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 15/04/2018: תאריך הועדה המקומית לתכנון ובניה אור יהודה 

 '  ניסן  תשע"ח  ל 

 

 

 

 

 
 
 
 

 השתתפו:
 

 

 :חברים
 
 

 יו"ר וועדת המשנה. -  "ד עוזי אהרון       עו
    

 
 
 

 חברת ועדה -  ננה        חן
    

 
 

 "מ ז'נה כהןמ חבר ועדה - עופר        בוזי
 
    

 :נציגים
 
 

 נציגת לשכת התכנון. -  רוטשטיין        הדסה
    

 :סגל
 
 

 מ"מ מהנדס העיר -  ' ליאת בן אבו       אדר
    

 
 
 

 יועמ"ש הוועדה. -  "ד שלומית שפינדל       עו
    

 
 
 

 יועמ"ש חיצוני לוועדה. -  ציון       -"ד גל אוהבעו
    

 
 
 

 דהמנהלת תכנון הווע -  ' אירנה דמצ'נקו       אדר
    

 
 

 נעדרו
 
 

 :חברים
 
 

 חבר ועדה - ליאור        אגאי
 

 
 
 

 חברת ועדה - ז'נה        כהן
 

 
 
 

 חבר ועדה - סבח        יוסף
 
 

 :נציגים
 
 

 נציגת משרד הבריאות- פוהורילס        ולרי
 

 
 
 

 נציג משטרת ישראל - וסקר        רותם
 

 
 
 

 שרד השיכוןנציגת מ - סלומון        דמןפל יוליה
 

 
 
 

 מפקד שרותי כבאות והצלה אזור בני ברק - אלבז        אליק
 

 
 
 

 נציגת לשכת התכנון - צבר        אורית
 
 

 :מוזמנים
 
 

 העירייה קרמב - בן סעדון        רמי
 

 

ישיבת ועדת משנה פרוטוקול  
15:00י'  ניסן, תשע"ח  בשעה   26/03/18ביום  שני תאריך  20180004מספר:  ישיבה  
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 15:15הישיבה נפתחה בשעה 
 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

ו, למרות שבוע סוער של ערב חג הפסח, כולם עובדים קשה וכולם הגיעו אני פותח את הישיבה. תודה לחברים שהגיע

 לכאן, במיוחד ננה. ברוך הבא לעופר על הצטרפותו לועדה, היו"ר היוצא של המשמרת הקודמת. 

 . האם יש הערות? 27.2.2018מיום  20180003מבקש לאשר פרוטוקול וועדת משנה מספר 

 מי בעד?

 בעד: פה אחד. 

 החלטה: 

 . 27.2.2018מיום  20180003ם את פרוטוקול וועדת משנה מספר מאשרי
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    26/03/18בתאריך:  20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 נושאים תכנונייםרשימת 
 
 

 
 

 .עמ תכנוני נושא/התכנית שם תכנוני נושא מספר סעיף
 
 
 
 
 

לצורך אישור תשריט  דיון 552-0469247 1   
 שוםלצורכי רי

שינוי  -טרמינל סנטר  - 1128מק//מאא
 531מאא  תוכניתל

4 

 
 
 
 
 
 
 

טרמינל סנטר, החלפת  1133מק//מאא לצורך אישור דיון 555-0581215 2   
 מיקום רצועות שצ"פ ושפ"פ

12 
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TBPIRUT00001 

 552-0469247מתאר מקומית:  תכנית

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 

 

 531שינוי לתוכנית מאא  -טרמינל סנטר  - 1128מק//מאא :שם

 
 

 : דיון לצורך אישור תשריט לצורכי רישוםנושא
 

 

 מקומית: עיריית אור יהודה רשות
 

 

 מ"ר  6,401.000:  התוכנית שטח
 

 

 מקומית ועדה:סמכות
 

 

 
 לתכנית יחס

 

 531/מאא שינוי
 

 4/2/תמא כפיפות
 
 

 ב ו ל ו ת   ה ת כ נ י ת ג
 תעשייה דרומי חדש מול שדה התעופה אזור

 
 

 עניין: בעלי


 :עזרא אליהו יזם  


 :פישמן אריה מתכנן  


  ישר אבנר  
 

 
 

 , אור יהודה 1יהדות קנדה  רחוב
 
 
 
 

  חלקות לתכנית : /גושים
 
 

 6483  :גוש
155 ,156 

 
 
 
 

 הדיון מטרת
 מס'  1128צורך אישור תכנית לצרכי רישום )תצ"ר( לפי תכנית מאא/לדיון בועדה ל מובאת
 המאושרת.  552-0469247"ת במבא

 6483בגוש  156ו 155חלקות  2נמצא ב 1128תכנית מאא/מק/ גבול
 
 

 . 7590י.פ.    18/09/2017אושרה בתאריך  1128של טרמינל סנטר מאא/מק/  תכנית
 א שינוי בשטח כל יעוד, שקבעה תכנית הקודמתשינתה בין היתר צורת המגרשים לל התכנית

 6105י.פ.   08/07/2010, פרסום תוקף ברשומות  531/מאא
 המאושרת קובעת תא  1117מערבה  מגבול התכנית בנדון  תכנית מאא/ מק/ 156 בחלקה

 המאושרת 158/6וחניה, ותכנית מאא/בת/ 412ההמשך רצועה לאורך כביש  -שצ"פ  שטח
 .תא שטח חניה קובעת

 
 בבעלות רשות הפיתוח, קיים הסכם חכירה בין מנהל ואלה עזרא השקעות בע"מ לתווח קרקע

 שנים מתום תקופת  החכירה 49עם תקופת חכירה נוספת ל 13.11.2060עד  14.11.2011מ
 531דונם במגרש לפי מאא/  3.012-כ תבשלימו 155החלקה  לשטח

 
 אחרי תחולתה להגיש לאישור הועדהיום  60ותוך  רהקובעת כלאחר אישו 1128מאא/מק/ 

 תכנית לצרכי רישום. המקומית
 

 785/2018תצ"ר שהיא קיבלה במרכז למיפוי ישראל )מפ"י(  מספר
 418מודד מוסמך שמעון ורזגר, מספר רשיון  -התכנית   עורך

 

 ט ר ו ת   ה ת כ נ י ת מ
 לצרכי 1128מק/וחלוקה של מגרשים בהסכמת הבעלים בהתאם לתכנית המאושרת מאא/ איחוד
 .רישום

 
 

 
 
 
 
 
 

 ה ל ך   ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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ובעקבות התוכנית צריך לעשות תצ"ר  18.9.17-טרמינל סנטר. נעשתה תוכנית שקיבלה תוקף ב – 1128תכנית מאא/מק/

ואם לתב"ע ואין שום מניעה שזה תוכנית לצרכי רישום, לרשום את החלקות בדיוק בהתאם לתוכנית. התצ"ר הזה ת

 לאשר אותו. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

לי יש הערה. התוכנית עברה אצלנו את אישור השר והערנו שבטבלת האיחוד וחלוקה בהסכמה אין את חתימות 

 הבעלים, אז אני לא יודעת אם זה תוקן או לא תוקן. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ייבדק, כרגע זה לא רלוונטי לתצ"ר. הנושא 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 לא משנה, זה התצ"ר אבל של התוכנית. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 התוכנית מאושרת, היא קיבלה תוקף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 בלי חתימת בעלים קיבלה תוקף? 

 

 התכנון: נציגת מנהל –הדסה רוטשטיין 

 תשאלו את היועץ המשפטי שלכם איך אפשר לאשר תוכנית שאין את חתימת הבעלים. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מתי אושרה התוכנית? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 . 18.9.17-ב

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 אנחנו מטפלים בזה. 

 

 ננה חן:

 ני לא מודעת למה שהיא אמרה עכשיו. אפשר לקבל הסבר? א

 

 עופר בוזי:

 נראה לי שזה עניין טכני. 
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 ננה חן:

 הבעלים צריכים להיות חתומים על זה, זה ממש לא טכני, זה מהותי. 

 

 עופר בוזי:

 לא, אני אומר שלבעלים בוודאי שאין מניעה לחתום, להיפך. 

 

 דה:מנהלת תכנון הווע -אירנה דמצ'נקו 

שנה. הוא  49שנה פלוס עוד  49אני אסביר. יזם התוכנית אלה עזרא השקעות בע"מ יש לו חוזה חכירה לטווח ארוך, 

בעל העניין ולא רמ"י כל כך. אז התוכנית עברה את כל התהליכים והתקדמה לאישור התוכנית ואחרי הטענה של 

וחלוקה בהסכמת הבעלים, בכל זאת צריכים את  הועדה המחוזית שבכל זאת בטבלת ההקצאה, כי זה תוכנית איחוד

 החתימה של רמ"י, אנחנו התחלנו לטפל בזה, עדכנו את היזם שהוא ישלים את החתימה של רמ"י. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אם זה המצב וצריך את חתימת רמ"י, אז צריך חתימה, זה ברור. אם הם בעל הקרקע, זה ברור. 

 

 ן:ננה ח

 למה לא לעשות את זה הפוך, להביא את החתימה ואז לאשר את זה? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אני פשוט פעם ראשונה ששמעתי את זה, אני לא ידעתי את זה לפני כן. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 אני חושבת שאפשר לאשר את התצ"ר בכפוף לחתימה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –אוהב ציון  עו"ד גל

 זה אפשרי בכפוף להסכמת רמ"י. 

 

 ננה חן:

 אבל למה תמיד אנחנו הולכים הפוך? אגב, זה לא פעם ראשונה שזה קורה אצלנו. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

אישורים לתנאים האלה וזה הכל. באישור של תוכנית או של היתר בניה, גם של תצ"ר, אתה מתנה תנאים והוא מקבל 

 כל עוד התנאים לא מתמלאים זה לא מקבל תוקף. גם בהיתר בניה תנאי לאישור ההיתר זה חתימת רמ"י על ההיתר. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

מת אני לא מצליחה להבין. אתם מדברים על תוכנית שהיא מאושרת ואנחנו אומרים שהיא בעצם מאושרת בלי הסכ

 בעלים?
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 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 לא תוכנית מאושרת בלי הסכמת הבעלים. אין חתימת רמ"י על טבלת הקצאות. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

של התוכנית. אז יש פה שתי שאלות. אחד, אנחנו כבר הוצאנו, אנחנו מכינים את התצ"ר הזה, אז השאלה הראשונה 

ר לאשר תצ"ר? שזה דרך אגב יכול להיות במקביל, נכון? לא צריכה להיות מניעה כי זה תוכנית לצרכי האם אפש

 רישום. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אני לא רואה מניעה לאשר את התצ"ר במקביל לחתימת רמ"י על טבלת הקצאות. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 ה להבין איך תוכנית יכולה להיות מאושרת? אני לא מצליח

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 התוכנית כבר מאושרת הרי מספטמבר. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 אבל לפני שהיא היתה מאושרת עוד לא היתה חתימת בעלים. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 חתימה? בספטמבר בתנאים לא היה רשום 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 לא, אישרו אותה, כלומר תוקף. היא קיבלה תוקף בלי חתימה על טבלת הקצאה בהסכמה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 השאלה אם זה המקום לבוא ולטעון טענות על תוכנית שאושרה ונכנסה לתוקף. 

 

 ל התכנון:נציגת מנה –הדסה רוטשטיין 

 לא, זה לא המקום. אנחנו טענו והיינו בדין ודברים ארוך מאוד. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו פעם ראשונה שאנחנו שומעים את זה. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 לא קרה שום דבר, אז אני באה ומעלה את זה פה. 

 



 

8 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 לועדה:יועמ"ש חיצוני  –עו"ד גל אוהב ציון 

 אז את התוכנית עצמה נצטרך לבדוק אולי שוב, אני לא יודע. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 נכון. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אז למה לא החזרת אותם? 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 שזה טעון אישור או לא טעון אישור, זהאנחנו מחזירים, לפי אישור השר, רק לסעיפים מאוד מסוימים שאפשר להגיד 

לא אחד מהם. טכנית אני לא יודעת איך אפשר לאשר את זה ואנחנו התכתבנו התכתבות מאוד ארוכה עם בחור בשם 

 יהונתן, אני לא יודעת מי זה. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

סמכי התוכנית באתר מינהל התכנון, גילינו ששם אנחנו גילינו ממש לא מזמן את הדבר הזה. כשהתחלנו לבדוק את מ

 לא נמצאת הגרסה המעודכנת, אז פנינו לועדה המחוזית לשאול למה ואז התברר שיש חוסר והתחלנו לטפל בזה. 

 

 עופר בוזי:

 אבל היועץ המשפטי אומר שאפשר לאשר בתנאים. 

 

 ננה חן:

טות, אתם חייבים לתת לנו תמונה מלאה. לא יכול כשאתם מביאים אלינו, לאנשים שאמורים להצביע פה ולקבל החל

 להיות מצב שאתם מציגים לנו מצג ובסופו של דבר מתברר שהמצג הוא לא מלא. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

דבר ראשון, מאוד חשוב לי שתראי שכבר סדר היום נראה אחרת. אם תסתכלי בתוכנית הבאה, שהיא תוכנית בסמכות 

ת תראי שרשום שם את כל ההערות, מה שבאמת היה חסר בעבר. ולכן כל המידע עכשיו יהיה מול הפנים. מקומית, א

 זה דבר ראשון ואת צודקת. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 ואני מברכת על זה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

אני לא יכולה לענות ואני כן רוצה להפריד עכשיו את שני  דבר שני, לאור זאת שזו פעם ראשונה שאנו שומעים על זה,

הדברים. יש את התוכנית, שאת העלית את הנושא ואנחנו נבדוק את זה ונטפל בזה, כי היא צודקת, חסרה הסכמת 

. במקביל, בלי שום קשר, כל תוכנית יש צורך לעשות תצ"ר, 2017בעלים על טבלת הקצאות של התוכנית מספטמבר 

ת לצרכי רישום. מאחר ושינו את המגרשים צריך לרשום אותם שהם יהיו לפיהם. כמובן שאם יש איזשהו שזה תוכני
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כשל בתוכנית, אז גם ההשלכות של היתרים וכן הלאה יבדקו ויתבררו ויטופלו בהתאם. אבל אני לא רואה שום מניעה 

י וצריך לרשום את זה. זה תהליך של משפטית לאשר את התצ"ר, שזה הליך שהוא בכל מקרה צריך להגיע עדיין למפ"

 כמה חודשים שגם לא קשור. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ובמקביל נעשה את הבדיקה. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 אני מסכימה, אני ראיתי פה הזדמנות בעצם להעלות את הנושא הזה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

זו הזדמנות טובה וטוב שאת מיידעת אותנו, כי זה עכשיו יעצור הרבה דברים אחרים, כמובן, אבל השאלה היא האם 

 משפטית יש מניעה לאשר תצ"ר?

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 את התצ"ר אין מניעה לאשר. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 שרה כדין, על פניו. חזקה על התוכנית שהיא או

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

לאור תשובת היועצת המשפטית והיועץ המשפטי החיצוני של הועדה כי אין מניעה לאשר את הבקשה, מי בעד אישור 

 התצ"ר?

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 שונה ואנחנו נבחן אותה. בכפוף לחזקת התקינות שיש על התוכנית מספטמבר, שעלתה טענה בפעם הרא

 

 ננה חן:

 אני נמנעת בדיוק מהסיבה שהסברתי מקודם. 

 

 )ננה חן נמנעת(. מאשרים ברוב קולות.  החלטה:

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

, תראי את חוות דעת המהנדס כמו שנדרש, בדיוק כמו שאת אומרת לגבי מה 8אני מפנה לסדר היום החל מעמוד 

רשום לך כל דבר, כולל איך ההתאמה של זה לתוכניות אחרות, ארציות, מקומיות, התאמה לחזון ראש שחסר לך, 

העיר, התאמה למדיניות הועדה. כל ארבעת הדפים זה בדיוק זה. ובפירוש כתוב מה המלצת הצוות המקצועי ומהנדס 

 העיר. 
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 עופר בוזי:

שהם לא בהמלצת הצוות המקצועי, אלא אם כן זה  בוא נאמר שלמעט מקרים חריגים לא מגיעים נושאים לשולחן

 מקרה חריג שאומרים שהוא מקרה ציבורי ורוצים להביא אותו לדיון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו חייבים כל בקשה להיתר להביא לדיון. 

 

 עופר בוזי:

נחנו כחברי הועדה סומכים את ידינו על שיש נושאים שהם שנויים מחלוקת וציבוריים, זה כן. אבל ברוב מקרים א

 הצוות המקצועי. 

 

 ננה חן:

 לא, לא, עופר, אנחנו צריכים לשמוע את הכל. 

 

 עופר בוזי:

צריכים לשמוע את הכל, אבל להיכנס לעוביה של תוכנית אנחנו לא נצליח גם אם נרצה, אלא אם כן נצטרך חצי משרה 

 כדי שנשב פה. 

 

 ננה חן:

 ם טריוויאליים מהותיים שחייבים להיות פה והם לא היו. אני מדברת על דברי

 

 עופר בוזי:

לא, זה ברור. אני אומר, כשתוכנית באה לאישור פה, למעט באמת המקרים החריגים שציינתי, אני אומר באופן 

הם עקרוני, זה גם הצוות המקצועי צריך לשמוע, כי אני סומך את ידי עליהם, שהם ייקחו את זה בחשבון. ניתן ל

 , אבל קרדיט יש. -קרדיט, זה יכול להיות עד ש

 

 ננה חן:

ברור שיש קרדיט ואם לא, הם לא היו יושבים פה. יחד עם זאת, זה אחריות שלנו להסתכל על זה מלמעלה ולהגיד 

 מתאים / לא מתאים. 

 

 עופר בוזי:

 ברור. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 איתי בשביל לדעת שגם כשההמלצה שלי שלילית, היא רשומה. ננה, את גם ישבת במספיק ועדות 

 

 ננה חן:

 מסכימה. 
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 ח ל ט ו ת ה

 את התצ"ר בתנאים: לאשר
 טכניים לפי הערות בדיקה. תיקונים

 

  השלמה. ת דרישות
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TBPIRUT00002 

 555-0581215מתאר מפורטת:  תכנית

 26/03/2018בתאריך:    20180004שיבה מספר:  ועדת משנה  י פרוטוקול
 

 

 טרמינל סנטר, החלפת מיקום רצועות שצ"פ ושפ"פ 1133מק//מאא :שם

 
 

 : דיון לצורך אישורנושא
 

 

 מקומית: עיריית אור יהודה רשות
 

 

 מ"ר  10,275.000:  התוכנית שטח
 

 

 מקומית ועדה:סמכות
 

 

 
 לתכנית יחס

 

 552-0160192 
 

 552-0469247 
 

 531/מאא 
 

 4/2/תמא 
 
 

 ב ו ל ו ת   ה ת כ נ י ת ג
 .412מצפון לכביש מס'  6483בגוש  155חלקה  בתחום

 
 

 עניין: בעלי


 :עזרא השקעות בע"מ אלה יזם  


 :אלדן דניאל מתכנן  
 

 
 

 , אור יהודה 1יהדות קנדה  רחוב
 
 
 
 

  חלקות לתכנית : /גושים
 
 

 6483  :גוש
155 ,95 ,156 ,166 

 
 
 
 

 הדיון מטרת
 טרמינל סנטר, החלפת 1133מאא/מק/  ניתלדיון בועדה לצורך אישור הפקדה תכ מובאת

 555-0581215שפ"פ. מס' מבא"ת -"פשצ
 קיבלה החלטה להפקיד את התכנית. 19/12/2017בתאריך  2017006משנה  מס'  ועדת

 
 הנדונה קבעה בנושא העיקרי של התכנית גירסה
 ע"י הועדה המחוזית תל אביב 4.1.2010ה ביום אושר 531מאא/ תכנית

 הוראות התכנית נקבע כי "בעת החלטה על תוואי הציר המטרופולינים ובמידה במסגרת
 מ' לחזית הפרוייקט בייעוד 15עובר בחזית המגרש, תתווסף למגרש רצועה ברוחב  ואינו

 .3/   2.2"פ סעיף שפ
 

 .2.11.2017סמה לאישור ברשומות בשפור 5/5הציר המטרו' נקבע במסגרת תממ/ תוואי
 ולא נקבע כי הציר המטרופוליני עובר בחזית המגרש מוסיפה 5/5ולפי תממ/ מאחר

 התכנית
 את רצועת השפ"פ לחזית המגרש כאמור לעיל. המוצעת

 
 קרקעית ומאחר ובוצע בה פיתוח סביבתי-וברצועת השפ"פ מותר לבנות חניה תת מאחר
 מאד גבוהה. ברמה

 
 גוע בפיתוח, מבוקש לשנות את מיקום רצועת השפ"פ כך שיוחלף בשצ"פ בחלקלא לפ בכדי

 .156 מחלקה
 

 עיקריים בגירסה חדשה שינוים
 צורך תכנוני השתנתה התכנית בכמה פרמטרים ,שהביאו צורך בדיון חדש: לפי

 . התיחסות בתכנית לחניה קיימת ברח' גולדה מאיר, שקצה המזרחי שלה ללא מוצא.1
 גישה וחניה לרכב תפעולי לשירות עסקים בבנין -בקשת הסדרת מצב קיים  התכנית מ   

 רשות המקומית וחרום באמצאות קביעת זיקת הנאה על יעוד דרך. רכביל לרבות
 . כתוצאה, יגדול שטח התכנית וקו כחול .2
 . גרסה הזות מוותרת על הוספת שטח שירות לצורך חניות תת קרקעיות ,ומבטלת סעיף3

 ין למרתף חניה בשפ"פ המוצע.קוי בנ על
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 ט ר ו ת   ה ת כ נ י ת מ
 ושינוי במיקום מגרש השפ"פ. 155מדרום למגרש  531מ' לפי תכנית מאא/ 15רצועת שפ"פ ברוחב  הוספת
 מצב קיים של חניה בקצה רח' גולדה מאיר. הסדרת

 
 
 
 

 התכנית מהות
 הוראות התכנית עיקרי

 
 מ' לפי תכנית 15ברוחב  1128שפ"פ לפי מאא/מק/. הוספת רצועת שפ"פ מדרום לרצועת 1

 ( בעיקרי הוראות התכנית.3) 2.2סעיף  531/מאא
 1128איחוד וחלוקה בין מגרש שצ"פ לפי מאא/מק/ מצעות. שינוי מיקום ייעודי קרקע בא2

 יישאר בייעוד 1128באופן שמגרש שצ"פ לפי מאא/מק/ 1117שצ"פ לפי מאא/מק/ למגרש
 יכיל את רצועת השפ"פ. ללא שינוי בסה"כ שטח המגרשים. 1117"פ ומגרש מאא/מק/שצ

 . קביעת זיקת הנאה ביעוד דרך קיימת ברח' גולדה מאיר תינתן זכות מעבר וחניה לרכב3
 , לרבות לרכבי רשות מקומית וחרום.תפעולי

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 ה ל ך   ה ד י ו ן מ
 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

תוכנית בטרמינל סנטר גם כן, אנחנו דנו עליה בועדה שעברה. יש תשריט מצב מאושר. אושרה , 1113תוכנית מאא/מק/

בהוראות התוכנית היה סעיף  531ותשריט נוסף מוצע. לפי תוכנית בסמכות מחוזית מאא/ 118תוכנית מאא/מק/

ת המבנה. והתוכנית מטר לחזי 15שבבדיקה איך עובר ציר ירוק מטרופוליני, יינתן אופציה לצרף שפ"פ ברוחב של 

 הנוכחית מבקשת לנצל את הזכות הזאת ולהעביר. 

 

 ננה חן:

אירנה, את יכולה לתת לנו את הרקע לתוכנית הזאת? כי אישרנו פה כבר כמה דברים בעבר. תני לנו את ההיסטוריה. 

 אם כבר היו שינויים אז למה לא ביחד?

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

זה השפ"פ שנתנה התוכנית בסמכות המחוזית. תוכנית זאת מבקשת לנצל בסמכות ועדה מקומית,  המטרה העיקרית

לשנות מקום, לא מול החזית, כי הפיתוח כבר מושלם, פיתוח מושקע, מבקש את היזם להעביר את השפ"פ סמוך לחניה 

תר לבנות מרתף. בדיון הקודם ציבורית ולפי התוכנית, ניצול שטח השפ"פ, מותר לנצל אותו כחניה תפעולית וגם מו

 אנחנו דנו על התוכנית ובעצם החלטנו לאשר להפקדה. אנחנו דנו על אופציה לבנות מתחת לשפ"פ מרתף חניות. 

 

 ננה חן:

 מתחת לשפ"פ שהיה אז, לא פה. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

י של היום זה מתפיסה תכנונית, אנחנו מבטלים מתחת לשפ"פ פה. אנחנו תמיד ביקשנו כאן, כי פה אי אפשר. השינו

מרתף כאן, כי זה דורש כניסה נוספת וזה פוגע בחניות ציבוריות, לוקח מקום, אז אישרנו את השפ"פ הזה לחניה 

תפעולית עילית בלבד וכאן, ברחוב גולדה מאיר, בקטע רחוב ללא מוצא ולא יהיה כאן חיבור עם יהדות קנדה, הקצה 

 יה בעצם. הזה  משומש כחנ
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 ננה חן:

 חניה ציבורית או חניה תפעולית?

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

חניה תפעולית והתוכנית הזאת רוצה לסדר את המצב הקיים ולבקש זיקת הנאה על ייעוד דרך לאזור תפעולי שזה 

 ה. תפעול בעצם לטרמינל סנטר לעסקים וגם עם אופציית כניסה לרכב תפעולי של העיריי

 

 ננה חן:

 בעצם מה שיש כאן אנחנו מעבירים לשם, או שגם וגם? 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 לא, גם וגם. 

 

 ננה חן:

 למה צריך להעביר גם? 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

שפונים בחזית לצד הזה  כי רוב העסקים שהם מסביב לבניין הם פשוט דורשים את השטח הזה. פריקה וטעינה לעסקים

 ופריקה וטעינה לאלה. 

 

 ננה חן:

 על כמה חניות אנחנו מדברים בסך הכל?

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

זה תוכנית שנדונה ויש כמה שינויים. השינוי המשמעותי זה שבשפ"פ הם לא מבקשים חניה תת קרקעית, הסיבה לכך 

ם יבטלו לנו מקומות חניה נוספים מהחניון הציבורי וזה מאוד בעייתי. מה שהזה בגלל שהכניסות לחניה התת קרקעית 

לסדר יום, שהרוחב לכניסה לחניה  10מבקשים זה חניה תפעולית למעלה, גם לזה אנחנו רשמנו פה הערה בדף 

ר שיהיו חניות וזה יותר מדי, לכן אנחנו מבקשים לצמצם את הכניסה וזה אומ 8-התפעולית שהוא מבקש, מבטל לנו כ

משאיות יותר קטנות. דבר שני, זה הסיום של רחוב גולדה, שהוא ללא מוצא, ללא גישה, בפועל משתמשים בו לפריקה 

נו וטעינה של כל המסעדות שפונות לכיוון הזה ומבחינה תנועתית אין לנו צורך בקטע כביש הזה ללא מוצא, ולכן, אנח

ם הזה כחניה תפעולית פלוס רכב עירייה, פריקה וטעינה ולרכב מבקשים לעשות שמה זיקת הנאה לצורך שימוש המקו

 טיפול של העירייה. הכוונה שהכביש לא משתנה, פשוט ההגדרה שלו היא שגם בחניות אפשר לסמן שם חניה תפעולית. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 התוכנית מציעה לחסום חלק מרחוב גולדה מאיר, שהוא ללא מוצא. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 היום הוא ללא מוצא. 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אז זיקת ההנאה מציעה לחסום דרך ציבורית קיימת באמצעות שער. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 התכנית מבקשת זיקת הנאה, וכמו כן, מבקשים גם מחסום לזיקת הנאה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –הב ציון עו"ד גל או

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אז אנחנו צריכים להפריד. 

 

 ננה חן:

 כרגע זה כבר חסום, מכוח מה? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה בנוי בפועל. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 להבנתי לא חוקי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ת בן אבו אדר' ליא

 נכון, יש הליך פלילי בנושא הזה, נפתח תיק פיקוח על זה, כבר יש זימון לשימוע. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

אני חושב שהשער הזה, יש פה התנגשות בין אינטרס ציבורי לאינטרס פרטי של בעלי עסקים. מדובר בשטח ציבורי 

ם. קיים ספק בכלל אם זה נכון לחסום דרך ציבורית באמצעות שער, אני לא יודע. אני חושב שמוטב מסומן בצבע אדו

היה לפנות לרשות תמרור שתסמן את החניות האלה ולא לעשות את זה בדרך כזאת ובכל מקרה, אני חושב שאם 

ר ועדה מחוזית. תוכנית הועדה המקומית כן תאשר את זיקת ההנאה ואת השער, אני חושב שתנאי צריך להיות אישו

קובעת שכל חסימה של דרך בעירייה מחייבת אישור של ועדה מחוזית, אז אנחנו רוצים שהיזם יביא אישור  100מאא/

 של הועדה המחוזית שהיא מסכימה לזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 כרגע אנחנו דנים על שני דברים? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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דנים על חילופי שטחים, זיקת הנאה ומחסום, כשההמלצה שלנו זה לאשר את חילופי השטחים בשפ"פ בתנאי אנחנו 

שהכניסות מצומצמות יותר, והמעברים צרים יותר. בנושא, זיקת הנאה, אנחנו גם בעד לאשר עבור חניון תפעולי. 

ם אתם חושבים שצריך לא לאשר את בנושא המחסום, אם נדרש אישור הועדה המחוזית, אז אישור ועדה מחוזית וא

 זה ולהשאיר את זה לוועדת תמרור, זה לשיקול דעת הועדה. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

כדי לא להרוס ולהעיף את החניות הציבוריות כאן, עד כמה אפשר פחות וביקשנו אחד מהתנאים להכניס פה רכב 

י ז לתת את האופציה לרכב יותר גדול, חזק וממש להיכנס לאזור הזה, כחניה, א 3על  7.5תפעולי לא גדול, מקסימום 

 זה בכל זאת דרך ללא מוצא. 

 

  ננה חן:

האם כשאנחנו מדברים על כך שאנחנו יכולים לתת לו את השפ"פ לשימושו, כולל חניה תת קרקעית, האם זה אופציה 

 את זה? שלנו לאשר או לא לאשר, או שזה זכות שלו ואנחנו מחויבים לאשר 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

שפ"פ זה שטח פרטי פתוח, כך או כך זה לא יהיה שלנו. דבר שני, בתב"ע הקודמת שלהם שהיא תכנית מאושרת 

, היה שטח שמיועד לשפ"פ שהיה לפני הבניין. המיקום של השפ"פ היה תלוי במיקום 531בסמכות וועדה מחוזית, מאא/

רגע שהציר המטרופוליני אושר, יש הערה בתב"ע שאומרת שניתן להזיז את השפ"פ למקום אחר, ציר מטרופוליני. ב

ולכן מהבחינה הזאת אין מניעה לאשר את שינוי מיקום השפ"פ. גם אם הוא עושה חניון תת קרקעי וגם אם הוא לא 

י זה כפי תב"ע, זה עדיין פרטי,  עושה, זה בכל מקרה יהיה פרטי שלו. אם הוא עושה חניון תפעולי למעלה, שמותר לו על

שטח פרטי שלו. זיקת הנאה זה שטח ציבורי לכל דבר. לתת זיקת הנאה גם לרכב עירייה וגם לנושא תפעולי של כל 

המקום הזה, זה מאפשר משהו שהוא מעבר לציבורי. זה צורך ציבורי שקיים שם בפועל, שלנו נראה מאוד סביר 

 י שעלה פה תלוי האישור הוועדה המחוזית. מבחינת השימוש. ונושא המחסום, כפ

 

 ננה חן:

 על כמה חניות אנחנו מדברים בחלק הזה? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אני לא יודעת. יש לנו הערכה של כמה חניות תפעוליות יש שמה? 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 רים מכאן רכב גדול לכאן. אפשר בערך להעריך כמה חניות אם אנחנו מעבי

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 גם רכב תפעולי נכנס ויוצא, הוא לא נשאר שם כל היום. זה כל הרעיון של רכב תפעולי. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 חניות. כאן זה לרכב יותר קטן.  3נכון. זה אזור פריקה וטעינה שכאן אפשר למקם נגיד 
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 ננה חן:

 כמה חניות בסך הכל כרגע אם זה ציבורי? 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

חניות, אל תתפסי אותי במילה בבקשה, כי ההתניה זה תיקון נספח חניה. לא הסכמנו לקבל כאן חניות  8בסביבות 

 גדולות כי רוצים קצת לצמצם יציאה ולשמור כמה שאפשר יותר חניות ציבוריות.

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ר' ליאת בן אבו אד

אם לא מאשרים שם זיקת הנאה, כך או כך אסור להחנות שם. זה שהיום חונים שם עם מחסום זה לא בהתאם 

להוראות, זאת דרך. כרגע זאת דרך ובדרך מותר חניה לצד הדרך, אבל לא מעבר לזה. אי אפשר לעשות שם חניון ככה 

 או ככה. 

 

 ננה חן:

על האזור ורואה מסעדות ומקומות שאנשים מגיעים ואין באזור הזה בכלל, אפילו לא חניית נכה כשאני מסתכלת 

 אחת, בעיני זה פסול. 

 

 עופר בוזי:

 זה אפשר לטפל בזה לאו דווקא באזור הזה. 

 

 ננה חן:

 לא, באזור הזה שזה המקום היחידי שיש בו גישה למקומות האלה. 

 

 עופר בוזי:

 ר להכשיר אותם לנכים. זה כבר בוועדת תנועה. גם לידו יש חניות שאפש

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

שבן אפשר לקבוע בוועדת תנועה חניות נכים, זה בלי שום קשר. לבניין עצמו, הוא עומד בתקנים ויש בו חניות נכים. כ

בנוסף לעשות פה חניות נכים  אדם בא לבניין עצמו לבית קפה יש לו חניית נכים על פי תקן. מה שאת אומרת, זה

 ברחוב, אפשר בוועדת תנועה. 

 

 עופר בוזי:

יש, דרך אגב, באזור שקצת קרוב במפה אלי, יש שמה קמה, אבל בדרך כלל מי שמופיע למתחם הזה, מגיע מאיפה 

 חניות נכים.  5-6שהצבעתי. שם יש שורה של 

 

 ננה חן:

 המרחק הוא מאוד גדול. 
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 ועמ"ש הוועדה:י -עו"ד שלומית שפינדל 

 יש אפשרות בשעות אחרי הצהריים והערב, כשהחניה התפעולית לא מתפקדת כבר, אפשר לפתוח את זה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ולאחר מכן זה פתוח לכלל הציבור.  17:00או  15:00-ל 09:00אפשר להגדיר שהחניות התפעוליות יהיו בין השעות 

 

 ננה חן:

 חנו נותנים כאן את זיקת ההנאה, האם השפ"פ שלו עובר לרשות העירייה? כשאנ

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 לא. 

 

 ננה חן:

 זאת אומרת שהוא מבקש גם את זה וגם את זה? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 הכוונה היא לשני הדברים. 

 

 ננה חן:

 ה. זת לזה. זה על חשבון ציבור ואסור לנו לעשות את זה, אין לנו סמכות לעשות את אני חושבת שזה מיותר ואני מתנגד

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, סמכות זה משהו אחר. יש סמכות ויש שיקול דעת. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 היא לא מתכוונת סמכות חוקית, אלא סמכות ציבורית. 

 

 בוזי: עופר

 20-30מצד שני, יש שם אזור מאוד יפה שמשרת את העיר שלנו, גם צריך לקחת את זה בחשבון. לא מדובר שם על 

 חניות, אנו מדברים על כמה חניות בודדות ועל צורך עסקי שקיים ואני חושב שהפתרון דווקא כן לתת למגרש הזה את

ה זהוגן לכל הצדדים, כי באמת חניה תפעולית בסופו של דבר החניה התפעולית בין שעות, אני חושב שזה פתרון סביר ו

 גם ישרת את העסקים. 

 

 ננה חן:

עד תשע בבוקר אין בעיה, תיתנו להם כניסה. ספקים מגיעים בשעות מסוימות שזה בשעות הבוקר ואם הם מגיעים 

עם עגלות ולא נכים ילכו  בשעות יותר מאוחרות, יש להם את המקום הזה והם יכולים ללכת. אני מעדיפה שהם ילכו

 ברגל, ואנחנו מייצגים ציבור. 
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 עופר בוזי:

 אבל לנכים יש שם פתרונות. 

 

 ננה חן:

 אני לא רואה שם פתרונות, אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 את יודעת מה אפשר לעשות? כשהיא לא תהיה תפעולית אז לצבוע חצי מהחניות שם, זה החלטה של ועדת תנועה שם. 

 

 ננה חן:

 אני לא רוצה להעביר את האחריות לועדת תנועה כשזה נמצא אצלנו על השולחן. 

 

 עופר בוזי:

 מ' עם עגלה.  150כן, אבל את גם לא יכולה להפיל על עסקים ללכת 

 

 ננה חן:

 אבל עופר, זה התוכנית שהם הגישו. 

 

 עופר בוזי:

 יש שם חניות נכים, זה לא שאין. 

 

 גת מנהל התכנון:נצי –הדסה רוטשטיין 

דבר ראשון, השאלה אם זה בסמכות או לא, אחר כך נבדוק, אבל אני מסתייגת מהפיכת שטח ציבורי לפרטי ואני לא 

 מבינה למה צריך להפוך את זה לשטח פרטי? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זיקת הנאה לרכב תפעולי. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ד, נבקש משלומית, היועצת המשפטית, שהיא תיתן את התשובות. ליאת, עם כל הכבו

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, אני אמרתי, בסמכות ועדה מקומית לתת זיקת הנאה. אני חושב שיש פה ניגודים בין אינטרס ציבורי ואינטרס של

 בעלי עסקים. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

הנאה היא לא פרטית, המשמעות שלה היא זיקת הנאה לרכבים תפעוליים פלוס רכבי עירייה שמתפעלים הזיקת 

 ומתחזקים את כל המקום. 
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 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

אז אני לא יודעת אם צריך באמת לאשר את זה בתוכנית, כמו שמישהו פה אמר. אני  לא מבינה למה זה צריך לבוא 

 כנית. בהליך של תו

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

זה גם מה שאני חושב. אני חושב שיש פה פגיעה בציבור בכל מקרה שאפשר לעשות אותה, אם רוצים, ברשות תמרור 

 ולרשום שזה חניה תפעולית. אני חושב שזה עדיף מאשר לעשות את זה בתב"ע, זו דעתי. 

 

 ון:נציגת מנהל התכנ –הדסה רוטשטיין 

 אני מסכימה איתך. השפ"פ במצב הנכס ובמצב היוצא זה אותו שטח? 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 אותו שטח. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 הוא לא גדל? 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 הוא רק זז ממקום למקום. 

 

 לועדה:יועמ"ש חיצוני  –עו"ד גל אוהב ציון 

 בסמכות ועדה מקומית לתת זיקת הנאה, זה ברור. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 ואז אתה נשאר עם השער. אם אין תוכנית, אז השער צריך לרדת. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 השער צריך לרדת. אם יש שם שער הוא צריך להיות באישור של ועדה מחוזית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

אבל אתה מביא תוכנית. אם אתה לא עושה זיקת הנאה ואתה לא עושה תוכנית אלא רק מתמרר, איך זה יגיע לועדה 

 המחוזית? זה לא יגיע. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 . א רק על ידי תוכנית, ועדת שילוט, תמרוראני לא בטוחה, יש הליכים נוספים של דברים שמגיעים לועדה המחוזית, ל

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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אישור ועדה מחוזית על מחסום בכל מקרה זה אומר שהתוכנית רצה כתוכנית בסמכות מקומית. אחד התנאים כמו 

 זית. יועץ תנועה וכו', זה אישור הועדה המחוזית ואז זה מגיע לועדת שילוט, תמרור של הוועדה המחו

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 נכון. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

קבוע שכל חסימת דרך בשטח אור יהודה דורש אישור ועדה מחוזית. פה יש חסימת דרך. אני חושב  100בתוכנית מאא/

 שזה צריך להגיע לפתחה של ועדה מחוזית. 

 

 עופר בוזי:

ש ללא מוצא. יש פה קצת פלפול משפטי. אם אתה חוסם דרך ללא מוצא, למעשה, תיאורטית לא זו דרך שהיא מרא

 חסמת דרך. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 לא, אבל קיצרת אותה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 כות. אז אני אומר, בסמכות ועדה מקומית לאשר תב"ע שנותנת זיקת הנאה, זה בסמ

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 הוא סוגר את זה מאריאל שרון לגולדה מאיר, יש חסימה של צד אחד. 

 

 עופר בוזי:

יש חסימה בין גולדה מאיר, סוף החניון הזה ליהדות קנדה, אריק איינטשיין, לא יודע איך קוראים לו היום, ועם 

 יא ללא מוצא. מדרכה. עכשיו, הדרך, זה אפילו לא רחוב, ה

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אנחנו מדברים על הקצה השני של הדרך  הזאת ששם נמצא המחסום. 

 

 עופר בוזי:

 המחסום נמצא רחוק מיהדות קנדה. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 נכון, בצד השני. 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 ום "מחסום". הוא מסומן ורש
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 עופר בוזי:

זה  אני מציע שאנו כועדה נמליץ להגדיר אותו בין שעות וכשהוא מורם שחצי מהחניות שם יהיו חניות נכים, להגדיר את

 מראש. 

 

 ננה חן:

קודם כל, האזור המסחרי הזה שהוא קרוב ליהדות קנדה, נכון להיום עובד, מה שאומר שמסתדרים. האזור הקרוב 

לשפ"פ שלו, זה האזור שעדיין לא מאוכלס על ידי עסקים וזה בעצם קרוב יותר לשפ"פ, אז לעסקים יותר לחניון ו

 החדשים אין שום בעיה, העסקים הותיקים מסתדרים כבר. 

 

 עופר בוזי:

 הם מסתדרים אבל עם החניה התפעולית הזאת בפועל. 

 

 ננה חן:

 שהיא לא חוקית. 

 

 עופר בוזי:

 ים. לא, כי את אומרת שהם מסתדר

 

 ננה חן:

אני גם רוצה לעזור ליזם ולעסקים שנמצאים שם, כי הם בסוף משרתים את הציבור, אבל יחד עם זאת, לא להביא את 

זה על חשבון הציבור. אפשר לתת להם כניסה בשעות מסוימות, אני מכירה את זה, אפשר לעשות את זה בדרך כלל, 

תשע, עשר בבוקר, ואז זה פותר את כל הבעיה הזאת ומעבר לזה ספקים מגיעים בשעות הבוקר המוקדמות, בין חמש ל

 לתת את זה כחניות נכים וחניות רגילות. 

 

 עופר בוזי:

 לא את הכל, צריך לראות גם כמה יש שם. 

 

 ננה חן:

 את הכל, עופר, כי יש מצוקת חניה גדולה בעיר הזאת וגם במתחם הזה. 

 

 עופר בוזי:

 חניות נכים.  6-7כן, אבל גם יש בחזית השניה 

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת לזיקת הנאה. 

 

 עופר בוזי:
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ריך לגבי חניות נכים, אני הייתי יו"ר ועדת תנועה, לכאורה ברצון ובשמחה אתה בא לאשר חניות נכים, אבל מצד שני צ

ים לקחת בחשבון שזה בא על חשבון אזרחים שהם לא נכים. צריך לקחת את כל התמהיל ולחשוב על הכל, כי לפעמ

באים לשכונה מאוד צפופה ומישהו דורש שמה להציב חניית נכים, יכול להיות שעל פי חוק מגיע לו, אבל כועדה 

 ציבורית צריך להפעיל שיקול דעת ולקחת בחשבון שזה יוצר שם צפיפות מאוד גדולה. 

 

 ננה חן:

 לכן החקיקה מאוד ברורה בעניין הזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

נים, אני רוצה לסכם. אני מבקש מהיועצת המשפטית להבין, לאור ההסתייגויות שנשמעו כאן, האם ניתן הדברים מוב

 להצביע להפקיד את התוכנית כפי שהוצע? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זית. מבחינה משפטית אפשר להפקיד את התוכנית בתנאי שאם מאפשרים את השער ינתן אישור של הועדה המחו

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 בואו נעשה החלטה אחת ונצביע, אם לא ילך, נלך על החלטה אחרת. 

. מחסום באישור הועדה המחוזית, 2. זיקת הנאה בשעות שיוגדרו, 1החלטה ראשונה זה להפקיד את התוכנית בתנאי: 

 . הקטנת הכניסות והיציאות לשפ"פ. 3

 

 ננה חן:

 ואת סותרת את עצמך.  את אומרת דבר

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו אופציה להחלטה אחת, אם לא נסכים, נלך על החלטה אחרת. 

 

 ננה חן:

 כשאת מדברת על שעות מסוימות, מחסום כבר לא יכול להיות שם. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ננה אומרת שאם מגדירים שעות אין צורך במחסום. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –יאת בן אבו אדר' ל

הצעת החלטה ראשונה שלי היא לאשר את כל מה שביקשו עם הגבלות. זו אופציה אחת שאומרת גם זיקת הנאה 

מוגבלת בשעות, גם מחסום באישור הועדה המחוזית וגם בשפ"פ חניה תפעולית והקטנת הכניסות והיציאות כדי לא 

 אתם רוצים להצביע עליה? לבטל חניה ציבורית. זו אופציה ראשונה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 
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אני רוצה לשמוע את היועץ המשפטי. גל, לגבי חסימת הדרך, למה שלא תוגש בקשה לועדה המחוזית? זה לא בסמכותנו 

 בכלל. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

שור ועדה מחוזית. זה לא תב"ע בסמכות ועדה אומרת אישור ועדה מחוזית. התנאי זה אי 100זה לא בקשה. מאא/

 מחוזית. הזיקת הנאה היא בסמכות ועדה מקומית, זה אפשר, אין שום בעיה. התנאי הוא אישור ועדה מחוזית. 

 

 עופר בוזי:

 צריך להדגיש את זה גם לועדה המחוזית. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

א נכון לפגוע בדרך ציבורית באמצעות שער. זו דעתי, אבל היא דעתי האישית והיא לאני אמרתי את דעתי בנושא, שלא 

 דעה משפטית שלא ניתן לאשר. ניתן לאשר, יש סמכות לאשר. 

 

 עופר בוזי:

 אז משפטית אתה אומר ניתן לאשר אבל כפוף לאישור ועדה מחוזית של חסימת דרך ללא מוצא. 

 

 ננה חן:

 . להצעה הזאת אני מתנגדת בתוקף

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

השפ"פ אני מבינה שכולם מסכימים להקטין את היציאות והכניסות כדי לצמצם פגיעה בחניות ציבוריות, זה כולם 

 מסכימים? יופי. 

 מאשרים פה אחד הקטנת יציאות וכניסות.  החלטה:

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

קת הנאה לחניה תפעולית ללא מחסום והצעה שלישית זה בעצם עוד פעם השפ"פ, אבל לא ההצעה השניה היא לאשר זי

 לאשר, לא מחסום ולא זיקת הנאה. זה שלוש האופציות. 

 

 ננה חן:

 לא, יש אופציה שלאשר זיקת הנאה לשעות מסוימות, בשעות הבוקר. 

 

 עופר בוזי:

 זה החלטה שניה. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 לעשות את זה באמצעות תמרור ולא באמצעות זיקת הנאה. 
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

האופציה של התמרור קיימת בכל מקרה. אם נחליט שאת המחסום לא מאשרים, אז זכותו ללכת לועדת תמרור והיא 

 צביע על אחת מההצבעות. תחליט, אנחנו לא ועדת תמרור ולכן זו לא הצעה מהבחינה הזאת. אז עכשיו צריך לה

 

 

 

 מנהלת תכנון הוועדה: -אירנה דמצ'נקו 

 זיקת הנאה בתוכנית מפורטת לא רק לפריקה וטעינה לרכב תפעולי, אלא גם לרכב תפעולי של העירייה. 

 

 עופר בוזי:

 אני חושב שזה סביר. אם היו מדברים על עשרות חניות, אין מה לדבר. 

 

 העיר: מ"מ מהנדס –אדר' ליאת בן אבו 

כול, ננה, אם רכב של העירייה בא לנקות את השטח והוא לא יכול לזוז, זה לא עוזר להגיד שהוא יכול. זה נכון שהוא י

 אבל פיזית אנשים חונים שם מכל כיוון ועל המדרכות. 

 

 ננה חן:

 זה עדיין לא תשובה לתת ליזם זיקת הנאה לשטח ציבורי, זה לא הפתרון, עם כל הכבוד. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -לומית שפינדל עו"ד ש

 זה יצטרך להיות לבעלי עסקים ולרכבים של מחלקת שפ"ע. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ההצעות שהציעה כרגע ליאת, יש מניעה משפטית לאחת החלופות?

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 מניעה משפטית אני חושבת שאין. 

 

 עופר בוזי:

 ההחלטה לועדה מחוזית, אישור ועדה מחוזית לדבר הזה. בואו נגלגל את זה לועדה המחוזית ואם לאלמעט כפיפות של 

 יאשרו, לא יאשרו. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להוסיף ולבקש שתהיה חניית נכים גם, למרות שאנחנו לא ועדת תמרור?

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

נו ועדת תמרור, אני לא חושב שאנחנו צריכים לדון באיזה חניה תהיה איפה. אפשר לבוא בקריאה ולהגיד אנח אנחנו לא

 קוראים לרשות תמרור לתת חנית נכה באזור זיקת הנאה שתינתן או לא תינתן. 
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 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 יות נכים או משהו כזה. להסב את תשומת ליבה של ועדת תמרור במקום הזה לסמן שתי חנ

 

 

 עופר בוזי:

 אני חושב שצריך לאשר את השפ"פ ואזור תפעולי מוגבל בשעות. לגבי חניית נכים, זה כבר ועדת תמרור. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 עם מחסום או בלי מחסום?

 

 עופר בוזי:

 אם ועדה מחוזית מאשרת, אז כן. אם לא מאשרת, אז לא. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –יאת בן אבו אדר' ל

 אז המחסום באישור הוועדה המחוזית. 

 

 עופר בוזי:

 כן, כי בכל מקרה זה כפוף לאישור ועדה מחוזית. ושוב, בשעות מוגבלות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אפשר להגיד שכל עניין המחסום הוא רק באישור ועדה מחוזית. 

 

 ננה חן:

 דה מחוזית מאשרת, אני מתנגדת למחסום. אני לא חושבת שזה נכון. גם אם וע

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

גם אם ועדה מחוזית נותנת אישור, זה צריך לעבור החלטה של ועדה מקומית. כלומר, אישור של ועדה מחוזית זה לא 

 מספיק. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 שאנו מותירים את זה לשיקולה של הועדה המחוזית. אנחנו יכולים להגיד 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אבל היא תרצה לדעת מה העמדה שלך. 

 

 ננה חן:

 נכון, הועדה המחוזית תתחשב בעמדה שלנו. אנחנו צריכים להחליט מה אנחנו רוצים. 
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 עופר בוזי:

 ה כבר עניין טכני. יש הסכמה כן לתת שם בשעות מסוימות. המחסום ז

 

 

 ננה חן:

 אתה יודע בסוף מה יהיה עם מחסום. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 יש גם אפשרות אכיפה על ידי פקחים, זו לא האופציה היחידה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

פ"פ, הגבלת שעות רכב תפעולי בזיקת ההצעה של עופר זה להפקיד את התוכנית בתנאי הקטנת היציאות והכניסות לש

 ההנאה ואישור המחסום בתנאי אישור ועדה מחוזית. 

 

 עופר בוזי:

 אישור המחסום בכפוף לאישור ועדה מחוזית. 

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת. 

 

 עופר בוזי:

 בעד

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 בעד. 

 

  החלטה:

ית בתנאי השפ"פ, הקטנת היציאות והכניסות, הגבלת שעות רכב מאשרים ברוב קולות )ננה חן נגד( להפקיד את התוכנ

 תפעולי בזיקת ההנאה ואישור המחסום בתנאי אישור ועדה מחוזית. 

 

 
 
 
 ח ל ט ו ת ה
 

 ברוב קולות )ננה חן נגד( להפקיד את התוכנית בתנאי השפ"פ, הקטנת היציאות מאשרים
 ר המחסום בתנאי אישור ועדה, הגבלת שעות רכב תפעולי בזיקת ההנאה ואישווהכניסות

 .מחוזית
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 התכנית בתנאים הבאים: להפקיד
 . בתנאי הקטנת וצמצום הכניסות והיציאות לשפ"פ, כך שיבוטלו מינימום של חניות בחניון1

 .הציבורי
 . בתנאי קביעת שעות לשימוש בזיקת הנאה לרכב תפעולי.2
 ועדה המחוזית.. חסימת דרך ציבורית באמצעות מחסום בכפוף לאישור הו3
 . בתנאי מילוי כל דרישות מהנדס הועדה.4
 . הגשת טבלת הקצאה חתומה ע"י כל הבעלים5
 . הגשת כתב שיפוי.6
 . אישור נספח חניה ע"י יועץ תנועה הועדה.7
 

 

  השלמה. ת דרישות
 

  מילוי כל דרישות מהנדס הועדה. בתנאי
 

  תיקונים טכניים במסמכי התכנית. תיקון
 

  לת הקצאה חתומה ע"י כל הבעליםטב הגשת
 

  כתב שיפוי. הגשת
 

  נספח תנועה ע"י יועץ תנועה הועדה. אישור
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 15/04/2018: תאריך                                  26/03/18בתאריך:  20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 רשימת הבקשות
 
 

 

 עמ כתובת המבקש פרטי גרשמ חלקה גוש בניין תיק בקשה סעיף

בית בפארק  שכונת החזקות בע"מ גינדי 107 118  6231   7000107 20180027 1   
 אור יהודה

30 

 

בית בפארק  שכונת החזקות בע"מ גינדי 108 93   6487   7000108 20180028 2   
 אור יהודה

59 

 

בית בפארק  שכונת מהחזקות בע" גינדי 103 115  6231   7000103 20180029 3   
 אור יהודה

89 

 

בית בפארק  שכונת החזקות בע"מ גינדי 106 118  6231   7000106 20180042 4   
 אור יהודה

119 

 

בית בפארק  שכונת החזקות בע"מ גינדי 119 103  6487   7000119 20180043 5   
 אור יהודה

150 

 

 181 אור יהודה 1 היצירה ל ובנייה בע"מש.ניהו הדר  39   7216   220001 20170074 6   
 

אור  9פלח  כמוס מנשה חלאוי  19   7211   327007009 20170153 7   
 יהודה

184 

 

אור  23 הראשונים צילה ועזרא יצחקי  31   7210   303023 20170131 8   
 יהודה

188 

 

 191 ודהאור יה 6"ל אצ אדוארד קטייב  124  7210   305006 20170146 9   
 

 27עובדיה יוסף  הרב עמנואל מורודוב  75   7215   212027029 20180016 10  
 אור יהודה

194 
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BAKPIRUT00001 

 

 7000107:     ןיבני תיק 20180027מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 20/02/2018הגשה                                         קות בע"מהחז גינדי 

 

 יפו -בגין  תל אביב  דרך           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מ.יר.                                                            
 
 
 

 :עורך
 

  סבן ליאור                                                            
 
 
 

  בראז שוורץ רבקה                                                            
 

 יפו -תל אביב   20 לינקולן           

 
 
 
 

 בקשה: אחראי
  בודקת תכניות -אור פוסטניקוב       

                                

 
 

 להיתר הכוללת הקלות/ש.חורג בקשה  :בקשה וגס
 

 4045202539          :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : בית בפארקשכונה שכונת בית בפארק אור יהודה  ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים      107מגרש:   119: לקה;  ח 107מגרש:   118חלקה:   6231וחלקה:  גוש:  גוש
 
 
 
 

  שירות שטח עיקרי שטח בקשה תאור 
  45031.67 15317.58  מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 קומות מגורים , מרתפים פרטיים וקומת קרקע , 10קומות הכוללות  11מבנים בני  3 בניית
 יח"ד . בנית חדר טרפו הטמנת גז. 141יח"ד בכל הבניין. סה"כ  47 ובהם

 
 פורסמו הקלות: 2/3/18 בתאריך

 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9סעיף )(בהקלה לפי  23%-יח"ד ) כ 27. תוספת של 1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%. תוספת של עד 2

 מ"ר לדירה( 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד 
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

        מעודכן עדיין לא  
 

    11102.50    מרתף 2.00-  
 

    9972.78  460.89  מרתף 1.00-  
 

      1110.96  מגורים 0.00   
 

      1588.77  מגורים 1.00   
 

      1588.77  מגורים 2.00   
 

      1588.77  מגורים 3.00   
 

      1588.77  מגורים 4.00   
 

      1588.77  מגורים 5.00   
 

      1588.77  מגורים 6.00   
 

      1436.40  מגורים 7.00   
 

      1419.87  מגורים 8.00   
 

      1130.70  מגורים 9.00   
 

      226.14  מגורים 10.00  
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        מגורים 11.00  
 

        מגורים 12.00  
 

        מגורים 13.00  
 

    7185.87    וחדרי מדרגות מבואות 0.00   
 

    4624.72    "דממ  
 

    407.18    ומערכות טכניות מתקנים  
 

    1799.34    לא מקורה מרפסת  
 

    5669.14    מקורה מרפסת  
 

    1974.75    גג פתוחה מרפסת  
 

    363.55    מחסן  
 

    1931.84    פירים  
 

 15317.58  45031.67    
 

 0.00%   :בניה% 45031.67 15317.58  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מתנגדים

 
 

   מגשימים  21 התמר   קציר ברק 
 

   ראשון לציון  5 החלמונית   אדם גרבר 
 

   אחיעזר  15 אלון   גל ויס 
 

   אור יהודה  16יום  אור   רונן יצחקוב 
 

   177ת.ד.   סתריה   בני ישראלי 
 

   אור יהודה  75 הראשונים   קוזשוילי מיכאל 
 
 

 
 
 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 התקבלה בקשה ברישוי זמין. 15/02/18בתאריך 

 
 הבקשה לא עומדת בתנאים מוקדמים. -סיבה לדחייה

 לא צורפו המסמכים הבאים לבקשת ההיתר:
 חלקית-תכנית ראשית. .1

 לא תואם– 104ו  119צורף חלקה -ו שצורף אינו מתאים לחלקהנסח טאב .2
 115צורף של חלקה -אישור חברת חשמל. .3
 לא צורף-נספח איוורור. .4

 נספח אקוסטי. .5

 )כולל טבלת מאזן חניה(. נספח תנועה  .6

 משרד התחבורה ואישור מהנדס. .7

 אישור משרד הביטחון. .8

 צורף-אישור נת"ע. .9

 לא צורף-אישור פיקוד העורף. .10

 רת"א. -שות שדות התעופהאישור ר .11

 תכנית פיתוח. .12
 הבקשה נדחתה. 13/03/2018בתאריך 

 
 התקבלה בקשה מתוקנת העומדת בתנאי סף: 14/3/18בתאריך 

כל יח"ד ב 47קומות מגורים , מרתפים פרטיים וקומת קרקע , ובהם  10קומות הכוללות  11מבנים בני  3מבוקש  בניית 
 טרפו הטמנת גז.יח"ד . בנית חדר  141הבניין. סה"כ 

 
 טרם בנוי .  -הבקשה תואמת למצב בשטח   18/3/2018לפי דוח הפיקוח מתאריך 
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 :רקע
 . 1005תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תמל/

 יעוד המגרש: מגורים ד'
  4614שטח מגרש : 

 חלקות  119ו 118איחוד של  – 107מגרש 
 מ"ר , 4604שטח המגרש מגורים: 

 מ"ר  12990מעל הקרקע :   שטח עיקרי מותר
 מ"ר  510שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 מ"ר. 6270שטח שירות מותר למגורים מעל הכניסה קובעת: 
 מ"ר. 11738שטח שירות למגורים מותר מתחת לכניסה הקובעת: 

 מ"ר לדירה. 15שטח גזוזטראות ממוצע פתוחה המותרות עד 
 יח"ד מותרות : 

 מ"ר . 80ח"ד קטנות שלא יעלה י 20%יח"ד מתוכם  114
 גובה מבנה: 
 מ'.  86+ מעל פני הים 

 :קומות
  11מעל הכניסה הקובעת : 

  3מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 מגורים ד'.  יעוד:
 

 ה( 4.2זיקת הנאה )סעיף 
תרשום זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לכלל הציבור , כמסומן בתשריט. הזיקה תחול  -זיקת הנאה למעברי רגלי

 מ'.4 -מרווח קו הבניין הקדמי , רוחב זיקת ההנאה לא יפחת מב
 

 גובה:
 תואם למותר יש לקבל אישור רת"א. –מ'  76.20מוצע גג עליון מעל 

 
 קומות:

 תואם למותר. – וקומת מתקנים טכניים גבוהה( ומת קרקע קומות )כולל ק 11מוצע 
 תואם למותר. –קומות מרתף  2מוצע 

 
 

 נייהתנאי להוצאת היתרי ב
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 :שטחים
  A+B+Cבניין 
 קומות מרתף: שתי

 :  1מרתף 
 מ"ר. 137.45חדר מדרגות:   ותשטח שירות מוצע מבוא

 מ"ר 3333.74שטח שירות מוצע חניה  : 
 מ"ר 39.91שטח שירות מוצע אחסנה : 

 .מ"ר 170.33שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר 3681.43סה"כ שטח שירות הכוללים 

 
 :  2מרתף 

 מ"ר. 95.23שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר 3854.14שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר 165.85שטח שירות מוצע אחסנה : 
 .מ"ר 58.34שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 

 מ"ר 4173.56סה"כ שטח שירות הכוללים 
 תואם למותר–מ"ר המותרים  11738מ"ר >  7854.3סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת 

 
 דירת גן :קומה קרקע 

 מ"ר. 1110.96שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר 230.7 – 3מ"ר * 76.9מוצע מגורים ימין :   1-שטח עיקרי מרתף
 מ"ר 229.95 – 3מ"ר * 76.65מוצע מגורים שמאל  :   1-שטח עיקרי מרתף

  תואם למותר.–מ"ר המותרים  510ר > מ" 460.89סה"כ שטח עיקרי מגורים מתחת לקרקע : 
 מ"ר  143.19שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר. 305.85שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
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 .מ"ר 22.65שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר . 471.69סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 

 מ"ר  65.49פירים : 
 

 : 1-6קומות 
 מ"ר 9532.62 - 6*  מ"ר 1588.77ע : שטח עיקרי מוצ

  מ"ר 1046.5  -6*  מ"ר  174.42שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  756.9 – 6מ"ר * 129.15שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  1427.94 -6* מ"ר 237.99:   גזוזטרותשטח שירות 
 :  7קומה 

  מ"ר 1436.40שטח עיקרי מוצע : 
  מ"ר  175.86:  שטח שירות מוצע ממ"ד

 מ"ר  140.40שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  160.14שטח גג :  מ"ר 260.61:   גזוזטרותשטח שירות 

 :  8קומה 
  מ"ר 1419.87שטח עיקרי מוצע : 

  מ"ר  174.45שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  138.24שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

  מ"ר 231.27:   גזוזטרותשטח שירות 
 :  9קומה 

  מ"ר 1130.70שטח עיקרי מוצע : 
  מ"ר  174.30שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  104.49שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  563.13שטח גג :  מ"ר189.72:   גזוזטרותשטח שירות 

 מ"ר  55.62מוצע פרגולה בגודל כ : 
 :  10קומה 

  מ"ר 226.14שטח עיקרי מוצע : 
  מ"ר  35.94שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  86.94שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 . מ"ר 339.72:  מרפסת גג שטח שירות 

 
 –מ"ר לא תואם  12990מ"ר <  15317.58סה"כ שטח עיקרי מוצע מעל להכניסה הקובעת של שלושה בניינים : 

 מבוקשת הקלה 
 מבוקשת הקלה .–מ"ר לא תואם  31508מ"ר<  3219.33ובעת סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הק

 
 יש להוסיף חתך מקומי  ומפלסים. –מוצע חצר אנגלי 

 יש לקבל אישור של יועץ תנועה.–מוצע חניות במרתף 
 

 פורסמו הקלות: 2/3/18בתאריך 
 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 23%-יח"ד ) כ 27תוספת של  .1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%ספת של עד תו .2

 מ"ר לדירה( 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד         
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 :יח"ד

 לא תואם למותר. –יח"ד המותרות  114יח"ד <  141מבוקש 
 תוספת. 23%יח"ד שהם  27מבוקשת הקלה לתוספת 

ניתן לתת הקלה ע"פ תקנות סטייה  –יח"ד מעבר מותר ע"פ תב"ע  27שהם  23% -למעשה נדרשת הקלה לתוספת כ
 )ד(. 9ניכרת סעיף 

 
 :תמהיל ליח"ד

 B X 3דגם: רק  107במגרש 
 

מס'  סוג דירה 
 יח"ד

שטח 
 פלדלת

סה"כ שטח עילי 
 פלדלת 

שטח מרפסת 
 עיקרי

סה"כ שטח 
 מרפסות 

 0 0 222.54 74.18 3 חדרים  3דירות גן 
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 0 0 320.04 106.68 3 חדרים מחיר  4דירת  גן 

דירת גן דופלקס עם 
 מרתף

6 118.67 712.02 0 0 

 282.72 11.78 1784.4 74.35 24 חדרים 2.5דירת 

 618.24 12.88 5262.48 109.635 48 חדרים  4דירת 

 269.04 22.42 1443.12 120.26 12 חדרים 5דירות 

 759.6 21.1 5287.68 146.88 36 חדרים  6דירת 

 157.38 26.23 995.22 165.87 6 דירות פנט

 32.22 10.74 465.42 155.14 3 דירות דופלקס 

 141  16492.92  2119.2 

 
 
 
 

  קווי בניין:
 מ'  5 -קו בניין צדדי ימני 

 מ'  5 -קו בניין צדדי שמאלי 
 מ' 5 –קו בניין אחורי 

 אין חריגה מקווי בניין.
 בצד צפוני ומערבי ומזרחי. מרתפים מוצעים עד גבולות מגרש 

 
 נדרשת השלמת בדיקת שטחים בהתאם להערות.

 
 הערות כלליות:

 יש לשים מפלסים בכל חלונות בחתכים
   OK/UKיש להשלים מידות   

 יש לשים מפלסים על מעקה בטיחות של מרפסות.
 

 לסיכום:
 ישוי.לאשר הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון דרישות ובתיאום עם מח' ר

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

בשכונה החשה של  1005יח"ד בתמ"ל  700כעת אנו דנים בגינדי. בסך הכל יש פה חמש בקשות שכוללות בתוכן כמעט 

בית ופארק. התוכניות תואמות לתוכניות הבינוי, ולתוכניות המאושרות. יש פה הקלות של שבס וכחלון, שזה גם 

ם. יו 14, עברו מעל 2.3-יחידות דיור וגם אחוזי בניה וחלק מהבקשות גם יש הקלה בקומות. בעיקרון, הפרסום נעשה ב

ום ים משורת הדין, מאחר והם הגיעו היום, דיברנו איתם, וכולם הסכימו להתייצב לדיון היהיום הגיעו מתנגדים, לפנ

 ולא להמתין לזימון מסודר ודחיית הוועדה. ולכן נשמע את כולם בדיון. 
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 עופר בוזי:

 יום עד להגשת ההתנגדות?  14-כמה זמן עבר מה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

צה יום. ההתנגדויות הגיעו באיחור של מספר ימים. אני רו 14, שבוע שעבר היו אמור להיות 17.3, זה 2.3-יום מה 14

 להבהיר שבכל תיק שלא נדון עדיין והגיעו התנגדויות, תמיד נתנו למתנגדים את הבמה. המתנגדים זה הדיירים שזכו

 במחיר למשתכן. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 טרם רכשו את הדירות. חשוב להבהיר ש

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

רשמית אנחנו צריכים לכתוב להם מכתב, לזמן אותם לדיון, זה מכתב רשום והליך ארוך. דיברנו איתם, הם הסכימו 

לפנים משורת הדין לקבל התראות מעכשיו לעכשיו ולכן הדיון בכל זאת מתקיים עם כולם. אני מציעה שגם הם 

 חסו וגם גנדי יתייחסו לכל הבקשות ביחד. יתיי

 

 עופר בוזי:

אם אתם רוצים שהדיון יהיה תקן, תגידי את מה שאמרת עכשיו לכולם בהתחלה, כי אחר כך יבוא גנדי ויגיד שעברו 

 יומיים, הדיון לא תקף. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אני חוזרת ואומרת שאנחנו נדון בכל הבקשות ביחד. 

 

 )המוזמנים הצטרפו לישיבה(

 )מציגים את עצמם(

מנהל הפיתוח  –מנהל פרויקט, אסף אדלר  -אדריכל איל ליגום, מיכאל פישר  –חברת גינדי  –מטעם המבקשים 

 מנהל פיתוח עסקי, עו"ד שמואל גלינקה ועו"ד עופר זוזובסקי ממשרד שיבולת(.  –העסקי, אמיר אגרנט 

ם יצחקוב רונן, שניאור עידו, מיכאל קוזשווילי, בן ישראל, עדי אהרון, אד –תנגדות מטעם המוזמנים המביעים את ה

 גרבר, רועי ריחני. 

 

 מנכ"ל המינהלת הצטרף לישיבה –גלעד אורן 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני רק אציין שלא מדובר במתנגדים מאחר והם לא בעלי זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 
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אנו מבקשים להבהיר, מאחר והיום הוגשה ההתנגדות, בחלוף הזמן, לפנים משורת הדין אנו נעתרנו לזמן את 

המתנגדים. אני מבקש שהמתנגדים יצהירו לפרוטוקול כי הם הסכימו מהיום להיום להגיע ולהשמיע את התנגדותם 

 מבלי שיקבלו את הזימונים בדואר רשום. 

 

 המתנגדים:

 חד לקיים את הדיון היום. אנו מסכימים פה א

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני מבקש מנציג המתנגדים להציג את הדברים. תהיה תמציתי, ההתנגדות צריכה להיות מבחינה תכנונית בלבד. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 וטורית. שוב, לא מדובר בבעלי זכויות. הם רק זכו בהגרלה, הם לא מתנגדים בהגדרה הסטט

 

 בן ישראל:

ת אאנו מודעים לכך שאין לנו זכויות כרגע בדירות וברכישה, אבל לפי החוק כן אנו יכולים כאזרחים מהשורה שרואים 

 עצמנו נפגעים עתידים מהנושא, להגיש התנגדות כמו כל הליך רגיל. 

ול, אחרי שעיינתי בגרמושקה. אני לא נכנס לעניין המשפטי כרגע, רק לרמה התכנונית של מה שאנחנו ראינו אתמ

ראיתי דברים שהם קצת נראים לי ולכל המאתיים ומשהו שחתמו על התצהיר של ההתנגדות, דברים שהם נראים להם 

 2.5לקויים, מנקודת מבט שלנו, שאם היינו הולכים לשוק החופשי דירה כזאת לא היינו קונים. אנו מדברים על הדירה 

ראינו שחדר הרחצה והשירותים אין בו חלון. אנו מדברים על מאוורר מאולץ,  חדרים, דירה כלואה, שבחלק מהם

א שבעתיד יכול לגרום לעובש, לריח לא טוב וכנ"ל לכל מיני בעיות תברואתיות. אני לא נכנס לקטע הרפואי כרגע, אל

ינה עיקרי, מאחר חדרים הממ"ד ישמש כחדר ש 2.5שנה. באותם  10-20רק למה שאני רואה היום בדירות שנבנו לפני 

 ובחצי חדר שהיה, לפנים משורת הדין הבנו שבמקור היה אמור להיות שני חדרים, אז הוסיפו את החצי חדר, עשו לנו

אינו, טובה. אני לא רואה איך זוג יכול לגור בתוך חצי החדר הזה. זה מסדרון, זה צר וארוך. הדבר הכי גרוע שאנחנו ר

שני הצדדים של הדירות הסמוכות ועל המבואות האלה אנו אמורים לשלם מי חדרים הללו יצרו מבואות מ 2.5-שה

חדרים. מעבר לכך, אנו מדברים על מצב שבו עקב ההקלות, הגדילו את כמות הדיירים בבניין,  4שרוצה דירות של 

לי כשהמחוקק בא להגדיר מבחינת מעליות מה הסדר הנכון, אז הוא מסתכל לגובה. אנחנו מסתכלים על מצב שאו

המחוקק פספס והוועדה צריכה לתת את הדעת למצב שבו יש ריבוי דיירים בבניין, יש צורך של תוספת מעלית. אם 

נותנים בכל קומה דירה כלואה, באיזשהו מקום אולי לתכנן בצורה ראויה את חדר הלובי, את המבואות, את התכנון 

 ול ולא נתנו את הדעת. מסביב, את החניות. לכל הדברים הללו לא ניתנו לנו מענה אתמ

, מרדכי אביב ניסה להכניס בבניינים 20170077מקרה דומה שקרה בועדת התכנון בראשון לציון, מספר הבקשה זה 

ת , אם אני לא טועה, גם דירות כלואות. הועדה קיבלה את ההתנגדויות של אותם בעלי זכויו177ברקפות, הגרלה מספר 

כול לא צד בעניין, אבל היא כן קיבלה את זה, זה מפורט פה בנספחים, כל עתידיות, שאין להם זכות בקרקע וכבי

החלטות הועדה. הם מצאו את ההתנגדויות של הזוכים כן ראויות. שם מדובר אחד לאחד מקרה דומה, שאין חלון 

וצים בשירותים, דבר שיוצר עובש. אנחנו לא נגד דירה חמישית, החלטתם לעשות דירה חמישית בקומה, מכורח האיל

של השטח הקומתי, אני יכול להבין, אבל לפחות לתכנן בצורה ראויה, מבלי שהיא תשפיע לרעה על המבנים הצמודים. 

 המבואות, הנושא של המעלית וחדרי הרחצה. זה בגדול. 
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חדרים. מבחינת התמהיל, הוספתם כביכול אוכלוסייה של מחיר למשתכן, בול קלעתם  6דבר נוסף זה התמהיל עצמו, 

 חדרים אולי, אבל אתם כעירייה, שאתם רוצים דיירים עתידיים, אתם באמת רוצים תחלופה כזו? אני לא ראיתי 2.5-ל

חדרים, למעט קומת מחסנים. זה לא נראה לי משהו ראוי. גם אין פה אחוז מאוד גבוה, יש פה אחוז  3בכל הפרויקט 

 חדרים.  3מאוד קטן של דירות 

 

 שניאור עידו:

ה חדרים, דירות שאנחנו בתור זוכים עתידיים לא נוכל לרכוש. אם לא נוכל לרכוש ז 6מאוד של דירות יש אחוז גבוה 

 יעבור חזרה ליזם, הוא יוכל למכור את זה שוב בשוק החופשי. 

 

 בן ישראל:

 6של , הגענו למצב 106, מגרש 119, יש פה מגרש 108חדרים, לפי החתכים שעשינו בחלקות, אני רואה במגרש  6-לגבי ה

מלש"ח ומעלה, אף אחד לא  2אחוז מהדירות, שעלותם בכל פרויקט שלא תבחרו היא  30-31-ל 26חדרים שמהווים בין 

יכול להסכים לזה, אף אחד לא יקבל משכנתא לזה וזה חוטא למטרה של המחיר למשתכן. מצד אחד התכנון פה הוא 

יה פה תחלופה. אתם בתור עירייה צריכים להסתכל גם חדרים, הכי קטן שאפשר, שאף אחד לא ייקח את זה. גם יה 2.5

 קדימה על התושבים. פתרו את זה בצורה נכונה, ביבנה עשו סקר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 הדברים ברורים, על תחזור על עצמך. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? זכות התגובה למבקשים. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

פטיות ואחריהן לדעתי כבר אין מה להמשיך, אבל אנחנו נענה גם לכמה עניינים תכנוניים אני אפתח בשתי טענות מש

 ועל זה יענה איל, שהוא האדריכל של החברה. 

מבחינה משפטית, מעבר לזה שראש הועדה אמר שההתנגדות הוגשה באיחור ואנחנו כבר כאן ונתנו להם לוותר, אנחנו 

ר, אבל נמשיך הלאה. בניגוד למה שאמר האדון הנכבד פה, בני, הוא צודק לא מוותרים על הטענה שהיא הוגשה באיחו

בחלק הראשון, הוא טעה בחלק השני. הוא צודק שאין להם זכות להתנגד. החוק קובע את זה. הוא טועה בחלק השני 

הקלה, שהוא אומר יש לנו איזושהי זכות בסיסית. אז התשובה היא לא, אנחנו פה בהליך מאוד מוגדר, התנגדות ל

והסעיפים האלה מורים שלחברים הנכבדים פה,  149-ו 147החוק הוא חוק התכנון והבניה, הסעיפים הרלוונטיים הם 

שכל מה שעד עכשיו הם עשו, ואני לא אומר את זה כמובן לרעתם, זה לא לגנאי או משהו, הם זכו בהגרלה במחיר 

ט , יהיו בכלל בסופו של דבר דיירים שיקנו דירה בפרויקלמשתכן, אנחנו לא יודעים לומר היום אם מישהו מהם, חלקם

 הזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תתייחס לגופן של הטענות. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

הטענה הזאת ביחס לזכותם של דיירים שזכו בהגרלה של מחיר למשתכן, לבוא לטעון את הטענות האלה, זה נדון בבית 

מנהלית שהוגשה לגבי פרויקט שכזה בגליל ים וגם שם נטענה הטענה הזאת בדיוק, משפט מחוזי בתל אביב בעתירה 

-12749-11שיש להם זכות בסיסית ובית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. אני יכול להפנות אתכם לעתירה מנהלית 
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מזכיר, אנחנו  . מעבר לכך, כפי שכתבנו שמה, הטענות פה שעולות, יתר הטענות הן לא תכנוניות בכלל. שוב אני17

בהתנגדות להקלה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ניצלנו את הזמן בחוץ, אני לא יודע אם חברי הועדה עשו את זה 

במכוון או שכך זה קרה, יצא דבר טוב, הם דיברו ביניהם, העלו כל מיני שאלות וקיבלו תשובות אני כעורך דין פחות 

שיש להם מידע חסר לגבי חלק מהטענות שהם טוענים ולכן הם טוענים  מבין אותם ותכף איל ידבר עליהם. אני חושב

אותם. בסופו של דבר, האנשים האלה אולי בסוף יהיו דיירים שלנו, אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל ההתנגדות 

שלהם פה צריכה להידחות. ואיל יענה פה על עוד כמה דברים שיו"ר הועדה ביקשה לגבי הטענות הספציפיות על 

 החדרים וכו'. 

 

 אדריכל איל ליגום:

 אני דיברתי עם המתנגדים ואני מכבד את הטענות שלהם.  בהחלט היה לי חשוב לדבר איתם באריכות, בניגוד לעצה של

היועצים משפטיים שלי, כי חשוב לי לדעת מה הם חושבים ואנחנו מאוד מאמינים בפרויקט הזה. אני מלווה את 

ים ואני חושב שבאילוצים המאוד משמעותיים שיש פה בפרויקט, שהכתיבה גם התב"ע הפרויקט הזה כבר עשרה חודש

ה חדרים שעשינו במתוו 2.5-וגם תוכנית הבינוי, הגענו פה לתוצאה יפה מאוד. לעצם העניין, הדירה הכלואה, דירת ה

הגיד שהיא דירה של חמישה חדרים בקומה, זה דירה שאנו רואים אותה כדירה טובה, אפשר לשים עליה תווית ול

מטר עם כיוון אוויר אחד זה דבר שאנחנו עושים אותו בהרבה פרויקטים וגם  75כלואה, אבל דירה קטנה של 

בפרויקטים יוקרתיים מאוד במגדלים, אם זה בתל אביב וברמת גן, אנחנו רואים שיש לזה ביקוש טוב מאוד. הנושא 

ם האחרונות שמדברים הרבה על בניה ירוקה ועל עיבוד של קירות מסך הוא נושא שנוי במחלוקת, במיוחד בשני

אנרגטי, זה לא קשור למקרה הזה. הדירות האלה בכל הפרויקט שלנו וגם ממה שאנו מכירים בביקושים בשוק, אין 

 מ', אנחנו חשבנו 75דירות של עד  20%-בעיה למכור אותן, דיירים אוהבים אותן. לפי התב"ע  הדרישה היא לעמוד ב

חדרים, כי אנחנו חושבים  2.5חדרים, מה שמותר לנו ובסופו של דבר הגדלנו את זה לדירת  2עשות דירת בהתחלה ל

שזה פתרון שנותן גם אפשרות לחדר נוסף לילד וגם מאפשר להגדיל את חדר המגורים. לכן אנחנו חושבים שזה פתרון 

 טוב מאוד. 

 

 עופר בוזי:

 , יש לכם מספיק דירות להציע להם בפרויקט הזה? חדרים 2.5בהנחה תיאורטית שאף אחד לא רוצה 

 

 אדר' איל ליגום:

 דירות, דירות כאלה.  300מכלל הדירות, שזה משהו כמו  20%יש לנו 

 

 ננה חן:

 ? 2.5כאלה זה 

 

 אדר' איל ליגום:

נו רים. יש לחד 2.5מ', לצורך העניין רובן  75זה דירות עד  20%דירות שמתוכן  1,429אני אציג את התמהיל. יש לנו 

מ' לפי דרישת העירייה, אנחנו רוצים לעשות תמהיל קצת אחרת, אבל זו היתה  110חדרים של  4שהן דירות  33%

, אנחנו 30דרישת העירייה אחרי שהם בדקו את הנושא וחשבו שזה הדבר הנכון ואנחנו התיישרנו עם זה. הם ביקשו 

 טנות בפרויקט והמשמעות של הדבר הזה היא שיתרת הדירות, של דירות ק 55%. זאת אומרת, שיש לנו בעצם 33נתנו 
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 עופר בוזי:

 חדרים, מה עוד?  4חדרים,  2.5לא סיימת את התמהיל. אמרת 

 

 אדר' איל ליגום:

 חדרים ופנטהאוזים.  6דירות  38%-חדרים ויתרת הדירות כ 5מטר  120בערך דירות של  10%יש 

ות. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה על מנת להרוויח. זאת אומרת שאם הוא התשובה למה צריך כל כך הרבה דירות גדול

דירות קטנות, זה אומר שיתרת הדירות  50%לא מנצל את כל הזכויות, הוא מפסיד בפרויקט. ולכן, אם יש דרישה של 

 5.5-חדרים ו 6 הן דירות גדולות, אין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולכן, בלב כבד עשינו את יתרת הדירות דירות גדולות

חדרים, כאשר מה שיפה בהן, שאנחנו חושבים שהם בתכנון טוב, הם נותנים גמישות להוריד את החצי חדר ואכן יש 

 בעיה במחיר למשתכן לקנות את הדירות האלה, אבל זה ידוע, זה חלק מהדבר. 

 

 בן ישראל:

 אבל הפרויקט הזה מוגדר כמחיר למשתכן. 

 

 אדר' איל ליגום:

עושה את הדירות הגדולות שעשיתי כדירות קטנות, לא הייתי יכול לנצל, כמו שאמרתי, את השטחים אם הייתי 

 שקיבלתי, שקניתי והייתי מפסיד בפרויקט. לכן זה לא אפשרי. 

 

 עידו שניאור:

 אני רק רוצה לגבי האיחור בהגשת ההתנגדות. אנחנו לא ידענו, אנחנו אלף איש בערך שמאוגדים ואף אחד לא ידע. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 זה עניין משפטי. תתמקדו בנושא התכנוני בלבד. 

 

 בן ישראל:

אני אסכים את זה. העורך דין פה אמר מידע חשוב, מידע חסר, כי אין לנו את כל המידע הנכון, אנחנו לא הספקנו 

 ש אותה בצורה עניינית, נכונה,להציץ בהכל. ביקשנו גם בבקשה של ההתנגדות שלנו אם יאפשרו לנו לאחרי החג להגי

טובה, בליווי חוות דעת של שמאים, של אדריכלים מטעמנו. כל המטרה פה היא בסך הכל לעשות שיתוף פעולה, לא 

י ללכת נגד. נגד לא נצא מזה, זה משפטים ושטויות. כשאתה מדבר על גליל ים, אנחנו מדברים פה על מהלך משפטי. אנ

אני מדבר פה על מהלך של שיתוף פעולה. אם היית עושה סקר בין הזוכים, משתף לא מדבר פה על מהלך משפטי, 

 6-ל 38%אותנו, היית רואה שיהיה לך קל למכור את הדירות אצלנו. עכשיו מה שאתה יוצר, אתה יוצר איזשהו פקק. 

 חדרים, כשאתה יודע שזה הולך למחיר למשתכן. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 לסיים, בבקשה.  טוב, אנחנו מבקשים

 

 אדר' איל ליגום:
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קומות בבניינים וזכויות. זאת אומרת  2-3שני משפטי סיום. אחד, ההקלות שאנחנו פרסמנו מתייחסות רק לתוספת 

שכל הרשימה שנתנו פה היא בכלל לא חלק מהנושא של ההקלות שביקשנו. ודבר שני, אני חושב שהפרויקט הוא באמת 

וד אילוצים. אנחנו בטוחים שגם המתנגדים, ברגע שהם יקנו פה הדירות אם וכאשר, פרויקט טוב ויש בו הרבה מא

 כמובן שהם סוברנים להחליט, הם ייהנו מהפרויקט. זה הכל, חג שמח. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תודה רבה לכם, חג שמח. 

 

 )המוזמנים עוזבים את הישיבה(. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

של גליל ים, השופט שוחט  12749-11-17אני גם חושב שצריך להפנות להליך שהיה בפני השופט שוחט, עתירה מנהלית 

נותן את דעתו שם על התנגדות של זכאים במחיר למשתכן והוא קובע שאין להם שום זכות קניינית ולא זכות חוזית 

לשמוע אותם. זה אמר השופט שוחט. אני חושב שאת  והם רק זכו במחיר למשתכן. אין להם זכות התנגדות, לא צריך

ההתנגדות צריך לסלק על הסף מהטעם הזה שאין להם שום זכות קניינית, הם לא בעלי קרקע, הם זוכים ויכול להיות 

 שיום אחד הם ירכשו דירות שם. אבל בלי קשר, אנו יכולים לדון בתמהיל. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 בת שהם גם מבינים את זה, הם אמרו בעצמם. אני חוש

 

 ננה חן:

 יכול להיות שמבחינה חוקית אין להם זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל מוסרית וציבורית אנחנו צריכים להתייחס. 

 

 ננה חן:

ל שתנגדות, בסופו אנחנו נמצאים כאן כדי לשמוע אותם וכדי לייצג את רצון הציבור. אז גם אם הם לא יוכלו להגיש ה

דבר שמענו אותם, אנחנו יודעים איפה הבעיות ומה כואב להם ואנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר אנחנו 

ו, מביאים לכך שיהיה פרויקט, כדי שליזם יהיה שווה לבנות את הפרויקט, כי אם לא יהיה לו רווחי הוא לא יבנה אות

הוא יוכל גם ליהנות מהם וחלק גדול מהדברים שהזוכים העלו הם דברים אבל מצד שני, שהציבור שלנו יקבל דירות ש

 בעלי טעם ואני יכולה להבין אותם ואני בהחלט ארצה לייצג חלק מהדברים האלה. 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין, שאנחנו עמדנו לאורך כל השלבים ביחד עם היזמים ותיאמנו פחות או יותר את צביון השכונה, 

איה שיהיה פרויקט איכותי וטוב, ונעזוב את האלמנטים המשפטיים, אני לא מדבר על זה, לעשות שכונה מתוך ר

איכותית וטובה לטובת העיר אור יהודה. בגלל זה לקחנו אדריכל בינוי, אחד מהמובילים בארץ, שהוא גידי בר דיין, 

ם, במיוחד בהתייחסויות שלנו של הממשקים קבענו נספח בינוי מחייב, שמצריך סטנדרט מאוד מאוד גבוה של הבנייני
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בין השטחים הציבוריים לפרטיים. אנחנו לא יכולים כל כך כעירייה או כועדה להיכנס יותר לתמהיל של תוך הבניין, 

למרות שגם לזה נכנסנו, אבל בגדול הדגש ששמנו, בניגוד אגב לשכונות אחרות של מחיר למשתכן ברחבי הארץ, זה 

שתמשו, מה הממשקים והשטחים הציבוריים, המיקומים של המרפסות ועוד כל מיני כהנה וכהנה איזה חומרי גמר י

הגבלות, שגם פרסמנו אותם במכרז, שזה דבר שהגביל את המשתתפים השונים במכרזים כי הם הבינו שלבקשות של 

העירייה פה נתנה את עיריית אור יהודה יש השלכות כספיות עמוקות מאוד. מעבר לזה, גם בנושא תמהיל הדירות 

מילתה, מה שנקרא, כי בתחילת הדרך, אם אני אזכיר לכם, כי אתם אלה שהבאתם את רחשי הציבור אלינו, היו 

חדרים, אלא יש רק דירות קטנות וגדולות. והיזם בא ואמר אני מבחינתי מרוויח יותר על דירות  4שמועות שאין דירות 

 גדולות, רוצה להרוויח יותר כסף. 

 

 חן:ננה 

 זה ממש לא מדויק. 

 

 גלעד אורן:

 אני אגיד לך למה במקרה הזה זה כן מדויק. הוא אומר אני מבחינתי מרוויח יותר כסף בדירות האלה ולכן אני רוצה

 דירות קטנות. 20%לעשות ככה והתב"ע מאפשרת לי. עכשיו, יותר מזה, התב"ע  מחייבת, זה לא אופציה, מינימום של 

 גש ואמר שהוא מפחד שהרבה דירות יהיו דירות יקרות. גם לזה המחוקק שם ד

 

 עופר בוזי:

 זה נחשב? 110, או גם עד 75אבל קטנות זה 

 

 גלעד אורן:

 מטר, אני ממש מדגיש את הדבר הזה.  75לא, יהיו דירות עד 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מטר.  80לפי דעתי זה עד 

 

 גלעד אורן:

 ל. זה סדרי הגוד

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מטר. זאת אומרת, יש פה אילוצים  121מטר עיקרי, כולל ממ"ד זה  110ועוד הוראה אחת, שממוצע סך הדירות יהיה 

 והגבלות. 

 

 גלעד אורן:

עיקרי זה מה שקרה למעשה. אז כשהם באו והציגו את תמהיל הדירות בהתחלה, כאשר התב"ע  מאפשרת להם שטח 

 מטר מותר לי לפי תב"ע.  122מטר, נוסיף לזה עוד ממ"ד, אנחנו מדברים על שטח ממוצע לדירה  110של 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 



 

44 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 לא מותר, חייב. 

 

 גלעד אורן:

 לא, הוא יכול לא לנצל את כל הזכויות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 שהוא חייב לעמוד בו. לא, ממוצע 

 

 גלעד אורן:

ל חדרים ואז העירייה התעקשה וביקשה תמהי 6, 5דירות קטנות וכל השאר דירות  20%נכון. ואז למעשה הוא הציג לנו 

 4חדרים, תהיה כמות ניכרת של דירות  3של  20%מלא של כל הדירות ובאמת הגענו איתם לסוג של הבנה שיהיה 

 חדרים והשאר דירות גדולות. גם זה שבאים ואומרים מחיר 5דירות  9%חדרים, יש  4רות די 33%חדרים ובגלל זה יש 

ג צעיר ילדים לצורך הענין. זה לא מחייב עכשיו שכל זו 4למשתכן בדר"כ זה לזוגות צעירים, אז גם יש זוגות צעירים עם 

סקטור ספציפי ובגלל זה החליטו יש לו ילד אחד. והראיה היתה שתמהיל הדירות יפנה לכלל האוכלוסיות, לא רק ל

לעשות את כל תמהיל הדירות הזה. בנוסף, לגבי הדברים התכנוניים שהם מדברים לגבי השירותים, אז חשוב להבין 

ות שכל דבר כזה, גם אם אין חלון בחדר שירותים או דבר כזה או אחר, עדיין זה חייב לעבור מכון תקנים, משרד בריא

וורר ושמים ונטה. כל תהליך כזה הוא מוסדר על פי חוק. כמובן שהועדה הזאת יכולה וכו', זה לא שסתם שמים מא

להגיד מה שהיא רוצה, אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית יש לנו אמירה לומר להם איפה למקם את תא השירותים 

יכול לנצל את או את פתחי האוויר. ברגע שהתב"ע מאפשרת ואומרת כמה מטרים הוא יכול לנצל בקומה ואיך הוא 

 החלוקה, אז אי אפשר לומר להם. 

 

 עופר בוזי:

 בתוכניות שלהם הם נצמדו למה שהיה במכרז? 

 

 גלעד אורן:

הם נצמדו למה שהיה במכרז מבחינה תכנונית והדבר הכי חשוב בעולם של התנגדות שההתנגדות יכולה להיות אם 

 אין עילה להתנגד. הולכים בניגוד לתב"ע. ברגע שהיזם פועל בהתאם לתב"ע, אז 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 חדרים יש?  2.5כמה דירות של 

 

 גלעד אורן:

 דירות. גם צריך לסנכרן את המחירים, דירה כזאת היא דירה של פחות ממיליון שקל.  300-, שזה כ20%

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 התקן מאפשר בלי פתחי אוורור בשירותים?

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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 יש פתחי אוורור, זה פשוט לא חלון, זה לא מופנה לחזית. 

 

 גלעד אורן:

 אם תראה את הדירה, יש לה פתחי אוורור מהסלון ומהממ"ד. 

 

 ננה חן:

 אני הסתכלתי על הדירה וזה בושה לנו שאור יהודה מאשרת דירה כזאת. גלעד, תיקח את זה לתשומת ליבך. 

 

 הועדה:יו"ר  –עוזי אהרון 

 בנווה סביון אין לנו פתח אוורור, יש לנו ונטה. 

 

 ננה חן:

 כן, אבל זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה תמהיל הדירות. 

 

 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

תוכנית אני רוצה גם להבהיר מבחינת הצוות המקצועי. באמת היה פה הליך שנעשה בצורה יפה ובשיתוף פעולה. יש פה 

וותמ"לית שקובעת הגדרות מאוד מדויקות. יש אחר כך נספח בינוי מחייב שגידי בר אורין תכנן ברמת פירוט מאוד 

 גבוהה לדוגמא איך המעקה צריך להיראות. זה לא רמת פירוט סטנדרטית. 

 

 עופר בוזי:

 זה מבחינת המכרז שהיה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ז אבל זה הנחיות בינוי מחייבות. זה מבחינת המכר

 

 גלעד אורן:

 אגב, לא רק המעקות, אנחנו לקחנו להם שטחים פרטיים לטובת זיקת הנאה לשטחים ירוקים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

יש  לצורך זה שתיווצר פה שכונה ברמת שירות מאוד גבוהה ולא סטנדרטית. הנושא של שטחי ציבור ושטחים פתוחים,

פה מערך תנועה שלם של חיבורים, אנחנו ממש לוקחים להם זיקות הנאה מתוך שטחים פרטיים שלהם כדי ליצור את 

 הרצף הפתוח, כך שבן אדם הולך ברגל יכול להגיע לכל כיוון מקצה אחד לשני. בנוסף, יש פה הגדרות מאוד מדויקות

ית, הם עומדים בכל הנדרש על פי תב"ע. אנחנו ועדה תכנונ לגודל דירות, לתמהיל דירות, לאחוזים וכן הלאה, ולמעשה,

בקשה שתואמת תב"ע לחלוטין בכלל לא מגיעה לוועדה הזאת, היא נמצאת ברשות רישוי. ההקלות שלהם הן הקלות 

בקומות, הקלות ביחידות דיור והקלות בשטחים. למעשה, כל הטענות של המתנגדים לא דיברו על אף אחת מההקלות 

 האלה. 
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 נה חן:נ

גם בצד המקצועי, ברגע שהם מבקשים הקלות, דרך ההקלות הם בעצם משנים את תמהיל הדירות, או לפחות את סוג 

 הדירות, את איכות הדירות. 

 

 עופר בוזי:

תב"ע חדרים, לפי ה 2.5ננה, אני מבין מה את אומרת, אבל אם הבנתי נכון, גם אם אנחנו רוצים עכשיו שלא יהיו דירות 

 ולפי ההנחיות של המחיר למשתכן אי אפשר. אי אפשר 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים אז סבבה, זה אפשרי? 3.5גם אני אומר שאם אפשר שיהיה הכל 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התב"ע. 

 

 ננה חן:

עם זה שחדר השינה, החדר העיקרי, המאסטר הוא בעצם חדרים עם כיוון אוויר אחד,  2.5כשאנחנו מדברים על דירת 

 ממ"ד, והחדר הנוסף הוא בעצם חדרון וגם לקרוא לזה חדרון זה לתת לזה כבוד, ועם בעיות נוספות, אני חושבת שלא

-וזה בסדר. ה 20%לזה התכוון המשורר. כשאנחנו מדברים על להיצמד לתמהיל הדירות, כן, צריך שיהיו דירות קטנות 

כול ימ', יכול להיות עם שני כיווני אוויר חלקם, זו שאלה אלינו. הממ"ד  80מ', יכול להיות גם  75כול להיות י 20%

 להיות החדר הנוסף ולא החדר העיקרי? בהחלט כן. כל זה עניינים תכנוניים. 

 

 גלעד אורן:

 מ'.  6הממ"ד לא יכול להיות, יש לו תקן של גודל, הוא לא יכול להיות 

 

 ננה חן:

 מטר, אתה רק מחזק את דבריי.  6על זה בדיוק אני מדברת, שהחדר הנוסף לא צריך להיות 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  90' מטר, זה בלי ממ"ד. הדירה היא פלוס ממ"ד. אנחנו מדברים על כמעט 75כשהוא מדבר על 

 

 ננה חן:

 חדרים יפה.  3' מטר אפשר להוציא דירות 75

 

 בוזי:עופר 



 

47 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 חדרים בלי ממ"ד, זה אומר שזה שלושה.  2.5רגע, מה שאתם אומרים משנה את כל התמונה. אם זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  12סליחה, טעות שלי, זה המרפסת. המרפסת היא 

 

 ננה חן:

 ות להכניס בתוך דירה אחת קטנהחדרים מאוד איכותית ולא צריך את כל הבעי 3-חדרים ו 3מ' אפשר להכניס גם  75-ב

 מסכנה עם כיוון אוויר אחד, שבעצם זו הדירה היחידה שאנחנו מציעים לאותם אנשים שלנו. 

 

 עופר בוזי:

 דירות.  470חדרים, שזה  4מטר,  110-הדיירים שלנו רובם ירצו, גם לפי מה שהם כתבו, את ה

 

 

 

 ננה חן:

ן . לכן, התמהיל הזה, שאני יכולה להבי5ו ואחוז קטן מהם אולי ירצו , זה גם מה שהם ביקש3.5וחלקם  3חלקם ירצו 

את עמדת היזם שאומר אני חייב להרוויח, זה נכון, אבל תעשו תכנון אחר שאולי תוכלו גם להרוויח, אבל בואו לא 

נחנו נדפוק את הציבור שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, חד משמעית. דבר נוסף, כשמדברים על דיור למשתכן, א

של הדירות הקטנות,  20%-מדברים שאנחנו באים לטובת הציבור. לא יכול להיות שכל הדירות שמופנות אליהם, ה

חדרים  6-זה מטורף. אז אולי ה 38%חדרים  6יהיו דירות דפוקות לחלוטין. כשאני מסתכלת על התוכנית המליאה, 

 תהיה בצד השני. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים.  6-רות גן, זה הזה כולל פנטהאוזים ודי 38%-ה

 

 ננה חן:

 גלעד, את מי אתה מייצג פה?

 

 

 ננה חן:

 דירות גדולות? 38%הסמכות שיהיו 

 

 עופר בוזי:

 כן, בין היתר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה תואם תב"ע  לחלוטין. 
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 ננה חן:

 חדרים? 6אור יהודה מסוגלים לקנות דירות  מהדירות צריכות להיות דירות למחיר למשתכן. כמה תושבי 80%חברים, 

 

 עופר בוזי:

 אז תשאירי להם גם קטנות, אז יש פה תמהיל. 

 

 ננה חן:

 אבל אין לך מספיק. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים, הם פשוט דירות יקרות יותר.  6חדרים, הפנטהאוזים לא בהכרח  6למה? דירת גן היא לא 

 

 

 

 ננה חן:

נוספים גם לא ילכו  10%חדרים,  5-מהמחיר למשתכן, מהתושבים שלנו, נכון? ההורדת  40%אז אתה אומר שכבר 

 מטר.  110כשכולם  33%לזוגות הצעירים. מה שזה משאיר אולי 

 

 גלעד אורן:

 חדרים ראויה.  4חדרים תהיה  4אני התעקשתי שדירות 

 

 ננה חן:

 אתם כעירייה לא ייצגתם את הציבור שלנו. 

 

 מ"ש חיצוני לועדה:יוע –עו"ד גל אוהב ציון 

 ננה, אבל יש תב"ע שהיא בעייתית. אני בעצמי ישבתי עליה שעות. 

 

 ננה חן:

 אבל מי עשה את התב"ע? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מינהל התכנון ורמ"י. 

 

 ננה חן:

 בלי השתתפות העירייה. הרי העירייה היתה חלק מזה. 

 

 חיצוני לועדה:יועמ"ש  –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, הם עשו ותמ"ל. 
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 עופר בוזי:

 ננה, אי אפשר לחזור אחורה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

הותמ"ל לקחה תב"ע אחת ולצערי עשתה כמעט העתק הדבק לכל הארץ והיא תכננה כך את כל הדירה וכתבה בכל 

מוצע וממ"ד יהיה ממוצע הדירות וזה מה שיוצא בתמהיל מ' מ 110-מטר ו 80מהדירות יהיו עד  20%-התוכניות שכ

 הזה, מה לעשות?

 

 גלעד אורן:

 גם חשוב להבין, בסופו של דבר ברור שיש מחיר לכל דבר. 

 

 ננה חן:

  אז בואו נקרא לילד בשמו ונגיד אוקי, לא התכוונו שזה יהיה לדיור למשתכן, עשינו את זה בכאילו. אלה העובדות.

 

 עופר בוזי:

 זה לא ועדה פוליטית.  ננה,

 

 ננה חן:

 על איזה פוליטיקה אתה מדבר? 

 

 עופר בוזי:

 לבוא אליהם ולהגיד להם חבר'ה, העירייה תכננה עכשיו תוכנית שהיא לא מתאימה לכם? זה מה שאת רוצה לעשות? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל עופר, אי אפשר לדחות על הסף את כל מה שננה אומרת. 

 

 וזי:עופר ב

 אני לא דוחה על הסף, אני רוצה להתקדם. 

 

 ננה חן:

 אתה רוצה להתקדם על חשבון מי? 

 

 עופר בוזי:

השאלה היחידה פה האם ניתן, אנחנו גם נמצאים פה בסדין של חוקים וועדות ולא מחליטים כל העולה על רוחנו. 

פץ אותו גם אם אנחנו ועדת תכנון. אני שואל הבנתי תוך כדי הדיון שיש לנו פה סדין שאנחנו כפופים לו וקשה לנו לנ

מ' לנסות לתת מקצה שיפורים  75מהדירות שהם  20%האם ניתן תכנונית לפנות לחברת גינדי ולבקש ממנה את אותם 
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באופן שיהפוך את הדירות האלה, אני לא נכנסתי לעובי הקורה אם הדירה ראויה או לא למגורים, אם יש אוורור, אין 

 אוורור וכו'. 

 

 ננה חן:

 אז בוא תסתכל על זה. 

 

 עופר בוזי:

 אני לא אצליח לעשות את זה פה במעמד הזה. 

 

 ננה חן:

 זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה? 

 

 עופר בוזי:

מה שאני רוצה להביא בשורה תחתונה זה שאלה שזכו במחיר למשתכן תהיה להם היצע בתוך התמהיל הזה שהוא 

 ר למשתכן?סביר והגיוני. כמה זכו במחי

 

 גלעד אורן:

 . 1,429-. הם מבקשים שבס כחלון ובגלל זה מגיעים ל80%. זה 1,140מתוך  912

 

 עופר בוזי:

 . 1,429-וסביר להניח שהם יגיעו ל

 

 גלעד אורן:

 יהיה הגרלה נוספת.  80% 1,429-כן, אבל גם ה

 

 ננה חן:

 זה כבר עם השבס. הם כבר קיבלנו את ההקלות. 

 

 גלעד אורן:

דירות,  240דירות, מתוכם עוד  300-הראשונים. ברגע שהועדה תאשר להוסיף עוד כ 1,140-זוכים זה על בסיס ה 912

 , תהיה לגביהן הגרלה נוספת. 80%שזה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להתנות את תוספת הדירות במקצה שיפורים. 

 

 ננה חן:

 זה לא מקצה קטן. 
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 גלעד אורן:

בין שדבר גורר דבר. אני לא נגד לשפר, אבל אף אחד מאיתנו לא אדריכל ואני מאמין שהם כאדריכלים ניסו חשוב לה

 לעשות את התוצאה הטובה ביותר, כי בסופו של דבר הוא מוכר מחיר למטר. 

 

 ננה חן:

 ים שלך. גלעד, אבל אתה מבין מספיק כדי לראות שהדירה המצ'וקמקת הזאת זה לא דירה שאתה רוצה לתת לתושב

 

 גלעד אורן:

 אנחנו חייבנו אותם בטיפוסים של הבניינים, חייבנו אותם במיקום המרפסות, חייבנו אותם בבניינים הפינתיים איך

ב נראה הבניין. בסופו של דבר, ברגע שאתה מחייב על כל הדברים האלה, אז הנה, בבקשה, תצייר פה סתם ריבוע, תחיי

יד תהיה דירה כלואה בצורה כזאת או אחרת שיש לך את הדירה החמישית. זה את כל הדירות בפינות מרפסות, תמ

 משהו שהוא תכנוני. 

 

 

 

 עופר בוזי:

, 1,140-בתמהיל שהם הציגו הם ככל הנראה כבר לקחו את הקלת שבס וכחלון ובחשבון, כי סך הדירות פה לא מגיע ל

 ומשהו.  1,400-אלא הוא מגיע ל

 

 ננה חן:

 הדיון. אני מציעה לדחות את 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

, לא, אני רוצה לחדד על מה הנושא היום. היום הנושא הוא רק על ההקלות, אנחנו לא באים עכשיו לפתוח את התוכנית

 זה גם בעיה. 

 

 ננה חן:

 אבל אם אתה נותן את ההקלות, זו התוכנית. 

 

 עופר בוזי:

 דוחים אותה.  הדיון עכשיו הוא דיון בהתנגדות, מקבלים אותה או

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

המקסימום שאפשר לעשות זה לא לאשר את ההקלות של כחלון שבס והקומות. התכנון כבר תואם עם העירייה 

בשלבים קודמים, כולל בתוכנית הבינוי, זה בדיוק התוכנית הזהה לחלוטין מבחינת התכנון. אם לא נאשר את כחלון 

 קומות, יישאר בדיוק אותו תכנון או קצת יותר צר ופחות בגובה. ואת השבס ואת ה

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 
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 יותר צר זה לא יהיה, אם לא נאשר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אם לא נאשר זה יכול להיות יותר צר כי לא יהיה לך את השטחים. אתה לא מאשר תוספת שטחים. 

 

 ציגת מנהל התכנון:נ –הדסה רוטשטיין 

 אבל אם יש פחות יחידות דיור אז אולי לא יצטרכו דירה חמישית לקומה. 

 

 ננה חן:

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אבל הם מבקשים עוד קומות. התכנון כבר תואם לחלוטין עם העירייה בשלבי הבינוי, בשלבי התב"ע. 

 

 

 

 ננה חן:

 ם תוכנית טובה, נאשר להם באהבה. שיתקנו, שיבואו אלינו ע

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לאשר את התוכנית בינוי שאישרנו. 

 

 עופר בוזי:

 בלי אישור של כחלון ושבס גם הפרויקט הזה לא יצא לפועל, בואו נהיה עם עיניים פקוחות, בסדר? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: – עו"ד גל אוהב ציון

היום המגמה היא, ברוב מה שאני מכיר מפרויקטים של מחיר למשתכן, לאשר שבס כחלון ולא רק זה, כחלון היום 

 מכניס במכרזים הבאים שחובה על היזם להגיש הקלה שבס כחלון כדי להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

לבקש מקצה שיפורים, למרות שכל הבקשה היום זה רק על ההקלה? אנחנו יכולים לאשר את התוספת אנחנו יכולים 

 חדרים.  2.5-בתנאי שישפרו וישדרגו את הדירות של ה

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את זה ולתת להם לעשות שינויים ולהביא את זה חזרה, ולא עקרונית לדחות את זה. 

 

 גלעד אורן:

 שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות. נכון שדירה זה משהו אמוציונאלי ולא רציונאלי.  גם חשוב להבין
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 ננה חן:

 הדירה הספציפית הזאת זה משהו מאוד רציונאלי. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

כן, מי שרוצה שיקנה, כן, אבל ננה, זה עלה בפרויקטים אחרים בבית משפט מחוזי, שאמר זה מה יש, זה מחיר למשת

 מי שלא רוצה שלא יקנה. 

 

 ננה חן:

 אז נשאיר את זה בלי שבס, אנחנו לא מחויבים לשבס. 

 

 עופר בוזי:

 הדבר היחיד זה לנסות להידבר עם הקבלן וברוח טובה לנסות לשפר. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 סטטוטורית זה לא השולחן המתאים. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –יון עו"ד גל אוהב צ

 ישבנו איתו , אני בעצמי ישבתי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ישבנו איתם והם שיפרו כבר, עכשיו זה כבר שיפור. 

 

 ננה חן:

 חדרים שלהם תהיה זוויתית והחדר הזה יקבל,  6אולי הדירת 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 "ע שכוללות מרפסות בצדדים לדוגמא וכל מיני הגבלות נוספות. יש גם הגבלות בתב

 

 ננה חן:

 אני מאוד מנסה להתחשב בהם. 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין שאנחנו נמצאים במסגרת של לוחות זמנים. גם אם אנחנו היום רוצים להתנגד מסיבה כזאת או 

היזמים של הפרויקט. אנחנו לא היזמים של הפרויקט אחרת, ההתנגדות צריכה להיות לא מהמקום שאנחנו עכשיו 

 שמתכננים את הקומות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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 נכון, אז אני אומרת צריכים להצביע על החלטה כלשהי. 

 

 גלעד אורן:

 לא, מה זה החלטה כלשהי? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 שה, אלה שתי האופציות. לאשר את הבקשה או לא לאשר את הבק

 

 ננה חן:

 אנחנו יכולים לא לתת להם את השבס, אז תשאיר לנו את זכות ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות של כחלון שבס. 

 

 גלעד אורן:

 אבל השבס אם כן או לא, זה לא המשמעות של ההקלה. הם מבקשים תוספת קומות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות כחלון שבס, אופציה אחת. אופציה שניה, לאשר את הבקשה בלי הקלות כחלון 

שבס ואופציה שלישית, לדחות את הבקשה. אלו האופציות ואנחנו חוזרים ואומרים מבחינת הצוות המקצועי פה, הם 

 נו בתיאום מלא וזה התוכנית. עברו פה את כל ההליכים מול

 

 ננה חן:

 אז שיעשו סבב נוסף ויוציאו בסוף דירות שהצעירים שלנו יוכלו גם ליהנות מהם. 

 

 עופר בוזי:

 זה רק הדירות האלה, ננה. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לא לאשר את ההקלות? 

 

 עופר בוזי:

 לות זה להרוג את הפרויקט. אתה שואל מי בעד להרוג את הפרויקט. לא לאשר את ההק

 

 ננה חן:
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 אז זה יביא אותם לחשיבה נוספת ולתכנון אחר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לאשר את הבקשה איך שהיא? 

 

 עופר בוזי:

שתה פניה ליזמים ולחברה, אני רוצה כן לאשר את הבקשה, אבל אני הייתי רוצה, למרות שאמרתם שכביכול כבר נע

אני רוצה בדחילו ורחימו לאשר את הבקשה תוך כדי פניה לחברה לבדוק את האפשרות לשדרג ולו במעט. מה שמפריע 

מ' אפשר, יכול להיות שאפשר להוסיף שמה עוד איזה  80מ'. אם אתם אומרים עד  75חדרים  2.5-לי זה הדירות של ה

 מטר וחצי לכל דירה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה? 

 

 ננה חן:

 אנחנו לא צריכים לדחות את ההתנגדות, זה לא התפקיד שלנו לדחות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התפקיד שלכם. אני אומר שההתנגדות הזאת דינה להידחות כי אין להם זכות התנגדות. 

 

 ננה חן:

 אני חושבת שזה קשור אחד בשני, תכניס את הכל במכלול ואז נוכל להצביע. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 הקטע של ההתנגדות על הסף נדחית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 משפטית היא צריכה להידחות על הסף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תנגדות ולאשר את הבקשה להקלות? מי בעד לדחות את הה

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת בתוקף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני ועופר בעד. 

 החלטה: מאשרים ברוב קולות )ננה חן מתנגדת( לדחות את ההתנגדות ומאשרים את הבקשה. 
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 עופר בוזי:

 אקסלנס. -אנחנו דחינו את ההתנגדות למרות שהיא לא היתה התנגדות פר

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –ו"ד גל אוהב ציון ע

 אולי חשוב בהחלטה להגיד שנעשו כל התיאומים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו נכתוב את זה. 

 

 ננה חן:

 אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים פה טעות מאוד מרה. 

 

 עופר בוזי:

 אני רוצה להוסיף בהחלטה לבקש בכל זאת כועדה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ר' ליאת בן אבו אד

 זו החלטה אחרת. 

 

 עופר בוזי:

 לא, בגוף ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת, כבר הצבעתם על החלטה לדחות את ההתנגדות ולאשר כמו שזה. 

 

 גלעד אורן:

שתגיד, כדי שתנוח דעתך שבאמת זה התכנון עופר, תעזוב את ההחלטות, אני מתחייב לך, אני אביא לך אותם מתי 

 המיטבי בהתאם לכל האילוצים שיש לנו בתב"ע. 

 

 עופר בוזי:

 אין לי ספק בזה. 

 

 ננה חן:

 אני יכולה להביא לך עוד תוכניות?

 

 גלעד אורן:

  אילוצים.כן, כן, כן. בלי לדבר באוויר, תגידו שעה שאתם רוצים, אני אקרא להם, יסבירו לכם את התוכנית עם כל ה
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 עופר בוזי:

 בישיבה של הועדה הבאה תזמין אותם. 

 

 גלעד אורן:

 אבל אני לא רוצה לעכב. אם אחרי שתשבו תבינו שמשהו לא מניח את דעתכם, אין בעיה, תבואו עוד פעם לועדה. 

 

 עופר בוזי:

 גלעד, אני אישית מדבר רק על הדבר הזה. 

 

 ננה חן:

 אשר להם ואחרי זה לבוא? אתה צוחק עלינו? מה זה לבוא עוד פעם לועדה? אתה מ

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני נועל את הישיבה. 

 
 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 קיבלה הבוקר התנגדות מטעם הזוכים במחיר למשתכן, וזאת לאחר תום התקופה הוועדה

 
 
 

 ההתנגדות. לפנים משורת הדין, הוועדה, בהסכמת הצדדים, קיימה דיון בבקשות להגשת

 
 
 

 המתנגדים וחברת גינדי. בהתאם לפסיקות בתי המשפט, ובייחוד להבהרת בית בנוכחות

 
 
 

 המחוזי בהתנגדויות בעניין גליל ים, התנגדות הזוכים נדחית כיוון שלזוכים אין המשפט

 
 
 

 חוזיות או קנייניות או כל זכות בקרקע. חשוב לציין, שהבקשה שמונחת בפני הוועדה, זכויות

 
 
 

 תכנית הבינוי המחייבת של אדר' בר אוריין, ונעשתה בתיאום ובשיתוף עבודה עם מתואמת

 
 
 

 העירייה ומחלקת הנדסה, ולכן, מאשרים את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה עם

 
 
 

 דרישות ובתיאום עם מח' רישוי. וגיליון

 
 
 
 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  ות חתומה ע"י יועץ בטיחות.מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיח -תכן בקרת
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -תכן בקרת
 
 

  אישור פיקוד העורף. -תכן בקרת
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה.  -תכן  בקרת
 
 

  תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע. קבלת אישור יועץ -תכן בקרת
 
 

  הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. -תכן בקרת
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -תכן בקרת
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -תכן בקרת
 
 

  ש.אישור מכבי א -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תברואה לענין אשפה. -תכן בקרת
 
 

  אישור חב' בזק, חברת חשמל וטל"כ. -תכן בקרת
 
 

  דו"ח קרקע וביסוס. -תכן  בקרת
 
 

  אישור יועץ אקוסטיקה. -תכן  בקרת
 
 

  תכנית ארגון אתר. -תכן  בקרת
 
 

  אישור מורשה נגישות. -תכן  בקרת
 
 

  התחבורה.אישור משרד  -תכן  בקרת
 
 

  אישור רשות שדות התעופה. -תכן  בקרת
 
 

  תשלום היטל השבחה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום אגרת בניה. -תכן בקרת
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -תכן בקרת
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  נויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי.כל המי  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -תנאי סופי למסירת ההיתר למבקש -תכן בקרת
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
 
 

 
 

 19/03/2018 עלי הזכות בנכס.חתימת ב -תכן  בקרת
 
 

 19/03/2018 אישור נט"ע. -תכן בקרת
 
 

 19/03/2018 אישור פקיד היערות. -תכן  בקרת
 
 

 19/03/2018 אישור רשות העתיקות. -תכן בקרת
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

59 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 
BAKPIRUT00002 

 

 7000108:     ןיבני תיק 20180028מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004  ועדת משנה  ישיבה מספר: פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 21/02/2018הגשה                                         החזקות בע"מ גינדי 

 

 יפו -בגין  תל אביב  דרך           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מ.יר.                                                            
 
 
 

 :עורך
 

  בןס ליאור                                                            
 
 
 

  בראז שוורץ רבקה                                                            
 

 יפו -תל אביב   20 לינקולן           

 
 
 
 

 בקשה: אחראי
  בודקת תכניות -אור פוסטניקוב       

                                

 
 

 להיתר הכוללת הקלות/ש.חורג בקשה  :בקשה וגס
 

 48674100241         :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : בית בפארקשכונה שכונת בית בפארק אור יהודה  ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים ד'      108מגרש:   93חלקה:   6487וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 1005 /תמל :תכנית
 
 
 

   עיקרי שטח בקשה תאור 
   40698.06  מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים. 7בניית   מבוקש

 47קומות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע , ובהם  9קומות הכוללות  11בניינים בני  3
 "ד בכל בניין.יח
 61מות מגורים , מרתפים פרטיים וקומת קרקע ובהם קו 12קומות הכוללות  13בניינים בני  3

 "ד לכל בנייןיח
 יח"ד 58קומות מגורים וקומת קרקע ובו  12קומות הכוללות  13בן  1 בניין

 יח"ד . בנית חדרי טרפו הטמנת צוברי גז. 382"כ סה
 

 פורסמו הקלות: 02/03/18 בתאריך
 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )( )ד9(בהקלה לפי סעיף ) 26%-יח"ד ) כ 80. תוספת של 1
 עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. טחיםש 20%. תוספת של עד 2

 מ"ר לדירה( 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד 
 ( )ב( לתקנות סטייה ניכרת.8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  3. תוספת ש עד 3

 התקבלו התנגדויות. לא
 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר ששימו
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

        מרתף 2.00-  
 

      834.72  מרתף 1.00-  
 

      1916.49  מגורים 0.00   
 

      3600.69  מגורים 1.00   
 

      3600.69  מגורים 2.00   
 

      3714.37  מגורים 3.00   
 

      3714.37  מגורים 4.00   
 

      3714.37  מגורים 5.00   
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      3714.37  מגורים 6.00   
 

      3562.00  מגורים 7.00   
 

      3545.47  מגורים 8.00   
 

      2997.50  מגורים 9.00   
 

      2092.94  מגורים 10.00  
 

      1866.80  מגורים 11.00  
 

      1493.32  מגורים 12.00  
 

      329.96  מגורים 13.00  
 

        וחדרי מדרגות מבואות  
 

        "דממ  
 

        ומערכות טכניות מתקנים  
 

        פרגולה  
 

        לא מקורה מרפסת  
 

        מקורה מרפסת  
 

        גג פתוחה מרפסת  
 

        מחסן  
 

        פירים  
 

 40698.06      
 

 0.00%   :בניה%  40698.06  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מתנגדים

 
 

   ראשון לציון  5 ההחמונית   גרבר אדם 
 

   177ת.ד.   סתריה   ישראלי בני 
 

   מגשימים  21 התמר   קציר ברק 
 

   אחיעזר  15 אלון   גל ויס 
 

   ור יהודהא  16יום  אור   רונן יצחקוב 
 

   אור יהודה  75 הראשונים   קוזשוילי מיכאל 
 
 

 
 

 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 התקבלה בקשה ברישוי זמין. 15/02/18בתאריך 

 
 הבקשה לא עומדת בתנאים מוקדמים. -סיבה לדחייה

 לא צורפו המסמכים הבאים לבקשת ההיתר:
 תכנית ראשית. .13

 נסח טאבו שצורף אינו מתאים לחלקה .14

 ר חברת חשמל.אישו .15

 נספח אוורור. .16

 נספח אקוסטי. .17

 )כולל טבלת מאזן חניה(.נספח תנועה  .18

 משרד התחבורה. .19

 אישור משרד הביטחון. .20

 אישור נת"ע. .21

 אישור פיקוד העורף. .22

 רת"א. -אישור רשות שדות התעופה .23

 הדמיה. .24
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 תכנית פיתוח. .25
 הבקשה נדחתה. 13/03/2018בתאריך 

 
 ומדת בתנאי סף:התקבלה בקשה מתוקנת הע 14/3/18בתאריך 

 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים.  7מבוקשת  בניית 
 יח"ד בכל בניין. 47קומות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע , ובהם  9קומות הכוללות  11בניינים בני  3
 יח"ד לכל בניין 61קומות מגורים , מרתפים פרטיים וקומת קרקע ובהם  12קומות הכוללות  13בניינים בני  3

 יח"ד  58קומות מגורים וקומת קרקע ובו  12קומות הכוללות  13בן  1בניין 
 יח"ד . בנית חדרי טרפו הטמנת צוברי גז. 382סה"כ 

 
 

 הבקשה תואמת למצב בשטח  טרם בנוי .  18/3/2018לפי דוח הפיקוח מתאריך 
 

 :רקע
 . 1005תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תמל/

 ד' יעוד המגרש: מגורים
  108שטח מגרש : 

 חלקות  100ו 93,94,97,98,99איחוד של  – 108מגרש 
 מ"ר לפי תב"ע( 12372מ"ר , לפי מפת מדידה ) 12403שטח המגרש מגורים: 

 מ"ר  34270שטח עיקרי מותר  מעל הקרקע : 
 מ"ר  1190שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 מ"ר. 16610שטח שירות מותר למגורים מעל הכניסה קובעת: 
 מ"ר. 31549שטח שירות למגורים מותר מתחת לכניסה הקובעת: 

 מ"ר לדירה. 15שטח גזוזטראות ממוצע פתוחה המותרות עד 
 יח"ד מותרות : 

 יח"ד . 302
 גובה מבנה: 
 מ'.  86+ מעל פני הים 

 :קומות
  11מעל הכניסה הקובעת : 

  3מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יעוד:
 ד הקרקע מיועד "קרקע חקלאית" ושצ"פ .יעוד המגרש: שינוי יעו

 שימושים מותרים ע"פ תב"ע: 
מגורים ד' , מגורים מסחר ותעסוקה ,מבנים ומוסדות ציבור , שטחים ציבוריים פתוחים , מסחר ומבנים ומוסדות 

 ציבור ,שבילים , דרך ו/או טיפול נופי , דרכים.
 
 

 ה( 4.2זיקת הנאה )סעיף 
שום זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לכלל הציבור , כמסומן בתשריט. הזיקה תחול תר -זיקת הנאה למעברי רגלי

 מ'.4 -במרווח קו הבניין הקדמי , רוחב זיקת ההנאה לא יפחת מ
 

 גובה:
 +  39.80מפלס אבסולוטי 

 לא תואם למותר מבוקשת הקלה ,יש לקבל אישור רת"א. –מ'  84.74קומות מעל  13מוצע גג עליון במבנים של 
 תואם למותר יש לקבל אישור רת"א.  –מ'  75.8קומות מעל  11גג עליון במבנים של  מוצע

 
 

 קומות:
 מבוקשת הקלה. -לא תואם למותר – קומות )כולל קומת קרקע  וגג עליון ( 13מוצע 
 . תואם למותר–וקומת מתקנים טכניים וגג עליון( קומות ) הכוללים קומת קרקע  11מוצע 
 תואם למותר. –קומות מרתף  2מוצע 

 
 

 תנאי להוצאת היתרי בנייה
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 :שטחים
  1A, 2B,3A,4B,5A,6B,7Aבניין 

 שתי קומות מרתף:
 :  1מרתף 

 מ"ר. 418.28שטח שירות מוצע מבואות  חדר מדרגות: 
 מ"ר 9972.78שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר 30.03שטח שירות מוצע אחסנה : 
 מ"ר.  205.46יים  : שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכנ

 מ"ר 10626.55סה"כ שטח שירות הכוללים 
 

 :  2מרתף 
 מ"ר. 385.13שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר 11102.50שטח שירות מוצע חניה  : 
 מ"ר 102.58שטח שירות מוצע אחסנה : 

 מ"ר. 119.28שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר 11709.49 סה"כ שטח שירות הכוללים

 תואם למותר–מ"ר המותרים  31549מ"ר >  12336.04סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת 
 

 קומה קרקע )דירת גן( :
 מ"ר 443.46 – 6מ"ר * 73.91מוצע מגורים ימין :   1-שטח עיקרי מרתף
 מ"ר 507.24 – 6מ"ר * 84.54מוצע מגורים שמאל  :   1-שטח עיקרי מרתף
 תואם למותר. –מ"ר המותרים  1190מ"ר >  843.72י מגורים מתחת לקרקע : סה"כ שטח עיקר

 מ"ר. 843.72:  1-שטח עיקרי מוצע במרתף 
 

 מ"ר  1916.49שטח עיקרי מוצע בקומת קרקע : 
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 מ"ר  255.66שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר. 1025.95שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר 102.58שטח שירות מוצע אחסנה : 
 מ"ר. 82.44שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 

 מ"ר .  1423.87סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 
 מ"ר  186.68פירים : 

 
 :  1-2קומת 

 מ"ר  3600.69שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר  460.07שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  85.56שטח שירות אחסנה : 
 מ"ר   421.38ממ"ד :  שטח שירות מוצע

 מ"ר  557.39שטח שירות גזוזטרות  : 
 

 :  3-6קומת 
 מ"ר  14857.48שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר  1668.44שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר   1684.72שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  2229.56שטח שירות גזוזטרות  : 
 

 :  7קומה 
 מ"ר  3562שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   422.62טח שירות מוצע ממ"ד : ש
 מ"ר  426.20שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  160.14מ"ר שטח גג :  580.01שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  8קומה 

 מ"ר  3545.47שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   421.21שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  426.20שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  550.67טח שירות גזוזטרות  : ש

 :  9קומה 
 מ"ר  2997.50שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   316.53שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  481.85שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  756.29מ"ר שטח גג :  372.48שטח שירות גזוזטרות  : 
 מ"ר  55.62מוצע פרגולה בגודל כ : 

 :  10קומה 
 מ"ר  2092.94עיקרי מוצע : שטח 

 מ"ר   282.66שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  460.16שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  339.72מ"ר שטח גג :  325.24שטח שירות גזוזטרות  : 
 מ"ר 625.74מוצע מרפסות לא מקורה : 

 :  10קומה  
 מ"ר  2092.94שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   282.66:  שטח שירות מוצע ממ"ד
 מ"ר  460.16שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  339.72מ"ר שטח מרפסת גג :  325.24שטח שירות גזוזטרות  : 
 מ"ר 625.74מוצע מרפסות לא מקורה : 

 :  11קומה 
 מ"ר . 1866.80שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר .  246.72שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר . 374.12דר מדרגות : שטח שירות מוצע מבוא וח

 מ"ר. 325.24שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  12קומה  

 מ"ר . 1493.32שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר .  100.68שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר . 299.80שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
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 מ"ר  650.88מ"ר. שטח מרפסת גג  :  117.16שטח שירות גזוזטרות  : 
  : 13קומה 

 מ"ר . 329.96שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר .  51.16שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר . 299.60שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר . 1173.60לא מקורה  מ"ר 67.72שטח מרפסת גג  : 

 
 מ"ר  1931.84סה"כ שטח פירים : 

 
 –מ"ר לא תואם  34270מ"ר <  39863.34סה"כ שטח עיקרי מוצע מעל להכניסה הקובעת של שבעה בניינים : 

 מבוקשת הקלה 
 תואם למותר.–מ"ר  1190מ"ר > 843.72סה"כ שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 תואם למותר . -מ"ר  16610מ"ר >  11320.56סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 
 מותר.תואם ל–מ"ר  31549מ"ר >  22336.04סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת : 

 
 יש להוסיף חתך מקומי  ומפלסים. –מוצע חצר אנגלי 

 יש לקבל אישור של יועץ תנועה.–מוצע חניות במרתף 
 תואם למותר . –מעבר לקווי בניין  - -1מוצע חדר טרפו  במרתף  

 
 פורסמו הקלות: 02/03/18בתאריך 

 ניכרת , שבס. ( לתקנות סטייה1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 26%-יח"ד ) כ 80תוספת של  .1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%תוספת של עד  .2

 מ"ר לדירה( 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד         
 .( )ב( לתקנות סטייה ניכרת8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  3תוספת ש עד  .3

 לא התקבלו התנגדויות.
 

 :יח"ד
 אם למותר.לא תו –יח"ד המותרות  302יח"ד <  382מבוקש 

 תוספת. 26% -יח"ד שהם כ 80מבוקשת הקלה לתוספת 
ניתן לתת הקלה ע"פ תקנות סטייה  –יח"ד מעבר מותר ע"פ תב"ע  80שהם  26%למעשה נדרשת הקלה לתוספת 

 )ד(. 9ניכרת סעיף 
 

 :תמהיל ליח"ד
 AXו  B X 3רק דגם:  108במגרש 

שטח  מס' יח"ד סוג דירה 
 פלדלת

סה"כ שטח עילי 
 פלדלת 

שטח מרפסת 
 עיקרי

סה"כ שטח 
 מרפסות 

 0 0 222.54 74.18 3 חדרים  3דירות גן 

 0 0 320.04 106.68 3 חדרים מחיר  4דירת  גן 

דירת גן דופלקס עם 
 מרתף

6 118.67 712.02 0 0 

 282.72 11.78 1784.4 74.35 24 חדרים 2.5דירת 

 618.24 12.88 5262.48 109.635 48 חדרים  4דירת 

 269.04 22.42 1443.12 120.26 12 חדרים 5ות דיר

 759.6 21.1 5287.68 146.88 36 חדרים  6דירת 

 157.38 26.23 995.22 165.87 6 דירות פנט

 32.22 10.74 465.42 155.14 3 דירות דופלקס 

 0 0 252.12 84.04 3 חדרים מחיר  4דירת  גן 

דירת גן דופלקס עם 
 מרתף

6 111.04 666.24 0 0 
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 458.04 10.41 3197.92 72.68 44 חדרים  2.5דירת 

חדרים קומת  3דירת 
 מחסנים

8 77.81 622.48 17.67 141.36 

 1410.4 17.63 8516.4 106.455 80 חדרים  4דירת 

 284.64 11.86 2912.52 121.355 24 חדרים 5דירות 

 1093.12 17.08 9840 153.75 64 חדרים  6דירת 

 31.6 3.95 1290.56 161.32 8 דירות פנט

 138.36 34.59 684.4 171.1 4 דירות דופלקס 

 382  44475.56  5676.72 

 
 סה"כ שטחים  כמות  שטח מרפסות 

15 382 5730 

 
 סה"כ שטחים  כמות  מ"ר-גודל ב  סוג שטח לפי תב"ע והקלות 

 33220 302 110 עיקרי לדירה עפ"י תב"ע 

 6644 20.00%   107עיקרי שבס כחלון לפי מגרש 

 B 11.672 141 1645.752ממ"ד דגם 

 A 12.362 241 2979.242ממ"ד דגם 

       שטח עיקרי למרתפים לדירות הגן למרתפים

 B   382 44488.994סה"כ שטחים לבניין טיפוס 

 0.264900662 80  סה"כ תוספת יח"ד שבס

 
 
 

  קווי בניין:
 מ'  5 -קו בניין צדדי ימני 

 מ'  5 -צדדי שמאלי קו בניין 
 מ' 5 –קו בניין אחורי 

 אין חריגה מקווי בניין ע"פ תב"ע חדשה. 
 מרתפים מוצעים עד גבולות מגרש. 

 
 נדרשת השלמת בדיקת שטחים בהתאם להערות.

 
 הערות כלליות:

 יש לשים מפלסים בכל חלונות בחתכים.
   OK/UKיש להשלים מידות   

 מרפסות. יש לשים מפלסים על מעקה בטיחות של
 יש לשים מפלס על גג עליון + מפלס אבסולוטי 

 יש לתקן את הפונט של הגשה .
 יש להשלים את קומת מרתפים לתוך ההגשה .
 יש להזיז את כל התכניות שהיו התוך ההגשה .

 יש לשמן ע"ג מפת מדידה מיקום של צובר גז ו חדר טרפו
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 לסיכום :

 שות ובתיאום עם מח' רישוי.לאשר הבקשה בתנאים המקובלים וגיליון דרי
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו  

בשכונה החשה של  1005יח"ד בתמ"ל  700ות בתוכן כמעט כעת אנו דנים בגינדי. בסך הכל יש פה חמש בקשות שכולל

בית ופארק. התוכניות תואמות לתוכניות הבינוי, ולתוכניות המאושרות. יש פה הקלות של שבס וכחלון, שזה גם 

ם. יו 14, עברו מעל 2.3-יחידות דיור וגם אחוזי בניה וחלק מהבקשות גם יש הקלה בקומות. בעיקרון, הפרסום נעשה ב

ום הגיעו מתנגדים, לפנים משורת הדין, מאחר והם הגיעו היום, דיברנו איתם, וכולם הסכימו להתייצב לדיון היהיום 

 ולא להמתין לזימון מסודר ודחיית הוועדה. ולכן נשמע את כולם בדיון. 

 

 עופר בוזי:

 יום עד להגשת ההתנגדות?  14-כמה זמן עבר מה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

צה יום. ההתנגדויות הגיעו באיחור של מספר ימים. אני רו 14, שבוע שעבר היו אמור להיות 17.3, זה 2.3-יום מה 14

 להבהיר שבכל תיק שלא נדון עדיין והגיעו התנגדויות, תמיד נתנו למתנגדים את הבמה. המתנגדים זה הדיירים שזכו

 במחיר למשתכן. 

 

 עדה:יועמ"ש חיצוני לו –עו"ד גל אוהב ציון 

 חשוב להבהיר שטרם רכשו את הדירות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

רשמית אנחנו צריכים לכתוב להם מכתב, לזמן אותם לדיון, זה מכתב רשום והליך ארוך. דיברנו איתם, הם הסכימו 

מציעה שגם הם  לפנים משורת הדין לקבל התראות מעכשיו לעכשיו ולכן הדיון בכל זאת מתקיים עם כולם. אני

 יתייחסו וגם גנדי יתייחסו לכל הבקשות ביחד. 

 

 עופר בוזי:

אם אתם רוצים שהדיון יהיה תקן, תגידי את מה שאמרת עכשיו לכולם בהתחלה, כי אחר כך יבוא גנדי ויגיד שעברו 

 יומיים, הדיון לא תקף. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 בכל הבקשות ביחד.  אני חוזרת ואומרת שאנחנו נדון

 

 )המוזמנים הצטרפו לישיבה(

 )מציגים את עצמם(
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מנהל הפיתוח  –מנהל פרויקט, אסף אדלר  -אדריכל איל ליגום, מיכאל פישר  –חברת גינדי  –מטעם המבקשים 

 מנהל פיתוח עסקי, עו"ד שמואל גלינקה ועו"ד עופר זוזובסקי ממשרד שיבולת(.  –העסקי, אמיר אגרנט 

ם יצחקוב רונן, שניאור עידו, מיכאל קוזשווילי, בן ישראל, עדי אהרון, אד –זמנים המביעים את התנגדות מטעם המו

 גרבר, רועי ריחני. 

 

 מנכ"ל המינהלת הצטרף לישיבה –גלעד אורן 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני רק אציין שלא מדובר במתנגדים מאחר והם לא בעלי זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –הרון עוזי א

אנו מבקשים להבהיר, מאחר והיום הוגשה ההתנגדות, בחלוף הזמן, לפנים משורת הדין אנו נעתרנו לזמן את 

המתנגדים. אני מבקש שהמתנגדים יצהירו לפרוטוקול כי הם הסכימו מהיום להיום להגיע ולהשמיע את התנגדותם 

 מבלי שיקבלו את הזימונים בדואר רשום. 

 

 :המתנגדים

 אנו מסכימים פה אחד לקיים את הדיון היום. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני מבקש מנציג המתנגדים להציג את הדברים. תהיה תמציתי, ההתנגדות צריכה להיות מבחינה תכנונית בלבד. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 תנגדים בהגדרה הסטטוטורית. שוב, לא מדובר בבעלי זכויות. הם רק זכו בהגרלה, הם לא מ

 

 בן ישראל:

ת אאנו מודעים לכך שאין לנו זכויות כרגע בדירות וברכישה, אבל לפי החוק כן אנו יכולים כאזרחים מהשורה שרואים 

 עצמנו נפגעים עתידים מהנושא, להגיש התנגדות כמו כל הליך רגיל. 

ה שאנחנו ראינו אתמול, אחרי שעיינתי בגרמושקה. אני לא נכנס לעניין המשפטי כרגע, רק לרמה התכנונית של מ

ראיתי דברים שהם קצת נראים לי ולכל המאתיים ומשהו שחתמו על התצהיר של ההתנגדות, דברים שהם נראים להם 

 2.5לקויים, מנקודת מבט שלנו, שאם היינו הולכים לשוק החופשי דירה כזאת לא היינו קונים. אנו מדברים על הדירה 

ה כלואה, שבחלק מהם ראינו שחדר הרחצה והשירותים אין בו חלון. אנו מדברים על מאוורר מאולץ, חדרים, דיר

שבעתיד יכול לגרום לעובש, לריח לא טוב וכנ"ל לכל מיני בעיות תברואתיות. אני לא נכנס לקטע הרפואי כרגע, אלא 

הממ"ד ישמש כחדר שינה עיקרי, מאחר  חדרים 2.5שנה. באותם  10-20רק למה שאני רואה היום בדירות שנבנו לפני 

ובחצי חדר שהיה, לפנים משורת הדין הבנו שבמקור היה אמור להיות שני חדרים, אז הוסיפו את החצי חדר, עשו לנו 

טובה. אני לא רואה איך זוג יכול לגור בתוך חצי החדר הזה. זה מסדרון, זה צר וארוך. הדבר הכי גרוע שאנחנו ראינו, 

הללו יצרו מבואות משני הצדדים של הדירות הסמוכות ועל המבואות האלה אנו אמורים לשלם מי חדרים  2.5-שה

חדרים. מעבר לכך, אנו מדברים על מצב שבו עקב ההקלות, הגדילו את כמות הדיירים בבניין,  4שרוצה דירות של 

מסתכלים על מצב שאולי כשהמחוקק בא להגדיר מבחינת מעליות מה הסדר הנכון, אז הוא מסתכל לגובה. אנחנו 
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המחוקק פספס והוועדה צריכה לתת את הדעת למצב שבו יש ריבוי דיירים בבניין, יש צורך של תוספת מעלית. אם 

נותנים בכל קומה דירה כלואה, באיזשהו מקום אולי לתכנן בצורה ראויה את חדר הלובי, את המבואות, את התכנון 

 ניתנו לנו מענה אתמול ולא נתנו את הדעת. מסביב, את החניות. לכל הדברים הללו לא 

, מרדכי אביב ניסה להכניס בבניינים 20170077מקרה דומה שקרה בועדת התכנון בראשון לציון, מספר הבקשה זה 

ת , אם אני לא טועה, גם דירות כלואות. הועדה קיבלה את ההתנגדויות של אותם בעלי זכויו177ברקפות, הגרלה מספר 

הם זכות בקרקע וכביכול לא צד בעניין, אבל היא כן קיבלה את זה, זה מפורט פה בנספחים, כל עתידיות, שאין ל

החלטות הועדה. הם מצאו את ההתנגדויות של הזוכים כן ראויות. שם מדובר אחד לאחד מקרה דומה, שאין חלון 

בקומה, מכורח האילוצים  בשירותים, דבר שיוצר עובש. אנחנו לא נגד דירה חמישית, החלטתם לעשות דירה חמישית

של השטח הקומתי, אני יכול להבין, אבל לפחות לתכנן בצורה ראויה, מבלי שהיא תשפיע לרעה על המבנים הצמודים. 

 המבואות, הנושא של המעלית וחדרי הרחצה. זה בגדול. 

שתכן, בול קלעתם חדרים. מבחינת התמהיל, הוספתם כביכול אוכלוסייה של מחיר למ 6דבר נוסף זה התמהיל עצמו, 

 חדרים אולי, אבל אתם כעירייה, שאתם רוצים דיירים עתידיים, אתם באמת רוצים תחלופה כזו? אני לא ראיתי 2.5-ל

חדרים, למעט קומת מחסנים. זה לא נראה לי משהו ראוי. גם אין פה אחוז מאוד גבוה, יש פה אחוז  3בכל הפרויקט 

 חדרים.  3מאוד קטן של דירות 

 

 ידו:שניאור ע

ה חדרים, דירות שאנחנו בתור זוכים עתידיים לא נוכל לרכוש. אם לא נוכל לרכוש ז 6יש אחוז גבוה מאוד של דירות 

 יעבור חזרה ליזם, הוא יוכל למכור את זה שוב בשוק החופשי. 

 

 בן ישראל:

 6 , הגענו למצב של106ש , מגר119, יש פה מגרש 108חדרים, לפי החתכים שעשינו בחלקות, אני רואה במגרש  6-לגבי ה

מלש"ח ומעלה, אף אחד לא  2אחוז מהדירות, שעלותם בכל פרויקט שלא תבחרו היא  30-31-ל 26חדרים שמהווים בין 

יכול להסכים לזה, אף אחד לא יקבל משכנתא לזה וזה חוטא למטרה של המחיר למשתכן. מצד אחד התכנון פה הוא 

ייקח את זה. גם יהיה פה תחלופה. אתם בתור עירייה צריכים להסתכל גם  חדרים, הכי קטן שאפשר, שאף אחד לא 2.5

 קדימה על התושבים. פתרו את זה בצורה נכונה, ביבנה עשו סקר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 הדברים ברורים, על תחזור על עצמך. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? זכות התגובה למבקשים. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

אפתח בשתי טענות משפטיות ואחריהן לדעתי כבר אין מה להמשיך, אבל אנחנו נענה גם לכמה עניינים תכנוניים אני 

 ועל זה יענה איל, שהוא האדריכל של החברה. 

מבחינה משפטית, מעבר לזה שראש הועדה אמר שההתנגדות הוגשה באיחור ואנחנו כבר כאן ונתנו להם לוותר, אנחנו 

ה שהיא הוגשה באיחור, אבל נמשיך הלאה. בניגוד למה שאמר האדון הנכבד פה, בני, הוא צודק לא מוותרים על הטענ

בחלק הראשון, הוא טעה בחלק השני. הוא צודק שאין להם זכות להתנגד. החוק קובע את זה. הוא טועה בחלק השני 

ד מוגדר, התנגדות להקלה, שהוא אומר יש לנו איזושהי זכות בסיסית. אז התשובה היא לא, אנחנו פה בהליך מאו

והסעיפים האלה מורים שלחברים הנכבדים פה,  149-ו 147החוק הוא חוק התכנון והבניה, הסעיפים הרלוונטיים הם 

שכל מה שעד עכשיו הם עשו, ואני לא אומר את זה כמובן לרעתם, זה לא לגנאי או משהו, הם זכו בהגרלה במחיר 
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אם מישהו מהם, חלקם, יהיו בכלל בסופו של דבר דיירים שיקנו דירה בפרויקט למשתכן, אנחנו לא יודעים לומר היום 

 הזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תתייחס לגופן של הטענות. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

הטענה הזאת ביחס לזכותם של דיירים שזכו בהגרלה של מחיר למשתכן, לבוא לטעון את הטענות האלה, זה נדון בבית 

י בתל אביב בעתירה מנהלית שהוגשה לגבי פרויקט שכזה בגליל ים וגם שם נטענה הטענה הזאת בדיוק, משפט מחוז

-12749-11שיש להם זכות בסיסית ובית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. אני יכול להפנות אתכם לעתירה מנהלית 

ניות בכלל. שוב אני מזכיר, אנחנו . מעבר לכך, כפי שכתבנו שמה, הטענות פה שעולות, יתר הטענות הן לא תכנו17

בהתנגדות להקלה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ניצלנו את הזמן בחוץ, אני לא יודע אם חברי הועדה עשו את זה 

במכוון או שכך זה קרה, יצא דבר טוב, הם דיברו ביניהם, העלו כל מיני שאלות וקיבלו תשובות אני כעורך דין פחות 

בר עליהם. אני חושב שיש להם מידע חסר לגבי חלק מהטענות שהם טוענים ולכן הם טוענים מבין אותם ותכף איל יד

אותם. בסופו של דבר, האנשים האלה אולי בסוף יהיו דיירים שלנו, אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל ההתנגדות 

ענות הספציפיות על שלהם פה צריכה להידחות. ואיל יענה פה על עוד כמה דברים שיו"ר הועדה ביקשה לגבי הט

 החדרים וכו'. 

 

 אדריכל איל ליגום:

 אני דיברתי עם המתנגדים ואני מכבד את הטענות שלהם.  בהחלט היה לי חשוב לדבר איתם באריכות, בניגוד לעצה של

היועצים משפטיים שלי, כי חשוב לי לדעת מה הם חושבים ואנחנו מאוד מאמינים בפרויקט הזה. אני מלווה את 

הזה כבר עשרה חודשים ואני חושב שבאילוצים המאוד משמעותיים שיש פה בפרויקט, שהכתיבה גם התב"ע  הפרויקט

ה חדרים שעשינו במתוו 2.5-וגם תוכנית הבינוי, הגענו פה לתוצאה יפה מאוד. לעצם העניין, הדירה הכלואה, דירת ה

לשים עליה תווית ולהגיד שהיא דירה של חמישה חדרים בקומה, זה דירה שאנו רואים אותה כדירה טובה, אפשר 

מטר עם כיוון אוויר אחד זה דבר שאנחנו עושים אותו בהרבה פרויקטים וגם  75כלואה, אבל דירה קטנה של 

בפרויקטים יוקרתיים מאוד במגדלים, אם זה בתל אביב וברמת גן, אנחנו רואים שיש לזה ביקוש טוב מאוד. הנושא 

חלוקת, במיוחד בשנים האחרונות שמדברים הרבה על בניה ירוקה ועל עיבוד של קירות מסך הוא נושא שנוי במ

אנרגטי, זה לא קשור למקרה הזה. הדירות האלה בכל הפרויקט שלנו וגם ממה שאנו מכירים בביקושים בשוק, אין 

חנו חשבנו מ', אנ 75דירות של עד  20%-בעיה למכור אותן, דיירים אוהבים אותן. לפי התב"ע  הדרישה היא לעמוד ב

חדרים, כי אנחנו חושבים  2.5חדרים, מה שמותר לנו ובסופו של דבר הגדלנו את זה לדירת  2בהתחלה לעשות דירת 

שזה פתרון שנותן גם אפשרות לחדר נוסף לילד וגם מאפשר להגדיל את חדר המגורים. לכן אנחנו חושבים שזה פתרון 

 טוב מאוד. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, יש לכם מספיק דירות להציע להם בפרויקט הזה?  2.5לא רוצה  בהנחה תיאורטית שאף אחד

 

 אדר' איל ליגום:

 דירות, דירות כאלה.  300מכלל הדירות, שזה משהו כמו  20%יש לנו 
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 ננה חן:

 ? 2.5כאלה זה 

 

 אדר' איל ליגום:

נו לחדרים. יש  2.5העניין רובן מ', לצורך  75זה דירות עד  20%דירות שמתוכן  1,429אני אציג את התמהיל. יש לנו 

מ' לפי דרישת העירייה, אנחנו רוצים לעשות תמהיל קצת אחרת, אבל זו היתה  110חדרים של  4שהן דירות  33%

, אנחנו 30דרישת העירייה אחרי שהם בדקו את הנושא וחשבו שזה הדבר הנכון ואנחנו התיישרנו עם זה. הם ביקשו 

 של דירות קטנות בפרויקט והמשמעות של הדבר הזה היא שיתרת הדירות,  55%עצם . זאת אומרת, שיש לנו ב33נתנו 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, מה עוד?  4חדרים,  2.5לא סיימת את התמהיל. אמרת 

 

 אדר' איל ליגום:

 חדרים ופנטהאוזים.  6דירות  38%-חדרים ויתרת הדירות כ 5מטר  120בערך דירות של  10%יש 

כך הרבה דירות גדולות. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה על מנת להרוויח. זאת אומרת שאם הוא התשובה למה צריך כל 

דירות קטנות, זה אומר שיתרת הדירות  50%לא מנצל את כל הזכויות, הוא מפסיד בפרויקט. ולכן, אם יש דרישה של 

 5.5-חדרים ו 6דירות דירות גדולות הן דירות גדולות, אין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולכן, בלב כבד עשינו את יתרת ה

חדרים, כאשר מה שיפה בהן, שאנחנו חושבים שהם בתכנון טוב, הם נותנים גמישות להוריד את החצי חדר ואכן יש 

 בעיה במחיר למשתכן לקנות את הדירות האלה, אבל זה ידוע, זה חלק מהדבר. 

 

 בן ישראל:

 אבל הפרויקט הזה מוגדר כמחיר למשתכן. 

 

 ל ליגום:אדר' אי

אם הייתי עושה את הדירות הגדולות שעשיתי כדירות קטנות, לא הייתי יכול לנצל, כמו שאמרתי, את השטחים 

 שקיבלתי, שקניתי והייתי מפסיד בפרויקט. לכן זה לא אפשרי. 

 

 עידו שניאור:

 ם ואף אחד לא ידע. אני רק רוצה לגבי האיחור בהגשת ההתנגדות. אנחנו לא ידענו, אנחנו אלף איש בערך שמאוגדי

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 זה עניין משפטי. תתמקדו בנושא התכנוני בלבד. 

 

 בן ישראל:

אני אסכים את זה. העורך דין פה אמר מידע חשוב, מידע חסר, כי אין לנו את כל המידע הנכון, אנחנו לא הספקנו 

לנו לאחרי החג להגיש אותה בצורה עניינית, נכונה, להציץ בהכל. ביקשנו גם בבקשה של ההתנגדות שלנו אם יאפשרו 

טובה, בליווי חוות דעת של שמאים, של אדריכלים מטעמנו. כל המטרה פה היא בסך הכל לעשות שיתוף פעולה, לא 
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ללכת נגד. נגד לא נצא מזה, זה משפטים ושטויות. כשאתה מדבר על גליל ים, אנחנו מדברים פה על מהלך משפטי. אני 

פה על מהלך משפטי, אני מדבר פה על מהלך של שיתוף פעולה. אם היית עושה סקר בין הזוכים, משתף לא מדבר 

 6-ל 38%אותנו, היית רואה שיהיה לך קל למכור את הדירות אצלנו. עכשיו מה שאתה יוצר, אתה יוצר איזשהו פקק. 

 חדרים, כשאתה יודע שזה הולך למחיר למשתכן. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 טוב, אנחנו מבקשים לסיים, בבקשה. 

 

 אדר' איל ליגום:

קומות בבניינים וזכויות. זאת אומרת  2-3שני משפטי סיום. אחד, ההקלות שאנחנו פרסמנו מתייחסות רק לתוספת 

שכל הרשימה שנתנו פה היא בכלל לא חלק מהנושא של ההקלות שביקשנו. ודבר שני, אני חושב שהפרויקט הוא באמת 

טוב ויש בו הרבה מאוד אילוצים. אנחנו בטוחים שגם המתנגדים, ברגע שהם יקנו פה הדירות אם וכאשר, פרויקט 

 כמובן שהם סוברנים להחליט, הם ייהנו מהפרויקט. זה הכל, חג שמח. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תודה רבה לכם, חג שמח. 

 

 )המוזמנים עוזבים את הישיבה(. 

 

 עמ"ש חיצוני לועדה:יו –עו"ד גל אוהב ציון 

של גליל ים, השופט שוחט  12749-11-17אני גם חושב שצריך להפנות להליך שהיה בפני השופט שוחט, עתירה מנהלית 

נותן את דעתו שם על התנגדות של זכאים במחיר למשתכן והוא קובע שאין להם שום זכות קניינית ולא זכות חוזית 

ת התנגדות, לא צריך לשמוע אותם. זה אמר השופט שוחט. אני חושב שאת והם רק זכו במחיר למשתכן. אין להם זכו

ההתנגדות צריך לסלק על הסף מהטעם הזה שאין להם שום זכות קניינית, הם לא בעלי קרקע, הם זוכים ויכול להיות 

 שיום אחד הם ירכשו דירות שם. אבל בלי קשר, אנו יכולים לדון בתמהיל. 

 

 "ש הוועדה:יועמ -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני חושבת שהם גם מבינים את זה, הם אמרו בעצמם. 

 

 ננה חן:

 יכול להיות שמבחינה חוקית אין להם זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל מוסרית וציבורית אנחנו צריכים להתייחס. 

 

 ננה חן:

ם לא יוכלו להגיש התנגדות, בסופו של אנחנו נמצאים כאן כדי לשמוע אותם וכדי לייצג את רצון הציבור. אז גם אם ה

דבר שמענו אותם, אנחנו יודעים איפה הבעיות ומה כואב להם ואנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר אנחנו 
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מביאים לכך שיהיה פרויקט, כדי שליזם יהיה שווה לבנות את הפרויקט, כי אם לא יהיה לו רווחי הוא לא יבנה אותו, 

שלנו יקבל דירות שהוא יוכל גם ליהנות מהם וחלק גדול מהדברים שהזוכים העלו הם דברים  אבל מצד שני, שהציבור

 בעלי טעם ואני יכולה להבין אותם ואני בהחלט ארצה לייצג חלק מהדברים האלה. 

 

 גלעד אורן:

 יון השכונה,קודם כל, חשוב להבין, שאנחנו עמדנו לאורך כל השלבים ביחד עם היזמים ותיאמנו פחות או יותר את צב

מתוך ראיה שיהיה פרויקט איכותי וטוב, ונעזוב את האלמנטים המשפטיים, אני לא מדבר על זה, לעשות שכונה 

, איכותית וטובה לטובת העיר אור יהודה. בגלל זה לקחנו אדריכל בינוי, אחד מהמובילים בארץ, שהוא גידי בר דיין

וד גבוה של הבניינים, במיוחד בהתייחסויות שלנו של הממשקים קבענו נספח בינוי מחייב, שמצריך סטנדרט מאוד מא

, בין השטחים הציבוריים לפרטיים. אנחנו לא יכולים כל כך כעירייה או כועדה להיכנס יותר לתמהיל של תוך הבניין

ה למרות שגם לזה נכנסנו, אבל בגדול הדגש ששמנו, בניגוד אגב לשכונות אחרות של מחיר למשתכן ברחבי הארץ, ז

איזה חומרי גמר ישתמשו, מה הממשקים והשטחים הציבוריים, המיקומים של המרפסות ועוד כל מיני כהנה וכהנה 

הגבלות, שגם פרסמנו אותם במכרז, שזה דבר שהגביל את המשתתפים השונים במכרזים כי הם הבינו שלבקשות של 

נושא תמהיל הדירות העירייה פה נתנה את עיריית אור יהודה יש השלכות כספיות עמוקות מאוד. מעבר לזה, גם ב

מילתה, מה שנקרא, כי בתחילת הדרך, אם אני אזכיר לכם, כי אתם אלה שהבאתם את רחשי הציבור אלינו, היו 

רות חדרים, אלא יש רק דירות קטנות וגדולות. והיזם בא ואמר אני מבחינתי מרוויח יותר על די 4שמועות שאין דירות 

 ח יותר כסף. גדולות, רוצה להרווי

 

 ננה חן:

 זה ממש לא מדויק. 

 

 גלעד אורן:

 אני אגיד לך למה במקרה הזה זה כן מדויק. הוא אומר אני מבחינתי מרוויח יותר כסף בדירות האלה ולכן אני רוצה

 דירות קטנות. 20%לעשות ככה והתב"ע מאפשרת לי. עכשיו, יותר מזה, התב"ע  מחייבת, זה לא אופציה, מינימום של 

 גם לזה המחוקק שם דגש ואמר שהוא מפחד שהרבה דירות יהיו דירות יקרות. 

 

 עופר בוזי:

 זה נחשב? 110, או גם עד 75אבל קטנות זה 

 

 גלעד אורן:

 מטר, אני ממש מדגיש את הדבר הזה.  75לא, יהיו דירות עד 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מטר.  80לפי דעתי זה עד 

 

 אורן:גלעד 

 זה סדרי הגודל. 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מטר. זאת אומרת, יש פה אילוצים  121מטר עיקרי, כולל ממ"ד זה  110ועוד הוראה אחת, שממוצע סך הדירות יהיה 

 והגבלות. 

 

 גלעד אורן:

ע  מאפשרת להם שטח עיקרי זה מה שקרה למעשה. אז כשהם באו והציגו את תמהיל הדירות בהתחלה, כאשר התב"

 מטר מותר לי לפי תב"ע.  122מטר, נוסיף לזה עוד ממ"ד, אנחנו מדברים על שטח ממוצע לדירה  110של 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא מותר, חייב. 

 

 גלעד אורן:

 לא, הוא יכול לא לנצל את כל הזכויות. 

 

 לועדה: יועמ"ש חיצוני –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, ממוצע שהוא חייב לעמוד בו. 

 

 גלעד אורן:

ל חדרים ואז העירייה התעקשה וביקשה תמהי 6, 5דירות קטנות וכל השאר דירות  20%נכון. ואז למעשה הוא הציג לנו 

 4חדרים, תהיה כמות ניכרת של דירות  3של  20%מלא של כל הדירות ובאמת הגענו איתם לסוג של הבנה שיהיה 

 חדרים והשאר דירות גדולות. גם זה שבאים ואומרים מחיר 5דירות  9%חדרים, יש  4דירות  33%ובגלל זה יש חדרים 

ג צעיר ילדים לצורך הענין. זה לא מחייב עכשיו שכל זו 4למשתכן בדר"כ זה לזוגות צעירים, אז גם יש זוגות צעירים עם 

אוכלוסיות, לא רק לסקטור ספציפי ובגלל זה החליטו יש לו ילד אחד. והראיה היתה שתמהיל הדירות יפנה לכלל ה

לעשות את כל תמהיל הדירות הזה. בנוסף, לגבי הדברים התכנוניים שהם מדברים לגבי השירותים, אז חשוב להבין 

ות שכל דבר כזה, גם אם אין חלון בחדר שירותים או דבר כזה או אחר, עדיין זה חייב לעבור מכון תקנים, משרד בריא

זה לא שסתם שמים מאוורר ושמים ונטה. כל תהליך כזה הוא מוסדר על פי חוק. כמובן שהועדה הזאת יכולה וכו', 

להגיד מה שהיא רוצה, אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית יש לנו אמירה לומר להם איפה למקם את תא השירותים 

צל בקומה ואיך הוא יכול לנצל את או את פתחי האוויר. ברגע שהתב"ע מאפשרת ואומרת כמה מטרים הוא יכול לנ

 החלוקה, אז אי אפשר לומר להם. 

 

 עופר בוזי:

 בתוכניות שלהם הם נצמדו למה שהיה במכרז? 

 

 גלעד אורן:

הם נצמדו למה שהיה במכרז מבחינה תכנונית והדבר הכי חשוב בעולם של התנגדות שההתנגדות יכולה להיות אם 

 ל בהתאם לתב"ע, אז אין עילה להתנגד. הולכים בניגוד לתב"ע. ברגע שהיזם פוע

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 
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 חדרים יש?  2.5כמה דירות של 

 

 גלעד אורן:

 דירות. גם צריך לסנכרן את המחירים, דירה כזאת היא דירה של פחות ממיליון שקל.  300-, שזה כ20%

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 התקן מאפשר בלי פתחי אוורור בשירותים?

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 יש פתחי אוורור, זה פשוט לא חלון, זה לא מופנה לחזית. 

 

 גלעד אורן:

 אם תראה את הדירה, יש לה פתחי אוורור מהסלון ומהממ"ד. 

 

 ננה חן:

 אני הסתכלתי על הדירה וזה בושה לנו שאור יהודה מאשרת דירה כזאת. גלעד, תיקח את זה לתשומת ליבך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 בנווה סביון אין לנו פתח אוורור, יש לנו ונטה. 

 

 ננה חן:

 כן, אבל זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה תמהיל הדירות. 

 

 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 יתוף פעולה. יש פה תוכניתאני רוצה גם להבהיר מבחינת הצוות המקצועי. באמת היה פה הליך שנעשה בצורה יפה ובש

וותמ"לית שקובעת הגדרות מאוד מדויקות. יש אחר כך נספח בינוי מחייב שגידי בר אורין תכנן ברמת פירוט מאוד 

 גבוהה לדוגמא איך המעקה צריך להיראות. זה לא רמת פירוט סטנדרטית. 

 

 עופר בוזי:

 זה מבחינת המכרז שהיה. 

 

 יר:מ"מ מהנדס הע –אדר' ליאת בן אבו 

 זה מבחינת המכרז אבל זה הנחיות בינוי מחייבות. 

 

 גלעד אורן:

 אגב, לא רק המעקות, אנחנו לקחנו להם שטחים פרטיים לטובת זיקת הנאה לשטחים ירוקים. 
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

בור ושטחים פתוחים, יש לצורך זה שתיווצר פה שכונה ברמת שירות מאוד גבוהה ולא סטנדרטית. הנושא של שטחי צי

פה מערך תנועה שלם של חיבורים, אנחנו ממש לוקחים להם זיקות הנאה מתוך שטחים פרטיים שלהם כדי ליצור את 

 הרצף הפתוח, כך שבן אדם הולך ברגל יכול להגיע לכל כיוון מקצה אחד לשני. בנוסף, יש פה הגדרות מאוד מדויקות

ית, וכן הלאה, ולמעשה, הם עומדים בכל הנדרש על פי תב"ע. אנחנו ועדה תכנונ לגודל דירות, לתמהיל דירות, לאחוזים

בקשה שתואמת תב"ע לחלוטין בכלל לא מגיעה לוועדה הזאת, היא נמצאת ברשות רישוי. ההקלות שלהם הן הקלות 

מההקלות  בקומות, הקלות ביחידות דיור והקלות בשטחים. למעשה, כל הטענות של המתנגדים לא דיברו על אף אחת

 האלה. 

 

 ננה חן:

גם בצד המקצועי, ברגע שהם מבקשים הקלות, דרך ההקלות הם בעצם משנים את תמהיל הדירות, או לפחות את סוג 

 הדירות, את איכות הדירות. 

 

 עופר בוזי:

ב"ע לפי התחדרים,  2.5ננה, אני מבין מה את אומרת, אבל אם הבנתי נכון, גם אם אנחנו רוצים עכשיו שלא יהיו דירות 

 אי אפשר ולפי ההנחיות של המחיר למשתכן אי אפשר. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים אז סבבה, זה אפשרי? 3.5גם אני אומר שאם אפשר שיהיה הכל 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התב"ע. 

 

 ננה חן:

כיוון אוויר אחד, עם זה שחדר השינה, החדר העיקרי, המאסטר הוא בעצם  חדרים עם 2.5כשאנחנו מדברים על דירת 

 ממ"ד, והחדר הנוסף הוא בעצם חדרון וגם לקרוא לזה חדרון זה לתת לזה כבוד, ועם בעיות נוספות, אני חושבת שלא

-וזה בסדר. ה 20%לזה התכוון המשורר. כשאנחנו מדברים על להיצמד לתמהיל הדירות, כן, צריך שיהיו דירות קטנות 

כול ימ', יכול להיות עם שני כיווני אוויר חלקם, זו שאלה אלינו. הממ"ד  80מ', יכול להיות גם  75יכול להיות  20%

 להיות החדר הנוסף ולא החדר העיקרי? בהחלט כן. כל זה עניינים תכנוניים. 

 

 גלעד אורן:

 מ'.  6ת הממ"ד לא יכול להיות, יש לו תקן של גודל, הוא לא יכול להיו

 

 ננה חן:
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 מטר, אתה רק מחזק את דבריי.  6על זה בדיוק אני מדברת, שהחדר הנוסף לא צריך להיות 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  90' מטר, זה בלי ממ"ד. הדירה היא פלוס ממ"ד. אנחנו מדברים על כמעט 75כשהוא מדבר על 

 

 ננה חן:

 חדרים יפה.  3' מטר אפשר להוציא דירות 75

 

 עופר בוזי:

 חדרים בלי ממ"ד, זה אומר שזה שלושה.  2.5רגע, מה שאתם אומרים משנה את כל התמונה. אם זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  12סליחה, טעות שלי, זה המרפסת. המרפסת היא 

 

 ננה חן:

 לא צריך את כל הבעיות להכניס בתוך דירה אחת קטנהחדרים מאוד איכותית ו 3-חדרים ו 3מ' אפשר להכניס גם  75-ב

 מסכנה עם כיוון אוויר אחד, שבעצם זו הדירה היחידה שאנחנו מציעים לאותם אנשים שלנו. 

 

 עופר בוזי:

 דירות.  470חדרים, שזה  4מטר,  110-הדיירים שלנו רובם ירצו, גם לפי מה שהם כתבו, את ה

 

 

 

 ננה חן:

ן . לכן, התמהיל הזה, שאני יכולה להבי5זה גם מה שהם ביקשו ואחוז קטן מהם אולי ירצו  ,3.5וחלקם  3חלקם ירצו 

את עמדת היזם שאומר אני חייב להרוויח, זה נכון, אבל תעשו תכנון אחר שאולי תוכלו גם להרוויח, אבל בואו לא 

על דיור למשתכן, אנחנו  נדפוק את הציבור שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, חד משמעית. דבר נוסף, כשמדברים

של הדירות הקטנות,  20%-מדברים שאנחנו באים לטובת הציבור. לא יכול להיות שכל הדירות שמופנות אליהם, ה

חדרים  6-זה מטורף. אז אולי ה 38%חדרים  6יהיו דירות דפוקות לחלוטין. כשאני מסתכלת על התוכנית המליאה, 

 תהיה בצד השני. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים.  6-כולל פנטהאוזים ודירות גן, זה הזה  38%-ה

 

 ננה חן:

 גלעד, את מי אתה מייצג פה?
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 ננה חן:

 דירות גדולות? 38%הסמכות שיהיו 

 

 עופר בוזי:

 כן, בין היתר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה תואם תב"ע  לחלוטין. 

 

 ננה חן:

 חדרים? 6למשתכן. כמה תושבי אור יהודה מסוגלים לקנות דירות  מהדירות צריכות להיות דירות למחיר 80%חברים, 

 

 עופר בוזי:

 אז תשאירי להם גם קטנות, אז יש פה תמהיל. 

 

 ננה חן:

 אבל אין לך מספיק. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים, הם פשוט דירות יקרות יותר.  6חדרים, הפנטהאוזים לא בהכרח  6למה? דירת גן היא לא 

 

 

 

 ננה חן:

נוספים גם לא ילכו  10%חדרים,  5-הורדת מהמחיר למשתכן, מהתושבים שלנו, נכון? ה 40%מר שכבר אז אתה או

 מטר.  110כשכולם  33%לזוגות הצעירים. מה שזה משאיר אולי 

 

 גלעד אורן:

 חדרים ראויה.  4חדרים תהיה  4אני התעקשתי שדירות 

 

 ננה חן:

 אתם כעירייה לא ייצגתם את הציבור שלנו. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –גל אוהב ציון עו"ד 

 ננה, אבל יש תב"ע שהיא בעייתית. אני בעצמי ישבתי עליה שעות. 

 

 ננה חן:

 אבל מי עשה את התב"ע? 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מינהל התכנון ורמ"י. 

 

 ננה חן:

 בלי השתתפות העירייה. הרי העירייה היתה חלק מזה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –והב ציון עו"ד גל א

 לא, הם עשו ותמ"ל. 

 

 עופר בוזי:

 ננה, אי אפשר לחזור אחורה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

הותמ"ל לקחה תב"ע אחת ולצערי עשתה כמעט העתק הדבק לכל הארץ והיא תכננה כך את כל הדירה וכתבה בכל 

מ' ממוצע וממ"ד יהיה ממוצע הדירות וזה מה שיוצא בתמהיל  110-מטר ו 80 מהדירות יהיו עד 20%-התוכניות שכ

 הזה, מה לעשות?

 

 גלעד אורן:

 גם חשוב להבין, בסופו של דבר ברור שיש מחיר לכל דבר. 

 

 ננה חן:

  אז בואו נקרא לילד בשמו ונגיד אוקי, לא התכוונו שזה יהיה לדיור למשתכן, עשינו את זה בכאילו. אלה העובדות.

 

 עופר בוזי:

 ננה, זה לא ועדה פוליטית. 

 

 ננה חן:

 על איזה פוליטיקה אתה מדבר? 

 

 עופר בוזי:

 לבוא אליהם ולהגיד להם חבר'ה, העירייה תכננה עכשיו תוכנית שהיא לא מתאימה לכם? זה מה שאת רוצה לעשות? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 נה אומרת. אבל עופר, אי אפשר לדחות על הסף את כל מה שנ

 

 עופר בוזי:

 אני לא דוחה על הסף, אני רוצה להתקדם. 
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 ננה חן:

 אתה רוצה להתקדם על חשבון מי? 

 

 עופר בוזי:

השאלה היחידה פה האם ניתן, אנחנו גם נמצאים פה בסדין של חוקים וועדות ולא מחליטים כל העולה על רוחנו. 

ואל פים לו וקשה לנו לנפץ אותו גם אם אנחנו ועדת תכנון. אני שהבנתי תוך כדי הדיון שיש לנו פה סדין שאנחנו כפו

מ' לנסות לתת מקצה שיפורים  75מהדירות שהם  20%האם ניתן תכנונית לפנות לחברת גינדי ולבקש ממנה את אותם 

 אין באופן שיהפוך את הדירות האלה, אני לא נכנסתי לעובי הקורה אם הדירה ראויה או לא למגורים, אם יש אוורור,

 אוורור וכו'. 

 

 ננה חן:

 אז בוא תסתכל על זה. 

 

 עופר בוזי:

 אני לא אצליח לעשות את זה פה במעמד הזה. 

 

 ננה חן:

 זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה? 

 

 עופר בוזי:

מה שאני רוצה להביא בשורה תחתונה זה שאלה שזכו במחיר למשתכן תהיה להם היצע בתוך התמהיל הזה שהוא 

 יוני. כמה זכו במחיר למשתכן?סביר והג

 

 גלעד אורן:

 . 1,429-. הם מבקשים שבס כחלון ובגלל זה מגיעים ל80%. זה 1,140מתוך  912

 

 עופר בוזי:

 . 1,429-וסביר להניח שהם יגיעו ל

 

 גלעד אורן:

 יהיה הגרלה נוספת.  80% 1,429-כן, אבל גם ה

 

 ננה חן:

 . זה כבר עם השבס. הם כבר קיבלנו את ההקלות

 

 גלעד אורן:



 

81 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

דירות,  240דירות, מתוכם עוד  300-הראשונים. ברגע שהועדה תאשר להוסיף עוד כ 1,140-זוכים זה על בסיס ה 912

 , תהיה לגביהן הגרלה נוספת. 80%שזה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להתנות את תוספת הדירות במקצה שיפורים. 

 

 ננה חן:

 זה לא מקצה קטן. 

 

 גלעד אורן:

חשוב להבין שדבר גורר דבר. אני לא נגד לשפר, אבל אף אחד מאיתנו לא אדריכל ואני מאמין שהם כאדריכלים ניסו 

 לעשות את התוצאה הטובה ביותר, כי בסופו של דבר הוא מוכר מחיר למטר. 

 

 ננה חן:

 אתה רוצה לתת לתושבים שלך. גלעד, אבל אתה מבין מספיק כדי לראות שהדירה המצ'וקמקת הזאת זה לא דירה ש

 

 גלעד אורן:

 אנחנו חייבנו אותם בטיפוסים של הבניינים, חייבנו אותם במיקום המרפסות, חייבנו אותם בבניינים הפינתיים איך

ב נראה הבניין. בסופו של דבר, ברגע שאתה מחייב על כל הדברים האלה, אז הנה, בבקשה, תצייר פה סתם ריבוע, תחיי

בפינות מרפסות, תמיד תהיה דירה כלואה בצורה כזאת או אחרת שיש לך את הדירה החמישית. זה  את כל הדירות

 משהו שהוא תכנוני. 

 

 

 

 עופר בוזי:

, 1,140-בתמהיל שהם הציגו הם ככל הנראה כבר לקחו את הקלת שבס וכחלון ובחשבון, כי סך הדירות פה לא מגיע ל

 ומשהו.  1,400-אלא הוא מגיע ל

 

 ננה חן:

 ני מציעה לדחות את הדיון. א

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

, לא, אני רוצה לחדד על מה הנושא היום. היום הנושא הוא רק על ההקלות, אנחנו לא באים עכשיו לפתוח את התוכנית

 זה גם בעיה. 

 

 ננה חן:

 אבל אם אתה נותן את ההקלות, זו התוכנית. 
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 עופר בוזי:

 ות, מקבלים אותה או דוחים אותה. הדיון עכשיו הוא דיון בהתנגד

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

המקסימום שאפשר לעשות זה לא לאשר את ההקלות של כחלון שבס והקומות. התכנון כבר תואם עם העירייה 

לון בשלבים קודמים, כולל בתוכנית הבינוי, זה בדיוק התוכנית הזהה לחלוטין מבחינת התכנון. אם לא נאשר את כח

 ואת השבס ואת הקומות, יישאר בדיוק אותו תכנון או קצת יותר צר ופחות בגובה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 יותר צר זה לא יהיה, אם לא נאשר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אם לא נאשר זה יכול להיות יותר צר כי לא יהיה לך את השטחים. אתה לא מאשר תוספת שטחים. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 אבל אם יש פחות יחידות דיור אז אולי לא יצטרכו דירה חמישית לקומה. 

 

 ננה חן:

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אבל הם מבקשים עוד קומות. התכנון כבר תואם לחלוטין עם העירייה בשלבי הבינוי, בשלבי התב"ע. 

 

 

 

 ננה חן:

 נו, שיבואו אלינו עם תוכנית טובה, נאשר להם באהבה. שיתק

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לאשר את התוכנית בינוי שאישרנו. 

 

 עופר בוזי:

 בלי אישור של כחלון ושבס גם הפרויקט הזה לא יצא לפועל, בואו נהיה עם עיניים פקוחות, בסדר? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

היום המגמה היא, ברוב מה שאני מכיר מפרויקטים של מחיר למשתכן, לאשר שבס כחלון ולא רק זה, כחלון היום 

 מכניס במכרזים הבאים שחובה על היזם להגיש הקלה שבס כחלון כדי להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל. 
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 עדה:יו"ר הו –עוזי אהרון 

אנחנו יכולים לבקש מקצה שיפורים, למרות שכל הבקשה היום זה רק על ההקלה? אנחנו יכולים לאשר את התוספת 

 חדרים.  2.5-בתנאי שישפרו וישדרגו את הדירות של ה

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את זה ולתת להם לעשות שינויים ולהביא את זה חזרה, ולא עקרונית לדחות את זה. 

 

 ורן:גלעד א

 גם חשוב להבין שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות. נכון שדירה זה משהו אמוציונאלי ולא רציונאלי. 

 

 ננה חן:

 הדירה הספציפית הזאת זה משהו מאוד רציונאלי. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

ה יש, זה מחיר למשתכן, מי שרוצה שיקנה, כן, אבל ננה, זה עלה בפרויקטים אחרים בבית משפט מחוזי, שאמר זה מ

 מי שלא רוצה שלא יקנה. 

 

 ננה חן:

 אז נשאיר את זה בלי שבס, אנחנו לא מחויבים לשבס. 

 

 עופר בוזי:

 הדבר היחיד זה לנסות להידבר עם הקבלן וברוח טובה לנסות לשפר. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 . סטטוטורית זה לא השולחן המתאים

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ישבנו איתו , אני בעצמי ישבתי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ישבנו איתם והם שיפרו כבר, עכשיו זה כבר שיפור. 

 

 ננה חן:

 חדרים שלהם תהיה זוויתית והחדר הזה יקבל,  6אולי הדירת 

 

 :מ"מ מהנדס העיר –אדר' ליאת בן אבו 

 יש גם הגבלות בתב"ע שכוללות מרפסות בצדדים לדוגמא וכל מיני הגבלות נוספות. 
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 ננה חן:

 אני מאוד מנסה להתחשב בהם. 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין שאנחנו נמצאים במסגרת של לוחות זמנים. גם אם אנחנו היום רוצים להתנגד מסיבה כזאת או 

מקום שאנחנו עכשיו היזמים של הפרויקט. אנחנו לא היזמים של הפרויקט אחרת, ההתנגדות צריכה להיות לא מה

 שמתכננים את הקומות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 נכון, אז אני אומרת צריכים להצביע על החלטה כלשהי. 

 

 גלעד אורן:

 לא, מה זה החלטה כלשהי? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 או לא לאשר את הבקשה, אלה שתי האופציות.  לאשר את הבקשה

 

 ננה חן:

 אנחנו יכולים לא לתת להם את השבס, אז תשאיר לנו את זכות ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות של כחלון שבס. 

 

 גלעד אורן:

 קשים תוספת קומות. אבל השבס אם כן או לא, זה לא המשמעות של ההקלה. הם מב

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות כחלון שבס, אופציה אחת. אופציה שניה, לאשר את הבקשה בלי הקלות כחלון 

שבס ואופציה שלישית, לדחות את הבקשה. אלו האופציות ואנחנו חוזרים ואומרים מבחינת הצוות המקצועי פה, הם 

 את כל ההליכים מולנו בתיאום מלא וזה התוכנית.  עברו פה

 

 ננה חן:

 אז שיעשו סבב נוסף ויוציאו בסוף דירות שהצעירים שלנו יוכלו גם ליהנות מהם. 

 

 עופר בוזי:

 זה רק הדירות האלה, ננה. 

 

 ננה חן:
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 אני לא מסכימה איתך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לא לאשר את ההקלות? 

 

 זי:עופר בו

 לא לאשר את ההקלות זה להרוג את הפרויקט. אתה שואל מי בעד להרוג את הפרויקט. 

 

 ננה חן:

 אז זה יביא אותם לחשיבה נוספת ולתכנון אחר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לאשר את הבקשה איך שהיא? 

 

 עופר בוזי:

רתם שכביכול כבר נעשתה פניה ליזמים ולחברה, אני רוצה כן לאשר את הבקשה, אבל אני הייתי רוצה, למרות שאמ

אני רוצה בדחילו ורחימו לאשר את הבקשה תוך כדי פניה לחברה לבדוק את האפשרות לשדרג ולו במעט. מה שמפריע 

מ' אפשר, יכול להיות שאפשר להוסיף שמה עוד איזה  80מ'. אם אתם אומרים עד  75חדרים  2.5-לי זה הדירות של ה

 ירה. מטר וחצי לכל ד

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה? 

 

 ננה חן:

 אנחנו לא צריכים לדחות את ההתנגדות, זה לא התפקיד שלנו לדחות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 תנגדות. זה התפקיד שלכם. אני אומר שההתנגדות הזאת דינה להידחות כי אין להם זכות ה

 

 ננה חן:

 אני חושבת שזה קשור אחד בשני, תכניס את הכל במכלול ואז נוכל להצביע. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 הקטע של ההתנגדות על הסף נדחית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 משפטית היא צריכה להידחות על הסף. 
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 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה להקלות? 

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת בתוקף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני ועופר בעד. 

 החלטה: מאשרים ברוב קולות )ננה חן מתנגדת( לדחות את ההתנגדות ומאשרים את הבקשה. 

 

 עופר בוזי:

 אקסלנס. -דות פראנחנו דחינו את ההתנגדות למרות שהיא לא היתה התנג

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אולי חשוב בהחלטה להגיד שנעשו כל התיאומים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו נכתוב את זה. 

 

 ננה חן:

 אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים פה טעות מאוד מרה. 

 

 עופר בוזי:

 כל זאת כועדה. אני רוצה להוסיף בהחלטה לבקש ב

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת. 

 

 עופר בוזי:

 לא, בגוף ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת, כבר הצבעתם על החלטה לדחות את ההתנגדות ולאשר כמו שזה. 

 

 גלעד אורן:

אביא לך אותם מתי שתגיד, כדי שתנוח דעתך שבאמת זה התכנון  עופר, תעזוב את ההחלטות, אני מתחייב לך, אני

 המיטבי בהתאם לכל האילוצים שיש לנו בתב"ע. 
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 עופר בוזי:

 אין לי ספק בזה. 

 

 ננה חן:

 אני יכולה להביא לך עוד תוכניות?

 

 גלעד אורן:

 . את התוכנית עם כל האילוציםכן, כן, כן. בלי לדבר באוויר, תגידו שעה שאתם רוצים, אני אקרא להם, יסבירו לכם 

 

 עופר בוזי:

 בישיבה של הועדה הבאה תזמין אותם. 

 

 גלעד אורן:

 אבל אני לא רוצה לעכב. אם אחרי שתשבו תבינו שמשהו לא מניח את דעתכם, אין בעיה, תבואו עוד פעם לועדה. 

 

 עופר בוזי:

 גלעד, אני אישית מדבר רק על הדבר הזה. 

 

 ננה חן:

 ד פעם לועדה? אתה מאשר להם ואחרי זה לבוא? אתה צוחק עלינו? מה זה לבוא עו

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני נועל את הישיבה. 

 
 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 קיבלה הבוקר התנגדות מטעם הזוכים במחיר למשתכן, וזאת לאחר תום התקופה הוועדה

 
 
 

 יימה דיון בבקשותההתנגדות. לפנים משורת הדין, הוועדה, בהסכמת הצדדים, ק להגשת

 
 
 

 המתנגדים וחברת גינדי. בהתאם לפסיקות בתי המשפט, ובייחוד להבהרת בית בנוכחות

 
 
 

 המחוזי בהתנגדויות בעניין גליל ים, התנגדות הזוכים נדחית כיוון שלזוכים אין המשפט

 
 
 

 ועדה,חוזיות או קנייניות או כל זכות בקרקע. חשוב לציין, שהבקשה שמונחת בפני הו זכויות

 
 
 

 עם תכנית הבינוי המחייבת של אדר' בר אוריין, ונעשתה בתיאום ובשיתוף עבודה מתואמת

 
 
 

 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה אשריםהעירייה ומחלקת הנדסה, ולכן, מ עם

 
 
 

 דרישות ובתיאום עם מח' רישוי. וגיליון

 
 
 
 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  לנקיטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות. מסירת תכנית מפורטת -תכן בקרת
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -תכן בקרת
 
 

  אישור פיקוד העורף. -תכן בקרת
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -תכן בקרת
 
 

  בעירייה. צועאישור מחלקת תשתיות ובי  -תכן  בקרת
 
 

  קבלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע. -ןתכ בקרת
 
 

  הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. -תכן בקרת
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -תכן בקרת
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  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -תכן בקרת
 
 

  אישור מכבי אש. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תברואה לענין אשפה. -תכן בקרת
 
 

  אישור חב' בזק, חברת חשמל וטל"כ. -תכן בקרת
 
 

  דו"ח קרקע וביסוס. -תכן  בקרת
 
 

  אישור יועץ אקוסטיקה. -תכן  בקרת
 
 

  תכנית ארגון אתר. -תכן  בקרת
 
 

  אישור מורשה נגישות. -תכן  בקרת
 
 

  אישור משרד התחבורה. -תכן  בקרת
 
 

  .תעופהאישור רשות שדות ה -תכן  בקרת
 
 

  תשלום היטל השבחה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום אגרת בניה. -תכן בקרת
 
 

  ת, עםעותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומי 3מתן  -תכן בקרת
 
 

  כל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי.  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -למבקש רתנאי סופי למסירת ההית -תכן בקרת
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
 
 

 
 

 19/03/2018 חתימת בעלי הזכות בנכס. -תכן  בקרת
 
 

 19/03/2018 אישור נט"ע. -תכן בקרת
 
 

 19/03/2018 אישור פקיד היערות. -תכן  בקרת
 
 

 19/03/2018 .קותאישור רשות העתי -תכן בקרת
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 

89 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 
BAKPIRUT00003 

 

 7000103:     ןיבני תיק 20180029מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004משנה  ישיבה מספר:   ועדת פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 21/02/2018הגשה                                         החזקות בע"מ גינדי 

 

 יפו -בגין  תל אביב  דרך           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מ.יר.                                                            
 
 
 

 :עורך
 

  סבן ליאור                                                            
 
 
 

  בראז שוורץ רבקה                                                            
 

 יפו -תל אביב   20 לינקולן           

 
 
 
 

 בקשה: אחראי
  בודקת תכניות -אור פוסטניקוב       

                                

 
 

 הכוללת הקלות/ש.חורג תרלהי בקשה  :בקשה וגס
 

 98455425891         :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : בית בפארקשכונה שכונת בית בפארק אור יהודה  ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים ד'      103מגרש:   115חלקה:   6231וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 1005, תמל/ 509/מאא :תכנית
 
 
 

  שירות שטח עיקרי שטח בקשה תאור 
  10282.03 10188.35  מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים. 2בניית   מבוקש

 קומות הכוללות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע , 9בן  1 בניין
 מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע , קומות הכוללות 12בן  1 בניין
 יח"ד . 94יח"ד בכל בניין סה"כ  47 ובהם
 חדרי טרפו הטמנת צוברי גז. בנית

 
 פורסמו הקלות: 02/03/18 בתאריך

 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 23%-יח"ד ) כ 18. תוספת של 1
 הנלווים לדירה. שטחים עיקריים ושטחים 20%. תוספת של עד 2

 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד 
 ( )ב( לתקנות סטייה ניכרת8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  2. תוספת של 3

 קומות + גג. 10קומות +גג במקום  12
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   דמס' יח" שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

    2595.93    מרתף 2.00-  
 

    2279.02  285.40  מרתף 1.00-  
 

      638.79  מגורים 0.00   
 

      950.31  מגורים 1.00   
 

      950.31  מגורים 2.00   
 

      950.31  מגורים 3.00   
 

      950.31  מגורים 4.00   
 

      950.31  מגורים 5.00   
 

      950.31  מגורים 6.00   
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      899.53  מגורים 7.00   
 

      894.00  מגורים 8.00   
 

      754.86  מגורים 9.00   
 

      453.33  מגורים 10.00  
 

      306.29  מגורים 11.00  
 

      254.29  מגורים 12.00  
 

    1869.02    וחדרי מדרגות מבואות  
 

    33.35    וחדרי מדרגות מבואות 13.00  
 

    1105.83    "דממ  
 

    173.81    ומערכות טכניות מתקנים  
 

    208.58    לא מקורה מרפסת  
 

    1403.26    מקורה מרפסת  
 

    578.92    גג פתוחה מרפסת  
 

    34.31    מחסן  
 

 10188.35  10282.03    
 

 0.00%   :בניה% 10282.03 10188.35  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מתנגדים

 
 

   ראשון לציון  5 החלמונית   גרבר אדם 
 

   סתריה  177.ד ת   ישראלי בני 
 

   מגשימים  21 התמר   קציר ברק 
 

   מושב אחיעזר  15 האלון   גל ויס 
 

   אור יהודה  16יום  אור   רונן יצחקוב 
 

   אור יהודה  75 הראשונים   קוזשוילי מיכאל 
 
 
 
 
 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 התקבלה בקשה ברישוי זמין. 15/02/18בתאריך 

 .הבקשה לא עומדת בתנאים מוקדמים -סיבה לדחייה
 ת ההיתר:שקלא צורפו המסמכים הבאים לב

 תכנית ראשית. .26

 נסח טאבו שצורף אינו מתאים לחלקה .27

 ישור חברת חשמל.א .28

 נספח אוורור. .29

 נספח אקוסטי. .30

 )כולל טבלת מאזן חניה(.נספח תנועה  .31

 משרד התחבורה. .32

 אישור משרד הביטחון. .33

 אישור נת"ע. .34

 אישור פיקוד העורף. .35

 רת"א. -אישור רשות שדות התעופה .36

 הדמיה. .37
 הבקשה נדחתה 13/03/2018תאריך 

 
 :התקבלה בקשה להיתר העומדת בתנאי סף 14/3/18בתאריך 

 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים.  2מבוקש  בניית 
 קומות הכוללות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע ,  9בן  1בניין 



 

91 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 קומות הכוללות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע , 12בן  1בניין 
 יח"ד . 94יח"ד בכל בניין סה"כ  47ובהם 

 בנית חדרי טרפו הטמנת צוברי גז.
 

 הבקשה תואמת למצב בשטח  טרם בנוי .  18/3/2018ח מתאריך לפי דוח הפיקו
 

 :רקע
 . 1005תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תמל/

 יעוד המגרש: מגורים ד'
  103שטח מגרש : 

 חלקה  115 – 103מגרש 
 מ"ר לפי תב"ע( 2899מ"ר , לפי מפת מדידה ) 2892שטח המגרש מגורים: 

 מ"ר  8660 שטח עיקרי מותר  מעל הקרקע :
 מ"ר  340שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 מ"ר. 4180שטח שירות מותר למגורים מעל הכניסה קובעת: 
 מ"ר. 7375שטח שירות למגורים מותר מתחת לכניסה הקובעת: 

 מ"ר לדירה. 15שטח גזוזטראות ממוצע פתוחה המותרות עד 
 יח"ד מותרות : 

 יח"ד . 76
 גובה מבנה: 
 מ'.  86+ מעל פני הים 

 :קומות
  11מעל הכניסה הקובעת : 

  3מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יעוד:
 מגורים ד' 

 
 ה( 4.2זיקת הנאה )סעיף 

תרשום זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לכלל הציבור , כמסומן בתשריט. הזיקה תחול  -זיקת הנאה למעברי רגלי
 .מ'4 -במרווח קו הבניין הקדמי , רוחב זיקת ההנאה לא יפחת מ

 
 גובה:

 +  40.25מפלס אבסולוטי 
 לא תואם למותר מבוקשת הקלה ,יש לקבל אישור רת"א. –מ'  84.70קומות מעל  13מוצע גג עליון במבנים של 
 תואם למותר יש לקבל אישור רת"א.  –מ'  76.25קומות מעל  11מוצע גג עליון במבנים של 

 
 

 קומות:
 מבוקשת הקלה. -לא תואם למותר – ( קומות )כולל קומת קרקע  וגג עליון 13מוצע 
 . תואם למותר–קומות ) הכוללים קומת קרקע וקומת מתקנים טכניים וגג עליון(  11מוצע 
 תואם למותר. –קומות מרתף  2מוצע 

 
 

 תנאי להוצאת היתרי בנייה
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 :שטחים
 C-11 , B-12בניין 

 שתי קומות מרתף:
 :  1מרתף 

 מ"ר. 98.39מדרגות:  שטח שירות מוצע מבואות  חדר
 מ"ר 2279.02שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר.  98.39שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר 2458.64סה"כ שטח שירות הכוללים 

 
 :  2מרתף 

 מ"ר. 126.28שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר 2595.93שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר. 85.03ערכות טכניים  : שטח שירות מוצע מתקני ומ
 מ"ר 2807.24סה"כ שטח שירות הכוללים 

 תואם למותר–מ"ר המותרים  7375מ"ר >  5265.88סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת 
 

 קומה קרקע )דירת גן( :
 מ"ר. 143.85מוצע מגורים ימין :   1-שטח עיקרי מרתף
 מ"ר  141.65מוצע מגורים שמאל  :   1-שטח עיקרי מרתף

 תואם למותר. –מ"ר המותרים  340מ"ר >  258.40סה"כ שטח עיקרי מגורים מתחת לקרקע : 
 מ"ר. 285.40:  1-שטח עיקרי מוצע במרתף 

 
 מ"ר  683.79שטח עיקרי מוצע בקומת קרקע : 

 מ"ר  83.73שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר. 281.45שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
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 מ"ר .  372.73מעל להכניסה הקובעת סה"כ שטח שירות 
 
 

 :  1-6קומת 
 מ"ר  5701.86 – 6מ"ר * 950.31שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר  706.32 – 6מ"ר * 117.72שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר   633.36- 6מ"ר * 105.56שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  894.9 – 6מ"ר * 149.15שטח שירות גזוזטרות  : 
 
 

 :  7קומה 
 מ"ר  899.53שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   106.03שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  120.75שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  53.38מ"ר שטח גג :  156.69שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  8קומה 

 מ"ר  894שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   105.58שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  120.03צע מבוא וחדר מדרגות : שטח שירות מו
 מ"ר  146.91שטח שירות גזוזטרות  : 

 :  9קומה 
 מ"ר  754.86שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   71.31שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר   119.78שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  7.80שטח שירות אחסנה : 
 מ"ר  215.75: מ"ר שטח גג  133.59שטח שירות גזוזטרות  : 

 :  10קומה 
 מ"ר  754.86שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   71.31שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  119.78שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר 7.90שטח שירות אחסנה : 
 מ"ר  215.75מ"ר שטח גג :  133.59שטח שירות גזוזטרות  : 

 :  11קומה 
 מ"ר . 306.29שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר .  22.87שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר . 374.12שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר 18.61שטח שירות אחסנה : 
 מ"ר. 102.11שטח שירות מרפסת גג : 

 :  12קומה  
 מ"ר . 254.29שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר .  22.96שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר . 71.28שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  94.44שטח מרפסת גג  : 
 :  13קומה 

 מ"ר . 33.35שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 

מבוקשת  –מ"ר לא תואם  8660מ"ר <  9902.95סה"כ שטח עיקרי מוצע מעל להכניסה הקובעת של שבעה בניינים : 
 הקלה 

 תואם למותר.–מ"ר   340מ"ר >  285.40סה"כ שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת :
 תואם למותר . -מ"ר  4180מ"ר >  2792.04סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 

 תואם למותר.–מ"ר  7375מ"ר >  5265.88סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יש להוסיף חתך מקומי  ומפלסים. –מוצע חצר אנגלי 
 יש לקבל אישור של יועץ תנועה.–מוצע חניות במרתף 

  
 

 פורסמו הקלות: 02/03/18אריך בת
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 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 23%-יח"ד ) כ 18תוספת של  .1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%תוספת של עד  .2

 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד      
 לתקנות סטייה ניכרת( )ב( 8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  2תוספת של  .3

 קומות + גג. 10קומות +גג במקום  12
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 :יח"ד

 לא תואם למותר. –יח"ד המותרות  76יח"ד <  94מבוקש 
 תוספת. 23% -יח"ד שהם כ 18מבוקשת הקלה לתוספת 

נות סטייה ניתן לתת הקלה ע"פ תק –יח"ד מעבר מותר ע"פ תב"ע  18שהם  23%למעשה נדרשת הקלה לתוספת 
 )ד(. 9ניכרת סעיף 

 
 :תמהיל ליח"ד

  C X 1ו  B X 3רק דגם:  108במגרש 
 

מס'  סוג דירה 
 יח"ד

שטח 
 פלדלת

סה"כ שטח עילי 
 פלדלת 

שטח מרפסת 
 עיקרי

סה"כ שטח 
 מרפסות 

 0 0 74.18 74.18 1 חדרים  3דירות גן 

 0 0 106.68 106.68 1 חדרים מחיר  4דירת  גן 

עם דירת גן דופלקס 
 מרתף

2 118.67 237.34 0 0 

 94.24 11.78 594.8 74.35 8 חדרים 2.5דירת 

 206.08 12.88 1754.16 109.635 16 חדרים  4דירת 

 89.68 22.42 481.04 120.26 4 חדרים 5דירות 

 253.2 21.1 1762.56 146.88 12 חדרים  6דירת 

 52.46 26.23 331.74 165.87 2 דירות פנט

 10.74 10.74 155.14 155.14 1  דירות דופלקס

חדרים  2.5דירת  גן 
 מחיר 

1 82.11 82.11 0 0 

דירת גן דופלקס עם 
 מרתף

2 111.165 222.33 0 0 

 95.112 11.889 592.8 74.1 8 חדרים  2.5דירת 

 23.6 11.8 150 75 2 חדרים  2.5דירת 

 178.7 17.87 1050.6 105.06 10 חדרים  4דירת 

 82.16 20.54 490.48 122.62 4 םחדרי 5דירות 

 325.28 20.33 2311.36 144.46 16 חדרים  6דירת 

 0 0 329.57 164.785 2 דירות פנט

 0 0 277.16 138.58 2 דירות פנט קטן עליון 

 94  11004.05  1411.252 

 
 סה"כ שטחים  כמות  שטח מרפסות 
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15 94 1410 

     שטח עיקרי מכחלון 

 1410   רפסות סה"כ שטחים למ

  1.252- חוסר/עודף שטחי מרפסות 

 
 סה"כ שטחים  כמות  מ"ר-גודל ב  סוג שטח לפי תב"ע והקלות 

 8360 76 110 עיקרי לדירה עפ"י תב"ע 

 1543.482 18.46%   107עיקרי שבס כחלון לפי מגרש 

 B 11.672 47 548.584ממ"ד דגם 

 C 11.83 47 556.01ממ"ד דגם 

   0 0 למרתפים לדירות הגן למרתפיםשטח עיקרי 

 11008.076 94   סה"כ שטחים לבניין 

  18  סה"כ תוספת יח"ד שבס

 
 
 

  קווי בניין:
 מ'  5 -קו בניין צדדי ימני 

 מ'  5 -קו בניין צדדי שמאלי 
 מ' 5 –קו בניין אחורי 

 אין חריגה מקווי בניין ע"פ תב"ע. 
 מרתפים מוצעים עד גבולות מגרש. 

 
 שת השלמת בדיקת שטחים בהתאם להערות.נדר

 
 הערות כלליות:

 יש לשים מפלסים בכל חלונות בחתכים.
   OK/UKיש להשלים מידות   

 יש לשים מפלסים על מעקה בטיחות של מרפסות.
 יש לשים מפלס על גג עליון + מפלס אבסולוטי 

 יש לתקן את הפונט של הגשה .
 .יש להשלים את קומת מרתפים לתוך ההגשה 

 יש להזיז את כל התכניות שהיו התוך ההגשה .
 יש לסמן ע"ג מפת מדידה מיקום של צובר גז ו חדר טרפו

 יש לתקן מלל של מרתף 
  

 לסיכום :
 לאשר את הבקשה בתאנים המקובלים וגיליון דרישות ובתיאום עם מח' רישוי.

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. את הבקשה בכפוף לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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בשכונה החשה של  1005יח"ד בתמ"ל  700כעת אנו דנים בגינדי. בסך הכל יש פה חמש בקשות שכוללות בתוכן כמעט 

י, ולתוכניות המאושרות. יש פה הקלות של שבס וכחלון, שזה גם בית ופארק. התוכניות תואמות לתוכניות הבינו

ם. יו 14, עברו מעל 2.3-יחידות דיור וגם אחוזי בניה וחלק מהבקשות גם יש הקלה בקומות. בעיקרון, הפרסום נעשה ב

ם יון היוהיום הגיעו מתנגדים, לפנים משורת הדין, מאחר והם הגיעו היום, דיברנו איתם, וכולם הסכימו להתייצב לד

 ולא להמתין לזימון מסודר ודחיית הוועדה. ולכן נשמע את כולם בדיון. 

 

 עופר בוזי:

 יום עד להגשת ההתנגדות?  14-כמה זמן עבר מה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

ה ם. אני רוציום. ההתנגדויות הגיעו באיחור של מספר ימי 14, שבוע שעבר היו אמור להיות 17.3, זה 2.3-יום מה 14

 להבהיר שבכל תיק שלא נדון עדיין והגיעו התנגדויות, תמיד נתנו למתנגדים את הבמה. המתנגדים זה הדיירים שזכו

 במחיר למשתכן. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 חשוב להבהיר שטרם רכשו את הדירות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

כים לכתוב להם מכתב, לזמן אותם לדיון, זה מכתב רשום והליך ארוך. דיברנו איתם, הם הסכימו רשמית אנחנו צרי

לפנים משורת הדין לקבל התראות מעכשיו לעכשיו ולכן הדיון בכל זאת מתקיים עם כולם. אני מציעה שגם הם 

 יתייחסו וגם גנדי יתייחסו לכל הבקשות ביחד. 

 

 עופר בוזי:

היה תקן, תגידי את מה שאמרת עכשיו לכולם בהתחלה, כי אחר כך יבוא גנדי ויגיד שעברו אם אתם רוצים שהדיון י

 יומיים, הדיון לא תקף. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אני חוזרת ואומרת שאנחנו נדון בכל הבקשות ביחד. 

 

 )המוזמנים הצטרפו לישיבה(

 )מציגים את עצמם(

מנהל הפיתוח  –מנהל פרויקט, אסף אדלר  -אדריכל איל ליגום, מיכאל פישר  –חברת גינדי  –מטעם המבקשים 

 מנהל פיתוח עסקי, עו"ד שמואל גלינקה ועו"ד עופר זוזובסקי ממשרד שיבולת(.  –העסקי, אמיר אגרנט 

 אדם יצחקוב רונן, שניאור עידו, מיכאל קוזשווילי, בן ישראל, עדי אהרון, –מטעם המוזמנים המביעים את התנגדות 

 גרבר, רועי ריחני. 

 

 מנכ"ל המינהלת הצטרף לישיבה –גלעד אורן 
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 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני רק אציין שלא מדובר במתנגדים מאחר והם לא בעלי זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

דין אנו נעתרנו לזמן את אנו מבקשים להבהיר, מאחר והיום הוגשה ההתנגדות, בחלוף הזמן, לפנים משורת ה

המתנגדים. אני מבקש שהמתנגדים יצהירו לפרוטוקול כי הם הסכימו מהיום להיום להגיע ולהשמיע את התנגדותם 

 מבלי שיקבלו את הזימונים בדואר רשום. 

 

 המתנגדים:

 אנו מסכימים פה אחד לקיים את הדיון היום. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ים להציג את הדברים. תהיה תמציתי, ההתנגדות צריכה להיות מבחינה תכנונית בלבד. אני מבקש מנציג המתנגד

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 שוב, לא מדובר בבעלי זכויות. הם רק זכו בהגרלה, הם לא מתנגדים בהגדרה הסטטוטורית. 

 

 בן ישראל:

ת אאבל לפי החוק כן אנו יכולים כאזרחים מהשורה שרואים אנו מודעים לכך שאין לנו זכויות כרגע בדירות וברכישה, 

 עצמנו נפגעים עתידים מהנושא, להגיש התנגדות כמו כל הליך רגיל. 

אני לא נכנס לעניין המשפטי כרגע, רק לרמה התכנונית של מה שאנחנו ראינו אתמול, אחרי שעיינתי בגרמושקה. 

הו שחתמו על התצהיר של ההתנגדות, דברים שהם נראים להם ראיתי דברים שהם קצת נראים לי ולכל המאתיים ומש

 2.5לקויים, מנקודת מבט שלנו, שאם היינו הולכים לשוק החופשי דירה כזאת לא היינו קונים. אנו מדברים על הדירה 

חדרים, דירה כלואה, שבחלק מהם ראינו שחדר הרחצה והשירותים אין בו חלון. אנו מדברים על מאוורר מאולץ, 

א תיד יכול לגרום לעובש, לריח לא טוב וכנ"ל לכל מיני בעיות תברואתיות. אני לא נכנס לקטע הרפואי כרגע, אלשבע

חדרים הממ"ד ישמש כחדר שינה עיקרי, מאחר  2.5שנה. באותם  10-20רק למה שאני רואה היום בדירות שנבנו לפני 

 יות שני חדרים, אז הוסיפו את החצי חדר, עשו לנוובחצי חדר שהיה, לפנים משורת הדין הבנו שבמקור היה אמור לה

אינו, טובה. אני לא רואה איך זוג יכול לגור בתוך חצי החדר הזה. זה מסדרון, זה צר וארוך. הדבר הכי גרוע שאנחנו ר

חדרים הללו יצרו מבואות משני הצדדים של הדירות הסמוכות ועל המבואות האלה אנו אמורים לשלם מי  2.5-שה

חדרים. מעבר לכך, אנו מדברים על מצב שבו עקב ההקלות, הגדילו את כמות הדיירים בבניין,  4ירות של שרוצה ד

כשהמחוקק בא להגדיר מבחינת מעליות מה הסדר הנכון, אז הוא מסתכל לגובה. אנחנו מסתכלים על מצב שאולי 

, יש צורך של תוספת מעלית. אם המחוקק פספס והוועדה צריכה לתת את הדעת למצב שבו יש ריבוי דיירים בבניין

נותנים בכל קומה דירה כלואה, באיזשהו מקום אולי לתכנן בצורה ראויה את חדר הלובי, את המבואות, את התכנון 

 מסביב, את החניות. לכל הדברים הללו לא ניתנו לנו מענה אתמול ולא נתנו את הדעת. 

, מרדכי אביב ניסה להכניס בבניינים 20170077שה זה מקרה דומה שקרה בועדת התכנון בראשון לציון, מספר הבק

, אם אני לא טועה, גם דירות כלואות. הועדה קיבלה את ההתנגדויות של אותם בעלי זכויות 177ברקפות, הגרלה מספר 

עתידיות, שאין להם זכות בקרקע וכביכול לא צד בעניין, אבל היא כן קיבלה את זה, זה מפורט פה בנספחים, כל 

הועדה. הם מצאו את ההתנגדויות של הזוכים כן ראויות. שם מדובר אחד לאחד מקרה דומה, שאין חלון  החלטות
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בשירותים, דבר שיוצר עובש. אנחנו לא נגד דירה חמישית, החלטתם לעשות דירה חמישית בקומה, מכורח האילוצים 

היא תשפיע לרעה על המבנים הצמודים. של השטח הקומתי, אני יכול להבין, אבל לפחות לתכנן בצורה ראויה, מבלי ש

 המבואות, הנושא של המעלית וחדרי הרחצה. זה בגדול. 

חדרים. מבחינת התמהיל, הוספתם כביכול אוכלוסייה של מחיר למשתכן, בול קלעתם  6דבר נוסף זה התמהיל עצמו, 

 ים תחלופה כזו? אני לא ראיתיחדרים אולי, אבל אתם כעירייה, שאתם רוצים דיירים עתידיים, אתם באמת רוצ 2.5-ל

חדרים, למעט קומת מחסנים. זה לא נראה לי משהו ראוי. גם אין פה אחוז מאוד גבוה, יש פה אחוז  3בכל הפרויקט 

 חדרים.  3מאוד קטן של דירות 

 

 שניאור עידו:

ה לא נוכל לרכוש ז חדרים, דירות שאנחנו בתור זוכים עתידיים לא נוכל לרכוש. אם 6יש אחוז גבוה מאוד של דירות 

 יעבור חזרה ליזם, הוא יוכל למכור את זה שוב בשוק החופשי. 

 

 בן ישראל:

 6 , הגענו למצב של106, מגרש 119, יש פה מגרש 108חדרים, לפי החתכים שעשינו בחלקות, אני רואה במגרש  6-לגבי ה

מלש"ח ומעלה, אף אחד לא  2חרו היא אחוז מהדירות, שעלותם בכל פרויקט שלא תב 30-31-ל 26חדרים שמהווים בין 

יכול להסכים לזה, אף אחד לא יקבל משכנתא לזה וזה חוטא למטרה של המחיר למשתכן. מצד אחד התכנון פה הוא 

חדרים, הכי קטן שאפשר, שאף אחד לא ייקח את זה. גם יהיה פה תחלופה. אתם בתור עירייה צריכים להסתכל גם  2.5

 זה בצורה נכונה, ביבנה עשו סקר.  קדימה על התושבים. פתרו את

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 הדברים ברורים, על תחזור על עצמך. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? זכות התגובה למבקשים. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

נוניים אני אפתח בשתי טענות משפטיות ואחריהן לדעתי כבר אין מה להמשיך, אבל אנחנו נענה גם לכמה עניינים תכ

 ועל זה יענה איל, שהוא האדריכל של החברה. 

מבחינה משפטית, מעבר לזה שראש הועדה אמר שההתנגדות הוגשה באיחור ואנחנו כבר כאן ונתנו להם לוותר, אנחנו 

לא מוותרים על הטענה שהיא הוגשה באיחור, אבל נמשיך הלאה. בניגוד למה שאמר האדון הנכבד פה, בני, הוא צודק 

אשון, הוא טעה בחלק השני. הוא צודק שאין להם זכות להתנגד. החוק קובע את זה. הוא טועה בחלק השני בחלק הר

שהוא אומר יש לנו איזושהי זכות בסיסית. אז התשובה היא לא, אנחנו פה בהליך מאוד מוגדר, התנגדות להקלה, 

ים האלה מורים שלחברים הנכבדים פה, והסעיפ 149-ו 147החוק הוא חוק התכנון והבניה, הסעיפים הרלוונטיים הם 

שכל מה שעד עכשיו הם עשו, ואני לא אומר את זה כמובן לרעתם, זה לא לגנאי או משהו, הם זכו בהגרלה במחיר 

ט למשתכן, אנחנו לא יודעים לומר היום אם מישהו מהם, חלקם, יהיו בכלל בסופו של דבר דיירים שיקנו דירה בפרויק

 הזה. 

 

 ו"ר הועדה:י –עוזי אהרון 

 תתייחס לגופן של הטענות. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:
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הטענה הזאת ביחס לזכותם של דיירים שזכו בהגרלה של מחיר למשתכן, לבוא לטעון את הטענות האלה, זה נדון בבית 

משפט מחוזי בתל אביב בעתירה מנהלית שהוגשה לגבי פרויקט שכזה בגליל ים וגם שם נטענה הטענה הזאת בדיוק, 

-12749-11יש להם זכות בסיסית ובית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. אני יכול להפנות אתכם לעתירה מנהלית ש

. מעבר לכך, כפי שכתבנו שמה, הטענות פה שעולות, יתר הטענות הן לא תכנוניות בכלל. שוב אני מזכיר, אנחנו 17

חוץ, אני לא יודע אם חברי הועדה עשו את זה בהתנגדות להקלה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ניצלנו את הזמן ב

במכוון או שכך זה קרה, יצא דבר טוב, הם דיברו ביניהם, העלו כל מיני שאלות וקיבלו תשובות אני כעורך דין פחות 

מבין אותם ותכף איל ידבר עליהם. אני חושב שיש להם מידע חסר לגבי חלק מהטענות שהם טוענים ולכן הם טוענים 

של דבר, האנשים האלה אולי בסוף יהיו דיירים שלנו, אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל ההתנגדות  אותם. בסופו

שלהם פה צריכה להידחות. ואיל יענה פה על עוד כמה דברים שיו"ר הועדה ביקשה לגבי הטענות הספציפיות על 

 החדרים וכו'. 

 

 אדריכל איל ליגום:

 נות שלהם.  בהחלט היה לי חשוב לדבר איתם באריכות, בניגוד לעצה שלאני דיברתי עם המתנגדים ואני מכבד את הטע

היועצים משפטיים שלי, כי חשוב לי לדעת מה הם חושבים ואנחנו מאוד מאמינים בפרויקט הזה. אני מלווה את 

הפרויקט הזה כבר עשרה חודשים ואני חושב שבאילוצים המאוד משמעותיים שיש פה בפרויקט, שהכתיבה גם התב"ע 

ה חדרים שעשינו במתוו 2.5-וגם תוכנית הבינוי, הגענו פה לתוצאה יפה מאוד. לעצם העניין, הדירה הכלואה, דירת ה

של חמישה חדרים בקומה, זה דירה שאנו רואים אותה כדירה טובה, אפשר לשים עליה תווית ולהגיד שהיא דירה 

שאנחנו עושים אותו בהרבה פרויקטים וגם מטר עם כיוון אוויר אחד זה דבר  75כלואה, אבל דירה קטנה של 

בפרויקטים יוקרתיים מאוד במגדלים, אם זה בתל אביב וברמת גן, אנחנו רואים שיש לזה ביקוש טוב מאוד. הנושא 

של קירות מסך הוא נושא שנוי במחלוקת, במיוחד בשנים האחרונות שמדברים הרבה על בניה ירוקה ועל עיבוד 

רה הזה. הדירות האלה בכל הפרויקט שלנו וגם ממה שאנו מכירים בביקושים בשוק, אין אנרגטי, זה לא קשור למק

 מ', אנחנו חשבנו 75דירות של עד  20%-בעיה למכור אותן, דיירים אוהבים אותן. לפי התב"ע  הדרישה היא לעמוד ב

דרים, כי אנחנו חושבים ח 2.5חדרים, מה שמותר לנו ובסופו של דבר הגדלנו את זה לדירת  2בהתחלה לעשות דירת 

שזה פתרון שנותן גם אפשרות לחדר נוסף לילד וגם מאפשר להגדיל את חדר המגורים. לכן אנחנו חושבים שזה פתרון 

 טוב מאוד. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, יש לכם מספיק דירות להציע להם בפרויקט הזה?  2.5בהנחה תיאורטית שאף אחד לא רוצה 

 

 אדר' איל ליגום:

 דירות, דירות כאלה.  300מכלל הדירות, שזה משהו כמו  20%יש לנו 

 

 ננה חן:

 ? 2.5כאלה זה 

 

 אדר' איל ליגום:

חדרים. יש לנו  2.5מ', לצורך העניין רובן  75זה דירות עד  20%דירות שמתוכן  1,429אני אציג את התמהיל. יש לנו 

וצים לעשות תמהיל קצת אחרת, אבל זו היתה מ' לפי דרישת העירייה, אנחנו ר 110חדרים של  4שהן דירות  33%
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, אנחנו 30דרישת העירייה אחרי שהם בדקו את הנושא וחשבו שזה הדבר הנכון ואנחנו התיישרנו עם זה. הם ביקשו 

 של דירות קטנות בפרויקט והמשמעות של הדבר הזה היא שיתרת הדירות,  55%. זאת אומרת, שיש לנו בעצם 33נתנו 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, מה עוד?  4חדרים,  2.5ימת את התמהיל. אמרת לא סי

 

 אדר' איל ליגום:

 חדרים ופנטהאוזים.  6דירות  38%-חדרים ויתרת הדירות כ 5מטר  120בערך דירות של  10%יש 

התשובה למה צריך כל כך הרבה דירות גדולות. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה על מנת להרוויח. זאת אומרת שאם הוא 

דירות קטנות, זה אומר שיתרת הדירות  50%ל את כל הזכויות, הוא מפסיד בפרויקט. ולכן, אם יש דרישה של לא מנצ

 5.5-חדרים ו 6הן דירות גדולות, אין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולכן, בלב כבד עשינו את יתרת הדירות דירות גדולות 

הם נותנים גמישות להוריד את החצי חדר ואכן יש חדרים, כאשר מה שיפה בהן, שאנחנו חושבים שהם בתכנון טוב, 

 בעיה במחיר למשתכן לקנות את הדירות האלה, אבל זה ידוע, זה חלק מהדבר. 

 

 בן ישראל:

 אבל הפרויקט הזה מוגדר כמחיר למשתכן. 

 

 אדר' איל ליגום:

מרתי, את השטחים אם הייתי עושה את הדירות הגדולות שעשיתי כדירות קטנות, לא הייתי יכול לנצל, כמו שא

 שקיבלתי, שקניתי והייתי מפסיד בפרויקט. לכן זה לא אפשרי. 

 

 עידו שניאור:

 אני רק רוצה לגבי האיחור בהגשת ההתנגדות. אנחנו לא ידענו, אנחנו אלף איש בערך שמאוגדים ואף אחד לא ידע. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 זה עניין משפטי. תתמקדו בנושא התכנוני בלבד. 

 

 בן ישראל:

אני אסכים את זה. העורך דין פה אמר מידע חשוב, מידע חסר, כי אין לנו את כל המידע הנכון, אנחנו לא הספקנו 

 להציץ בהכל. ביקשנו גם בבקשה של ההתנגדות שלנו אם יאפשרו לנו לאחרי החג להגיש אותה בצורה עניינית, נכונה,

ים מטעמנו. כל המטרה פה היא בסך הכל לעשות שיתוף פעולה, לא טובה, בליווי חוות דעת של שמאים, של אדריכל

י ללכת נגד. נגד לא נצא מזה, זה משפטים ושטויות. כשאתה מדבר על גליל ים, אנחנו מדברים פה על מהלך משפטי. אנ

לא מדבר פה על מהלך משפטי, אני מדבר פה על מהלך של שיתוף פעולה. אם היית עושה סקר בין הזוכים, משתף 

 6-ל 38%אותנו, היית רואה שיהיה לך קל למכור את הדירות אצלנו. עכשיו מה שאתה יוצר, אתה יוצר איזשהו פקק. 

 חדרים, כשאתה יודע שזה הולך למחיר למשתכן. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 טוב, אנחנו מבקשים לסיים, בבקשה. 
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 אדר' איל ליגום:

קומות בבניינים וזכויות. זאת אומרת  2-3סמנו מתייחסות רק לתוספת שני משפטי סיום. אחד, ההקלות שאנחנו פר

שכל הרשימה שנתנו פה היא בכלל לא חלק מהנושא של ההקלות שביקשנו. ודבר שני, אני חושב שהפרויקט הוא באמת 

ר, פרויקט טוב ויש בו הרבה מאוד אילוצים. אנחנו בטוחים שגם המתנגדים, ברגע שהם יקנו פה הדירות אם וכאש

 כמובן שהם סוברנים להחליט, הם ייהנו מהפרויקט. זה הכל, חג שמח. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תודה רבה לכם, חג שמח. 

 

 )המוזמנים עוזבים את הישיבה(. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

של גליל ים, השופט שוחט  12749-11-17אני גם חושב שצריך להפנות להליך שהיה בפני השופט שוחט, עתירה מנהלית 

נותן את דעתו שם על התנגדות של זכאים במחיר למשתכן והוא קובע שאין להם שום זכות קניינית ולא זכות חוזית 

והם רק זכו במחיר למשתכן. אין להם זכות התנגדות, לא צריך לשמוע אותם. זה אמר השופט שוחט. אני חושב שאת 

מהטעם הזה שאין להם שום זכות קניינית, הם לא בעלי קרקע, הם זוכים ויכול להיות  ההתנגדות צריך לסלק על הסף

 שיום אחד הם ירכשו דירות שם. אבל בלי קשר, אנו יכולים לדון בתמהיל. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני חושבת שהם גם מבינים את זה, הם אמרו בעצמם. 

 

 ננה חן:

 קית אין להם זכויות. יכול להיות שמבחינה חו

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל מוסרית וציבורית אנחנו צריכים להתייחס. 

 

 ננה חן:

ל שאנחנו נמצאים כאן כדי לשמוע אותם וכדי לייצג את רצון הציבור. אז גם אם הם לא יוכלו להגיש התנגדות, בסופו 

ואנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר אנחנו  דבר שמענו אותם, אנחנו יודעים איפה הבעיות ומה כואב להם

ו, מביאים לכך שיהיה פרויקט, כדי שליזם יהיה שווה לבנות את הפרויקט, כי אם לא יהיה לו רווחי הוא לא יבנה אות

אבל מצד שני, שהציבור שלנו יקבל דירות שהוא יוכל גם ליהנות מהם וחלק גדול מהדברים שהזוכים העלו הם דברים 

 ם ואני יכולה להבין אותם ואני בהחלט ארצה לייצג חלק מהדברים האלה. בעלי טע

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין, שאנחנו עמדנו לאורך כל השלבים ביחד עם היזמים ותיאמנו פחות או יותר את צביון השכונה, 

על זה, לעשות שכונה  מתוך ראיה שיהיה פרויקט איכותי וטוב, ונעזוב את האלמנטים המשפטיים, אני לא מדבר
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איכותית וטובה לטובת העיר אור יהודה. בגלל זה לקחנו אדריכל בינוי, אחד מהמובילים בארץ, שהוא גידי בר דיין, 

קבענו נספח בינוי מחייב, שמצריך סטנדרט מאוד מאוד גבוה של הבניינים, במיוחד בהתייחסויות שלנו של הממשקים 

חנו לא יכולים כל כך כעירייה או כועדה להיכנס יותר לתמהיל של תוך הבניין, בין השטחים הציבוריים לפרטיים. אנ

למרות שגם לזה נכנסנו, אבל בגדול הדגש ששמנו, בניגוד אגב לשכונות אחרות של מחיר למשתכן ברחבי הארץ, זה 

כהנה וכהנה איזה חומרי גמר ישתמשו, מה הממשקים והשטחים הציבוריים, המיקומים של המרפסות ועוד כל מיני 

הגבלות, שגם פרסמנו אותם במכרז, שזה דבר שהגביל את המשתתפים השונים במכרזים כי הם הבינו שלבקשות של 

עיריית אור יהודה יש השלכות כספיות עמוקות מאוד. מעבר לזה, גם בנושא תמהיל הדירות העירייה פה נתנה את 

כי אתם אלה שהבאתם את רחשי הציבור אלינו, היו מילתה, מה שנקרא, כי בתחילת הדרך, אם אני אזכיר לכם, 

חדרים, אלא יש רק דירות קטנות וגדולות. והיזם בא ואמר אני מבחינתי מרוויח יותר על דירות  4שמועות שאין דירות 

 גדולות, רוצה להרוויח יותר כסף. 

 

 ננה חן:

 זה ממש לא מדויק. 

 

 גלעד אורן:

 ק. הוא אומר אני מבחינתי מרוויח יותר כסף בדירות האלה ולכן אני רוצהאני אגיד לך למה במקרה הזה זה כן מדוי

 דירות קטנות. 20%לעשות ככה והתב"ע מאפשרת לי. עכשיו, יותר מזה, התב"ע  מחייבת, זה לא אופציה, מינימום של 

 גם לזה המחוקק שם דגש ואמר שהוא מפחד שהרבה דירות יהיו דירות יקרות. 

 

 עופר בוזי:

 זה נחשב? 110, או גם עד 75זה  אבל קטנות

 

 גלעד אורן:

 מטר, אני ממש מדגיש את הדבר הזה.  75לא, יהיו דירות עד 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מטר.  80לפי דעתי זה עד 

 

 גלעד אורן:

 זה סדרי הגודל. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מטר. זאת אומרת, יש פה אילוצים  121מטר עיקרי, כולל ממ"ד זה  110ך הדירות יהיה ועוד הוראה אחת, שממוצע ס

 והגבלות. 

 

 גלעד אורן:

זה מה שקרה למעשה. אז כשהם באו והציגו את תמהיל הדירות בהתחלה, כאשר התב"ע  מאפשרת להם שטח עיקרי 

 מטר מותר לי לפי תב"ע.  122מטר, נוסיף לזה עוד ממ"ד, אנחנו מדברים על שטח ממוצע לדירה  110של 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא מותר, חייב. 

 

 גלעד אורן:

 לא, הוא יכול לא לנצל את כל הזכויות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, ממוצע שהוא חייב לעמוד בו. 

 

 גלעד אורן:

ל חדרים ואז העירייה התעקשה וביקשה תמהי 6, 5ת קטנות וכל השאר דירות דירו 20%נכון. ואז למעשה הוא הציג לנו 

 4חדרים, תהיה כמות ניכרת של דירות  3של  20%מלא של כל הדירות ובאמת הגענו איתם לסוג של הבנה שיהיה 

ים מחיר חדרים והשאר דירות גדולות. גם זה שבאים ואומר 5דירות  9%חדרים, יש  4דירות  33%חדרים ובגלל זה יש 

ג צעיר ילדים לצורך הענין. זה לא מחייב עכשיו שכל זו 4למשתכן בדר"כ זה לזוגות צעירים, אז גם יש זוגות צעירים עם 

יש לו ילד אחד. והראיה היתה שתמהיל הדירות יפנה לכלל האוכלוסיות, לא רק לסקטור ספציפי ובגלל זה החליטו 

הדברים התכנוניים שהם מדברים לגבי השירותים, אז חשוב להבין  לעשות את כל תמהיל הדירות הזה. בנוסף, לגבי

ות שכל דבר כזה, גם אם אין חלון בחדר שירותים או דבר כזה או אחר, עדיין זה חייב לעבור מכון תקנים, משרד בריא

כולה וכו', זה לא שסתם שמים מאוורר ושמים ונטה. כל תהליך כזה הוא מוסדר על פי חוק. כמובן שהועדה הזאת י

להגיד מה שהיא רוצה, אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית יש לנו אמירה לומר להם איפה למקם את תא השירותים 

או את פתחי האוויר. ברגע שהתב"ע מאפשרת ואומרת כמה מטרים הוא יכול לנצל בקומה ואיך הוא יכול לנצל את 

 החלוקה, אז אי אפשר לומר להם. 

 

 עופר בוזי:

 ם נצמדו למה שהיה במכרז? בתוכניות שלהם ה

 

 גלעד אורן:

הם נצמדו למה שהיה במכרז מבחינה תכנונית והדבר הכי חשוב בעולם של התנגדות שההתנגדות יכולה להיות אם 

 הולכים בניגוד לתב"ע. ברגע שהיזם פועל בהתאם לתב"ע, אז אין עילה להתנגד. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

  חדרים יש? 2.5כמה דירות של 

 

 גלעד אורן:

 דירות. גם צריך לסנכרן את המחירים, דירה כזאת היא דירה של פחות ממיליון שקל.  300-, שזה כ20%

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 התקן מאפשר בלי פתחי אוורור בשירותים?
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 יש פתחי אוורור, זה פשוט לא חלון, זה לא מופנה לחזית. 

 

 גלעד אורן:

 אם תראה את הדירה, יש לה פתחי אוורור מהסלון ומהממ"ד. 

 

 ננה חן:

 אני הסתכלתי על הדירה וזה בושה לנו שאור יהודה מאשרת דירה כזאת. גלעד, תיקח את זה לתשומת ליבך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 בנווה סביון אין לנו פתח אוורור, יש לנו ונטה. 

 

 ננה חן:

 זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה תמהיל הדירות. כן, אבל 

 

 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אני רוצה גם להבהיר מבחינת הצוות המקצועי. באמת היה פה הליך שנעשה בצורה יפה ובשיתוף פעולה. יש פה תוכנית

שגידי בר אורין תכנן ברמת פירוט מאוד  וותמ"לית שקובעת הגדרות מאוד מדויקות. יש אחר כך נספח בינוי מחייב

 גבוהה לדוגמא איך המעקה צריך להיראות. זה לא רמת פירוט סטנדרטית. 

 

 עופר בוזי:

 זה מבחינת המכרז שהיה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה מבחינת המכרז אבל זה הנחיות בינוי מחייבות. 

 

 גלעד אורן:

 קחנו להם שטחים פרטיים לטובת זיקת הנאה לשטחים ירוקים. אגב, לא רק המעקות, אנחנו ל

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

לצורך זה שתיווצר פה שכונה ברמת שירות מאוד גבוהה ולא סטנדרטית. הנושא של שטחי ציבור ושטחים פתוחים, יש 

שטחים פרטיים שלהם כדי ליצור את  פה מערך תנועה שלם של חיבורים, אנחנו ממש לוקחים להם זיקות הנאה מתוך

הרצף הפתוח, כך שבן אדם הולך ברגל יכול להגיע לכל כיוון מקצה אחד לשני. בנוסף, יש פה הגדרות מאוד מדויקות 

לגודל דירות, לתמהיל דירות, לאחוזים וכן הלאה, ולמעשה, הם עומדים בכל הנדרש על פי תב"ע. אנחנו ועדה תכנונית, 

לחלוטין בכלל לא מגיעה לוועדה הזאת, היא נמצאת ברשות רישוי. ההקלות שלהם הן הקלות בקשה שתואמת תב"ע 
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בקומות, הקלות ביחידות דיור והקלות בשטחים. למעשה, כל הטענות של המתנגדים לא דיברו על אף אחת מההקלות 

 האלה. 

 

 ננה חן:

את תמהיל הדירות, או לפחות את סוג  גם בצד המקצועי, ברגע שהם מבקשים הקלות, דרך ההקלות הם בעצם משנים

 הדירות, את איכות הדירות. 

 

 עופר בוזי:

תב"ע חדרים, לפי ה 2.5ננה, אני מבין מה את אומרת, אבל אם הבנתי נכון, גם אם אנחנו רוצים עכשיו שלא יהיו דירות 

 אי אפשר ולפי ההנחיות של המחיר למשתכן אי אפשר. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים אז סבבה, זה אפשרי? 3.5גם אני אומר שאם אפשר שיהיה הכל 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התב"ע. 

 

 ננה חן:

חדרים עם כיוון אוויר אחד, עם זה שחדר השינה, החדר העיקרי, המאסטר הוא בעצם  2.5כשאנחנו מדברים על דירת 

 עצם חדרון וגם לקרוא לזה חדרון זה לתת לזה כבוד, ועם בעיות נוספות, אני חושבת שלאממ"ד, והחדר הנוסף הוא ב

-וזה בסדר. ה 20%לזה התכוון המשורר. כשאנחנו מדברים על להיצמד לתמהיל הדירות, כן, צריך שיהיו דירות קטנות 

כול ילקם, זו שאלה אלינו. הממ"ד מ', יכול להיות עם שני כיווני אוויר ח 80מ', יכול להיות גם  75יכול להיות  20%

 להיות החדר הנוסף ולא החדר העיקרי? בהחלט כן. כל זה עניינים תכנוניים. 

 

 גלעד אורן:

 מ'.  6הממ"ד לא יכול להיות, יש לו תקן של גודל, הוא לא יכול להיות 

 

 ננה חן:

 דבריי.  מטר, אתה רק מחזק את 6על זה בדיוק אני מדברת, שהחדר הנוסף לא צריך להיות 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  90' מטר, זה בלי ממ"ד. הדירה היא פלוס ממ"ד. אנחנו מדברים על כמעט 75כשהוא מדבר על 

 

 ננה חן:

 חדרים יפה.  3' מטר אפשר להוציא דירות 75
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 עופר בוזי:

 זה אומר שזה שלושה.  חדרים בלי ממ"ד, 2.5רגע, מה שאתם אומרים משנה את כל התמונה. אם זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  12סליחה, טעות שלי, זה המרפסת. המרפסת היא 

 

 ננה חן:

 חדרים מאוד איכותית ולא צריך את כל הבעיות להכניס בתוך דירה אחת קטנה 3-חדרים ו 3מ' אפשר להכניס גם  75-ב

 היחידה שאנחנו מציעים לאותם אנשים שלנו. מסכנה עם כיוון אוויר אחד, שבעצם זו הדירה 

 

 עופר בוזי:

 דירות.  470חדרים, שזה  4מטר,  110-הדיירים שלנו רובם ירצו, גם לפי מה שהם כתבו, את ה

 

 

 

 ננה חן:

ן . לכן, התמהיל הזה, שאני יכולה להבי5, זה גם מה שהם ביקשו ואחוז קטן מהם אולי ירצו 3.5וחלקם  3חלקם ירצו 

היזם שאומר אני חייב להרוויח, זה נכון, אבל תעשו תכנון אחר שאולי תוכלו גם להרוויח, אבל בואו לא  את עמדת

נדפוק את הציבור שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, חד משמעית. דבר נוסף, כשמדברים על דיור למשתכן, אנחנו 

של הדירות הקטנות,  20%-אליהם, ה מדברים שאנחנו באים לטובת הציבור. לא יכול להיות שכל הדירות שמופנות

חדרים  6-זה מטורף. אז אולי ה 38%חדרים  6יהיו דירות דפוקות לחלוטין. כשאני מסתכלת על התוכנית המליאה, 

 תהיה בצד השני. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים.  6-זה כולל פנטהאוזים ודירות גן, זה ה 38%-ה

 

 ננה חן:

 גלעד, את מי אתה מייצג פה?

 

 

 ננה חן:

 דירות גדולות? 38%מכות שיהיו הס

 

 עופר בוזי:

 כן, בין היתר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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 זה תואם תב"ע  לחלוטין. 

 

 ננה חן:

 חדרים? 6מהדירות צריכות להיות דירות למחיר למשתכן. כמה תושבי אור יהודה מסוגלים לקנות דירות  80%חברים, 

 

 עופר בוזי:

 טנות, אז יש פה תמהיל. אז תשאירי להם גם ק

 

 ננה חן:

 אבל אין לך מספיק. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים, הם פשוט דירות יקרות יותר.  6חדרים, הפנטהאוזים לא בהכרח  6למה? דירת גן היא לא 

 

 

 

 ננה חן:

נוספים גם לא ילכו  10%חדרים,  5-הורדת מהמחיר למשתכן, מהתושבים שלנו, נכון? ה 40%אז אתה אומר שכבר 

 מטר.  110כשכולם  33%זוגות הצעירים. מה שזה משאיר אולי ל

 

 גלעד אורן:

 חדרים ראויה.  4חדרים תהיה  4אני התעקשתי שדירות 

 

 ננה חן:

 אתם כעירייה לא ייצגתם את הציבור שלנו. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 שעות. ננה, אבל יש תב"ע שהיא בעייתית. אני בעצמי ישבתי עליה 

 

 ננה חן:

 אבל מי עשה את התב"ע? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מינהל התכנון ורמ"י. 

 

 ננה חן:

 בלי השתתפות העירייה. הרי העירייה היתה חלק מזה. 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, הם עשו ותמ"ל. 

 

 עופר בוזי:

  ננה, אי אפשר לחזור אחורה.

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

הותמ"ל לקחה תב"ע אחת ולצערי עשתה כמעט העתק הדבק לכל הארץ והיא תכננה כך את כל הדירה וכתבה בכל 

מ' ממוצע וממ"ד יהיה ממוצע הדירות וזה מה שיוצא בתמהיל  110-מטר ו 80מהדירות יהיו עד  20%-התוכניות שכ

 הזה, מה לעשות?

 

 אורן:גלעד 

 גם חשוב להבין, בסופו של דבר ברור שיש מחיר לכל דבר. 

 

 ננה חן:

  אז בואו נקרא לילד בשמו ונגיד אוקי, לא התכוונו שזה יהיה לדיור למשתכן, עשינו את זה בכאילו. אלה העובדות.

 

 עופר בוזי:

 ננה, זה לא ועדה פוליטית. 

 

 ננה חן:

 על איזה פוליטיקה אתה מדבר? 

 

 עופר בוזי:

 לבוא אליהם ולהגיד להם חבר'ה, העירייה תכננה עכשיו תוכנית שהיא לא מתאימה לכם? זה מה שאת רוצה לעשות? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל עופר, אי אפשר לדחות על הסף את כל מה שננה אומרת. 

 

 עופר בוזי:

 אני לא דוחה על הסף, אני רוצה להתקדם. 

 

 ננה חן:

 חשבון מי?  אתה רוצה להתקדם על

 

 עופר בוזי:

השאלה היחידה פה האם ניתן, אנחנו גם נמצאים פה בסדין של חוקים וועדות ולא מחליטים כל העולה על רוחנו. 

הבנתי תוך כדי הדיון שיש לנו פה סדין שאנחנו כפופים לו וקשה לנו לנפץ אותו גם אם אנחנו ועדת תכנון. אני שואל 



 

110 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

מ' לנסות לתת מקצה שיפורים  75מהדירות שהם  20%גינדי ולבקש ממנה את אותם האם ניתן תכנונית לפנות לחברת 

באופן שיהפוך את הדירות האלה, אני לא נכנסתי לעובי הקורה אם הדירה ראויה או לא למגורים, אם יש אוורור, אין 

 אוורור וכו'. 

 

 ננה חן:

 אז בוא תסתכל על זה. 

 

 עופר בוזי:

 במעמד הזה.  אני לא אצליח לעשות את זה פה

 

 ננה חן:

 זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה? 

 

 עופר בוזי:

מה שאני רוצה להביא בשורה תחתונה זה שאלה שזכו במחיר למשתכן תהיה להם היצע בתוך התמהיל הזה שהוא 

 סביר והגיוני. כמה זכו במחיר למשתכן?

 

 גלעד אורן:

 . 1,429-ל זה מגיעים ל. הם מבקשים שבס כחלון ובגל80%. זה 1,140מתוך  912

 

 עופר בוזי:

 . 1,429-וסביר להניח שהם יגיעו ל

 

 גלעד אורן:

 יהיה הגרלה נוספת.  80% 1,429-כן, אבל גם ה

 

 ננה חן:

 זה כבר עם השבס. הם כבר קיבלנו את ההקלות. 

 

 גלעד אורן:

דירות,  240דירות, מתוכם עוד  300-הראשונים. ברגע שהועדה תאשר להוסיף עוד כ 1,140-זוכים זה על בסיס ה 912

 , תהיה לגביהן הגרלה נוספת. 80%שזה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להתנות את תוספת הדירות במקצה שיפורים. 

 

 ננה חן:

 זה לא מקצה קטן. 
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 גלעד אורן:

אמין שהם כאדריכלים ניסו חשוב להבין שדבר גורר דבר. אני לא נגד לשפר, אבל אף אחד מאיתנו לא אדריכל ואני מ

 לעשות את התוצאה הטובה ביותר, כי בסופו של דבר הוא מוכר מחיר למטר. 

 

 ננה חן:

 גלעד, אבל אתה מבין מספיק כדי לראות שהדירה המצ'וקמקת הזאת זה לא דירה שאתה רוצה לתת לתושבים שלך. 

 

 גלעד אורן:

 תם במיקום המרפסות, חייבנו אותם בבניינים הפינתיים איךאנחנו חייבנו אותם בטיפוסים של הבניינים, חייבנו או

ב נראה הבניין. בסופו של דבר, ברגע שאתה מחייב על כל הדברים האלה, אז הנה, בבקשה, תצייר פה סתם ריבוע, תחיי

את כל הדירות בפינות מרפסות, תמיד תהיה דירה כלואה בצורה כזאת או אחרת שיש לך את הדירה החמישית. זה 

 שהוא תכנוני.  משהו

 

 

 

 עופר בוזי:

, 1,140-בתמהיל שהם הציגו הם ככל הנראה כבר לקחו את הקלת שבס וכחלון ובחשבון, כי סך הדירות פה לא מגיע ל

 ומשהו.  1,400-אלא הוא מגיע ל

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את הדיון. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

, היום הנושא הוא רק על ההקלות, אנחנו לא באים עכשיו לפתוח את התוכניתלא, אני רוצה לחדד על מה הנושא היום. 

 זה גם בעיה. 

 

 ננה חן:

 אבל אם אתה נותן את ההקלות, זו התוכנית. 

 

 עופר בוזי:

 הדיון עכשיו הוא דיון בהתנגדות, מקבלים אותה או דוחים אותה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

זה לא לאשר את ההקלות של כחלון שבס והקומות. התכנון כבר תואם עם העירייה  המקסימום שאפשר לעשות

בשלבים קודמים, כולל בתוכנית הבינוי, זה בדיוק התוכנית הזהה לחלוטין מבחינת התכנון. אם לא נאשר את כחלון 

 ואת השבס ואת הקומות, יישאר בדיוק אותו תכנון או קצת יותר צר ופחות בגובה. 
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 יו"ר הועדה: – עוזי אהרון

 יותר צר זה לא יהיה, אם לא נאשר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אם לא נאשר זה יכול להיות יותר צר כי לא יהיה לך את השטחים. אתה לא מאשר תוספת שטחים. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 ישית לקומה. אבל אם יש פחות יחידות דיור אז אולי לא יצטרכו דירה חמ

 

 ננה חן:

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אבל הם מבקשים עוד קומות. התכנון כבר תואם לחלוטין עם העירייה בשלבי הבינוי, בשלבי התב"ע. 

 

 

 

 ננה חן:

 שיתקנו, שיבואו אלינו עם תוכנית טובה, נאשר להם באהבה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לאשר את התוכנית בינוי שאישרנו.  אז

 

 עופר בוזי:

 בלי אישור של כחלון ושבס גם הפרויקט הזה לא יצא לפועל, בואו נהיה עם עיניים פקוחות, בסדר? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מחיר למשתכן, לאשר שבס כחלון ולא רק זה, כחלון היום  היום המגמה היא, ברוב מה שאני מכיר מפרויקטים של

 מכניס במכרזים הבאים שחובה על היזם להגיש הקלה שבס כחלון כדי להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

אשר את התוספת אנחנו יכולים לבקש מקצה שיפורים, למרות שכל הבקשה היום זה רק על ההקלה? אנחנו יכולים ל

 חדרים.  2.5-בתנאי שישפרו וישדרגו את הדירות של ה

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את זה ולתת להם לעשות שינויים ולהביא את זה חזרה, ולא עקרונית לדחות את זה. 

 

 גלעד אורן:
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 רציונאלי. גם חשוב להבין שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות. נכון שדירה זה משהו אמוציונאלי ולא 

 

 ננה חן:

 הדירה הספציפית הזאת זה משהו מאוד רציונאלי. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

כן, אבל ננה, זה עלה בפרויקטים אחרים בבית משפט מחוזי, שאמר זה מה יש, זה מחיר למשתכן, מי שרוצה שיקנה, 

 מי שלא רוצה שלא יקנה. 

 

 ננה חן:

 שבס, אנחנו לא מחויבים לשבס.  אז נשאיר את זה בלי

 

 עופר בוזי:

 הדבר היחיד זה לנסות להידבר עם הקבלן וברוח טובה לנסות לשפר. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 סטטוטורית זה לא השולחן המתאים. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ישבנו איתו , אני בעצמי ישבתי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ן אבו אדר' ליאת ב

 ישבנו איתם והם שיפרו כבר, עכשיו זה כבר שיפור. 

 

 ננה חן:

 חדרים שלהם תהיה זוויתית והחדר הזה יקבל,  6אולי הדירת 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 יש גם הגבלות בתב"ע שכוללות מרפסות בצדדים לדוגמא וכל מיני הגבלות נוספות. 

 

 ננה חן:

 מאוד מנסה להתחשב בהם. אני 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין שאנחנו נמצאים במסגרת של לוחות זמנים. גם אם אנחנו היום רוצים להתנגד מסיבה כזאת או 

אחרת, ההתנגדות צריכה להיות לא מהמקום שאנחנו עכשיו היזמים של הפרויקט. אנחנו לא היזמים של הפרויקט 

 שמתכננים את הקומות. 
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 מ"מ מהנדס העיר: –ר' ליאת בן אבו אד

 נכון, אז אני אומרת צריכים להצביע על החלטה כלשהי. 

 

 גלעד אורן:

 לא, מה זה החלטה כלשהי? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 לאשר את הבקשה או לא לאשר את הבקשה, אלה שתי האופציות. 

 

 ננה חן:

 איר לנו את זכות ההחלטה. אנחנו יכולים לא לתת להם את השבס, אז תש

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות של כחלון שבס. 

 

 גלעד אורן:

 אבל השבס אם כן או לא, זה לא המשמעות של ההקלה. הם מבקשים תוספת קומות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

ן שבס, אופציה אחת. אופציה שניה, לאשר את הבקשה בלי הקלות כחלון אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות כחלו

שבס ואופציה שלישית, לדחות את הבקשה. אלו האופציות ואנחנו חוזרים ואומרים מבחינת הצוות המקצועי פה, הם 

 עברו פה את כל ההליכים מולנו בתיאום מלא וזה התוכנית. 

 

 ננה חן:

 רות שהצעירים שלנו יוכלו גם ליהנות מהם. אז שיעשו סבב נוסף ויוציאו בסוף די

 

 עופר בוזי:

 זה רק הדירות האלה, ננה. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לא לאשר את ההקלות? 

 

 עופר בוזי:

 לא לאשר את ההקלות זה להרוג את הפרויקט. אתה שואל מי בעד להרוג את הפרויקט. 
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 ננה חן:

 ז זה יביא אותם לחשיבה נוספת ולתכנון אחר. א

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לאשר את הבקשה איך שהיא? 

 

 עופר בוזי:

אני רוצה כן לאשר את הבקשה, אבל אני הייתי רוצה, למרות שאמרתם שכביכול כבר נעשתה פניה ליזמים ולחברה, 

ניה לחברה לבדוק את האפשרות לשדרג ולו במעט. מה שמפריע אני רוצה בדחילו ורחימו לאשר את הבקשה תוך כדי פ

מ' אפשר, יכול להיות שאפשר להוסיף שמה עוד איזה  80מ'. אם אתם אומרים עד  75חדרים  2.5-לי זה הדירות של ה

 מטר וחצי לכל דירה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה? 

 

 ננה חן:

 לא צריכים לדחות את ההתנגדות, זה לא התפקיד שלנו לדחות.  אנחנו

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התפקיד שלכם. אני אומר שההתנגדות הזאת דינה להידחות כי אין להם זכות התנגדות. 

 

 ננה חן:

 אני חושבת שזה קשור אחד בשני, תכניס את הכל במכלול ואז נוכל להצביע. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –"ד גל אוהב ציון עו

 הקטע של ההתנגדות על הסף נדחית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 משפטית היא צריכה להידחות על הסף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה להקלות? 

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת בתוקף. 

 

 יו"ר הועדה: – עוזי אהרון

 אני ועופר בעד. 



 

116 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 החלטה: מאשרים ברוב קולות )ננה חן מתנגדת( לדחות את ההתנגדות ומאשרים את הבקשה. 

 

 עופר בוזי:

 אקסלנס. -אנחנו דחינו את ההתנגדות למרות שהיא לא היתה התנגדות פר

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ל התיאומים. אולי חשוב בהחלטה להגיד שנעשו כ

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו נכתוב את זה. 

 

 ננה חן:

 אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים פה טעות מאוד מרה. 

 

 עופר בוזי:

 אני רוצה להוסיף בהחלטה לבקש בכל זאת כועדה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת. 

 

 עופר בוזי:

 ההחלטה. לא, בגוף 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת, כבר הצבעתם על החלטה לדחות את ההתנגדות ולאשר כמו שזה. 

 

 גלעד אורן:

עופר, תעזוב את ההחלטות, אני מתחייב לך, אני אביא לך אותם מתי שתגיד, כדי שתנוח דעתך שבאמת זה התכנון 

 ו בתב"ע. המיטבי בהתאם לכל האילוצים שיש לנ

 

 עופר בוזי:

 אין לי ספק בזה. 

 

 ננה חן:

 אני יכולה להביא לך עוד תוכניות?

 

 גלעד אורן:

 . כן, כן, כן. בלי לדבר באוויר, תגידו שעה שאתם רוצים, אני אקרא להם, יסבירו לכם את התוכנית עם כל האילוצים
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 עופר בוזי:

 בישיבה של הועדה הבאה תזמין אותם. 

 

 גלעד אורן:

 ל אני לא רוצה לעכב. אם אחרי שתשבו תבינו שמשהו לא מניח את דעתכם, אין בעיה, תבואו עוד פעם לועדה. אב

 

 עופר בוזי:

 גלעד, אני אישית מדבר רק על הדבר הזה. 

 

 ננה חן:

 מה זה לבוא עוד פעם לועדה? אתה מאשר להם ואחרי זה לבוא? אתה צוחק עלינו? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 נועל את הישיבה. אני 

 
 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 קיבלה הבוקר התנגדות מטעם הזוכים במחיר למשתכן, וזאת לאחר תום התקופה הוועדה

 
 
 

 ההתנגדות. לפנים משורת הדין, הוועדה, בהסכמת הצדדים, קיימה דיון בבקשות להגשת

 
 
 

 ת ביתהמתנגדים וחברת גינדי. בהתאם לפסיקות בתי המשפט, ובייחוד להבהר בנוכחות

 
 
 

 הזוכים נדחית כיוון שלזוכים אין תנגדותהמחוזי בהתנגדויות בעניין גליל ים, ה המשפט

 
 
 

 חוזיות או קנייניות או כל זכות בקרקע. חשוב לציין, שהבקשה שמונחת בפני הוועדה, זכויות

 
 
 

 עם תכנית הבינוי המחייבת של אדר' בר אוריין, ונעשתה בתיאום ובשיתוף עבודה מתואמת

 
 
 

 העירייה ומחלקת הנדסה, ולכן, מאשרים את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה עם

 
 
 

 דרישות ובתיאום עם מח' רישוי. וגיליון

 
 
 
 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -תכן  בקרת
 
 

  מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות. -תכן בקרת
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -תכן רתבק
 
 

  אישור פיקוד העורף. -תכן בקרת
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה.  -תכן  בקרת
 
 

  צע.קבלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המו -תכן בקרת
 
 

  הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. -תכן בקרת
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -תכן בקרת
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -תכן בקרת
 
 

  אישור מכבי אש. -תכן בקרת
 
 

  ואה לענין אשפה.אישור מחלקת תבר -תכן בקרת
 
 

  אישור חב' בזק, חברת חשמל וטל"כ. -תכן בקרת
 
 

  דו"ח קרקע וביסוס. -תכן  בקרת
 
 

  אישור יועץ אקוסטיקה. -תכן  בקרת
 
 

  תכנית ארגון אתר. -תכן  בקרת
 
 

  אישור מורשה נגישות. -תכן  בקרת
 
 

  אישור משרד התחבורה. -תכן  בקרת
 
 

  ע.אישור נט" -תכן בקרת
 
 

  אישור פקיד היערות. -תכן  בקרת
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  אישור רשות העתיקות. -תכן בקרת
 
 

  אישור רשות שדות התעופה. -תכן  בקרת
 
 

  תשלום היטל השבחה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום אגרת בניה. -תכן בקרת
 
 

  הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם עותקי 3מתן  -תכן בקרת
 
 

  לדווח, קבלן כללי. ראיכל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אח  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -תנאי סופי למסירת ההיתר למבקש -תכן בקרת
 
 

  תאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן.ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בה -
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BAKPIRUT00004 

 

 7000106:     ןיבני תיק 20180042מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 05/03/2018הגשה                                         החזקות בע"מ גינדי 

 

 יפו -בגין  תל אביב  דרך           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מ.יר.                                                            
 
 
 

 :עורך
 

  סבן ליאור                                                            
 
 
 

  בראז שורץ רבקה                                                            
 

 יפו -תל אביב  20 לינקולן           

 
 
 
 

 :בקשה אחראי
  בודקת תכניות -אור פוסטניקוב       

                                

 
 

 להיתר הכוללת הקלות/ש.חורג בקשה  :בקשה וגס
 

 35468573951         :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : בית בפארקשכונה שכונת בית בפארק אור יהודה  ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים      106מגרש:   117;  חלקה:  106מגרש:   118חלקה:   6231וחלקה:  גוש:  גוש
 

   'ד                      

 
 

 1005 /תמל :תכנית
 
 
 

  שירות שטח עיקרי שטח בקשה תאור 
  33.35 9901.97  מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים. 2 בניית
 ,  גגקומות וחדר יציאה ל 9בן  1 בניין
 קומות מגורים + גג, 12בן  1 בניין
 יח"ד . 94בניין סה"כ  בכליח"ד  47 ובהם
 חדרי טרפו הטמנת צוברי גז. בנית

 
 פורסמו הקלות: 02/03/18 בתאריך

 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 23%-) כ יח"ד 18. תוספת של 1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%. תוספת של עד 2

 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד 
 ( )ב( לתקנות סטייה ניכרת8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  2. תוספת של 3

 מות + גג.קו 10קומות +גג במקום  12
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

        מרתף 2.00-  
 

        מרתף 1.00-  
 

      638.69  מגורים 0.00   
 

      950.20  מגורים 1.00   
 

      950.20  מגורים 2.00   
 

      950.20  מגורים 3.00   
 

      950.20  מגורים 4.00   
 

      950.20  מגורים 5.00   
 



 

120 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

      950.20  מגורים 6.00   
 

      899.42  מגורים 7.00   
 

      893.89  מגורים 8.00   
 

      754.86  מגורים 9.00   
 

      453.33  וריםמג 10.00  
 

      306.29  מגורים 11.00  
 

      254.29  מגורים 12.00  
 

    33.35    וחדרי מדרגות מבואות 13.00  
 

        "דממ  
 

        ומערכות טכניות מתקנים  
 

        פרגולה  
 

        קורהלא מ מרפסת  
 

        מקורה מרפסת  
 

        גג פתוחה מרפסת  
 

        מחסן  
 

        פירים  
 

 9901.97  33.35    
 

 0.00%   :בניה% 33.35 9901.97  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מתנגדים

 
 

   ראשון לציון  5 החלמונית   גרבר אדם 
 

   סתריה  177.ד ת   ישראלי בני 
 

   מגשימים  21 התמר   קציר ברק 
 

   חיעזרמושב א  15 האלון   גל ויס 
 

   אור יהודה  16יום  אור   רונן יצחקוב 
 

   אור יהודה  75 הראשונים   קוזשוילי מיכאל 
 
 

 
 

 
 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 התקבלה בקשה ברישוי זמין. 22/02/18בתאריך 

 
 הבקשה לא עומדת בתנאים מוקדמים. -סיבה לדחייה

 לא צורפו המסמכים הבאים לבקשת ההיתר:
 .תכנית ראשית .38

 הדמיה .39

 ב 36חתימת בעלי זכויות לפי תקנה  .40
 נסח טאבו שצורף אינו מתאים לחלקה .41

 אישור חברת חשמל. .42
 נספח איוורור. .43
 נספח אקוסטי. .44

 נספח בטיחות אש. .45

 נספח ביסוס. .46

 נספח יציבות. .47

 נספח מיגון. .48

 נספח קרינה. .49

 נספח תברואה. .50
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 תכנית ארגון אתר .51

 )כולל טבלת מאזן חניה(.נספח תנועה  .52

 ואישור מהנדס. משרד התחבורה .53

 אישור נת"ע. .54

 רת"א. -אישור רשות שדות התעופה .55

 נספח פיתוח. .56

 תכנית פיתוח. .57
 
 

 הבקשה נדחתה. 13/03/2018בתאריך 
 

 התקבלה בקש/ה העומדת בתנאי סף: 14/3/18בתאריך 
 בנינים סה"כ עם מרתפים משותפים.  2מבוקש  בניית 

 קומות וחדר יציאה לגג  ,  9בן  1בניין 
 קומות מגורים + גג, 12 בן 1בניין 

 יח"ד . 94יח"ד בכל בניין סה"כ  47ובהם 
 בנית חדרי טרפו הטמנת צוברי גז.

 
 

 הבקשה תואמת למצב בשטח  טרם בנוי . 18/03/2018לפי דוח הפיקוח מתאריך 
 

 :רקע
 . 1005תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תמל/

 יעוד המגרש: מגורים ד'
  106שטח מגרש : 

 חלקה  117,118 – 106 מגרש
 מ"ר לפי תב"ע( 3056מ"ר , לפי מפת מדידה ) 3049שטח המגרש מגורים: 

 מ"ר  8660שטח עיקרי מותר  מעל הקרקע : 
 מ"ר  340שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 מ"ר. 4180שטח שירות מותר למגורים מעל הכניסה קובעת: 
 מ"ר. 7775שטח שירות למגורים מותר מתחת לכניסה הקובעת: 

 מ"ר לדירה. 15שטח גזוזטראות ממוצע פתוחה המותרות עד 
 יח"ד מותרות : 

 יח"ד . 76
 גובה מבנה: 
 מ'.  86+ מעל פני הים 

 :קומות
  11מעל הכניסה הקובעת : 

  3מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יעוד:
 מגורים ד' 

 
 ה( 4.2זיקת הנאה )סעיף 

למעבר הולכי רגל לכלל הציבור , כמסומן בתשריט. הזיקה תחול תרשום זיקת הנאה  -זיקת הנאה למעברי רגלי
 מ'.4 -במרווח קו הבניין הקדמי , רוחב זיקת ההנאה לא יפחת מ

 
 גובה:

 +  39.80מפלס אבסולוטי 
 לא תואם למותר מבוקשת הקלה ,יש לקבל אישור רת"א. –מ'  85.45קומות מעל  12מוצע גג עליון במבנים של 

 תואם למותר יש לקבל אישור רת"א.  –מ'  76.00קומות מעל  9ים של מוצע גג עליון במבנ
 
 

 קומות:
 מבוקשת הקלה. -לא תואם למותר – קומות )כולל קומת קרקע  וגג עליון ( 12מוצע 
 . תואם למותר–קומות ) הכוללים קומת קרקע וקומת מתקנים טכניים וגג עליון(  9מוצע 
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 תואם למותר. –קומות מרתף  2מוצע 
 
 
 נאי להוצאת היתרי בנייהת
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 :שטחים
 B-14, C-13בניין 

 שתי קומות מרתף:
 :  1מרתף 

 מ"ר. 99.14שטח שירות מוצע מבואות  חדר מדרגות: 
 מ"ר 2293.30שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר. 124.70שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר 2517.14סה"כ שטח שירות הכוללים 

 
 :  2מרתף 

 מ"ר. 111.61שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר 2683.26שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר. 54.41שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 
 מ"ר 2845.28סה"כ שטח שירות הכוללים 

 תואם למותר–מ"ר המותרים  7775מ"ר >  5362.42סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת 
 

 ע )דירת גן( :קומה קרק
 מ"ר. 144.6מוצע מגורים ימין :   1-שטח עיקרי מרתף
 מ"ר  146.32מוצע מגורים שמאל  :   1-שטח עיקרי מרתף

 תואם למותר. –מ"ר המותרים  340מ"ר >  290.92סה"כ שטח עיקרי מגורים מתחת לקרקע : 
 מ"ר. 290.92:  1-שטח עיקרי מוצע במרתף 

 מ"ר  683.69שטח עיקרי מוצע בקומת קרקע : 
 מ"ר  83.73שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר. 251.90שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר .  361.78סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 
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 :  1-6קומת 
 מ"ר  5701.2 – 6מ"ר * 950.20שטח עיקרי מוצע : 

 "ר מ 691.86 – 6מ"ר * 115.31שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר   633.36- 6מ"ר * 105.60שטח שירות מוצע ממ"ד: 
 מ"ר  898.74 – 6מ"ר * 149.79שטח שירות גזוזטרות  : 

 
 :  7קומה 

 מ"ר  899.42שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   106.07שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  118.34שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  53.38, שטח מרפסת גג : מ"ר  53.38שטח שירות גזוזטרות  : 

 :  8קומה 
 מ"ר  893.89שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   105.62שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  117.62שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  147.55שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  9קומה 

 מ"ר  754.86שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   71.31שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר   119.78טח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : ש
 מ"ר  7.80שטח שירות אחסנה : 

 מ"ר  215.75מ"ר שטח גג :  133.59שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  10קומה 

 מ"ר  753.33שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   59.99שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  113.50שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר 7.90ת אחסנה : שטח שירו

 מ"ר  208.58מ"ר , מרפסת לא מקורה :  113.24מ"ר שטח מרפסת  גג :  71.17שטח שירות גזוזטרות  : 
 :  11קומה 

 מ"ר . 306.29שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר .  22.87שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר . 77.89שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 "רמ 18.61שטח שירות אחסנה : 

 מ"ר. 102.11שטח שירות מרפסת גג : 
 :  12קומה  

 מ"ר . 254.29שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר .  22.96שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר . 71.28שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  94.44שטח מרפסת גג  : 

 גג טכני :   13קומה 
 מ"ר . 33.35שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 
מבוקשת  –מ"ר לא תואם  8660מ"ר <  9901.97כ שטח עיקרי מוצע מעל להכניסה הקובעת של שבעה בניינים : סה"

 הקלה 
 תואם למותר.–מ"ר   340מ"ר >   290.92סה"כ שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת :
 תואם למותר . -מ"ר  4180מ"ר >  2762.13סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 

 תואם למותר.–מ"ר  7775מ"ר >  5366.42ת מתחת לכניסה הקובעת : סה"כ שטח שירו
 

 יש להוסיף חתך מקומי  ומפלסים. –מוצע חצר אנגלי 
 יש לקבל אישור של יועץ תנועה.–מוצע חניות במרתף 

  
 

 פורסמו הקלות: 02/03/18בתאריך 
 רת , שבס.( לתקנות סטייה ניכ1( )ד( )9(בהקלה לפי סעיף ) 23%-יח"ד ) כ 18תוספת של  .1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%תוספת של עד  .2
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 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד      
 ( )ב( לתקנות סטייה ניכרת8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  2תוספת של  .3

 קומות + גג. 10קומות +גג במקום  12
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 

 :יח"ד
 לא תואם למותר. –יח"ד המותרות  76 יח"ד < 94מבוקש 

 תוספת. 23% -יח"ד שהם כ 18מבוקשת הקלה לתוספת 
ניתן לתת הקלה ע"פ תקנות סטייה  –יח"ד מעבר מותר ע"פ תב"ע  18שהם  23%למעשה נדרשת הקלה לתוספת 

 )ד(. 9ניכרת סעיף 
 

 :תמהיל ליח"ד
  C X 1ו  B X 1רק דגם:  106במגרש 

 
מס'  סוג דירה 

 יח"ד
טח ש

 פלדלת
סה"כ שטח עילי 

 פלדלת 
שטח מרפסת 

 עיקרי
סה"כ שטח 

 מרפסות 
 0 0 74.18 74.18 1 חדרים  3דירות גן 

 0 0 106.68 106.68 1 חדרים מחיר  4דירת  גן 

דירת גן דופלקס עם 
 מרתף

2 118.67 237.34 0 0 

 94.24 11.78 594.8 74.35 8 חדרים 2.5דירת 

 206.08 12.88 1754.16 109.635 16 חדרים  4דירת 

 89.68 22.42 481.04 120.26 4 חדרים 5דירות 

 253.2 21.1 1762.56 146.88 12 חדרים  6דירת 

 52.46 26.23 331.74 165.87 2 דירות פנט

 10.74 10.74 155.14 155.14 1 דירות דופלקס 

חדרים  2.5דירת  גן 
 מחיר 

1 82.11 82.11 0 0 

דירת גן דופלקס עם 
 ףמרת

2 111.165 222.33 0 0 

 95.112 11.889 592.8 74.1 8 חדרים  2.5דירת 

 23.6 11.8 150 75 2 חדרים  2.5דירת 

 178.7 17.87 1050.6 105.06 10 חדרים  4דירת 

 82.16 20.54 490.48 122.62 4 חדרים 5דירות 

 325.28 20.33 2311.36 144.46 16 חדרים  6דירת 

 0 0 329.57 164.785 2 דירות פנט

 0 0 277.16 138.58 2 דירות פנט קטן עליון 

 94  11004.05  1411.252 

 
 סה"כ שטחים  כמות  שטח מרפסות 
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15 94 1410 

 1410   סה"כ שטחים למרפסות 

 
 סה"כ שטחים  כמות  מ"ר-גודל ב  סוג שטח לפי תב"ע והקלות 

 8360 76 110 עיקרי לדירה עפ"י תב"ע 

 1543.482 18.46%   107חלון לפי מגרש עיקרי שבס כ

 B 11.672 47 548.584ממ"ד דגם 

 C 11.83 47 556.01ממ"ד דגם 

   0 0 שטח עיקרי למרתפים לדירות הגן למרתפים

 11008.076 94   סה"כ שטחים לבניין

 0.236842105 18  סה"כ תוספת יח"ד שבס

 
 
 

  קווי בניין:
 מ'  5 -קו בניין צדדי ימני 

 מ'  5 -בניין צדדי שמאלי קו 
 מ' 5 –קו בניין אחורי 

 אין חריגה מקווי בניין ע"פ תב"ע. 
 מרתפים מוצעים עד גבולות מגרש. 

 
 נדרשת השלמת בדיקת שטחים בהתאם להערות.

 
 הערות כלליות:

 יש לשים מפלסים בכל חלונות בחתכים.
   OK/UKיש להשלים מידות   

 ל מרפסות.יש לשים מפלסים על מעקה בטיחות ש
 יש לשים מפלס על גג עליון + מפלס אבסולוטי 

 יש לתקן את הפונט של הגשה .
 יש להשלים את קומת מרתפים לתוך ההגשה .
 יש להזיז את כל התכניות שהיו התוך ההגשה .

 יש לסמן ע"ג מפת מדידה מיקום של צובר גז ו חדר טרפו
 יש לתקן מלל של מרתף 

  
 

 לסיכום : 
 בתנאים המקובלים וגיליון דרישות בתיאום עם מח' רישוי.לאשר את הבקשה 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

בשכונה החשה של  1005יח"ד בתמ"ל  700הכל יש פה חמש בקשות שכוללות בתוכן כמעט  כעת אנו דנים בגינדי. בסך

בית ופארק. התוכניות תואמות לתוכניות הבינוי, ולתוכניות המאושרות. יש פה הקלות של שבס וכחלון, שזה גם 
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יום.  14, עברו מעל 2.3-יחידות דיור וגם אחוזי בניה וחלק מהבקשות גם יש הקלה בקומות. בעיקרון, הפרסום נעשה ב

היום הגיעו מתנגדים, לפנים משורת הדין, מאחר והם הגיעו היום, דיברנו איתם, וכולם הסכימו להתייצב לדיון היום 

 ולא להמתין לזימון מסודר ודחיית הוועדה. ולכן נשמע את כולם בדיון. 

 

 עופר בוזי:

 יום עד להגשת ההתנגדות?  14-כמה זמן עבר מה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ן אבו אדר' ליאת ב

צה יום. ההתנגדויות הגיעו באיחור של מספר ימים. אני רו 14, שבוע שעבר היו אמור להיות 17.3, זה 2.3-יום מה 14

 להבהיר שבכל תיק שלא נדון עדיין והגיעו התנגדויות, תמיד נתנו למתנגדים את הבמה. המתנגדים זה הדיירים שזכו

 במחיר למשתכן. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –הב ציון עו"ד גל או

 חשוב להבהיר שטרם רכשו את הדירות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

רשמית אנחנו צריכים לכתוב להם מכתב, לזמן אותם לדיון, זה מכתב רשום והליך ארוך. דיברנו איתם, הם הסכימו 

כל זאת מתקיים עם כולם. אני מציעה שגם הם לפנים משורת הדין לקבל התראות מעכשיו לעכשיו ולכן הדיון ב

 יתייחסו וגם גנדי יתייחסו לכל הבקשות ביחד. 

 

 עופר בוזי:

אם אתם רוצים שהדיון יהיה תקן, תגידי את מה שאמרת עכשיו לכולם בהתחלה, כי אחר כך יבוא גנדי ויגיד שעברו 

 יומיים, הדיון לא תקף. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 י חוזרת ואומרת שאנחנו נדון בכל הבקשות ביחד. אנ

 

 )המוזמנים הצטרפו לישיבה(

 )מציגים את עצמם(

מנהל הפיתוח  –מנהל פרויקט, אסף אדלר  -אדריכל איל ליגום, מיכאל פישר  –חברת גינדי  –מטעם המבקשים 

 י ממשרד שיבולת(. מנהל פיתוח עסקי, עו"ד שמואל גלינקה ועו"ד עופר זוזובסק –העסקי, אמיר אגרנט 

ם יצחקוב רונן, שניאור עידו, מיכאל קוזשווילי, בן ישראל, עדי אהרון, אד –מטעם המוזמנים המביעים את התנגדות 

 גרבר, רועי ריחני. 

 

 מנכ"ל המינהלת הצטרף לישיבה –גלעד אורן 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 ם לא בעלי זכויות. אני רק אציין שלא מדובר במתנגדים מאחר וה
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 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

אנו מבקשים להבהיר, מאחר והיום הוגשה ההתנגדות, בחלוף הזמן, לפנים משורת הדין אנו נעתרנו לזמן את 

המתנגדים. אני מבקש שהמתנגדים יצהירו לפרוטוקול כי הם הסכימו מהיום להיום להגיע ולהשמיע את התנגדותם 

 נים בדואר רשום. מבלי שיקבלו את הזימו

 

 המתנגדים:

 אנו מסכימים פה אחד לקיים את הדיון היום. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני מבקש מנציג המתנגדים להציג את הדברים. תהיה תמציתי, ההתנגדות צריכה להיות מבחינה תכנונית בלבד. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 הם רק זכו בהגרלה, הם לא מתנגדים בהגדרה הסטטוטורית.  שוב, לא מדובר בבעלי זכויות.

 

 בן ישראל:

ת אאנו מודעים לכך שאין לנו זכויות כרגע בדירות וברכישה, אבל לפי החוק כן אנו יכולים כאזרחים מהשורה שרואים 

 עצמנו נפגעים עתידים מהנושא, להגיש התנגדות כמו כל הליך רגיל. 

רגע, רק לרמה התכנונית של מה שאנחנו ראינו אתמול, אחרי שעיינתי בגרמושקה. אני לא נכנס לעניין המשפטי כ

ראיתי דברים שהם קצת נראים לי ולכל המאתיים ומשהו שחתמו על התצהיר של ההתנגדות, דברים שהם נראים להם 

 2.5ים על הדירה לקויים, מנקודת מבט שלנו, שאם היינו הולכים לשוק החופשי דירה כזאת לא היינו קונים. אנו מדבר

חדרים, דירה כלואה, שבחלק מהם ראינו שחדר הרחצה והשירותים אין בו חלון. אנו מדברים על מאוורר מאולץ, 

א שבעתיד יכול לגרום לעובש, לריח לא טוב וכנ"ל לכל מיני בעיות תברואתיות. אני לא נכנס לקטע הרפואי כרגע, אל

חדרים הממ"ד ישמש כחדר שינה עיקרי, מאחר  2.5שנה. באותם  10-20רק למה שאני רואה היום בדירות שנבנו לפני 

 ובחצי חדר שהיה, לפנים משורת הדין הבנו שבמקור היה אמור להיות שני חדרים, אז הוסיפו את החצי חדר, עשו לנו

ינו, אנחנו ראטובה. אני לא רואה איך זוג יכול לגור בתוך חצי החדר הזה. זה מסדרון, זה צר וארוך. הדבר הכי גרוע ש

חדרים הללו יצרו מבואות משני הצדדים של הדירות הסמוכות ועל המבואות האלה אנו אמורים לשלם מי  2.5-שה

חדרים. מעבר לכך, אנו מדברים על מצב שבו עקב ההקלות, הגדילו את כמות הדיירים בבניין,  4שרוצה דירות של 

אז הוא מסתכל לגובה. אנחנו מסתכלים על מצב שאולי כשהמחוקק בא להגדיר מבחינת מעליות מה הסדר הנכון, 

המחוקק פספס והוועדה צריכה לתת את הדעת למצב שבו יש ריבוי דיירים בבניין, יש צורך של תוספת מעלית. אם 

נותנים בכל קומה דירה כלואה, באיזשהו מקום אולי לתכנן בצורה ראויה את חדר הלובי, את המבואות, את התכנון 

 חניות. לכל הדברים הללו לא ניתנו לנו מענה אתמול ולא נתנו את הדעת. מסביב, את ה

, מרדכי אביב ניסה להכניס בבניינים 20170077מקרה דומה שקרה בועדת התכנון בראשון לציון, מספר הבקשה זה 

עלי זכויות , אם אני לא טועה, גם דירות כלואות. הועדה קיבלה את ההתנגדויות של אותם ב177ברקפות, הגרלה מספר 

עתידיות, שאין להם זכות בקרקע וכביכול לא צד בעניין, אבל היא כן קיבלה את זה, זה מפורט פה בנספחים, כל 

החלטות הועדה. הם מצאו את ההתנגדויות של הזוכים כן ראויות. שם מדובר אחד לאחד מקרה דומה, שאין חלון 

, החלטתם לעשות דירה חמישית בקומה, מכורח האילוצים בשירותים, דבר שיוצר עובש. אנחנו לא נגד דירה חמישית
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של השטח הקומתי, אני יכול להבין, אבל לפחות לתכנן בצורה ראויה, מבלי שהיא תשפיע לרעה על המבנים הצמודים. 

 המבואות, הנושא של המעלית וחדרי הרחצה. זה בגדול. 

ביכול אוכלוסייה של מחיר למשתכן, בול קלעתם חדרים. מבחינת התמהיל, הוספתם כ 6דבר נוסף זה התמהיל עצמו, 

 חדרים אולי, אבל אתם כעירייה, שאתם רוצים דיירים עתידיים, אתם באמת רוצים תחלופה כזו? אני לא ראיתי 2.5-ל

חדרים, למעט קומת מחסנים. זה לא נראה לי משהו ראוי. גם אין פה אחוז מאוד גבוה, יש פה אחוז  3בכל הפרויקט 

 חדרים.  3דירות  מאוד קטן של

 

 שניאור עידו:

ה חדרים, דירות שאנחנו בתור זוכים עתידיים לא נוכל לרכוש. אם לא נוכל לרכוש ז 6יש אחוז גבוה מאוד של דירות 

 יעבור חזרה ליזם, הוא יוכל למכור את זה שוב בשוק החופשי. 

 

 בן ישראל:

 6 , הגענו למצב של106, מגרש 119, יש פה מגרש 108ש חדרים, לפי החתכים שעשינו בחלקות, אני רואה במגר 6-לגבי ה

מלש"ח ומעלה, אף אחד לא  2אחוז מהדירות, שעלותם בכל פרויקט שלא תבחרו היא  30-31-ל 26חדרים שמהווים בין 

יכול להסכים לזה, אף אחד לא יקבל משכנתא לזה וזה חוטא למטרה של המחיר למשתכן. מצד אחד התכנון פה הוא 

הכי קטן שאפשר, שאף אחד לא ייקח את זה. גם יהיה פה תחלופה. אתם בתור עירייה צריכים להסתכל גם  חדרים, 2.5

 קדימה על התושבים. פתרו את זה בצורה נכונה, ביבנה עשו סקר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

  הדברים ברורים, על תחזור על עצמך. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? זכות התגובה למבקשים.

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

אני אפתח בשתי טענות משפטיות ואחריהן לדעתי כבר אין מה להמשיך, אבל אנחנו נענה גם לכמה עניינים תכנוניים 

 ועל זה יענה איל, שהוא האדריכל של החברה. 

, אנחנו מבחינה משפטית, מעבר לזה שראש הועדה אמר שההתנגדות הוגשה באיחור ואנחנו כבר כאן ונתנו להם לוותר

לא מוותרים על הטענה שהיא הוגשה באיחור, אבל נמשיך הלאה. בניגוד למה שאמר האדון הנכבד פה, בני, הוא צודק 

בחלק הראשון, הוא טעה בחלק השני. הוא צודק שאין להם זכות להתנגד. החוק קובע את זה. הוא טועה בחלק השני 

היא לא, אנחנו פה בהליך מאוד מוגדר, התנגדות להקלה, שהוא אומר יש לנו איזושהי זכות בסיסית. אז התשובה 

והסעיפים האלה מורים שלחברים הנכבדים פה,  149-ו 147החוק הוא חוק התכנון והבניה, הסעיפים הרלוונטיים הם 

שכל מה שעד עכשיו הם עשו, ואני לא אומר את זה כמובן לרעתם, זה לא לגנאי או משהו, הם זכו בהגרלה במחיר 

ט אנחנו לא יודעים לומר היום אם מישהו מהם, חלקם, יהיו בכלל בסופו של דבר דיירים שיקנו דירה בפרויקלמשתכן, 

 הזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תתייחס לגופן של הטענות. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:
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לה, זה נדון בבית הטענה הזאת ביחס לזכותם של דיירים שזכו בהגרלה של מחיר למשתכן, לבוא לטעון את הטענות הא

משפט מחוזי בתל אביב בעתירה מנהלית שהוגשה לגבי פרויקט שכזה בגליל ים וגם שם נטענה הטענה הזאת בדיוק, 

-12749-11שיש להם זכות בסיסית ובית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. אני יכול להפנות אתכם לעתירה מנהלית 

לות, יתר הטענות הן לא תכנוניות בכלל. שוב אני מזכיר, אנחנו . מעבר לכך, כפי שכתבנו שמה, הטענות פה שעו17

בהתנגדות להקלה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ניצלנו את הזמן בחוץ, אני לא יודע אם חברי הועדה עשו את זה 

פחות במכוון או שכך זה קרה, יצא דבר טוב, הם דיברו ביניהם, העלו כל מיני שאלות וקיבלו תשובות אני כעורך דין 

מבין אותם ותכף איל ידבר עליהם. אני חושב שיש להם מידע חסר לגבי חלק מהטענות שהם טוענים ולכן הם טוענים 

אותם. בסופו של דבר, האנשים האלה אולי בסוף יהיו דיירים שלנו, אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל ההתנגדות 

שיו"ר הועדה ביקשה לגבי הטענות הספציפיות על  שלהם פה צריכה להידחות. ואיל יענה פה על עוד כמה דברים

 החדרים וכו'. 

 

 אדריכל איל ליגום:

 אני דיברתי עם המתנגדים ואני מכבד את הטענות שלהם.  בהחלט היה לי חשוב לדבר איתם באריכות, בניגוד לעצה של

הזה. אני מלווה את  היועצים משפטיים שלי, כי חשוב לי לדעת מה הם חושבים ואנחנו מאוד מאמינים בפרויקט

הפרויקט הזה כבר עשרה חודשים ואני חושב שבאילוצים המאוד משמעותיים שיש פה בפרויקט, שהכתיבה גם התב"ע 

ה חדרים שעשינו במתוו 2.5-וגם תוכנית הבינוי, הגענו פה לתוצאה יפה מאוד. לעצם העניין, הדירה הכלואה, דירת ה

אים אותה כדירה טובה, אפשר לשים עליה תווית ולהגיד שהיא דירה של חמישה חדרים בקומה, זה דירה שאנו רו

מטר עם כיוון אוויר אחד זה דבר שאנחנו עושים אותו בהרבה פרויקטים וגם  75כלואה, אבל דירה קטנה של 

בפרויקטים יוקרתיים מאוד במגדלים, אם זה בתל אביב וברמת גן, אנחנו רואים שיש לזה ביקוש טוב מאוד. הנושא 

קירות מסך הוא נושא שנוי במחלוקת, במיוחד בשנים האחרונות שמדברים הרבה על בניה ירוקה ועל עיבוד של 

אנרגטי, זה לא קשור למקרה הזה. הדירות האלה בכל הפרויקט שלנו וגם ממה שאנו מכירים בביקושים בשוק, אין 

 מ', אנחנו חשבנו 75דירות של עד  20%-בעיה למכור אותן, דיירים אוהבים אותן. לפי התב"ע  הדרישה היא לעמוד ב

חדרים, כי אנחנו חושבים  2.5חדרים, מה שמותר לנו ובסופו של דבר הגדלנו את זה לדירת  2בהתחלה לעשות דירת 

שזה פתרון שנותן גם אפשרות לחדר נוסף לילד וגם מאפשר להגדיל את חדר המגורים. לכן אנחנו חושבים שזה פתרון 

 טוב מאוד. 

 

 זי:עופר בו

 חדרים, יש לכם מספיק דירות להציע להם בפרויקט הזה?  2.5בהנחה תיאורטית שאף אחד לא רוצה 

 

 אדר' איל ליגום:

 דירות, דירות כאלה.  300מכלל הדירות, שזה משהו כמו  20%יש לנו 

 

 ננה חן:

 ? 2.5כאלה זה 

 

 אדר' איל ליגום:

חדרים. יש לנו  2.5מ', לצורך העניין רובן  75זה דירות עד  20%דירות שמתוכן  1,429אני אציג את התמהיל. יש לנו 

מ' לפי דרישת העירייה, אנחנו רוצים לעשות תמהיל קצת אחרת, אבל זו היתה  110חדרים של  4שהן דירות  33%
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, אנחנו 30דרישת העירייה אחרי שהם בדקו את הנושא וחשבו שזה הדבר הנכון ואנחנו התיישרנו עם זה. הם ביקשו 

 של דירות קטנות בפרויקט והמשמעות של הדבר הזה היא שיתרת הדירות,  55%. זאת אומרת, שיש לנו בעצם 33ו נתנ

 

 עופר בוזי:

 חדרים, מה עוד?  4חדרים,  2.5לא סיימת את התמהיל. אמרת 

 

 אדר' איל ליגום:

 וזים. חדרים ופנטהא 6דירות  38%-חדרים ויתרת הדירות כ 5מטר  120בערך דירות של  10%יש 

התשובה למה צריך כל כך הרבה דירות גדולות. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה על מנת להרוויח. זאת אומרת שאם הוא 

דירות קטנות, זה אומר שיתרת הדירות  50%לא מנצל את כל הזכויות, הוא מפסיד בפרויקט. ולכן, אם יש דרישה של 

 5.5-חדרים ו 6ן, בלב כבד עשינו את יתרת הדירות דירות גדולות הן דירות גדולות, אין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולכ

חדרים, כאשר מה שיפה בהן, שאנחנו חושבים שהם בתכנון טוב, הם נותנים גמישות להוריד את החצי חדר ואכן יש 

 בעיה במחיר למשתכן לקנות את הדירות האלה, אבל זה ידוע, זה חלק מהדבר. 

 

 בן ישראל:

 דר כמחיר למשתכן. אבל הפרויקט הזה מוג

 

 אדר' איל ליגום:

אם הייתי עושה את הדירות הגדולות שעשיתי כדירות קטנות, לא הייתי יכול לנצל, כמו שאמרתי, את השטחים 

 שקיבלתי, שקניתי והייתי מפסיד בפרויקט. לכן זה לא אפשרי. 

 

 עידו שניאור:

 אנחנו אלף איש בערך שמאוגדים ואף אחד לא ידע. אני רק רוצה לגבי האיחור בהגשת ההתנגדות. אנחנו לא ידענו, 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 זה עניין משפטי. תתמקדו בנושא התכנוני בלבד. 

 

 בן ישראל:

אני אסכים את זה. העורך דין פה אמר מידע חשוב, מידע חסר, כי אין לנו את כל המידע הנכון, אנחנו לא הספקנו 

 ל ההתנגדות שלנו אם יאפשרו לנו לאחרי החג להגיש אותה בצורה עניינית, נכונה,להציץ בהכל. ביקשנו גם בבקשה ש

טובה, בליווי חוות דעת של שמאים, של אדריכלים מטעמנו. כל המטרה פה היא בסך הכל לעשות שיתוף פעולה, לא 

י ל מהלך משפטי. אנללכת נגד. נגד לא נצא מזה, זה משפטים ושטויות. כשאתה מדבר על גליל ים, אנחנו מדברים פה ע

לא מדבר פה על מהלך משפטי, אני מדבר פה על מהלך של שיתוף פעולה. אם היית עושה סקר בין הזוכים, משתף 

 6-ל 38%אותנו, היית רואה שיהיה לך קל למכור את הדירות אצלנו. עכשיו מה שאתה יוצר, אתה יוצר איזשהו פקק. 

 חדרים, כשאתה יודע שזה הולך למחיר למשתכן. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 טוב, אנחנו מבקשים לסיים, בבקשה. 
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 אדר' איל ליגום:

קומות בבניינים וזכויות. זאת אומרת  2-3שני משפטי סיום. אחד, ההקלות שאנחנו פרסמנו מתייחסות רק לתוספת 

שהפרויקט הוא באמת  שכל הרשימה שנתנו פה היא בכלל לא חלק מהנושא של ההקלות שביקשנו. ודבר שני, אני חושב

פרויקט טוב ויש בו הרבה מאוד אילוצים. אנחנו בטוחים שגם המתנגדים, ברגע שהם יקנו פה הדירות אם וכאשר, 

 כמובן שהם סוברנים להחליט, הם ייהנו מהפרויקט. זה הכל, חג שמח. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תודה רבה לכם, חג שמח. 

 

 . )המוזמנים עוזבים את הישיבה(

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

של גליל ים, השופט שוחט  12749-11-17אני גם חושב שצריך להפנות להליך שהיה בפני השופט שוחט, עתירה מנהלית 

נותן את דעתו שם על התנגדות של זכאים במחיר למשתכן והוא קובע שאין להם שום זכות קניינית ולא זכות חוזית 

במחיר למשתכן. אין להם זכות התנגדות, לא צריך לשמוע אותם. זה אמר השופט שוחט. אני חושב שאת  והם רק זכו

ההתנגדות צריך לסלק על הסף מהטעם הזה שאין להם שום זכות קניינית, הם לא בעלי קרקע, הם זוכים ויכול להיות 

 שיום אחד הם ירכשו דירות שם. אבל בלי קשר, אנו יכולים לדון בתמהיל. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני חושבת שהם גם מבינים את זה, הם אמרו בעצמם. 

 

 ננה חן:

 יכול להיות שמבחינה חוקית אין להם זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל מוסרית וציבורית אנחנו צריכים להתייחס. 

 

 ננה חן:

ל שאת רצון הציבור. אז גם אם הם לא יוכלו להגיש התנגדות, בסופו אנחנו נמצאים כאן כדי לשמוע אותם וכדי לייצג 

דבר שמענו אותם, אנחנו יודעים איפה הבעיות ומה כואב להם ואנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר אנחנו 

, אותומביאים לכך שיהיה פרויקט, כדי שליזם יהיה שווה לבנות את הפרויקט, כי אם לא יהיה לו רווחי הוא לא יבנה 

אבל מצד שני, שהציבור שלנו יקבל דירות שהוא יוכל גם ליהנות מהם וחלק גדול מהדברים שהזוכים העלו הם דברים 

 בעלי טעם ואני יכולה להבין אותם ואני בהחלט ארצה לייצג חלק מהדברים האלה. 

 

 גלעד אורן:

ותיאמנו פחות או יותר את צביון השכונה, קודם כל, חשוב להבין, שאנחנו עמדנו לאורך כל השלבים ביחד עם היזמים 

מתוך ראיה שיהיה פרויקט איכותי וטוב, ונעזוב את האלמנטים המשפטיים, אני לא מדבר על זה, לעשות שכונה 
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איכותית וטובה לטובת העיר אור יהודה. בגלל זה לקחנו אדריכל בינוי, אחד מהמובילים בארץ, שהוא גידי בר דיין, 

ייב, שמצריך סטנדרט מאוד מאוד גבוה של הבניינים, במיוחד בהתייחסויות שלנו של הממשקים קבענו נספח בינוי מח

בין השטחים הציבוריים לפרטיים. אנחנו לא יכולים כל כך כעירייה או כועדה להיכנס יותר לתמהיל של תוך הבניין, 

מחיר למשתכן ברחבי הארץ, זה  למרות שגם לזה נכנסנו, אבל בגדול הדגש ששמנו, בניגוד אגב לשכונות אחרות של

איזה חומרי גמר ישתמשו, מה הממשקים והשטחים הציבוריים, המיקומים של המרפסות ועוד כל מיני כהנה וכהנה 

הגבלות, שגם פרסמנו אותם במכרז, שזה דבר שהגביל את המשתתפים השונים במכרזים כי הם הבינו שלבקשות של 

מוקות מאוד. מעבר לזה, גם בנושא תמהיל הדירות העירייה פה נתנה את עיריית אור יהודה יש השלכות כספיות ע

מילתה, מה שנקרא, כי בתחילת הדרך, אם אני אזכיר לכם, כי אתם אלה שהבאתם את רחשי הציבור אלינו, היו 

דירות  חדרים, אלא יש רק דירות קטנות וגדולות. והיזם בא ואמר אני מבחינתי מרוויח יותר על 4שמועות שאין דירות 

 גדולות, רוצה להרוויח יותר כסף. 

 

 ננה חן:

 זה ממש לא מדויק. 

 

 גלעד אורן:

 אני אגיד לך למה במקרה הזה זה כן מדויק. הוא אומר אני מבחינתי מרוויח יותר כסף בדירות האלה ולכן אני רוצה

 דירות קטנות. 20%נימום של לעשות ככה והתב"ע מאפשרת לי. עכשיו, יותר מזה, התב"ע  מחייבת, זה לא אופציה, מי

 גם לזה המחוקק שם דגש ואמר שהוא מפחד שהרבה דירות יהיו דירות יקרות. 

 

 עופר בוזי:

 זה נחשב? 110, או גם עד 75אבל קטנות זה 

 

 גלעד אורן:

 מטר, אני ממש מדגיש את הדבר הזה.  75לא, יהיו דירות עד 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מטר.  80דעתי זה עד לפי 

 

 גלעד אורן:

 זה סדרי הגודל. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מטר. זאת אומרת, יש פה אילוצים  121מטר עיקרי, כולל ממ"ד זה  110ועוד הוראה אחת, שממוצע סך הדירות יהיה 

 והגבלות. 

 

 גלעד אורן:

ל הדירות בהתחלה, כאשר התב"ע  מאפשרת להם שטח עיקרי זה מה שקרה למעשה. אז כשהם באו והציגו את תמהי

 מטר מותר לי לפי תב"ע.  122מטר, נוסיף לזה עוד ממ"ד, אנחנו מדברים על שטח ממוצע לדירה  110של 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא מותר, חייב. 

 

 גלעד אורן:

 לא, הוא יכול לא לנצל את כל הזכויות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –אוהב ציון  עו"ד גל

 לא, ממוצע שהוא חייב לעמוד בו. 

 

 גלעד אורן:

ל חדרים ואז העירייה התעקשה וביקשה תמהי 6, 5דירות קטנות וכל השאר דירות  20%נכון. ואז למעשה הוא הציג לנו 

 4ות ניכרת של דירות חדרים, תהיה כמ 3של  20%מלא של כל הדירות ובאמת הגענו איתם לסוג של הבנה שיהיה 

 חדרים והשאר דירות גדולות. גם זה שבאים ואומרים מחיר 5דירות  9%חדרים, יש  4דירות  33%חדרים ובגלל זה יש 

ג צעיר ילדים לצורך הענין. זה לא מחייב עכשיו שכל זו 4למשתכן בדר"כ זה לזוגות צעירים, אז גם יש זוגות צעירים עם 

שתמהיל הדירות יפנה לכלל האוכלוסיות, לא רק לסקטור ספציפי ובגלל זה החליטו  יש לו ילד אחד. והראיה היתה

לעשות את כל תמהיל הדירות הזה. בנוסף, לגבי הדברים התכנוניים שהם מדברים לגבי השירותים, אז חשוב להבין 

ות תקנים, משרד בריא שכל דבר כזה, גם אם אין חלון בחדר שירותים או דבר כזה או אחר, עדיין זה חייב לעבור מכון

וכו', זה לא שסתם שמים מאוורר ושמים ונטה. כל תהליך כזה הוא מוסדר על פי חוק. כמובן שהועדה הזאת יכולה 

להגיד מה שהיא רוצה, אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית יש לנו אמירה לומר להם איפה למקם את תא השירותים 

ומרת כמה מטרים הוא יכול לנצל בקומה ואיך הוא יכול לנצל את או את פתחי האוויר. ברגע שהתב"ע מאפשרת וא

 החלוקה, אז אי אפשר לומר להם. 

 

 עופר בוזי:

 בתוכניות שלהם הם נצמדו למה שהיה במכרז? 

 

 גלעד אורן:

הם נצמדו למה שהיה במכרז מבחינה תכנונית והדבר הכי חשוב בעולם של התנגדות שההתנגדות יכולה להיות אם 

 יגוד לתב"ע. ברגע שהיזם פועל בהתאם לתב"ע, אז אין עילה להתנגד. הולכים בנ

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 חדרים יש?  2.5כמה דירות של 

 

 גלעד אורן:

 דירות. גם צריך לסנכרן את המחירים, דירה כזאת היא דירה של פחות ממיליון שקל.  300-, שזה כ20%

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 לי פתחי אוורור בשירותים?התקן מאפשר ב
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 יש פתחי אוורור, זה פשוט לא חלון, זה לא מופנה לחזית. 

 

 גלעד אורן:

 אם תראה את הדירה, יש לה פתחי אוורור מהסלון ומהממ"ד. 

 

 ננה חן:

 תיקח את זה לתשומת ליבך. אני הסתכלתי על הדירה וזה בושה לנו שאור יהודה מאשרת דירה כזאת. גלעד, 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 בנווה סביון אין לנו פתח אוורור, יש לנו ונטה. 

 

 ננה חן:

 כן, אבל זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה תמהיל הדירות. 

 

 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ה הליך שנעשה בצורה יפה ובשיתוף פעולה. יש פה תוכניתאני רוצה גם להבהיר מבחינת הצוות המקצועי. באמת היה פ

וותמ"לית שקובעת הגדרות מאוד מדויקות. יש אחר כך נספח בינוי מחייב שגידי בר אורין תכנן ברמת פירוט מאוד 

 גבוהה לדוגמא איך המעקה צריך להיראות. זה לא רמת פירוט סטנדרטית. 

 

 עופר בוזי:

 זה מבחינת המכרז שהיה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ליאת בן אבו אדר' 

 זה מבחינת המכרז אבל זה הנחיות בינוי מחייבות. 

 

 גלעד אורן:

 אגב, לא רק המעקות, אנחנו לקחנו להם שטחים פרטיים לטובת זיקת הנאה לשטחים ירוקים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

סטנדרטית. הנושא של שטחי ציבור ושטחים פתוחים, יש לצורך זה שתיווצר פה שכונה ברמת שירות מאוד גבוהה ולא 

פה מערך תנועה שלם של חיבורים, אנחנו ממש לוקחים להם זיקות הנאה מתוך שטחים פרטיים שלהם כדי ליצור את 

הרצף הפתוח, כך שבן אדם הולך ברגל יכול להגיע לכל כיוון מקצה אחד לשני. בנוסף, יש פה הגדרות מאוד מדויקות 

רות, לתמהיל דירות, לאחוזים וכן הלאה, ולמעשה, הם עומדים בכל הנדרש על פי תב"ע. אנחנו ועדה תכנונית, לגודל די

בקשה שתואמת תב"ע לחלוטין בכלל לא מגיעה לוועדה הזאת, היא נמצאת ברשות רישוי. ההקלות שלהם הן הקלות 
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מתנגדים לא דיברו על אף אחת מההקלות בקומות, הקלות ביחידות דיור והקלות בשטחים. למעשה, כל הטענות של ה

 האלה. 

 

 ננה חן:

גם בצד המקצועי, ברגע שהם מבקשים הקלות, דרך ההקלות הם בעצם משנים את תמהיל הדירות, או לפחות את סוג 

 הדירות, את איכות הדירות. 

 

 עופר בוזי:

תב"ע חדרים, לפי ה 2.5שלא יהיו דירות ננה, אני מבין מה את אומרת, אבל אם הבנתי נכון, גם אם אנחנו רוצים עכשיו 

 אי אפשר ולפי ההנחיות של המחיר למשתכן אי אפשר. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים אז סבבה, זה אפשרי? 3.5גם אני אומר שאם אפשר שיהיה הכל 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התב"ע. 

 

 ננה חן:

חדרים עם כיוון אוויר אחד, עם זה שחדר השינה, החדר העיקרי, המאסטר הוא בעצם  2.5דברים על דירת כשאנחנו מ

 ממ"ד, והחדר הנוסף הוא בעצם חדרון וגם לקרוא לזה חדרון זה לתת לזה כבוד, ועם בעיות נוספות, אני חושבת שלא

-וזה בסדר. ה 20%צריך שיהיו דירות קטנות לזה התכוון המשורר. כשאנחנו מדברים על להיצמד לתמהיל הדירות, כן, 

כול ימ', יכול להיות עם שני כיווני אוויר חלקם, זו שאלה אלינו. הממ"ד  80מ', יכול להיות גם  75יכול להיות  20%

 להיות החדר הנוסף ולא החדר העיקרי? בהחלט כן. כל זה עניינים תכנוניים. 

 

 גלעד אורן:

 מ'.  6של גודל, הוא לא יכול להיות  הממ"ד לא יכול להיות, יש לו תקן

 

 ננה חן:

 מטר, אתה רק מחזק את דבריי.  6על זה בדיוק אני מדברת, שהחדר הנוסף לא צריך להיות 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  90' מטר, זה בלי ממ"ד. הדירה היא פלוס ממ"ד. אנחנו מדברים על כמעט 75כשהוא מדבר על 

 

 ננה חן:

 חדרים יפה.  3' מטר אפשר להוציא דירות 75
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 עופר בוזי:

 חדרים בלי ממ"ד, זה אומר שזה שלושה.  2.5רגע, מה שאתם אומרים משנה את כל התמונה. אם זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  12סליחה, טעות שלי, זה המרפסת. המרפסת היא 

 

 ננה חן:

 חדרים מאוד איכותית ולא צריך את כל הבעיות להכניס בתוך דירה אחת קטנה 3-ם וחדרי 3מ' אפשר להכניס גם  75-ב

 מסכנה עם כיוון אוויר אחד, שבעצם זו הדירה היחידה שאנחנו מציעים לאותם אנשים שלנו. 

 

 עופר בוזי:

 דירות.  470חדרים, שזה  4מטר,  110-הדיירים שלנו רובם ירצו, גם לפי מה שהם כתבו, את ה

 

 

 

 חן:ננה 

ן . לכן, התמהיל הזה, שאני יכולה להבי5, זה גם מה שהם ביקשו ואחוז קטן מהם אולי ירצו 3.5וחלקם  3חלקם ירצו 

את עמדת היזם שאומר אני חייב להרוויח, זה נכון, אבל תעשו תכנון אחר שאולי תוכלו גם להרוויח, אבל בואו לא 

משמעית. דבר נוסף, כשמדברים על דיור למשתכן, אנחנו נדפוק את הציבור שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, חד 

של הדירות הקטנות,  20%-מדברים שאנחנו באים לטובת הציבור. לא יכול להיות שכל הדירות שמופנות אליהם, ה

חדרים  6-זה מטורף. אז אולי ה 38%חדרים  6יהיו דירות דפוקות לחלוטין. כשאני מסתכלת על התוכנית המליאה, 

 ני. תהיה בצד הש

 

 גלעד אורן:

 חדרים.  6-זה כולל פנטהאוזים ודירות גן, זה ה 38%-ה

 

 ננה חן:

 גלעד, את מי אתה מייצג פה?

 

 

 ננה חן:

 דירות גדולות? 38%הסמכות שיהיו 

 

 עופר בוזי:

 כן, בין היתר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 
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 זה תואם תב"ע  לחלוטין. 

 

 ננה חן:

 חדרים? 6ת צריכות להיות דירות למחיר למשתכן. כמה תושבי אור יהודה מסוגלים לקנות דירות מהדירו 80%חברים, 

 

 עופר בוזי:

 אז תשאירי להם גם קטנות, אז יש פה תמהיל. 

 

 ננה חן:

 אבל אין לך מספיק. 

 

 גלעד אורן:

 ותר. חדרים, הם פשוט דירות יקרות י 6חדרים, הפנטהאוזים לא בהכרח  6למה? דירת גן היא לא 

 

 

 

 ננה חן:

נוספים גם לא ילכו  10%חדרים,  5-הורדת מהמחיר למשתכן, מהתושבים שלנו, נכון? ה 40%אז אתה אומר שכבר 

 מטר.  110כשכולם  33%לזוגות הצעירים. מה שזה משאיר אולי 

 

 גלעד אורן:

 חדרים ראויה.  4חדרים תהיה  4אני התעקשתי שדירות 

 

 ננה חן:

 תם את הציבור שלנו. אתם כעירייה לא ייצג

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ננה, אבל יש תב"ע שהיא בעייתית. אני בעצמי ישבתי עליה שעות. 

 

 ננה חן:

 אבל מי עשה את התב"ע? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מינהל התכנון ורמ"י. 

 

 ננה חן:

 היתה חלק מזה.  בלי השתתפות העירייה. הרי העירייה
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, הם עשו ותמ"ל. 

 

 עופר בוזי:

 ננה, אי אפשר לחזור אחורה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

הותמ"ל לקחה תב"ע אחת ולצערי עשתה כמעט העתק הדבק לכל הארץ והיא תכננה כך את כל הדירה וכתבה בכל 

מ' ממוצע וממ"ד יהיה ממוצע הדירות וזה מה שיוצא בתמהיל  110-מטר ו 80מהדירות יהיו עד  20%-יות שכהתוכנ

 הזה, מה לעשות?

 

 גלעד אורן:

 גם חשוב להבין, בסופו של דבר ברור שיש מחיר לכל דבר. 

 

 ננה חן:

  את זה בכאילו. אלה העובדות.אז בואו נקרא לילד בשמו ונגיד אוקי, לא התכוונו שזה יהיה לדיור למשתכן, עשינו 

 

 עופר בוזי:

 ננה, זה לא ועדה פוליטית. 

 

 ננה חן:

 על איזה פוליטיקה אתה מדבר? 

 

 עופר בוזי:

 לבוא אליהם ולהגיד להם חבר'ה, העירייה תכננה עכשיו תוכנית שהיא לא מתאימה לכם? זה מה שאת רוצה לעשות? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ר לדחות על הסף את כל מה שננה אומרת. אבל עופר, אי אפש

 

 עופר בוזי:

 אני לא דוחה על הסף, אני רוצה להתקדם. 

 

 ננה חן:

 אתה רוצה להתקדם על חשבון מי? 

 

 עופר בוזי:

השאלה היחידה פה האם ניתן, אנחנו גם נמצאים פה בסדין של חוקים וועדות ולא מחליטים כל העולה על רוחנו. 

שיש לנו פה סדין שאנחנו כפופים לו וקשה לנו לנפץ אותו גם אם אנחנו ועדת תכנון. אני שואל הבנתי תוך כדי הדיון 
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מ' לנסות לתת מקצה שיפורים  75מהדירות שהם  20%האם ניתן תכנונית לפנות לחברת גינדי ולבקש ממנה את אותם 

לא למגורים, אם יש אוורור, אין  באופן שיהפוך את הדירות האלה, אני לא נכנסתי לעובי הקורה אם הדירה ראויה או

 אוורור וכו'. 

 

 ננה חן:

 אז בוא תסתכל על זה. 

 

 עופר בוזי:

 אני לא אצליח לעשות את זה פה במעמד הזה. 

 

 ננה חן:

 זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה? 

 

 עופר בוזי:

ך התמהיל הזה שהוא מה שאני רוצה להביא בשורה תחתונה זה שאלה שזכו במחיר למשתכן תהיה להם היצע בתו

 סביר והגיוני. כמה זכו במחיר למשתכן?

 

 גלעד אורן:

 . 1,429-. הם מבקשים שבס כחלון ובגלל זה מגיעים ל80%. זה 1,140מתוך  912

 

 עופר בוזי:

 . 1,429-וסביר להניח שהם יגיעו ל

 

 גלעד אורן:

 יהיה הגרלה נוספת.  80% 1,429-כן, אבל גם ה

 

 ננה חן:

 ס. הם כבר קיבלנו את ההקלות. זה כבר עם השב

 

 גלעד אורן:

דירות,  240דירות, מתוכם עוד  300-הראשונים. ברגע שהועדה תאשר להוסיף עוד כ 1,140-זוכים זה על בסיס ה 912

 , תהיה לגביהן הגרלה נוספת. 80%שזה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להתנות את תוספת הדירות במקצה שיפורים. 

 

 ננה חן:

 זה לא מקצה קטן. 
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 גלעד אורן:

חשוב להבין שדבר גורר דבר. אני לא נגד לשפר, אבל אף אחד מאיתנו לא אדריכל ואני מאמין שהם כאדריכלים ניסו 

 לעשות את התוצאה הטובה ביותר, כי בסופו של דבר הוא מוכר מחיר למטר. 

 

 ננה חן:

 מצ'וקמקת הזאת זה לא דירה שאתה רוצה לתת לתושבים שלך. גלעד, אבל אתה מבין מספיק כדי לראות שהדירה ה

 

 גלעד אורן:

 אנחנו חייבנו אותם בטיפוסים של הבניינים, חייבנו אותם במיקום המרפסות, חייבנו אותם בבניינים הפינתיים איך

ב ריבוע, תחיי נראה הבניין. בסופו של דבר, ברגע שאתה מחייב על כל הדברים האלה, אז הנה, בבקשה, תצייר פה סתם

את כל הדירות בפינות מרפסות, תמיד תהיה דירה כלואה בצורה כזאת או אחרת שיש לך את הדירה החמישית. זה 

 משהו שהוא תכנוני. 

 

 

 

 עופר בוזי:

, 1,140-בתמהיל שהם הציגו הם ככל הנראה כבר לקחו את הקלת שבס וכחלון ובחשבון, כי סך הדירות פה לא מגיע ל

 ומשהו.  1,400-לאלא הוא מגיע 

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את הדיון. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

, לא, אני רוצה לחדד על מה הנושא היום. היום הנושא הוא רק על ההקלות, אנחנו לא באים עכשיו לפתוח את התוכנית

 זה גם בעיה. 

 

 ננה חן:

 אבל אם אתה נותן את ההקלות, זו התוכנית. 

 

 עופר בוזי:

 דיון עכשיו הוא דיון בהתנגדות, מקבלים אותה או דוחים אותה. ה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

המקסימום שאפשר לעשות זה לא לאשר את ההקלות של כחלון שבס והקומות. התכנון כבר תואם עם העירייה 

ת התכנון. אם לא נאשר את כחלון בשלבים קודמים, כולל בתוכנית הבינוי, זה בדיוק התוכנית הזהה לחלוטין מבחינ

 ואת השבס ואת הקומות, יישאר בדיוק אותו תכנון או קצת יותר צר ופחות בגובה. 
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 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 יותר צר זה לא יהיה, אם לא נאשר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אתה לא מאשר תוספת שטחים. אם לא נאשר זה יכול להיות יותר צר כי לא יהיה לך את השטחים. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –הדסה רוטשטיין 

 אבל אם יש פחות יחידות דיור אז אולי לא יצטרכו דירה חמישית לקומה. 

 

 ננה חן:

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 בי התב"ע. אבל הם מבקשים עוד קומות. התכנון כבר תואם לחלוטין עם העירייה בשלבי הבינוי, בשל

 

 

 

 ננה חן:

 שיתקנו, שיבואו אלינו עם תוכנית טובה, נאשר להם באהבה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לאשר את התוכנית בינוי שאישרנו. 

 

 עופר בוזי:

 עם עיניים פקוחות, בסדר?  בלי אישור של כחלון ושבס גם הפרויקט הזה לא יצא לפועל, בואו נהיה

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

היום המגמה היא, ברוב מה שאני מכיר מפרויקטים של מחיר למשתכן, לאשר שבס כחלון ולא רק זה, כחלון היום 

 אל. מכניס במכרזים הבאים שחובה על היזם להגיש הקלה שבס כחלון כדי להגדיל את היצע הדירות במדינת ישר

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

אנחנו יכולים לבקש מקצה שיפורים, למרות שכל הבקשה היום זה רק על ההקלה? אנחנו יכולים לאשר את התוספת 

 חדרים.  2.5-בתנאי שישפרו וישדרגו את הדירות של ה

 

 ננה חן:

 ונית לדחות את זה. אני מציעה לדחות את זה ולתת להם לעשות שינויים ולהביא את זה חזרה, ולא עקר

 

 גלעד אורן:
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 גם חשוב להבין שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות. נכון שדירה זה משהו אמוציונאלי ולא רציונאלי. 

 

 ננה חן:

 הדירה הספציפית הזאת זה משהו מאוד רציונאלי. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

בבית משפט מחוזי, שאמר זה מה יש, זה מחיר למשתכן, מי שרוצה שיקנה, כן, אבל ננה, זה עלה בפרויקטים אחרים 

 מי שלא רוצה שלא יקנה. 

 

 ננה חן:

 אז נשאיר את זה בלי שבס, אנחנו לא מחויבים לשבס. 

 

 עופר בוזי:

 הדבר היחיד זה לנסות להידבר עם הקבלן וברוח טובה לנסות לשפר. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 וטורית זה לא השולחן המתאים. סטט

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ישבנו איתו , אני בעצמי ישבתי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ישבנו איתם והם שיפרו כבר, עכשיו זה כבר שיפור. 

 

 ננה חן:

 חדרים שלהם תהיה זוויתית והחדר הזה יקבל,  6אולי הדירת 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –את בן אבו אדר' לי

 יש גם הגבלות בתב"ע שכוללות מרפסות בצדדים לדוגמא וכל מיני הגבלות נוספות. 

 

 ננה חן:

 אני מאוד מנסה להתחשב בהם. 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין שאנחנו נמצאים במסגרת של לוחות זמנים. גם אם אנחנו היום רוצים להתנגד מסיבה כזאת או 

ההתנגדות צריכה להיות לא מהמקום שאנחנו עכשיו היזמים של הפרויקט. אנחנו לא היזמים של הפרויקט אחרת, 

 שמתכננים את הקומות. 
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 נכון, אז אני אומרת צריכים להצביע על החלטה כלשהי. 

 

 גלעד אורן:

 לא, מה זה החלטה כלשהי? 

 

 מהנדס העיר: מ"מ –אדר' ליאת בן אבו 

 לאשר את הבקשה או לא לאשר את הבקשה, אלה שתי האופציות. 

 

 ננה חן:

 אנחנו יכולים לא לתת להם את השבס, אז תשאיר לנו את זכות ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות של כחלון שבס. 

 

 גלעד אורן:

 לא המשמעות של ההקלה. הם מבקשים תוספת קומות. אבל השבס אם כן או לא, זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות כחלון שבס, אופציה אחת. אופציה שניה, לאשר את הבקשה בלי הקלות כחלון 

וות המקצועי פה, הם שבס ואופציה שלישית, לדחות את הבקשה. אלו האופציות ואנחנו חוזרים ואומרים מבחינת הצ

 עברו פה את כל ההליכים מולנו בתיאום מלא וזה התוכנית. 

 

 ננה חן:

 אז שיעשו סבב נוסף ויוציאו בסוף דירות שהצעירים שלנו יוכלו גם ליהנות מהם. 

 

 עופר בוזי:

 זה רק הדירות האלה, ננה. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 לאשר את ההקלות?  מי בעד לא

 

 עופר בוזי:

 לא לאשר את ההקלות זה להרוג את הפרויקט. אתה שואל מי בעד להרוג את הפרויקט. 
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 ננה חן:

 אז זה יביא אותם לחשיבה נוספת ולתכנון אחר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לאשר את הבקשה איך שהיא? 

 

 עופר בוזי:

אני הייתי רוצה, למרות שאמרתם שכביכול כבר נעשתה פניה ליזמים ולחברה,  אני רוצה כן לאשר את הבקשה, אבל

אני רוצה בדחילו ורחימו לאשר את הבקשה תוך כדי פניה לחברה לבדוק את האפשרות לשדרג ולו במעט. מה שמפריע 

מה עוד איזה מ' אפשר, יכול להיות שאפשר להוסיף ש 80מ'. אם אתם אומרים עד  75חדרים  2.5-לי זה הדירות של ה

 מטר וחצי לכל דירה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה? 

 

 ננה חן:

 אנחנו לא צריכים לדחות את ההתנגדות, זה לא התפקיד שלנו לדחות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 להידחות כי אין להם זכות התנגדות.  זה התפקיד שלכם. אני אומר שההתנגדות הזאת דינה

 

 ננה חן:

 אני חושבת שזה קשור אחד בשני, תכניס את הכל במכלול ואז נוכל להצביע. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 הקטע של ההתנגדות על הסף נדחית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 משפטית היא צריכה להידחות על הסף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה להקלות? 

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת בתוקף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני ועופר בעד. 
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 החלטה: מאשרים ברוב קולות )ננה חן מתנגדת( לדחות את ההתנגדות ומאשרים את הבקשה. 

 

 עופר בוזי:

 אקסלנס. -ות למרות שהיא לא היתה התנגדות פראנחנו דחינו את ההתנגד

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אולי חשוב בהחלטה להגיד שנעשו כל התיאומים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו נכתוב את זה. 

 

 ננה חן:

 אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים פה טעות מאוד מרה. 

 

 עופר בוזי:

 רוצה להוסיף בהחלטה לבקש בכל זאת כועדה.  אני

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת. 

 

 עופר בוזי:

 לא, בגוף ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת, כבר הצבעתם על החלטה לדחות את ההתנגדות ולאשר כמו שזה. 

 

 גלעד אורן:

החלטות, אני מתחייב לך, אני אביא לך אותם מתי שתגיד, כדי שתנוח דעתך שבאמת זה התכנון עופר, תעזוב את ה

 המיטבי בהתאם לכל האילוצים שיש לנו בתב"ע. 

 

 עופר בוזי:

 אין לי ספק בזה. 

 

 ננה חן:

 אני יכולה להביא לך עוד תוכניות?

 

 גלעד אורן:

 . אני אקרא להם, יסבירו לכם את התוכנית עם כל האילוצים כן, כן, כן. בלי לדבר באוויר, תגידו שעה שאתם רוצים,
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 עופר בוזי:

 בישיבה של הועדה הבאה תזמין אותם. 

 

 גלעד אורן:

 אבל אני לא רוצה לעכב. אם אחרי שתשבו תבינו שמשהו לא מניח את דעתכם, אין בעיה, תבואו עוד פעם לועדה. 

 

 עופר בוזי:

 ה. גלעד, אני אישית מדבר רק על הדבר הז

 

 ננה חן:

 מה זה לבוא עוד פעם לועדה? אתה מאשר להם ואחרי זה לבוא? אתה צוחק עלינו? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני נועל את הישיבה. 

 
 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 קיבלה הבוקר התנגדות מטעם הזוכים במחיר למשתכן, וזאת לאחר תום התקופה הוועדה

 
 
 

 , הוועדה, בהסכמת הצדדים, קיימה דיון בבקשותההתנגדות. לפנים משורת הדין להגשת

 
 
 

 המתנגדים וחברת גינדי. בהתאם לפסיקות בתי המשפט, ובייחוד להבהרת בית בנוכחות

 
 
 

 גליל ים, התנגדות הזוכים נדחית כיוון שלזוכים אין יןהמחוזי בהתנגדויות בעני המשפט

 
 
 

 יין, שהבקשה שמונחת בפני הוועדה,חוזיות או קנייניות או כל זכות בקרקע. חשוב לצ זכויות

 
 
 

 עם תכנית הבינוי המחייבת של אדר' בר אוריין, ונעשתה בתיאום ובשיתוף עבודה מתואמת

 
 
 

 העירייה ומחלקת הנדסה, ולכן, מאשרים את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה עם

 
 
 

 דרישות ובתיאום עם מח' רישוי. וגיליון

 
 
 
 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -תכן  רתבק
 
 

  מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות. -תכן בקרת
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -תכן בקרת
 
 

  אישור פיקוד העורף. -תכן בקרת
 
 

  .אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה.  -תכן  בקרת
 
 

  קבלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע. -תכן בקרת
 
 

  הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. -תכן בקרת
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -תכן בקרת
 
 

  עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. הסכם -תכן בקרת
 
 

  אישור מכבי אש. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תברואה לענין אשפה. -תכן בקרת
 
 

  , חברת חשמל וטל"כ.זקאישור חב' ב -תכן בקרת
 
 

  דו"ח קרקע וביסוס. -תכן  בקרת
 
 

  אישור יועץ אקוסטיקה. -תכן  בקרת
 
 

  תכנית ארגון אתר. -ן תכ בקרת
 
 

  אישור מורשה נגישות. -תכן  בקרת
 
 

  אישור משרד התחבורה. -תכן  בקרת
 
 

  אישור נט"ע. -תכן בקרת
 
 

  אישור פקיד היערות. -תכן  בקרת
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  אישור רשות העתיקות. -תכן בקרת
 
 

  אישור רשות שדות התעופה. -תכן  בקרת
 
 

  תשלום היטל השבחה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום אגרת בניה. -תכן בקרת
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -תכן בקרת
 
 

  השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי. ביצועכל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי ל  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -אי סופי למסירת ההיתר למבקשתנ -תכן בקרת
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
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BAKPIRUT00005 

 

 7000119:     ןיבני תיק 20180043מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ספר:  ועדת משנה  ישיבה מ פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 05/03/2018הגשה                                         החזקות בע"מ גינדי 

 

 יפו -בגין  תל אביב  דרך           

 
 
 

 :כסהנ בעל
 

  מ.יר.                                                            
 
 
 

 :עורך
 

  סבן ורליא                                                            
 
 
 

  בראז שוורץ רבקה                                                            
 

 יפו -תל אביב   20 לינקולן           

 
 
 
 

 בקשה: אחראי
  תכניות ודקתב -אור פוסטניקוב       

                                

 
 

 להיתר הכוללת הקלות/ש.חורג בקשה  :בקשה וגס
 

 28747934931         :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : בית בפארקשכונה שכונת בית בפארק אור יהודה  ין:יכתובת הבנ
 
 

                         104;  חלקה:  119מגרש:   102;  חלקה:  119מגרש:   103חלקה:   6487וחלקה:  גוש:  גוש
 

   98;  חלקה:  119מגרש:   100;  חלקה:  119מגרש:   114;  חלקה:  119: מגרש                      

 

   יעוד: מגורים 119: מגרש                      

 
 

 1005 /תמל :תכנית
 
 
 

   עיקרי שטח בקשה תאור 
   17546.84  מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 ק"מ, 9ק' הכוללות  11בנייני מגורים +מרתפים משותפים, בניין ראשון בן  שלושה הקמת

 ק"מ, מרתפים פרטיים 12ק' כולל  13יח"ד. בניין שני בן  47 -פרטיים וקומת קרקע  מרתפים
 יח"ד+טרפו 58 -קרקע  מתק"מ , קו 12ק' הכולל  13יח"ד בניין שלישי בן  61 -קרקע  וקומת

 +צובר גז
 

 פורסמו הקלות: 02/03/18 בתאריך
 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9) 2 יף(בהקלה לפי סע 26%-יח"ד ) כ 34. תוספת של 1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%. תוספת של עד 2

 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד     
 לתקנות סטייה ניכרת. ( )ב(8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  3. תוספת של עד 3
 

 התקבלו התנגדויות. לא
 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

        מרתף 2.00-  
 

      288.24  מרתף 1.00-  
 

      639.13  מגורים 0.00   
 

      1535.55  מגורים 1.00   
 

      1535.55  מגורים 2.00   
 

      1529.39  מגורים 3.00   
 

      1592.39  מגורים 4.00   
 

      1592.39  מגורים 5.00   
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      1592.39  מגורים 6.00   
 

      1541.60  מגורים 7.00   
 

      1536.09  מגורים 8.00   
 

      1310.30  מגורים 9.00   
 

      1008.78  מגורים 10.00  
 

      933.40  מגורים 11.00  
 

      746.66  מגורים 12.00  
 

      164.98  מגורים 13.00  
 

        וחדרי מדרגות מבואות  
 

        ומערכות טכניות מתקנים  
 

        פרגולה  
 

        לא מקורה מרפסת  
 

        ורהמק מרפסת  
 

        גג פתוחה מרפסת  
 

        מחסן  
 

        פירים  
 

 17546.84      
 

 0.00%   :בניה%  17546.84  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 מתנגדים

 
 

   ראשון לציון  5 החלמונית   גרבר אדם 
 

   סתריה  177.ד ת   ישראלי בני 
 

   מגשימים  21 התמר   קציר ברק 
 

   מושב אחיעזר  15 האלון   גל סוי 
 

   אור יהודה  16יום  אור   רונן יצחקוב 
 

   אור יהודה  75 הראשונים   קוזשוילי מיכאל 
 
 
 
 
 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 התקבלה בקשה ברישוי זמין. 22/02/18בתאריך 

 הבקשה לא עומדת בתנאים מוקדמים. -סיבה לדחייה
 

 בקשת ההיתר:לא צורפו המסמכים הבאים ל
 תכנית ראשית. .58
 הדמיה .59

 ב 36חתימת בעלי זכויות לפי תקנה  .60

 נסח טאבו שצורף אינו מתאים לחלקה .61
 אישור חברת חשמל. .62

 נספח איוורור. .63
 נספח אקוסטי. .64
 נספח בטיחות אש. .65

 נספח ביסוס. .66

 נספח יציבות. .67

 נספח מיגון. .68

 נספח קרינה. .69

 נספח תברואה. .70
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 תכנית ארגון אתר .71

 אזן חניה(.)כולל טבלת מנספח תנועה  .72

 משרד התחבורה ואישור מהנדס. .73

 אישור נת"ע. .74

 רת"א. -אישור רשות שדות התעופה .75

 נספח פיתוח. .76

 תכנית פיתוח. .77
 
 
 

 הבקשה נדחתה. 13/03/2018בתאריך 
 

 תכנית ראשית
 צורף חלקית -נסח טאבו 

 אישור חברת חשמל
 נספח אוורור

 אישור משרד התחבורה 
 אישור משרד הביטחון.

 תכנית פיתוח
 ת מדידהמפ

 
 בנינים חדשים סה"כ עם מרתפים משותפים.  3מבוקשת  בניית 

 יח"ד   ,  47קומות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע שבו  9קומות הכוללות  11בן  1בניין 
 יח"ד ,   61קומות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע שבו  12קומות הכוללות  13בן  1בניין 
 יח"ד,     58קומות מגורים מרתפים פרטיים וקומת קרקע שבו  12ללות קומות הכו 13בן  1בניין 

 יח"ד  . 166סה"כ 
 בנית חדרי טרפו הטמנת צוברי גז.

 
 

 הבקשה תואמת למצב בשטח  טרם בנוי . 18/03/2018לפי דוח הפיקוח מתאריך 
 

 :רקע
 . 1005תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תמל/

 יעוד המגרש: מגורים ד'
  119טח מגרש : ש

 חלקה  98,100,102,103,104,119 – 119מגרש 
 מ"ר לפי תב"ע( 5799מ"ר , לפי מפת מדידה ) 5783שטח המגרש מגורים: 

 מ"ר  14970שטח עיקרי מותר  מעל הקרקע : 
 מ"ר  510שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת : 

 מ"ר. 7260שטח שירות מותר למגורים מעל הכניסה קובעת: 
 מ"ר. 14747ת למגורים מותר מתחת לכניסה הקובעת: שטח שירו

 מ"ר לדירה. 15שטח גזוזטראות ממוצע פתוחה המותרות עד 
 יח"ד מותרות : 

 יח"ד . 132
 גובה מבנה: 
 מ'.  86+ מעל פני הים 

 :קומות
  11מעל הכניסה הקובעת : 

  3מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יעוד:
 מגורים ד' 

 
 ה( 4.2זיקת הנאה )סעיף 

תרשום זיקת הנאה למעבר הולכי רגל לכלל הציבור , כמסומן בתשריט. הזיקה תחול  -קת הנאה למעברי רגליזי
 מ'.4 -במרווח קו הבניין הקדמי , רוחב זיקת ההנאה לא יפחת מ
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 גובה:

 + 39.80מפלס אבסולוטי 
 לקבל אישור רת"א. לא תואם למותר מבוקשת הקלה ,יש –מ'  84.74קומות מעל  13מוצע גג עליון במבנים של 
 תואם למותר יש לקבל אישור רת"א.  –מ'  75.85קומות מעל  11מוצע גג עליון במבנים של 

 
 

 קומות:
 מבוקשת הקלה. -לא תואם למותר – קומות )כולל קומת קרקע  וגג עליון ( 13מוצע שני מבנים בני 

 . תואם למותר–ם וגג עליון( קומות ) הכוללים קומת קרקע וקומת מתקנים טכניי 11מוצע בניין בן  
 תואם למותר. –קומות מרתף  2מוצע 

 
 

 תנאי להוצאת היתרי בנייה
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 :שטחים
  A-8, B-9,A-10בניין 

 שתי קומות מרתף:
 :  2מרתף 

 מ"ר. 176.69שטח שירות מוצע מבואות  חדר מדרגות: 
 מ"ר 4974.30שטח שירות מוצע חניה  : 

 מ"ר. 29.85ות טכניים  : שטח שירות מוצע מתקני ומערכ
 מ"ר  46.83שטח שירות אחסנה : 

 מ"ר 5227.67סה"כ שטח שירות הכוללים 
 

 :  1מרתף 
 מ"ר. 176.48שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר 4656.64שטח שירות מוצע חניה  : 
 מ"ר. 60.41שטח שירות מוצע מתקני ומערכות טכניים  : 

  מ"ר 11.76שטח שירות אחסנה: 
 מ"ר 4905.29סה"כ שטח שירות הכוללים 

 תואם למותר–מ"ר המותרים  14747מ"ר >  10132.96סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת  
 

 : B-9, A-10קומה קרקע )דירת גן( בבניין 
 מ"ר. 148.91מוצע מגורים ימין :   1-שטח עיקרי מרתף
 מ"ר  129.57מוצע מגורים שמאל  :   1-שטח עיקרי מרתף

 תואם למותר. –מ"ר המותרים  510מ"ר >  288.24סה"כ שטח עיקרי מגורים מתחת לקרקע : 
 מ"ר. 288.24:  1-שטח עיקרי מוצע במרתף 

 קומת קרקע: 
 מ"ר  639.13שטח עיקרי מוצע בקומת קרקע : 
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 מ"ר  85.22שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר. 432.61שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  70.32מתקני ומערכות טכניים:  שטח שירות
 מ"ר 19.94שטח שירות אחסנה: 

 מ"ר .  608.09סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 
 

 :  1קומה 
 מ"ר  1563.97שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר 197.77שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר 181.57שטח שירות מוצע ממ"ד: 

 מ"ר 21.39שטח שירות אחסנה: 
 מ"ר 239.03ח שירות גזוזטרות  : שט

 
 

 :  2-6קומת 
 מ"ר 7,961.95=  5*  1592.39שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר 935.15= 5*187.03שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר   907.6- 5מ"ר * 181.52שטח שירות מוצע ממ"ד: 
 מ"ר  1195.15 – 5מ"ר * 239.03שטח שירות גזוזטרות  : 

 
 :  7קומה 

 מ"ר  1541.6ח עיקרי מוצע : שט
 מ"ר   182שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  190.78שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  53.38מ"ר , שטח מרפסת גג : 246.57שטח שירות גזוזטרות  : 

 
 :  8קומה 

 מ"ר  1536.09שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   181.53שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר  190.06מבוא וחדר מדרגות : שטח שירות מוצע 
 מ"ר  236.79שטח שירות גזוזטרות  : 

 
 :  9קומה 

 מ"ר  1310.3שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר   146.63שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר   223.51שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  284.29מ"ר  שטח מרפסת גג :  154.63שטח שירות גזוזטרות  : 

 מ"ר 18.54לה: שטח פרגו
 

 :  10קומה 
 מ"ר  1008.78שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   135.34שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  215.74שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  208.58מ"ר , מרפסת לא מקורה :  113.24מ"ר שטח מרפסת  גג :  162.62שטח שירות גזוזטרות  : 
 

 :  11קומה 
 מ"ר . 933.4 שטח עיקרי מוצע :

 מ"ר .  123.36שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר . 187.06שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר. 162.62שטח שירות מרפסת גג : 
 
 :  12קומה  

 מ"ר . 746.66שטח עיקרי מוצע : 
 מ"ר .  50.34שטח שירות מוצע ממ"ד : 

 מ"ר . 149.9שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 
 מ"ר  325.44מ"ר, שטח מרפסת גג  :  85.58גזוזטרה:  שטח
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 :  13קומה 
 מ"ר  164.98שטח עיקרי מוצע : 

 מ"ר   25.58שטח שירות מוצע ממ"ד : 
 מ"ר  149.8שטח שירות מוצע מבוא וחדר מדרגות : 

 מ"ר  586.8מ"ר , מרפסת לא מקורה :  33.86שטח מרפסת  גג : 
 
 

 –מ"ר לא תואם  15480מ"ר <  17406.86סה הקובעת של שלושה בניינים : סה"כ שטח עיקרי מוצע מעל להכני
 מבוקשת הקלה 

 תואם למותר.–מ"ר   510מ"ר >   288.24סה"כ שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת :
 תואם למותר . -מ"ר  7260מ"ר >  5003.2סה"כ שטח שירות מעל להכניסה הקובעת 

 תואם למותר.–מ"ר  14747מ"ר >  10132.36סה"כ שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת : 
 

 יש להוסיף חתך מקומי  ומפלסים. –מוצע חצר אנגלי 
 יש לקבל אישור של יועץ תנועה.–מוצע חניות במרתף 

  
 

 פורסמו הקלות: 02/03/18בתאריך 
 ( לתקנות סטייה ניכרת , שבס.1( )ד( )9) 2(בהקלה לפי סעיף  26%-יח"ד ) כ 34תוספת של  .1
 שטחים עיקריים ושטחים הנלווים לדירה. 20%עד תוספת של   .2

 מ"ר לדירה(. 55מ"ר לדירה , שירות עד  15)מרפסות עד         
 ( )ב( לתקנות סטייה ניכרת.8) 2קומות בהקלה לפי סעיף  3תוספת של עד  .3

 
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 :יח"ד

 לא תואם למותר. –יח"ד המותרות  132יח"ד <  166מבוקש 
 תוספת. 26% -יח"ד שהם כ 34ה לתוספת מבוקשת הקל

ניתן לתת הקלה ע"פ תקנות סטייה  –יח"ד מעבר מותר ע"פ תב"ע  34שהם  26%למעשה נדרשת הקלה לתוספת 
 )ד(. 9ניכרת סעיף 

 
 :תמהיל ליח"ד

  A X 2ו  B X 1רק דגם:  119במגרש 
 

מס'  סוג דירה 
 יח"ד

שטח 
 פלדלת

סה"כ שטח עילי 
 פלדלת 

שטח מרפסת 
 יעיקר

סה"כ שטח 
 מרפסות 

 0 0 74.18 74.18 1 חדרים  3דירות גן 

 0 0 106.68 106.68 1 חדרים מחיר  4דירת  גן 

 0 0 237.34 118.67 2 דירת גן דופלקס עם מרתף

 94.24 11.78 594.8 74.35 8 חדרים 2.5דירת 

 206.08 12.88 1754.16 109.635 16 חדרים  4דירת 

 89.68 22.42 481.04 120.26 4 חדרים 5דירות 

 253.2 21.1 1762.56 146.88 12 חדרים  6דירת 

 52.46 26.23 331.74 165.87 2 דירות פנט

 10.74 10.74 155.14 155.14 1 דירות דופלקס 

 0 0 84.04 84.04 1 חדרים מחיר  4דירת  גן 

 0 0 222.08 111.04 2 דירת גן דופלקס עם מרתף
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 229.02 10.41 1598.96 72.68 22 חדרים  2.5דירת 

חדרים קומת  3דירת 
 מחסנים

1 77.81 77.81 17.67 17.67 

 758.09 17.63 4577.565 106.455 43 חדרים  4דירת 

 142.32 11.86 1456.26 121.355 12 חדרים 5דירות 

 546.56 17.08 4920 153.75 32 חדרים  6דירת 

 15.8 3.95 645.28 161.32 4 דירות פנט

 69.18 34.59 342.2 171.1 2 דופלקס  דירות

 166  19421.835  2485.04 

 
 סה"כ שטחים  כמות  מ"ר-גודל ב  סוג שטח לפי תב"ע והקלות 

 14520 132 110 עיקרי לדירה עפ"י תב"ע 

 2901.33429 19.98%   107עיקרי שבס כחלון לפי מגרש 

 B 11.672 47 548.584ממ"ד דגם 

 A 12.362 119 1471.078ממ"ד דגם 

   0 0 שטח עיקרי למרתפים לדירות הגן למרתפים

 B   166 19440.9963סה"כ שטחים לבניין טיפוס 

 0.257575758 34  סה"כ תוספת יח"ד שבס

 
 

 סה"כ שטחים  כמות  שטח מרפסות 

15 166 2490 

      

 2490   סה"כ שטחים למרפסות 

  4.96 חוסר/עודף שטחי מרפסות 

 
 
 

  בניין: קווי
 מ'  5 -קו בניין צדדי ימני 

 מ'  5 -קו בניין צדדי שמאלי 
 מ' 5 –קו בניין אחורי 

 אין חריגה מקווי בניין ע"פ תב"ע. 
 מרתפים מוצעים עד גבולות מגרש. 

 
 נדרשת השלמת בדיקת שטחים בהתאם להערות.

 
 הערות כלליות:

 יש לשים מפלסים בכל חלונות בחתכים.
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   OK/UKיש להשלים מידות   
 יש לשים מפלסים על מעקה בטיחות של מרפסות.

 יש לשים מפלס על גג עליון + מפלס אבסולוטי 
 יש לתקן את הפונט של הגשה .

 יש לסמן ע"ג מפת מדידה מיקום של צובר גז ו חדר טרפו
 יש לתקן מלל של מרתף 

  
 

 לסיכום : 
 יאום עם מח' רישוי.לאשר הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון דרישות ובת

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 ובתיאום עם מח' רישוי. רישותאת הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הד לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

בשכונה החשה של  1005יח"ד בתמ"ל  700תוכן כמעט כעת אנו דנים בגינדי. בסך הכל יש פה חמש בקשות שכוללות ב

בית ופארק. התוכניות תואמות לתוכניות הבינוי, ולתוכניות המאושרות. יש פה הקלות של שבס וכחלון, שזה גם 

ם. יו 14, עברו מעל 2.3-יחידות דיור וגם אחוזי בניה וחלק מהבקשות גם יש הקלה בקומות. בעיקרון, הפרסום נעשה ב

ום ו מתנגדים, לפנים משורת הדין, מאחר והם הגיעו היום, דיברנו איתם, וכולם הסכימו להתייצב לדיון היהיום הגיע

 ולא להמתין לזימון מסודר ודחיית הוועדה. ולכן נשמע את כולם בדיון. 

 

 עופר בוזי:

 יום עד להגשת ההתנגדות?  14-כמה זמן עבר מה

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

צה יום. ההתנגדויות הגיעו באיחור של מספר ימים. אני רו 14, שבוע שעבר היו אמור להיות 17.3, זה 2.3-מה יום 14

 להבהיר שבכל תיק שלא נדון עדיין והגיעו התנגדויות, תמיד נתנו למתנגדים את הבמה. המתנגדים זה הדיירים שזכו

 במחיר למשתכן. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 חשוב להבהיר שטרם רכשו את הדירות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

רשמית אנחנו צריכים לכתוב להם מכתב, לזמן אותם לדיון, זה מכתב רשום והליך ארוך. דיברנו איתם, הם הסכימו 

עה שגם הם לפנים משורת הדין לקבל התראות מעכשיו לעכשיו ולכן הדיון בכל זאת מתקיים עם כולם. אני מצי

 יתייחסו וגם גנדי יתייחסו לכל הבקשות ביחד. 

 

 עופר בוזי:
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אם אתם רוצים שהדיון יהיה תקן, תגידי את מה שאמרת עכשיו לכולם בהתחלה, כי אחר כך יבוא גנדי ויגיד שעברו 

 יומיים, הדיון לא תקף. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 הבקשות ביחד.  אני חוזרת ואומרת שאנחנו נדון בכל

 

 )המוזמנים הצטרפו לישיבה(

 )מציגים את עצמם(

מנהל הפיתוח  –מנהל פרויקט, אסף אדלר  -אדריכל איל ליגום, מיכאל פישר  –חברת גינדי  –מטעם המבקשים 

 מנהל פיתוח עסקי, עו"ד שמואל גלינקה ועו"ד עופר זוזובסקי ממשרד שיבולת(.  –העסקי, אמיר אגרנט 

ם יצחקוב רונן, שניאור עידו, מיכאל קוזשווילי, בן ישראל, עדי אהרון, אד –ם המביעים את התנגדות מטעם המוזמני

 גרבר, רועי ריחני. 

 

 מנכ"ל המינהלת הצטרף לישיבה –גלעד אורן 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני רק אציין שלא מדובר במתנגדים מאחר והם לא בעלי זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: – עוזי אהרון

אנו מבקשים להבהיר, מאחר והיום הוגשה ההתנגדות, בחלוף הזמן, לפנים משורת הדין אנו נעתרנו לזמן את 

המתנגדים. אני מבקש שהמתנגדים יצהירו לפרוטוקול כי הם הסכימו מהיום להיום להגיע ולהשמיע את התנגדותם 

 מבלי שיקבלו את הזימונים בדואר רשום. 

 

 המתנגדים:

 ו מסכימים פה אחד לקיים את הדיון היום. אנ

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני מבקש מנציג המתנגדים להציג את הדברים. תהיה תמציתי, ההתנגדות צריכה להיות מבחינה תכנונית בלבד. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 ים בהגדרה הסטטוטורית. שוב, לא מדובר בבעלי זכויות. הם רק זכו בהגרלה, הם לא מתנגד

 

 בן ישראל:

ת אאנו מודעים לכך שאין לנו זכויות כרגע בדירות וברכישה, אבל לפי החוק כן אנו יכולים כאזרחים מהשורה שרואים 

 עצמנו נפגעים עתידים מהנושא, להגיש התנגדות כמו כל הליך רגיל. 

נחנו ראינו אתמול, אחרי שעיינתי בגרמושקה. אני לא נכנס לעניין המשפטי כרגע, רק לרמה התכנונית של מה שא

ראיתי דברים שהם קצת נראים לי ולכל המאתיים ומשהו שחתמו על התצהיר של ההתנגדות, דברים שהם נראים להם 

 2.5לקויים, מנקודת מבט שלנו, שאם היינו הולכים לשוק החופשי דירה כזאת לא היינו קונים. אנו מדברים על הדירה 
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ואה, שבחלק מהם ראינו שחדר הרחצה והשירותים אין בו חלון. אנו מדברים על מאוורר מאולץ, חדרים, דירה כל

שבעתיד יכול לגרום לעובש, לריח לא טוב וכנ"ל לכל מיני בעיות תברואתיות. אני לא נכנס לקטע הרפואי כרגע, אלא 

"ד ישמש כחדר שינה עיקרי, מאחר חדרים הממ 2.5שנה. באותם  10-20רק למה שאני רואה היום בדירות שנבנו לפני 

ובחצי חדר שהיה, לפנים משורת הדין הבנו שבמקור היה אמור להיות שני חדרים, אז הוסיפו את החצי חדר, עשו לנו 

טובה. אני לא רואה איך זוג יכול לגור בתוך חצי החדר הזה. זה מסדרון, זה צר וארוך. הדבר הכי גרוע שאנחנו ראינו, 

יצרו מבואות משני הצדדים של הדירות הסמוכות ועל המבואות האלה אנו אמורים לשלם מי  חדרים הללו 2.5-שה

חדרים. מעבר לכך, אנו מדברים על מצב שבו עקב ההקלות, הגדילו את כמות הדיירים בבניין,  4שרוצה דירות של 

לים על מצב שאולי כשהמחוקק בא להגדיר מבחינת מעליות מה הסדר הנכון, אז הוא מסתכל לגובה. אנחנו מסתכ

המחוקק פספס והוועדה צריכה לתת את הדעת למצב שבו יש ריבוי דיירים בבניין, יש צורך של תוספת מעלית. אם 

נותנים בכל קומה דירה כלואה, באיזשהו מקום אולי לתכנן בצורה ראויה את חדר הלובי, את המבואות, את התכנון 

 ו לנו מענה אתמול ולא נתנו את הדעת. מסביב, את החניות. לכל הדברים הללו לא ניתנ

, מרדכי אביב ניסה להכניס בבניינים 20170077מקרה דומה שקרה בועדת התכנון בראשון לציון, מספר הבקשה זה 

ת , אם אני לא טועה, גם דירות כלואות. הועדה קיבלה את ההתנגדויות של אותם בעלי זכויו177ברקפות, הגרלה מספר 

כות בקרקע וכביכול לא צד בעניין, אבל היא כן קיבלה את זה, זה מפורט פה בנספחים, כל עתידיות, שאין להם ז

החלטות הועדה. הם מצאו את ההתנגדויות של הזוכים כן ראויות. שם מדובר אחד לאחד מקרה דומה, שאין חלון 

מה, מכורח האילוצים בשירותים, דבר שיוצר עובש. אנחנו לא נגד דירה חמישית, החלטתם לעשות דירה חמישית בקו

של השטח הקומתי, אני יכול להבין, אבל לפחות לתכנן בצורה ראויה, מבלי שהיא תשפיע לרעה על המבנים הצמודים. 

 המבואות, הנושא של המעלית וחדרי הרחצה. זה בגדול. 

, בול קלעתם חדרים. מבחינת התמהיל, הוספתם כביכול אוכלוסייה של מחיר למשתכן 6דבר נוסף זה התמהיל עצמו, 

 חדרים אולי, אבל אתם כעירייה, שאתם רוצים דיירים עתידיים, אתם באמת רוצים תחלופה כזו? אני לא ראיתי 2.5-ל

חדרים, למעט קומת מחסנים. זה לא נראה לי משהו ראוי. גם אין פה אחוז מאוד גבוה, יש פה אחוז  3בכל הפרויקט 

 חדרים.  3מאוד קטן של דירות 

 

 שניאור עידו:

ה חדרים, דירות שאנחנו בתור זוכים עתידיים לא נוכל לרכוש. אם לא נוכל לרכוש ז 6יש אחוז גבוה מאוד של דירות 

 יעבור חזרה ליזם, הוא יוכל למכור את זה שוב בשוק החופשי. 

 

 בן ישראל:

 6 , הגענו למצב של106, מגרש 119, יש פה מגרש 108חדרים, לפי החתכים שעשינו בחלקות, אני רואה במגרש  6-לגבי ה

מלש"ח ומעלה, אף אחד לא  2אחוז מהדירות, שעלותם בכל פרויקט שלא תבחרו היא  30-31-ל 26חדרים שמהווים בין 

יכול להסכים לזה, אף אחד לא יקבל משכנתא לזה וזה חוטא למטרה של המחיר למשתכן. מצד אחד התכנון פה הוא 

ח את זה. גם יהיה פה תחלופה. אתם בתור עירייה צריכים להסתכל גם חדרים, הכי קטן שאפשר, שאף אחד לא ייק 2.5

 קדימה על התושבים. פתרו את זה בצורה נכונה, ביבנה עשו סקר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 הדברים ברורים, על תחזור על עצמך. עוד מישהו רוצה להוסיף משהו? זכות התגובה למבקשים. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:



 

162 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

בשתי טענות משפטיות ואחריהן לדעתי כבר אין מה להמשיך, אבל אנחנו נענה גם לכמה עניינים תכנוניים  אני אפתח

 ועל זה יענה איל, שהוא האדריכל של החברה. 

מבחינה משפטית, מעבר לזה שראש הועדה אמר שההתנגדות הוגשה באיחור ואנחנו כבר כאן ונתנו להם לוותר, אנחנו 

יא הוגשה באיחור, אבל נמשיך הלאה. בניגוד למה שאמר האדון הנכבד פה, בני, הוא צודק לא מוותרים על הטענה שה

בחלק הראשון, הוא טעה בחלק השני. הוא צודק שאין להם זכות להתנגד. החוק קובע את זה. הוא טועה בחלק השני 

גדר, התנגדות להקלה, שהוא אומר יש לנו איזושהי זכות בסיסית. אז התשובה היא לא, אנחנו פה בהליך מאוד מו

והסעיפים האלה מורים שלחברים הנכבדים פה,  149-ו 147החוק הוא חוק התכנון והבניה, הסעיפים הרלוונטיים הם 

שכל מה שעד עכשיו הם עשו, ואני לא אומר את זה כמובן לרעתם, זה לא לגנאי או משהו, הם זכו בהגרלה במחיר 

ט ישהו מהם, חלקם, יהיו בכלל בסופו של דבר דיירים שיקנו דירה בפרויקלמשתכן, אנחנו לא יודעים לומר היום אם מ

 הזה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תתייחס לגופן של הטענות. 

 

 עו"ד שמואל גלינקה:

הטענה הזאת ביחס לזכותם של דיירים שזכו בהגרלה של מחיר למשתכן, לבוא לטעון את הטענות האלה, זה נדון בבית 

ל אביב בעתירה מנהלית שהוגשה לגבי פרויקט שכזה בגליל ים וגם שם נטענה הטענה הזאת בדיוק, משפט מחוזי בת

-12749-11שיש להם זכות בסיסית ובית המשפט לא קיבל את הטענה הזאת. אני יכול להפנות אתכם לעתירה מנהלית 

בכלל. שוב אני מזכיר, אנחנו  . מעבר לכך, כפי שכתבנו שמה, הטענות פה שעולות, יתר הטענות הן לא תכנוניות17

בהתנגדות להקלה, זה המצב שבו אנחנו נמצאים. ניצלנו את הזמן בחוץ, אני לא יודע אם חברי הועדה עשו את זה 

במכוון או שכך זה קרה, יצא דבר טוב, הם דיברו ביניהם, העלו כל מיני שאלות וקיבלו תשובות אני כעורך דין פחות 

ליהם. אני חושב שיש להם מידע חסר לגבי חלק מהטענות שהם טוענים ולכן הם טוענים מבין אותם ותכף איל ידבר ע

אותם. בסופו של דבר, האנשים האלה אולי בסוף יהיו דיירים שלנו, אנחנו לא רוצים לריב איתם, אבל ההתנגדות 

הספציפיות על  שלהם פה צריכה להידחות. ואיל יענה פה על עוד כמה דברים שיו"ר הועדה ביקשה לגבי הטענות

 החדרים וכו'. 

 

 אדריכל איל ליגום:

אני דיברתי עם המתנגדים ואני מכבד את הטענות שלהם.  בהחלט היה לי חשוב לדבר איתם באריכות, בניגוד לעצה של 

היועצים משפטיים שלי, כי חשוב לי לדעת מה הם חושבים ואנחנו מאוד מאמינים בפרויקט הזה. אני מלווה את 

כבר עשרה חודשים ואני חושב שבאילוצים המאוד משמעותיים שיש פה בפרויקט, שהכתיבה גם התב"ע  הפרויקט הזה

חדרים שעשינו במתווה  2.5-וגם תוכנית הבינוי, הגענו פה לתוצאה יפה מאוד. לעצם העניין, הדירה הכלואה, דירת ה

עליה תווית ולהגיד שהיא דירה  של חמישה חדרים בקומה, זה דירה שאנו רואים אותה כדירה טובה, אפשר לשים

מטר עם כיוון אוויר אחד זה דבר שאנחנו עושים אותו בהרבה פרויקטים וגם  75כלואה, אבל דירה קטנה של 

בפרויקטים יוקרתיים מאוד במגדלים, אם זה בתל אביב וברמת גן, אנחנו רואים שיש לזה ביקוש טוב מאוד. הנושא 

ת, במיוחד בשנים האחרונות שמדברים הרבה על בניה ירוקה ועל עיבוד של קירות מסך הוא נושא שנוי במחלוק

אנרגטי, זה לא קשור למקרה הזה. הדירות האלה בכל הפרויקט שלנו וגם ממה שאנו מכירים בביקושים בשוק, אין 

חשבנו מ', אנחנו  75דירות של עד  20%-בעיה למכור אותן, דיירים אוהבים אותן. לפי התב"ע  הדרישה היא לעמוד ב

חדרים, כי אנחנו חושבים  2.5חדרים, מה שמותר לנו ובסופו של דבר הגדלנו את זה לדירת  2בהתחלה לעשות דירת 
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שזה פתרון שנותן גם אפשרות לחדר נוסף לילד וגם מאפשר להגדיל את חדר המגורים. לכן אנחנו חושבים שזה פתרון 

 טוב מאוד. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, יש לכם מספיק דירות להציע להם בפרויקט הזה?  2.5רוצה בהנחה תיאורטית שאף אחד לא 

 

 אדר' איל ליגום:

 דירות, דירות כאלה.  300מכלל הדירות, שזה משהו כמו  20%יש לנו 

 

 ננה חן:

 ? 2.5כאלה זה 

 

 אדר' איל ליגום:

נו לחדרים. יש  2.5ין רובן מ', לצורך העני 75זה דירות עד  20%דירות שמתוכן  1,429אני אציג את התמהיל. יש לנו 

מ' לפי דרישת העירייה, אנחנו רוצים לעשות תמהיל קצת אחרת, אבל זו היתה  110חדרים של  4שהן דירות  33%

, אנחנו 30דרישת העירייה אחרי שהם בדקו את הנושא וחשבו שזה הדבר הנכון ואנחנו התיישרנו עם זה. הם ביקשו 

 של דירות קטנות בפרויקט והמשמעות של הדבר הזה היא שיתרת הדירות,  55%. זאת אומרת, שיש לנו בעצם 33נתנו 

 

 עופר בוזי:

 חדרים, מה עוד?  4חדרים,  2.5לא סיימת את התמהיל. אמרת 

 

 אדר' איל ליגום:

 חדרים ופנטהאוזים.  6דירות  38%-חדרים ויתרת הדירות כ 5מטר  120בערך דירות של  10%יש 

רבה דירות גדולות. כשיזם קונה קרקע, הוא קונה על מנת להרוויח. זאת אומרת שאם הוא התשובה למה צריך כל כך ה

דירות קטנות, זה אומר שיתרת הדירות  50%לא מנצל את כל הזכויות, הוא מפסיד בפרויקט. ולכן, אם יש דרישה של 

 5.5-חדרים ו 6ת דירות גדולות הן דירות גדולות, אין מה לעשות נגד הדבר הזה. ולכן, בלב כבד עשינו את יתרת הדירו

חדרים, כאשר מה שיפה בהן, שאנחנו חושבים שהם בתכנון טוב, הם נותנים גמישות להוריד את החצי חדר ואכן יש 

 בעיה במחיר למשתכן לקנות את הדירות האלה, אבל זה ידוע, זה חלק מהדבר. 

 

 בן ישראל:

 אבל הפרויקט הזה מוגדר כמחיר למשתכן. 

 

 גום:אדר' איל לי

אם הייתי עושה את הדירות הגדולות שעשיתי כדירות קטנות, לא הייתי יכול לנצל, כמו שאמרתי, את השטחים 

 שקיבלתי, שקניתי והייתי מפסיד בפרויקט. לכן זה לא אפשרי. 

 

 עידו שניאור:

 ף אחד לא ידע. אני רק רוצה לגבי האיחור בהגשת ההתנגדות. אנחנו לא ידענו, אנחנו אלף איש בערך שמאוגדים וא
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 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 זה עניין משפטי. תתמקדו בנושא התכנוני בלבד. 

 

 בן ישראל:

אני אסכים את זה. העורך דין פה אמר מידע חשוב, מידע חסר, כי אין לנו את כל המידע הנכון, אנחנו לא הספקנו 

 לאחרי החג להגיש אותה בצורה עניינית, נכונה,להציץ בהכל. ביקשנו גם בבקשה של ההתנגדות שלנו אם יאפשרו לנו 

טובה, בליווי חוות דעת של שמאים, של אדריכלים מטעמנו. כל המטרה פה היא בסך הכל לעשות שיתוף פעולה, לא 

י ללכת נגד. נגד לא נצא מזה, זה משפטים ושטויות. כשאתה מדבר על גליל ים, אנחנו מדברים פה על מהלך משפטי. אנ

ל מהלך משפטי, אני מדבר פה על מהלך של שיתוף פעולה. אם היית עושה סקר בין הזוכים, משתף לא מדבר פה ע

 6-ל 38%אותנו, היית רואה שיהיה לך קל למכור את הדירות אצלנו. עכשיו מה שאתה יוצר, אתה יוצר איזשהו פקק. 

 חדרים, כשאתה יודע שזה הולך למחיר למשתכן. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 , אנחנו מבקשים לסיים, בבקשה. טוב

 

 אדר' איל ליגום:

קומות בבניינים וזכויות. זאת אומרת  2-3שני משפטי סיום. אחד, ההקלות שאנחנו פרסמנו מתייחסות רק לתוספת 

שכל הרשימה שנתנו פה היא בכלל לא חלק מהנושא של ההקלות שביקשנו. ודבר שני, אני חושב שהפרויקט הוא באמת 

ויש בו הרבה מאוד אילוצים. אנחנו בטוחים שגם המתנגדים, ברגע שהם יקנו פה הדירות אם וכאשר, פרויקט טוב 

 כמובן שהם סוברנים להחליט, הם ייהנו מהפרויקט. זה הכל, חג שמח. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 תודה רבה לכם, חג שמח. 

 

 )המוזמנים עוזבים את הישיבה(. 

 

 חיצוני לועדה: יועמ"ש –עו"ד גל אוהב ציון 

של גליל ים, השופט שוחט  12749-11-17אני גם חושב שצריך להפנות להליך שהיה בפני השופט שוחט, עתירה מנהלית 

נותן את דעתו שם על התנגדות של זכאים במחיר למשתכן והוא קובע שאין להם שום זכות קניינית ולא זכות חוזית 

נגדות, לא צריך לשמוע אותם. זה אמר השופט שוחט. אני חושב שאת והם רק זכו במחיר למשתכן. אין להם זכות הת

ההתנגדות צריך לסלק על הסף מהטעם הזה שאין להם שום זכות קניינית, הם לא בעלי קרקע, הם זוכים ויכול להיות 

 שיום אחד הם ירכשו דירות שם. אבל בלי קשר, אנו יכולים לדון בתמהיל. 

 

 וועדה:יועמ"ש ה -עו"ד שלומית שפינדל 

 אני חושבת שהם גם מבינים את זה, הם אמרו בעצמם. 

 

 ננה חן:
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 יכול להיות שמבחינה חוקית אין להם זכויות. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אבל מוסרית וציבורית אנחנו צריכים להתייחס. 

 

 ננה חן:

ל שיוכלו להגיש התנגדות, בסופו  אנחנו נמצאים כאן כדי לשמוע אותם וכדי לייצג את רצון הציבור. אז גם אם הם לא

דבר שמענו אותם, אנחנו יודעים איפה הבעיות ומה כואב להם ואנחנו צריכים לראות איך בסופו של דבר אנחנו 

ו, מביאים לכך שיהיה פרויקט, כדי שליזם יהיה שווה לבנות את הפרויקט, כי אם לא יהיה לו רווחי הוא לא יבנה אות

ו יקבל דירות שהוא יוכל גם ליהנות מהם וחלק גדול מהדברים שהזוכים העלו הם דברים אבל מצד שני, שהציבור שלנ

 בעלי טעם ואני יכולה להבין אותם ואני בהחלט ארצה לייצג חלק מהדברים האלה. 

 

 גלעד אורן:

 השכונה,קודם כל, חשוב להבין, שאנחנו עמדנו לאורך כל השלבים ביחד עם היזמים ותיאמנו פחות או יותר את צביון 

מתוך ראיה שיהיה פרויקט איכותי וטוב, ונעזוב את האלמנטים המשפטיים, אני לא מדבר על זה, לעשות שכונה 

, איכותית וטובה לטובת העיר אור יהודה. בגלל זה לקחנו אדריכל בינוי, אחד מהמובילים בארץ, שהוא גידי בר דיין

בוה של הבניינים, במיוחד בהתייחסויות שלנו של הממשקים קבענו נספח בינוי מחייב, שמצריך סטנדרט מאוד מאוד ג

, בין השטחים הציבוריים לפרטיים. אנחנו לא יכולים כל כך כעירייה או כועדה להיכנס יותר לתמהיל של תוך הבניין

למרות שגם לזה נכנסנו, אבל בגדול הדגש ששמנו, בניגוד אגב לשכונות אחרות של מחיר למשתכן ברחבי הארץ, זה 

זה חומרי גמר ישתמשו, מה הממשקים והשטחים הציבוריים, המיקומים של המרפסות ועוד כל מיני כהנה וכהנה אי

הגבלות, שגם פרסמנו אותם במכרז, שזה דבר שהגביל את המשתתפים השונים במכרזים כי הם הבינו שלבקשות של 

תמהיל הדירות העירייה פה נתנה את  עיריית אור יהודה יש השלכות כספיות עמוקות מאוד. מעבר לזה, גם בנושא

מילתה, מה שנקרא, כי בתחילת הדרך, אם אני אזכיר לכם, כי אתם אלה שהבאתם את רחשי הציבור אלינו, היו 

רות חדרים, אלא יש רק דירות קטנות וגדולות. והיזם בא ואמר אני מבחינתי מרוויח יותר על די 4שמועות שאין דירות 

 תר כסף. גדולות, רוצה להרוויח יו

 

 ננה חן:

 זה ממש לא מדויק. 

 

 גלעד אורן:

 אני אגיד לך למה במקרה הזה זה כן מדויק. הוא אומר אני מבחינתי מרוויח יותר כסף בדירות האלה ולכן אני רוצה

 דירות קטנות. 20%לעשות ככה והתב"ע מאפשרת לי. עכשיו, יותר מזה, התב"ע  מחייבת, זה לא אופציה, מינימום של 

 זה המחוקק שם דגש ואמר שהוא מפחד שהרבה דירות יהיו דירות יקרות. גם ל

 

 עופר בוזי:

 זה נחשב? 110, או גם עד 75אבל קטנות זה 

 

 גלעד אורן:
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 מטר, אני ממש מדגיש את הדבר הזה.  75לא, יהיו דירות עד 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מטר.  80לפי דעתי זה עד 

 

 :גלעד אורן

 זה סדרי הגודל. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

מטר. זאת אומרת, יש פה אילוצים  121מטר עיקרי, כולל ממ"ד זה  110ועוד הוראה אחת, שממוצע סך הדירות יהיה 

 והגבלות. 

 

 גלעד אורן:

אפשרת להם שטח עיקרי זה מה שקרה למעשה. אז כשהם באו והציגו את תמהיל הדירות בהתחלה, כאשר התב"ע  מ

 מטר מותר לי לפי תב"ע.  122מטר, נוסיף לזה עוד ממ"ד, אנחנו מדברים על שטח ממוצע לדירה  110של 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא מותר, חייב. 

 

 גלעד אורן:

 לא, הוא יכול לא לנצל את כל הזכויות. 

 

 דה:יועמ"ש חיצוני לוע –עו"ד גל אוהב ציון 

 לא, ממוצע שהוא חייב לעמוד בו. 

 

 גלעד אורן:

ל חדרים ואז העירייה התעקשה וביקשה תמהי 6, 5דירות קטנות וכל השאר דירות  20%נכון. ואז למעשה הוא הציג לנו 

 4חדרים, תהיה כמות ניכרת של דירות  3של  20%מלא של כל הדירות ובאמת הגענו איתם לסוג של הבנה שיהיה 

 חדרים והשאר דירות גדולות. גם זה שבאים ואומרים מחיר 5דירות  9%חדרים, יש  4דירות  33%ל זה יש חדרים ובגל

ג צעיר ילדים לצורך הענין. זה לא מחייב עכשיו שכל זו 4למשתכן בדר"כ זה לזוגות צעירים, אז גם יש זוגות צעירים עם 

וסיות, לא רק לסקטור ספציפי ובגלל זה החליטו יש לו ילד אחד. והראיה היתה שתמהיל הדירות יפנה לכלל האוכל

לעשות את כל תמהיל הדירות הזה. בנוסף, לגבי הדברים התכנוניים שהם מדברים לגבי השירותים, אז חשוב להבין 

ות שכל דבר כזה, גם אם אין חלון בחדר שירותים או דבר כזה או אחר, עדיין זה חייב לעבור מכון תקנים, משרד בריא

א שסתם שמים מאוורר ושמים ונטה. כל תהליך כזה הוא מוסדר על פי חוק. כמובן שהועדה הזאת יכולה וכו', זה ל

להגיד מה שהיא רוצה, אבל אני לא חושב שמבחינה חוקית יש לנו אמירה לומר להם איפה למקם את תא השירותים 

קומה ואיך הוא יכול לנצל את או את פתחי האוויר. ברגע שהתב"ע מאפשרת ואומרת כמה מטרים הוא יכול לנצל ב

 החלוקה, אז אי אפשר לומר להם. 
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 עופר בוזי:

 בתוכניות שלהם הם נצמדו למה שהיה במכרז? 

 

 גלעד אורן:

הם נצמדו למה שהיה במכרז מבחינה תכנונית והדבר הכי חשוב בעולם של התנגדות שההתנגדות יכולה להיות אם 

 תאם לתב"ע, אז אין עילה להתנגד. הולכים בניגוד לתב"ע. ברגע שהיזם פועל בה

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 חדרים יש?  2.5כמה דירות של 

 

 גלעד אורן:

 דירות. גם צריך לסנכרן את המחירים, דירה כזאת היא דירה של פחות ממיליון שקל.  300-, שזה כ20%

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 התקן מאפשר בלי פתחי אוורור בשירותים?

 

 מ"מ מהנדס העיר: –ליאת בן אבו  אדר'

 יש פתחי אוורור, זה פשוט לא חלון, זה לא מופנה לחזית. 

 

 גלעד אורן:

 אם תראה את הדירה, יש לה פתחי אוורור מהסלון ומהממ"ד. 

 

 ננה חן:

 אני הסתכלתי על הדירה וזה בושה לנו שאור יהודה מאשרת דירה כזאת. גלעד, תיקח את זה לתשומת ליבך. 

 

 יו"ר הועדה: –אהרון  עוזי

 בנווה סביון אין לנו פתח אוורור, יש לנו ונטה. 

 

 ננה חן:

 כן, אבל זה לא הבעיה העיקרית, הבעיה העיקרית זה תמהיל הדירות. 

 

 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 פעולה. יש פה תוכנית אני רוצה גם להבהיר מבחינת הצוות המקצועי. באמת היה פה הליך שנעשה בצורה יפה ובשיתוף

וותמ"לית שקובעת הגדרות מאוד מדויקות. יש אחר כך נספח בינוי מחייב שגידי בר אורין תכנן ברמת פירוט מאוד 

 גבוהה לדוגמא איך המעקה צריך להיראות. זה לא רמת פירוט סטנדרטית. 
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 עופר בוזי:

 זה מבחינת המכרז שהיה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה מבחינת המכרז אבל זה הנחיות בינוי מחייבות. 

 

 גלעד אורן:

 אגב, לא רק המעקות, אנחנו לקחנו להם שטחים פרטיים לטובת זיקת הנאה לשטחים ירוקים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

ושטחים פתוחים, יש לצורך זה שתיווצר פה שכונה ברמת שירות מאוד גבוהה ולא סטנדרטית. הנושא של שטחי ציבור 

פה מערך תנועה שלם של חיבורים, אנחנו ממש לוקחים להם זיקות הנאה מתוך שטחים פרטיים שלהם כדי ליצור את 

 הרצף הפתוח, כך שבן אדם הולך ברגל יכול להגיע לכל כיוון מקצה אחד לשני. בנוסף, יש פה הגדרות מאוד מדויקות

ית, הלאה, ולמעשה, הם עומדים בכל הנדרש על פי תב"ע. אנחנו ועדה תכנונ לגודל דירות, לתמהיל דירות, לאחוזים וכן

בקשה שתואמת תב"ע לחלוטין בכלל לא מגיעה לוועדה הזאת, היא נמצאת ברשות רישוי. ההקלות שלהם הן הקלות 

קלות בקומות, הקלות ביחידות דיור והקלות בשטחים. למעשה, כל הטענות של המתנגדים לא דיברו על אף אחת מהה

 האלה. 

 

 ננה חן:

גם בצד המקצועי, ברגע שהם מבקשים הקלות, דרך ההקלות הם בעצם משנים את תמהיל הדירות, או לפחות את סוג 

 הדירות, את איכות הדירות. 

 

 עופר בוזי:

ב"ע התחדרים, לפי  2.5ננה, אני מבין מה את אומרת, אבל אם הבנתי נכון, גם אם אנחנו רוצים עכשיו שלא יהיו דירות 

 אי אפשר ולפי ההנחיות של המחיר למשתכן אי אפשר. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 עופר בוזי:

 חדרים אז סבבה, זה אפשרי? 3.5גם אני אומר שאם אפשר שיהיה הכל 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 זה התב"ע. 

 

 ננה חן:

ון אוויר אחד, עם זה שחדר השינה, החדר העיקרי, המאסטר הוא בעצם חדרים עם כיו 2.5כשאנחנו מדברים על דירת 

ממ"ד, והחדר הנוסף הוא בעצם חדרון וגם לקרוא לזה חדרון זה לתת לזה כבוד, ועם בעיות נוספות, אני חושבת שלא 
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-בסדר. ה וזה 20%לזה התכוון המשורר. כשאנחנו מדברים על להיצמד לתמהיל הדירות, כן, צריך שיהיו דירות קטנות 

מ', יכול להיות עם שני כיווני אוויר חלקם, זו שאלה אלינו. הממ"ד יכול  80מ', יכול להיות גם  75יכול להיות  20%

 להיות החדר הנוסף ולא החדר העיקרי? בהחלט כן. כל זה עניינים תכנוניים. 

 

 גלעד אורן:

 מ'.  6הממ"ד לא יכול להיות, יש לו תקן של גודל, הוא לא יכול להיות 

 

 ננה חן:

 מטר, אתה רק מחזק את דבריי.  6על זה בדיוק אני מדברת, שהחדר הנוסף לא צריך להיות 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  90' מטר, זה בלי ממ"ד. הדירה היא פלוס ממ"ד. אנחנו מדברים על כמעט 75כשהוא מדבר על 

 

 ננה חן:

 ם יפה. חדרי 3' מטר אפשר להוציא דירות 75

 

 עופר בוזי:

 חדרים בלי ממ"ד, זה אומר שזה שלושה.  2.5רגע, מה שאתם אומרים משנה את כל התמונה. אם זה 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 מ'.  12סליחה, טעות שלי, זה המרפסת. המרפסת היא 

 

 ננה חן:

 ריך את כל הבעיות להכניס בתוך דירה אחת קטנהחדרים מאוד איכותית ולא צ 3-חדרים ו 3מ' אפשר להכניס גם  75-ב

 מסכנה עם כיוון אוויר אחד, שבעצם זו הדירה היחידה שאנחנו מציעים לאותם אנשים שלנו. 

 

 עופר בוזי:

 דירות.  470חדרים, שזה  4מטר,  110-הדיירים שלנו רובם ירצו, גם לפי מה שהם כתבו, את ה

 

 

 

 ננה חן:

ן . לכן, התמהיל הזה, שאני יכולה להבי5גם מה שהם ביקשו ואחוז קטן מהם אולי ירצו , זה 3.5וחלקם  3חלקם ירצו 

את עמדת היזם שאומר אני חייב להרוויח, זה נכון, אבל תעשו תכנון אחר שאולי תוכלו גם להרוויח, אבל בואו לא 

דיור למשתכן, אנחנו נדפוק את הציבור שלנו וזה מה שאנחנו עושים פה, חד משמעית. דבר נוסף, כשמדברים על 

של הדירות הקטנות,  20%-מדברים שאנחנו באים לטובת הציבור. לא יכול להיות שכל הדירות שמופנות אליהם, ה

חדרים  6-זה מטורף. אז אולי ה 38%חדרים  6יהיו דירות דפוקות לחלוטין. כשאני מסתכלת על התוכנית המליאה, 

 תהיה בצד השני. 
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 גלעד אורן:

 חדרים.  6-פנטהאוזים ודירות גן, זה ה זה כולל 38%-ה

 

 ננה חן:

 גלעד, את מי אתה מייצג פה?

 

 

 ננה חן:

 דירות גדולות? 38%הסמכות שיהיו 

 

 עופר בוזי:

 כן, בין היתר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זה תואם תב"ע  לחלוטין. 

 

 ננה חן:

 חדרים? 6תכן. כמה תושבי אור יהודה מסוגלים לקנות דירות מהדירות צריכות להיות דירות למחיר למש 80%חברים, 

 

 עופר בוזי:

 אז תשאירי להם גם קטנות, אז יש פה תמהיל. 

 

 ננה חן:

 אבל אין לך מספיק. 

 

 גלעד אורן:

 חדרים, הם פשוט דירות יקרות יותר.  6חדרים, הפנטהאוזים לא בהכרח  6למה? דירת גן היא לא 

 

 

 

 ננה חן:

נוספים גם לא ילכו  10%חדרים,  5-הורדת מהמחיר למשתכן, מהתושבים שלנו, נכון? ה 40%כבר אז אתה אומר ש

 מטר.  110כשכולם  33%לזוגות הצעירים. מה שזה משאיר אולי 

 

 גלעד אורן:

 חדרים ראויה.  4חדרים תהיה  4אני התעקשתי שדירות 
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 ננה חן:

 אתם כעירייה לא ייצגתם את הציבור שלנו. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –והב ציון עו"ד גל א

 ננה, אבל יש תב"ע שהיא בעייתית. אני בעצמי ישבתי עליה שעות. 

 

 ננה חן:

 אבל מי עשה את התב"ע? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 מינהל התכנון ורמ"י. 

 

 ננה חן:

 בלי השתתפות העירייה. הרי העירייה היתה חלק מזה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –ציון עו"ד גל אוהב 

 לא, הם עשו ותמ"ל. 

 

 עופר בוזי:

 ננה, אי אפשר לחזור אחורה. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

הותמ"ל לקחה תב"ע אחת ולצערי עשתה כמעט העתק הדבק לכל הארץ והיא תכננה כך את כל הדירה וכתבה בכל 

מ' ממוצע וממ"ד יהיה ממוצע הדירות וזה מה שיוצא בתמהיל  110-מטר ו 80מהדירות יהיו עד  20%-התוכניות שכ

 הזה, מה לעשות?

 

 גלעד אורן:

 גם חשוב להבין, בסופו של דבר ברור שיש מחיר לכל דבר. 

 

 ננה חן:

  אז בואו נקרא לילד בשמו ונגיד אוקי, לא התכוונו שזה יהיה לדיור למשתכן, עשינו את זה בכאילו. אלה העובדות.

 

 ופר בוזי:ע

 ננה, זה לא ועדה פוליטית. 

 

 ננה חן:

 על איזה פוליטיקה אתה מדבר? 
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 עופר בוזי:

 לבוא אליהם ולהגיד להם חבר'ה, העירייה תכננה עכשיו תוכנית שהיא לא מתאימה לכם? זה מה שאת רוצה לעשות? 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 ומרת. אבל עופר, אי אפשר לדחות על הסף את כל מה שננה א

 

 עופר בוזי:

 אני לא דוחה על הסף, אני רוצה להתקדם. 

 

 ננה חן:

 אתה רוצה להתקדם על חשבון מי? 

 

 עופר בוזי:

השאלה היחידה פה האם ניתן, אנחנו גם נמצאים פה בסדין של חוקים וועדות ולא מחליטים כל העולה על רוחנו. 

ואל לו וקשה לנו לנפץ אותו גם אם אנחנו ועדת תכנון. אני שהבנתי תוך כדי הדיון שיש לנו פה סדין שאנחנו כפופים 

מ' לנסות לתת מקצה שיפורים  75מהדירות שהם  20%האם ניתן תכנונית לפנות לחברת גינדי ולבקש ממנה את אותם 

 ןבאופן שיהפוך את הדירות האלה, אני לא נכנסתי לעובי הקורה אם הדירה ראויה או לא למגורים, אם יש אוורור, אי

 אוורור וכו'. 

 

 ננה חן:

 אז בוא תסתכל על זה. 

 

 עופר בוזי:

 אני לא אצליח לעשות את זה פה במעמד הזה. 

 

 ננה חן:

 זה מאוד פשוט, אפשר לראות את זה? 

 

 עופר בוזי:

מה שאני רוצה להביא בשורה תחתונה זה שאלה שזכו במחיר למשתכן תהיה להם היצע בתוך התמהיל הזה שהוא 

 . כמה זכו במחיר למשתכן?סביר והגיוני

 

 גלעד אורן:

 . 1,429-. הם מבקשים שבס כחלון ובגלל זה מגיעים ל80%. זה 1,140מתוך  912

 

 עופר בוזי:

 . 1,429-וסביר להניח שהם יגיעו ל
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 גלעד אורן:

 יהיה הגרלה נוספת.  80% 1,429-כן, אבל גם ה

 

 ננה חן:

 זה כבר עם השבס. הם כבר קיבלנו את ההקלות. 

 

 גלעד אורן:

דירות,  240דירות, מתוכם עוד  300-הראשונים. ברגע שהועדה תאשר להוסיף עוד כ 1,140-זוכים זה על בסיס ה 912

 , תהיה לגביהן הגרלה נוספת. 80%שזה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אנחנו יכולים להתנות את תוספת הדירות במקצה שיפורים. 

 

 ננה חן:

 זה לא מקצה קטן. 

 

 אורן: גלעד

חשוב להבין שדבר גורר דבר. אני לא נגד לשפר, אבל אף אחד מאיתנו לא אדריכל ואני מאמין שהם כאדריכלים ניסו 

 לעשות את התוצאה הטובה ביותר, כי בסופו של דבר הוא מוכר מחיר למטר. 

 

 ננה חן:

 רוצה לתת לתושבים שלך. גלעד, אבל אתה מבין מספיק כדי לראות שהדירה המצ'וקמקת הזאת זה לא דירה שאתה 

 

 גלעד אורן:

 אנחנו חייבנו אותם בטיפוסים של הבניינים, חייבנו אותם במיקום המרפסות, חייבנו אותם בבניינים הפינתיים איך

ב נראה הבניין. בסופו של דבר, ברגע שאתה מחייב על כל הדברים האלה, אז הנה, בבקשה, תצייר פה סתם ריבוע, תחיי

נות מרפסות, תמיד תהיה דירה כלואה בצורה כזאת או אחרת שיש לך את הדירה החמישית. זה את כל הדירות בפי

 משהו שהוא תכנוני. 

 

 

 

 עופר בוזי:

, 1,140-בתמהיל שהם הציגו הם ככל הנראה כבר לקחו את הקלת שבס וכחלון ובחשבון, כי סך הדירות פה לא מגיע ל

 ומשהו.  1,400-אלא הוא מגיע ל

 

 ננה חן:

 ציעה לדחות את הדיון. אני מ
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 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

, לא, אני רוצה לחדד על מה הנושא היום. היום הנושא הוא רק על ההקלות, אנחנו לא באים עכשיו לפתוח את התוכנית

 זה גם בעיה. 

 

 ננה חן:

 אבל אם אתה נותן את ההקלות, זו התוכנית. 

 

 עופר בוזי:

 מקבלים אותה או דוחים אותה. הדיון עכשיו הוא דיון בהתנגדות, 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

המקסימום שאפשר לעשות זה לא לאשר את ההקלות של כחלון שבס והקומות. התכנון כבר תואם עם העירייה 

בשלבים קודמים, כולל בתוכנית הבינוי, זה בדיוק התוכנית הזהה לחלוטין מבחינת התכנון. אם לא נאשר את כחלון 

 ואת השבס ואת הקומות, יישאר בדיוק אותו תכנון או קצת יותר צר ופחות בגובה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 יותר צר זה לא יהיה, אם לא נאשר. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אם לא נאשר זה יכול להיות יותר צר כי לא יהיה לך את השטחים. אתה לא מאשר תוספת שטחים. 

 

 נציגת מנהל התכנון: –ה רוטשטיין הדס

 אבל אם יש פחות יחידות דיור אז אולי לא יצטרכו דירה חמישית לקומה. 

 

 ננה חן:

 נכון. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אבל הם מבקשים עוד קומות. התכנון כבר תואם לחלוטין עם העירייה בשלבי הבינוי, בשלבי התב"ע. 

 

 

 

 ננה חן:

 שיבואו אלינו עם תוכנית טובה, נאשר להם באהבה. שיתקנו, 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אז עכשיו אנחנו צריכים לחזור אחורה ולא לאשר את התוכנית בינוי שאישרנו. 
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 עופר בוזי:

 בלי אישור של כחלון ושבס גם הפרויקט הזה לא יצא לפועל, בואו נהיה עם עיניים פקוחות, בסדר? 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –ד גל אוהב ציון עו"

היום המגמה היא, ברוב מה שאני מכיר מפרויקטים של מחיר למשתכן, לאשר שבס כחלון ולא רק זה, כחלון היום 

 מכניס במכרזים הבאים שחובה על היזם להגיש הקלה שבס כחלון כדי להגדיל את היצע הדירות במדינת ישראל. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

אנחנו יכולים לבקש מקצה שיפורים, למרות שכל הבקשה היום זה רק על ההקלה? אנחנו יכולים לאשר את התוספת 

 חדרים.  2.5-בתנאי שישפרו וישדרגו את הדירות של ה

 

 ננה חן:

 אני מציעה לדחות את זה ולתת להם לעשות שינויים ולהביא את זה חזרה, ולא עקרונית לדחות את זה. 

 

 גלעד אורן:

 גם חשוב להבין שאנחנו נמצאים בתוך מסגרות מסוימות. נכון שדירה זה משהו אמוציונאלי ולא רציונאלי. 

 

 ננה חן:

 הדירה הספציפית הזאת זה משהו מאוד רציונאלי. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

, זה מחיר למשתכן, מי שרוצה שיקנה, כן, אבל ננה, זה עלה בפרויקטים אחרים בבית משפט מחוזי, שאמר זה מה יש

 מי שלא רוצה שלא יקנה. 

 

 ננה חן:

 אז נשאיר את זה בלי שבס, אנחנו לא מחויבים לשבס. 

 

 עופר בוזי:

 הדבר היחיד זה לנסות להידבר עם הקבלן וברוח טובה לנסות לשפר. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 סטטוטורית זה לא השולחן המתאים. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ישבנו איתו , אני בעצמי ישבתי. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 ישבנו איתם והם שיפרו כבר, עכשיו זה כבר שיפור. 
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 ננה חן:

 חדרים שלהם תהיה זוויתית והחדר הזה יקבל,  6אולי הדירת 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 גם הגבלות בתב"ע שכוללות מרפסות בצדדים לדוגמא וכל מיני הגבלות נוספות.  יש

 

 ננה חן:

 אני מאוד מנסה להתחשב בהם. 

 

 גלעד אורן:

קודם כל, חשוב להבין שאנחנו נמצאים במסגרת של לוחות זמנים. גם אם אנחנו היום רוצים להתנגד מסיבה כזאת או 

שאנחנו עכשיו היזמים של הפרויקט. אנחנו לא היזמים של הפרויקט  אחרת, ההתנגדות צריכה להיות לא מהמקום

 שמתכננים את הקומות. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 נכון, אז אני אומרת צריכים להצביע על החלטה כלשהי. 

 

 גלעד אורן:

 לא, מה זה החלטה כלשהי? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 לא לאשר את הבקשה, אלה שתי האופציות. לאשר את הבקשה או 

 

 ננה חן:

 אנחנו יכולים לא לתת להם את השבס, אז תשאיר לנו את זכות ההחלטה. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות של כחלון שבס. 

 

 גלעד אורן:

 תוספת קומות.  אבל השבס אם כן או לא, זה לא המשמעות של ההקלה. הם מבקשים

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

אפשר לאשר את הבקשה עם ההקלות כחלון שבס, אופציה אחת. אופציה שניה, לאשר את הבקשה בלי הקלות כחלון 

שבס ואופציה שלישית, לדחות את הבקשה. אלו האופציות ואנחנו חוזרים ואומרים מבחינת הצוות המקצועי פה, הם 

 כל ההליכים מולנו בתיאום מלא וזה התוכנית. עברו פה את 
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 ננה חן:

 אז שיעשו סבב נוסף ויוציאו בסוף דירות שהצעירים שלנו יוכלו גם ליהנות מהם. 

 

 עופר בוזי:

 זה רק הדירות האלה, ננה. 

 

 ננה חן:

 אני לא מסכימה איתך. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לא לאשר את ההקלות? 

 

 עופר בוזי:

 לא לאשר את ההקלות זה להרוג את הפרויקט. אתה שואל מי בעד להרוג את הפרויקט. 

 

 ננה חן:

 אז זה יביא אותם לחשיבה נוספת ולתכנון אחר. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לאשר את הבקשה איך שהיא? 

 

 עופר בוזי:

שכביכול כבר נעשתה פניה ליזמים ולחברה, אני רוצה כן לאשר את הבקשה, אבל אני הייתי רוצה, למרות שאמרתם 

אני רוצה בדחילו ורחימו לאשר את הבקשה תוך כדי פניה לחברה לבדוק את האפשרות לשדרג ולו במעט. מה שמפריע 

מ' אפשר, יכול להיות שאפשר להוסיף שמה עוד איזה  80מ'. אם אתם אומרים עד  75חדרים  2.5-לי זה הדירות של ה

  מטר וחצי לכל דירה.

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה? 

 

 ננה חן:

 אנחנו לא צריכים לדחות את ההתנגדות, זה לא התפקיד שלנו לדחות. 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 ות. זה התפקיד שלכם. אני אומר שההתנגדות הזאת דינה להידחות כי אין להם זכות התנגד

 

 ננה חן:

 אני חושבת שזה קשור אחד בשני, תכניס את הכל במכלול ואז נוכל להצביע. 
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 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 הקטע של ההתנגדות על הסף נדחית. 

 

 יועמ"ש הוועדה: -עו"ד שלומית שפינדל 

 משפטית היא צריכה להידחות על הסף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 עד לדחות את ההתנגדות ולאשר את הבקשה להקלות? מי ב

 

 ננה חן:

 אני מתנגדת בתוקף. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני ועופר בעד. 

 החלטה: מאשרים ברוב קולות )ננה חן מתנגדת( לדחות את ההתנגדות ומאשרים את הבקשה. 

 

 עופר בוזי:

 אקסלנס. -פראנחנו דחינו את ההתנגדות למרות שהיא לא היתה התנגדות 

 

 יועמ"ש חיצוני לועדה: –עו"ד גל אוהב ציון 

 אולי חשוב בהחלטה להגיד שנעשו כל התיאומים. 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 אנחנו נכתוב את זה. 

 

 ננה חן:

 אני רוצה להגיד לכם שאתם עושים פה טעות מאוד מרה. 

 

 עופר בוזי:

 את כועדה. אני רוצה להוסיף בהחלטה לבקש בכל ז

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת. 

 

 עופר בוזי:

 לא, בגוף ההחלטה. 
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 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 זו החלטה אחרת, כבר הצבעתם על החלטה לדחות את ההתנגדות ולאשר כמו שזה. 

 

 גלעד אורן:

א לך אותם מתי שתגיד, כדי שתנוח דעתך שבאמת זה התכנון עופר, תעזוב את ההחלטות, אני מתחייב לך, אני אבי

 המיטבי בהתאם לכל האילוצים שיש לנו בתב"ע. 

 

 עופר בוזי:

 אין לי ספק בזה. 

 

 ננה חן:

 אני יכולה להביא לך עוד תוכניות?

 

 גלעד אורן:

 . תוכנית עם כל האילוציםכן, כן, כן. בלי לדבר באוויר, תגידו שעה שאתם רוצים, אני אקרא להם, יסבירו לכם את ה

 

 עופר בוזי:

 בישיבה של הועדה הבאה תזמין אותם. 

 

 גלעד אורן:

 אבל אני לא רוצה לעכב. אם אחרי שתשבו תבינו שמשהו לא מניח את דעתכם, אין בעיה, תבואו עוד פעם לועדה. 

 

 עופר בוזי:

 גלעד, אני אישית מדבר רק על הדבר הזה. 

 

 ננה חן:

 ם לועדה? אתה מאשר להם ואחרי זה לבוא? אתה צוחק עלינו? מה זה לבוא עוד פע

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 אני נועל את הישיבה. 

 
 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 קיבלה הבוקר התנגדות מטעם הזוכים במחיר למשתכן, וזאת לאחר תום התקופה הוועדה

 
 
 

 דיון בבקשות ההתנגדות. לפנים משורת הדין, הוועדה, בהסכמת הצדדים, קיימה להגשת

 
 
 

 המתנגדים וחברת גינדי. בהתאם לפסיקות בתי המשפט, ובייחוד להבהרת בית בנוכחות

 
 
 

 שלזוכים אין וןהמחוזי בהתנגדויות בעניין גליל ים, התנגדות הזוכים נדחית כיו המשפט

 
 
 

 ,חוזיות או קנייניות או כל זכות בקרקע. חשוב לציין, שהבקשה שמונחת בפני הוועדה זכויות
 
 
 

 עם תכנית הבינוי המחייבת של אדר' בר אוריין, ונעשתה בתיאום ובשיתוף עבודה מתואמת

 
 
 

 העירייה ומחלקת הנדסה, ולכן, מאשרים את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה עם

 
 
 

 דרישות ובתיאום עם מח' רישוי. וגיליון
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 . השלמהת דרישות
 

  יטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות.מסירת תכנית מפורטת לנק -תכן בקרת
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -תכן בקרת
 
 

  אישור פיקוד העורף. -תכן בקרת
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תשתיות וביצוע בעירייה.  -תכן  בקרת
 
 

  בלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע.ק -תכן בקרת
 
 

  ישראלי. בתקןהסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה  -תכן בקרת
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -תכן בקרת
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -תכן בקרת
 
 

  אישור מכבי אש. -תכן בקרת
 
 

  אישור מחלקת תברואה לענין אשפה. -תכן בקרת
 
 

  אישור חב' בזק, חברת חשמל וטל"כ. -תכן בקרת
 
 

  דו"ח קרקע וביסוס. -תכן  בקרת
 
 

  אישור יועץ אקוסטיקה. -תכן  בקרת
 
 

  תכנית ארגון אתר. -תכן  בקרת
 
 

  אישור מורשה נגישות. -תכן  בקרת
 
 

  אישור משרד התחבורה. - תכן בקרת
 
 

  אישור רשות שדות התעופה. -תכן  בקרת
 
 

  תשלום היטל השבחה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. -תכן בקרת
 
 

  תשלום אגרת בניה. -תכן בקרת
 
 

  םעותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, ע 3מתן  -תכן בקרת
 
 

  כל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי.  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -תנאי סופי למסירת ההיתר למבקש -תכן בקרת
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
 
 

 
 

 20/03/2018 חתימת בעלי הזכות בנכס. -תכן  בקרת
 
 

 20/03/2018 אישור נט"ע. -תכן בקרת
 
 

 20/03/2018 אישור פקיד היערות. -תכן  בקרת
 
 

 20/03/2018 אישור רשות העתיקות. -תכן בקרת
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BAKPIRUT00006 

 

 220001:      ןיבני תיק 20170074מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ה  ישיבה מספר:  ועדת משנ פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 31/07/2017הגשה                                         ש.ניהול ובנייה בע"מ הדר 

 

 אור יהודה  6נתניהו  יוני           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  ש.ניהול ובנייה בע"מ הדר                                                            
 

 אור יהודה  6יהונתן  נתניהו           

 
 
 

 :עורך
 

  שלתיאל משה                                                            
 

 שמש בית           

 
 
 
 
 

 להיתר בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

 זור תעשיה דרומי: אשכונה אור יהודה 1היצירה   ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: תעשיה      39חלקה:   7216וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 100, מאא/1018מק//מאא :תכנית
 
 
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת תעשיה

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 נוסף לאחר קיום סיור בשטח: דיון

 בניה למבנה תעשיה שתי קומות. תוספת
 .22/10/17תוקנת מיום "פ תכנית מע
 

 פורסמו : 29/11/2017 ביום
 מ'. 20, מבוקשים כ ותריםמ' המ 12. הקלה בגובה במקום 1
 לצורך בניית מעלית לבניין. 5%. הקלה כמותית של 2
 .6%. הקלה כמותית של 3

 המותרים. 120%במקום  129%"כ הבניין המוצע יהיה בשטח כולל של סה
 מתן פתרון לחניה הנוספת, -)חלק ה': חניה( 100אא/ . הקלה מההוראות של תכנית מ4

 לבניה המוצעת, מחוץ לגבולות מגרש המבקש. הנדרשת
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

       505.08 ומלאכה/תעשיה  
 

505.08       
 

 0.00%   :בניה%  505.08  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 מבוקש תוספת בניה למבנה תעשיה שתי קומות . 

 .22/10/17ע"פ תכנית מתוקנת מיום 

 
 הבקשה תאמת מצב קיים לא בנוי . 19/07/2017לפי דוח הפיקוח מתאריך 

על שינוי בחזיתות ללא היתר ויצא צו הפסקה. מאז העבודות הופסקו והבונה הגיש  2017118 קיים תיק פיקוח מס'
 בקשה להיתר.

 
 :רקע

 . 1018תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה : מאא/מק/
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 . 100תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה : מאא/
 יעוד המגרש: אזור תעשיה.

 מ"ר. 1129שטח המגרש: 
 .120%וסה"כ  –לקומה  40%י תב"ע שטח עיקרי מותר לבנייה לפ

 מעל פני הקרקע.  75%מתחת לפני הקרקע או  150%שטח שירות מותר לבנייה לפי תב"ע 
 מ'. 12קומות או  3מס' קומות המותרות 

 .79משנת  101+44קיים היתר מס'  
 

 שטחים:
 המותרים.  40%<  40.7%=  מ"ר 460.37טח עיקרי קיים בקומת קרקע: ש

 מ"ר, 83.73:   315+ם קרקע גלריה קיישטח שירות 
 . מ"ר 60.72שטח שירות קיים לובי + מקלט בקומת קרקע : 

 מ"ר . 1.96שטח שירות מוצע מעלית : 
 המותרים. 40%<  44%מ"ר =  491.9שטח עיקרי קיים קומה ב':  

 מ"ר  56.44:   542+קיים גלריה שטח שירות 
 . מ"ר 62.04שטח שירות קיים לובי + מקלט בקומת קרקע : 

 מ"ר . 1.96שטח שירות מוצע מעלית : 
 :ג'קומה 

 המותרים . 40%>  22%מ"ר =  252.54שטח עיקרי מוצע:  
 מ"ר. 28.07שטח שירות מוצע : 

 :ד'קומה 
 המותרים.  40%>  22%מ"ר =  252.54שטח עיקרי מוצע: 

 מ"ר 28.07שטח שירות מוצע : 
 :ת גגקומ

 מ"ר 30.57שטח שירות טכני מוצע : 
 מ"ר 9.8קומות  5מוצע סה"כ מעלית עבור 

 
 מ"ר.  952.27סה"כ שטח עיקרי קיים : 

ניתן לבקש הקלה עבור  -לא תואם למותר  -המותרים 120%<  129%מ"ר =  1457.3סה"כ שטח עיקרי קיים ומוצע : 
 עבור מעלית. 5%כמותי ובנוסף  6%

 .מ"ר 96.51:  סה"כ שטח שירות מוצע, מ"ר 262.93סה"כ שטח שירות קיים : 
 תואם למותר.-המותרים. 75%>  31.8%=  מ"ר 359.44שירות קיים ומוצע : סה"כ שטח 

 
 יש צורך בהקלה.-לא תואם למותר– מ' המותרים 12מ' <  19.22מוצע גובה 

 
 חניות:

 מבוקשת הקלה למתן פתרון חניה מחוץ לתחומי המגרש. –ע"פ התכנית שהוגשה אין חניות במגרש 
 

 :תכליות
 יש לרשום את השימושים המוצעים בהתאם לתב"ע. –וד המגרש לתעשייה יע
 

 פורסמו : 29/11/2017ביום 

  מ'. 20כ מ' המותרים, מבוקשים  12הקלה בגובה במקום  .1

 לבניין. מעליתלצורך בניית  5%כמותית של הקלה  .2

 .6%הקלה כמותית של  .3
 רים.המות 120%במקום  129%סה"כ הבניין המוצע יהיה בשטח כולל של 

נדרשת ה מתן פתרון לחניה הנוספת, -)חלק ה': חניה( 100הקלה מההוראות של תכנית מאא/  .4
 , מחוץ לגבולות מגרש המבקש.לבניה המוצעת

 לא התקבלו התנגדויות.

 
 קווי בניין:

 מ'  5קו בניין קדמי 
 מ'  3קווי בניין צדדיים 

 מ'   5קו בניין אחורי 
 אין בעיה בקווי בניין.
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 לסיכום:

 יקול דעת הוועדה.לש
 

 הוחלט: 23/01/18מ:  20180001בישיבת ועדת משנה מספר: 
  ניתן לא ולכן חניות, והעדר מצפיפות סובל התעשייה ואזור הואיל וזאת הבקשה, את דוחים
  המגרשים. בתחומי חניות של ממשי פתרון מתן ללא קומות 2 של תוספת לאשר

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 ד ה מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ה
 דעת הוועדה. לשיקול

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

הדר ש. ניהול ובניה. בקשה שכבר נדונה פה בדיון, למעשה מבקשים תוספת של שתי קומות למבנה  – 20170074בקשה 

הקומות מחוץ לגבולות המגרש תעשייה, זה כלל הקלות כמותיות, כולל הקלה שביקשה את כל פתרון החניה עבור שתי 

 ולכן לא אישרנו את הבקשה, כי יש חוסר וצפיפות חניות. התקיים סיור בשטח, בעקבות כך החזרנו את זה לדיון. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

אני מציע לשמוע מיועץ התנועה, מאחר והם טענו שהיו תקדימים לעסקים אחרים, נתנו להם ולהם לא נותנים, זה 

איפה. כדי לבחון את זה יש צורך להעביר את זה ליועץ התנועה של הועדה, לקבל את חוות דעתו לגבי הצורך איפה ו

 במקומות חניה. 

 

 ננה חן:

 וגם תראו לנו באיזה מקומות כן ניתנו אותם תקדימים. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 
 
 

 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 של הוועדגה לבחינת כמות החניותץ הנדרשות ואפשריות התכנוןליועץ התנועה  להעביר

 
 
 

 .עבורם
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 327007009:   ןיבני תיק 20170153מספר בקשה:  
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 :מבקש
 

 17/12/2017הגשה                                         מנשה חלאוי 

 

 אור יהודה  48קנדה  יהדות           

 
 
 

  ספיר חלאוי                                                            
 

 אור יהודה  48קנדה  יהדות           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מנשה חלאוי                                                            
 

 אור יהודה  48קנדה  יהדות           

 
 
 

  ספיר חלאוי                                                            
 

 אור יהודה  48קנדה  יהדות           

 
 
 

 :עורך
 

  אלדן דן                                                            
 

 55900גני תקווה מיקוד :  33דירה  86 הגליל           

 
 
 
 
 

 להיתר בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : סקיא א'שכונה אור יהודה 9כמוס פלח   ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים א'      19חלקה:   7211וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 1075, מאא/מק/5במ//159/מאא :תכנית
 
 
 

   עיקרי שטח בקשה תאור 
   33.26 בניה תוספת מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 ותוספת ליחידת דיור קידמית קיימת ותוספת יח"ד דיור אחורית חדשה. שיפוץ

 
 פורסמה הקלה 15/02/2018 ביום

 במקום בניית שתי קומות ועליית גג לבניית שתי קומות –. הקלה במניין הקומות ע"פ תב"ע 1
 על הגג בשתי יחידות דיור המבוקשות. וחדרים

 מ"ר ביח"ד א' מקומות תחתונות לעליית גג כך שבעליית הגג ייבנה 22. ניוד שטחים של כ 2
 מ"ר, וסה"כ שטחים המותרים. 23מ"ר במקום  42בשטח של כ  חדרים

 בנהמ"ר ביח"ד ב' מקומות תחתונות לעליית גג כך שבעליית הגג יי 3. ניוד שטחים של כ 3
 מ"ר, וסה"כ שטחים המותרים. 23מ"ר במקום  26בשטח של כ  חדרים

 . הקלה מדרישה בתב"ע לגג רעפים בלבד, לבניית גג שטוח בשתי יח"ד החדשות.4
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש ייםק מבוקש קיים
 

      33.26 149.70 מגורים  
 

149.70 33.26      
 

 0.00%   :בניה%  182.96  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 הריסה ותוספת ליח"ד קדמית קיימת ותוספת יח"ד חדשה+ תוספת קומה ג' למבנה.מבוקשת 

 
 שה תואמת למצב בשטח ע"פ דוח:הבק 20/12/2017לפי דוח הפיקוח מתאריך 

 ( מס' יח"ד : בית אחד פרטי בן שתי קומות  1
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 בתוכנית לא מצוין קיר גדר בחזית מזרחית להריסה + גג רעפים קיים להריסה + קיים מבנה סגור באזור המסומן(  2
 כחניה מקורה בתכנית הבקשה.

 בנוסף, יש להוסיף בתיאור הבקשה: תוספת קומה ג' למבנה.
 ם מבנה סגור באזור המסומן כחניה מקורה בתכנית הבקשה .( קיי3
 

 :רקע
 5במ/ 159תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש מאא/ 

 שינו גובה -1075תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש תב"ע  מאא/מק/ 
 יעוד המגרש: מגורים א.

 מ"ר. 451( 2י מהשטח )מ"ר ,חלק שנ 472( 1מ"ר , חלק המבקש מהשטח ) 923שטח המגרש שלם :
 על חלוקת המגרשים. 7/12/2017יש תצ"ר מאושר ע"י הוועדה המקומית מתאריך 

 מ"ר לעליית גג. 23מ"ר + 160שטח עיקרי מותר לבנייה 
 מ"ר . 50מ"ר סככת חניה, ממ"ד, מרתף של  15שטח שירות מותר : 
 יח"ד  1מ"ר  250למגרש של מינימום 
 יח"ד 2מ"ר  450למגרש של מינימום 

 יחידות על המגרש המחולק. 2יח"ד המותרות : 
 המבקש. 1986משנת  1374של שכן שוקר יעקב + היתר מס' -1986משנת  1359קיימים היתרים מס' 

 יש לוודא על חתימת שכן גובל. -קיימות חתימת בעל הזכות בנכס
 

 :שטחים
 רקע : נהרסו שלוש קירות חוץ מקלט ביח"ד ב'. 

 מ"ר,  76.40ת קרקע : שטח עיקרי קיים בקומ
 מ"ר , 73.30שטח עיקרי קיים בקומת א' : 

 :א' יח"ד
 מ"ר 68.88קומת קרקע :  שטח עיקרי מוצע

 מ"ר,  74.18שטח מוצע בקומת א' : 
  ניתן לנייד בהקלה. -לא תואם -מ"ר המותרים  23מ"ר <  41.12שטח עיקרי מוצע לעלייה לגג: 

 ר, מ" 9.36 –שטח שירות מקלט קיים בהיתר 
 מ"ר המותרים תואם למותר. 160 ר >מ" 143.06שטח עיקרי קיים + מוצע בדירה 

יש  -סטייה ניכרת  – תואם למותרלא  –מ"ר המותרים  183 < מ"ר 184.18עיקרי קיים ומוצע הכולל עלית גג  סה"כ
 .להתאים

 :ב'יח"ד 
 מ"ר, 75.93קומת קרקע :  שטח עיקרי מוצע

 מ"ר,  75שטח מוצע בקומת א' : 
 נתן לנייד בהקלה. - לא תואם –מ"ר 25.63שטח עיקרי מוצע לעלייה לגג: 

 מ"ר, 12 –שטח שירות מוצע ממ"ד
 תואם למותר. -מ"ר המותרים  160 ר >מ" 150.93שטח עיקרי מוצע 

 .תואם למותר –מ"ר המותרים  183 >מ"ר 181.2עיקרי קיים ומוצע הכולל עלית גג  סה"כ
 

 לה פורסמה הק 15/02/2018ביום 
במקום בניית שתי קומות ועליית גג לבניית שתי קומות וחדרים על  –הקלה במניין הקומות ע"פ תב"ע  .1

 הגג בשתי יחידות דיור המבוקשות.

מ"ר ביח"ד א' מקומות תחתונות לעליית גג כך שבעליית הגג ייבנה חדרים בשטח  22ניוד שטחים של כ  .2
 ים.מ"ר, וסה"כ שטחים המותר 23מ"ר במקום  42של כ 

מ"ר ביח"ד ב' מקומות תחתונות לעליית גג כך שבעליית הגג ייבנה חדרים בשטח  3ניוד שטחים של כ  .3
 מ"ר, וסה"כ שטחים המותרים. 23מ"ר במקום  26של כ 

 . הקלה מדרישה בתב"ע לגג רעפים בלבד, לבניית גג שטוח בשתי יח"ד החדשות .4
 

 לא התקבלו התנגדויות.
 

 קווי בניין:
 מ'. 4קו בניין קדמי 

 מ'. 5קו בניין אחורי  
 מ'. 3קווי בניין צדדיים 

 אין חריגה מקווי בניין.
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 חניות:

 תואם למותר. –מקומות חניות בתחום המגרש  4מוצעות 
 נדרש אישור יועץ תנועה.

 
 תואם למותר .- מ' 1.00מוצע גדר בנויה חדשה בגובה 

 תואם למותר –מ"ר  12מוצע מרפסת לא מקורה ביח"ד א'  
 תואם למותר –מ"ר  39.45צע מרפסת גג לא מקורה ביח"ד ב'  מו

  תואם למותר –מ"ר  12.65מוצע שתי מרפסות לא מקורה ביח"ד ג'  
 תואם למותר –מ"ר  47.46מוצע מרפסת גג לא מקורה ביח"ד ג'  
 60%כיסוי של שבה נדרש  1075לא תואם למותר ע"פ תב"ע  מאא/מק/   –מ'  10מוצע גג רעפים חלקי ומוסתר בגובה 

 פורסמה הקלה. –
 תואם למותר.–מ"ר ביח"ד ג' 12מוצע פרגולה בטון  

 
 

 הערות כלליות:
 קומות.חישוב שטחים ליש להתאים 

 יש לתקן טבלת שטחים.
 יש להחתים את שכן הגובל.

 יש להוסיף חישוב של מרפסות.
 יש לתקן מפת מגידה ע"פ חוק.

 יש לתקן את קואורדינטות מפה .
 

 לסיכום:
 לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון דרישות ובתיאום עם מח' רישוי.

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 חלאוי מנשה. בקשה לשיפוץ ותוספת יחידת דיור אחורית חדשה.  – 20170153בקשה 

 יש פה הקלות, אין בעיה לאשר את הבקשה, זה במסגרת ההקלות, ניתן לאשר את הבקשה. 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 היה פרסום? 

 

 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 היה פרסום, הכל תקין. 

 

 יו"ר הועדה: – עוזי אהרון

 מי בעד אישור הבקשה? 

 בעד: פה אחד. 

 
 
 

 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
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 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 
 

 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -
 
 

  ע"ג הבקשה "0הצגת חתימת בעלי הבניין השכן הגובל במבוקש בקו בניין " -
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -
 
 

  אישור פיקוד העורף. -
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -
 
 

  .האישור מחלקת תשתיות וביצוע בעיריי  - 
 
 

  קבלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע. -
 
 

  עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי.הסכם התקשרות  -
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -
 
 

  אישור מכבי אש. -
 
 

  אישור חב' בזק, חברת חשמל וטל"כ. -
 
 

  תומה ע"י יועץ בטיחות.מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות ח -
 
 

  תשלום היטל השבחה. -
 
 

  היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. תשלום
 
 

  אגרת בניה. תשלום
 
 

  מתן ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור שייקבע, למילוי הדרישות שבהיתר.  
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -
 
 

  המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי. כל  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -סופי למסירת ההיתר למבקש תנאי
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
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BAKPIRUT00008 

 

 303023:      ןיבני תיק 20170131מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 29/10/2017הגשה                                         צילה ועזרא יצחקי 

 

 אור יהודה  23 הראשונים           

 
 
 

  שמעון חלפון                                                            
 

 סביון  2 השלווה           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  מ.י.מ.                                                            
 

 קריית הממשלה ת"א 125מנחם בגין  דרך           

 
 
 

 :עורך
 

  אלדן דן                                                            
 

 55900גני תקווה מיקוד :  33דירה  86 הגליל           

 
 
 
 
 

 להיתר בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : הראשוניםשכונה אור יהודה 23הראשונים   ין:יכתובת הבנ
 
 

                         1ורים א' תאור חלקה:פעיל יעוד: מג 31חלקה:   7210וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 א/9, מאא/552-0209262ב(, /9) 518/מאא :תכנית
 
 
 

   עיקרי שטח בקשה תאור 
   11.87 שינויים תכנית מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 תוספת קומה תחתונה במקום מרתף .הכל לפי תב"ע 30.17בגובה מפלס כניסה למפלס  שינוי
 ת מצב קיים.הסדר - 1118מק//מאא

 
 פורסמו הקלות: 01/01/2017 ביום

 מדרישה בתב"ע לבניית גג רעפים בלבד, לצורך בניית גג שטוח ליח"ד קיימת. הסדרת הקלה
 .20130016קיים בשונה מהיתר מס'  מצב

 התקבלו התנגדויות. לא
 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

אחר שטח   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

      -0.56 87.27 מגורים 0.00   
 

      -0.89 46.02 מגורים 1.00   
 

      13.32 54.73 מגורים 2.89   
 

     12.00   "דממ 2.00   
 

188.02 11.87 12.00     
 

 0.00%   :בניה% 12.00 199.89  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 ר ו ת  ב ד י ק  ה : ע ה
 – תוספת בניה במרתף, שינויים במדרגות כניסה למבנה, ושיניים בפיתוח - 20130016מבוקש שינויים לעומת היתר מס' 

 הסדרת מצב קיים.  

 
 הבקשה תואמת למצב בשטח, ע"פ דוח פיקוח:  30/10/2017לפי דוח הפיקוח מתאריך 

 קיימת יח"ד במרתף ללא כניסה נפרדת 1
 ריכל מתבקש להתאים תכנית מרתף למצב קיים כולל מטבחהאד 2
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 רקע:
מ' .+ תוספת קומה  31.17מ' ל+ 30.30שינוי גובה מפלס + – 1118תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש מאא/מק/
 תחתונה במקום מרתף ללא שינוי זכויות הבניה  .  

 א  /9תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש מאא/
 ב( 9)  518ניין זכויות בניה שחלה במגרש מאא/תב"ע  לע

 .1יעוד המגרש: מגורים א 
 מ"ר. 416שטח המגרש: 

 מ"ר. 131.95שטח עיקרי מותר לבנייה מעל הקרקע: 
 מ"ר. 68.05שטח עיקרי מותר לבנייה מתחת הקרקע: 

 מ"ר. 50שטח שירות מותר לבנייה מעל הקרקע: 
 מ"ר.18.67שטח שירות מותר לבנייה מתחת הקרקע: 

 קומה מתחת לכניסה הקובעת . 1קומות מעל הכניסה הקובעת +  2קומות מותרות: 
 יח"ד1מותר   יח"ד:

 2013משנת  20130016מס' היתר 
 

 שטחים:
 מ"ר. 133.29שטח עיקרי קיים מעל הקרקע: 
 מ"ר. -1.45שטח עיקרי מוצע מעל הקרקע: 

 .תואם למותרמ"ר =  131.84סה"כ שטח עיקרי קיים + מוצע מעל הקרקע: 
 מ"ר  54.73 - 1118( להמרה לשטח עיקרי ע"פ תב"ע מאא/מק/ 2.89שטח מרתף קיים )+

 מ"ר  13.31: 2.89שטח עיקרי מוצע במרתף +
 .תואם למותרמ"ר =  68.04סה"כ שטח עיקרי קיים + מוצע במרתף: 

 תואם למותר. –מ"ר המותרים  200מ"ר >  199.88סה"כ שטח עיקרי קיים ומוצע 
 בעיה בשטחים.אין 

 
 .יש לבטל את המטבח הנוסף – 2.89+קיים בפועל מטבח ושירותים ב 

 תואם למותר. –מוצע שינוים בחזית הגדר 
 
  

 מ'. 5קו בניין קדמי 
 מ'  0ימיני –מ' , ציידי  3קווי בניין צדדי שמואלי  

 מ'  5קו בניין אחורי 
 אין חריגה מקווי בניין.

  
 ת:פורסמו הקלו 01/01/2017ביום 

הקלה מדרישה בתב"ע לבניית גג רעפים בלבד, לצורך בניית גג שטוח ליח"ד קיימת. הסדרת מצב קיים בשונה 
 .20130016מהיתר מס' 

 לא התקבלו התנגדויות.
 

 חניות:
 תואם למותר. –מקומות חניות בתחום המגרש  2מוצעות 

 
 הערות:

 יש להוסיף קווי בניין במפה
 לתוך הגרמושקה צבעונייש להוסיף במפת מוצע שינויים 

 יש לתקן את טבלת שטחים
 יש למלא את טבלת זכויות 

 יש להוסיף שטח מוצע המבוקש בנפרד
 יש להוסיף מפלסים ומידות ע"פ חוק

 
 לסיכום:

 לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון דרישות ובתיאום עם מח' רישוי.
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 ד ה מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ה
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 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר
 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

. יצחקי צילה ועזרא, בקשה לשינויים והתאמה. הם עשו פה תב"ע, זה תואם לתב"ע החדשה ואין 20170131בקשה 

 , לאשר את הבקשה. בעיה להסדיר את הבקשה

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 
 
 

 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 
 

 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -
 
 

  אישור פיקוד העורף. -
 
 

  אישור תוכנית אינסטלציה סניטרית והתחברות לרשת העירונית. -
 
 

  קבלת אישור יועץ תנועה של הועדה לפתרון החניה המוצע. -
 
 

  בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. כוןהסכם התקשרות עם מ -
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -
 
 

  ם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה.הסכם ע -
 
 

  מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות. -
 
 

  תשלום היטל השבחה. -
 
 

  היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. תשלום
 
 

  אגרת בניה. תשלום
 
 

  שייקבע, למילוי הדרישות שבהיתר.מתן ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור   
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -
 
 

  כל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי.  
 
 

  .ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי -סופי למסירת ההיתר למבקש תנאי
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
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BAKPIRUT00009 

 

 305006:      ןיבני תיק 20170146מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 29/11/2017הגשה                                         אדוארד קטייב 

 

 אור יהודה  6"ל אצ           

 
 
 

  דינה קטייב                                                            
 

 אור יהודה  6"ל אצ           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  אדוארד קטייב                                                            
 

 אור יהודה  6 אצל           

 
 
 

  דינה קטייב                                                            
 

 אור יהודה  6"ל אצ           

 
 
 

 :עורך
 

  חלילוב( קותי הילל(                                                            
 

 אור יהודה  5יהו נתנ יוני           

 
 
 
 
 

 להיתר בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : סקיא א'שכונה אור יהודה 6אצ"ל   ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים א'      124חלקה:   7210וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 א/9ב(, מאא//9) 518/מאא :תכנית
 
 
 

  רותשי שטח עיקרי שטח בקשה תאור 
  19.71 5.60 שינויים תכנית מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 הסדרת מצב -שינויים במהלך הבנייה  -ממ"ד במרתף + תוספת שטח +בניית גדר  תוספת

 .קיים
 

 פרסמה הקלה 06/03/2018 בתאריך
 1.6מ' בנוי במקום  2.6כך שגובה הגדרות היה  125ו  123להגבהת גדרות בין החלקות  הקלה

 ' בנוי ע"פ תב"ע.מ
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 במ"ר

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

    7.71    מרתף 0.00   
 

       107.65 מגורים 1.00   
 

      5.60 85.06 מגורים 2.00   
 

    12.00    "דממ 0.00   
 

192.71 5.60  19.71    
 

 0.00%   :בניה% 19.71 198.31  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
הסדרת מצב  –שינויים להיתר במהלך הבנייה  –תוספת ממ"ד במרתף + תוספת שטח עיקרי +בניית גדר מבוקשת 

 .   קיים

 
 הבקשה לא תואמת למצב בשטח, בנוי . ע"פ דוח פיקוח : 06/12/2017לפי דוח הפיקוח מתאריך 
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 גובה קירות פיתוח בחזית מערבית וצפונית לא תואמים לתוכנית הבקשה . .1

 לא קיימת דלת )רק פתח ( יציאה למרפסת בחדר שירות בקומה א'. .2

 
 רקע:

 א  /9תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה במגרש מאא/
 ב(  9)  518במגרש מאא/תב"ע  לעניין זכויות בניה שחלה 

 יעוד המגרש: מגורים א.
 מ"ר. 523שטח המגרש: 

 מ"ר עליית גג הכוללים בסה"כ השטחים(.  25מ"ר ) 200שטח עיקרי מותר לבנייה לכל יח"ד: 
 מ"ר, ממ"ד וחצר משק(. 30מ"ר )עבור חניה מקורה  50ד: "שטח שירות מותר מעל הקרקע לכל יח

 מ"ר . 120ד: שטח שירות מותר למרתף לכל יח"
 קומות + מרתף +עלית גג. 2קומות מותרות: 

 יח"ד. 1:  300מותר למגרש של מינימום 
 יח"ד. 2:  600מותר למגרש של מינימום 

 . 2016לבניין משנת  20150089קיים היתר מס 
 

 ע"י המבקש.ה  תלא נעש–קיימת הפקעה  21א סעיף /9ע"פ תב"ע מאא/
 יח"ד. 2י בהיתר בנו–יח"ד בחלקה  1ע"פ תב"ע מותר 

 
 :שטחים

 רקע לפי היתר קיים ליח"ד המבוקשת : 
 מ"ר,  116.58שטח עיקרי קיים בקומת קרקע : 

 מ"ר , 83.62שטח עיקרי קיים בקומת א' : 
 שטחים קיימם בפועל:

 מ"ר, 107.65שטח עיקרי קיים בקומת קרקע : 
 מ"ר . 85.06שטח עיקרי קיים בקומה א': 

 מ"ר   5.6': שטח עיקרי מוצע בקומת א
 תואם למותר. -מ"ר  200מ"ר >  198.31סה"כ שטח עיקרי קיים ומוצע: 

 תואם למותר. –מ"ר המותרים  120מ"ר >  7.71שטח מרתף שירות מוצע: 
 מ"ר.  12 -שטח שירות ממ"ד מוצע

 
 חניות:

 תואם למותר. –מקומות חניות בתחום המגרש  2מוצעות 
 

 מבקש הקלה.-השכן חתום על הבקשה –לא תואם –מ' בגבול של שכן  2.6מוצע השלמת גדר בנויה חדש לגובה 
יש להתאים ע"פ -מבוקש הקלה לא תואם למותר–מ' המותרים  1.6<  מ' 2וחלק  מ' 2.6מוצע גדר בנויה חדשה בגובה 

 .תב"ע
 .לא תואם –מ'  1.8 מוצע גדר בחזית בנויה בגובה

  .לא תואם יש להתאים -מוצע חצר אנגלי
 יש להשלים מעקה בטיחות ע"פ תקן. –לא תואם  – בנוי בקומה א' קיים מעקה

 
 פרסמה הקלה  06/03/2018בתאריך 

 .מ' בנוי ע"פ תב"ע 1.6מ' בנוי במקום  2.6כך שגובה הגדרות היה  125ו  123הקלה להגבהת גדרות בין החלקות 
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 הערות כלליות:

 יש לשנות מהות הבקשה.
 .לון בגג רעפיםלהוריד חיש 

 .יש להתאים את קומות לחתכים
  יש להוריד דלת מחדר שירות.

 יש להתאים חישוב שטחים לקומה א.
 יש לתקן טבלת שטחים.

 להחתים את שכן הגובל על גדר משותף
 יש לסמן במפת מדידה מיקום של בקשה.

 יש לתקן מפת מדידה ע"פ חוק.
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 לסיכום:
 בדיקה וגיליון דרישות ובתיאום עם מח' רישוי.לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת הערות 

 דיווח מהפיקוח להתאמת המצב בשטח לתכנית. יש לקבל -
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 מ ל צ ת   מ ה נ ד ס   ה ו ע ד ה ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 קטייב אדוארד, מדובר בתוספת ממ"ד במרתף ושינויים בעקבות הבניה. תואם, ניתן לאשר.  – 20170146בקשה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 
 

 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 
 

 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -
 
 

  " ע"ג הבקשה0הצגת חתימת בעלי הבניין השכן הגובל במבוקש בקו בניין " -
 
 

  הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס. -
 
 

  אישור פיקוד העורף. -
 
 

  קבלת דיווח מהפיקוח להתאמת המצב בשטח לתכנית. -
 
 

  עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי.הסכם התקשרות  -
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -
 
 

  מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות חתומה ע"י יועץ בטיחות. -
 
 

  תשלום היטל השבחה. -
 
 

  לי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה.היט תשלום
 
 

  אגרת בניה. תשלום
 
 

  מתן ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור שייקבע, למילוי הדרישות שבהיתר.  
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -
 
 

  וח, קבלן כללי.כל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדו  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -סופי למסירת ההיתר למבקש תנאי
 
 

  ייתכנו תנאים ודרישות נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. -
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BAKPIRUT00010 

 

 212027029:   ןיבני תיק 20180016מספר בקשה:  

 26/03/2018בתאריך:    20180004ועדת משנה  ישיבה מספר:   ולפרוטוק
 
 
 

 :מבקש
 

 31/01/2018הגשה                                         עמנואל מורודוב 

 

 אור יהודה  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

  לימור קמר                                                            
 

 אור יהודה  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

  ששון קמר                                                            
 

 אור יהודה  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

 הנכס: בעל
 

  עמנואל מורודוב                                                            
 

 אור יהודה  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

  לימור קמר                                                            
 

 אור יהודה  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

  ששון קמר                                                            
 

 הודהאור י  27עובדיה יוסף  הרב           

 
 
 

 :עורך
 

  אנטולי רוזנצוויט                                                            
 

 רמת גן 67 הרצל           

 
 
 
 
 

 להיתר בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

 : ההסתדרותשכונה אור יהודה 27הרב עובדיה יוסף   ין:יכתובת הבנ
 
 

                    יעוד: מגורים ד'      75חלקה:   7215גוש:  וחלקה:  גוש

 
 

 100, מאא/146/מאא :תכנית
 
 
 

   עיקרי שטח בקשה תאור 
   105.70 בניה תוספת מגורים

 

 ה ו ת     ה ב ק ש ה מ
 בניה לדירה קיימת בקומה א,ב +מרפסת פתוחה. תוספת

 
 פורסמה הקלה: 22/02/2018 בתאריך

 יח"ד בקומה א' וקומה ב'. 2עבור  ניהלצורך תוספת ב 6%תית יחסית . הקלה כמו1
 קומות בלבד, 2. הקלה מהוראות התכנית לבנייה בו זמנית באגף שלם, לבניית תוספות ל2

 א' וב'. קומה
 התקבלו התנגדויות. לא

 
 

 שטחים
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

שטח אחר   מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 מ"רב

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים
 

      105.70 1802.92 מגורים  
 

1802.92 105.70      
 

 0.00%   :בניה%  1908.62  :כ"סה
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 ע ר ו ת  ב ד י ק  ה : ה
 מבוקש בניית תוספת לדירה בקומה א', ב'+ מרפסת פתוחה בקומה ב'.
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 הבקשה תואמת למצב בשטח וטרם בוצעה התוספת. 04/12/18לפי דוח הפיקוח מתאריך 
 

 רקע:
 .146תב"ע לעניין זכויות בנייה שחלה במגרש מאא/
 .100תב"ע לעניין זכויות בנייה שחלה במגרש  מאא/

 יעוד המגרש: מגורים ד'.
 .32%שטח עיקרי מותר לבנייה בקומה: 

 מ"ר. 1747שטח המגרש: 
 ים.קומות + קומת עמוד 4מס' קומות מותרות: 

 יח"ד. 32 סה"כ יח"ד:
 מ"ר. 1876.12סה"כ שטח עיקרי קיים בהיתרים 

 מ"ר.  559.04= 1747*0.32שטח עיקרי מותר בקומה: 
 מ"ר. 152.32= 559.04 -406.72שטח נותר לבנייה בקומה )לפני תוספות בהיתר(: 

 מ"ר. 4.76= 152.32/32נותר לכל יח"ד )ללא הקלה(:  עיקרי שטח
 מ"ר. 26.20=  6% /4הקלה לקומה: 

 מ"ר. 585.24שטח עיקרי מותר לקומה כולל הקלה כמותית יחסית: 
 מ"ר. 22.31=  8מ"ר /  178.52=585.24-406.72שטח עיקרי נותר לדירה כולל הקלה כמותית יחסית: 

 מ"ר לכל אחד. 20.50קיים בהיתרים תוספות בנייה לכניסה שנייה בשטח של 
 

 שטח:
 מ"ר. 468.60חרי תוספות בהיתר(: שטח עיקרי קיים בקומה א' )א

 מ"ר. 468.60שטח עיקרי קיים בקומה ב' )אחרי תוספות בהיתר(: 
 מ"ר. 427.72שטח עיקרי קיים בקומה ג' )אחרי תוספות בהיתר(: 
 מ"ר. 427.72שטח עיקרי קיים בקומה ד' )אחרי תוספות בהיתר(: 

 -( מ"ר הנותרים )כולל הקלה 22.31מ"ר >  21.82ל אחת: שטח עיקרי מוצע לבנייה לדירה בקומה א', ודירה בקומה ב' כ
 במסגרת הקלה. תואם למותר

 מ"ר. 585.24סה"כ קיים + מוצע לבנייה בקומות א' וב' )כולל הקלה(: 
 

 מרפסת:
 תואם למותר. -מ"ר 10.4מוצע מרפסת פתוחה בקומה ב': 

 
 מעקה:

את גובה הקיר עד התקרה או לחילופין להנמיך  יש לסגור -מ' בקומה א' 1.8מוצע במרפסות מעקה בנוי בגובה 
 ולהתאים לגובה תיקני.
 .תיקניגובה ל הבניה בקומה ב' תוספתביש להגביהה מעקה גג 

 
 קווי בניין:

 תואם למותר. – הבקשה במסגרת קווי בניין -מ' 4.5-מ' ו 2ע"פ התב"ע קו בניין קדמי 
 מ'. 6 :קו בניין אחורי
 מ'. 4קו בניין צדדי: 

 
 נדרש הקלה.  –קומות בלבד  2מבוקש בנייה ב –ב', תותר בניה באגף שלם בו זמנית  5סעיף  146ב"ע מאא/ע"פ ת

 
 פורסמה הקלה: 22/02/2018בתאריך 

 יח"ד בקומה א' וקומה ב'. 2לצורך תוספת בניה עבור  6%הקלה כמותית יחסית  .1

 קומות בלבד, קומה א' וב'. 2הקלה מהוראות התכנית לבנייה בו זמנית באגף שלם, לבניית תוספות ל .2
 לא התקבלו התנגדויות.

 
 הערות כלליות:

 יש להשלים קווי בניין ע"פ תב"ע.
 יש להכניס מפת מדידה עדכנית לתכנית וסימון הבניין והתוספות.

 יש להגביהה מעקה בגג התוספת ע"פ חוק.
 
 

 לסיכום:
 ום עם מח' רישוי.לאשר את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון דרישות ובתיא

 



 

196 מס' דף:   

 

 
 

 פרוטוקול זה טרם אושר
 26/03/18ריך: בתא 20180004לישיבת ועדת משנה מספר:  פרוטוקול

 קומפלוט בע"מ - IB5.7x28 גרסה

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 ה ו ע ד ה   סמ ל צ ת   מ ה נ ד  ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 

 ה ל ך    ה ד י ו ן מ
 מ"מ מהנדס העיר: –אדר' ליאת בן אבו 

 . אפשר לאשר את הבקשה במסגרת ההקלה. מורדוב עמנואל. בקשה לתוספת בניה בקומות א, ב – 20180016בקשה 

 

 יו"ר הועדה: –עוזי אהרון 

 מי בעד? 

 בעד: פה אחד. 

 
 

 
 
 

 ח ל ט ו ת ה
 את הבקשה בכפוף להשלמת הערות בדיקה וגיליון הדרישות ובתיאום עם מח' רישוי. לאשר

 
 
 

 
 
 

 
 

 . השלמהת דרישות
 

  חתימת בעלי הזכות בנכס. -
 
 

  והצהרת מהנדס.הגשת חישובים סטטיים  -
 
 

  אישור פיקוד העורף. -
 
 

  הסכם התקשרות עם מכון בודק מורשה לעמידה בתקן ישראלי. -
 
 

  הצהרת עורך הבקשה לגבי כמות פסולת צפויה. -
 
 

  הסכם עם אתר פינוי פסולת בנין המאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה. -
 
 

  ומה ע"י יועץ בטיחות.מסירת תכנית מפורטת לנקיטת אמצעי בטיחות חת -
 
 

  תשלום היטל השבחה. -
 
 

  היטלי פיתוח לעירייה ולתאגיד מי שיקמה. תשלום
 
 

  אגרת בניה. תשלום
 
 

  מתן ערבות בנקאית אוטונומית, בשיעור שייקבע, למילוי הדרישות שבהיתר.  
 
 

  עותקי הבקשה להיתר, מתוקנים לפי הערות הועדה המקומית, עם 3מתן  -
 
 

  כל המינויים והחתימות הנ"ל + אחראי לביצוע השלד,אחראי לדווח, קבלן כללי.  
 
 

  ביצוע סריקת ההיתר החתום ומסירת הדיסק למח' הרישוי. -סופי למסירת ההיתר למבקש תנאי
 
 

  נוספות בהתאם לדרישות החוק ו/או בשל שינוי בתקן. ודרישותייתכנו תנאים  -
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        ______________                                                           ______________ 

 עוזי אהרון    אינג' משה לורברבום                                                                    

 משנהמהנדס העיר                                                                  יו"ר וועדת ה             

 

 
 

 
 


