מס' דף1:

הועדה המקומית לתכנון ובניה  -בת-ים

סדר יום לישיבת ועדת משנה

תאריך12/07/2021 :
ג' אב תשפ"א

ישיבה מספר 20210009 :ביום שני תאריך  19/07/21י' אב ,תשפ"א בשעה 09:30

מ ו ז מ נ י ם:
חברים:
מר אורי בוסקילה
מר ויקטור טל
מר דריקס יצחק
גב' גנין אירנה
מר ברנז רפאל
מר אלי יריב
מר יהודה הרוש
גב' לאה בם
גב' סהר שבצוק אנסטסיה
מר ירון עמוס לוי
מר שמעון ועקנין
נציגים:
מר אלכסנדר סימון
מר מנחם פרידלנד
גב' חן לוי
פקד דורון קמיונר
מר יואב להב
מר חמי שטורמן
גב' טלי קפלן פיניש
מר איתן בן-צבי
מר טימור מגרלי
גב' נעמי נעים
סגל:
אדר' מאיר מיכל
אדר' שפרכר שירה
מסיכה אורטל
עו"ד חנה כהן
מר קופילובסקי מיכה
גב' זהבית לנדא
מוזמנים:
עומר זיו

 יו"ר וועדת המשנה חבר וועדה חבר וועדה חברת וועדה חבר וועדה חבר וועדה חבר וועדה חברת וועדה חברת וועדה חבר וועדה חבר וועדה נציג רשות מקרקעי ישראלנציג משרד הבריאות נציגת כיבוי אש נציג המשטרה נציג ועדה מחוזית נציג המשרד להגנת הסביבה היחידה לאיכות הסביבה נציג רשות מקרקעי ישראל נציג משרד השיכון מבקרת העיריה מהנדסת העיר מנהלת אגף התכנון ואדריכלית העיר סגנית מהנדס העיר לרישוי יועצת משפטית סמנכ"ל פיתוח ותשתיות מזכירת הוועדה -משקיף מנהלת התחדשות עירונית
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מס' דף2:

דיווח לוועדה על פעילות המחלקה לפיקוח על הבניה בחודשים אפריל  -יוני 2021
א .צו הפסקת עבודה מנהלי – ,12
ב .צו הריסה מנהלי – ,5
ג .תיקים שהועברו לתובעת – .0

דווח לוועדה על מח' רישוי לחודשים אפריל  -יוני 2021
א .סה"כ  46 -היתרי בניה
ב .סה"כ יחידות דיור  1235 -יח"ד חדשות

דווח לוועדה על מח' תכנון לחודשים אפריל  -יוני :2021
א .נקלטו תכניות חדשות לטיפול בוועדה המקומית
ב .הופקדו תכניות
ג .קיבלו תוקף תכניות הכוללות תוספת של מ"ר מסחר ו-
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מ"ר מלונאות.

מס' דף3:
סדר יום לישיבת ועדת משנה מספר 20210009 :בתאריך19/07/21 :

רשימת נושאים תכנוניים
סעיף
1

מספר
502-0650317

שם התכנית/נושא תכנוני
נושא תכנוני
דיון בתוכנית :הארכת תוקף בי/1/543/מק  -איחוד וחלוקה מתחם יוספטל
החלטה

עמ.
4

2

502-0713024

דיון בתוכנית :הארכת תוקף בי /1 /529 /מק -מצדה  -איחוד וחלוקה
החלטה

6

3
4

502-0352799
502-0491639

דיון בהתנגדויות
דיון במתן תוקף
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8
בי - 697/מגרש  14מתחם הקוממיות  -בת ים
בי/1/549/מק  -רח' הרצל  - 59-61איחוד וחלוקה 11

מס' דף4:
TBPIRUT0000 1

תכנית מתאר מקומית502-0650317 :

סעיף1 :

סדר יום לועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :
שם :בי/1/543/מק  -איחוד וחלוקה מתחם יוספטל
נושא :דיון בתוכנית :הארכת תוקף החלטה
עירית בת-ים
שטח התוכנית 5,400.000 :מ"ר
סמכות :ועדה מקומית
גרסת הוראות 12 :גרסת תשריט11 :
לתכנית
3/39/9
502-0436261
בי/2/א
בי319/
בי328/
בי/328/ב
בי385/
בי403/
בי430/
בי/430/א
בי538/
בי/מק497/
ח/237/א/בי352/

יחס
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
ג ב ו ל ו ת:
בכניסה המזרחית לבת ים מכיוון חולון ,על שדרות יוספטל ,בסמוך ליציאה מנתיבי איילון

בעלי עניין:
יזם:
עורך:
מגיש:


קים לוסטיגמן ייזום ו









יצחק פרנס
הוועדה המקומית לתכנון ובניה בת-ים
קים לוסטיגמן ייזום ו

כתובת:
רחוב שד' יוספטל  , 111בת ים
רחוב שד' יוספטל  , 113בת ים
רחוב הנריאטה סולד  , 20בת ים
גושים /חלקות לתכנית :
חלקות בשלמותן:
חלקות42, 41, 40 :
גוש7156 :
חלקות, 43 :
גוש7156 :
מגרשים לתכנית 101 :בשלמותו מתכנית 502-0436261 :
 201בשלמותו מתכנית 502-0436261 :
מטרת הדיון
דיון בהארכת תוקף הפקדת תכנית או"ח ,התואמת תכנית מאושרת בי 543/מתחם יוספטל.
התכנית כוללת או"ח בלבד ללא תוספת שטחים ,יח"ד או קומות .הוועדה אישרה את
התכנית להפקדה בכפוף לתיקונים ב24.9.20-
מטרת התוכנית :
תכנית איחוד וחלוקה להסדרת המגרשים וזיקות ההנאה ע"פ תכנית בי 502-0436261 - 543 /שבתוקף
ע י ק ר י ה ו ר א ו ת ה ת כ נ י ת:
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מס' דף5:
א .איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בתחום התכנית על פי סעיף 62א (א)  ,1ע"פ תכנית בי- 543 /
 502-0436261שבתוקף
הערות:
 .1יש להעביר כתב שיפוי לפי ס197 .
 .2נדרש אישור שמאי הוועדה המקומית לטבלת ההקצאה והאיזון.
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מס' דף6:
TBPIRUT0000 2

תכנית מתאר מקומית502-0713024 :

סעיף2 :

סדר יום לועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :
שם :בי /1 /529 /מק -מצדה  -איחוד וחלוקה
נושא :דיון בתוכנית :הארכת תוקף החלטה
עירית בת-ים
שטח התוכנית 4,820.000 :מ"ר
סמכות :ועדה מקומית
גרסת הוראות 6 :גרסת תשריט5 :
לתכנית
502-0143628
בי101/
בי/2/א
בי369/
בי377/
בי430/
בי/430/א
בי/430/ב

יחס
כפיפות
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
שינוי
ג ב ו ל ו ת:
המתחם הצפוני של מתחם כ"ט בנובמבר .בין הרחובות אלי כהן ,מצדה ורזיאל.

בעלי עניין:
יזם:
עורך:
מגיש:


קים לוסטיגמן ייזום ו









יצחק פרנס
ועדה מקומית לתכנון ולבניה בת-ים
קים לוסטיגמן ייזום ו

כתובת:
רחוב מצדה  , 2בת ים
רחוב מצדה  , 4בת ים
גושים /חלקות לתכנית :
חלקות בשלמותן:
חלקות69, 68 :
גוש7128 :
חלקי חלקות:
ח"ח 139
גוש7128 :
מטרת הדיון
דיון בהארכת תוקף החלטת הפקדה ,תכנית או"ח התואמת תכנית מאושרת בי 529/מתחם
מצדה .התכנית כוללת או"ח בלבד ללא תוספת שטחים ,יח"ד או קומות .הוועדה המקומית
החליטה על הפקדת התכנית בכפוף לתיקונים ב.24.9.20-
מטרת התוכנית :
תכנית איחוד וחלוקה להסדרת המגרשים וזיקות ההנאה ע"פ תכנית בי 502-0143628 - 529 /שבתוקף
ע י ק ר י ה ו ר א ו ת ה ת כ נ י ת:
א .איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים בתחום התכנית על פי סעיף 62א(א) 1לחוק ,בהתאם לתכנית
הראשית.
הערות:
 .1יש להעביר כתב שיפוי לפי ס197 .
 .2נדרש אישור שמאי הוועדה המקומית לטבלת ההקצאה והאיזון.
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מס' דף7:
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מס' דף8:
TBPIRUT0000 3

תכנית מפורטת502-0352799 :

סעיף3 :

סדר יום לועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :
שם :בי - 697/מגרש  14מתחם הקוממיות  -בת ים
נושא :דיון בהתנגדויות
עירית בת-ים
שטח התוכנית 11,880.000 :מ"ר
סמכות :ועדה מחוזית
גרסת הוראות 79 :גרסת תשריט42 :
לתכנית
502-0222596
502-0358069
בי400/
בי400/1/
בי400/2/
בי400/3/
בי400/4/
בי400/5/
בי430/
בי/מק405/
תמא1/
תמא18/
תמא4/2/
תממ5/

יחס
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
החלפה
כפיפות
כפיפות
כפיפות
כפיפות
ג ב ו ל ו ת:
סמוך לרחובות הקוממיות מצפון .מנחם בגין ממזרח ויצחק נפחא ממערב

בעלי עניין:
יזם:
עורך:
מתנגד:


ג'קי אביסרור








מגיש:


יואב אומן
מה"ע בת ים
עו"ד כהן וילצ'יק ושות בשם אביסרור
ג'קי אביסרור

כתובת:
רחוב הקוממיות  ,בת ים
גושים /חלקות לתכנית :
חלקות בשלמותן:
חלקות123, 121 :
גוש7122 :
חלקי חלקות:
ח"ח 126, 125, 122
גוש7122 :
מטרת הדיון
התכנית שבנדון הינה תכנית ברובע העסקים המתחדש של בת ים ,אשר מציעה להקים
מתחם ובו שימושים מעורבים לתעסוקה ,מסחר ,מגורים ושטחים פתוחים .בתאריך ה-
 12.09.2019התכנית נקלטה בוועדה המחוזית ונדונה בדיון להפקדה ב.18.05.2020-
התכנית כוללת:
 170יח"ד בשטח עיקרי של  16,310מ"ר (כולל מרפסות) (תמהיל מגורים )25%
 41,310מ"ר בשטח עיקרי לתעסוקה
 1,500מ"ר בשטח עיקרי למסחר – מלווה רחוב בקומת הקרקע
 1,550מ"ר עיקרי בשטחי רצפות לטובת הציבור
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מס' דף9:
התכנית הופקדה ופורסמה כחוק ,ומובאת לדיון בשתי התנגדויות שהוגשו לה:
 .1התנגדות עצמית של היזם.
 .2התנגדות מה"ע בת ים.
מטרת התוכנית :
הקמת מתחם ובו שימושים מעורבים למגורים ,תעסוקה ומסחר עם קומת קרקע מסחרית ,שטחים פתוחים
לרווחת הציבור.
ע י ק ר י ה ו ר א ו ת ה ת כ נ י ת:
 .1שינוי יעוד אזור עסקים מיוחד וחלוקה לתאי שטח ביעודים :מגורים ,מסחר ותעסוקה וכן הקצאת
קרקע לדרכים ולשטחים ציבוריים פתוחים.
 .2קביעת זכויות בניה.
 .3קביעת  170יחידות דיור.
 .4קביעת תמהיל ליחידות הדיור.
 .5קביעת מס' קומות מירבי.
א 2 .מבני מגורים בניין  Aובו עד  10קומות ובניין  Bובו עד  40קומות.
ב .מבנה משרדים בניין  Cובו עד  40קומות.
 .6קביעת קווי בניין.
 .7קביעת הוראות בינוי ופיתוח והנחיות סביבתיות.
 .8קביעת זיקת הנאה להולכי רגל .
 .9קביעת תנאים למתן היתר בניה.
 .10קביעת פקיעת זכויות.

התנגדויות:
 התנגדות
מתנגדים:
סטרומה  1בת ים
 מה"ע בת ים
מנחם בגין  125תל אביב  -יפו
 עו"ד כהן וילצ'יק ושות בשם אביסרור
מהות ההתנגדות:
התנגדות מה"ע בת ים:
מה"ע מברכת על קידום התכנית אשר תהווה מחולל להתחדשות הרובע בכלל ורחוב
הקוממיות בפרט ,אולם ישנן מספר סוגיות להן התכנית לא התייחסה ולפיכך הגישה
מה"ע את התנגדותה לתכנית.
 .1שטחי רצפות ציבוריים:
תחת ייעוד " מסחר ותעסוקה" נקבע כי  1,300מ"ר עיקרי ישמשו כשטחי רצפות לטובת
הציבור והשימושים המותרים בהם הם :תרבות ,קהילה ,רווחה ומשרדי עירייה.
מבקשת להוסיף שימושים הנדרשים להעלאת רמת השירות העירונית לתושב ובהם
משרדי ממשלה ,בריאות ודיור בר השגה וזאת בכפוף לפרוגרמה עירונית.
 .2שלביות:
א .שלביות ביצוע:
יש לקבוע שלביות לביצוע התכנית .התכנית הנ"ל כרוכה בהשלמת רשת הדרכים של
התכנית הסמוכה  - 502-0692178בי 640/מתחם בגין או לחלופין תכנית - 502-0855882
בי 872/מק – הארכת דרך למבנה המשק .ללא ביצוע של הדרכים הנ"ל לא ניתן לממש
את התכנית הזו ,על כן יש לקבוע שלביות ביצוע בהתאם .תנאי לאכלוס הינו סיום ביצוע
הדרך .
ב .תנאים לאכלוס:
חלק מהותי מפיתוח הפרויקט הינו הוספת שטחי תעסוקה מניבים לעיר .אי התניית בנית
שטחי התעסוקה כתנאי לקבלת היתר ו/או אכלוס למגורים יהווה סיכון משמעותי
למימוש שטחי התעסוקה בפועל .על כן להחזיר את תנאי האכלוס הקבועים בתכניות
ברובע העסקים כפי שהיה נהוג עד כה" :תנאי לאכלוס המגורים הוא השלמת השלד
והמעטפת של מבני התעסוקה והמסחר"
 .3איחוד וחלוקה ללא הסכמה:
בהתאם להערות הבדיקה של שמאי הועדה המקומית טבלת האיחוד וחלוקה אינה
תואמת במלואה לנספח המופיע בתקנות התכנון והבנייה (תכנית איחוד וחלוקה),
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מס' דף10:
התשס"ט  .2009אבקש לתקן את טבלת האיחוד וחלוקה כדלקמן:
 נדרש להוסיף עמודת שווי יחסי במצב הנכנס ובמצב היוצא ,במקרה הייחודי הזהשההקצאה הינה לגוף אחד ניתן לוותר על העמודה שמדברת על שווי אבסולוטי במצב
קודם מול מצב חדש.
 נדרש להפריד את כל תאי השטח שמתחת לקו ( )3 ,4 ,7 ,9 ,10ולציין את שטחם. נדרש להוסיף את פרטי המודד החתום על המדידות. נדרש להוסיף את חתימת השמאי על פי הנספח המופיע בתקנות .4התכלות התכנית:
התב"ע קובעת כי "אם תוך  5שנים מיום אישורה של התכנית לא יצא היתר בנייה ,תפקע
תכנית זו ותחול התכנית המאושרת ערב אישורה של תכנית זו .הוועדה המקומית רשאית
להאריך את תוקפה של תכנית זו ב 5-שנים נוספות".
בתאריך ה 26.04.2021-אושרה מדיניות לרובע העסקים המתחדש של בת ים על ידי
הועדה המחוזית .בהחלטת הועדה המחוזית והמקומית נקבע כי "בתכניות שלא יוצא
היתר בנייה מכוחן בתוך  24חודשים ,הזכויות המיועדות למגורים יבוטלו .זמן התפוגה
של תכנית בכללותה יהיה  5שנים" .נבקש להתאים את התכלות התכנית או לפחות
לצמצם את תוקפה ל 3-שנים במקום  5שנים כפי שהוגדר.
התנגדות עו"ד כהן וילצ'יק ושות' בשם יזם התכנית חברת אביסרור:
יובהר כי ההתנגדות אינה מכוונת לתכנית כולה ,אלא לשני נושאים בהם מבקש היזם
לתקן את התכנית כמפורט להלן:
 .1תמהיל :שינוי היחס שנקבע בתכנית מ 25% -מגורים ו 75% -תעסוקה ומסחר לכדי
 30%מגורים ו 70% -תעסוקה ומסחר.
 .2יצירת מגרש לדיור להשכרה ארוכת טווח בחלקו הדרום מזרחי של תא שטח  ,1הכולל
 170יח"ד מיוחד ,ע"ח שטחי תעסוקה.
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מס' דף11:
TBPIRUT0000 4

תכנית מפורטת502-0491639 :

סעיף4 :

סדר יום לועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :
שם :בי/1/549/מק  -רח' הרצל  - 59-61איחוד וחלוקה
נושא :דיון במתן תוקף
עירית בת-ים
שטח התוכנית 2,940.000 :מ"ר
סמכות :ועדה מקומית
גרסת הוראות 37 :גרסת תשריט22 :
לתכנית
502-0154997
תמא/34/ב4/
תמא4/2/
תממ5/

יחס
שינוי
כפיפות
כפיפות
כפיפות
ג ב ו ל ו ת:
צומת הרחובות הרצל וז'בוטינסקי בחלקה הצפון מערבי של העיר בת ים.

בעלי עניין:
יזם:

י.ח.גרינברג


עורך:

מגיש:



גרינברג בז'בוטינסקי-הרצל בת ים בע"מ
ברק ציפור
נחמה בוגין
עיריית בת ים
ועדה מקומית בת ים
גרינברג בז'בוטינסקי-הרצל בת ים בע"מ















כתובת:
רחוב הרצל  , 59בת ים
רחוב הרצל  , 61בת ים
רחוב ז'בוטינסקי  , 20בת ים
רחוב ז'בוטינסקי  , 22בת ים
גושים /חלקות לתכנית :
חלקות בשלמותן:
חלקות63 :
גוש7141 :
חלקי חלקות:
ח"ח 64
גוש7141 :
מטרת הדיון
תכנית פינוי בינוי  502-0154997בי 549/הרצל  59-61אושרה ב ,15.12.16-וכוללת הריסת 64
יח"ד קיימות והקמת  246יח"ד חדשות (תוספת  182יח"ד ,מכפיל  )3.8וכן שטחי ציבור,
מסחר ותעסוקה .התכנית המאושרת דרשה עריכת תכנית איחוד וחלוקה ,והתכנית הנדונה
מבצעת איחוד וחלוקה בלבד ,ללא תוספת זכויות ,יח"ד או קומות.
התכנית הופקדה ופורסמה כחוק (תאריך פרסום .06/04/2021 :מס' ילקוט פרסומים.9519 :
עמוד ,)4707 :לא הוגשו התנגדויות.
בתאריך  29.06.2021התקבלה הודעת הוועדה המחוזית כי נקבע שהתכנית אינה טעונה
אישור השר.
התכנית מובאת לדיון במתן תוקף לאחר שירדה מסדר היום בדיון הקודם.
מטרת התוכנית :
איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק ,כנדרש בתכנית הראשית.
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מס' דף12:
ע י ק ר י ה ו ר א ו ת ה ת כ נ י ת:
 .1איחוד וחלוקה על פי סעיף 62א א ס"ק  1לחוק התכנון והבניה.
 .2חלוקת מגרשים ע"פ תכנית מס'  502-0154997והגדרת מגרשי התמורה להם ע"י טבלאות איזון והקצאה
בהתאמה לתכנית הראשית.
 .3הרחבת דרך על פי סעיף 62א א ס"ק  2לחוק התכנון והבניה.
 .4הוספת קו בניין למרפסות לכיוון הכיכר הציבורית על פי סעיף 62א א ס"ק  4לחוק התכנון והבניה.
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תאריך12/07/2021 :
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רשימת הבקשות

סעיף
1

בקשה

תיק בניין

20201041

3041

גוש

חלקה מגרש

134 7137

תאור הבקשה :תוספת/שינוי למבנה קיים
2

20160104

3773

תאור הבקשה :תמ"א  - 38חיזוק
3

20190049

4080

תאור הבקשה :תמ"א  - 38חיזוק
4

20180844

5091

7142

פרטי המבקש

כתובת

לבנת הזהב בע"מ

בר יהודה  44בת ים

עמ.
14

 :מגורים
87

א.ס.סיטרין בע"מ

ז'בוטינסקי  13בת ים 16

 :מגורים
102 7144

צנטרום הרב קוק 11
בע"מ

ארלוזרוב  50א בת
ים

18

 :מגורים
331 7150

תאור הבקשה :תמ"א  -38הריסה ובנייה
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 :מגורים

הבית ברחוב דניאל 38
בע"מ

דניאל  38בת ים

23
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מספר בקשה20201041 :
סעיף1:
סדר יום ועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :

תיק בניין:

3041

מבקש:
 לבנת הזהב בע"מ
המשביר  1חולון

בעל הנכס:
 רשימת הדיירים כמפורט בנסח הטאבו

עורך:
 אסף אשרוב

סוג בקשה :בקשה להיתר-מסלול הקלות ושימוש חורג 90 -יום
מספר בקשה ברישוי זמין:

267178693

כתובת הבניין :בר יהודה  44בת ים
גוש וחלקה :גוש 7137 :חלקה135 ; 134 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
תכנית שינויים להיתר מס'  20151079מיום  28.04.19שמהותם החלפת מתקן חניה רובוטי
תת קרקעי במכפילי חניה ושינויים פנימיים בקומות העליונות ללא תוספת שטח.
גיליון בדיקה:
.1
.2
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

הבקשה נדונה בישיבת וועדת משנה מיום ,20.5.21 :הוחלט להוריד מסדר היום ,לשם
תאום פגישה עם עורכי הבקשה לבירור נושא חניה
המתקן הוחלף במכפילי חניה מכמה סיבות:
על מנת לא לחפור מתחת ליסודות הבניין הקיים ולסכן יציבות המבנה.
עלויות האחזקה לדיירים גדולות ,מדובר בתחזוקת שוטפת ותקלות רבות יותר מאשר במכפילים.
הבקשה נבחנה ע"י יועץ התנועה
הוחלט שמכל הבחינות להסיר את המתקן יהיה בטוח יותר וטוב יותר לדיירי המבנה
לבניין המבוקש הוצא היתר מס'  20151079מיום  02.05.2019לחיזוק מבנה בן  7מעל לקומת עמודים מפולשת
הכוללת סה"כ  42יח"ד.

 .2הוגשה בקשה לשינויים הכוללת:
א .החלפת מתקן חניה רובוטי תת קרקעי במכפילי חניה.
ב .במקום בוצעה ביקורת ע"י מח' פיקוח בתאריך  24.08.2020ונמצא כי הבקשה תואמת למציאות
ולמבוקש.
 .3בקרה הנדסית:
התקבל אישור מטעם י .גבאי הנדסה בע"מ בתאריך  06.12.2020כי אין צורך בחישוב חוזר עבור מהות
השינויים המבוקשים בבקשה וכי השינויים לא משפיעים על יציבות המבנה.
 .4התקבלה הסכמת  24תתי חלקות מתוך  24בעלי נכסים המהווים  100%הסכמה.
 .5ההקלות המבוקשות:
א .הקמת מכפילי חניה בחזית מערבית.
 .6הבקשה פורסמה בשלושה עיתונים" :כלכליסט" בתאריך  15.10.2020ו"ידיעות אחרונות" בתאריך
 16.10.2020ו "ידיעות חולון בת-ים" בתאריך .23.10.2020
תאריך מסירה אחרונה.1.11.2020 :
 .7התקבלה התנגדות לבקשה ע"י בעלי הנכס אדלר חיה ויצחק.
 .8הערות לתשריט הבקשה:
א .במס' הבקשה יירשם20201041 :
ב .תיק בניין3041 :
ג .במהות הבקשה יירשם :תכנית שינויים להיתר מס'  20151079מיום  28.04.19שמהותם שינויים וצמצום
בקומות המרתף והקמת מכפילי חניה בחזית מערבית+שינויים פנימיים בקומות עליונות ללא תוספת
שטח.
ד .יש למלא את טבלת השטחים עם השטחים שיצאו בהיתר המוזכר לעיל עם קרוס ללא שינוי ו/או עם סימון
שינוי בשטחים המבוקשים בהתאם.
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מס' דף15:
ה .יש לצרף טבלת שטחי תמהיל דירות.
ו .יש להקפיד למלא את כל טופס ההיתר לרבות שמות המבקשים ,מספרי תעודות מזהות ונתוני החלקה עם
השטחים המבוקשים.
ז.
 .9חתימות מחלקות:
א .אישור תברואה בשל שינוי מיקום פתחי חדרי האשפה.
ב .גנים ונוף
ג .היחידה הסביבתית
 .10מסמכים /נספחים:
א .פתרון חניה :התקבל אישור ביום  05.08.2020מטעם דגש הנדסה כי בוטל מתקן חניה רובוטי ובמקומו
מוצעים מכפילי חניה ,אין התנגדות ומידות המתקנים מקובלות.
ב .מבוקש כופר עבור מקום חניה אחד.
>

מ ת נ ג ד י ם:
 אדלר יצחק וחיה בר יהודה  44בת ים תאריך התנגדות 05/11/2020:
מהות ההתנגדות
התנגדותם של אדלר יצחק וחיה:
המתנגדים קיבלו בדואר הודעה כי הוגשה בקשה לשינויים במתקן החניה.
הינם בעלי נכס בבניין נשוא הבקשה.
מתנגדים לבניית המכפילים מאחר שעל פי ההסכם היה צריך להיות מתקן תת קרקעי
ומדובר בהפרה גסה של ההסכם מול היזם.
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מספר בקשה20160104 :
סעיף2:
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תיק בניין:

3773

מבקש:
 א.ס.סיטרין בע"מ
כינרת  5בני ברק

בעל הנכס:
 כמפורט בנסח הטאבו

עורך:
 חבזון יואב

סוג בקשה :בקשה לתמ"א  -38חיזוק מבנים
כתובת הבניין :ז'בוטינסקי  13בת ים
גוש וחלקה :גוש 7142 :חלקה 87 :יעוד :מגורים ג'
תכנית :בי2/א' ,בי ,339/בי ,328/בי328/א' ,בי328/ב' ,בי ,430/בי430/א' ,בי430/ב' ,בי ,377/בי ,403/בי,1/403/
תמ"א ,38/בי ,538/בי/מק580/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
דיון חוזר לעניין קבלת טופס איכלוס
גיליון בדיקה:
.1
.2

.3

.4
.5

ביום  17.08.70נמסר היתר בניה שמהותו :מבנה בן  4קומות מעל לקומת עמודים מפולשת הכולל  28יח"ד ו  18מקומות
חניה .
ביום  06.06.18נמסר היתר בניה שמהותו  :חיזוק מבנה בן  4קומות מעל קומת עמודים מפולשת ע"פ תמ"א  ,38שיפוץ
ותוספת מעלית ,מרפסות לכלל הדירות ,תוספת  21יח"ד ב 3-קומות מלאות +סגירה בק .קרקע לטובת 2יח"ד +מתקני
חניה +גידור זמני והתארגנות  .סה"כ קיים  +מוצע  51יח"ד ו 20מקומות חניה במכפילי חניה  3 +מקומות על הקרקע
סה"כ  23מקומות חניה עבור  5מקומות חניה נוספות ניתן כופר.
ביום  15.09.19התקבלה תכנית שינויים שמהותה :תוספת קומה  7ו  3יח"ד ושינוי פתרון החניה למתקן רובוטי הכולל
 23חניות 6 ,חניות במתקנים ,ו 4מקומות חניה עיליות .
הבקשה נדונה בוועדה ביום  07.01.21והוחלט לאשר בכפוף לתיקון הבקשה .
על החלטת הוועדה הוגש ערר ביום  04.07.21התקבלה החלטה יו"ר ועדת הערר בו הוחלט כי יש לבטל את החלטת
הוועדה המקומית .
יזם הבקשה לא התקין פתרון חניה בהתאם להיתר שניתן ביום ,06.06.18 :ומבקש לקבל אכלוס .על מנת לאפשר את
אכלס המבנה יש לשנות את תנאי ההיתר מס'  20160104כמפורט להלן:
א .המרת מתקני החניה לכופר חניה בשווי של מספר מקומות החניה להם נדרש היזם על פי
היתר בניה המקורי.
ב .התחייבות היזם לבניית המתקן בתוך  18חודש ממועד האכלוס ולא הערבות תחולט.
ג .היזם ידאג להודיע בכתב לכל דייר ודייר בפרוייקט על העיכוב בהתקנת המתקן ויקבל
מהם כתב שיפוי המורה על ויתור על תביעה או דרישה כלפי הועדה המקומית או העירייה
בנושא החניות ואכלוס המבנה ללא חניות .
ד .היזם יפקיד ערבות בנקאית סך של  ₪ 300,000להבטחת כיסוי בור ככל שלא יותקן
המתקן ולא יבוצע החלחול .הערבות תעמוד בתוקפה למשך  18חודש ותחולט אם הנושא
לא יסתיים בתוך  18חודש ממועד טופס אכלוס.
ה .ככל הנוגע ל 3 -הדירות בקומות העליונות קומות אלו לא יקבלו טופס אכלוס עד לסיום
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מס' דף17:
כלל העבודות בדירות.
ו .היזם יתחייב בכתב לסיום גמר הדירות בתוך  60יום ועוד טרם בוא הגשמים;

על היזם להבטיח כי הכניסות לדירות יהיו סגורות וגובה מעקות תקין על מנת למנוע נפילת
ילדים או פולשים מדירות אלו ( בשל העדר חלונות).
ז .ביטול החניה בממוקמת באזור זיקת ההנאה ,היות מיקומן פוגע באופן מהותי במערך
התנועה של שני המבנים להם כניסה משותפת
ח .קבלת כתב שפוי מעודכן ע"י היזם

>
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מס' דף18:
BAKPIRUT0000 3

מספר בקשה20190049 :
סעיף3:
סדר יום ועדת משנה ישיבה מספר 20210009 :בתאריך19/07/2021 :

תיק בניין:

4080

מבקש:
 צנטרום הרב קוק  11בע"מ
המסגר  42א תל אביב  -יפו
 אליעז אברהמר

בעל הנכס:
 בעלות משותפת

עורך:
 משה מנו

סוג בקשה :בקשה לתמ"א  -38חיזוק מבנים
מספר בקשה ברישוי זמין:

3119583191

כתובת הבניין :ארלוזרוב  50א בת ים
גוש וחלקה :גוש 7144 :חלקה102 :
תכנית :בי/2/א ,בי ,339/בי ,152/בי ,328/בי ,377/בי ,430/בי ,403/בי ,502-0216473 ,538/תמ"א 38
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
.1הבקשה מובאת לדיון חוזר לאחר שהתקבלה החלטת ועדת ערר שתוגש בקשה מתוקנת
ויוטמעו השינויים בבקשה .
 .2אישור תכנית עיצוב אדריכלי .
 .3חיזוק בניין בן  3קומות מעל קומת עמודים מפולשת ע"פ תמ"א  38המכיל  19יח"ד.
שיפוץ ותוספת מעלית ,ממ"דים ומרפסות לדירות הקיימות,
תוספת  3קומות מלאות וקומת גג חלקית הכוללות  22יח"ד +מתקני חניה וגידור זמני.
סה"כ קיים+מוצע  41יח"ד.
גיליון בדיקה:

ריכוז נתונים בהתאם לתבחינם שנקבעו בסעיף  22להוראות תמ"א 38
כתובת
(רחוב /רובע)

קיים במגרש

תיאור כללי של
המבנה
המוצע ותרשים
סביבה

ארלוזורוב  50א'
רובע צפון מערב
בניין בן  3קומות מעל קומת עמודים
מפולשת הכולל  19יח"ד.

ת.ב:
גוש/חלקה:
שטח מגרש:

4080
7144/102
 1150מ"ר

מס' קומות
מוצע

 3.5קומות

תיאור הבקשה :
.1הבקשה מובאת לדיון חוזר לאחר שהתקבלה החלטת ועדת ערר שתוגש בקשה מתוקנת
ויוטמעו השינויים בבקשה .
 .2אישור תכנית עיצוב אדריכלי .
 .3חיזוק בניין בן  3קומות מעל קומת עמודים מפולשת ע"פ תמ"א  38המכיל  19יח"ד.
שיפוץ ותוספת מעלית ,ממ"דים ומרפסות לדירות הקיימות ,תוספת  3קומות מלאות וקומת גג
חלקית הכוללות  22יח"ד +מתקני חניה וגידור זמני.
סה"כ קיים+מוצע  41יח"ד.
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מס' דף19:

שיקולים
תכנוניים

מועד הקמת המבנה:
למבנה הקיים הוצא היתר בנייה מס'  3176מיום  15.10.69להקמת בניין מגורים בן  3קומות
מעל קומת קרקע בנויה (המכילה חנות) -סה"כ  19יח"ד.
בקשות בסביבה:
ברחוב ארלוזורוב בשורת המבנה הגובל עם חלקת המבקש מקודמות כמה בקשות להיתר
חיזוק ע"פ תמ"א :38
חלקה ( 21ארלוזורוב - )39חיזוק ותוספת ע"פ תמ"א  38תוספת  14יח"ד -טרם נדונה.
חלקה ( 39ארלוזורוב  -)51בקשה למידע להריסה ובנייה.
חלקה ( 55ארלוזורוב  -)52בקשה לחיזוק ע"פ תמ"א  38ללא תוספת יח"ד -טרם נדונה.
 .1צפיפות:
קיים 19 :יח"ד
מוצע22 :יח"ד
סה"כ 41 :יח"ד
 .2פוטנציאל מצאי חניה ברחוב (תיאור כללי):
מדובר במגרש פינתי בצומת הרחובות ארלוזורוב והרב קוק.
קטע רחוב מקומי חד סטרי ,חניות בשני הצדדים על המדרכה.
פריקה וטעינה -אפשרי בחזית הבניין.
קרבה לתח"צ - -קרוב לבלפור.
קרוב מאוד לקו האדום.
עבירות כללית -בינונית.
המלצה לקידום -בינונית.
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מס' דף20:
 .3הקלות מבוקשות:
א .הקלה בקו בניין קדמי דרומי (לרח' הרב קוק) באופן שיתקבל  0.0מ' במקום 5.0
מ' המותרים ע"פ תמ"א  38לצורך חיזוק המבנה ותוספת ממ"דים.
ב .הקלה בקו בניין קדמי דרומי (לרח' הרב קוק) באופן שיתקבל  2.0מ' במקום 5.0
מ' המותרים ע"פ תמ"א  38לצורך עיבוי וחיזוק המבנה.
ג .הקלה בקו בניין קדמי מזרחי (לרח' ארלוזורוב) באופן שיתקבל  0.0מ' במקום 5.0
מ' המותרים ע"פ תמ"א  38לצורך חיזוק המבנה ותוספת ממ"דים.
ד .הקלה בקו בניין קדמי מזרחי (לרח' ארלוזורוב) באופן שיתקבל  2.0מ' במקום 5.0
מ' המותרים ע"פ תמ"א  38לצורך עיבוי וחיזוק המבנה.
ה .הקלה בקו בניין צידי צפוני באופן שיתקבל  0.0מ' במקום  3.5מ' המותרים ע"פ
תמ"א  38לצורך חיזוק המבנה ותוספת ממ"דים.
ו .הקלה בקו בניין צידי צפוני באופן שיתקבל  2.0מ' במקום  3.5מ' המותרים ע"פ
תמ"א  38לצורך עיבוי וחיזוק המבנה.
ז .הקלה בקו בניין צידי מערבי באופן שיתקבל  0.0מ' במקום  3.5מ' המותרים ע"פ
תמ"א  38לצורך חיזוק המבנה ותוספת ממ"דים.
ח .הקלה בקו בניין צידי מערבי באופן שיתקבל  2.0מ' במקום  3.5מ' המותרים ע"פ
תמ"א  38לצורך עיבוי וחיזוק המבנה.
ט .הקלה לתוספת שטח במסגרת  6%לצורך שיפור תכנון.
י .מבוקש ניוד זכויות מקומת הקרקע מכוח בי.580/
יא .הקלה לתוספת קומה.
יב .הקלה לתוספת  8יח"ד ע"פ שב"ס המהוות  22%באופן שיתקבלו  45יח"ד.
יג .הקלה בגובה קומה טיפוסית באופן שיתקבל גובה  3.15מ' במקום  3.0מ'
המותרים.
יד .הקלה בגובה קומה שביעית חלקית באופן שיתקבל גובה  3.95מ' במקום  3.0מ'
המותרים.
טו .הקמת מתקן חניה בגבול מגרש צפוני מערבי.
 .4הבקשה פורסמה בשלושה עיתונים" :ידיעות אחרונות"" ,מעריב הבוקר" " ,ידיעות
חולון בת-ים" בתאריך  .22.02.2019תאריך מסירה אחרונה .19.03.2019
 .5התקבלו התנגדויות לבקשה.
שיקולים
אדריכליים :השפעה  .1רוחב הרחוב (לפי רוזטה בתב"ע) – השפעה על חתך הרחוב ביחס למס' הקומות המוצע:
רוחב רחוב ארלוזורוב הינו  10מ' ורחוב רחוב הרב קוק הינו  12מ' כך שגובה המבנה
על חתך הרחוב
המבוקש אינו משפיע על חתך
וחזית הרחוב
הרחוב ומשתלב עם גובה הבנייה המתחדשת באזור ,בין היתר בשל העובדה כי הרחוב
מתאפיין בהמון התחדשות עירונית.
 .2מס' קומות במקטע הרחוב – השפעה חזית הרחוב:
מס' הקומות המבוקש בבקשה נמצא מתאים לסביבה המתחדשת באזור.
 .1מידת המרווח המוצע במגרש:
היבטים נופיים:
א .קדמי לרחוב ארלוזורוב 2.0 :מ' למרפסות ו 0.0-מ' לממ"דים.
נפחי הבנייה,
ב .קדמי לרחוב הרב קוק 2.0 :מ' למרפסות ו 0.0-מ' לממ"דים.
למרקם
והתאמה
ג .צדדי 2.0 :מ' לבניין ו  0.0מ' לממ"דים.
הבנוי
(בקומות ב' ומעלה קו קדמי למרפסות  0.0מ' לפי בי.510/
 .2מרווחים לאורך מקטע הרחוב:
א .קיים בפועל :בשורת המבנים הגובלת עם ארלוזורוב והרב קוק המרווחים בין בניין
לבניין נעים בין  7-18מ' לשני הכיוונים.
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מס' דף21:
כושר נשיאה של
תשתיות ,מצאי
שצפ"ים ,שבצ"ים

תשתיות :תשתיות המים והניקוז נמצאו תקינות בכפוף להתאמות בהתאם לחוות הדעת
מי בת ים.
חניה :התוספת המבוקש באזור הנ"ל ובהתחשב במס' הבקשות המוגשות באזור וביחס
למרחקים לקווי תחבורה ציבורית והקו האדום מומלצת ברמה בינונית.
ציבור:
הבקשה נכללה במסגרת דו"ח אסטרטגי לצורכי ציבור שנערך ב .2020-הדו"ח בדק ביקושים לצורכי
ציבור הנדרשים בעיר עד  2030ויצר תכנית עבודה לחומש ועד סוף העשור .כאמור הביקוש שמייצרת
הבקשה לצורכי ציבור נלקח בחשבון וכלול בתכנית העבודה .
דו"ח אסטרטגי לצורכי ציבור שנערך ב 2018-בדק את אפשרויות הקיבולת של השטחים הציבוריים
בעיר והציע פריסה אפשרית למימוש ביקושים.
בדיקת הבקשה מול שני הדו"חות שבוצעו מעלה כי קיים מענה רובעי למוסדות הציבור הנדרשים עד
סוף העשור ולטובת בקשה זו (ראו נספח).
בהתאם להמלצת הדו"חות העירייה מקדמת תב"ע כלל עירונית להגדלת זכויות במגרשים לטובת
שימוש יעיל של השטחים החומים.
עם ניהול נכון של השטחים העירוניים והגדלת הזכויות במגרשים הקיימים ,אנו לא צופים מחסור
בשטחים עבור הצרכים הנדרשים למוסדות ציבור במסגרת הבקשה.
מבחינת השטחים הפתוחים ,המרקם של הרובע מתאפיין בצפיפות רבה כבר היום וניתן לראות כי לפי
בדיקה של  5מ"ר לנפש הרובע נמצא כבר במחסור שעתיד לגדול במהלך העשור .יחד עם זאת תושבי
הרובע נהנים מקרבה לחוף הים ולשדרות העצמאות המפותחות בימים אלה.

 .1פירוט הקומות לפי המפורט להלן:
 קיים  3קומות מעל קומת עמודים מפולשת בכל בניין מכוח תב"ע מבוקש  2.5קומות מכוח תמ"א 38 הקלה לתוספת קומה (זכויות למילוי הקומה יינתנו מניוד שטחים בין הקומות -שטחי תמא) מבוקש ניוד זכויותסה"כ  7קומות מעל קומת עמודים.
 .2פירוט יח"ד מבוקשות:
  19יח"ד בקומות הקיימות -ע"פ היתר ( 6יח"ד בקומה טיפוסית)  19יח"ד בקומות התמ"א  38החדשות ( 4-5קומות מלאות  +קומה  6חלקית)  3יח"ד בקומה ( 7קומה בהקלה) סה"כ 22 :יח"ד חדשות 19 +יח"ד קיימות –  41יח"ד. .3בקרה מרחבית -חתימות מחלקות:
א .היחידה הסביבתית בתאריך 28.07.2019
ב .אישור מחלקת תברואה בתאריך 10.07.2019
ג .אישור מחלקת גנים ונוף בתאריך 23.06.2019
ד .אישור מחלקת חשמל בתאריך 05.08.2019
ה .אישור תאגיד מים בתאריך 07.08.2019
ו .אישור חטיבת שפ"ע בתאריך 05.08.2019
 .4התקבלה הסכמת  14תתי חלקות מתוך  19המהווים .75%
 .5פיתרון תנועה:
א .נספח החניה נבדק ע"י יועצת התנועה של הוועדה ואושר ביום .27.12.2018
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מס' דף22:
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

קיימות  16חניות בהיתר ,מבוקש בנייה של  22יח"ד חדשות המחייבות  11חניות לפי תקן  1:0.5אזור א'-
סה"כ נדרש  27חניות +חניית נכה.
ניתן פתרון של  33חניות באמצעות מתקן חניה 22 ,במתקן 12 ,על הקרקע.
חניות כניסה מארלוזורוב בקרבה לצמת אושרו ע"י מהנדס העיר -מצב קיים.
תכנית מאושרת בכפוף לקבלת פטור מחניית רכב נכה מהנציבות.
תנאי לטופס  :4אישור ועדת תנועה ל  ,818המצאות גנרטור עבור המתקנים ,המצאות חניות אופניים
ואופנועים +מתקן קשירה .אי הצמדת חניות נכים ,כתב התחייבות בנושא מתקני חניה ,אישור של בודק
מוסמך של משרד העבודה כי המתקן תקין ועובד ,מכתב של מהנדס תנועה בודק אשר מצהיר על כך
שהמתקן יעמוד בתקן הישראלי ובהנחיות משרד התחבורה.

>
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מס' דף23:
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מספר בקשה20180844 :
סעיף4:
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תיק בניין:

5091

מבקש:
 הבית ברחוב דניאל  38בע"מ
דניאל  38תל אביב  -יפו
 שלומי צח -בעל החברה

בעל הנכס:
 בעלי נכס שונים ע"פ נכס טאבו

עורך:
 שמולביץ-/מנו אדריכלים בע"מ

סוג בקשה :בקשה לתמ"א  - 38הריסה ובנייה
מספר בקשה ברישוי זמין:

268138128

כתובת הבניין :דניאל  38בת ים
גוש וחלקה :גוש 7150 :חלקה 331 :יעוד :מגורים ב' 1
תכנית :תמ/א  ,38בי2/א' ,בי ,339/בי27/ב' ,בי ,328/בי328/א' ,בי328/ב' ,בי ,430/בי430/א' ,בי430/ב' ,בי ,377/בי,403/
בי ,1/403/תמ"א  ,38בי ,538/בי ,580/בי497/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
 .1הבקשה מובאת לדיון חוזר לצורך הארכת תוקף ההחלטה הוועדה מיום . 10.7.19
 .2הריסת מבנה קיים והקמת מבנה חדש ,עפ"י תמ"א  ,38/2בן  9קומות מעל קומת קרקע+
קומת גג 2 ,קומות מרתף לחניות .סה"כ  38יח"ד  +חדר טרפו' (שנאי) ,מתקן חניה רובוטי,
גידור זמני.
גיליון בדיקה:
 .1בהתאם לתקנה מס'  46הבקשה מובאת לדיון חוזר לצורך הארכת תוקף החלטת הוועדה מיום 10.7.19
 .2הבקשה נדונה בוועדת משנה מס'  20190008מיום  10.7.19והוחלט  :לאשר בכפוף להערות על תשריט הבקשה
 .3יש לתקן את הבקשה בהתאם להערות ועדת משנה מס'  20190008מיום . 10.7.19
>
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