
 התוכן מס' החלטה
29/12/2021 

 5 - -ב' 21-0026
  507-0802983 185-197שות עירונית רח' יפת התחד - 4707תא/מק/ 507-0802983

 דיון בהתנגדויות

 

2007מבא"ת ספטמבר   82עמ'   

 

 6806139יפו  -תל אביב  185רחוב יפת  כרמלה מיכאל וקדיס סלוא 
 
 

סעיף 

 ההתנגדות

 המלצה מענה להתנגדות מהות ההתנגדות

 (185ת התנגדות כרמלה מיכאל וקדיס סלוא )בעלות דירה יפ -א

 185ברח' יפת  1בעלת דירה מס'  50890896ת.ז. ( כרמלה מיחאיל )בנסח טאבוהתנגדות כרמלה מיכאל 

 185ברח' יפת  4בעלת דירה מס'  21145214קדיס סלוא ת.ז. 

 
בדירה מתגוררת אישה מבוגרת  1

סיעודית  אשר מתקשה 

 בהתמודדות עם מעבר דירה.

 (4,דירה 185)יפת  

יות בתהליכי אחת הסוגיות המהות

התחדשות הוא הסיוע לאוכלוסיה מבוגרת 

יפו -מספקת עיריית ת"א ך ועל כןבתהלי

סיוע סוציאלי וליווי לתושבים בתהליך, 

 ככל וידרש בעת מימוש הבניה.

 

לאוכלוסיה מבוגרת חשוב להדגיש כי 

בינוי קיימות זכויות יחודיות -בתהליכי פינוי

 .בחוק המבטיחות מגוון חלופות

המתנהל דרך עזרה וביצרון כפוף כל מכרז 

  לחוק זה ומוטמע כחלק מהמכרז היזמי.

 

סכם קובע סעיף רחב מאוד ביחס הה

לקשישים והם יהיו זכאים לכל אחת 

מהחלופות הקובעות בחוק לבי בחירתם 

)ולא לבחירת היזם כפי שקובע החוק(. כמו 

 כן ההסכם מקנה סיוע רחב לתקופת הפינוי.

 לדחות את ההתנגדות 

  4-ו 1תיקון שטח דירה  2-3

מ"ר במצב  113.8מ"ר ל 109מ

המאושר )מוצג היתר של 

 ( 2005הרחבת הדירה משנת 

 187תיקון טעות סופר מיפת 

.)טבלת הקצאה 185ליפת 

 (19עמ'

בבירור עם עזרה וביצרון הובהר כי טרם 

מדידה מדגמית נמדדו הדירות אלא נעשתה 

  בלבד.

עם לאחר בחירת היזם מתמנה מודד מט

 . הדיירים וכל דירה נמדדת בפועל

 

שטח הדירות הקיימות ממנו תיגזר תוספת 

השטח לכל דירה נקבע בהתאם למדידה 

בפועל שתיקח בחשבון כל שטח שנבנה על 

פי היתר כדין )ובמקרה של סגירת מרפסת 

 מקורה גם ללא היתר(.

 

לקבל את ההתנגדות 

בחלקה לענין תיקון 

 טעות סופר.

כחלק מכלכליות הפרויקט לטובת סוגיה זו  תיוקר ועד הבי 4

 כספיתקרן  נדרש יזם התכנית להקצות

שנים  10לדמי תחזוקה למשך  המיועדת

ליח"ד. קרן זו \לחודש ₪  250בהיקף של 

מיועדת עבור תושבי הדירות אשר ישובו 

 להתגורר במתחם.

מומלץ לבעלי הדירות לבחון כחלק 

מהמכרז היזמי היקף ומשך קרן ההונית 

 תקופה ממושכת יותר.ל

 לדחות את ההתנגדות

    

 אלי גינצברג–התנגדות עזרה וביצרון  -ב

 חברה לשיכון בע"מ )אלי גינצברג( בשם הדיירים-"עזרה וביצרון" 

 
 לקבל את ההתנגדותבקשה זו נובעת מרצון הדיירים לצמצם את תיקון סעיף שלביות, שינוי  9
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 שלביות לביצוע בהינף אחד

 

אתר ל סמוךתקופת הבניה, צמצום חיים ב

, ייעול תהליך הבניה והקמת החניון בניה

איזון המנגנון הכלכלי . תוך בשלב ראשון

 הבניה ותעדוף תמורת הדייריםלמימוש 

 בדירות התמורה בבניה מרקמית.

הטמעת הערות לעניין ניקוז  10

 בתקנון( 6.5)סעיף 

 

  לקבל את ההתנגדות 

תוך הבהרה 

שפתרונות מי הנגר 

פיים יקבעו הסו

 בתכנית העיצוב.

תיקון סעיף זיקת הנאה בנוגע  11-12

לתחזוקת השטחים בזיקת הנאה. 

 (6.10)סעיף 

כך שיקבע בהסכם בין עת"א 

ליזם מנגנון תחזוקת השטחים 

המגוננים וצירי הולכי הרגל 

ובנוסף גם את שטחי זיקת 

ההנאה בתת הקרקע בתחום 

  השצ"פ

ממליצים לקבל את  

 ההתנגדות

התרת מרפסות ליחידות הדיור  13-16

בקומת הקרקע הפונות אל עורף 

המגרש, בתנאי שמפלס תחתית 

-מטר 4.5המרפסת לא תפחת מ

מבוקש הפחתת מגבלת גובה 

, גובהן הסופי יקבע  מטר 3זה ל

 4.1.2בתכנית העיצוב. סעיף 

(7) 

מכיוון שהרחוב בשיפוע, חלק מדירות אלו 

נוספה  נמצאות במפלס נמוך יותר. הערה זו

לבקשת מחלקת הרישוי ומתואמת עם 

 אדריכלי התכנית.

  לקבל את ההתנגדות

תוך תוספת הגדרה 

"קומת קרקע" בסעיף 

1.9 

הטמעת סעיף "עתיקות"  17-18

בהתאם להתייחסות רשות 

 העתיקות

 לקבל את ההתנגדות 

  5טעות סופר בטבלה  20

למחוק רישום שטחי בניה בתא 

 ( 100Bשטח ביעוד שפפ )

 קבל את ההתנגדותל 

 5בטבלה הגדרת מספר קומות - 21

בתת ,  B 102 בעבור תא שטח 

 קומות 5-בעבור חניון  הקרקע

 

 לקבל את ההתנגדות 

בטבלת השטחים נכללו שטחי   22

המרחב המוגן בשטח העיקרי 

ועל כן מבוקש להוסיף סעיף 

ניוד שטחים עיקריים לשטחי ל

 שירות

את  לקבל חלקית 

 ההתנגדות

הטמיע את שטחי יש ל

הממד בשטחי 

 5השירות בטבלה 

)עקרונות שומה נספח או"ח  23-25

 :וטבלאות הקצאה(

תיקון מיקום דירות עירונית  -

 בבניה המרקמית )מגורים ג(

 ולא בבנין הגבוה.

 לקבל את ההתנגדות 

–תיקונים בנושא תמהיל דירות  26-27

 (1) 6.1סעיף 

יתאפשר מחיקת  אחוז סעיף גמישות 

היל הדיור. תמהיל הדיור המוגדר הינו בתמ

המומלץ, יחד עם זאת התמהיל הסופי יקבע 

 בתכנית העיצוב. 

 

כי  ((1) 6.1)סעיף  -דב"י להבהיר בנוגע 

 את ההתנגדות לקבל

תוך עדכון הסעיפים 

הרלוונטים בהתאם 

 להנ"ל.
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ממוצע יחידות אלו יהיה תואם לכלל 

התכנית,  בתמהיל זהה עד גודל מקסימלי 

 )פלדלת(מ"ר. 100

 

שטח דירה עירונית בהתאם לממוצע דירה 

 יקט.בכלל הפרו

 

יש להבהיר כי ממוצע יח"ד בתכנית הינו  

 מ"ר )פלדלת( 70

 

מספר יח"ד בכל מגרש  תיקון - 28

)ללא תוספת יח"ד לסך יחידות 

 כדלקמן הפרויקט(

100A- 133 יחד 

101A- 84 יח"ד 

102A- 56 יח"ד 

 

 

שטח יח"ד מתא  13ניוד עד -

A101,A102 ל A100 

תוספת שטח נדרש בהתאמה 

מ"ר  70מ"ר ) 910בהיקף של 

ליח"ד(, ללא תוספת קומות או 

שינוי משמעותי בנפח הבינוי 

 המוצע.

 

לאחר ביטול חלופות התכנון וקיבוע חלופת 

קומות,  18ן ב שכוללת מבנה גבוההתכנון 

במצב זה  קומה לאורך רחוב יפת. בוטלה

לאורך רחוב יפת  מספר יח"ד המתאפשר

כפי  5משתנה ואיננו תואם את טבלה 

 שהוצגה.

 

לאור חוסר הודאות בנוגע להיקף התמורות 

הסופי )אשר יכולים לגדול במסגרת המכרז 

היזמי( והגבלת תכסית הבינוי בבנייה 

 המרקמית. מומלץ לאשר גמישות זו.

 לקבל את ההתנגדות

סעיף  100Aבתא שטח  29

מספר  תיקון()א( 1.)א()4.2.2

כך שיכלול  19ל 18הקומות מ

 .את הקומה הטכנית

 

 

 את ההתנגדות לקבל 

 5יש לתקן בטבלה 

מספר קומות והערה 

 ברמת הטבלה.

תיקונים טכניים מסמכי - 30

, המסמך רקעעדכון השמאות )

 (למסמכי התכנית עדכון הפניות

 את ההתנגדות לקבל 

 לקבל במלואם -ם()תיקונים טכניי ועדה מחוזית-הערות מינהל התכנון -ג
יש לפרט סל שימושים במגרש  

 הציבורי .

 לפרט בהתאם לצ' 

יש לציין את הזכויות לשטח  

 הציבורי הבנוי.

 -לפרט בהתאם לצ' 

 5תיקון טבלה 

יש לציין כי הדב"י הוא לפי  

 התוספת השישית.

 יתוקן 

)ג( הניסוח לא נכון  6.5.1סע'  

התכנית -"יש לבחון"  ,נאמר 

 בוע.צריכה לק

 יתוקן 

 

 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד הצוות
 
 

 . קדיס סלואוהתנגדות כרמלה מיכאל לדחות את  
לתקן את המבוקש על ידי הועדה המחוזית ולקבל את התנגדויות חברת עזרה וביצרון בשם הדיירים 

 בכפוף לתיקון הסעיפים המוצע בדראפט ולתת תוקף לתכנית.


