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 2021 מאי 3

 "א אייר תשפ"א כ
 

 האורניםפינת   הנשיא רח' ב 38תמ"א   –( 1220/1) 12תכנון מס'  תועד דיון פרוטוקול והחלטות 

 2021  מרץל 08-בישיבה מקוונת )זום( שהתקיימה 

 עדה לתכנון: וחברי הו ,השתתפו
 ראש המועצה ויו"ר הוועדה  מר זיו דשא 

 חבר מועצה, חבר ועדה  ברונר מר יהודה 
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר מאיר ליאני 

 חברת מועצה, חברת ועדה  גב' צילה רשף 
  

 חברי הוועדה לתכנון: ,נעדרו
 חבר מועצה, חבר ועדה  מר אריה פולק 

  
 מוזמנים נוספים:

 מר עמוס כהן 
 אדר' אהרן דינור 

 הברון" יישובי " המקומית הבוועדנציג המועצה 
 מהנדס המועצה ומרכז הוועדה

 עו"ד יוסי ברזלי 
 מר אבי הוסמן 
 אל יניר -אדר' תמר בר

 יועמ"ש המועצה 
 גזבר המועצה 

 הנדסה  מחלקת   ,אדריכלית
 

 העתקים:
  מוזמנים 

 " יישובי הברוןמהנדס הוועדה המקומית " אינג' מנדי שפיגלר 
 " יישובי הברוןמתכנן הוועדה המקומית "  אדר' מחמיד מחמוד 

 " יישובי הברוןהוועדה המקומית "אחראית רישוי ז"י,   אינג' אלה קוסטובצקי 
  תיקי בניין 

  
   66חלקה   11301, גוש 34פינת רח' הנשיא   27ברח' האורנים   פינוי בינוי 38תמ"א   מכוחבקשה 

   19.10.2020-ב המשך דיון מישיבה 
 4.11.2020-סיור שנערך ב

 23.11.2020-שנערכה ב וישיבה 
 

קומות    3פינוי בינוי, והקמת מבנה חדש בן    38הריסת מבנה קיים במסגרת תמ"א  תיאור הבקשה:  
 יח"ד.  10יח"ד קיימות בהיתר, לסה"כ  4יח"ד על  6+ קומת מרתף חנייה. תוספת 

 
 פרטיים, יזם ניצן ברזלי ובעל הנכס:  מבקש

 לנגה -אדר' ירי דה  :הבקשה להיתר ךעור
 

 :רקע
 מ"ר.  880-כ מגרש פינתי, שטח החלקה 

 קומות.  2, בגובה 1949בהיתר בנייה משנת  בחלקה הינו הבניין הקיים 
 יח"ד.   4יח"ד בקומה וחדר מדרגות, סה"כ קיימות  2מ"ר, וכולל  160-שטח קומה כ

 
, תחום בו ניתן ליישם פרויקטים  12.03.2019הוועדה המקומית יישובי הברון קבעה בישיבה ביום  

ועדת תכנון ביום  ישיבת  נקבעה ב שבזכרון יעקב, בהתאם למדיניות המועצה כפי    38מכוח תמ"א  
12.02.2019  . 
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התקדמה    , אך מאחר וההחלטה על מדיניות זו טרםזהמחוץ לתחום  הנ"ל נמצאת  החלקה  יש לציין ש
 שבנושא מובאת לדיון ועדת תכנון של המועצה.   38לכדי הכנת תכנית בהתאם לחוק, הבקשה לתמ"א  

 
.  110)מרכז המושבה(, תא שטח    03בתכנית המתאר המקומית המופקדת, החלקה נמצאת במתחם  

על עדכוניה יותנה בהכנת    38מימוש התחדשות עירונית לפי תמ"א  "התכנית קבעה כי במתחם זה  
 ".38לתמ"א  23תכנית מפורטת למתחם כולו בהתאם לסעיף 

 

זה.    תחוםלב המושבה כמרקם לשימור, והחלקה הנ"ל נכללת באזור  קבעה את  התכנית    כמו כן,
ו בקשה להיתר  התייחסות ועדת שימור לכל תכנית ו/אחלק מהוראות תחום מרקם לשימור, הינן  

 כתנאי לדיון בוועדה המקומית.
 

 2020חזית לצומת הנשיא/האורנים, מצב קיים 

 
 

 צילום אויר 

 
 

 עיקרי התכנית המבוקשת: 
 הריסת המבנה הקיים. 

 + קומת מרתף לחנייה ומחסנים.  קומות  3יח"ד, בגובה  10הקמת מבנה בן  
 כניסת כלי רכב מרח' האורנים.

 מקומות חנייה.  12
ו דירה    4מתוכננות    שמעליהקומה  ב בקומת קרקע  גרם מדרגות ראשי. לכל  דירות בקומה, סביב 

 מ"ר.   12מרפסת 
 מרפסות גג. עם שתי דירות, מתוכננות  השלישית )והעליונה( בקומה 

 
 
 

 רח' הנשיא 
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 , להלן:ונדחתה 2018 התכנית הוצגה לראשונה לוועדת תכנון בשנת

 
 

 , ונדחתה. להלן:30.06.2020בוועדה הממיינת לוועדת שימור, בישיבתה ביום התכנית נידונה 

 
 

 )ישיבה מקוונת(: 19.10.2020ישיבה של ועדת תכנון נערכה ביום 
 נכחו אורחים:  

 יזם ניצן ברזלי  
 עורך הבקשה להיתר  לנגה -אדר' ירי דה

 
 : שעלו בדיון סוגיות

 תהליך הרישוי: 
 מול תב"ע מפורטת.   38תמ"א ליזם( והן   לרשות המקומיתהן  ) יתרונות וחסרונות  -

 בינוי:
 גובה מפלס הכניסה מהרחוב. גובה המפלס הקיים יישאר אותו הגובה.  -

 תנועה וחניות: 
ממקומות החנייה    60%מוצעים    חניות(.  20חניות( מול מס' חניות ריאלי )  12מס' חניות מוצע )  -

 .38הריאליים/שהיו מתוכננים אם לא היה מדובר בתמ"א  
לאחר הדיון,    הבבדיק לבקשת הנוכחים,  )  כניסת ויציאת כלי רכב לחלקה, מול גן ילדים פעיל -

היתר לשימוש חורג ו/או  שניתן לכך  לא ידוע    .עולה כי הגן פועל בחלקה שייעודה מגורים ב'
 .היתר כזה(שהוגשה בקשה למתן 

 סטרי. -כניסת ויציאת כלי רכב לחלקה מרח' האורנים שהוא חד  -
 

 :)לאחר שהאורחים עזבו את הדיון( סוגיות שעלו בדיון הפנימי
 . 38המתחם נמצא מחוץ לתחום שאושר ע"י מליאת המועצה לתמ"א  -
של מרכז    אישור הבקשה יהווה תקדים ותמריץ לבקשות נוספות באזור, ומכאן לשינוי אופיו -

 . המושבה
 הבקשה בתחום "מרקם לשימור".  -
הדחיות ניבנות תכניות  בקשות דומות שהוגשו על מגרשים סמוכים נידחו לאחרונה. בעקבות   -

 יח"ד עם הקלה(.  5יח"ד לדונם,   4שהוגשו בהתאם לתב"ע המאושרת )
בחלקה זו, יאושרו בעתיד    38אם תאושר הבקשה לתמ"א    –  מה שאושר לאחד יאושר גם לשכנו -

 . בקשות נוספות בעלות מאפיינים דומים
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מושפע מגובה המבנים ביישוב ועלול להשתנות עם בנייתם של מבנים  ,  קו הרקיע של זכרון יעקב -

 .38גם כתוצאה ממימוש תמ"א  , שייבנוגבוהים

בגובה המוצע של התמ"א - אל  בית  ובין  המוצעת  מבני קהילת  למבנה  בין מבנה  , אך המרחק 
 מבנים לרחוב גדול הרבה יותר מאשר בתמ"א.  

תחזוקה  על  במתחמי קהילת בית אל קיים דגש על צמחייה משגשגת במרווחים אלו וכמו כן,  
 . של כל המרחב הבנוי וסביבתו מוקפדת

 הורים של "בית אל". אזור צפוף מבחינת חנייה ברחובות. תהליך בנייה של גני ילדים ובית  -
 סכנה לבאי גן הילדים בתוספת תנועת מכוניות.  -
 במרכז המושבה, עם הנחיות מיוחדות ומה הן.  38א "האם ניתן לאשר תמ -

 
 , והתמקד ברחוב הנשיא מרח' הרצל ועד השקד וברח' השקד. 04.11.2020סיור בשטח נערך ביום  

 נכחו בסיור: 
 ראש המועצה  זיו דשא 

 מהנדס המועצה  אהרן דינור 
 חברת מועצה  צילה רשף 

 חבר מועצה  מאיר ליאני 
 אדריכלית  אל יניר -תמר בר

האורנים, וכן תוארו מיקום מבנים מועמדים  ,  " ברח' השקדלתמ"אבסיור נסקרו מבנים "מועמדים  
 ועוד.  ברח' הרצל  ,בשד' ניל"י 38לתמ"א 
 ליצירת סביבה מטופחת:  ההמהווים קרקע פוריי אל, - נסקרו ערכי הבנייה של קהילת ביתבנוסף, 

 בין הבנייה ובין קו הרחוב.   (יחסית) שמירה על מרווחים גדולים  -
  ים וקווי הבנייןמבנים בסביבתם, בשל המרווחשאר הגבוהים יחסית ל  למרות שמבני הקהילה  -

 כלל.  ףצפו  ושאינ של מקום , התחושה היא ובין המבנים עצמם בין המבנים לרחוב יםהנשמר
 הקפדה על טיפוח צמחייה באזורים הציבוריים.  -
 . הולכי רגלטובת ומתן דגש על שבילים ומעברים ל מיעוט מכוניות  -

 תחזוקה מוקפדת.  -
   

 :23.11.2020המשך דיון פנימי 
מהנדס המועצה הציג את הסיור שנערך, וסקר מבנים "מועמדים לתמ"א" ברח' השקד.  אהרן דינור  

 , המלצה שלא השתנתה בעקבות הסיור, להלן: לנושא הדיוןהמלצת מח' הנדסה  הציג את  בנוסף, 
מח' הנדסה חוזרת על עמדתן של ועדת תכנון והוועדה הממיינת לוועדת שימור, וסבורה כי   -

נייה המבוקשים וגובה המבנה המבוקש חורגים חריגה ניכרת מס' יח"ד המבוקש, נפחי הב 
וממדיניות   המתאר  תכנית  מהוראות  לשימור",  "מרקם  מהנחיות  הבנויה,  מהסביבה 

 . 38המועצה המקומית לגבי תמ"א 
הקמת מבנה כמבוקש באזור מרכז המושבה באופן כללי ובצומת הרחובות המבוקש באופן  

 יכה לאזור כולו.  נקודתי, תהווה פגיעה קשה ובלתי הפ
ומזכיר כי    38כנגד פרויקטים של תמ"א  )נסקרו לעיל(  אל  -הבנייה של קהילת ביתערכי  מציג את  

 מדובר במרקם לשימור. 
 

 סוגיות שעלו בדיון: 
קהילת בית אל מול המבנה  מבני  של  איכויות הבינוי )גובה מבנים ומרחק מבנים מהרחוב(   -

 המבוקש. 
 בעת רעידת אדמה. מבנים קיימיםעמידות  -
 . 38א "חיזוק מבנים כנגד רעידת אדמה לא מחויב להיות בתמ  -

 חשיבות המרחב העירוני להולכי הרגל.  -
 ולהתחדשות עירונית, ברחובות הסמוכים. 38בחינת הפוטנציאל לתמ"א  -
יעמיס על הקופה הציבורית ויחייב מתן מענה בתחום   -אי תשלום השבחה עבור יח' הדיור   -

 התשתיות ללא מקור תקציבי.
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 :08.03.2021המשך דיון פנימי 

:  על מנת לקבל  )בליווי מצגת מפורטת המציגה את המרחב כולו(  הנושא אל יניר מציגה את  -תמר בר
תמ"א   לפרויקט  בנוגע  מושכלת  האפשרות    38החלטה  נבחנה  האורנים,  רח'  פינת  הנשיא  ברחוב 

 במרכז המושבה ככלל.   38לתמ"א 
' ניל"י  שדתחום האזור הנבדק הוא רח' הרצל במזרח, רח' המעפילים במערב, רח' הנשיא מצפון, ו

 .  )רח' השקד נסקר בסיור בשטח( מדרום
בחלק מהחלקות, קיים יותר ממבנה   חלקות. 35ות קיימות בתחום האמור, נסקרו  חלק  55- מתוך כ

היא תכנית לחיזוק מבנים, אפשר לעשות פרויקט תמ"א    38מאחר ותמ"א  להבהרה,  אחד בחלקה. )
 על חלק מהמבנים בחלקה(. 

 
 הם כלהלן: בשטח הנסקר הנתונים 

 היתרי בנייה(. בבנייה/לקראת יח"ד קיימות )או שהן  100 -
יח"ד. כלומר, מימוש זכויות    139יח"ד לפי זכויות בנייה מאושרות, לסה"כ    39ניתן להוסיף עוד   -

 יח"ד למצב הקיים.   40%-מאושרות יוסיף כ
או שהם    1980מאחר וניבנו אחרי    38מבנים אינם זכאים לתמ"א    13מבנים שנסקרו,    27-מתוך כ -

 מבנים לשימור.   

- במבנים שזכאים לכך, יתקבלו כ  38רות ועם מימוש פרויקטי תמ"א  עם מימוש זכויות מאוש -
 יח"ד למצב הקיים.  120%-. תוספת של כיח"ד 219

יש לתת תשומת לב מיוחדת למבנים קיימים שכבר כעת מס' יח"ד הבנוי בהן הוא גדול יחסית   -
, ואם תמומש זכאותם, יוכלו להיבנות במרכז המושבה  38לסביבה. מבנים אלו זכאים לתמ"א  
 פרוייקטים בהיקפים חריגים. להלן:  

 יח"ד בכל אחד מהם.  7ניל"י,  'שדשני מבנים ב -
 יח"ד.  6האורנים בן  'מבנה ברח  -
 יח"ד.  4קדושי השואה בן  'מבנה ברח  -

מהחלקות שנסקרו, בנויים כעת מבנים בני    2-ב  בפינת הרחובות הנשיא והשקד.  חלקות  5נסקרו   -
 יח"ד.  10, ייתכן וייבנו במקומם מבנים של 38יח"ד. אם יממשו את זכותם לתמ"א  4

זכאו לתמ"א  נסקרה  הכוללנית    38ת  המתאר  בתכנית  שנקבע  לשימור"  "מרקם  מפת  פי  על 
 , לרוב במקבצים סמוכים.  38: מבנים רבים זכאים לתמ"א  המופקדת

 , להלן:נוספות בנוסף, הובהרו מס' סוגיות

 , ניתן להוסיף לו את זכויות הבנייה שלא מומשו.  38במימוש פרויקט מכוח תמ"א  -

קומות. על מבנה    2, גם במבנים בני קומה אחת או  38מכוח תמ"א    םניתן לממש פרויקטי -
וכו' לפי תנאי    בן קומה אחת ניתן להוסיף קומה וחצי, בשטח קומה מורחבת )כולל ממ"ד 

 קומות.  2.5להוסיף בהתאמה שטח וגובה של   קומות ניתן 2(. על מבנה בן התמ"א

לחזק מבנים שאינם מיועדים למגורים, ע"י תוספת קומה )מורחבת, ניתן  ,  38מכוח תמ"א   -
-קהילת בית  לתת את הדעת על מבני, יש  זהלפי תנאי התמ"א( או ע"י תוספת אגף. בהקשר  

 בייעוד מלונאות ונופש.אשר הנשיא   'אל ברח

 . 38דת אדמה, גם שלא במסגרת תמ"א ניתן לחזק מבנים נגד רעי -
 

במרכז המושבה, מאחר    38אהרן דינור מהנדס המועצה, הביע את עמדתו כנגד פרויקטים של תמ"א  
ומדובר בהיקפי בנייה חריגים ובתוספת משמעותית מאוד של  יח"ד, כלי רכב וצפיפות, ללא תשתיות  

 הולמות, פרויקטים שיהוו פגיעה קשה למרקם ההיסטורי של לב המושבה.  
התנגדו חברי הוועדה לאשר    ,דיון הנוכחי )פיצול דירות(תחילת הבנושא הקודם בבנוסף, הוא ציין כי  

החליטו שלא לאשר פיצול  מסיבה זו, של חשש לציפוף היישוב,    .פיצול דירות מחשש לציפוף היישוב
  ה הרבה יותר גדול  כמות מוסיף בבת אחת    38פרויקט תמ"א  לעומת פיצול דירה,  .  ביישוב כללדירות  

ועל חברי הוועדה לקחת זאת  על ציפוף היישוב משמעותית מאוד    38השפעת תמ"א  ולכן  של יח"ד  
 בחשבון.  
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פרויקט ברח' הנשיא פינת האורנים, החלטתם  ה הוא מציין, כי אם יחליטו חברי הוועדה לאשר את 

בישיבת   שנקבעה  כפי  ולמדיניות המועצה  דירות  פיצול  בסעיף  וסותרת להחלטתם  מנוגדת  תהיה 
 )והוצגה ברקע הדברים לנושא זה(.  12.02.2019ביום  ועדת תכנון  

 
 ראש המועצה, תומך בעקרונות עמדתו של מהנדס המועצה.

 
הנשיא    'ברח  והפרויקט במרכז המושבה ככלל    38תמ"א  חברי הוועדה הביעו את עמדתם בנושא  

 .בפרט פינת האורנים
 

 :  27רח' האורנים פינת  34ברח' הנשיא  38פרויקט מכוח תמ"א בהצבעה האם לאשר 

 תמכו: יהודה ברונר, מאיר ליאני, צילה רשף.  •

 התנגדו: זיו דשא.  •
 

 החלטה:  
 . 27 האורניםרח' פינת  34ברח' הנשיא  38א  "תממכוח לאשר פרויקט 

 

 


