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מדינת ישראל

ועדת המשנה להתחדשות עירונית
הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז

החלטות ישיבה מס' :   2022001 

1. תוכנית - 405-0832915 : התחדשות עירונית מתחם סוקולוב  

השתתפו חברי הועדה:
מר גיא קפלן מתכנן המחוז ומ"מ יו"ר הועדה המחוזית                                  -  (חבר)            

גב' מלי לוי,  מ"מ נציגת שר להגנת הסביבה                                                       - (חברה)
גב' גלית רונן,  מ"מ נציגת הבינוי והשיכון                                                       - (חברה)
- (חברה) גב' מיכל מזור, מ"מ נציגת שר המשפטים

עו"ד אתי רוזנבלום, מ"מ יועץ משפטי לוועדה המחוזית .
מר מוחמד נאטור , סגן מתכנן המחוז

מר דן קוניאק , לשכת התכנון
גב' אורית פיילר , לשכת התכנון

מר ויקטור ינין , מ"מ מרכזת ועדת התנגדויות

תכנית - 405-0832915 : התחדשות עירונית מתחם סוקולוב  

רקע:

התכנית עניינה תכנית מתאר מקומית להתחדשות עירונית במתחם סוקולוב בדרום מערב העיר כפר סבא, מדרום לרחוב ויצמן, 

בקרבה למרכז העיר ובשטח של כ-7 דונם. 

מצב קיים: מגורים ג', מבנים ומוסדות ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרכים מאושרות 4 מבנים עם 44 יח"ד.  

מצב מוצע : 

4 תאי שטח בייעוד מגורים ד' בגובה של 7-10 קומות,  

תא שטח בייעוד מעורב מסחר תעסוקה ומגורים בגובה של 9 קומות. 

סה"כ  134 יח"ד מתוכן 27 יחידות דיור קטנות  

670 מ"ר עיקרי למסחר, 1,320 מ"ר עיקרי לתעסוקה  

מבנה ציבור בגובה של 6 קומות זכויות בנייה 1,850 מ"ר 

התכנית קובעת הוראות ותנאים להריסה ופינוי מבני מגורים קיימים, מקנה זכויות בניה והוראות בניה למגרשים המיועדים 

לבניה. כמו כן, כוללת התכנית הנחיות להכנת טבלאות הקצאה ואיזון כתנאי להיתר בניה .

התכנית הוגשה על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה כפר סבא.

הועדה המקומית המליצה על הפקדת התכנית.

רקע סטטוטורי:
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תמ"א/ 35  מרקם עירוני, שטח לשימור משאבי מים. 

תמ"א 1 – אזור בעל רגישות גבוהה להחדרה והעשרה של מי תהום – התכנית לא כוללת שימושים בעלי פוטנציאל זיהום  
בהתאם להוראות תמ"א/ 1.

תת"ל/ 101/ ב – מטרו – בצמוד ומדרום לתת"ל. 

בהתאם לתכנית המתאר הכוללנית  405-0412890 המצויה בהליכי תכנון (פרסום לפי 106(ב) לחוק), : יעוד השטח מגורים  
ומשרדים התכנית כלולה במתחם 1. בהוראות תכנית המתאר למתחם נקבע כי:

גובה הבניה הכללי לא יעלה על 9 קומות מעל קומת הקרקע ובנוסף קומת גג חלקית, למעט במוקדי בניה גבוהה (מוקדי 

שער/צומת ומוקדי התחדשות עירונית/בניה לגובה) כמסומן בנספח עיצוב המבנה העירוני, או במסגרת איגום זכויות בתכנית 

כמפורט בפרק 4.

השתלשלות העניינים 

ב- 2019 פורסם במתחם בקשה ל- 77-78 (405-0784959)

ב21.12.20 נדונה התכנית בוועדת המשנה להתחדשות עירונית והוחלט להפקידה בתנאים

ב03.09.21 פורסמה התכנית בעיתונות

לתכנית הוגשו 3 התנגדויות – של עו"ד גדרון בשם חבורת ינוב, אשדר ובעלי נכסים בכתובות סוקלוב 4-8, עו"ד סלע בשם דיירים 

גובלים ועו"ד הררי בשם דיירים מהבניין ברחוב סוקלוב 10. 

התקבלה הערה אחת ממנהל התכנון בבדיקה לפי סעיף 109. 
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דיון חיצוני :

מתכנן המחוז הסביר שיש לבחור ממ יו"ר ועדה

חברי הועדה בחרו במתכנן המחוז כמ"מ יו"ר הועדה להתחדשות עירונית

מ"מ יו"ר הוועדה הציג את רקע התכנית ואת המתנגדים. 

עוד שרי סלע, מייצגת בעלי נכסים בסביבת התכנית:

התכנית יצא לדרך תכנית אחרי ישבית מליאה בנובמבר 19 (לעניין הכרזה לפי סעיף 77-78).  בדיון אמרה מהנדסת העיר שמתן 

היתר מכוח תמ"א 38, ללא ראיה תכנונית מתחמית רחבה יותר עלול במקרים רבים לסכל התחדשות עירונית של המתחם כולו. 

אח"כ הוחלט להפסיק הליכים של תמ"א 38 (היתר) שקודמו עקב שתי סיבות – הרצון "לדאוג" גם לסוקולוב 10, ולבצע ראיה 

"רחבה" ו"מתחמית".  

אין חולק שהתחדשות עירונית היא מטלה נעלה. תכנון עירוני כוללני גם מדיניות נכונה. אלה שאם נסתכל על תכנית המתאר 

הכוללנית נראה הבדלים ביחס למסמכים באופן שיבהיר כי התכנית המופקדת אינה חלק מתכנון כוללני. 

מ"מ יו"ר הוועדה העיר כי  מאז הפקדת תכנית המתאר הכוללנית התקבלה החלטה לפי סעיף 106ב ובקרוב יהיה פרסום של 

מסמכים מתוקנים, בהתאם להחלטה שפורסמה לאחר הדיון בעניין זה. 

עו"ד סלע - מתחם סוקולוב  אינו עונה בשום צורה לחזון של המתאר ולמטרות של התחדשות עירונית. עדיין לא מאוחר לתקן. 

התכניות (היתרים) שהתהוו לשלושה בניינים טובות, מתאימות והיו משתלבות יותר טוב במרחב הקיים. זה היה הנתיב הנכון 

במקרה הזה לארבעת המבנים האלה. נתיב האופניים היה יכול לצאת לדרך גם בדרך זאת. נושא החניה היה יוצא נישכר. לוח 

הזמנים היה מהיר בהרבה ונותן מענה מידי.  

הטעם מרכזי שמבקשת להדגיש– אין באמת תכנון מתחמי כוללני. המסמכים לא באמת מתייחסים למרחב אלה רק לתחום 

הקטן התחום בקו הכחול. למרות שגם שם לגבי תשתיות ותנועה וחניה יש חסר גם ביחס לתחום הקו הכחול. 

ציינה כי העירייה מקדמת במקביל מסמך מדיניות לגבי לב העיר ותכנית להתחדשות בניינית. נראה שיש דרכי פעולה אחרות 

לבצע התחדשות עירונית שגם העירייה מכירה.

טענה כי ההגדרה של מתחם עבור תחום התכנית מטעה. הכוללנית כוללת הנחיות לגבי הגדרה של מתחם להתחדשות עירונית, 

שתכנית זאת לא עומדת בה. בניגוד להוראות הכוללניות, תחום התכנית אינו מוקף בשטחים ביעוד ציבורי. 

אמנם הכוללנית לא בתוקף ולוועדה יש שיקול דעת, אבל אם למשם הדוגמה היה מוצע לממש את כל הזכויות בתכנית בשני 

מגדלים של 20 קומות, היו מנמקים הסירוב בכך שסותר את הכוללנית. לכן לא ניתן להתעלם ממנה. 

ציינה גם בין המתנגדים גם הבעלים של מבנה מסחרי הידוע בשם בית יתיר. לגבי מבנה זה נקבע בתכנית כס/ 20/ 2 כי החניה 

עבורו תבוצע ברחוב. התכנית המופקדת "דורסת" את אותה חניה. 

נספח התנועה אינו ברור. במיוחד לא ברור הפן התפעולי – זבל, גז, חניה תפעולית שמוצעת מחוץ לקו הכחול ליד החרמון 6. 

בתחום הקו הכחול אין פתרונות. רחבות כיבוי – יש עליהן עצים ומעבר לרכבי כיבוי עולה  על השטח הציבורי הפתוח באופן 

שלא יאפשר להשתמש בו לצורך מתקני משחק למשל. 

ההתנגדות של סוקולוב 10 מציינת כי בעלי הזכיות בהליך של מו"מ מתקדם עם יזם לצורך הוצאה לפועל של התכנית. סותר 

את הטענה של העירייה שלסוקולוב 10 לא היה פתרון במתווה של היתר.  

בשום מקום בתכנית אין הוכחה לצורך בתוספת המסחר ושל שטחי הציבור שיש בתכנית. אין הצדקה לצמצום השטחים 

הפתוחים. 
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לסיכום – יש בתכנית המון מלל ומסמכים אבל אין תכנון ראוי. התכנון הלא טוב פוגע ביותר אנשים מאלו שהוא עושה להם 

טוב.

עו"ד מיכה גדרון. מייצג את חברות ינוב ואשדר ואת בעלי הנכסים בסוקלוב 4-8. 

מסכים עם הדוברת הקודמת שמתווה ההיתרים היה נכון יותר במקרה זה. במיוחד מאחר שבקשות להיתר קודמו כברת דרך 

ברישוי כאשר הוכרז המתחם לפי סעיף 77-78. 

הפרויקט כפי שהוצג לא מקבול על היזמים והדיירים. הוחלט לבקש תיקונים על מנת לנסות להתקדם מהר ככל שאפשר.  מציע 

חלופה לתכנון שהופקד – במקום 6 בבניינים בגבהים שונים, 5 בניינים בגובה 9 קומות

התכנון המופקד לא טוב. ערוב שימושים של מגורים ותעסוקה בעיתי מאוד. התכנון לא משאיר מספיק שטח פתוח וירוק וצפוף 

מדי. הבניין הציבורי כפי שמוצג היום 7 קומות על 1760 מ"ר ייצור קומות לא הגיוניות. 

המתנגדים מבינים כי השינוי המבוקש יגרור פרסום לפי 106ב אבל מבקשים מהוועדה להתייחס להצעה זאת בראש פתוח. 

בכל מקרה ובכל חלופה שתבחר, יש תיקונים נוספים המבוקשים המפורטים להלן:

הגדלת מספר יח"ד ל-  137 יח"ד במקום 134 מאחר ופעול יש 45 יח"ד רשומות בטאבו ולא 44.  -

תוספת של 400 מ"ר לצורך גמישות תכנונית. מבקשים שטח של 101 מ"ר ממוצע במקום 98 מ"ר.   -

לאפשר דירת קרקע, לא גן. אחרת יש בעיה להכניס את מספר הדירות הנחוץ.  -

לאפשר מפורשות דירות פנטהאוז.  -

להגדיל מרפסות לשטח 15 מ"ר.  -

חניה. מבקשים לקבוע כי יח"ד מעל 120 מ"ר יוכלו לקבל הצמדה של יותר מחניה אחת -

יש לבהיר כי ניתן להצמיד יותר מחניה אחת ליחידה מסחרית -

מספר מקומות  החניה ציבורית שמופיע בנספח התנועה צריך להיות  מחייב.  -

הוראה ברורה לגבי בניה של חניון מתחת לשטח ציבורי – צריך רישום תלת ממדי. -

שינוי השלביות 69 יח"ד בשלב א במקום 54, באופן שתואם את שינוי התכנון שהוצעה.  -

לבטל את המרחקים בין הבניינים שנקבעו בנסחם הבינוי. שיהו מנחים ולא מחייבים. אין התנגדות למרחק מנמלי בין  -

בניינים. 

לבנות מרפסות מעבר לקו הבניין לכיוון שטח ציבורי – הכיכר הציבורית. לא לכיוון בהשטח הירוק.  -

ציין כי קיימות טענות נוספות המופיעות בכתב ההתנגדות. 

עו"ד הררי. מייצג את בעלי הזכויות, בסוקולוב 10

ציין כי בעלי הנכסים לא מיוצגים ע"י ינוב ואשדר. נמצאים במו"מ עם חברת קידר. 

בבניין יש 15 תת חלקיות ולא 14 כפי שמצוין בתכנית. החלקה מוגדרת כיח"ד בארנונה ובטאבו. ככל שתתקבל הטענה חשוב 

לצרף את התמורה הנוספת של 3 דירות לטובת סוקולוב 10. 

מסמכי התכנית ובמיוחד נספח בינוי מייצרים במצב החדש מעין מושה. ככל שהמצב היוצא יישאר כפי שהוא מופקד ייווצר 

קושי לממש את התכנית. על-כן מבקשים לייחד מגרש/תא שטח נפרד עבור סוקולוב 10. 

בכל מקרה מבקשים לצרף טבלאות איחוד וחלוקה כבר עכשיו. 

אין התנגדות לתכנון המוצע ע"י עו"ד גדרון ככל שהטענות האחרות שפורטו יקבלו התייחסות. 

התייחסות מהנדסת העיר כפר סבא.
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מדובר בפרויקט הראשון של התחדשות במרכז העיר שמגיע לשלב ההתנגדויות -

התכנית כוללת עקרונות חשובים של תועלת ציבורית – מבנה ציבור, חניות ציבוריות.  -

מכניסים את כל הבניינים הישנים כמו סוקולוב 10 לתוך ההתחדשות. הבניין לא יכול היה להתקדם לבד מאחר וחלקית  -

בנוי על תחום דרך במצב המאושר סטטוטורית. 

העירייה מסמנת קריאת כיוון לכל מי שמתכנן ויוזם בעיר שהתחדשות עירונית היא מתכוננת ונבחנת לפי הפרמטרים  -

שמצוינים לעיל

לוועדה המקומית יש מיזמים רבים – כמו מסמך מדיניות מרכז העיר והתכנית להתחדשות ביניינית, בתמיכה של הרשות  -

להתחדשות עירונית. כל הכלים כולל תמ"א 38 הם כלים ראויים במקום ובזמן המתאים. 

ב2019 הוחלף הצוות המקצועי במנהל הנדסה. נעשתה בחינה של כל ההתחדשות העירונית. מצאנו שהין מספר מקרים של  -

בניינים צמודים שקודמו בו זמנית בהיתרים נקודתיים.  חשבנו שבמקומות כאלו ראוי לעשות עצירה וחישבה ולכן פנינו 

למחוז לבקש הכרזה לפי סעיפים 77 ו 78 לחוק. לשמחתנו המחוז נענה ויצאנו לדרך לתכנון בלוח זמנים קצר, שבו עמדנו. 

מרחב התכנית הוא מתחם. אין חשיבות להגדרות ישנות מתכנית המתאר שבכל מקרה מתעדכנת בימים אלו. יש בתכנית  -

ראיה כוללת והיא תואמת תכניות ומיזמים אחרים שמוקדמים עי העירייה. 

מבקשת שצוות התכנון יציג עדכון מוצע במסמכים לאור ההתנגדויות. 

עורך התכנית הציג הצעת עדכון ושינוי שתואמה עם מנהל הנדסה כפר-סבא:

התייחס לסוקולוב 10 וציין כי נמצא היתר בניה למבנה ובו רק 14  יח"ד.  -

הציג את ייעודי הקרקע והבינוי המוצעים בתכנית המופקדת.  -

הציג שינוי שכולל הסטת מבנה ציבורי למרכז התכנית מול החרמון 6 ולהצריח אותו עם מבנה מגורים. הבניין המוצע  -

(שב"צ) נמוך יותר – 3 קומות במקום 6. הדבר כרוך בצמצום זכויות הבניה למבני ציבור ב50%.  בצורה זאת השטח הפתוח 

של הכיכר הציבורית גדל בצורה משמעותית. 

הגדלת שטח ציבורי פתוח – סימון חלק מהכיכר כשצ"פ והרחבת שצ"פ דרומי, חלקית ע"ג רמפת כניסה לחניון.  -

עדכון מרחקים בין בניה בתוך התכנית -

עדכון דברי הסבר ל 137 יח"ד. 22% קטנות. סה"כ 30 יח"ד קטנות. הנמקה – לאפשר יותר יח"ד קטנות. 117 בתא 101.  -

עדכון שלבי ביצוע. במקום 54 יח"ד בשלב א'.  -

הגדלת זכויות  עבור שטחי בניה כוללים.  -

הערות לטבלה 5 – להוסיף שטחי מצללות שלא יחשבו במניין השטחים.  -

להוסיף הערה כי קומת מסד המופיע בבינוי מוגבלת לגובה קומה 1.  -

מרפסות – לתקן שמותר מעל שצ"פ ושב"צ לבצע מרפסת מגובה קומה 2 ומעל זיקת הנאה בגובה 1 קומה.  -

להוסיף מרחקים מנמלים בין מבנים במקום מידות מחייבות בנספח בינוי.  -

חניה. מבקשים לקבוע מספר מדויק של חניות ציבוריות בהוראות.  -

תיקונים טכניים – התאמת גובה חתך בנספח הבינוי, עדכון סימון החניה וקומת המסד. -

יועץ תנועה ועדה מחוזית -  למה קובעים רק 78 חניות כאשר לפני ההפקדה העירייה ביקשה 134 חניות ציבוריות ? 

מהנדסת העיר – מדובר בגמישות.  גורעים 78 חניות מהרחוב בנוסף לחניה לכל יח"ד חדשה. המפתח הוא לא להפחית מהמלאי 

הציבורי הקיים. 
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ממ יו"ר הועדה ביקש התייחסות לנושאים של  חניה תפעולית,  ראיה מתחמית יותר רחבה והפרוגרמה ביחס להפחתה מוצעת 

של 50% מהיקף שטחי הבניה הציבוריים.  

מהנדסת העיר הסבירה כי טובת התושבים הייתה מול עיני הצוות המקצועי בעירייה. כאשר בוחנים את המרחב הסובב 

התכנית - סוקלוב 12 ו 14 כבר ביצעו התחדשות של תמא 38.החרמון 8 נבנה ב 1992 וכולל ממ"דים ועל כן פחות מתאים 

להתחדשות. הבניין מרחוב הגולן נבנה ב1991 ללא ממ"דים. אין מניעה להוסיף לו ממ"דים דרך היתר.  הבניינים על רחוב ויצמן 

הגובלים בתכנית, נמצאים בתחום תתל 101/ ב, על תחנת המטרו ולא ניתן לצרף אותם לתכנית זאת לא ברמה התכנונית ולא 

ברמת לוחות הזמנים. 

יועץ התנועה של התכנית - תקן חניה למסחר – מקום אחד ל-50 מ"ר. רכבי כיבוי – יש גישה לכל בניין בהתאם לנספח בשביל 

תפעולי ייעודי. פינוי אשפה דרך סוקולוב. חניה תפעולית – בתכנית היקף מצומם של פחות מאלף מ"ר מסחר. אין פריקת 

משאיות. החניה שסומנה היא ברחוב החרמון מחוץ לקו הכחול. 

עורך התכנית – דוח פרוגרמתי הראה שאין מחסור בתכנית כך שלא יגרם נזק מצמצום היקפי הבינוי.  

התייחסות עו"ד שרי סלע למענה הוועדה המקומית

לא ראתה עד היום תגובת העירייה. הייתה מעדיפה להתייחס בכתב להצעות העירייה.  -

הדיון שנערך בוועדה המקומית כפ"ס היה דיון מעוות מאחר ולא נתנו למתנגדים זכות טיעון בדיון.  -

כך התנהלו הדברים לכל אורך הדרך מבחינת הועדה המקומית. -

- התחדשות עירונית יכולה להיות במתווה של היתרים. 

אם יש הגדרות חדשות לגבי התחדשות עירונית ששונות ממה שפורט במתאר (המופקד) צריך להכריז כל זה בצורה ברורה.  -

פרוגרמה. ה"גמישות" הפרוגרמתית מעידה על הבעייתיות של התכנית. -

- חניה תפעולית בחרמון 6 – לא תקין ולא מקובל.  1000 מ"ר מסחר לא זניח. 

איסוף אשפה מרחוב סוקולוב נראה לא סביר.  -

מרפסות – עצם הבקשה ל15 מ"ר מרפסות, דירות קרקע ופנטהוז – מעיד על הבעייתיות בתכנית.  -

כל הליך התכנון התעוות. במיוחד שמסתכלים על מסמך מדיניות להתחדשות עירונית של הועדה המקומית שקובע שלבים  -

בהליכים. 

למה הורידו שטחי ציבור בהצעת העדכון ולא למשל שטחי מסחר? מה ההיגיון? -

בין לבין גם נאמר שיש תמיכה של הרשות להתחדשות העירונית לתכנית. במסמכים זה לא מופיע.  -

מבקשים שהוועדה המקומית תיקח צעד אחורה ותחזור למתווה של היתרים.  -

התייחסות עו"ד גדרון למענה הוועדה המקומית:

צו השעה הוא מיקסום יח"ד בהיקף התכנוני שפרויקט יכול לשאת. בהקשר זה אין סיבה לא לאפשר 137 יח"ד וכך גם  -

סבורה הועדה המקומית. 

לגבי התכנון החלופי – בגלל הבניין הקטן המוצע (3 קומות) מוותרים על מרחב פתוח איכותי ורחב שנמצא בהצעה שלנו.  -

הפתרון שלנו עדיף – שומר על היקף השטח הציבורי המבונה ונותן שטח פתוח רחב יותר. 

חשוב לאפשר מרפסות של 15 מ"ר.  -

רישום תלת ממדי – לא קיבלנו התייחסות.  -

לא קיבלנו תשובה לגבי דירות קרקע. לא גן.  -
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מהנדסת העיר ציינה כי מבחינת עיריית כפר סבא  ניתן לאפשר חלוקה תלת ממדית או לפרט שימושים של מתקנים טכניים, 

מערכות וכו' המותרים מתחת לשטח הציבורי. 

לגבי דירות קרקע – לא רוצים. בסוף יהיה "סיפוח זוחל" של שטח גינה. 

התייחסות עו"ד הררי למענה הוועדה המקומית.

 לא שמעתי התייחסות לנושא הקצאת מגרשים כפי שביקשנו. 

דיון פנימי

ממ יו"ר הוועדה סקר את הדיון. נשמעו טענות לגבי השאלה אם נכון היה לקדם התחדשות המתחם במסלול של פינוי בינוי 

במקום בקשות נפרדות להיתר  לפי  תמ"א 38 נפרדות ואם מקדמים טיפול במתחם,  אז למה לא רחב יותר. ההתנגדות 

העיקרית השנייה – הצעה לתכנון ובינוי חלופי. 

חברי הוועדה סברו כי ברור שהתכנית היא הפתרון המתאים ביותר, גם כאשר מדובר בתחום תכנית קטן יחסית, עדיין 

מתקיימת  בחינה של  שאלות ברמה רחבה יותר, ובמיוחד לאור מצבו של המבנה בסוקולוב 10 שלא היה יכול להתחדש במתווה 

של היתר בפני עצמו. התכנון המופקד לא מונע מבניינים מסביב להתחדש בכוחות עצמם. 

לגבי חלופות, צריך לבחון בראיה רחבה ולא לשלול על הסף. יחד עם זאת הועדה סבורה שהתכנון שהופקד ראוי. בתכנון עירוני 

במרכז העיר ליד מטרו יש עירוב שימושים. המרחב הציבורי הנוצר במרכז התכנית איכותי. נראה שיש להסיט או לבטל את 

מבנה המסד הצמוד לבניין הציבורי. הועדה סבורה שנכון להתקדם לתוקף עם התכנון המופקד. בתכנית איחוד וחלוקה אפשר 

יהיה לבחון עדכון נקודתי של חלק מהדברים. 

החלטת הוועדה :

מענה כללי

הוועדה לאחר ששמעה את המתנגדים ותגובת הוועדה המקומית מחליטה לתת תוקף לתכנית בתנאים הבאים :

סוגיות תכנוניות: .1

התקבלה הצעה לשינוי התכנון ע"י פיזור השימושים במתחם באופן שלטענת המתנגדים יאפשר ניצול יעיל ומשופר של שטח 

המתחם:  5 מבנים בגבוה של 9 קומות, בצורה שגם תאפשר לרווח את המרחב הבנוי. 

ב"כ התושבים הגובלים בתכנית טענו על הפחתה של היקף השטחים הפתוחים בתכנית ביחס למצב הקיים, שכבר נמצא, כפי 

שנאמר בתכנית המתאר, בחוסר וכי התכנית לא בחנה בראיה רחבה את מתחם סוקולוב-החרמון- הגולן בכללותו ולא 

התייחסה לנושאים דוגמת שילוב שטחי התעסוקה הנוספים על המתחם כולו, נושאי צפיפות, חזות, עיצוב, שטחים פתוחים, 

מפגעי חסימת אור ואוויר חלקיים, סטטוס הבניינים הסמוכים והאפשרויות העתידיות הנתונות בידן להתפתח אף הן, שילוב 

מבני הציבור והשפעתם על המרקם השכונתי כולו ובחינה של משמעויות הקרבה לתחנת המטרו.

הוועדה המקומית במענה שלה, סברה שיש מקום לבצע שינויים נקודתיים בתכנית, אשר עיקרם הצרחה בין המבנה הציבורי 

לאחד ממבני המגורים וסימון חלק מהכיכר העירונית כשצ"פ.  

החלטת הוועדה :

הוועדה מקבלת בחלקה את ההטענה – ההצעה לשינוי התכנון ע"י שינוי הבינוי ופריסתו. הוועדה סבורה כי התכנון המוצע  א.

בתכנית המופקדת נותן מענה טוב להתחדשות המתחם, מייצר דופן לרחוב סוקולוב ומאפשר את הרחבתו, מעצים את עירוב 

השימושים בסמוך לתחנת המטרו המתוכננת, והכל תוך יצירה של מגוון טופולוגיות בינוי בגבהים שונים,  אשר מאפשרות 
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גיוון של המרקם הבנוי במרכז העיר, ומתן מענה למגוון סוגי אוכלוסייה. הוועדה מציינת כי חלופת התכנון כפי שהוצגה 

מהווה למעשה תכנית אחרת. אשר אינה מטיבה עם התכנון המוצע בתכנית וכי התכנית המופקדת ראויה תכנונית ונותנת 

מענה נכון לפיתוח העתידי של המתחם. יחד עם זאת הוועדה קובעת כי תבוטל קומת המסד בשב"צ לכיוון דרום (הזרוע).

הוועדה מקבלת בחלקה את הטענה להוספת ייעוד של שטחים פתוחים בחלקה המיועדת למבנים ומוסדות ציבור. הוועדה  ב.

מציינת כי כבר בתכנית המופקדת, במסגרת הייעוד של מבנים ומוסדות ציבור התאפשר שימוש של שטחים פתוחים. בהתאם 

לכך, ועל מנת לשמור על גמישות לשלב התכנון המפורט, הוועדה קובעת כי יש לשנות את יעוד הקרקע לייעוד מעורב של 

שצ"פ/ שב"צ . האזור המיועד לשימוש של שטח פתוח לאורך רחוב סוקולוב יסומן בהנחיות מיוחדות אשר בהן לא יתאפשר 

בינוי על מנת לייצר רחבה עירונית ובתיאום עם לשכת התכנון. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה התכנית אינה מבוססת על ראיה כוללת ואינה בוחנת את השפעת התכנית על המרחב. הוועדה  ג.

מציינת כי מדובר בתכנית להתחדשות עירונית, הוועדה מדגישה כי התכנית משתלבת בראיה הכוללנית שבאה לידי ביטוי 

בתכנית המתאר, וכן במסמך המדיניות למרכז העיר ובתכנית להתחדשות בניינית (חלף תמ"א 38). הוועדה מדגישה כי 

התכנית להתחדשות בניינית מתווה נתיב לחידוש בניינים נוספים הגובלים בתכנית נשוא הדיון. בנוסף, התכנית תואמה גם 

עם נת"ע בהתייחס לתחנת המטרו הסמוכה, ותורמת לחיזוק רשת הרחובות העירונים.  כמו כן התכנית מאפשרת מתן פתרון 

מהיר למבנים הזקוקים לחיזוק באופן של בינוי פינוי בינוי. יתר המתחם כפי שהוצג בעת הדיון בהתנגדויות כולל מבנים אשר 

אינם זקוקים לחיזוק. 

לעניין הכללת המבנים הנמצאים על ויצמן הרי מבנים אלו ייבחנו בעתיד בכלים של תמ"א 70 ולאור מיקומם על תחנת  ד.

המטרו.  

שמאות ומימוש התכנית: .2

המתנגדים ציינו כי בסוקולוב 10 קיימות 14 יחידות רשומות בטאבו ואילו רק 13 נלקחו בחשבון בדו"ח הכלכלי שליווה  א.

את התכנית ועל כן יש לעדכן את זכויות הבניה. 

עוד נטען כי יש לצרף טבלאות איחוד וחלוקה כבר בשלב זה על מנת לזרז את מימוש התכנית ב.

כן נטען כי יש לייחד בניינים/מגרשי תמורה לפי הבניינים הקיימים על מנת לפשט הליך הסכמת הדיירים מול ביצוע  ג.

הפרויקט וקבלת ודאות לגבי התמורות. 

בנוסף, נטען כי יש להפריד שימושים של מגורים מתעסוקה על מנת לפשט את הליך הקצאת התמורות.  ד.

מגישת התכנית היא הוועדה המקומית מבלי שנקבע מי יזם התכנית. השומה (דוח כלכלי) המלווה את התכנית היא  ה.

תיאורטית ומבוססת על הנחות סטטיסטיות בלבד ובכל מקרה הנה מסמך המוגדר כמסך רקע לא מחייב. 

הוועדה דוחה טענות אלו:

לגבי מספר יחידות בסוקולוב 10- הרישום בטאבו מציין כי קיימת יחידה בשטח של 20 מ"ר הרשומה כמשרד ולכן אין  א.

מקום לכלול אותה כיח"ד במצב הנכנס. מבדיקת הדוח נמצא כי שטח זה נלקח בחשבון בשומה שנערכה. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש לצרף לתכנית הוראות בדבר איחוד וחלוקה, לרבות טבלאות הקצאה ואיזון. הוועדה  ב.

סבורה כי בתכנית זו קיים יתרון בקביעת ייעודי הקרקע ועקרונות התכנון במסגרת תכנית זו, תוך הותרת בחינת 

ההיבטים הקנייניים לתכנית נוספת ונכון שנושא האיחוד והחלוקה יהיה בסמכות המקומית קרוב לשלב היישום של 

התכנית.
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בהתייחס לבקשה לקבוע הוראות בדבר ייחוד בניין או מגרש מסוים כתמורה עבור בניין קיים, הוועדה תציין כי מאחר  ג.

שהתכנית שבענייננו אינה כוללת הוראות בדבר איחוד וחלוקה, קיים קושי בקביעה כאמור במסגרת תכנית זו. עוד יצוין 

כי התכנית מאפשרת מימוש באמצעות בינוי – פינוי – בינוי, באופן שצפוי להקל על מימושה. מכל מקום, הוועדה סבורה 

כי במסגרת תכנית האיחוד והחלוקה, שתקודם כאמור כתנאי להיתר בנייה, ניתן יהיה לבחון את האפשרות לקביעת 

הקצאות ואזונים אשר יאפשרו את מימוש התכנית בשלבים, וזאת בכפוף לשמירה על עקרונות התכנון כפי שהותוו 

במסגרת תכנית זו. 

הוועדה דוחה את הטענה לפיה יש להפריד בין השימושים למגורים והשימושים לתעסוקה. הוועדה רואה חשיבות בעירוב  ד.

שימושים, במיוחד באזור מרכזי בקרבת תחבורה ציבורית. 

התכנית הינה תכנית להתחדשות עירונית במסלול רשויות, ובהתאם לכך, מגישת התכנית היא הוועדה המקומית,  ה.

המוסמכת להגיש תכנית בכל תחום מרחב התכנון המקומי. 

תנועה וחניה: .3

התכנית לא בחנה את עומסי התנועה שייווצרו בסביבתה כתוצאה מהשינויים שהיא טומנת בחובה והתפתחויות אחרות  א.

במרחב, כמו הכנות לקראת ביצוע המטרו.

ספק לגבי  היקף החניה האפשרית ב2.5 קומות המוצגות בנספח התנועה ובכל מקרה נספח התנועה לא מציג את כמות  ב.

החניות הנדרשת.

לא נותנת מענה מספק לנושא חניות המבוטלות ברחוב וכוללת פוטנציאל לביטול יותר מקומות מאלו המסומנים בנספח  ג.

התנועה. 

בקשה לקבוע בהוראות הפרדה בחניון עבור המגורים והשימושים האחרים, פירוט ביחס לתפעול החניונים ולקבוע  ד.

בהוראות כי גורם פרטי יוכל להפעיל את החניון הציבורי בתקבול על הקמתו. 

החלטת הוועדה:

הטענות התחבורתיות הועברו להתייחסות יועץ התנועה של לשכת התכנון. 

הוועדה דוחה את הטענות לגבי עומסי התנועה ומוסיפה שהיקף הבינוי בתכנית אינו מצדיק הכנת בדיקה תחבורתית. עמדה  א.

זו של הוועדה מתחזקת כאשר מדובר באזור בו מקודם תקן חניה נמוך וסמיכות למערכת תחבורה ציבורית טובה, כמוצע 

ברחוב ויצמן. הוועדה מציינת כי בהתאם למקדמי משרד התחבורה, לרבות מקדמי הפחתה והתחשבות בחניון הציבורי 

הקיים, התכנית עתידה לייצר כ 90 תנועות בשעת שיא בוקר (תנועות יוצאות), ולמשוך כ 80 תנועות (תנועות נכנסות) בלבד 

בשעת שיא בוקר. בהתאם לאותם מקדמים, כיום המגורים והחניון הציבורי הקיימים בשטח התכנית מייצרים כ 50 תנועות 

ומושכים כ 20 תנועות בשעת שיא בוקר. כלומר הפער בין המצב הקיים לבין המצב המוצע בתכנית, מוערך בכ 40 תנועות 

נוספות ביציאה וכ 60 תנועות בכניסה בשעת שיא בוקר. מדובר בתוספת זניחות של כתנועה אחת בממוצע היוצאת כל דקה 

וחצי ותנועה אחת נכנסת כל דקה בממוצע. 

הוועדה דוחה גם את הטענה בעניין עומסים כתוצאה מתוספת משאיות לפינוי אשפה אספקת גז וכו'. הוועדה סבורה שהיקפי 

וסוג הבינוי המוצעים בתכנית, לרבות המסחר, מייצרים תנועת משאיות קטנה ביותר ומידתית ביחס לאופי הרחובות בהן 

היא צפויה לעבור וביחס למצב הקיים היום. הוועדה מציינת שגם כיום מתקיימת תנועת משאיות לפינוי אשפה, אספקת גז, 

הובלות למעבר דירות ועסקים והובלות אחרות. כמו כן, התכנית סמוכה לתחנת מטרו עתידית.
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לגבי היקף החניה, הוועדה סבורה שמאזן החניות המוצע בתכנית סביר ומתאים לסביבה בכלל, העתידה להיות משורתת ע"י  ב.

מערכות תח"צ חדשות. התכנית נותנת מענה ליח"ד קיימות בסביבת התכנית אשר אין להן חניות בתחומי המגרשים בהם הן 

בנויות ולתכנית עצמה. עם זאת, הוועדה קובעת כי יש לעדכן את כל טבלאות החניה שבנספח התנועה כך שתהיה הלימה בינן 

לבין עצמן, להוסיף טבלה המציגה את מספר החניות המוצעות בכל אחד ממפלסי מרתפי החניה ובכל תא שטח  ולהוסיף 

בהוראות קביעה לגבי מספר מקומות החניה הציבוריים לביצוע בחניון, הכל בתיאום עם לשכת התכנון.

לגבי החניה הציבורית ייקבע כי מקסימום חניות ציבוריות יהיו 132 ומינימום 78 . 

ביחס לאופן הצגת החניון בנספח התנועה, הוועדה מקבלת את הטענה בחלקה. נספח התנועה יציג את גרעיני הבניינים  ג.

בהתאם למוצג בנספח הבינוי. כמו כן, יוצגו עמודים במרווחים כמקובל בחניונים. תכנית החניה העקרונית תעודכן בהתאם 

ובאופן שיוצגו החניות הנדרשות לפי טבלת החניה.

בעניין ביטול חניות ציבוריות ושינוי מקומי של הסדרי תנועה של החניה הקיימת והגישה אליה, הוועדה סבורה שרמת הפירוט  ד.

הקיימת בנספח התנועה הינה מספקת בשלב זה. זאת על רקע הוספת חניה ציבורית בתחום התכנית, במספר העולה על מספר 

החניות הציבוריות המבוטלות בתכנית. 

היתר הבניה יכלול אפשרות לתשתית לטעינה חשמלית לרכבים. ה.

מענה מפורט

עו"ד מיכה גדרון ב"כ של חברת י.נ.ו.ב בניה ופיתוח בע"מ, אשדר חברה לבניה בע"מ ודיירים בסוקלוב 4-8.

טענות לענין איחוד וחלוקה : .1

דחיית הליך האיחוד והחלוקה להליך תכנוני עתידי יגרום לעיכוב ממשוך של מימוש התכנית ודחייה בלתי מוצדקת של  א.

בניית יח"ד מכוחה. 

יש לכלול הוראות לאיחוד וחלוקה כבר בתכנית זאת מאחר שמדובר בתכנית בהיקף קטן באופן יחסי אשר באה להחליף  ב.

התחדשות הבניינים בדרך של היתר שכבר קודמה כברת דרך ואין זה נכון להאריך את המסלול התכנוני החלופי. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

לטענה כי ע"פ דברי ההסבר בתכנית נלקחו בחשבון 44 יח"ד במצב הקיים וע"פ מקדם של 3.045 מוצעות 134 יח"ד במקומן,  .2

אך ע"פ רישומי הטאבו קיימות 45 יח"ד במתחם ולכן התכנית צריכה לכלול 137 יח"ד ובהתאם שטח למגורים צריך להתעדכן 

ל 11,788 מ"ר עיקרי ו4126 מ"ר שירות. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

טענות לעניין שינויים בתכנון : .3

פריסת הבינוי המוצעת והפונקציות השונות המוצעות יקשו על תכנון יעיל (לוביים נפרדים עבור שימושים שונים,  א.

מרחבים מוגנים וכד'), יקשו על הביצוע בפועל (מקיום מנופים) ועל הגעה להסכמות עם הדיירים לגבי התמורות. 

מוצע תכנון חלופי של 5 מבנים בלבד, סביב כיכר ציבורית איכותית, כאשר שימוש התעסוקה ממומש בבמה הציבורי  ב.

ובבנייני המגורים מבוצעת חזית מסחרית לכיוון רחוב סוקלוב ולכיוון הכיכר, יאפשר מימוש טוב יותר של הכוונות 

התכנוניות ויפתור הקשיים המצויינים לעיל. בהתאם יש לשנות היעודים, השימושים ותאי השטח לפי הצעה זאת. 

צמצום מספר הבניינים מ 6 ל 5 מתאפשר ע"י השוואת גובה הבינוי ל 9 בכל תחום התכנית, לפי הוראות תכנית המתאר  ג.

הכוללנית (אשר נמצאת לפני פרסום לפי סעיף 106) מתאפשר במתחם בינוי גבוה יותר.
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החלטת הוועדה - לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 1

הכיכר הציבורית במיקומה המוצע תאפשר הגדלת השטח הפתוח ותייצר מרחב פתוח מול בניין קיים ברחוב החרמון  .4

(הממוקם מול סולקוב 6) ובכך תשפר את זרימת האויר, האור ואת הנוף עבור הבניין ברחוב החרמון. כמו כן שינוי מיקום 

הכיכר יאפשר הצללה טבעית משופרת בתחום הכיכר עצמה. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 1. הוועדה סבורה כי המרחקים בין הבניינים כפי שמוצגים בתכנית המופקדת הינם 

מרחקים ראויים למרחב עירוני של בניינים בגובה של עד 9 קומות. 

לעניין השב"צ -  פיזור 1760 מ"ר ב7 קומות ייצור קומה קטנה ולא יעילה. מוצע להפוך הבניין ל9 קומות ולשלב בו שימושים  .5

של תעסוקה ומסחר בקומת הקרקע

לקבל את הטענה בחלקה – הוועדה קובעת כי יופחת השטח של הזרוע הדרומית בתחום השב"צ לכיוון הכיכר.

הפרדה בין שימושי התעסוקה לבין בנייני המגורים תסייע לשמור על זהות תמורות הדיירים ותקל על קבלת הסכמתם  .6

לפרוייקט תוך קיצור לוחות הזמנים. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2 וסעיף 4 במענה מפורט לעיל.  

טענות לטבלת זכויות הבנייה : .7

יש להגדיל שטח כולל של דירה ממוצעת ל 101 מ"ר (במקום 98 מ"ר). להוסיף 400 מ"ר שטח עיקרי לצורך הבטחת  א.

גמישות תכנונית.

לקבל את הטענה. הוועדה סבורה כי היקף השטחים המבוקש עומד בקיבולת התכנונית האפשרית עבור המתחם, מאפשר 

גמישות תכנונית ואינו צפוי לייצר שינוי בתכנון המוצע. טבלת השטחים תעודכן בהתאם. 

לטענה כי יש לתקן שטח למרפסות – 15 מ"ר ליח"ד (במקום 12 מ"ר).  ב.

לקבל את הטענה. הוועדה סבורה כי הבקשה יכולה להוביל לשיפור התכנון, ללא השפעה של התכנון המוצע על סביבתו. 

טבלת השטחים תעודכן בהתאם. 

יש להבהיר בהוראות התכנית כי תתאפשר בניית דירות פנטהוז בתחום התכנית.  .8

לדחות את הטענה. אין צורך לפירוט זה בהוראות. 

יש לתקן את סעיף 4.1.2 (א)4 באופן שיתיר בניה של עד יח"ד 1 בקומת הקרקע בבניין הדרום מערבי בלבד, אשר מוצע בחלק  .9

העורפי של המתחם, עם חזית מערבית שצופה לכיוון בנין במגרש הגובל. מאחר שממילא לא סומן המבנה עם חזית מסחרית 

התוספת לא צריכה ליצור בעיות. 

לדחות את הטענה. באזור המדובר מקבץ של עצים לשימור שראוי שישמרו כחלק מהרשת השבילים הירוקה ולא כחלק 

משטח פרטי. כמו כן, ראוי ששטח הקרקע יהיה לטובת כלל דיירי הבניין וכי דירה בקומת קרקע ללא מרפסת אינה נכונה 

תכנונית. 

לטענה כי יש לקבוע את נספח הבינוי כמנחה מאחר שקווי הבניין והמרחקים בין הבניינים יוצרים תכסית מוגבלת אשר אינה  .10

מאפשרת לנצל את זכויות הבניה שנקבעו בתכנית. 

לקבל הטענה בחלקה. נספח הבינוי יעודכן כך שהוא יחייב לנושא מספר הקומות בלבד יתר המידע יקבל ביטוי בטבלה 5 

ובהוראות התכנית. קווי הבניין קבועים בתשריט הראשי וקובעים בינוי בקו 0 לרחוב סוקלוב ומרחק מבניינים קיימים על 

רחוב החרמון. ניתן לאפשר גמישות ביחס למרחק בין הבניינים בתוך תא שטח 101 אשר המרחק בינהם מסומן בנספח הבינוי. 
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יש להוסיף הוראה שנדרש מרחק מינמלי של 10 מטר בין הבניינים בנוסף להוראה הקיימת לגבי מרחק של 8 מטרים בין 

מרפסות זיזיות.

לטענה כי לשנות את הוראות התכנית בעניין חניה בהתאם לשינוי התכנוני הכללי כולל: .11

בסעיף 6.4 (6) יקבע כי עבור המגרש ביעוד מבנה ציבור, מסחר ותעסוקה ועבור מבני המגורים יקומו חניונים נפרדים.  -

יקבע באופן מפורש שהמערכות תפעוליות ומערכות בטיחות הנדרשות לתחזוקת כל חניון יהיו נפרדות.  ניתן יהיה לאחד  -

חניונים תכנונית ו/או תפעולית באופן מלא ו/או חלקי – הכל לפי בחירת יזם הפרויקט ובאישור יועץ התנועה של הוועדה 

המקומית. איחוד כאמור לא יהווה סטייה ניכרת מהוראות התכנית. 

סעיף 6.4 (8)  יש לאפשר הצמדה של יותר ממקום חניה אחד לדירה בשטח מעל 120 מ"ר  -

סעיף 6.4 (9) יש לתקן באופן שיאפשר הצמדת מקום חניה אחד על 100 מ"ר של שטח מסחרי באופן שמתייחס גם לשטחי  -

התעסוקה. 

לכלול הוראה שתאפשר ליזם או מי מטעמו להפעיל את החניון הציבורי באופן פרטי בתור תקבול עבור הקמת החניון,  -

הכל לפי הסכם שיערך בין היזם לבין הרשות המקומית. 

לקבל הטענה בחלקה. ראו מענה כללי סעיף 3 

ביחס לנושא הפרדת חניונים ותפעולם - הוועדה דוחה את הבקשה לאפשר הצמדה של יותר ממקום חניה 1 שאינה עומדת  -

בתקן באזור מתע"ן. 

לגבי  נושא ההצמדות בשימושים של תעסוקה ומסחר הוועדה סבורה כי ההוראה המאפשרת הצמדה מספיקה. -

בנוגע לטענה לפיה יש לאפשר ליזם להפעיל את החניון הציבורי, הוועדה מציינת כי ככלל, תכניות אינן קובעות את זהות  -

הגורם אשר יבצע את התכנית, וכי מאחר שמדובר בחניון ציבורי יקבע בהוראות התכנית כי הוא ינוהל בהתאם להנחיות 

העירייה.

לטענה כי יש לתקן את נספח התנועה והחניה כדלהלן: .12

להגדירו כמחייב חלקית לעניין מספר מקומות חניה ציבוריים אותם ידרש היזם להקים מעבר לתקן החניה הארצי  -
שיהיה בתוקף בעת הגשת הבקשה להיתר. הוראה נדרשת ליצירת וודאות תכנונית וכלכלית. 

יש לקבוע כי כל שאר הנושאים בנספח מנחים בלבד -
יש לקבוע הוראה מפורשת כי מתחת לכיכר הציבורית ניתן יהיה להקים קומות מרתף בהם ימוקמו חניות, מחסנים,  -

מתקנים הנדסיים, מאגרי איגום מים ומערכות טכניות נוספות. 

הוועדה דוחה את הטענה :

עד למימוש הפרוייקט יתכנו שינויים ונכון שנספח החניה יהיה מנחה ויאפשר גמישות.   -

בהוראות התכנית יצויין מספר החניות הציבוריות בחניון.  -

לגבי סוגית החניון מתחת לכיכר הציבורית, הוועדה מציינת כי סעיף 4.2 בהוראות התכנית כבר מתייחס לסוגיה באופן  -

מפורש. עם זאת, נספח התנועה יעודכן כך שיסומנו באופן ברור, ובכל מהמפלסים המוצגים בנספח, גבולות ומספרי תאי 

השטח בתחום התכנית והקו הכחול של התכנית.

לטענה כי יש לשנות את השלביות המוצעת בסעיף 7.1.1 הקובע הקמת מקסימום 54 יח"ד בשלב א. לאור השינויים המוצעים  .13

לעיל יש לשנות ההתניה באופן שניתן יהיה להקים 69 יח"ד בשלב א. 
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לקבל את הטענה – תתווסף הוראה כך ששתאפשר גמישות של עד 10% במספר יח"ד עבור שלב א'. 

לטענה כי יש לתקן את סעיף 6.8 (הוראות פיתוח) באופן שיקבע גם מספר עצים מינימלי הנדרש לנטיעה בתחום השטחים  .14

הפתוחים והשטחים הציבוריים בתכנית. 

לדחות את הטענה. ההוראות קובעות כי ינטעו עצים אשר יבטיחו כיסויי צל של לפחות 25%. הוראה זו מספקת. 

לטענה כי יש להוסיף הוראה מפורשת שמאפשרת לשלב הצללה טבעית עם פתרונות הצללה מלאכותיים, על מנת לאפשר  .15

גמישות תכנונית 

לקבל את הטענה בחלקה – אין מניעה לשלב פתרונות הצללה נוספים מעבר ל25% הצללה טבעית. 

לטענה כי בסעיף 4.12 (א) 8 ביתר ההוראות המתייחסות לקווי הבניין יש לקבוע כי קווי הבניין מנחים בלבד וחריגה מהם לא  .16

תהווה סטייה ניכרת. זאת על מנת לאפשר גמישות תכנונית. 

לדחות את הטענה. קווי הבניין לכיוון רחוב סוקלוב ולכיוון מבנים קיימים מסביב לתכנית נועדו להבטיח מרווחים ראויים 

בין הבניינים המוצעים בתכנית ובין סביבתם. הוועדה מציינת שבהתאם להחלטה זו, תתאפשר גמישות במיקום הבניינים 

בהתאם למפורט בהחלטה זאת. 

לטענה כי בסעיף 4.1.2 (א) 9 יש לקבוע כי מספר הקומות בתכנית הינו מנחה. זאת על מנת לאפשר בניה ברוח תכנית המתאר  .17

הכוללנית שסימנה המתחם כ"מוקד צומת" ואפשרה בו בינוי גבוה יותר מ9 קומות. לדחות את הטענה. התכנית אינה בתחום 

מוקד צומת. 

לטענה כי בטבלה 5 הערה 1 (המתייחסת לנספח הבינוי ) יש לקבוע כי הנחיות בינוי, כולל מיקום לכניסות לחניונים הינן  .18

מנחות. 

לקבל הטענה בחלקה. הוועדה סבורה כי מיקום הכניסות לחניון חשוב למימוש התכנית. עם זאת על מנת לאפשר גמישות 

תכנונית, ונוכח מורכבות התכנית, תתווסף הוראה כי תותר הסטת רמפת הכניסה ב-10 מטרים בתחומי המגרש המגורים 

ביחס למיקום המסומן במסמכים ולא לכיוון שצ"פ.

לטענה כי בסעיף 6.1 (1) "כניסות לבניינים" יש למחוק את המילה "מגורים" על מנת לאפשר תכנון כניסות לבנייני מגורים  .19

מתוך השטחים הפנימיים (שטחי הכיכר הציבורית ומעברים פנימיים בתחום התכנית) בהתאם להצעת התכנון בהתנגדות 

זאת. 

לדחות את הטענה. ההוראות מספקות. 

לטענה כי בסעיף 6.1 "מרפסות" יש לקבוע כי בכל הבניינים תתאפשר הבלטת מרפסות מעבר לקו הבניין מעל השצ"פ מגובה  .20

קומה 1 ומעלה. 

לדחות את הטענה. בתכנית נקבע כי מרפסות יתחילו בקומה 2 על מנת לאפשר צמיחה והתפתחות של עצים והתרחקות 

מעמודי תאורה. מעל השצ"פ וגם בזיקת ההנאה. 

לטענה כי בסעיף 6.13 (5), (5) – תנאים להיתר בניה – יש לתקן באופן שנספח שלביות הביצוע במגרש בהתאמה לדו"ח הכלכלי  .21

ותכנית התארגנות אתר לתקופת הבניה יאושרו ע"י מהנדסת הוועדה המקומית ולא הוועדה. 

לדחות את הטענה. הגורם המוסמך לאישור נושאים אלו הוא הוועדה המקומית. 

לטענה כי בסעיף 6.13 (11) יש לציין באופן מפורש את סכום הוצאות תכנון על עריכת התכנית אותו נדרש להחזיר לוועדה  .22

המקומית. 

לדחות את הטענה. ככלל, תכנית אינה קובעת סכומי כסף, לרבות בנוגע להוצאות התכנית.  
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לטענה כי יש לכלול בהוראות התכנית סעיפים אשר קובעים את היקף ורמת הפיתוח הנדרשת מיזם הפרויקט וכן פירוט של  .23

בניה ציבורית אותה יידרש יזם הפרויקט לבנות ובאיזה מפרט. לדחות את הטענה. ככלל, תכניות אינן קובעות הוראות בנוגע 

לגורם אשר יממש את התכנית. נושאים אלה כפופים להוראות החוק.  

לטענה כי יש לקבוע בהוראות התכנית כי עלות הבניה הציבורית, אותה יידרש יזם הפרויקט לבצע כמטלה ציבורית, לא תעלה  .24

על שווי ההשבחה שייקבע עבור הפרויקט. 

לדחות את הטענה. כפי שצוין לעיל, תכניות אינן קובעות הוראות בנוגע לאופן מימוש הפרויקט, כמו גם לנושא ההשבחה, 

והנושאים כפופים להוראות החוק.   

עו"ד שירי סלע בשם תושבים הגרים במרחב הסובב את התכנית

לטענה כי התכנית לא תואמת את תכנית המתאר הכוללנית כמפורט להלן: .1

הכוללנית מגדירה את תא שטח 501 (שבו תחום התכנית) כאזור למגורים ומשרדים. התכנית המופקדת מרחיבה  א.

היעוד גם לתעסוקה, מוסדות ציבור ושימושי מסחר. הכל בהעדר בסיס נתונים המפרט הצורך בהרחבת היעודים 

דווקא בתא שטח זה. 

בכוללנית גבול המע"ר הוא רחוב סוקולוב ואינו כולל את תא שטח 501. בדברי ההסבר לתכנית נרשם כי "תכנון  ב.

המתחם תואם לאסטרטגית התכנון הכוללת להתחדשות רחוב סוקולוב כמרכזי בשלד העירוני". התכנית לא 

הציגה בסיס נתונים והסבר לצורך בשינוי גבולות המע"ר. 

מספר הקומות המקסימלי לתא שטח 501 בכוללנית הוא ק+7+גג ואילו בתכנית מוצע ק+9+גג ללא הצגת נתונים  ג.

לצורך בשינוי. 

בניגוד לנטען במהלך הדיונים, מתחם התכנית אינו חלק מהשטח המסומן כ"מוקד צומת" במתאר.  ד.

לדחות את הטענה. תכנית המתאר המופקדת, המצויה בשלב ההתנגדויות ולקראת פרסום בהתאם להוראות סעיף 106(ב) לחוק, 

קובעת יעוד מוכלל הכולל שימושים משניים של מסחר ומבני ציבור, וכוללת את תא שטח 501 באזור המע"ר. הגובה המותר 

לבניה הוא ק+9+גג, כך המוצע בתכנית אינו חורג ממנה. התכנית לא במתחם הצומת.  

לטענה כי יש לקבוע איזו תכנית גוברת – המתאר או התכנית המופקדת. ככל שהתכנית המופקדת היא הקובעת הרי שעליה  .2

להציג את כל מערך הנתונים המספריים שיסבירו ההצדקה לאחוז הצפיפות הגבוה, שילוב הייעודים, בחינת התחבורה והכל 

טרם אישורה. 

לדחות את הטענה. התכנית המופקדת תואמת את תכנית המתאר, המצויה כאמור בשלב ההתנגדויות, גם מבחינת היקף 

הבינוי המוצע בה. בכל מקרה מוסד התכנון מוסמך להחליט  

לטענה כי מגישת התכנית היא הוועדה המקומית מבלי שנקבע מי יזם התכנית. השומה (דוח כלכלי) המלווה את התכנית היא  .3

תיאורטית ומבוססת על הנחות סטטיסטיות בלבד ובכל מקרה הנה מסמך המוגדר כמסמך רקע לא מחייב. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

לטענה כי לא ברור מי היזם שיסכים לתנאים המופיעים בתכנית ואם בעלי הנכסים הביעו הסכמתם לתנאים המוצעים בו  .4

ומוזכרים בשומה. נושאים אלו מטילים ספקות לגבי ישימות מימוש התכנית. ככל שלא תתממש ירדו לטמיון כספים 

ציבוריים שהושקעו בקידומה.  
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לדחות את הטענה. הוועדה סבורה כי מיקום המתחם, לרבות הקרבה למטרו המתוכנן, הופך אותו לאטרקטיבי מאוד. 

הבדיקה הכלכלית נבדקה על ידי שמאי הוועדה, שמצא את התכנית בעלת היתכנות כלכלית.

לטענה כי ההערכה המופיעה בשומה, שיהיה צורך ב2.5 קומות מרתף לתת מענה לחניות הנדרשות אינה מבוססת מאחר שאין  .5

בנמצא כרגע תכנון מפורט לפרויקט. בהתאם יתכן בהחלט שיהיה צורך ב3 מפלסי חניה, מבלי שהדבר קיבל ביטוי בתחשיב 

או בהוראות שיאפשרו זאת. 

לדחות את הטענה. שמאי הוועדה ויועץ התנועה בדקו את השומה ונספח התנועה ומצאו אותם ראויים. 

לטענה כי התכנית אינה עונה על הגדרות "מיזם להתחדשות עירונית" כפי שהוגדרו בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות  .6

עירונית – (א) בינוי במסגרת תמ"א 38 (ב) מיזם במתחם פינוי בינוי (ג) מיזם במתחם פינוי ובינוי במסלול מיסוי (ד) מיזם 

בינוי-פינוי-בינוי או מיזם אחר שתאשר הממשלה. אמנם בתכנית יש שלביות המגדירה לכאורה בינוי-פינוי –בינוי אך סעיף 

7.2.3 קובע כי שלבי הביצוע אינם מחייבים ולכן התכנית אינה עומדת באף אחד מהקריטריונים של מיזם התחדשות עירונית.  

לדחות את הטענה. כאמור התכנית מקודמת במסלול רשויות, והמתחם מוכרז ע"י הרשות להתחדשות עירונית.

לטענה כי התכנית סותרת את תכנית המתאר הכוללנית שבה הוגדר תנאי לתכנית מפורטת הכוללת התחדשות עירונית –  .7

ששטחו של המגרש עולה על 6 דונם, המגרש תחום מכל צלעותיו בייעוד ציבורי של דרך ו/או שב"צ ו/או שצ"פ. התכנית לא 

גובלת בכל צלעותיה בייעוד ציבורי. 

לדחות את הטענה. הוועדה מציינת כי תכנית המתאר נמצאת בשלב ההתנגדויות, וכי הוועדה שוקלת שינויים במסמכי 

התכנית אשר צפויים להתפרסם לפי סעיף 106(ב) לחוק. בכל מקרה, בתכנית המתאר נקבעו הנחיות לעריכת תכנית 

להתחדשות עירונית מכח תכנית המתאר. בענייננו, הוועדה המחוזית בחנה את התכנון המוצע והחליטה לקדם אותו. 

ההחלטה הינה בהתאם לשיקול דעת מוסד התכנון. 

לטענה כי התכנית אינה עומדת בקריטריונים שהוגדרו במסמך המדיניות לעניין התחדשות עירונית של עיריית כפ"ס ביחס  .8

לשלבים המוגדרים בפרק ד' – "נוהל קידום תכנית פינוי בינוי". 

לדחות את הטענה. לא פורט מה החריגה לכאורה, ובכל מקרה מדובר בנוהל שלא הובהר מעמדו, ואינו מחייב את הוועדה 

המחוזית.  

לטענה כי הדיונים לעניין התכנית לא התקיימו בוועדת המשנה להתחדשות עירונית אלה במליאת הוועדה המחוזית וכי  .9

מדובר בהוכחה נוספת שאין מדובר בתכנית להתחדשות עירונית. 

לדחות את הטענה. התקיים דיון בוועדת המשנה להתחדשות עירונית. 

לטענה כי הגדרת תחום התכנית כמתחם ("מתחם סוקולוב") היא למעשה הטעיה במיוחד ביחס לתכנית המתאר אשר הגדירה  .10

מתחמי תכנון גדולים (תחום התכנית נמצא במתחם 1- "העיר הוותיקה") ולעיתים גם מתחמי משנה, אם כי לא במקרה 

תחום התכנית. לא ברור הערך של קביעת "מתחם משנה" קטן שאין ביכולתו לתרום תרומה של ממש להתחדשות מרחב 

רחוב סוקולוב כולו ועל כן השימוש בשם "מתחם סוקולוב" מטעה. 

לדחות את הטענה. השימוש במונח מתחם מקובל לציון המרחב הכלול בתחום תכנית, בוודאי של התחדשות עירונית. הוועדה 

לא מקבלת את הטענה המשתמעת מהדברים, כי לאיגום התחדשות של 4 מבנים לאורך רחוב סוקולוב הקרובים לציר וויצמן 

אין ערך מוסף. 
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לטענה כי התכנית לא נבחנה על רקע של המצב הקיים ביחס למסחר ותעסוקה המוצעים. אין הסבר או תחשיב לכמות המסחר  .11

והתעסוקה שהתכנית תוסיף והמשמעות שלהם על רקע סך שטחי המסחר/תעסוקה הקיימים באזור. יצוין כי הנושא נבחן 

לעת התכנון.  

לדחות את הטענה. התכנית מציעה היקפי מסחר ברמה העירונית הנדרשת בכדי לייצר עירוניות מיטבית. ובסמיכות 

לתחבורה ציבורית. יצוין כי הנושא נבחן לעת התכנון.  

לטענה כי לפי הנספח הפרוגרמתי של תכנית המתאר  אין מחסור של שטחי ציבור מבונים במרחב התכנית ולכן לא ברור מדוע  .12

יש צורך בהקצאת 2032 מ"ר לשימוש של מסודות ומבני ציבור, בבניין ייעודי בתחום התכנית. 

לדחות את הטענה. הנספח הפרוגרמתי (המופקד) של תכנית המתאר לא לקח בחשבון את תוספת יח"ד כתוצאה מתהליכי 

תמ"א 38, אשר הוטמעו בתכנית המתאר בשלב מאוחר יותר. התכנית המופקדת לוותה במסמך פרוגרמה שבחן את הצרכים 

של הפיתוח המוצע. 

לטענה כי יש להגדיר במדויק את השימוש במבנה הציבור המוצע ולא להשאיר הנושא באופן הכללי המוגדר בסעיף 4.2.1.  .13

לדחות את הטענה. הוועדה הסבורה כי ההוראות מאזנות בין קביעת שימושים מותרים ברורים ולבין השארת מרווח גמישות 

לוועדה המקומית. 

לטענה כי התכנית לא בחנה את עומסי התנועה שייווצרו בסביבתה עקב: .14

עומסים הקיימים ממילא כתוצאה של כניסה אחורית לכל שטחי המסחר של רח' ויצמן דרך רח' גאולה -
הפחתה משמעותית בכמות החניות בעקבות שינויי תנועה ברח גאולה כהכנה לתכנית המטרו -

תוספת כניסת משאיות תפעול לשטחי המסחר והתעסוקה המתוכננים -
כניסת משאיות להובלות שונות של העברות דירות, עסקים וכד' -

כניסת משאיות לפינוי אשפה, אספקת גז ועוד -
עמדות כיבוי אש בשטחי השצ"פ והכניסות והיציאות לעמדות אלו -

התכנית לא בחנה את משמעות שינוי אזור החניה שיוותר ברח חרמון בעת הסדרת הכניסה לחניון התת קרקעי של  -
התכנית הנדונה ; כבר עתה ברור כי תידרש תכנית העמדה חדשה המותאמת לכניסת הרכבים הרבים לחניונים התת 

קרקעיים.

התכנית לא בחנה את משמעות האטת התנועה ברח' סוקולוב כתוצאה מהכניסה והיציאה לחניון התת קרקעי דרך רחוב  -
זה. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 3. הוועדה מציינת כי התכנית מציעה נקודת ממשק אחת בין החניון לרחוב סוקולוב, 

בניגוד ל 4 נקודות שהיו מתקבלות ככל וכל בניין היה מקודם בהליך של תמ"א 38. הוועדה לא מצאה פגם תכנוני המצדיק 

בחינה מחודשת של תכנון רחבות כיבוי אש. פיתוח שצ"פ כך שיכלול אפשרות למעבר רכב כיבוי אש אינו ייחודי לתכנית זו.

לטענה כי היום קיים שטח של 1.08 דונם ירוק ואילו בתכנית מוקצה רק 201 מ"ר שטח "ירוק" שגם הוא מופר ע"י כניסת  .15

רכבי כיבוי אש באופן שלא יאפשר למשל התקנת מתקנים או משחקים. בפועל אין למעשה שטח ציבורי פתוח אפקטיבי 

בתחום התכנית כולה. 

לקבל הטענה בחלקה. ראו מענה כללי סעיף 1. 

לטענה כי הפחתת השטח הפתוח בתכנית פוגעת במתחם 1 הכוללני אשר נמצא בחוסר של 103 דונם שטח ציבורי פתוח.   .16
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לקבל הטענה בחלקה. ראו מענה כללי סעיף 1.

התכנית לא עומדת במטרתה המוצהרת של שמירה על נגישות המרחב הציבורי לציבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים והעצמת  .17

הרשת הירוקה. התכנית מוסיפה שביל אופניים בקטע שבין רח' וייצמן ועד לסוקולוב 10 אולם שם נעצר השביל. 

לדחות את הטענה. התכנית מאפשרת פיתוח שביל אופניים ע"י הרחבת רחוב סוקולוב, ככל הניתן, וכוללת הוראות והנחיות 

לגבי חיבור לרשת השבילים הירוקה של העיר. 

לטענה כי ב1982 תכנית כס/ 16/ 2 הפקיעה שטח למבני ציבור אשר נרשם של שם עיריית כפ"ס והפך ברבות הימים לחניה  .18

ציבורית. שטח זה מיועד בתכנית המופקדת למגורים באופן שסותר את סעיפים 193 ו 196 (א) לחוק התו"ב. 

לדחות את הטענה. תכנית כס/ 16/ 2 היא תכנית הכוללת הוראות איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים. בנוסף, התכנית שבענייננו 

קובעת את התכנון הראוי של המתחם, ואינה כוללת איחוד וחלוקה ובהתאם לכך אינה קובעת הוראות קנייניות. ככל 

שיידרש, הנושא יבחן במסגרת התכנית האיחוד וחלוקה שתאושר כתנאי להיתר. 

לטענה כי בתכנית מצב מאושר חסר מידע לגבי הפקעות שבוצעו בתכניות כס 16/ 2 ו כס/ 22/ 2.  .19

לדחות את הטענה. נספח מצב מאושר מתייחס לרקע התכנוני ולא להיבטים קנייניים.

לטענה כי בהפקעות אלו הוצע שימוש ע"פ ייעודי ההפקעה ונתון זה לא מופיע בחוו"ד הכלכלית.  .20

לדחות את הטענה. ראו מענה לסעיף 18 לעיל. 

לטענה כי גבול התכנית כפי שמופיע בנספח התנועה שונה מגבולה בתשריט ובנספח הבינוי.  .21

לדחות את הטענה. הקו הכחול של התכנית מופיע בנספח התנועה בצורה ברורה. עם זאת, נספחים לתכנית יכולים להתייחס 

גם לשטחים המצויים מחוץ לתחום התכנית, וזאת לשם בחינת ההשפעות ההדדיות. בענייננו, מאחר שנספח התנועה כולל 

רקע של תכנית הסדרי תנועה ברחוב סוקולוב, המשיקה לתכנית ומשתמשת בהרחבת הדרך הכלולה בתכנית להוספת שביל 

אופניים לרחוב, מופיע המלל גבול תכנית, המתייחס לתכנית הסדרי התנועה, מחוץ לקו הכחול. הנספח יתוקן כך שמלל זה 

יוסר. בנוסף הנספח כולל ברקע גם את תחנת המטרו הסמוכה לתכנית, בהתאם לתיאום עם נת"ע. 

לטענה כי יחס התכנית בסעיף 1.6 מתייחס לתחום הקו הכחול אולם כפי שנראה בנספח התנועה גבול התכנית האמתי שונה  .22

מהקו הכחול. 

לדחות את הטענה. ראו לעיל. 

לטענה כי גבול התכנית בנספח התנועה שונה על מנת להראות חניה תפעולית בחזית רח' החרמון 6, מאחר שבתחום התכנית  .23

אין פתרון חניה לתוספת במסחר והתעסוקה המוצעים בתכנית. 

לדחות את הטענה. כאמור גובל התכנית לא שונה בנספח התנועה. נספח התנועה מראה ברקע שלו את המרחב הסובב אותו. 

ביחס לחניה התפעולית סמוך לחרמון 6, הנספח מראה היתכנות. 

לטענה כי לא היה נכון לקבוע את התכנית כתכנית מפורטת מאחר שתכנית המתאר הכוללנית הופקדה וכוללת הנחיות לגבי  .24

תכולת תכנית מפורטת. 

לדחות את הטענה. התכנית נבחנה ע"י ועדת המשנה להתחדשות עירונית אשר החליטה להפקיד אותה כתכנית מפורטת. 

לטענה כי בתכנית כס/ 16/ 2 נרשם (סעיף 14) כי החניה הציבורית בחלקה 2014 תהווה חניה לבניין המסחרי, כלומר לבית  .25

יתיר (בבעלות המתנגדים). ככל שהתכנית המופקדת תנגוס ממספר החניות הציבוריות המסומנות בתחום חלקה 2014, 

באחריות הוועדה המקומית לייחד לבית יתיר בחניונים המוצעים בתחום התכנית המופקדת את כמות החניות שתבוטל 

כתוצאה משינויים גיאומטריים או אחרים המוצעים ע"י תכנית זאת. 
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לדחות את הטענה. תכנית כס 16/ 2 ציינה כי חלק ממענה החניה עבור המבנה יהיה בחניה הציבורית ברחוב בחלקה 2014. 

מקומות חניה ציבוריים המבוטלים בתכנית מקבלים מענה בחניון התת קרקעי החדש. 

לטענה כי נספח הבינוי המוגדר מחייב לעניין גובה הבינוי, מפורט בתכנית שגובה המבנים עד 9 קומות ואילו בחתך א-א  .26

מפורט בינוי בגובה 15 קומות. 

לקבל הטענה בחלקה. החתך אכן שגוי ומהווה טעות סופר. החתך יתוקן ל- 9 קומות. 

לטענה כי בצילום האוויר בנספח הבינוי ניתן להתרשם כי במרבית המבנים סביבה קיים עיצוב הגג העליון ברעפים ואילו  .27

התכנית המופקדת לא מותאמת לסביבתה ולא משלבת כלל רעפים בגג העליון. לדחות את הטענה. בהתאם למדיניות 

התכנונית העדכנית, כפי שבא לידי ביטוי בהוראות תכנית הגגות של העיר, העומדות בפני פרסום, לא יותרו גגות רעפים על 

מבנים חדשים בעיר. 

לטענה כי בתכנית התנועה מוגדרות שתי כניסות נפרדות לחניונים התת קרקעיים אשר לא מופיעות בנספח הבינוי למרות  .28

שהוא מוגדר כמחייב לעניין סימון כניסות לחניונים. 

לקבל הטענה בחלקה. הכניסות מופיעות בנספח אך יש לסמן אותן בצורה בולטת יותר. נספח הבינוי מחייב לעניין מספר 

הקומות בלבד. יתר הדברים יהיו מנחים.    

לטענה כי בנספח הבינוי חסר קו הבניין לחזית סוקולוב.  .29

לדחות את הטענה. קן הבניין לרחוב סוקולוב הוא 0 והוא מפורט בתשריט הראשי. 

לטענה כי בתכנית הבינוי מופיעים מבני מסד אשר סותרים את הגדת "מסד" לפי תקנה 6(א) לתקנות התכנון "חלל המצוי  .30

מתחת למפלס הכניסה הקובעת לבניין". כמו כן נספח הבינוי לא מציין את גובה ומספר הקומות של מבנים אלו. לא נראה 

שהם מקבלים התייחסות או פירוט גם בטבלה 5.  כמו כן, לא ברור הצורך בקומות המסד ומדוע לא היה טוב יותר להשתמש 

בשטח זה להגדלת השצ"פ. 

לקבל את ההתנגדות בחלקה. קומות המסד, המופיעות בנספח הבינוי, תוכננו כהרחבות בקומת הקרקע של המבנים סביב 

הכיכר הציבורית, כדי לאפשר הפעלת הכיכר מבלי לפגוע בזרימת האוויר דרכה. השטח כלול בטבלה 5. עם זאת, יש מקום 

לפרט הוראות ברורות ביחס להיקף הבינוי והגובה שלו בהוראות, בתיאום עם לשכת התכנון. הוועדה מציינת כי אין קשר 

בין השימוש במונח קומת המסד לתקנות התכנון העסוקות בחישוב שטחים. קומת המסד בשב"צ (הזרוע הדרומית) תבוטל. 

לטענה כי בנספח הבינוי מופיעים עצים בתחום תא שטח 201 במיקום שבנספח התנועה מסומן כרחבת כיבוי.  .31

לקבל את הטענה. הנספח יעודכן כך שהרחבה תסומן בשטח נטול עצים. הוועדה מציינת כי מיקומם הסופי של רחבות כיבוי 

האש יקבע בעת הוצאת ההיתרים. 

לטענה כי נספח הבינוי לא ממלא אחר סעיף 1ב בהחלטת ההפקדה שקבע כי דרומית לכניסה לחניה מרחוב סוקולוב תסומן  .32

רצועת שצ"פ ברחוב 5 מטר ויקבע קו בניין של 8 מטר לרצועה זאת. הנספח לא מראה דברים אלו. 

לדחות את הטענה. הדברים מקבלים מענה ברור בתשריט ייעודי הקרקע. 

לטענה כי לאור כל אי הסדרים המפורטים לעיל יש צורך לתקן הנספח וגם לקבוע אותו מחייב. לדחות את הטענה. הוועדה  .33

סבורה שלמעט טעות בחתך, אין צורך לתקן את נספח הבינוי. 

לטענה כי בנספח הנוף טעויות במספור החתכים. לקבל את הטענה. מספור החתכים יתוקן.  .34

לטענה כי בנספח הנוף מסומנת כניסה לחניה מרחוב סוקולוב באופן שסותר את נספח הבינוי והתנועה. לדחות את הטענה.  .35

אין סתירה בין סימון הרמפה בנספח הנוף לנספחים האחרים. 
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לטענה כי בנספח התנועה מוגדרים הבניינים לפי אותיות ABC, באופן חריג משאר מסמכי התכנית. לקבל הטענה בחלקה.  .36

יש לבצע התאמה בין המסמכים בתאום עם לשכת התכנון. 

לטענה כי מספר החניות המסומן בנספח התנועה (2.5 קומות) 211 חניות לעומת 392 חניות הנדרשות לפי מאזן החניה.  .37

לדחות את הטענה. ראה מענה כללי סעיף 3. מאזן החניה והנספח מראים 317 מקומות חניה. 

לטענה כי נספח התנועה ותכנון החניה המופיע בו לא לוקחים בחשבון את התכנון הקונסטרוקטיבי אשר יכולים לשנות את  .38

הגיאומטריה של קומות המרתף ומספר החניות האפשריות ב2.5 קומות. יתכן שיהיה צורך ביותר קומות - מה שלא נלקח 

בחשבון הכלכלי. 

לקבל הטענה בחלקה. ראו מענה כללי סעיף 3. בנספח התנועה יוטמעו גרעיני הבניינים . כמו כן בהחלטה זאת ניתן טווח 

לעניין החניות ציבוריות.

לטענה כי נספח התנועה לא מציג בברור את הכניסה לחניון מרחוב החרמון, ופירוט זה יכול להפחית עוד יותר את מספר  .39

החניות הציבוריות ברחוב החרמון באופן שיצריך יותר חניות בתת קרקע כמענה לחניות שנגרעו. 

לקבל חלקית את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 3. יש לעדכן את נספח התנועה כך שיציג באופן ברור את הסדרי התנועה 

באזור הכניסה לרמפה מכיוון רחוב החרמון, בתאום עם יועץ התנועה של לשכת התכנון. הוועדה סבורה שהתכנית כוללת 

חניות ציבוריות במספר העולה על החניות הציבוריות המתבטלות. לפיכך, גם אם יגרעו מספר חניות ציבוריות כתוצאה 

מעדכון הסדרי התנועה, אין בכל כדי לשנות את היצע החניות הציבוריות בתחום התכנית. 

 שטח החניות הציבוריות יהוו שטח עיקרי ולא ניתן יהיה לנייד אותו מעל הקרקע. 

לטענה כי מיקום הכניסה לחניון מרחוב סוקולוב מסומן בצורה לא נכונה בנספח התנועה בניסיון ליצור הטעיה מכוונת.  .40

לדחות את הטענה. הכניסה מסומנת במקום הנכון. עם זאת, חלק מהמידות מסומנות מחוץ לתחום הרמפה עצמה באופן 

שעלול לגרום לבלבול. המסמך יתוקן. 

לטענה כי חסרה תכנית פיתוח של מפלס הקרקע שהייתה מציגה את הקושי בכניסות לחניונים והשינויים המחויבים באזור  .41

לצורך התאמה לכניסות אלו, לכניסות רכבי כיבוי, הסדרת פינוי אשפה, גזם, מיקום צוברי גז. הצגת מידע זה הייתה מראה 

כי מספר מקומות החניה המוזכר לביטול ברחוב החרמון – 78 – אינו נכון ויש צורך בביטול יותר מקומות. 

לדחות את הטענה. הפירוט המבוקש הוא של תכנון מפורט. ביחס לסוגיות החניות, ראו מענה בסעיף 39 לעיל. 

לטענה כי הגדרת נספחי סביבה ונוף ונספח תנועה כמנחים בלבד מראים כי אין מדובר בתכנית מפורטת אלא בתכנית כללית.  .42

לדחות את הטענה. ברוב המוחלט של התכניות, מדובר בנספחים מנחים. 

לטענה כי הוראות התכנית כלליות ובלתי מפורטות ומשאירות טווח אפשרויות נרחב להחלטת היזם לשלב הבקשה לקבלת  .43

היתר בניה. לדוגמה:

לא נקבע גובה מקסימלי לקומת הקרקע או לקומות המסחריות ו/או לקומות למבני ציבור ו/או לקומות הגג.  א.

בהעדרם יכולים הבניינים לצמוח לגובה בלתי מוגבל. טור הגובה בטבלה 5 אינו מספק מאחר ואינו כולל הגדרה 

מפורשת ביחס לתקרה העליונה ביותר האפשרית. 

לדחות את הטענה - הוועדה סבורה כי קביעת גובה מוחלט בטבלה 5 עבור בניינים שאינם רבי קומות מספיק

חסרות הגדרות ברורות לעניין הגג – גובהו, מה הוא יכול להכיל, נסיגות מקווי בניין.  ב.

לדחות את הטענה - קיימות הוראות מספקות לעניין הגגות ועיצוב בסעיפים 6.1 ו 6.8

חסרות הנחיות ברורות לעיצוב הבניינים, חזיתות וחזית חמשית אשר יצרו השילוב הנכון בשכונה הקיימת.  ג.
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לדחות את הטענה בסעיף 6.1 קיימות הנחיות בנושא זה. 

התכנית נעדרת הנחיות בררות לגבי בניה ירוקה ומשאירה החלטות אלו בידי היזם.  ד.

לדחות את הטענה בסעיף 6.5 נקבע בצורה מפורשת שנדרש לעמוד בתקן 5281.

התכנית נעדרת הנחיות ברורות לענייו חלוקת השימוש בחניונים ו הוראות מדויקות להבטחת החניה הציבורית  ה.

לאורך תקופה עתידית והבטחת 118 חניות ציבוריות.

לקבל את הטענה בחלקה. חלוקה החניון מפורטת בסעיף 6.4 ודויקה בהחלטה זאת. 

ביחס להבטחת מספר החניות הציבוריות, תהיה התייחסות לנושא בהוראות כמפורט לעיל

התכנית נעדרת הנחיות ברורות ומדויקות לעניין תקופת הבנייה לענייו שמירה על איכות האוויר והרעש לכל הסביבה  ו.

המקיפה את ה "מתחם", קביעת הגבלות לשעות עבודה, הנחיות מדויקות למרחקי עבודה מהבניינים הסמוכים ועוד. 

לדחות את הטענה נושאים אלו כפופים לדין. אין צורך לפרטם בתכנית.

התכנית נעדרת הנחיות ברורות לענייו החפירה / הדיפון ומערכת העוגנים שידרשו ככל הנראה. לדחות את הטענה  ז.

נושאים אלו כפופים לדין. אין צורך לפרטם בתכנית

לטענה כי בסעיף 6.1. יש למחוק המילים ככל הניתן ביחס לכניסות לשימושים השונים. יש לחייב יצירת הפרדה. לקבל את  .44

הטענה. הסעיף יתוקן להבטחת הפרדת השימושים. 

לטענה כי בסעיף 6.1. "מרפסות" אין לאפשר הבלטת מרפסות מעל שצ"פ ובכל מקרה אין לאפשר הבלטת מרפסות לכיוון  .45

הבניינים שברחוב החרמון 8. 

לדחות הטענה. בין החרמון 8 למבנה המתוכנן יש מרווח של 14 מטר, ומדובר במרווח סביר באזור עירוני. 

לטענה כי בסעיף 6.1  "מסחר ותעסוקה" אין מקום להפרדה בין חזית קדמית לאחורית והאזור התפעולי חייב להיות בחניון.  .46

לדחות הטענה. הוועדה סבורה כי היקף המסחר המוצע בתכנית, כ 890 מ"ר (עיקרי ושירות) הפרוסים ב 4 מבנים,  הוא 

מצומצם ואין הצדקה לבצע חניה תפעולית תת קרקעית עבורו. 

לטענה כי בסעף 6.1 "גגות" יש לבטל התייחסות למסד.  .47

לדחות הטענה. ראו לעיל סעיף 30.

לטענה כי בסעיף 6.1 יש לבטל את ההתייחסות לסגירות עונתיות בשל מיעוט שטחי ציבור ביחס לזכויות שבמתחם הצפוף  .48

ובשל העבודה שהכיכר העירונית משמשת גם לרחבת ומעבר כיבוי אש.

לדחות ההתנגדות. סגירות עונתיות מובאות לאישור הוועדה המקומית אשר שוקלת כל מקרה לגופו. 

לטענה כי בסעיף 6.1 "כניסות לחניונים" יש להרחיב הוראות ברורות לשלב ההקמה ולא להסתפק בהוראות כלליות. נדרשת  .49

תכנית מפורטת שתגדיר את השלבים השונים של שימוש וגישה לחניונים מתחילת הפרויקט ועד סיומו. 

לקבל הטענה בחלקה. הוועדה סבורה כי התכנית מספקת גמישות תכנונית לביצוע החניון בשלבים. יחד עם זה, יש לעדכן 

את סעיף 7.1 בהוראות התכנית כך שיובהר כי  תנאי בהיתר ליח"ד על רחוב סוקולוב יהיה היתר לרמפה מרחוב סוקולוב. 

לטענה כי יש לבטל את סעיף 6.4.3 – חניה תפעולית צריכה להיות בחניון התת קרקעי בלבד.  .50

לדחות את הטענה. כנאמר לעיל היקף הפעילות המסחרית אינו מצריך פתרון תפעולי בתת קרקע אשר מצריך רמפות ארוכות 

יותר וגובה קומה גדול יותר. יחד עם זאת, התכנית לא אוסרת על פתרונות כאלו ככל שבתכנון המפורט יהיה בכך יתרון. 
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לטענה כי בסעיף 6.4.7  העוסק בחניון הציבורי וחניית אורחים, יש להגדיר הוראות מדויקות ובהתאמה לנדרש בחוק לרישוי  .51

עסקים. 

לקבל הטענה בחלקה. ראו מענה כללי, סעיף 3 לעניין הכללת הוראות ביחס למספר מקומות החניה הציבוריים. הוועדה 

מציינת שרישוי עסקים נבחן בשלב שלאחר אישור התכנית.  

לטענה כי סעיף 6.4.9 (אפשרות להצמדת חניות) סותר את סעיף 6.4.1 (חניה לפי תקן תקף).  .52

לדחות הטענה. הוועדה אינה סבורה שסעיף 6.4.9 סותר את סעיף 6.4.1, אלא מדובר בסעיפים משלימים.

לטענה כי בסעיף 6.7.1 (א)  יש לבטל אזכור של אפשרות לתחנת השנאה לא תת קרקעית.  .53

לדחות את הטענה. הוועדה סבורה כי יש לתת עדיפות לשנאים תת קרקעיים וזוהי גם מדיניות הוועדה המקומית. עם זאת, 

לצורך גמישות ולצורך הזהירות יש לשמור על גמישות מסוימת בהוראות התכנית. יוסף כי מיקומם ייקבע בהתאם למדיניות 

המשרד להגנ"ס בנושא בטיחות קרינה. 

לטענה כי הליך שיתוף הציבור לקה בחסר מאחר שנערך רק מול דיירי המבנים המיועדים להתחדשות ולא עם דיירים במרחב  .54

הסובב את התכנית.  מפגש בו הרשות המקומית מציגה לתושבים את תכוניתה אינו יכול להיחשב כשיתוף ציבור. 

לדחות את הטענה. קידום התכנית לווה במספר מפגשים שלווה ע"י יועץ חברתי, כולל מפגש מקוון (בזום) שנערך ב30.3.20. 

מכל מקום, ובהתאם להוראות החוק, התכנית הופקדה ופורסמה להתנגדויות, והוועדה שמעה בהרחבה את ההתנגדויות 

לתכנית ואף קיבלה את חלקן. הוועדה מבהירה כי מוסד התכנון המוסמך בתכנית זאת היא הוועדה המחוזית ומשכך היא 

המוסמכת לקבל החלטות. המסמך של הוועדה המקומית פורסם באתר הרשות המקומית. 

לטענה כי חסר מידע במסמכי התכנית לגבי תכנית החפירה והדיפון – פריסת העוגנים, אורכם ומידת השפעתם על יסודות  .55

הבניינים הסמוכים. 

לדחות את הטענה. סוגיה זו תבחן לעת התכנון המפורט והיתרי הבניה ומקומה אינו בתכנית. 

לטענה כי יש להוסיף תנאי להיתר – ערבות בנקאית אוטונומית מטעם אחד משלשת הבנקים הגדולים במדינה, לנציגות  .56

הבניינים השכנים, לתקופה של שנתיים עם אפשרות להארכה. גובה הערבות יקבע עי מהנדס בניין ו/או שמאי ממומה שימונה 

בהסכמה בין העירייה ונציגות הבניינים הסמוכים. שכ"ט גורם זה יושת על מבקש הבקשה להיתר. במקרה זה אין להסתפק 

בכתב שיפוי לוועדה המקומית. 

לדחות את הטענה. קביעת ערבות וגובהה הינו נושא שאין לו מקום בתכנית. במקרה זה מגיש התכנית הינו הוועדה המקומית. 

לטענה כי התכנית לא בחנה בראיה רחבה את מתחם סוקולוב-החרמון- הגולן בכללותו ולא התייחסה לנושאים המפורטים  .57

להלן, באופן שסותר את הטענה כי התכנית באה לתת הסתכלות רחבה על כל המתחם במקום ראיה נקודתית בבקשות של 

בניינים בודדים:

שילוב שטחי התעסוקה הנוספים על המתחם כולו -
נושאי צפיפות, חזות, עיצוב, שטחים פתוחים, התנועה, החנייה, מפגעי הרעש, מפגעי חסימת אור ואוויר חלקיים  -

סטטוס הבניינים הסמוכים והאפשרויות העתידיות הנתונות בידן להתפתח אף הן. לדוגמא בסטטוס של סוקולוב 10  -
ללא אפשרות למצוי לפי תמ"א 38 וללא ממדים. 

שילוב בני הציבור על סוגיהם (שטרם הוחלט לגביהם) והשפעתם על המרקם השכונתי כולו . -
לבחון את המשמעויות של הקרבה לתחנת המטרו, שינויי התנועה המתוכננים ברח' גאולה והשלכותיהן כאמור על  -

התנועה והחנייה במרחב התכנית. 
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לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 1. 

התנגדות עו"ד עידן הררי בשם בעלי זכויות ברחוב סוקולוב 10

לטענה כי במסמכי התכנית ובדוח השמאי יש טעות ביחס לסך הדירות הקיימות במתחם, ולמספר היחידות בסוקולוב 10.  .1

סה"כ יש 15 יחידות הרושמות בטאבו בסוקולוב 10 ולא 14 כפי שנרשם בדוח השמאי. בהתאם יש 45 יח"ד בתחום התכנית 

ולא 44 כפי שנרשם. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

לטענה כי דוח השמאי התבסס על נתוני ארנונה להערכת שטחים קיימים וטבלת השטחים המצורפת לדוח אינה ברורה.  .2

בהתאם יש לבצע מדידה בפועל לקביעת היקף השטחים הקיימים. 

לדחות הטענה בחלקה.  נושא איחוד וחלוקה והמדידה המדויקת תעשה לעת הכנת טבלאות איחוד וחלוקה. 

לטענה כי מאחר שהתכנית לא כוללת טבלאות הקצאה יש להוראות על תכנון מגרשים נוספים בתכנית כך שעל כל מגרש  .3

יעמוד מבנה עצמאי ככל הניתן באופן שבעלי הזכויות בסוקולוב 10 יוכלו לממש את זכויותיהם (45 יח"ד לפי מקדם התכנית) 

באופן עצמאי משאר בעלי הזכויות במתחם, אשר יכולים לעכב את המתנגדים. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

לטענה כי יש לתקן את מסמכי התכנית כך שיתאפשר למתנגדים להגיש טבלאות פרטניות למגרש/ים שיוחדו עבורם מבלי  .4

להיות תלויים ביתר בעלי הזכויות בתכנית. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. 

לטענה כי אי הכללת טבלאות בתכנית מייצר חוסר ודאות מוחלט ויחייב את כל בעלי הזכויות לפנות לבעלי מקצוע מסוכמים  .5

לצורך עריכת טבלאות, אך ההסתברות לכך היא אפסית. לכן יש לחייב במסמכי התכנית את הועדה המקומית לערוך תכנית 

איחוד וחלוקה הכוללת טבלאות איזון והקצאה. 

לדחות את הטענה. ראו מענה כללי סעיף 2. הוועדה מציינת שוב כי התכנית מקודמת במסלול רשויות 
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הערות מנהל התכנון בבדיקה לפי סעיף 109:

יש להפנות תשומת לב היועמ"ש לוועדה המחוזית לעניין בדיקת הבעלויות ודרך ההקניה של הקרקע לרשות המקומית מול המוצע 

בתכנית זו והצורך באישור שר הפנים בהתאם לסעיפים 195 ו- 196 לחוק התו"ב, ככול שיידרש אישור השר יבחן הצורך לקבלו 

בטרם אישור התכנית. 

התכנית שבענייננו קובעת הוראות תכנוניות בלבד ואינה כוללת איחוד וחלוקה והוראות קנייניות. בהתאם לכך, הנושא הקנייני 

יבחן במסגרת תכנית האיחוד והחלוקה, אשר בהתאם להוראות תכנית זו, תוכן כתנאי להיתר בנייה בתחום התכנית.

החלטת הוועדה לתת תוקף לתכנית תהיה תקפה לארבעה חודשים מיום פרסום ההחלטה. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים 
מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בדיון נוסף.

__________________________                                     _______________________
               מר גיא קפלן

         מ"מ יו"ר הועדה המחוזית 
             גב' ג'נט סאסי

        מרכזת ועדת התנגדויות 


