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הסברלמכתבבהתאםשבנדון,בעניין8.12.2022מיוםתי77381/2022מסישומהתקצירלהלן
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השוניםהתכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיח"דשליחסישווי1

1--תמייל/1003()תכניתאשכולתכניתבמתחםאקווייליחיידקרקעשווימקדם+*
המפורטת)בתוכניתתא/4444בתוכניתהזכויותביתרתאקווייליחיידקרקעשווימקדם+*

0.9321תא/4444/1(-תכניתתא/4444-תכניתשלהשנייה.
0.8928תא/0073-תכניתבמתחםאקווייליח'ידקרקעשווימקדם*

השונים:התכנוןבמתחמיאקוויייח'"דריכוז2

התכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיחידמסריכוז
השונים

תכנוןמתחם
0

זכויותיתרת
1,₪ ונא/4444בתכנית

₪7206תא/0073

₪
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מרכות-טבלההשוניםהתכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיח"דשליחסישווי.3

השונים:התכנוןבמתחמיאקוויייחיידשלהיחסיהשווישלמרכזותטבלאותלהלן

:למקדא'מקדםהפחתהמקדם מוטנצי||באשרודאות|הלבנץ|מקדסזמיות|מקדםמיקום|שטחמקדם|שטהלקו'גל"רל'""|מתתםתן
יו,ממוצעת

משוקללמקדם|ווםלהגדלתלהקצאת|,
צפוהשבחה

הבנייהמגרשים
|ש.]רהך]גנואוגםישה]10]ה70ה]-אשמלה|

זכויותיתרת
המפורטתבתכנית
1.058150908|46תכניתשלהשניה

תא/4448
)תא/4444/1(

לטבלההערות.4

התאמהמסדמי1

שוניםהתאמהמקדמיהפעלתשלתוצאההינומתחםבכלאקוויייחיידשלהיחסיהשווי
.(1)מקדםהיחוסנקודתאתשמהווהאשכול,במתחםאקויייחיידלשוויביחס

במתחםממוצעת)יחיידהשטחמקדםהינםהעיקרייםההתאמהמקדמיכילהדגישיש
ובמתחםאשכולבמתחםממוצעתיחיידלעומתמייר120שלעיקריבשטחהינהתא/0073

80כ-שלעיקריבשטחהינהממוצעתיחיידשבהםתא/4444שלהשניההמפורטתהתכנית
תא/0073במתחםיחיידבאשרלבניה,זמינותאשכולבמתחם)יחיידהזמינותומקדםמייר(

לבנייה(.זמינותאינןתא/4444שלהשניההמפורטתהתכניתובמתחם
במתחמיהפרטייםהבעליםשליחיידשללהקצאהמנגנוןיצירתהינההדעתחוותמטרת2

השונים.התכנון

מתחס.בכליחיידלהקצאתהמרהמקדםנקבעבתחשיבלפיכך,

של2במתחםיחיידשלהאקוויולנטיהערךכיהעובדהבסיסעלנקבעההמרהמקדם
שלהאקוויולנטילערךביחסנמוךהינותא/0073שבתוכניתובמתחמיםתא/4444תכנית

בזמינות.הדחיהבשלבעיקרזאתאשכול,תכניתבמתחםיחייד

ויבחרהמנהליםשבניהול204בחלקהיחייד1ל-זכותלושישמיכיהאמור,משמעות
תא/0073שבותכניתבמתחמיםאותא/4444תכניתשל?במתחםהקצאתולקבלאת

בטבלה.שנקבעהליחסיותבהתאםאחתדיורמיחידתיותריקבל
אשכולבמתחםאחתאקוויידיורליחידתשזכאימייקבלאיחלופהעפיייההדגמה,לשם
כדלקמן:וכויותאחרים,במתחמיםלקבלהובחר

1/0.9371אקוויי=יח'יד1.073תא/4444/1(-)תכניתתא/4444תכניתשל2במתחםא.

אקוויי=8298.0/1יח'יד1.12-תא/0073תכניתשלבמתחמיםב.

החתום,עלובאנו

מקרקעיןשמאישילר,ירוןמקרקעיןשמאירוזנברג,שאול

%יזוֹב7
"
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ז411:סאתמאמפסתרוזנברגשאול
זתמ14דפםתאמפנ4תסק4מקרקעיןשמאי

אץוסדאמאאזתעירונימתכנן
2אסזתסס-אמת740-141.51ת5257334רמת-גן,2גוריוןרחיבן
.|תך03-5752033טל.7קומה,1בסרמגדל

.אאת03-5752041פקס.
םהות-;אזתא115-ם6ת=מא8508('.00.11,

2022דצמבר,8:תאריך
ת'27381/2022:מספרנו

לכבוד
(6896)הגדולהגוששטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהלים

מתארבתכניתהגדול'יהגוש"מתחםזכויותשליחסישוויאומדן:הנדון
הנגזרותהמפורטותוהתכניותתא/0073מתארתכניתתא/4444,

מהן-
204חלקה:6896גוש:

המנהליםשבניהולתל־אביב!הגדולי',"הגושממתחםקחל-

מיוםהמשפטביתלהחלטתובהתאם11.1.2077מיוםד26337/20212מסידעתילחוותבהמשך
ידיעלנתבקשתיואחי,ישראלמדינתניואחיהגדולהגוש,64975-09-16הייפבתיק,2
המנהלים*יהמנהלים!(,)להלן:(6896)הגדולהגוששטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהלים

חלקהזכויותשלהיחסיהשוויאתמחדשלבחון402י(,ייחלקה)להלן6896בגוש204חלקהאת
תא/4444תכניתשבתחומיהשניההמפורטתבתכניתאשכול(,)מתחם3001תמיילבתחומי4

תא/0073.מתארתכניתשבתחומיו-24במתחמיםוכןתא/4444/1()תכנית
הסברלמכתבבהתאם,23.11.2077מיום27381/2022מסידעתלחוותתיקוןמהווהזודעתחוות

.7.12.2022מיום27395/2022מסי

דעתי.חוותלהלן

הדעתחוותמטרת-
והתכניתאשכול()מתחם2001תמיילבתחומי204חלקהזכויותשלהיחסיהשוויאומדן

.תא/0073מתארבתכניתו-74במתחמיםוכן)תא/4444/1(בתא/4444השניההמפורטת

ובכללם:הנדרשים,למקדמיםלהתייחסהתבקשתימיום1702.8.8המשפטביתבהחלטת

2700בתכניתהאקויולנטיותהדיוריחידותביןהשונההיחידותגודלא.
.4444ובתכנית

הנייל.בתכניותהדיוריחידותזמינותב.
כזה.שישככלהמיקוםהשפעתג.
במתחמיםהזכויותלשוויביחסאשכולבמתחםהזכויותשוויד.

האחרים.

לשומההקובעהמועד.2

הדעת.חוותעריכתמועדהינולשומההקובעהמועד
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והחלקההסביבהתאור.3

הסביבהתאור!.1
שטח,הכוללהים,חוףלרצועתבסמוךאביב,תלהעירשלמערבהבצפוןאזור

מתחםלאחרונה(,)שפונהדבהתעופהשדהומתקנימסלוליאתבעברששימש
לוילרחובממערבמצויהמתחםמפותחים.לאושטחיםברוךתלחוףשלהחניה
תכניתבגבולומצפוןהיםבחוףממערבוגובלעגנוןשילרחובומצפוןאשכול

תא/0073.מאושרת

נופי-שכונת-למגוריםרוויהבבנייההמאופיינותמגוריםבשכונותגובלהמתחם
לי.ותוכניתהחדשהאביברמתים,

הנכס!:סביבתתרשיםלהלן

%דבשדהלדסה1שרהשוהההששלו %*י*װחיץוּר;«;;"!7!!;!”?הל7:־)5ש?וּ”?וּ?&לי%%
םר-.”44'־כ0/מתו|ליישףשסוסוסמחסהלאיו

הסה[הד0.הה
=--ה=חעןוה

6896גוש:/%{?«יםסקשסהסקשלישלהםהאוו
הושוהשםונוהשםהרו

חלקה:402\|./\7|
ף-.והויםונב00הסםווסללמ%%

אדוםבסימוןותב:וֹ;אָ{ש₪הה;5?לקוהההמשסוונותושהאהקשסה
:)װ,:*אַי)יף5«24

2\;::7;}%478
וֹ;אַ?ף,;;ףװואָ;5:אַ'8

=ר]ו.21
הש00הוא

םאה%%;%ששל
%!8[110סהסההוההההלל שש=סשונלב.1י:ששפן90נותאשאכ

םהוהה1ה8םשוההסה;'{
ת0ההה10המ83שוםיששהלוס//0

=0ההוע058סל0/ה
עף%%30%י;;5וו[אשכוללוירחובש?;2;'ה.

אביב-יפו.תלעירייתשל(315מערכתמתוך'
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החלקהלתיאור.2

לאצורהבעלתמייר503,981שלרשוםבשטחחלקהמהווה689%בגוש204חלקה
רגולרית.

עליומפותחלאשטחמהווהמייר?67,650שלבשטחהחלקה,שלהצפוניחלקה
.תא/0073תכניתחלה

תא/4444.תכניתבשטחנכללתמייר?,436,331החלקה-שטחיתרת

שטחתברוך,תלהרחצהחוףאתהמשמשסלולחניהמגרששטחכוללתהחלקה
מסלוליאתבעברששימשמבונה,ולאריקושטחהחשמלחברתאתהמשמש
דב.התעופהשדהומתקני

תא/0073.תוכניתשלההקצאותטבלתפיעל
תא/0073,כמפורט:בתכניתהכלולהחלקהשטחבניכויהרשוםהחלקהישטח
דונם.436.331=הרשום(החלקה)שטחדונם503.981-תא/0073(בתכניתהכלולהחלקה)שטחדונם5
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תכנונימצב.4

628מסיתכנית.1

.02.01.1961מיום1041בי.8.פורסם628תכניתשלאישורהדבר.1

:התכניתמטרת.2

הידי,שכנותיחידותקביעהעיייחיפהלדרךמערבההשטחיםאתמחדשלתכנן
לירקוו.מעברשטחיםייליי-המתארתכניתאתלכךבהתאםולתקן

הראשית:התכניתתיקון.3

בתשריט.כמסומןחדשהדרכיםרשתתכנוןא.

ומגרשיםפתוחיםציבורייםשטחיםמגורים,אזורי:כגוןתכנוןאזוריאתורב.
מרכזיםלשירותים,מיוחדיםמגרשיםמיוחדים,מגרשיםציבוריים,לבניינים

בתשריט.וכמסומןמסחריותויחידותמסחריים

בתשריט.כמסומןהצפוניהגבולתיקון-ג.

.החשמלחברתשטחמיוחדיי-כיימגרש24מסימגרשמוגדרהתכניתבמסגרת.4

לישראל.

תא/1111מסיתכנית.2

.27.03.1969מיום1515בי.8.פורסםתא/1111תכניתשלאישורהדבר.1

;התכניתמטרת.2

תכניתאתלכךבהתאםולשנותחיפהלדרךמערבההשטחיםאתמחדשלתכנן
בי.ם.נתפרסםלהתוקףמתןבדברההודעהאשרלירקוןמעברשטחים--ייליימתאר

שינויה.עלהראשיתייייתכניתלהלןתקראואשר19.3.53מיום278מסי

כמפורט:הים,שפתפיתוחואזורימגוריםאזוריקובעתהתכנית.3
רחישלהמתוכנןהמשכושלהמזרחיבצדלרובעיםוחלוקתםמגוריםאזוריקביעת-

.(2040)רחיגבירולאבן
לים.עדגבירולאבןלרח'שממערבבקטעהיםשפתפיתוחאזוריקביעת-

משנה:אזורינקבעוהיםשפתפיתוחבאזור.4

אי:משנהאזור

והארחה.מלונותבידור,מסחר,ומתקניבנייניבנייתותותריתוכננוזהבשטח
הראשית.בתכניתמסחריאזורלתכליותדומותיהיובוהמותרותהתכליות

בִי:משנהאזור

תותרכןוהארחה.מלונאותנופש,קייט,ומתקניבניניבניתותותריתוכננוזהבשטח
שבוע.סוףדירותכגוןמיוחדיםמגוריםבניניבניתהזהבאזור

גי:משנהאזור

בשטחוקייט.רחצהכחוףוישמשהיםשטחפתוח,ציבוריכשטחמיועדהזההשטח
את)להוציאמי50מ-פחותשלאברוחבחוףרצועתתשמראורכוולכלהזה

וכלבלבד,ונופשיםלמתרחציםהמיועדתיותר(קרובהגבעותמצוקבהםהמקומות



5

-החוף(לרצועתהמותרות)פרטהתכליותבה.יותרלאארעיאוקבעמבנה

ציבוריים.שימושובתימלתחותונופש,קייטרחצה,מתקניקיוסקים,

קרובהגבעותמצוקבהםהמקומותאת)להוציאמי50שלברוחבהיםחוףרצועת
מינימלייםחכירהבדמיאביבתללעירייתותוחכרהמדינהשםעלתירשםיותר(

פתוח.ציבוריכשטח

המגורים:רובעילכלהמגוריםשצפיפות.5

לדונםיחייד6עלתעלהלאהתכניתבשטחהמגוריםרובעישטחלכלהדיורצפיפות
ברוטו.

כשוויםמסחרישטחשלבניהמייר70כמפורט-יחושבוהמסחרייםהבניהשטחי
אחת.דיורליחידת

סופי:לאתכנון.6

התכנוןכיקובעתהתכניתבלבד.תכנוןהנחיותהמהווהתשריטצורףלתכנית
מפורטות.בתוכניותיקבעהמפורט

:התכניתתשריטלהלן.7

תי&ש{לאָ

00ר0שפוהלשווה
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לעמסתכנית.3

.12.06.1988מיום3565בי.פ.פורסםלי1תכניתשלאישורהדבר.1

התכניתמטרת.2

סךחישובלצורךממוצעתיחיידולקבועייליימתארתכניתאתלשנותבאהזותכנית
הרצפות.שטחכל

יילייהראשיתלתכניתשינוי.3
בבנילין.הרצפותשטחכלסךחישובלצורךמייר,110בממוצעדירהגודלקביעת

שטחיכלולולאלגגיציאהוחדרימקורותמרפסותשטחיכלולבבנייןהרצפותשטח
כניסה.כמבואתהמשמשהקרקעמקומתוחלקעזרמתקנימקלטים,הבניין,גרעין

מרתפיםע-1מסימתארתכנית.4

.18.03.2003מיום5167בי.8.פורסםעי1תכניתשלאישורהדבר.1

מקיפותהוראותקביעתומטרתהאביבתלתכנוןמרחבכלעלהחלהמתארתכנית.2
בהם.ולשימושמרתפיםלבניית

עדשלבתכסיתקרקע,צמודילבתיםפרטמרתף,קומות2הקמתמתירההתכנית.3
בתנאים.מגרשגבולותעדהמרתףקומותהקמתתותרהמגרש.משטח%

כלליים.שירותושטחילחניהנוספותמרתףקומות4הקמתבתנאים,תותר,בנוסף,.4

גובהמ.4.0מ-גדוליהיהלאנטושמתחתיהוהקומההעליונההמרתףקומתגובה.5
מ'.3.5מ-גדוליהיהלאנטוהתחתונותהמרתףמקומותכלאחת

לשימושיםנלוויםשירותושטחיכללייםשירותשטחי-המותרותהתכליות.6
העיקריים.

וכןליחיידמייר17שלמרביבשטחבמרתףדירתייםמחסניםהקמתמתירההתכנית.7
הדירות(.לקונטור)עדהקרקעבקומתלדירותהעליונההמרתףמקומתחלקהצמדת

גגות-ג'עמסימתארתכנית.5
.20.08.2007מיום5705בי.פ.פורסםגי1תכניתשלאישורהדבר.1

התכניתמטרות.2

תקופתלאורךשנצברהניסיוןלאורג'מקומיתמתארתכניתהוראותאתלעדכןא.
המגוריםרווחתלשיפורהגג,במפלסהשימושלשיפורלהביאבמגמהתחולתה,

שלהחמישיתבחזיתלטפלהבניין,עיצובאתלשפרקיימים.מבניםולהתחדשות
הטכניים.לצרכיםהגגעלמתקניםלהקמתההוראותאתולהתאיםהמבנה

תוקףמתןעלהודעהאשרג',מקומיתמתארתכניתאתזותכניתלבטלבתחוםב.
.21.04.1994מיום4708מסיבי.5.פורסמהלה

התכניתהוראות.3
לדירה.מייר40ל-עדלגגהיציאהחדרשטחהגדלתא.
משטחו,65%שלמרבילשיעורהגגעלהבנייהתכסיתהגדלתב.

כלשלזמניתבובנייהשלבתנאיטכניים,וחדריםהמדרגותחדרשטחכולל
הגג.עללבנייההאפשרייםהשטחים
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שטוחים.גגותעלבבנייהלנסיגותהוראותקביעתג.

העליונההקומהמרצפתמדודמי,7ל-משופעיםבגגותהגגרוםגובהקביעתד.
גג.לעליותבניההוראותוקביעת

הגג.עללפרגולותהבניההוראותעדכוןה.

גגות.עלהמוצביםטכנייםלמתקניםהבנייההוראותעדכוןו.

תותרהעליונה.בקומהמהדירותאחתלכלכתוספתלגגיציאהחדרבנייתתותרז.
בהתקייםתותרלגגיציאהחדריבנייתאחת.ובקומהדירהלכלאחתתוספת

.הבאים:התנאים

שמתחתיה.הקומהמשטח80%לפחותהואהעליונההקומהשטח+
בגגאוהעליונהשבקומהלדירההצמודהגגבשטחייבנהלגגהיציאהחדר+

עלנפרדותדירותהקמתתותרלאבגג.הזכויותבעלישלהסכמהעפייימשותף
זו.תכניתפיעלהגג

גגשעלהבנוייםהחלקיםולשארלוהזהצמודיםייבנולגגהיציאהחדרי*
הבניין.לגרעיניבצמודלגגהיציאהחדריייבנוטוריבבנייןהבניין.

טיפוסית.קומהכגובהיהיהלגגהיציאהחדרגובה+
בהםבבנייניםזותוכניתפיעלגגעליותו/אולגגיציאהחדריבנייתתותרלא+

הגג.עלדירותקיימות

.הבנוישטחכאשרתותרהגגעללבניההמותריםהשטחיםשלבשלביםבבנייהח.

עלהמרביתהבניהתכסיתאומייר40עליעלהלאלגגיציאהחדרכלשלהמרבי
מבניהם.הקטןמשטחו-65%עלתעלהלאהגג

יציאהחדרבניתתותרהגגעללבניההמותריםהשטחיםכלשלזמניתבובבנייהט.
הגג.משטח65%עלתעלהלאהבניהשתכסיתובלבדלגג

בלבדחדשיםבבנליניםהגגעללבניההמותריםהשטחיםכלשלזמניתבובבנייהי-
כלוסךמיירמ-08יפחתלאגגדירתשטחגג.דירותעלהבניהשטחיצרוףיותר

משטחו.65%עליעלהלאהגגעלהבניה

מותר,רצפותשטחמוגדרבהתוכניתבכלו-1-2רבעיםהירקון-עברבשכונותיא.
פיעללגגיציאהחדריבניתלאשריהיהניתןלגג,היציאהחדריאתגםהכולל
זו.תכנית

יקנהולאהראשיתבתוכניתהמותרלשטחבנוסףיהיהלגגהיציאהחדרישטח
הגג.עליחיידלתוספתאישור
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העיריימערב'יצפון-3700מתארתכנית.6

.15.1.2015מיום6967בי.8.פורסם3700מסיהמתארתכניתשלאישורהדבר.1

דונם.1,900כ-התוכנית:שטח.2

תכניתמטרת.3
היקף,רחבחוףופארקהיםחוףלאורךהעירמערבבצפון-חדשעירונירובעתכנון

כלללצורכימענההנותןבאופןמגווניםקרקעשימושיבשילובהמאופיין
ושטחיםציבורבניינימסחרתעסוקה,מלונאות,מגורים,למטרותהאוכלוסייה

ואיכותית.ידידותיתסביבהליצירהקיימאבניפיתוחעקרונותשילובתוךפתוחים,

התכניתהוראותעיקרי,<4

עפייייחייד,12,980לביןיחייד11,480שביןבהיקףלמגוריםבניהזכויותקביעת\א.
הבאה:החלוקה

ליחייד.מייר170ממוצעעיקריבשטחרגילותיחייד1-8,320
ליחייד.מייר60ממוצעעיקריבשטחקטנותיחייד1,000/.2
יחייד3,000עדלקבלתרגילותיחייד1,500עדשללחלוקהאפשרותמתן.3

נוספות.קטנות

ליחייד.מיור60ממוצעעיקריבשטחיחייד2,160שלבהיקףידבהישגדיור=4
מסחרמלונאות,לשימושילמגוריםהבניהמזכויותחלקהמרתשלאפשרות\.5

תעסוקה.ו/או
להקמתעיקרישטחמייר60,000שלבהיקףלמלונאותבנייהזכויותקביעת\ב.

ונופשלמלונאותמגרשיםלהקצאתהוראותוקביעתלפחות,מלוןחדרי0
.מלונאותמשולבמיוחדמגוריםשבייעודהמגרשיםמתוך30%של-בשיעור

ונופש.

של-בהיקףולמסחרמייר147,416של-בהיקףלתעסוקהבנייהזכויותקביעת\=ג.
עיקרי.שטחמייר8

ל-מפורטתברמההוראותוקביעתציבור,בניינילהקמתדונם200כ-הקצאת\ד.
שטחוהקצאתהחינוך,קרייתאתהמהוויםראשייםציבורמבנישלמגרשים2

מושבים.3,000עדשלבהיקףספורטמתקניעבורלספורט

הבניהזכויותהקרקע,ייעודיקביעתתכנון,מתחמילחמישההשטחחלוקתה.
ביניהן.תלויובלתינפרדבאופןמחדשוחלוקהאיחודלביצועהוראותוקביעת

דונם.2700-67.65בתכניתהכלול204חלקהשטח.5

הבניה:זכויותלקביעתומפתחשומהעקרונותמסמך.6

בתוכנית,בניהזכויותהנושאיםקרקעלשטחישומהעקרונותנספחמצורףלתוכנית
העקרונות"(.ינספח)להלןמהתוכניתנפרדבלתיחלקהמהווה
המסמךמטרות

שלבים.בשניהמתארבתוכניתהבנייהזכויותהסדרתועקרונותנוהלקביעתא.
לאחרשיקודמו3700/1-370075תכנוןמתחמילחמישהמחולקת3700תכניתב.

תלויות.ובלתיעצמאיותמפורטותכתוכניותהמתארתכניתשלאישורה
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אקוויוולנטיותזכויותהקצאתולוחותשומהעקרונותנקבעוראשוןבשלבג.
5ב-שיתקבלוולתמורותלחלקותמתייחסותעיקרי(,מייר120)יירגילותייליחייד

תכנון.מתחמי
ובהתאםהפרטנייםהיעודיםפיעללבעלים,הזכויותהקצאתשלשנישלבד.

שלהכנתןבמועדייעשההתכנוןממתחמיאחדבכלהבניהלמגרשילחלוקה
המפורטות.התוכניות

במתחםהבניהמזכויותחלקניודבנושאמפורטתתכניתשלמאפייניםקביעתה.
מנחים.לכלליםבהתאםאחריםלמתחמים1

קיימת-בניהשלשוניםבאזוריםבניהזכויותהסדרתועקרונותנוהלקביעת\ו-
השמאיעייישהוכןהבניהזכויותלקביעתומפתחהשומהעקרונותמסמךעפייי

אקויייחיידעפיייהקצאותטבלתהכוללתא/0073,מתכניתכחלקפן,שמואל
נכללוהנדונה,204מחלקהמ'יר67,650מתוךכינקבעהתכנית,למתחמי

לאמ'יר35,111של-שטחמ'יר.32,539רקזכויות,המקצהההקצאותבטבלת
בשטח1111בתכניתייעודועקבוזאתזכויותבגינוהוקצוולאבטבלהנכלל
ים.שפת

אקוויייח'יד324.82הוקצומייר,32,539של-בשטחהנ'ילהקרקעלחטיבתו.
בתכנית.

שטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםביןפשרההסדרבעקבותהערה:ח.
תוקףשקיבלתייא-יפו,ובניהלתכנוןהמקומיתהועדהלבין(6869)הגדולהגוש*

תוספתעלהוסכם,19.0.7.2016ביוםבתיא-יפו,השלוםהמשפטבביתפסיידשל
מעבר,3700בתכנית4במתחם204לחלקהשיוקצואקויייח'"ד17.5של-

בתכנית.ההקצאותבטבלתלחלקהבמקורשהוקצולזכויות

הינו-3700תכניתבמסגרת204לחלקההמוקצותאקויייח'ידשסה"יבמכאן,
ו-4(.2במתחמיםתינתן204לחלקהיח'יד)הקצאתאקויייח"יד2

התכניתשלכלליותהוראות.7
המגורים-לאזוריכלליותהוראות

מותרותתכליות

קרקע.בקומתכוללהקובעת,הכניסהמפלסמעלהקומותבכלמגורים1
בנוסףיותרוהראשיים,לרחובותבחזיתשמעליה,ובקומההקרקעבקומת2

בעלילשימושיםושטחיםחופשיים,למקצועותמשרדיםמסחר,שלשימושים
פרטיים.יוםומעונותילדיםגנילרבותציבורי,אופי

הגג,בקומתמסוימיםובמקריםבמרתפיםמעליה,בקומההקרקע,בקומת.3
כושר,חדרמועדון,כגון:הדייריםלרווחתמשותפיםשטחיםלכך,בנוסףיותרו

כרכושהדייריםעייששיירשמוהרווחהי(,יישטחי)להלן:וכלוייבשחיהבריכת
משותף.

מרכזיאשפהלפינויחדרים/מתקניםבמרתפיםאוקרקעבקומתיותרוכן,כמו
שנאים.חדרימרכזית,גזאספקתולמחזור,

מקומיתמתארלתוכניתבהתאםשימושיםלעיללאמורבנוסףיותרובמרתפים.4
.21י-

שהוא.מסוגתדלוקתחנותתותרנהלא.5
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בנייהזכולות.8
רגילהליחיידמייר0-עיקרייםשטחים

קטנהליחיידמייר0
השגהברליחיידמייר0

בבעלותהקרקעבקומתרווחהשטחימגוריםבניןבכליותרואלהלשטחיםבנוסף
להמלריהיהניתןלאליחייד.עיקרישטחמיירשלבשטחהדייריםכללשלמשותפת

מגורים.לשימושהבנייהלזכויותאלהשטחיםלצרףוו

מייר15-10שלבשטחמרפסותלהתיריהיהניתןהמפורטותבתוכניותלכך,בנוסף
יחייד.לכלעיקרישטח

ליחיידהעיקרייםמהשטחים30%-לבנייןהקובעתהכניסהמפלסמעלהשרותשטחי
משותפים.רווחהשטחיהכוללים

ייע-1י"תוכניתהוראותעפייילבניין-הקובעתהכניסהלמפלסמתחתשירותשטחי
המגרש.משטח80%עלתעלהלאהמרתפיםתכסיתאולםמרתפים,

תכניתעפייילגגיציאהחדרייותרומעלההמפורטיםלבניההמותריםלשטחיםמעבר
יפו.אביבתל-גגותייג-1יימתאר

נוספותהוראות.9
)שדההתעופהשדהשלמקיומוהנובעותבניההגבלותהשארביןקובעתהתוכנית

בדברוהוראותמטוסיםלרעשהחשופיםבאזוריםקרקעלשימושיהגבלותדב(,
ירוקהיי.ייבניה

שדהשלמקיומוהנובעותבנייה-"הגבלותהתכניתלהוראות17.1סעיףעפייי0
בנייהזכויותשלתוספתתהיהייאםב':קטןסעיףדב(''י-)שדההוזדבתעופה

למשטרבהתאםזותוספתשליחסילחלקיזכוהזכויותבעליכל,3700/1במתחם
מתחםשלשלבידו-לתכנוןהאפשרותתותרכן,כמושבתכנית.וההקצאההאיזון

יהמפורט.התכנוןבמסגרתזה
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(0469593-507)תא/מק/0073/2מופקדת-תכנית.7
מיום7722בי.8.פורסם(507-0469593)תא/מק/0073/2תכניתשלהפקדתהדבר.1

8,.

התכנית:מטרת.2

מכוחוהפיתוחהבינויוהוראותהבניהזכויותקרקע,ושימושיייעודיפריסתקביעת
תא/0073.הראשיתהתכנית

:התכניתהוראותעיקרי,3

תא/0073.בתכניתשנקבעוהקרקעייעודיפריסתוקביעתבעליםהסכמתללאוחלוקהאיחוד1
טלתא/0073.בהתאםהשוניםהקרקעבייעודיהמותריםהשימושים2.קביעת
יהשונים.הקרקעשבייעודיהשטחמתאיאחדבכלהשימושים,לפיבחלוקההבניהשטחי3.קביעת
5לתעסוקה.וכויותופריסתמסחריותחזיתותומיקוםלמסחרזכויות4ריסת

ֶלמגורים.בייעודבמגרשיםמסחרשימוש5.הוספת
ו

ותעסוקה.ו/אומסחרהכולליםהקרקעייעודיביןלתעסוקהו/אולמסחרבשימושיםבנייהוכויותהעברת6
והעיקרי.מהשטחל-%04מ-%03למגוריםשירותשטחי7.הגדלת

שטח.תאילפיופריסתןידבהישגויחיידקטנותיחיידרגילות,יחיידכמותקביעת8
קטנות.דיורליחידותרגילותיחיידלפיצולהוראותקביעת.9

.בנייןקרויקביעת0

דב.התעופהשדהשלמקיומוהנובעותהבניהגובהלמגבלותבהתאםקומותמספר1.קביעת

הנובעותהבנייהגובהמגבלותהסרתלעתהמותרים,הבנייהשטחיסךשינויללאהקומות,מספרקביעת.2

דב.התעופהשדהשלמקיומו

אדריכלי.ועיצובפיתוחבינויהוראותקביעת.3
לציבור.הנאהזיקותלרישוסהוראותקביעת.4
תציבורי.בייעודבמגרשיםעירונייםתשתיתמתקנילענייןהוראותתוספת.5
ציבור.ולשטחיציבורלמבניהנחיותקביעת.6
1"";5,*'3;,1"1הנדסייםמתקניםביעודבמגרשיםתשתיתלמתקניהוראותקביעת.7
הצפרכישלגבולהלאורךלינאריופארקהציבורמבניבשטחיציבוריותכיכרותלפיתוחהוראותקביעת.8

,ורחובות.שדרותוכןהתכנית

--קרקעייםתתציבורייםחניוניםולהקמתוחניהלתנועהמנחותהוראותקביעת.9
מקיימת.בנייהשלמידהאמותהתואמותתשתיותוהנחתנגרניהולירוקה,לבניהמנחותהוראותקביעת.0

נ
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מוצע:מצבבניה-והוראותזכויותמטבלתהרלבנטייםהחלקיםלהלן.4
בגיןקומספר||מספרית"ד|תכסיתבניה.שטחימגרשגדל|שטחתאי|שימושיעוד ה1)מוטר(קומותמתא66))מייר()מ"יר(

שטח(

והוהר|ש.. -שמאליהכניסהכללו

ללבלנהוההלזכהללללג"27אויא-למס!ללומלכסיאאלתאלהלנםלמבהלא .)₪0)()7בלס018180000עתעסוקהמגורום [0מסתר .תעסוקה.
1לו005|מסחרוורים |--₪=ה

:|ותעסוקה [6₪0()[5ו112320)תעסוקה|מגורים
:|מסחר תעסוקה

1180ומסחרגורים :|מסתר
.)ויתעסוקה

.

1ק7מי470-5מגוריםמגורוים

ותעסוקה
02מסחרמגורים
|מסחר

ותעסוקה
00)לו%ס(6)109100268|מגוריםמגורים
וק|מסתר

[+ ?ותעסוקה
פונו100מסחרמגורנם דדהאהה 5וקותעסוקה 8(.117)6₪)6)לוס48820025₪מגורים)מגורים

1ווותעסוקה .288ל44מסתרמגורים |מסתר
ותעסוקה

()0()601260)060200מגורוםמגורום
תעסוקה
וותיירות
441מסחרמגורים

-- וותיירות
0)796600)0ם21250126מגוריםמגורגם

תעסוקה
)ותיירות
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בגיןקומספר מספריח"דן||תכסיתבניה.שטחימגרשגודל[שטחתאי|שימוסיעוד
)מטר(קומותמתא)5ף)מייר()מייר(

שכוח(

קדמיאחוריצידי-||ומניצידו-מעלשרותעיקררשרותעיקרי|מגרשגודל שימאליהכניסהכללי
הקובעת.

12958מסחרמגורום
ֶ תעסוקה

ותיורות
4%..8)₪]6₪)0586]020ללס202מגוריםמגורום

בתעסוקה .ותיירות

24[מסחרמגורנם
0תעסוקה
ותינרות
₪65()()00(18)לל51020860מגוריוםמגורים

תעסוקה
ותיירות.
234115|מסחרמגורים

)תעסוקה
ותוירות
232102תעסוקהמגורים

תעסוקה
ותיירות

||

₪100)010410[5)5ו210לל4מגוריםמגורום
ותעסוקה
נְתיירות
4514מסחרמגורנם

)מעסוקה
נְתִיירות
-ה)60)000)%10(5)05192020|מגוריםמגורים יהנעסוקה ון9פנְתיירות
488מסתרמגורים לח1)ועסוקה

ף]תניירות
80)()6)6)(01510)8852000מגוריםמגורים וםתעסוקה .לתיירות ודלת206מסתר מגורים 1תתעסוקה

הְתיירוּת
04?6הי]מגוריםמגורים

|נעסוקה
תיירות
4071מסחרמגורנם

|תעסוקה
לְתיירות
060)ל20ת55מגוריםמגורים

ל
444

תעסוקה
ותינרות.

9המוצע.המצבבתשריטוביןהתכניתבהוראותביןאחרות,כלליותהוראותעלסתירה,שלבמקרהגובר,זובטבלההאמור
היהכלליתהוראהעלמפורטתהוראהגוברתעצמהבטבלהגם

ה1נוזובתכניתהמירבייםהבניהשטחיכלאתכולליםשלעילבטבלההמפורטיסהבניהשטחי

5שלבשטחהדוירוםכלשלמשותפתבבעלותהגג,בקומתמסוימוםובמקריםבמרתפיםשמעליה,בקומוההקרקע,בקומתשטתירווחהמגוריםבנייןבכליותרוזו,בטבלההמצוייניםלשטחיםבנוסףא.
מגורום.לשימושבנייהכזכויותאלושטתיםלצרףושאוקהמוריהיהנותןלאלית'"ד.עיקרייםשטתוםמייר

האישור)עיקר(.80מ-הקטןבשטחוחיידלכלמייר10ועד)עוקרסמזיר81במעלבשטתוח"דלכלמייר15עדשלעוקרובשטחלמרפסותזכויותתוספתתותרבחוק,המותריםהגזוזטראותלשטחיבנוסףב.
המרפסות.אתלסגוריהיהגיתןשלאמקרקעיןרישוםבלשכתאוהרההערתברושוםמותנה

זו,תכנותהוראותוליתרהגובהלמגבלותובכפוףתאעעתכניתלפיבניהתותרזובטבלהלמפורטבנוסףג.
גבירול.אבןוהמשךהלונאריהפארקלאורךהשוניםהמגוריםבמגרשיקרקיםקומת)כוללקומות15עדקומותתוספתתותרדב,התעופהשדהשלמקיומוהנובעותהכניהגובהמובלותהסרתבעתד.

לבגנה.המותרהכוללהשטחהוקףשינווללאהינהזובהערההקומותתוספתתא/0005,המתארלתכניתבהתאםקופותהוספתתותרהמגרשיםבשאר
להם.מעברויהיופתוחיםציבורויםבשטחיםהבנייהשטחיבמסגרתותשבזלאמצללותשטחיוכןודרכיםגשריםלרמפות,מתחתכגוןמעבריםשטחיה.

:.מוצעזמצב--בניתוהוראותזכויותלטבלתהערות

:
:

םששה::

ת4/9/1.תכניתעפ''י(
.ֶ,10095עדקרקעקומתתכסיתהערה:מקסימום,שטחמתאלפףמתיחסהערך0)
-ק.קרקע.כוללקומות15עדבנייהתותרהגובההגבלותהסרתעםקרקע.קומתכולל()
שתשרנט.עפ''י(4)
והתא//1.תכניתעפ'יי(5)
הדו7598ערקרקעקומתתכסיתהערה:מקסימום,שטחמתאלפסמתיחסהערך(6)
מייר.120שלענקריבשטתירזייר72()
וד.60שלעוקריבשטחנחייר4
.7088עדקרקיקומתתכסיתהערה:מקסומום,שטחמתאלפסמתוחסהערך8)
מייר.120שלעוקריבשכותוח"ד38(9)
מייר,60שלעוקרובשטוחוחייד2

6099עדקרקעקומתתכסיתהערה:מקסימום,שטחמתאלפףמתיחסהערך(10)
מייר.120שלעיקרובשטחוחייר42(11)
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קרקע.קופתכולל(12)
מיזר,120שלעיקרובשטחוחייד29(13)
מזיר,120שלעוקרובשטחות'ד43(14)

בייר,60שלעיקרובשטיחיחייד5
.65%עדקרקעקימתתכסותהערה:מקסימום,שטחמתאלפסמתיחסהערך(15)
מ'יר.120שלעיקריבשטהוח'יד57(16)

מייר.60שלעיקרובשטיתו'ר2
מזיר.120שלעיקריבשטתו'יד89(17)

מ'יר.60שלעוקרובשטחלח'יד2
.808עדקֶרקעקומתתכסיתהערה;מקסימום,שטחמתאלגףמתיחסהערך(18)
.909עדקרקעקומתתכסיתהערה:מקסימום,שטתמתאלפףמתצחסהערך(19)
מיזר.120שלעוקרובשטחיחייד41(20)

מייר.60שלעיקרובשטחוחייד8
מייר.120שלענקריבשטחוח'יר37(21)

פייר,60שלעיקרלבשטחיהייד6
.8568עדקרקעקומתתכסיתהערה:מקסומום,שטתמתאלפ?מתוחסהערך00)
מייר,60שלעיקרובשכותיחייר13מ'יר.120שלעוקרובשטחוחייר33(23)
מייר.120שלעוקרובשטחוחייד36(24)

מייר.60שלעוקריבשטחוחייד4
מיזר.120שלעוקרובשטחיח'יר33(25)

מייר.60שלעיקריבשטחיחייד3
מ'יר.120שלעיקרובשטחוחייד3126

בו'יר.120שלעוקרובשטחוח'יר40(27)
מייר,120שלעפקרובשטחיחייד0833)
מייר,120שלעוקרובשטחיח'יר32(29)
מייר.170שלעוקרובשטחיתייד36(30)
מ'יר.120שלעוקרובשטחנתייד43(31)
מ'יר.120שלעוקרובשטוחוחייר47(32)
קרקע.קומתכוללקומות7-מזרתנבנוון033)
קרקע,קומתכוללקומות8-מערבלבניקן
בונוי.נספתעפייי
מ'יר.120שלעיקרובשטחות'יד75(34)
מייר,60שלעיקרובשכותנדבהישגלדגורנחי'ד164(35)
תא/צי.תכניתעבייי(36)

ואיזון:הקצאהלוח.5
נכנס-מצב

יחייד327.58הינו204לחלקההמוכרותהאקוויייחיידמספרההקצאותטבלתפיעל
1,866.2של-מסך,18.09%של-בשיעורהמתחםמכלליחסישוויהמהוותאקוויי

אקוויי.יחייד
ההקצאות-

בחלקהישראלמדינתע'ישהרשומותלזכויותשהוקצוהתמורהמגרשיפירוטלהלן
4

אקוויייחיידשווייתיידשוויבמגרשחלקהמגרששטח
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הזכויותמסך18.09%משקףהניילאקוויייחיידשוויהטבלה,עורכיושומתהטבלהעלפיהערה:
במתחםהטבלה,עורכיבשומתחדשבמצבשטחתאינתונינספחפיעלבמתחם.היוצאבמצב
1,866.18מ-18.09%פנימיים(.איזוןלמקדמיהתאמה)לפניבסיסיותאקוויייח!יד1,866.18סהייכ
הנכס.במצבלשוויזההמשקלבסיסיות,אקוויייחייד337.58כ-מהוויםאקוויייחייד

והשימושים:הקרקעייעודיעיקרילהלן.6

ותעסוקה-מסחרמגורים,.1
`.שימושים

מסחרמגורים,שימושייותרוהקרקעקומתלרבותהקובעתהכניסהמפלסמעלהקומותבכל.1

אופיבעלישטחיםחופשיים,למקצועותמשרדיםגםבנוסףיותרומסחרבשימושיומשרדים.
והקומות.בכלפרטייםילדיםוגנייוםמעונותלרבותציבורי

-הפונה:בחזיתהקרקע,בקומתלמקםחובהמסחריתכחוּיתהמסומנותהמגרשיםבחזיתות.2

בעליושירותיםחופשייםלמקצועותמשרדיםגםיותרומסחרבשימושימסחר.שימושילרחובות,
אלה.בשטחיםמגוריםיותרוולאציבוריאופי

שכ\ח”*ס'ןיותרוהגגבקומתמסוימיםובמקריםהמרתףקומותשמעליה,קומההקרקע,בקומת.3
*"שירשמןבואת,וכיוצאשחיהבריכתכושר,חדרדייריס,מועדוןכגוןהדייריםלרווחתמשותפים

משותף.כרכושהדייריםעייש
לחדריםשטחיםמשותפים,אחסנהשטחייותרולקרקעשמתחתובקומותהקרקעבקומת4

משותף.כרכושירשמואלהכלוכוי.שנאיםחדרימרכזית,גזאספקתאשפה,ומתקניטכניים
נוסףשימושוכלהמגוריםלדירותשיוצמדומחסניסםחניה,תותרבלבדלקרקעשמתחתבקומות.5

תא/ע/1.תכניתהוראותעייפ

בינולהוראות

תא//1תכניתהוראותעייפחלקיתגגקומתתותר,5בטבלהכמפורטהמותרות,לקומותבנוסף.1

;הו.דבמשייתהנובעותהמותרותהגובהלמגבלותבכפוף
2ובקומה#{ל;הקרקעבקומתהמגרשמשטח100%עדמבניםתכסיתתותרו-100101במגרשים.2

1המגרש.משטח65%עלתעלהלאהמבנהתכסיתשמעלהןבקומותשמעליה.
ף",הבניין.שלהקדמיתלחצרמהדירותדלתותפתיחתתותרולאבחזיתגןדירותיותרולא.3
קולונדהאומקורהמעברהקמתחובתתהיההלינארילפארקהפונותהמבניםבחויתות.4

.

0
המגרש.אורךלכלמסחרושימושי0בנייןבקוקירויהכוללים6.2בסעיףכמפורט
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ותיירות:תעסוקהמגורים,7
ומשרדיםמסחרמגורים,שלשימושיםיותרוהקובעת,הכניסהמפלסשמעלהקומותבכל.1

ציבורל,אופיבעלילשימושיםושטחיםחופשייםמקצועותלבעלילמשרדיםשימושיםיותרובנוסף
פרטיים.יוםומעונותילדיםגנילרבות

00

ושלשימושיםוכיובי(,אבותבתימוגן,)דיורהמבוגרתלאוכלוסיהמגוריםיותרובנוסף,.2

1מגורים.עםמלונאותשלשילובו/אומלונאות
2מסח;ר:'\ונופש,פנאיבידורתיירות,שירותילמלונאות,נלוויםשימושיםיותרוהקרקעבקומת.3

-ומשרדים.
הפונהבחויתהקרקעבקומתלמקםחובהמסחריתכחויתהמסומנותהמגרשיםבחזויתות4

-

בעלי"ושירותיםחופשייםלמקצועותמשרדיםגםיותרומסחרבשימושימסחר.שימושילרחובות,
אלו.בשטתיםמגוריםיותרוולאפרטייםיוםומעונותילדיםגנילרבותציבוריאופי

יותרוהגג,בקומתמסוימיסובמקריםהמרתףבקומותשמעליהבקומההקרקע,בקומת.5

בואת,וכיוצאשתיהבריכתכושר,חדרדיירים,מועדוןכגוןהדייריםלרווחתמשותפיםשטתים
משותף.כרכושהדייריםעייששירשמו

לחדריםשטחיםמשותפים,אחסנהשטחייותרולקרקעשמתחתובקומותהקרקעבקומות.6
משותף.כרכושירשמואלהכלוכוי.שנאיםחדרימרכזית,גזאספקתאשפה,ומתקניטכניים

נוסףשימושוכלהמגוריםלדירותשיוצמדומחסניסחניה,תותרבלבדלקרקעשמתחתבקומות.7
תא/ע/1.תכניתהוראותעייפ

-

ובינויהוראות
ת\./ג!1תכניתהוראותעייפחלקיתגגקומתתותר5בטבלהכמפורטהמותרותלקומותבנוסף.1

הוו.דבמשייתהנובעותהמותרותהגובהלמגבלותבכפוף

 הבנין.שלהקדמיתלחצרמהדירותדלתותפתיחתתותרולאבחזיתגןדירותיותרולא.2
||

;:1::הפארק.לאורךהקוהואהמחייבהקדמיהבנייןקוהלינאריבפארקהגובליםבמגרשים.3
קולונדהאומקורהמעברחקמתחובתתהיההלינארילפארקהפונותהמבניםבחזיתות8

המגרש.אורךלכלמסחרושימושי0בנייןבקוקירויהכוללים4סייק6.2בסעיףכמפורט

השאר:ביןבניה,היתרילמתנתנאיסםבדברהוראותהוראות,3

בנייה:להיתריבקשותלהגשתתנאיםעיקרילהלן

התכנית-להוראותאי(1)6.17לסעיףבהתאם

כמסומןלעיל,3בסעיףכמפורטמהייעעיילופיתוחעיצובבינויתכניתייאישור
עיצובתכניתנדרשתבהםמיוחדותהנחיותעםובמבנניםבמגרשיםבתשריט

אדריכלי.
התכנית-להוראותבי(1)6.17לסעיףבהתאם

לעמידהובכפוףאביב-יפותלעירייתשלהסביבהלאיכותהרשותשלייאישורה
האקוסטלי!.הנספחבהוראות
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התכנית-להוראותגי(1)6.17לסעיףבהתאם

אקוסטידוייחהינובניה,להיתרבקשהלהגשתתנאיגבירולאבןרחייילאורך ,
המיגוןרכיביאתיפרטאשרבת'יא,הסביבהלאיכותהרשותלאישורמפורט

יעילותסיי.ואתהדירתי

;התכניתתשריטלהלן.4

האהקר:החהתיההוקסי.7
%%מול2י;||=גבירולאבןרח'יאָי,

?«?'*י;%1%32?&*:וּי#אַ,ש7י|5ק/2ם.מישאס"7תיכסלשל(7 ב--024: וו/וור0שו]-.4למיקלה השו0₪פי<ההושו-למ/ק,.ל.רסהיקהלחו-%
(;?(]%*װ?%#2%\;«!%?%לבפוה=2מגרשים\קל/| 207-08 אָאָ%װ;וּ*«?מ**%'”%;0{46/05%#|7/| י7[ועווהשיוהיםש//ה;הההממס4/

ו7לליהוםושמשדב**|-ק-70077 %;?*%וּ#%*;%אַ%{%*?'#%;שה-ו[לה.=מ-7
[7להוּ%אָ%*%%צ-9דל"ללהלהשהבהמקהאל#%”*א%אָ?;ש?*%אָ%;ץוּחשאָ%%;?%%%??*%??

&*%%%??#?%&%?&%אָאָ%%??**%#%*וֹגעלשרהנושהל /[]ס0.9נורהשסדדיהשאשההההה7 ושרללש"סששסתםוףאעעםלהששקק&?לל7?«%;**”&*%װ«*?&?א«שש?וֹ;%«?&%&א;%%*%;%*?תי7ל////
/נל=השרולתלויהתטטכ”7;?58 /י0(וםרקץשףהמשלסלישהקאהלמהלויםשקרשלקאה2קאהראששלששוללשרי-שששלשוהק ;:*4{-%**45?*'4;&%**3ה<יאשיהשולקאפדהלקואשרהששהתהשהשרודל ?”%”#?אַ?&י”;ים₪ושסויאשרסלדוהללאבסההשיאיאי0דא ו1וויששתראה2צעלסשהשנמלס"אאק82הלש%התשלחורשקאשלל 5;**#;%&5?%«%;;%&%[וי-סלשיקע=וו 072שה70ושסק{תלההאו-לפשלת=אתרש0הול- ;י*װ?;«,%;אָ%אַע”י*«ש”ש0#האשמלסאתההוהההה

!שאָ%%וֹ%וּ%שעללקדהשלל<ללקלאָװ%;;`;*א#י”:אָ,װ««יי2 !-הש.2ייש7סעס2שדסי

וץסשח-אאלושוקל-ללהשושסמו ושוםושמשלהרי<שלעלנם1להעיחששסהמישוסש-למ4 קא]ת.אלררשילעכ₪אאהאההלהלללה ןף&;וּ;?,;{.%ילסלל-ש<הלעחשג-ידול
סי"ולשו89=גלהנוש םיאלשרשווו%1הו->,

ג#{אָ%&ר?א?לרז';<לל0/7(מטתההוסיעוססגטנסה"סההלב*”ן,;
י%י”70ויולהשאשסרהא ;.7:כקערהקיקווד-האהת-מרשנו111+>

5;);7&:;ה=לל072לק,)!/ו*ק2'י!;וֹ,?1:*12=`י־`”`”0= קושוון;;;&א2המלק"ֶ{השלולר 0\7240ק74("4ה]אארלף'\;.5!#!!!%*

הבינוי:נספחתשריטלהלן.5
-ר"עתמתההנויסדוהלקל:

י?ן*%וֹ«{וּ«;*”%??וּ%שובםללשיוההמסיהי וו[ה] קנאששאשששש₪יולשללכמלהשמ/]נקובסה [לש-וווסורילהאהההולר

[70ושאָאָ%?אָ%;צ«%%אַת%””?ך
[ל..ו:;וּוֹ)לך«;;וּוּ?אָ%;%%\;!װ%װיאָד;ו{”אַש*"4 .נומפולץלי₪השסשהשקשיקצמאםספסוהסה[8האאס [לקוטקל/ששל[ש0אספסו7ו 1ת]0ה]₪האשקססי"הנלעה,ב;םו -ה]0ו9שיוקאששאינקהאָש”יאָ%;־־י”:' /|היוו/נישסשוסא0המסקהסרס7
ר0שהשלם-קנעיושרההשלתו

=א/חל80ש0ו8אארוהודל0לשו ששה.ל₪₪ה\=דהשוד
נל₪ההההחוש

וּםל-”?&%%&%&5#3**1;%«%י25
]

קםהת]ספולסששוס2רה8יעמי /י.הושהההששב%?%?&%%”:%:%{6ס

אנוקשששהנאשושששששש
=אםווםמםהולקק[לנישששמלקובומםשהש0הלאָלש-י ושיות9תשסדהה/יהיתשרתש0המיש תלתוללשקקםשוק.משלומיויממתיק[הר3*%*'*#'במלקשה

9לשקתההשששד0שלוהתדתשרל!"'
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(507-0509646)תא/מק/0073/4תכניתמופקדת-תכנית.8

מיום7722בי.8.פורסם(507-0509646)תא/מק/0073/4תכניתשלהפקדתהדבר.1
8.

:התכניתמטרת.2

התכניתתא/0073.מתארתכניתבמסגרת4במתחסמגוריםלשכונתמפורטתתכנית
1

התכניתלהנחיותבהתאםהבנייהוזכויותהקרקעייעודיפריסתאתקובעת
הראשית.התכניתלמטרותבהתאםכלליותבינויהוראותוקובעתהראשית,

;התכנותהוראותעיקרי.3

שינויללאתא/0073בתכניתשנקבעוהקרקעייעודיפריסתוקביעתבעליםהסכמתללאוחלוקהאיחוד.1

פתוח.ציבורילשטחדרךשטחהחלפתלמעטקרקע,יעודכלשלהכוללהשטח

מגורים.ומגרשילמלונאותמגרשוקביעתהשוניםהקרקעבייעודיהמותריםהשימושיםקביעת2

בתכנית.השוניםהקרקעשבייעודיהשטחמתאיאחדבכלהבניהשטחיקביעת.3

יד.בהישגויחיידקטנותיתיידרגילות,יחיידקביעת.4

הקומות.ומספרהבנייןקוויקביעת.5
הבניהגובהמגבלותהסרתלעתקומות,15עדגבירולאבןוברחובהרוחבבשדרותקומותמספרקביעת6

לבניה.המותרהכוללהשטחשינויללאדב,שדהשלמקיומוהנובעות
מסחרית.לחזיתבינויהוראתקביעתלצורךמגוריםלייעודמסחרשלבנייהזכויותהעברת.7

מסחריות.חזיתותומיקוםלמסחרזכויותפריסתקביעת8

ודרכים.רחובותכיכרות,פיתוחכוללאדריכליים,ועיצובבינויהוראותקביעתל.

ל-%04.למגוריםשירותשטחיוהגדלתבהקלהלמגוריםבניהשטחיתוספתבהקלה,יחיידתוספת.0
למלונאות.והצללהקירויעבורבנייהשטחיתוספת.1
עירונית.וכיכרפתוחציבורישטחלייעודמדרךייעודשינוי.2

מקומייסייתשתיתיימתקניעבורהקרקעבתתאוהקרקעמעלבניהוכויותתוספתוכןשימושתוספת.3
ציבורי.לפארק/עןאולשצייפהמיועדיםובשטחיםציבור,ומוסדותלמבניםהמיועדיםבשטחים

רכב.ולמעברלציבורהנאהזיקותקביעת.4

תדלוק.תחנתהקמתבדברהוראותקביעת.5
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מוצע:מצבהרלבנטי-בקטעבניהוהוראותזכויותטבלתלהלן.4
בניןקוקומותמספר]מספרית"דבניהשטתימגרשגודלשטחתאישימויעוד

]מטר()מזיר()מייר(

קדמיאחורישמאליצידי-ימניצידי-הכניסהמעלשרותעיקריכללימגרשגודל
הקובעת

.63ב)82(ג8120007₪22411₪21200ומוסדות|מבניםומוסדותמבנים
:ציבורציבור

09420833ומוסדות|מבניםומוסדותמבנים
ציבורציבור
.183ג3106ומוסדותמבנים|ומוסדותמכניס
ציבורציבור
.3ו4200874ופוסדות|מבניםומוסדותמבנים 2ציבורציבור

ה90₪|8הר|ה3ה[הרעלור|ההרי00|10|ה0ה|ה0|.[תלוקה.העטוקה
800|הה6.[וה[וה|יוב[ורייוהיור|ה0[שה|שא|.|מסהר.--תעסקה

9ת2ה[ה5ה|הה5[המש[הה|היה0|מה

ף₪[תה[8ה[המו[ההם[הה[ה0|ס.ם

9ההקה|אה|הש[18ר|רעעהתב|00[5ח1|87|..תעסקה.תלסקה

ה9[ה5ה[5ה[המיה['יוהייו[עעה|ה20|נהיש.ה|-|מסתר תעסוקה
90[6ה|הוו|ה5ה|*-|ססה|סלנם

9ה[ה5ה[ר5ה|5[ההמ[ר]הה|ו|

הת9[האה[הציו[י5הה[לוה[ההה]עתה|0או0₪|ה₪8-|אא|. מעסקהתעסוקה

90[5רו[פורה[צוה[והה[היוש[ו880ה|עה|אה|אר|י|מסהר....תמסקה

פעק|ה[ה5ר[5ר[ור|הרה|

0ע8ה|ה%ה|5הה[ה5ורה[והה[ההה[ע7[ה0|₪7|088|.|מסהר...תעסקה.
|ש0|אא = התוע₪|ה6|\|

םתש0[השה|ההה0ה|עה|האאה|חאדיה[מסתר--תעסוקה
סע3]005ךר8ורוראווננל823[703-|\|מלתאות--]]מלנאות

-ח0הסשיווננלייונננננננננשננשששהש=|מלונאם|)אכסוןמלונאם)אכסון

ווההויייייתהההתשמאאא 98םם₪01||000|החופה|ם
ציבורי|שטח|ציבורישטח
4פתותפתות
041ציבורי]שטת=ציבורישטח
בתותפתות

0ש0ושננוה0

בתותפתוח 53ציכור?|שטת|ציבורישטת
פתותפתות
פתותפתות 1ציבורי|שטת|ציבורישסת
בתותופתות
7074ציבורי|שטת ציבורישטת
פתוחבתות

פתותפתות 518ציבורי|שטח=ציכורישטח
פתותכתות

המוצע.המצבבתשריטוביןהתכניתבהוראותביןאחרות,כלליותהוראותעלסתירה,שלבמקרהגובר,זובטבלההאמור
.כלליתהוראהעלמבורטתהוראהגוברתעצמהבטבלהגם

זובתכניתהמירבייסםהבניהשטחיכלאתכולליםשלעילבטבלההמפורטיםהבניהשטחי

-.מייר5שלבשטחהדייריםכללשלמישותפתבבעלותהקרקעבקומתרווחהשטחישטחתאבכליותרומיוחד,דיורויישודותיירותתעסוקהמגוריםייעודמגורים,בייעודלעילהמפורטיםלשטחיםבנוסףא.

ד,-..מגורים.לשימושבנייהלזכויותאלהשטחיםלצרףרתאולהמיריהיהניתןלאלוחי"יד.עיקרייםשטחים
|8כ)עיקרת.מיירמ-08הקטןבשטתיח"דלכלמייר10ועד)עיקרסייר80מעלבשטתיחיידלכלמייר15עדשליניקריבשטתלמרפסותזכויותתוסכתתותרבחוק,המותריםגזוזטראותלשטחיבנוסףב.

וםוהגזוזטראות.המרפסותאתלסגוריהיהניתןשלאמקרקעיןרישוםבלשכתאזהרההערתברישוםפותנההאישור

והרצופות(.המרפסותכוללולארווחהשטתי)כוללליח"דהעיקרייםמהשטחים40%עדשלבשיעוךהשירותשטחייותרולבנייןהקוכעתהכניסהמפלסמעלמגוריםבשימושג.
0הבוגרתלאוכלוסייהמגוריםולשימושהמלונאותלשימושיהנלוויםהשירותשטחיהעיקריים,מהשטחים4035עדיהיוותעסוקהמסחרלשימושיהנלוויםהשירותשטחי

תא/צי.תכניתלהוראותבהתאםיהיוציבורומוסדותבמבניםהשירותושטחיהעיקריים,ביהשטחים5090עדיהיו
0

לציל.בטבלההקומות'ימספרבעמודת'נ'נרשםולכןהקרקעבקומתרקהמסחרשטהיאתלמקםניתןמסתר,שלשימושהכולליםהשטחתאיבכלד.
לעיל.בטבלההקומות'ימספרביגמודתמספרנרשםלאולכן6ופרק4פרקלהוראותבהתאםמהמקומותאחתבכלהתעסוקהשטחיאתלמקםניתןתינסזקה,שלשימושהכולליםהשטתתאיבכל

.1לתכניתבהונאםיהיוהקובעתהכניטהלמפלסמתחתהשטחיםד.
וו.תכניתהוראיתוליתרדבשדהשלמקיוטוהגובעותהגיבהלמגבלותובכפוףתא/ע/1תכניתלפיבניהתותרזובטבלהלמפורטבנוסףה.
באמצעותהבינויבנספתהמסומנתהשטת,לתאהמוצעתהכניסהשבההחזיתלפיבטבלההוגדרהקדמיהבנייןקולרחוב,הפונותחזיתותשתיישלעילבטבלההמפורטיםהשטחתאישלרובמכיווןו.

מפלססימון
וו.לחזיתביחסבטבלהמוגדרים)ימני/שמאליואחורסהבנייןקווישארלבניין.הכניסה

תאבכלהדלוריחידותמסךמ-805יותרולאשטתתאלכלהמוקציםהשטחיםבהיקףציטיללאקטנות,דירותיחיידל-8001רגילותיחייד504לפצלניתןלעיל,בטבלההרגילותהדיוריתידותסךפתוך.\
השטת.

לקרקע.ומתחתמעלושירות,עיקריהבנייהזכויותסךאתמבטאיםלעילבטבלההרשומיםהכנייהשטחיפתוח,ציבורישטחבייעודהשטהתאיבכלח.
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מוצעומצב--בניהוהוראותזכויותלטבלתהערותן
הבינוי.בנספתכמוצגמטרים,מ-3קטןהבנייןקוהשטתמתאבחלק(1)

הבינוי.בנספתכמוצגהיס,דרךלרחיהכונהבחזיתמטרים3.5בנסיגההקרקעקומת()
הבינוי.בנספחכמוצגמטרים,0הבנייןקוהשטתמתאבחלק(3)

הבינוי.בנסנחכמוצגמטרים,4הבנייןקוהשטתמתאבחלק(4)
הבינוי,בנספחכמוצגמטרים,0הבנייןקוהשכיתמתאבחלק(5)

הבינוי.בנספחכמוצגהים,דרךלרחיהפונהבחזיתמטרים3.5בנסיגההקרקעקוכות

קטנות.10מתוכן(6)
הבינוי.בנספחכמוצגמטרים,3הבנייןקוהשטחמתאבחלק(7)
קטנות,7מתוכן(8)
קטנות.6מתוכן(9)

יד.בהישגדיור(10)

קטנות.5מתוכן(11)
קטנות.8מתוכן(12)
קטנות.14מתוכן(13)
קטנות.16מתוכן(18)
קטנות.12מהן(15)
קטנה.1מתוכן(16)
הבינוי.בנספתכמוצגהרוחב,לשדירתהפונהבחזיתמטריס4בנסיגההקרקעקומת(17)
הבינוי.בנספתכמוצגהים,דרךלרחיהפונהבחזיתמטר3.5בנסיגההקרקעקומת(18)
הבינוי.בנספתכמוצגמטרים,6הואהבנייןקוהשטחמתאבחלק(19)

הבינוי.בנספחכמוצגמטרים,4בנסיגההקרקעקוכות(20)

קטנות.4מתוכן(21)
הבינוי.בנספתכמוצגגבירול,אבןלרחיהפונהבחזיתמטרים4בנסיגההקרקעקומת(22)
הבינוי.בנספתכמוצגמטרים,0הואהבנייןקוהשטתמתאבחלק(23)
עירונית.בבעלותידבהישגדיור(24)
גבירול.אבןלרחובהפונהבחזית(25)
הבינוי.בנספתכמוצגמטרים,25.2הבנייןקוהשטחמתאבחלק(26)

הבינוי.בנספחכמוצגמטרים,19הבנייןקוהשטחמתאבחלק(77)

הבינול.בנספתכמוצגמשתנה,הבנייןקוהשטתמתאבחלק(28)

הקובעת.לכניסהמתחתזעירהתדלוקלתחנתשטחכולללא(29)

הקובעת.לכניסהמתחתשאיבהתחנתכולללא(30)
הבינרי.בנספתכמוצגמטרים,7הבנייןקוהשטחמתאבחלק(31)
הבינוי.בנספחלמוצגבהתאםמטרים,54.60אומטרים3הואהבנייןקוהשטתמתאבתלק(32)
הבינוי.בנספחכמוצגהיסם,דרךלרחיהפונהבחזיתמטר3.5שלובנסיגההרוחבלשדירתהפונהבחזיתמטר4בנסיגההקרקעקומת(33)

בתשריט.כמסומןמוקדיםבשנישירותשטחיכוללהבנייהשטחי(34)
שירות.שטחיכולל(35)

העיקריים.השטחיםבסךכלולים(36)
הבינול..בנספחכמתוארהטיילת,מפלסמעלמטרים5עליעלהלא(37)
הבינוי.ובנספחבתשריטהמסומניםהבנייןקוויבתחום(28)
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ואיזון:הקצאהלוח.5

נכנט-מצב

יחייד17.56הינו204לחלקההמוכרותהאקוויייחיידמספרההקצאותטבלתפיעל
4,605.4של-מסך,0.38%של-בשיעורהמתחםמכלליחסישוויהמהוותאקוויי

אקוויי.יחייד

ההקצאות-
מדינתעיישהרשומותלזכויותשהוקצההתמורהבמגרשההקצאהנתוניפירוטלהלן

:204בחלקהישראל

שווייתחיידיחיידשווי ־יבמגרשחלק|המגרששטח ב+-%במ'יר
הזכויותלמגרש

מלונאות
11)אחסון738092705

מלונאי(

הזכויותמסך0.381%משקףהניילאקוויייחיידשוויהטבלה,עורכיושומתהטבלהפיעלהערה:
במתחםהטבלה,עורכיבשומתחדשבמצבשטחתאינתונינספחפיעלבמתחם.היוצאבמצב
יחייד4,605מ-0.381%פנימיים(.איזוןלמקדמיהתאמה)לפניבסיסיותאקוויייחייד4605סהייכ

הנכס.במצבלשוויזההמשקלבסיסיות,אקוויייחייד17.55כ-מהוויםאקוויי

ושימושים.קרקעייעודיעיקרילהלן.6

מלונאי(-)אחסוןמלונאות

וותכניתשלוחלוקהאיחודבתחוםכלולאינוקולוני-מנדרין(מלון)מגרש702שטחתא.1

-עליו.חלותאינןהתכניתוהוראות
וו.תיירות,מתקנילרבותאליהם,הנלוויםושירותיםמיתקניםמלון,בתייותרו703שטחבתא.2

.ונופש.פנאי

התיירות.משרדלתקניבהתאםיהיוהשוניםושימושיוהמלון.3

בילויתרבות,מסחר,שימושיהקרקעבקומתלמקםחובהמסחריתכחזיתהמסומנותבחזיתות.+
ציבורי.אופיבעליושימושים

הקובעת.הכניסהמפלסמעלמי25עליעלהלאהבינויגובהלטיילת,הצמודבאגף.5
תהווההבינויבנספחהשטתבתאהרשוםהמקסימליהקומותממספראווהמגובהחריגה
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מתכנית.ניכרתסטייה
שלהסביבהלאיכותהרשותעםהתייעצותלאחריותרודיסקוטקים()כגוןבילוימועדוני.6

3העירייה.
.בהתאם,703שטחתאדרךלטיילתהיםסדרךמרחוברגלהולכילמעברהנאהויקתתירשם.7

0בתשריט.המסומןלשטח.
9למלונאות.התקףהחנייהלתקןבהתאםחנייהמקומותיכלולהמלון8

3הוראות

בינולהוראות

התיירות.משרדשלהפיזייםלתקניםבהתאםיתוכננוהמלונאותשטתי.1
שחייה,בריכותכגוןנלווים,שירותיםשלוהצללהקירוייתאפשר.1

.5שבפרקבטבלההמפורטלשטחבנוסף
הצמודהבנויבאגףגידור.אומפלסיםהפרשיכגוןהפרעותללארציפהתהיהההנאהויקת.3

יפחתשלאובגובהמטרים)שמונה(8ברוחבמקורהבמעברווהנאהויקתתהיהלטיילת,
הבינוי.בנספחכמפורטהרחוב,מפלסמעלמטרים4.5מ-

;התכניתתשריטלהלן.7

קד-ח
.

..
..

.?י?שחצ;,#”ל%אָ;.

ו
[7השיווהההשס /כ*3”;%%#"%?*?*85%--. /ווגס-להש-/
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ההי=מעעלמיש-א-\&א?«סתה--
השםהתששולללשקילקד=ישאסיל מי80022החה1ושל

ומבהולקועהיהיהקלל

מסה.שש"עללל/
'=שאאש.הה

:רלל
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הבינוי:נספחתשריטלהלן.8

.(%הם1אלס-קהרישלכקיופפמפפל-]מהו

ו|*-]חו)ההושלק-%שלשיו.7

2הו&\"ץ:«%"”₪

|וו.-[7המסי"ק*«־*%ו&י |י0ש%7וּ#%%#?*ץוּוֹפהל)*צ«־י*יש
/*2”ןיי;!?%?!י%{י””שיוששהללהובס

ו

ו
|שלו.ור*?%%”!3*?*בל₪האתנק'*%;:שאסג

סיוד-פ{!\.":5%&5&*\%&#ה₪הל.[ !7שיל/ש₪גיםי/הוופלקבלש-ששמהל
!/ק?רר"וּ%&7ששהוהא]יבהלהשמל

)השטולק*/7 הוישי%;ח9-סתדלער-4 4"לשוקר8ו=נר4שק ₪0=ו5;%?”ו%5ק;?ה5מנלהה/
-הקקהתרשפ"]שלווריאר/ש7=/-

.אָ'{??;«,ד”;&%#;%;!#(;'אָשאַללם&*;ק*'.060

|/[-הההשששל-ולר5שש/ה

,;%\%”?)-סםד???,;?”'יי;?;:”!;?{%:(וֹ%;!1”*.5י/: *5קא₪יור₪1שהקסהיהשאו.השהללייתה.(

תא/0073תכניתשלהמפורטותלתכניותהערות.9

מפורטותעירבניןתכניותחמשהופקדותא/0073המתארתכניתשלאישורהלאחר
ותא/מק/0073/4תא/מק/0073/2תכניות)ביניהןהמקומיתהועדהבסמכות

וטבלאותמפורטתכנוןהכוללותשבנדון(,204לחלקהזכויותהוקצובמסגרתן
מחדש.וחלוקהאיחוד

ריבויבעקבותשמאיות.טענותרקעעלברובןהתנגדויות,עשרותהוגשואלולתכניות
השמאיתאתלמנותאביב-יפותלולבניהלתכנוןהמשנהועדתהחליטהההתנגדויות

הרבות.בהתנגדויותשתדוןכחוקרתאשדלבנה
האיזוןטבלאותאתלשנותישכיוקבעהמההתנגדויותחלקקיבלההחוקרת
בהתאם.

30.5.2021מיום21-0013מסיבישיבתה-יפואביבתלולבניהלתכנוךהמשנהועדת
כמפורטי:וקבעה,החוקרתהמלצותאתלקבלהחליטה

לקבלהמקומיתהוועדהבפניהמקצזעיהצוותממליץרבות,חלופותהערכתלאחרוכאמורלסיכום
הבא:בנוסחהחלטה

בהתאםמההתנגדויותחלקלקבלתבכפוף,5עד1תא/0073תכניותאתלאשרשוקלתהמקומית"הוועדה
עלולההחוקרתשהמליצהכפימההתנגדויותחלקשקבלתיתכןכיסבורהשהוועדהמכיווןהחוקרת.להמלצות

כדלקמן:הוועדהמחליטההתכנית,בתחוםמסוימיםזכויותבבעלילפגזע
החוקרת,להמלצותבהתאםהתכניות5כלשלהאיזוןטבלאותאתלתקןהתכניתלשמאילהורות.1

באזפןלחוק801)ב(סעיףלפיהמתוקנותהטבלאותאתלפרסםהמתוקנותהטבלאותהשלמתלאחר,2
בעניין.טענותיואתלטעוןמכךלהיפגעעלולשהואשסבורמילכלשיאפשר

למעטאךבאתר,שילוטכוללתכנית,שלהפקדתהדבראתמפרסמיםשבההדרךבאותהיעשההפרסום.3
בשכונה.מודעותלוחותעלופרסוםברשומותפרסום
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בנושאטיעוניואתלהגישרשאייהיההמוצעיםמהשינוייםנפגעעצמושרואהמיכלכייקבעבהודעה.4
הפרסום.מיוםיום80בתוך

זכויותלהעצמתחדשהתכניתשלבהכנתהלהתחילהעירמהנדסאתהמקומיתהוועדהמנחהבמקביל.5
תא/4444לתכניתהתייחסותותוךדב,שדהפינוילאורשגוצרולאפשרויותבהתאם,1במתחםהבניה

שלהכחוללקוזההיהיההחדשההתכניתשלהכחול""הקושמצפון.2-5תא/0073ולתכניותשמדרום
תאבתכניתשניתנוהבניהלזכויותמעבר,1במתחוםהחדשיותהבניהזכויותהמתארית.תא/0073

חלקםלפיתא/0073תוכניתבתחוםהזכויותבעלילכלוחלוקהאיחודשלבדרךיהולקזשלפנים,0
בתא/0073.שנקבעכפיהיחסי

וחלוקהאיחודטבלאותעריכתעללתו"ייבהמקומיתהוועדהשמאישוקדאלובימים
לעכייןהמקומיתהועדההחלטתבעקבותזאתהשונות,המפורטותלתכניותמתוקנות

ההתנגדויות.
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0403931-507)תא/4444דב-שדהרובעתכנית.0
.9.8.2020מיום9029בי.פ.תוקףלמתןפורסמההתכנית.1

:לתכניתהסברדבריעיקרילהלן2

הסגוריםהיםחוףלאורךהאחרוניםהקרקעמשטחיאחדהינודבשדהשטח
יצירתתוךעירונירובעבמקומםולפתחלפנותםמציעהזותכניתלמעבר,
קיימאבריפיתוחעקרונותהיתרביןהמשלבייחודי,תכנונימתווה

כ-עבורמתוכנןהמעורבהמגוריםרובעחדשניות.עירוניותוטכנולוגיות
הקייםהמרקםחיבורחזוןמימושמועסקים.25,000וכ-לחייד0

לשכונותהיםמחוףונגישחיעירונירצףיאפשרעתידיתבראייהוהמתוכנן
ממזרח.והחדשותהקיימות

לאיחודהוראותעםמתארית,תכניתוהינהדונם1,300כ-כוללתזותכנית
תכניתתוכןמהםאחדשלכלתכנוןמתחמימגדירההתכניתבעתיד.וחלוקה

מערךואתהציבוריותהעלתשתיותאתהכוללהתכנית,שלחלקהמפורטת.
ניתןלפיכךמפורטת.תכניתשלהוראותכוללהמרכזיים,הפתוחיםהשטחים

זהובכללבתחומה,הציבוריותהעלתשתיותאתזותכניתשלמכוחהלהקים
כלוהרובע.היםשבילןהמרכזייםהפתוחיםהשטחיםאתוכןראשיותדרכים

הציבור.לטובתזאת

הינהברובעהמוצעתהאופייניתהבניהואיכותי,חיעירונירובעלייצרמנתעל
הכולליםמבנניםיצירתמוצעתבמסגרתהשימושים,משולבתמרקמיתבניה

בחזיתונגישותפעילותרחובוחזיתותבמרכוםציבורייםפתוחיםשטחים
הציריםאתהמלוויםמגדלים,כ-53מוצעיםהבינויממערךכחלקהבניינים.

הראשלות.והטיילותאיינשטייןגבירול,אבןברובע:המרכזיים

משתנים.ובגדליםבהיררכיהפתוחים,שטחיםמערךכוללתהתכנית

יד.בהישגלדיוריחייד2,400הדיור-יחידותכללמסךמקצההתכנית

ולהגבירבתחומה,פרטיברכבהשימושאתלהפחיתלמטרהלהשמההתכנית
רוחבהרגל.הולכיתנועתאתולהדגישאופנייםבשביליבתחייצ,השימושאת

שביליבמערךוישולברגל,להולכיונוחותרחבותמדרכותמאפשרהרחובות
אתולצמצםהתכניתבשטחיהתנועהבמיתוןלסייעבמטרההכל,אופניים.
תעבורגבירולבואבןצירהתכניתשלבמרכזהברובע.הממונעתהתנועה
הירוק.הקלה-הקוהרכבת

התכנית:מיקוםיאור.3

לטיילתמזרחיתים,נופיושכונתאשכוללוילשדימערביתממוקמתהתכנית
שלהצפוניגבולהרידינג.הכחולתחנותעגנוןשילשדיצפוניתהים,חוף

תעופהכשדהברובומשמשהתכניתתחום.3700לתכניתמשיקהתכנית
וצבאי.אזרחי

התכנית:מטרת.4
והמתוכנןהקייםהעירונילמרקםחיבוריהווהאשרחדשעירונירובעתכנון
העיר.חלקיביןעירונירצףוייצר

וחלוקהלאיחודשטחהכלאתהמייעדתמתארית,ברובההינההתכנית
בה.הקבועיםעקרונותפיעלבעתיד

תכניתתוכןמהםאחדלכלתכנון.מתחמילשלושהמחולקהתכניתשטח
באחרות.תלויהובלתינפרדתמפורטת

עבור:בניההיתרילהוציאניתןמכוחהאשרמפורטתתכניתהינהזותכנית
למערב,ממזרחהתכניתאתהחוצההפארקהחופי,הפארקהמסלול,פארק
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והמסוףהעירוניותהתשתיותהעירוניים,הבלוקיםאתהתוחמותהדרכים
התכנית.בצפוןהתחבורתי

:התכניתהוראותעיקרי.5

השוניםהקרקעלייעודיבנייהזכויותוקביעתהקרקעייעודיבמערךשינוי+
תעסוקהתעסוקה,מלונאות,ציבור,ומוסדותומסחרמגוריםובהם:

כיכרציבור,ומוסדותמבניםהנדסיים,מתקניםמעורב,עירוניותיירות,
מוצעת.דרךציבורי,פארקעגןפתוח,ציבורישטחעירונית,

ידבהישגבתכנית.יח'ידמספרוקביעתלמגוריםבנייהזכויותקביעת*
כמטרהידבהישגדיור:)להלןהתו"יבלחוק188בסעיףכמשמעותן

ציבורית(.
ומוסדותלמבניםלמסחר,לתעסוקה,למלונאות,בניה:זכויותקביעת+*

ציבור.
יימגורים,בייעודיםמגרשיםבתחוםבנוייםציבורייםשטחיםקביעת+*

ציבוריי.ומוסדותמסחרו-יימגורים,ציבורייומוסדותתעסוקה
העיקרייםהקרקעייעודיקביעתתכנון,מתחמילשלושההשטחחלוקת.

מתןנפרדת.מפורטתתכניתתוכןתכנוןמתחםלכלמהם.אחדבכל
תכניתלהוראותהתאמהלהבטיחכימפורטותתכניותלהכנתהנחיות

זאת.
וחלוקהלאיחודעקרונותעפיייבעתיד,וחלוקהלאיחודהתכניתשטחיעוד+

זו.בתכניתהקבועים
שילובתוךוטיילת,רחבחופיפארקלפיתוחמפורטתבניההוראותקביעת.

מסוףעםמשולבתת-קרקעיציבוריחניוןהחוף,בעורףפיתוחמוקדי
ונוףטבעערכיעלהחופית,הסביבהעלשמירהתוךהכל,אוטובוסים.

העירוניות.
אבןרחיהמשךלאורךהאורבניתהפעילותאתשיאפשרוהוראותקביעת-

אלהיורדותהשדרותולאורךהים,דרךלאורךראשי,עירוניכרחובגבירול
הים.

השאר:ביןבניה-היתרילמתןתנאים.6

תכניתאישוריהיהזו,תכניתמכוחמפורטיםשאינםבשטחיםבניהלהיתרתנאי
וחלוקה.איחודהכוללתמפורטת

וחלוקה:איחוד7
עקרונותפיעלבעתיד,וחלוקהלאיחודהוראותהכוללתמתאריתתכניתהינההתכנית.1

בתכנית.הקבועים

מכחהיתריסלהסלהוציאוניתןמפורטיםזאתבתכניתהפתוחיםוהשטתיםמהדרכיסחלק.2

זאת.תכנית

תכניתתוכןהתכנוןממתחמיאחדלכלתכנון.מתחמילשלושההשטחאתמחלקתהתכנית.3

מפורטת.
בתחוסםהזכויותמבעליאחדשלכלכךבכללותה.התכניתלשטחביחסיערךוהחלוקההאיחוד34

הנכנסבמצבהיחסיחלקוכפיוחלוקהלאיחודמהמתחמיםאחדבכלזכויותיוקצוהתכנית
יֶבכלולותו.התכניתבשטח

אףעל.בנוסף,הראשונה.המפורטתהתכניתאישורעםלתוקףתכנסוהחלוקההאיחודטבלת.5
עםבבדבדיתבצעהמתאריתבתכניתהבעלויותרישוםהתוייב,לחוק125בסעיףהאמור

הראשונה.המפורטתבתכניתהבעלויותרישום

שטיתציבורומוסדותמבניםבייעודהשטחיםסךמתוךיוקצההמפורטותהתכניותבמסגרת.8
<לורישראל.מדינתשםעלקרקעדונם2שלבהיקף
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בניה":שטחיייטבלתהתכניתלהוראות1נספחלהלן8

ברוטו"()מ"רמתחמיםלפיבניהזכויותפירוט
בתכניתסה"כ3מתחם2מתחם1מתחםראשישימושהקרקעיעוד

ורהודמסחר
ומבנים

והאייייייו]סת ציבור

0₪190955יעודשטחסה"כ
מגורים

תעסוקה
ומבנים

ומוסדות
[2000-0ההה[ר000מ2ששההה[ה28800ה[השההה[\\מ"ר-חשרמעאת\]ציבור |-6ש[\ 00)שתשע\]\0003)ששה(\]\ה-]י"ד-לשרמיתד]

שאשאשת\72000]1200000]0הר4000[שםו\]\\ תצרם]

.₪91105-.-15200יעודשטחסה"כ
|-.1840800\\[\780080[\280000]0\-רה[ההמסאת\] אכסון
|שששה]שש80הה[שנהה]השששששששהדסש\] מלוגאי

2000070900₪109000-מ"רסה"כ
[התאאיהה[הה0ר[\העהה|0ס0|פ[תעסקה [ההשה|פההי[הע|ה00ר|ההא| [272־7284מ"רסה"כ
ס0[0220000[0000=ההה[ררלפר\]220000]\מסשאת\| מסחר,

000שששההיוששהוהסיוייייישלרר]י8הה]ררתסם\]תעסוקה
|ה288080\[ההרהושוווועיאאה]ר8524ד0]\\פפסר\]ותיירות חשהה|הועעעע8ה|דר|סתה... ₪220006-108מ"רסה"כ
|רשש258800\[0הררמרו[רר280הה]ההמהה][העמלאת\| עיוני
שששהפהה[השששחיייווה]0שששששההההה[ייויו[רשששתםש\] מעורב |שש00462800ה]ההההשיוומוי28000הה]הרשה[הרמסתם\] [46880ךהההשר[יי68[כהישכ]תעסקת\\]

שימושיםלפיבניהזכויותסיכום
ברוטו*מ"ר

סה"כ

[אאהה[המאהה|ההחחר[הלה|המי

18₪10,27507

הכניסהקומתמעלשירותשטח+הכניסהקומתמעלעיקרישטת=ברוטומ"ר
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והקצאה:איזוןשהמבלאות09

היחסיהשוויאתהקובעמחייב,והקצאהאיזוןטבלאותנספחמצורףלתכנית+*
ההקצאהתעשההנייל,היחסיהשוויעפייילתכנית.הנכנסותהחלקותשל

מתכניתשייגזרוהמפורטותמהתכניותאחתבכלבמתחםהוכויותלבעלי
מהתכניותלכייאשיערךוהחלוקההאיחודהליךבמסגרתהמתאר

המפורטות.
עפייי6896בגוש204חלקהשלהקייםבמצבהיחסיהשוויפירוטלהלן+*

למסמך:המצורפתהטבלה
00תא/4448מתארלתכניתואיזוןהקצאהטבלת1גוכס

₪5)תסנה
תאימתארכתכנותסנוחןהקצאתבקת;:<=פו+>4=די.הפאוש0יו0

507-0401931נוסילתכנית

6וכשששאא"אשיהההנשששיאאההההננשהותשיששממששאאההה

מצבשווז||מצבשונילהחפקשטחשטת
4

קונאןיתסישונושכתלקים
;[;:;:”צ*ך”':::וו,יו'ץי";'וח”מ:םם:נגגתהוזנקה-הסגריחש.שד-.:«”;:ו{::);:;!;צנ”'”:”;::;צהחלקהיאוד”ב«;ו;ה;'%י'::;קשמונהמכנתה"":;ימהבשליםשםמלקה'::מסד :מנו'װ:נכאוויםהמשמים|פפשגמו::עיװבאחוזיםלמלקהב'ח*ד«:;נ'ג',ח”וװװ'ון:;,ז%:ץנפ־:.

184ססססנס,\-יש־וֹוּל--ו־ן־מדינת
-

”וֹ”־ם”א-
י1־אַ

חשע*וֹ[יוֹ
הייייייייייו

־0>,%%וּ!יװעס]וֹ.!-י:::םיםצ:פי
מוק|מאהום]ההה|ההאק|מנל|המאונה|=]אדנד|החאהק₪אשמאשן\ף8|ההמ אלנב|ופוללפ|+=הסנ|ופהוחנבגו||השההמאב|שאונו|הים46| |מאהפ אאהןשקמ|מעשן\|ההה||מיתשת והההר[דווינאאַאיי

:|אוסמיםם]מאהאם]שונסזן|\מואא|מאהגאקא0|אאאן']\||שסת

יאותם]היםוומסאא]."]מנטי.לתהופו-נאהונסאת--|"ו.ר....|סה.. אאהאהאצצצהוהוהוהוהואן-"--יםצצצצואאה--ה-

הערת1*

האיזוןלטבלאותבסיסשהיווהזכויות,לקביעתשומהעקרונותבמסמך
דנוסיובלהמקרקעיןשמאיעייישנערך,2020ממר*)מסמךוההקצאה

בחלוקההכלולהחלקהחלקלשטחבהתייחסהערהצוינהכהן(ואסתי
המקומיתהוועדהלהנחיותייבהתאםדונם(:86.008)למגוריםבייעודהחדשה
'.1-במ/11119/איבתכניתהוקנושזכויותיהםדונם44.7הופחתו

ביחס,689בגוש204בחלקההזכויותבעלישלהיחסיהשוויסיכוםלהלן+
לתכנית*:הנכנסהקייםהמצבלשווי

יחסישוויבמונחישווי
באחוזיםאקוויייחיידיעודבתכניתגרללז במייר

| |000000|\00|משנהג'|3049|6896/204

|ש[משה[ר=כ]48700]6896/204|

במ/9(.1111/אי//1-בתכניתהוקנושזכויותיהםדונם84.7)בניכוילעילהטבלהפיעל*
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הערה:*

הגוששטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםעיייהוגשהכילצייןיש
,204חלקהמוכויותדונם44.7לגריעתבהתייחסמנהליתעתירההגדול

וההקצאה.האיווןבטבלתזכויותבגינםהוקצולאאשר

מזכויותכחלקלמגוריםבייעודדונם44.7אתלהוסיףישהעתירה,עפייי
וההקצאה.האיזוןבטבלת204חלקה

המשפט.ביתעייינדחתההעתירה
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:דב(שדהאשכול-במתחםמתחםמס'1-למתחםמפורטת)תכניתתמל/1.1003

.20.5.2021מיום9620מסיבי.פ.תוקףמתןפורסמהתתכנית.1

;לתכניתהסברדברי.2

המתארתכניתאתהמפרטותדבשדהברובעתכניותמשלושאחתהינהדבבשדהאשכולשכונתתכנית
חדץמגוריםרגבעלהקמתהתכנוניתהתשתיתאתמציבההמתאריתהתכנית)תא/8444(.דבלשדההמקומית

דב.שדהבאזור
.ממוצעת:בצפיפותשימושיםמעורבתעירוניתבבניהיחייד4,844הכוללתחדשהמגוריםשכונתקובעתהתכנית

4נטו.מגוריםיחייד/די58של

וליצירת:יפואביבתלהעירבצפוןהעירוניותהאיכויותלהגברתהמתארתכניתשלמגמתהאתממשיכההתבנית
.רחובותשלדלאורךשימושיםעירובשלעקרונותמטמיעהוהיאלסביבתםוהרובעהשכונהביןחזקהקישוריות

1הים.וחוףחדשותשכונותקיימות,שכונותבקיעירונירצףהיוצרפתותים,ציבורייםושטחים

לביןהגןבלןמקשריםהשכונהשלהראשייםבחובותיההעירונייי.ייהחדךהקרוימרכזיגןממוקםהשכונהבלב
הראשיים..ברחובותממערב.בשכונההגובלגבירולאבןרחובהואהרובעשלהראשיתהעירוניתהפעילותרצועת

י.אתהמרחיבהקולונדההחזיתותכוללותגבירול,אבןלרחובהמקשריםוברחובותהמרכזהגןאתהמקיפים

ושטחירחובותשביליםבמערכתוהמתוכננותהקיימותלשכונותמקושרהעירוניייייהחדרהרגל.הולכימרחב
אופניים.ורוכבירגלהולכילתנועתנגישיםפתוחיםציבור

ומבנימגוריםחזיתהמוקףשקט,פנימיכגןהמעוצבנוסף,שכונתיגןסביבבינויהשכונהכוללתהמערביבתלקה
ציבור.
רצועתמתוכננתלאורכוגבירול,אבןכרתובאשכוללוירחובביןהמחבררחובמהווההשכונהשלהצפוניגבולה

לידגינותבשכונה,פתותיםשטחיםשלוהמגווןהעשירהמערךמערבה.המוביליםרוחביפארקוכןצנבורמבני
הגנים,השדרה,עםיחדהרחובות,מערךבשכונה.נגרמיניהולבמערךמשולבעירוניות,וכיכרותהביתסף

והליכתיותמעבריםשלמלאהרשתמשליםעצמם,המבנניםבתוךמעבריםוכןהמגוריםמגרשישביןהשבילים
שסביבה.הבינויולמרקמיהשכונה,מאזוריאחדלכלורכיבה
תזיתלרחובהמפנהמרקמיתבננהמבנים:טיפוסישלושההמכיליםעירונייםבלוקיםעלמבוססבשכונההבינוי
מגווןכוללהבינויקומות.41עדשלבגובהמיגדליתובניהקומות16בגובהמבניםשלבניהבשילובפעילה,
הלנותושביםשמגווןראייהמתוךיד,בהישגדיוריחידותמאותוכןמגוריםוצורותגדליםבמגווןדיוך,יתידות

בעיר.חברתלשוויוןלקדםרצוןומתוךחיהעירוניותליצירתהנחוציםהמרכלביםאחד
.-התכניתכך,עלבהסתמךהירוק(.הקוגבירולאבןברחובלעבורהעתידהקלההרכבתלקוסמוכההתכנית

0ומבקריתתושביהתלותאתומפחיתההחניהותקניהרחובותמאפיינימבחלנתציבוריתתחבורהעלמבוססת
של.הצללתםהמאפשריםועציםאופנייםרוכביהרגל,הולכיתנועתעלבדגשהינוהרחובותעיצובהפרטי.ברכב

ועיצובם.הרתובות
:-.קיימאברפיתוחעלהשכונהבתכנוןמרכזידגשקייםתא/4444,זהלרובעהמתארבתכניתלאמורבהמשך

מתקדמיםתשתיתפתרזנותוכוללתהרוחות,ולמשטךהצפויותלהצללותהנאמהעלמבוססתהמוצעתהשכונה
עלהמבוססאנרגיהמערךמתחדשת,אכרגיהייצוראפורים,מיםלהשבתמערכתפניאומטית,אשפהמערכתכגון

:כחלקקיימאוברחדשנללתכנוןהשכונהתכנוןנחשבזהבהקשרועוד.ירוקהבנייהתקןלפובגילהטבעל,גז

1שלם.רובעיממכלול

התכניתמטרת.3

בתכניתשהוגדרכפיהעירוניברובעמזרחיתהדרוםהשכונהשלמפורטתכנון
האחרותהשכונותשתיעםיחדתא/4444,דבשדהלרובעהמופקדתהמתאר
אביבתלבעירוהמתוכנןהקייםהעירונילמרקםחיבורהשכונהתהווהברובע,

העיר.חלקיביןעירונירצףותייצריפן

התכניתהוראותעיקרי.4

השוניםהקרקעלייעודיבנייהזכויותוקביעתהקרקעייעודיבמערךפירוט.1
מסחרותעסוקה,מסחרותיירות,מסחרמגוריםומסחר,מגוריםובהם:

פתוח,ציבורישטחעירונית,כיכרציבור,ומוסדותמבניםותיירות,תעסוקה
מאושרת.ודרךמוצעתדרךהנדסיים,ומתקניםפתוחיםשטחים

יחייד4,176מתוכןיחייד,4844שלבהיקףלמגוריםבנייהזכויותקביעת.2
קטנות,יחייד25%יהיההסחירותהדיוריחידותתמהילדבייייחיו-866סחירות

גדולות.יחיידו-%05בינוניותיחייד%
זכויותוכןמסחר,מייראלףכ-54שלבהיקףלמסחרבנייהזכויות3.קביעת

למלונאותבנייהוזכויותתעסוקהמייראלףכ-641שלבהיקףלתעסוקהבנייה
מייר.אלףכ-03שלבהיקף

ומסחר,תעסוקהביעודיםמגרשיםבתחוםבנוייםציבורייםשטחיםקביעת.4
ותיירות.מסחרו-מגוריםומסחרמגוריםותיירות,מסחרתעסוקה
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אבןרחיהמשךלאורךהאורבניתהפעילותאתשיאפשרוהוראותקביעת.5
ומסחריות,פעילותחויתותשלרצףזהובכללראשי,עירוניכרחובגבירול
שלורצףהרקייל,תחנותסביבפעילותריכוזומלונאות,תעסוקהאזוריקביעת
השכונה.שלולרוחבהלאורכהאופנייםורוכבירגלהולכיתנועת

לבניה.המיועדיםלמגרשיםבנייןקוויקביעת.6
אופניים.ורוכבירגלהולכילמעברהנאהזיקותקביעת.7

מינימלי.קומהוגובההמבניםגובהקרקעיות,ותתעלקומותמספרקביעת8
ולחזיתות)קולונדה(לסטוויםהנחיותכוללאדריכלי,לעיצובהנחיותקביעת.9

מסחריות.

תכנון.למתחמיופיתוחאדריכליעיצובלתכניותהוראותקביעת.0
תשתית.ומתקניהנדסייםמתקניםלהקמתהוראותקביעת.1

שלמידהאמותהתואמיםתשתיות,והנחתפיתוחבניה,עקרונותקביעת.2
אנרגיהמקורותפיתוחהמחייבותהוראותקביעתכוללמקיימים,ופיתוחבניה

.אפוריםבמיםושימושנגרמישימורמתחדשת,

ציבור.לצרכיבמגרשיםזמנייםשימושיםהמאפשרותהוראותקביעת.3

והריסה.לפינוימבניםסימון.4

בניה.היתרלהגשתתנאיםקביעת.5

בעלים.הסכמתללאוחלוקהלאיחודהוראותקביעת.6

וחלוקהאיחוד.5
והבניה.התכנוןלחוקזַיסימןגיפרקלפיוחלוקהאיחודהוראותכוללתהתכנית

כנספחהמצורפתואיזוןהקצאהולטבלתלתשריטבהתאםתהיההחלוקה
לתכנית.מחייב

לתכניתואיווןהקצאהלטבלתנספחיםחוברתמחייבכנספחמצורפתלתכנית
)להלןמקרקעיןשמאיצירניאבסקי,יוניעייישנערכהוחלוקה,איחוד

ייהחוברתי(.

והאיזוו:ההקצאהטבלאות,עפייי204לחלקהההקצאהלהלן

204חלקה

(204)חלקה
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ההקצאה:סיכום
שנקבעכפיהנכנס,במצביחסיחלקבסיסעלנעשתה204לחלקהההקצאה

.30.687%קרי,תא/4444תכניתשלוהאיזוןההקצאהבטבלת

103במגרשבמושעוחלקים102,106,108,303מגרשיםבשלמותהוקצולחלקה
ולמדינתו-102801מגרשיםהוקצוהגדולהגושלמנהליכאשר,(8.3047%)

להלן.4.11.9בסעיףשיפורטכפיוזאת,ו-106,303301מגרשיםישראל

שבנדון(:קהלחלשהוקצו)למגרשיםמוצעמצבבניהוהוראותזכויותטבלת.6
מרפסות-קומותמספריחייהמספרבניהשטחימגרשגודל[מקום/בנייןשימושיעוד

לשטתבנוסף)מייר()מייר(
העיקרר
::מיו

ס

15מתחתהכניסהמעלשטחיסהייכשרותציקרישרותעיקרימגרשגודל

--לכניסההקובעתבויתכללי
הקובעת

44000100020בנייה2מגורום
40102005520מגרליתבנייהמרקמיתובנסחר.

1024401048515מפחרמגורים
ומסתר
44ל)1(1צס0ל9ל06בנייה0מגוריםמגורים יש-היויהאהיאויווההיההההההההמתמתםהוההה 5203146110001454520 מגדלית|בנטיה13מגוריםמנורים
ומסחר

)ובמסתר
48ל1ב90621007012בגייה15מגוריםמגורים
-מרקמות.ומסחר.

חוננאואכנסשוהשכ]הנהאואואסישוהלשש ומסחר
0600005מסחרמגורים ששששששהשההניששיהיהומי 68ל0כבניסםמגורים

־-""־"""־"7ה 52
ציברר

תישומישושיויייויאייוייייייישיוייאיישיויייאירויויהויייויייייוחוייוהייייייה[ייוהשיאיאיייייהיאיישקייאישיאיייהחווח[השיווחוורעוהיוהקיישוומויהעיייילהם
-מרקמיתגמסתר

ותעסוקה

ותעסוקה

יתייד,לכלמוייר12.5שלעיקרישטחתוספתתותרקוניתימווןבמרתבשימושויינגשהבמידהבלבד:מגוריסבשימושי-(1)הערה
הדיור,ליחידותיוצמדולאאלהשטחיםהדיירים.עבורמשותמיםרווחהשטתיעבורית'"דלכלמ""ר2תוספתתותךבלכד:נגוריםבשינמושד-()הערה
,לאהבונוי.טומוסיביןדיוריתידותהעברתתותרלאבמגרש.הבניהוכויותכלסךשינווללאבמגרשהשוניםהבניהטיפוסיביןהבניהמזכויות10%ודהעברתתותרבלבד:מגוריםבשימושי-(3]הערה

הביטי.טיפוסיבוןלכורפסותזכויותהעברתתותר
לייצורמרכוכלעבוריחרי(ושירותעיקרי)שטחנגייר700עדשלתוספתתותרכתוחים:ציבורייםשטחיםובייעודציבורומוסרותמבניםותיירות,תעסוקהמסתרותעטוקה,מסחרביישודי-(4)הערה

אנרגיה.
קרקעייס.תתחניוניםעבורהמקומיתהועדהבאישורשטחיםתוספתתותרמוצעות:דרכיםובייעודמאושרותדרכיםבייעוד-65)הערה
4.5.1בברקההוראותלפינילוויםולשימושיםלמסחרזכויותציבור:ומוסדותכובניםבדיעור404-410במגרשים-(6)הערה
קובעת.כניסהלמפלסגותחתאלקובעתכניסהלמפלסמעלשירות(ושטחיעיקרי)שטחבניהזכויותהעברתלאשררשאיתהפקומיתהוועדה-(7)הערה
בסעיף.הקבועיםהעדיפויותלסדריבכפוףמייר50עדשלבחיקףהשנאהתחנותעבורוכויותתוספתתתאפשרתשלבסעיףשפורטובייעודים-(8)הערה
מוטו-וולטאים.תאיםדוגמתמתחדשתלאנרגיהמתקניסהקמתעבורבטבלהלאפורמעברמגרליתבבנייהמיו-5מרקמיתבבנייהמיב-5.1המבניםהגבהתתותר-(9)הערה
במים.לטיפולומנייםמתקניסהקמתעבורמייר1,500יוקצוהתכניתתתוםבכל-(10)הערה

מוצעומצב-בניהוהוראותזכויותלטבלתהערות
היותר..לכליחייד70ויכלולקומות6שלמירביבגובהאחד,גרעיןבעליהיההמגרלװבמגרש.אחדמגדלוןהקמתתותר(1)

היותר..לכליחייד70ויכלולקומות16שלמירביבגובהאחד,גרעיןבעליהיהמגדלװכלבמגרש.מגדלוניםשניהקמתתותר(0)
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בינוינספח.8
ושהר"ר.שוושששמומומו.ש--הםהיקהקשי'מל.סלהנוסה

שפביהק
ה|ששפש??הי.סש.י..פא[חהבששששלרוהנר

וווששסה0הוךונושהשה.הונוֹ>ש|ה"%₪הה

?***1”%%1**'%*%%;:&%אָ:&י*%&%%%אָ%;;;?;?אָ?ההו

*₪.₪1=*כ
₪₪6ו,-

.המדינהעםווכויותמגרשיםחלוקת.9

לניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםביןפשרהלהסכם5.2.3לסעיףבהתאם
תוקףשקיבלהסכםהמדינה,לביןייהמנהליסי()להלן(689)הגדולהגוששטח

:(60824-11-17)תיק18.3.2020ביוםדיןפסקשל
להןהזכויותלבעלים...המגיעותהבנייהזכויותמלואכיקובעיםייהצדדים

בתחומיירוכזותא/4444תכניתשבתחומיהחלקהחלקבגיןהחלקהזכאית
אי...(למתחתםמערבשמצפון)המתחם2ומתחם)תמייל/1002(1מתחם

ביןחלוקהאגבלבעליםשיוקצוהזכויותשכלבאופןוזאתתא/4444,שבתכנית
עצמאייםבבנייניםבלבד,מגוריםבייעודליחידותיהיוהמדינה,לביןהבעלים

אחרים.ייבעליםעםו/אוהמדינהעםבמושעשלאהניתןוככל

הראשונההמפורטתבתכנית204לחלקההמיועדיםהמגרשיםשהקצאתמכאן,
צדכלשלשזכויותיובאופןתעשה,תמל/1003תכניתקרי,תא/4444לתכנית

נפרדים.במגרשיםתהיה

שבניהולהחלקהלחלקשיוקצוהמגרשיםכילמדינההמנהליםביןסוכםכן
עירובבדברהתכנוניתמהתפיסהכחלקכי)יוערמגוריםמגרשייהיוהמנהלים
המיועדיםבמגרשיםהמגורים,מבנישלהקרקעבקומתמשולביםשימושים,
מסחר(.שטחילמגורים,
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לביןייהמדינהי()להלןישראלמקרקעיהמדינה/רשותביןסוכםלכךבהתאם
מלואיוקצוהמנהלים,שבניהול6896שבגוש204חלקהלחלקכיהמנהלים

תמל/1003.בתכניתו-102801במגרשיםהזכויות
וכילבעליםיוקצוו-102801במגרשיםהזכויותמלואכיהצדדיםהסכמתלאור
המפורטתהתכניתבתחומיביתרהחלקהשלזהחלקשמקבלזכויותבגין

הזכויותיתרתלהקצאתעוברלמדינההמנהליםביןהתחשבנותתערךהראשונה
בתחומישתיערךהקצאהתא/4444,המתארבתכנית204חלקהזכאיתלהן

השלמתאת204חלקהתקבלבמסגרתההשניה,הנוספתהמפורטתהתכנית
זכויותיה.

בהצעהשנקבעולמקדמיםבהתאםתיערךהעודפות,לזכויותביחסההתחשבנות
לעדהזכאיםהמתאר,תכניתשבתחומיאחריםפרטייםלבעליםרמייישפרסמה

זכויותיהםמלואאתלרכזהאפשרותניתנהלהםכולה,המתארבתכניתיחייד6
אחת.מפורטתבתכנית

ההצרחהייליינוסחתבהתאםלרמייייוחורלבעליםהזכויותעודףלפיכך,
רמ'יי.באתרשפורסם,10.11.2019מיוםבמסמךהקבועה

ילקיזוזיתרהנוצרהשבנדוןהחלוקהבעקבותהמדינה/רמויי,עםהסיכוםעפייי

יתרהתמל/1003,בתכניתהזכויותמסך,1.59%כ-שלבשיעורהמנהליםלחלק
השניה.הנוספתהמפורטתבתכניתהמנהליםמזכויותכאמורשתקוזוז

המפורטת)התכניתהרובע-תא/4444/1דב-מרכזרובע,0915108-507מסיתכנית.2
דב(שדהבמתחם2מסילמתחם

מיום9100-22בימסיבישיבתהאביב-יפו,תלולבניהלתכנוןהמשנהעדת.1
לשםהשלמההטעוניםודבריםדרישותרשימתוציינהבתכניתדנה2
הפקדתה.עלהחלטהקבלת

תא/4444:מתארמתכניתכחלקהתכניתתחום2

-רש-קש?&””*#ש ה=ה70שעע/=הורבה

אםוהששוושששוהצוה

דטר[ו0-.שץלתההתמה\ההה
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;לתכניתהסברדברי3.4
רקע:

)מסי4444מסידבלשדההמתארבתכניתנקבעואשרהתכנוןמרחבימשלושתאחדהינודביישדהרובעיימרכז
יעדים:מסילמימושלהביאבמטרההתכנוןאתמפרטיםהתכנון,מרחבישלושת.(507-0403931מקוון

..והמתוכננותהקיימותלשכונותהיםמחוףונגישחיעירונירצףשייווצרכךוהמתוכנןהקייםהמרקםחיבור1

םממזרת

..ונעים.חיוניעירונירובעשיאפשרוופתוחיםבנוייםציבורשטחיתעסוקה,מגורים,שיאפשרשימושים2.עירוב

סביבתית.ורגישותקיימאברפיתוחעקרונותיישוםתוך3.הכל,
ובסאוכלוסיות.מגווןעבורוזאתהמוצעותיתייד7,128מתוךדירותמגווןיצירת4

.בינול:
הבלוק>י::התכנון.בתחוםהפתוחיםוהשטחיםהרחובותמערךאתהיוצריםעירונייםבלוקיםעלמבוססהבינוי
מבנים:טיפוסימשנימורכב
קומות.45-18ביןשלבגובהמגדליתבנייהקומות,5-9שלבגובהרחובמלווהמרקמיתבנייה

פתוחים:ושטחיםציבורימרחב
מרכיבים:מספרעלמבוססהפתוחיםהשטחיםמערך
לאורכוואשרהעיר,שלימהחוףלאורךרציףחופימפארקחלקמהווהאשרדונםכ--321שלבשטחחופיפארק

ורכיבה.להליכהטיילתנמתחת
עירוניתככיכרלשמשמתוכנןאשרהתוכנית,שלהמערביבחלקהדונםכ-64שלשטחהשוטטות!י,יימרחב

כשטחגםלשמשתוכלהכיכרושהייה.הליכהומרחביותרבותמלונאותשימושימסחריות,דפנותעםשוקקת,
עירונייםכלללשימושיםמיועדיםחלקםציבורמבנילרצועתסמוכההכיכרוכיויים.הפגנותלאירועים,התכנסות

החופי.לפארקהסמוכיםציבורייםושביליםרחובותלמערךומקושרתרובעייםלשימושיםוחלקסם
מוקדוהינובסביבותלוהגדולהפארקאתמהווהדונםכ-5.7שלבשטח,72040לרחובסמוךהמזרחי,הפארק
חשוב.שכונתי
.גבירולאבןשדיביןמחברהכלקוליתית(מהתקופהארכאולוגייםממצאיםנמצאובו)שטחהכלקוליתיהפארק

.העתיקות.רשותעםבתיאוםהתוכניתמביצועכחלקשישומרארכיאולוגיאתרכולל2040לרחי
שלהמערביבחלקהוהשניאיינשטייןרחישלהמערביבחלקוהאחת-מזרח-מערבציריעלרחבותהליכהשדרות
אופניים.ורוכבירגלהולכיוישמשולרכביםנתיביםמכילותאינןאלושדרות.3שדרה

והמגרשים.בלבלציבורפתוחותמשותפותחצרות

-תנועה:

יוודלעלבתחומה,פרטיברכבהשימושאתלהפחיתהמתאריתהתכניתמטרתאתמיישמתהמוצעתהתכנית

הרגל.הולכיתנועתוהדגשתאופנייםבשביליבתחייצ,השימושהגברת
תנועהלעודדבמטרהייעודייםאופנייםנתיביבשילוברגלהולכיעבורנוחמדרכותרוחבמאפשרהרחובותרוחב

הרובע.ברחביקיימאבת
המשלבתבהיררכיהשונים,מסוגיםרחובותשליחסיבאופןצפופהרשתמייצרהמתוכנןברובעהרחובותמערך

לקמיירהממוצעהצמתיםמספראופנים.ורוכבירגללהולכיוסמטאותמשנייםרחובותידיים,רחבותשדרות
התכנית.אזוריבכלגבוההקישוריותרמתעלמצביעמ-031()למעלה

ההיררכיהאתומדגישהתכניתמתחוםוהשדרותהרחובותלסוגישונהעירוניתפקידמייחדהרחובותמערך
תכניתבתחוםצפונהוממשיךמדרוםהמרכזיתבעירהמתחילהרחובהמשךגבירולאבןרחובהמוצע.ברובע
רכבתלקוהשמורהרצועהכוללתהדרךוכותזהברחובהרובע.שלהשדרהעמודאתמהווהמי,45רוחבו,0
עירוניתכיכרהרחובעלותעסוקה.מסחר,מגורים,הכוללשימושיםעירובמתוכנןברחובהירוקיי.ייהקוקלה

בסמיכות.ציבורומבניגדולה
הים.עדלרובעממזרחוהשכונותתיאאוניברסיטתאתומקשרהמתחילמערב,מזרחציראיינשטייןרחוב

של.הירוקהקועבורמזרחההסתעפותעבורמתעיץרצועתהרחובכוללואיינשטיין,גבירולאבןלצומתמזרחית

₪פעילות,חזיתותעםליימדרחוב-כיכרייהופךהרחובהמעגנהועורףהחופיהפארקאזורעםבמפגשהרקייל.
תרבות.מלונאות,מסחרשימושי

-.בין.ישמש,הרחובהצפונית3700בתכניתהמתוכננתהיסדרךאתממשיךהרחובהצפוניבאזור-היםרחוב

:הרחוב:שלהדרומיבחלקוהיס.חוףואלהחופיהפארקבתחוםהפתוחיםהנופשאתריאללנגישותגםהשאר,

-מלון.ובתימסחריים,שימושיםיהיולאורכוהמתוכננת.המעגנהאזוראלגישהכדרךמשמשהוא
התשתיותקיימות,

=והתשתיות,.הנגרניהולמיהנוף,המבנים,בתכנוןביטוילידיובאקיימאברתכנוןעלדגששםבטכונההתכנון

ויעדאנרגיהייצוריעדלהשהיה/החדרה,נגרמינפחהבאים:לנושאיםמגרשפרכמותייםיעדיםקובעתהתכנית
הפתוח.המרחבלאוורור



7

התכנית:מלטרת+4
'

מספרכמתחםתא/444בתכניתנחתםאשרדבשדהרובעלבשלמפורטתכנון
2.

התכנית:הוראותעיקרי5
ומסחר,מגוריםמיוחד,דיורובהם:השוניםהקרקעלייעודיבנייהזכויותוקביעתהקרקעייעודיבמערךפירוט.1

מבניםמלונאי(,אכסוןמלונאות)מיוחד,עירוניותלירות,תעסוקהמסחרתעסוקה,ותעסוקה,מסחרמגורים

ודרךמוצעתדרךהנדסיים,ומתקניםפתוחיםשטחיםפתוח,ציבורישטחעירונית,כיכרציבור,ומוסדות
מאושרת.

ו-002עירונידבזיילתו-389סחירותיתייד5,845מתוכןיח'יד,7,128שלבהיקףלמגוריםבנייהזכולותקביעת.2

עירוני.מיוחדדיור
מכליל.דיורכיחידותהסחירותמיחיידכ-427,1קביעת.3

למלונאונכ,87,660תעסוקה,147,555למסחר,65,068שלבהיקףברוטובמיירסחירותבנייהזכויות4.קביעת
אמגורים.0

%גדולות.יחיידו-%05בינוניותיחייד25%קטנות,יחייד25%ל:הסחירותהדיוריחידותתמהילקביעת.5
,לגביהס.הוראותוקביעתציבורייםלשימושיםבנוייםשטחיםקביעת<

במגרשים.לחצרותופיתותשימושהוראותקביעת.7
/

והבניין.קוויקביעת.8
אופניים.ורוכבירגלהולכילמעברהיממהשעותבכליחולואשרהציבורלכללהנאהזיקותקביעת9

ומירבי.מיזעריקומהוגובההמבניםגובהקרקעיות,ותתעלקומותמספרקביעת.0

מסחריות.ולחזיתות)קולונדה(לסטוויםהנחיותכוללאדריכלי,לעיצובהנחיותקביעת.1
תכנון.למתחמיופיתוחאדריכליעיצובלתכניותהוראותקביעת.2
תשתית.ומתקניהנדסייםמתקניםלהקמתהוראותקביעת.3

קביעתכוללמקיימים,ופיתוחבניהשלמידהאמותהתואמיםתשתיות,והנחתפיתוחבניה,עקרונותקביעת.4
.אפוריםבמיםושימושנגרמיניהולמתחדשת,אנרגיהמקורותפיתוחהמחייבותהוראות

פניאומטי.באופןאשפהומחזורפסולתופינויאצירהבמערכתלשימושהוראותקביעת.5

המיציבור.לצרכיבמגרשיםזמנייםשימושיםהמאפשרותהוראותקביעת.6
והריסה.לפינוימבניםסימון.7
בניה.היתרלהגשתתנאיםקביעת.9

%
`*

מינימלירסשלשנתייםייצוריעדיהאנרגטית,והיעילותהירוקההבניהלרמתמחייביםמינימוםיעדיקביעת0
המגרש.בתחוםלניהולמינימלינגרמינפחוקביעתמתחדשיםממקורותאנרגיה

8הםבעלים.הסכמתללאוחלוקהלאיחודהוראותקביעת.2
בעלים.הסכמתללאוכויותהקצאת.2

-₪

וחלוקה:איחוד..6
והבניה.התכנוןלחוקזיסימןגיפרקלפיוחלוקהאיחודהוראותכוללתהתכנית

מחייבכנספחהמצורפתואיזוןהקצאהוטבלתלתשריטבהתאםתהיהו;חלוקה
תכנית.
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:קבוצותלפימסתמנתוהסצאהשומהעקרונותוחלוקה-איחודתכנית17

לתכניתקבוצותלפימסתמנתוהקצאהשומהעקרונותנספחמצורףלתכנית
יוניעייישנערךלהפקדה(,דיוןלעת6.6.2022מיום)טיוטהוחלוקהאיחוד

מקרקעין.שמאיצירניאבסקי,
לנספח:13.3בסעיףשמצויןכפיהמוצעת,ההקצאהטיוטתסיכוםלהלן

היםלהשחה|ואה= -5מאוגדיםלאפרטיים+זבויותשריכזומאוגדיםומסהרזגורים2011,8
מינקוביץ'עו"זד+

,

204חלקהמדינה||מדינה/ותעסוקהמסחרמגורים

|

'

|
,

י
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הרלוונטיים:למגרשיםהבניהוהוראותזכויותטבלתלהלן.8

,,-מחפסיתה,,קימותמספרמבנה-גובה||צפיפות=|ות"דמספרבניהשטחימגרשגודל|מקום/|בנייןשטחתאי||שימישיעיד

==לשחובנוסףהכניסהמעל|לדוגםרח'"ד)מ"ר(=
=>|)העיקרד,הקיבעת
=.)מטר(

[מתתת|הבניסה|מעלשייותעיקרר"עיקרו||מגרשגודל לכניפתהקובעתמוחלט
תהקובעת.

1וםומסחר

ומסחר

ו-אתאתואתיתתאהאלתנ ומסחר

ו-אתאתאהאהאמר ומסחר

שא₪מאשאואאבואנוה.והת-מו-גוה חאדא]יארהתשלאש"]את]ומסחר ומסהר

ו-[אתאיההוהההאההאההא ומסחר

==וווא₪ה-מוומוו-מכואוומוהוה-םמאה.₪מו-א השוםומסחר
הויםוומסחר.

וומסחר.

וומסחר
(ט

..ומסחר.

ת-|ת.]אאהאאה]אאש[אמ]הת ותעסוקת

וד-לה|הראנגאר|]אןא|תמד|הד|רמ]|תמ|אתי ותעסוקה

והאתאתיותיהתההרהמימל ותעסוקה

ו-תאיאתיואהאארןורההאא ותעסוקה

והח][וום][וחו ]אןהמ ותעסוקה
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מרפבית=קימותמספרגנבנה=גובה| צפיפות=|וח"דמספרבניהשטחימגרשגודל|מקום/בניין|שטחתאישימישועיד
לשטחבנוסףהמנימהמעל|לדונםימ'"ד)מ"ר()מ"ר(

העיקריהקובעת )מ"ר()מטר(
. -*:”;מתחת||הכגיסהמעלשרותעיקררשרותעוקרי||מגרשגודל

ל1ואלכניסת|הקובעתמוחלט
יםהקובעת

ףותעסוקה
-ותעסוקה סולו209025152000085950תעסוקהמגורים שודהנשנוונוסנויוננונההש]"טש

וו-[דיפפחוס]דדואל|י ותצסוקה

גאד-|ת]א|אא|א|א|תא|ח]אא|ומ|והר|מר|תמ|שלהש ותעסוקה

פ[ת|תי[אאהלמרן|עתר[|מחמאן|אאאצ||עעמאש ותעסוקה

ו-א]והה]תיתאפןואאאמרש ותעסוקה

ווווהנה.והגחוהכהוהוהות.₪האושות-₪₪-- ותעסוכה

הנהנה-וונוהוםהות.הנהוו₪-מובמות₪- ותצסוקה

ו|ז]תואת]אאח|ש|ת|אא|של|אאמט|אל||מחם שםותעסוקה.
ים]ה=ותעסוקה.

=ותצסוקה
₪ותצסוקה
יותעסוקה

אאר-[ת[לאר||שראדן|א]המאאד|]תש|מס|ג|ר ותעסוקה

ו-]אלופד]סוחוסתו]האלן]ימ ותעסוקה.

תהלועאדןתתתאתהאא|הא]|מחש ותעסוקה

י-|אופדדו|אאןד]יאואאן]לדמ ותעסוקה

מא|ל.א]אר||התרמר|אא]דאחר|התר]|מא|אה|הש|לשש ותעסוקה

מרפסות-קומותמספרמבגה+גובה| צפיפות-|יח"דמספרבגיהשטחימגרשגודל|מקום/בנייןשימישיעיד
לענותבנוסףהבכיסתמעל|לדונםיח"ד)מ"ר()מ"ר(

העיקריהקובעת
)מ"ר()מטר(

,

וומתחת|הנגיסה|מעלשרותעיקרישרותעיקרו||מגרשגודל
1לכניסההקובעתמותלט

והקובעת
י-ותעסוקה

0"10900ובלו2072||||מסתרמגורים
0ותצסוקה
""2072200450תעסוקתמגורים ותעסוקה.
20072138001655מבניםמגורים

|ומוסדות|ותעסוקה
ציבור.

וה[אאתדופעןדךד]ממןהאת|לומל ותעסוקה.

ותעסוקה.

שרולאר|אחר|אתהארןמשאא]פאל|מה-שש ותעסוקת.

תהלאר]תתלויאופתן| אלןסר ותעסוקה.

אוווהאלותנואואאאאשש ותעסוקה.

עאתאדוואתתתותותא]אששדשש וותעסוקה.

ך"להסכונהס"אך"הווי]אתופס]סמש"סלש -ותעסוקת

וזהנשנותומואמוחההחוהומתמה.וו₪.--משו₪-- ]ותעסוקה

9התוווהדנאנמוהו-מוות..ו-באות.י₪ ותעסוקה.

ותעסוקה

מד-|ת-א]שר]אןעךאד[ד|אאאמד||הנ|ש|הא|המא ותעסוקה

אוו|אהואותומווא]אונאואר ותעסוקה.

י-ואלופתיתיאתמראיךושש ותעסוקה

"ואוו|5הלו]ח]אנוווין]ויאךש ותעסוקה
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מרפסות-קימותמספרמבגה+גובה||צפיפות-|יח"דמספבניהשמחימגרשגודל|מקום/בגיון\ששחתאייעוד לשטת|בגוכףהבניסתמעל|לדוגםיח'"ד)מ"ר()מ"ר(
העיקריהקיבעת )מ"ר()מטר(

וללכניסתהקובעתמיחלטי
ישהקובעת

ווותעסוקה

י-חוחהדה]"ולפא|יאצמש ותעסוקה

שד-|ז|ע|תא]את|תמר|ת|חר|אמר||משעהאתשש ותעסוקה

ו-דאחסדולאאא]אאמל ותעסוקה.

לה[א[תתדותןשרפחאא|האוהרש ותעסוקה

וה|ואחלאהיוואאיאשישדש ותעסוקה

תד-|ז|ל|תא|מר|א|א[דאר||שמלןאי||א[אתש שופהפכותעסוקה
;,יאָ:־\\גתותעסוקה.
יותעסוקה --ואושמווואנוההות.וווהת-וותהמות₪מש₪--
וותעסוקה.
ווסותעסוקה

אאר-|ותי]]מתאד|תד|אד||ד|אא]]אאמחאר||אם|מאש ותעסוקה

-5אא]לולואאאהארהעעאש ותעסוקה.

תהלאחחתןת|תןתואאגן|א]אא|האמי ותעסוקה.

ה]8א]נוסתחוהא|שד ותעסוקה.

מרה|ז|שןחר|חח|א|אא|ה]חא|מא|אא|של|ע|משלש ותעסוקה

מרפסית-קימותמספרמבנה-גובה||צפיפות=|וח"דמספרבגיהשטחימגרשגודל|מקום/|בנייןשטחתאי| שימישועיד לשטתבנוסףתכניסתמעל|לדוגםית"ד)מ"ר()מ"ר(
העיקרוהקיבעת )מ"ר()מסר(

השםמתחת||הבניסהמעלשרותעיקריעיקרי||מגרשגודל וולבניסת||הקובעתטמיחלט
1=הקיבעת

וותעסוקה

םותעסוקה
יותעסוקה.

י]5"]]וחןי]יו"אםי ותעסוקה

מד-]אתד]יאאאת]תחאאד]תאמז]את[ומ ותעסוקה

-א|זתי]ץ|א|הנ|מר|ל|אד|אא|תא|משאג|]ומאש ותעסוקה

-ולפוא]הותיאתאאהאשר ותעסוקה

והוראתוותועאאעהאא ותעסוקה
255900212200115550מכניםמגורים

||ומוסדותותעסוקה
התנםומנחטציבור.

וותעסוקה
ושותצסוקה 3שווהאוומווה.גה.והמו₪-גמות.-מותהכגמה.-₪הנושיש
--ותעסוקה
וחףךנמננדלנמנונסנהנחההש ..ותעסוקה
ותעסוקה.

י-וחדת|חל]חודו] |פגןיש ותעסוקה

גארן]ת-]"-ארי]ה-]א"]וא]-תמי]ךנ|את|מו|א|ומ ותעסוקה

ותעסוקה

יו"ו*ויןף8ה*]8הווי]יו] ]פל|יש ותפסוקה
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מרפסית-קומותמספרמבנה+גובה|\צפיפות-|יח"דמספ"בניתשטחימגרשגודל|מקים/|בגייןשטחתאי||שימישיעיד לשטחבנוסףהבניסתמעל|לדונםיח"ד)מ"ר()מ"ר(
העיקרוהקובעת
)מ"ר()מטר(

ושרמתתת|המניסה|מעלשדותעיקררשרותעיקרו=|מגרשגודל %?2לכניסתהקובעתמוחלט יםהקובעת
םותעסוקת
לסותעסוקה

עסלה-|ר5זעהו5]הולךהאךויוג שייךעאיך459|ר|204|.]מסתר.מיוחדדור

[0]50[ע]5מ]ל]לששךההםה]םוועך58ורה]2004|תניןפיומדדיור 21206200040235200תיירותמלוגאות
)אכסוו
מלונאי

2221062009155מניוןמלונאות
)אכסון
מלונאי

2232940001003510תיירותפלונאות
)אכסון
מלְונא

22200010395הניוןמלונאות
)אכסון
מלונאי

)אכסון
ומלונאי

סל283130000395|חניון|מלונאות
-..)אכסון
הוס]מלונאי

[08ה[ה50|0ה|שרהר6רסךששחיךלר][סרה]ר0ה]של]ההה]ה0|ר|המן\תעסולה [50[5ה0]ה%הא|פהרךלו[איושר]5ל]4וו]42400|2402|העסקה|תעסוקה [ש0שששש]הה0ה|השהךרהש|000]200]2902]4280]ה|2802\סמתרתעסוכה [08ר]5ואהך8]הה0]סיהך600]םשר|ר0ה]ר0ה]80]הרה2802ה|תנין\תעבוקה 24312098202200045מכתרמסתר
תעסוקת
ותיירות

202004510אכוג2451תיירותמפחר
תעסוקה
ותייורות

מרפסית-קומותמספרמבנת-גובה|צפיפות=|יח"דמספרבניתשמחימגרשגודל|מקום/|בנייןשטח.תאילעוד
לשטתבנוסףהכניסהמעל|לדונםיח"ד)מ"ר()מ"ר(

העיקריהקיבעת )מ"ר()מטר(
. --;*אמתתת|הכניסה|מעלשרותעיקרישרותעיקרד||מגרשגודל

ועסלכניסה||הקובעתמוחלט
םהקובעת

נו2518018040תעסוקהמסהר
ףתעסוקה
5תותיירות

243140020004580הניוןמסתר
וםתעסוקת
ועהסוותיירות

22241210100078950מסחרמסהר
|-תעסולה
ותיירות

20224900020000285200תיירותמסתר
תעסוקת
ותיירות

02007852000צו20924תעסוקהמסתר
תעסוקה
ותיירות.

הה תעסוקה
ותיירות

2320420000781950מסהרמסחר
סץתצסוקת
ףםותיירות.

-200100781950[30|2134תיירותכסתר
[50תעסוקת
=יותיירות

-ואתעסוקה שווותיירות
-20320042078195חניוןמסחר

תעפוקה
ותיירות.

[-9ש[05[ה%הך24הה]0ךה0|רעה[250]5000|6ו]862]ההה|250] |מסתרמעורבעירוני [2800|5-]20]0109ההש0]00]\0ךה000]500ר17360|86]\הה250]\מעורב|תיירות|עירוגי [=1500]05רשההה|הש0[ה0ה|ה0[יעה]שפכ|2919|96210]250]מעורב|תעסוקה|עירוגי [הפש[005השה4בה|סב[לנרהך206[ר0הוהקהה]הש]9]ררו250] הניהמעורכעירוגי 200010000000204915550]קצלקמגוריםמבנים
ומוסדות

ציבור
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לתשריט:הערות
בקצהממוקמים(2101-2103מסי)מגרשיםומסחרלמגוריםהמסווגיםהמגרשיםא.

מהים.הרחקהתכנית,שלהמורחי

רקכאשרהתכנית,במתחםמפוזריםותעסוקה,מסחרלמגורים,בסיווגהמגרשיםב.
לים.ראשוןבקומצוייםו-22024022מסימגרשים

התכנית:סטטוס.0
צפוןצוותמנהלתפרחי,רבקההגביעם2022נובמברחודשבמהלךשנערכהמשיחה

כי:עולהאביב,תלבעיריית

אצלבבדיקההמצויותלתכנית,איזוןטבלאותהוכנוהוועדהלהחלטתבהמשך*
בעירייה.המוסמכיםהגורמים

,2022דצמברסוףעדהפתוחיםהנושאיםובשארבטבלאותדיוןשיתקייםהכוונה*
החלטהתתקבל,2022דצמברבמהלךשתתקייםהמקומית,הועדהשבישיבתבמגמה

4תוךהחוקעפייילהתקייםשאמוריםתנאיםשיקבעו,בתנאיםהפקדתהעל
ריאלי.זהצפילהערכתהחודשים,

התנגדויות.והגשתלהפקדההתכניתתפורסם2023שנתבאמצעלהערכתה*
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207תכניבמתחםצויהחלקבנוני.לחלקפוטנצי.3

תא/0073/1:תכניתבמתחםזכויותתוספת.1

ותהיהבמידהתא/0073,תכניתהוראותעפייידלעיל,4.6.10בסעיףכמצוין
בתחומיהזכויותבעליכלתא/0073/1,תכניתבמתחםבנייהזכויותשלתוספת
זו.תוספתשלהיחסילחלקיזכותא/0073תכנית

תא/0073:לתכניתהמפורטותלתכניתבהתנגדויותהחוקרתהמלצות.2

לתוייבהמשנהועדתעייישאומצוהחוקרת,המלצותדלעיל,4.9בסעיףכמצוין
תכניתשללהכנתההמקומיתלוועדההנחיהכללו,30.5.2071מיוםבישיבתה
באופןשיחולקוזכויותתא/0072/1,תכניתבמתחםהזכויותלהגדלתמפורטת

תא/0073.תכניתבמתחםהזכויותבעליכלביןיחסי

תא/0005:המתארתכנית.3

תכניתהינה,22.12.2016ביוםתוקףלמתןשפורסמהתא/0005,המתארתכנית
אביב-יפו.לתל)כוללנית(מקומיתמתאר

יהיהשניתןלתכניותתכנוניתמסגרתשמייצרתכוללנית,תכניתהינההתכנית
ניתןלאכאשרעתידיות,תכניותלהכנתהוראותקובעתהתכניתבעתיד.לאשר

התכנית.שלמכוחהבנייההיתרילהוציא

שלהקונקרטייעודהאתקובעתואינהמוקנותזכויותקובעתאינההתכנית
לה.שיוקנוהבנייהוכויותשלשלהמדויקהיקפןאתאוהקרקע
הארוךלטווחהעירוניתהתכנוןמדיניותאתלהתוותהיאהתכניתמטרת
המוקנההתכנוניהפעולהמרחבאתהמגדירהתכנונית,מסגרתולייצר
בסמכותה.תכניותלאשרבבואההמקומיתלוועדה

101גי,תכנוןבאזור(3700)תכניתהעירמערבצפוןאזוראתכוללתהתכנית
בהתאםלבנותניתןבועירונית,בבניהמגוריםלאזורבייעוד,1מרובעכחלק

למגרש.4שלמירבילרחייק

תא/0055:המתאר-תכניתעדכון.4
דנה,13.7.2022מיום22-0002מסיבישיבתההמקומית,הועדהמליאת
לתוייבהמחוזיתהוועדהלאישורלהעבירוהחליטהתא/0005תכניתבעדכון

בהפקדתה.לדיוןהמתאר,תכניתעדכוןתא/0055-תכניתאת
המפורטתהתכניתשלבחלקמערב,צפוןבאזורהישיבה,פרוטוקולעפייי

לאזורלמגוריםעירוניתבנייהמאזורהמתחםייעודשינוימתוכנן,0
שלמפינויוהמתאפשרתהבנייה,זכויותשלהעצמהתוךשימושים,עירוב

לגובה.הבנייהמגבלותובטלותדבתעופהשדה
המוצעת*:הבנייהתוספתאתהמציגהטבלהלהלן

התכנית.מתכננישהכינוומצגותהישיבהפרוטוקולעפ"יהנ"להטבלהתא/0055.תכניתתקנוןפורסםלא?
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תא/0055||||תא/0005 תכנית|
שימושיםמעורבאזורעירוניתבניהשימושים

למגורים-8
4מירבירחייק

לתעסוקה-71
מסחרמשרדים,מגורים,|משרדים,מגורים,

שימושים
ותעסוקהבקרקעמסחר

קומותמסי
תמהיל-עםשימושיםעירוב

ו-%05לתעסוקה%הערות
למגורים

תא/0073:תכניתבתחוםהחלקהבחלקהתכנוניהפוטנציאללסיכום.5
ומכאן,לגובהבנייהבהגבלותהצורךהתבטלדב,תעופהשדהשלפינויועם

בהתנגדויותהחוקרתוהנחיותתא/0073תכניתלהוראותובהתאם
הבנייה,זכויותאתלתגבריהיהוניתןבמידהלתכנית,המפורטותלתכניות

תכניתשלהראשונההמפורטתהתכניתלמתחםיוספואלווכויות
תכניתבמתחסהזכויותבעלילכליחסיבאופןויחולקותא/0073

תא/0073.

להתנגדויות(להפקידה)שהוחלטתא/0055המתארתכניתעדכוןעפייי
תא/0073/1.תכניתבמתחםהבנייהזכויותיתוגברו

הגדלתהיקףאתמדויקבאופןלכמתניתןלאהזובעתכילהדגישיש
ממשיפוטנציאלקייםאכןכיבוודאותלומרניתןאךהבנייה,זכויות

שכאמור,זכויות,תא/0072/1,תכניתבמתחםהבנייהזכויותלהגדלת
תא/0073.תכניתבמתחםהזכויותבעליכלביןיחסיבאופןיחולקו
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6896בגוש204לחלקהבהתייחסהתכנוניהמצבסיכום.4
פיעלותא/4444,תא/0073מתארבתכניותכלולותשבנדון204חלקהזכויות

הפרוט:

:תא/0073תכניתבתחומיהחלקהזכויות.1

בשטחממוצעת)יחיידאקו!יחייד342.32של-204לחלקהזכויותקבעההתכנית
עיקרי(.מייר120כ-של

בניה.היתרימכוחהלהוציאניתןולאמתאריתהינההתכנית

הנדונהלחלקהכאשר,(5-1)מתחמיםמפורטותתכניות5נגזרוזותכניתמכוח
.4-|2במתחמיםזכויותהוקצו4

איחודשלהליךבמסגרתבניהלמגרשיהקצאההכוללותאלו,מפורטותתכניות
הופקדו.וחלוקה,
בעקבותשמאיות.טענותרקעעלברובןהתנגדויות,עשרותהוגשואלולתכניות

אתלמנותאביב-יפותלולבניהלתכנוןהמשנהועדתהחליטהההתנגדויותריבוי
הרבות.בהתנגדויותשתדוןכחוקרתאשדלבנההשמאית
האיזוןטבלאותאתלשנותישכיוקבעהמההתנגדויותחלקקיבלההחוקרת
בהתאם.

מיום21-0013מסיבישיבתה-יפואביבתלולבניהלתכנוןהמשנהועדת
שמאיעלכיהשאר,ביןוקבעה,החוקרתהמלצותאתלקבלחחליטה1

הטבלאות.אתלתקןהתכנית
הבנייהזכויותלהעצמתחדשהתכניתלהכיןישכיהוועדהקבעהבנוסף,

בעלילכלוחלוקהאיחודשלבדרךיחולקוהבנייהזכויותכאשר,1במתחם
בתא/0073.שנקבעכפיהיחסי,חלקםלפיתא/0073תכניתבתחוםהזכויות

איחודטבלאותעריכתעללתוייבהמקומיתהוועדהשמאישוקדאלובימים
השונות.המפורטותלתכניותמתוקנותוחלוקה

תא/0073:תכניתמכחהבניהזכויותלסיכום
המדינהבין2008להסכם5.1סי)עפייייח"יד171.16להקמתבניהזכויות

מזכויותמחציתלקבלאמורההמדינההדעת(לחוות5.4סעיף)ראהלמנהלים
הייפבהרצליה,השלוםהמשפטביתפסיקתעפיייבמקרקעין.הפרטייםהבעלים

קרי:תא/0073(,מתכניתהזכויותעלגםחללהסכם5.1סעיף4646,6
ית"ד.171.16=2450%

ליח'יד.מ'ר120שלממוצעעיקריבשטחהינןאלהיח'יד
זמינות(,)אינןבנייההיתרילהוציאלגביהןניתןשלאאקווי?,ביח"דעסקינן

התכניותשלהמתוקנותוהאיזוןההקצאהטבלאותלאישורעדדחויותיח'יד
תא/0072.מתכניתשנגזרותהמפורטות

שנים.6.5כ--להיום-נכוןהמפורטותהתכניותלאישורצפי

הערות:
,1במתחםהצפויההזכויותתוספתאתכוללותאינןהנ'ילהבנייהזכויותא.

4.13סעיף)ראהתא/00732בתכניתהזכויותבעליכלביןבעתידשתחולק
צפויומועדהזכויותלהיקףבאשרנתוניםאיןזותוספתלגבידלעיל(.
פוטנציאלשלהוודאיקיומועללהצביעניתןברםהחדשה,התכניתלאישור
הבניה(.זכויותלהגדלת

בתחום204בחלקההפרטייםהבעליםשליחסיתהקטןהזכויותהיקףבשלב.
תעשהההקצאהממגרשיבחלקהזכויותשהקצאתסבירתא/0073,תכנית
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המפורטותבתכניותשנעשולהקצאות)בדומהנוספיםבעליםעםבשותפות
'יבמושע'".בעלותדהיינוו-4(,2במתחמיםהמופקדות

:תא/4444תכניתעפ'ייהחלקהזכויות.2

כוללותוכויותזו,בתכניתמהזכויות704-20.687%לחלקההקצתההתכנית
.וכוי.מלונאותמסחר,תעסוקה,שטחיובנוסףיחייד16,000כ-שלהתכניתלכלל

בניה.היתרימכוחהלהוציאניתןולאמתאריתהינההתכנית

וחלוקהאיחודבמסגרתמפורטותתכניות3להכנתהוראותקובעתהתכנית
בניה.היתרילהוציאניתןיהיהפיהןעלמחדש,

לתכנית:שנקבעוהתכנוןמתחמישלושתלהלן
-ף--ל6

ת0שש 00ר0- --=>?%;אָ%#«וּ”`%ז0 'ר7ה-שהו
שם₪-ההה000ק -.צ;%וֹ*%{ש%&««ש%;?;ש;

סהכש80₪ה 0₪סיסה0

9קלש- ₪הה.

7ר₪.

|והשד. -הה90.
]ר

[ה .1 0..6 [שדו.בו2מתחם קסשו₪לארלו8=סיו
[?#;%?*!;?%?ן%#*::%%י%*%:אָ**”-יתרתתרובז

0-₪]/

[20והמנהלים י-מההשהחיחקלכ2השוומנה
]ו---הקק: וו[005-.ש 5%”#3”%%%%;:};*%;;5 ה\אשנלסל-יקהוק ה\[1ע=ח7.רנ. משההוסהש"7|י-ש וש0חו/ה=ותה.לההה- קוש%סה)ושש-חנמש #%*»3?”4*%»%;#,;5;:%%5%--

לולו*=שש0הוש- תראָש%*”#לװ?*וֹוּר*וּ־”&1כש0ש-
אססשס-שונ5 -9”?#%שחו-[.אשכולמתחם

-₪ר5()תמ"ל/1003

==-הצט4.%

2-
תבנװצמתחמי

צפונימתחם
הרובעמרכזמתחם
אשכולמתחם
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אשכול()מתחםתמל/1003מאושרתמפורטתתכנית
התכניתאתמהווהייאשכוליי,דב-מתחםשדהתמ'יל7/1003,מפורטתתכנית

כ-שלשטחעלחלההתכנית.תא/4444מתכניתהנגזרתהראשונה,המפורטת
הוראותכוללתהתכניתדביי.יישדההתעופהשדהשלהדרומיבחלקדונם,7

ואיזון.הקצאהוטבלאותחדשהוחלוקהלאיחוד
למנהליםהמדינהביןההסכםועפייילתכניתוהאיזוןההקצאהטבלתעפייי

.108ו-102מגרשיםהמנהליםשבניהולהחלקהלחלקהוקצו

:ו-107801במגרשיםהבניהזכויותריכוזלהלן

מסייחיידמסחרעיקרישטחשטחסהייכעיקרישטח|מסייחיד|עיקרישטח|מסייח"ד
)במונתיאקווייעיקרומ'ירליח!ידממוצעעיקרייחיידסהייבבגיינים||מסימגדליתבגיהבניהמרקמיתבניהבניהיעודמגרשמסי

יתייד(עיקרבמיירבמיירלמגוריםבמיירמגרליתבמיירמרקמית

[א4-]6ק|ה9דהסעעה|ה490|80|90|סגה|180|ומסחרמגורים|108| | אלה]49]ה]סלה|360|הה6]שב]50]0]180|ומסחרמגורים|102] |ה4]6אה]פקא|א]הננושנננעעההנישששש

תא/4444:תכניתמכחהבניהזכויותלסיכום
.אשכול(:)מתחםתמל/1003בתכניתזכויות*

עיקריבשטחיח'יד774להקמתזכויותהמנהליםשבניהולהחלקהלחלק
ו-102801במגרשיםמסחרשטחימ'ר2,170+מ'ר79כ-שלממוצע

אשכול.במתחם
השמאיעייישנקבע)כפיאקוויולנטיותיח'"יד818ל-ערךשוותאלהזכויות

לתכנית(.והאיזוןההקצאהטבלתעורך
לבניה.זמינותהינןאלהזכויות

למנהלים:זכויותיתרת*
המפורטתבתכניתיוקצוהמנהליםשבניהולהחלקהלחלקהזכויותיתרת

הפרוט:עלפיהשניה,הנוספת,

המפורטתבתכניתלקיזוזתמל/10032בתכניתלמנהליםעודפותזכויותתחשיב
השניה:

הגדול-הגושמנהלי
2190הה 204חלקה

ישראלמדיגת
-ו הת.(204)חלקה

יתרכהקצאתהמדינה,מול1.59%כ-שליתרהלקוזהמנהליםשעלמכאן,
השניה.המפורטתהתכניתבמסגרת
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בהצעהשנקבעולמקדמיםבהתאםתיערךהעודפות,לזכויותביחסההתחשבנות
לעדהוכאיםהמתאר,תכניתשבתחומיאחריםפרטייםלבעליםרמ?יישפרסמה

זכויותיהםמלואאתלרכזהאפשרותניתנהלהםכולה,המתארבתכניתיחייד6
אחת.מפורטתבתכנית

ההצרחהייליינוסחתבהתאםלרמייייוחורלבעליםהזכויותעודףלפיכך,
יימסמך)להלןרמיייבאתרשפורסם,10.11.2019מיוםבמסמךהקבועה

ההצרחהי(.
השונים,התכנוןמתחמיביןזכויותלהצרחתהמנגנוןנקבעהההצרחהבמסמך

כיהעבודהלהנחתבכפוףוכןהמתחמיםביןהשוניםהשווילמקדמיבכפוף
.1מתחםלאחרכשנתייםויפותחויאושרוו-23מתחמים

ההקצאהטבלתעורךהשמאיעייישנקבעוהערכיםעלמבוססההצרחהמסמך
בשלהמתחמיםביןהשוויבערכיהבדליםקיימיםכיההנחהעלוכןוהאיזון

ההצרחה(:למסמך2)עמיכמפורטמיקומם,

המתחמים:3מ-אחדבכלהאקוויהיח'"דמספראומדןלעניןהבהרה

;כגוןהשונים,לשימושיםשמאייםשווימקדמיבחשבוןהובאוזהאומדןלצורך

.1במתחסמשוויים7.500ב-גבוה2במתחסוהמסחרהמגוריסשוויו=
.1במתחםמשוויים109ב-גבוה3במתחםוהמסחרהמגוריםשווי==
.1במתחםמשוויו20%ב-גבוה2במתחםהמלונאות=שווי=
.1במתחסמשוויו259ב-גבוה3במתחםהמלונאותשווי==
הזכויותשווילעומת109שלהפחתהניתנה2,3במתחמיםהזכויותלשווי*

ויפותחויאושרו2,3שמתחמיםהתכנוןגורמיהערכתבגיןוזאת1במתחם
.1מתחםלאחרכשנתיים

המצ'ים.בתחשיבכמפורטנוספיםשווימקדמיבחשבוןהובאו*

הזמןבמהלךצפוייםלשינוייםבהקשרלמסמך,הסתייגותמצייןהמסמךעורך
ההצרחה(:למסמך3)עמי
בלכ

הייהצרחהיילהצעתבחקשרהערכהלהציגהינההאקוויהיח!ידמספרשלהתחשיבמטרת\*

רמ"י.וביןפרטייםבעליםבין
הכנתלעתמחייב.מספרואיננוסופימספראיננובטבלההמצויןהאקוויהיחיידמספר\=

שיהיולנסיבותבהתאםוהמוחלטהאקוויהיחיידמספריקבעמתחםלכלהאיזוןטבלת

מתחם.כלשלהספציפייסלמאפייניוובהתאםהטבלההכנתבעתידועות

האקוויהיח'ידומספרהתחשיביםישתנוהניילהיסודבהנחותשינוייםשיחולוככל
בהתאם.

4444בתכנית2למתחם1ממתחםיחיידבמעברהיחסההצרחה,למסמךבהתאם
אקוויי.יחיידבמונחי1:1הינו
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תא/4444:תכניתמתוקףהזכויותיתרתסיכום

זכויות,*תא/4444בתכניתזכויותיתרתהמנהליםשבניהולהחלקהלחלקא.
הזכויותמיתרת2(.7)מתחםהשניההנוספתהמפורטתבתכניתשירוכזו

ההצרחהלנוסיחתבהתאםאתביתר,להםשהוקצוהזכויותיקוזזוהנ'יל
ההצרחה.5במסמך

עםלהסכםבהתאםזאתהחשמל,חביזכויותכןכמויקוזזוהזכויותמיתרתב.
החשמלי.חב'

80כ-שלליח'"ידממוצעעיקריבשטחאקווי,ביח'ידתינתןהזכויותיתרתג.
אלהזמינות(,)אינןבנייההיתריהזולעתלגביהןלהוציאניתןשלאמ""יר,
והאיזוןההקצאהטבלתשתאושרעתרקלזמינותשתהפוכנהדחויותיח'"ד

תא/4444.מתכניתשנגזרתהשניההנוספתהמפורטתהתכניתשל

המפורטתהתכניתאתהמהווהתא/4444/1,תכניתמקודמתאלובימיםד.
לתו'יב.המקומיתהוועדהבסמכותתכניתתא/4444,בתכנית2למתחם
במהלךלהפקדהלהידוןואמורה15.6.2022ביוםבוועדהנדונההתכנית

.2022דצמברחודש
והאיזוןההקצאהלטבלאותהשומהעקרונותמסמךשלטיוטהעפייי

הוקצוהמנהליםשבניהולהחלקהלחלקקבוצות(,לפימסתמנת)הקצאה
חלקםמהים,רחוקיםחלקםהתכנית,חלקיבכלהמדינהעםביחדמגרשים
לים.ראשוןבקומגרשיםושניליםקרובים
המקומיתהועדהבסמכותכתכניתרגיל,בהליךתאושרהתכניתכאמור,
2כ-הינולהיום,נכון,2במתחםהמפורטתהתכניתלאישורצפי-לתו'יב
9.שנים

כברשהוקצוהבניהזכויותבניכויאקווי,יחיידבמונחיתא/4444בתכניתהזכויותסהייכהזכויות-יתרתי
אקוויי.יחיידבמונחיאשכול,במתחם

הדעת.לחוותו-89בסעיפיםהזכויותיתרתפרוט7
הדעת.לחוותו-89בסעיפיםלקיזוזהזכויותחישובפרוטל
הדעת.לחוותו-5.69בסעיפיםפרוטראהל

צפוןצוותממתכננתמידעעפיייכאשרדלעיל,4.12.10בסעיףתא/4444/1תכניתלסטטוסהתייחסותראה9
.2023שנתבמחציתלהתנגדויותלהפקדהלהתפרסםצפויההתכניתאביב,תלעירייתשלההנדסהבמינהל
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המשפטי/קנייניהמצב.5

רישוםנסח.1

בלשכתהמתנהלהוכויותמפנקסמידעפיעלהמקרקעין,רישוםנסחפרטילהלן
:22.7.2021ביוםהאינטרנטבאמצעותשהופקיפו,-אביבתלמקרקעיןרישום

0:גוש

204:חלקה
אביבתל:מחוז

יפואביב-תלעיריית:מקומיתרשות

מייר1:|-במירהחלקהשטח

בשלמות-ישראלמדינת:בעלות

כמפורט:הערות,רשומותהבעלותוכויותעל

מקורישטרבתנאיבהערה,שוניםתיקונים,4.1.2010מיוםהערה-
הערה.-מקוריתפעולהםמתהות0,

יפואביבבתלהשלוםביהמיישצוקיים14225/1980מקורישטרבתנאיהערות:
שלשכרםבדבר,162902/08בקשותתיק28397/72אורחיבתיק21.9.08מיום

מהקרקע.4.75%עלשיעמודהמנהלים
מקורישטרבתנאיבהערה,שוניםתיקונים-30/12/2013מיוםהערה-

הערה.פ.מקורית-מהות,22

:הערות

יפובת'יאהשלוםהמשפטביתשללפסיקתאבהתאם1.10.80מיוםהסכםקיים
לצו.4סעיףעפייי28297/72אזרחיתיק

ביוםאושרהאשרהמדינה,לביןהמנהליםשביןהמקורילהסכםתוספתקיימת
בשייא28397/72אזרחיבתיקהשלוםהמשפטביתשללפסיקתאבהתאם,8

דב.שדהפינויועניינה5.3.2008מלום7

הסדרקייםלהסכם,ולתוספתהמדינהלביןהמנהליםשביןהמקורילהסכםבנוסף
28397/72בת.אהשלוםבבימייש17.7.13ביוםאושראשרלמנהליםהמדינהבין

דב.שדהלפינויבהוצאותהבעליםהשתתפותועניינו130248-93תלייא

אשרהמדינה,לביןהמנהליםשביןהמקורילהסכםהתוספתלקיוםהסדרקיים
.60824-11-17בת.א.בהרצליההשלוםבבימייש18.3.2070ביוםאושר

זכויותאתמשקפיםהמנהליםשבמחשבהזכויותבפלטהמופיעיםהחלקים
להסכםלתוספת5.1לסעיףבהתאם50%למדינהשהועברולאחרהבעלים

.10.2.2008ביוםשאושרה

.23.2.2000מיום4857מסיי.פ.עתיקות,אתרעלהערה-14.6.2000מיוםהערה-
בעיימ.לישראלהחשמלחברתלטיובת16.8.2007מיום126סעיףלפיאוהרההערת-

מיוםחלוקההסכםקיים52-0000472ח.צ.בעיימלישראלהחשמלחברתהערות:
אזרחיתיק1997ינוארמחודשהסכםוקיים10.11.87מיוםדבריםזפכרון7
.7.12.2009מלום2
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אביב-יפו.תלעירייתלטובתו-57סעיפיםהפקעהעלהערה-

בשטוח6580עמוד22.5.16מיום7269מסיפרסומיםבילקוטפורסם:הערות
מייר.8

אביב-תלובניהלתכנוןהמקומיתהועדהלטובת27תקנהמקרקעיןיעודעלהערה-
לפן.

התחבורה.ישראל/משרדמדינתלטובתו-57סעיפיםהפקעהעלהערה-

.5309-5299עמוד19.2.2018מיום7707מסיפרסומיםבילקוטפורסםהערות:

,
אביב-תלעירייתלטובתוהבנייההתכנוןלחוק123סעיףתכניתהפקדתעלהערה-

יפו.

.28.7.19מיוםתמל/1003מסימפורטתתכניתהערות:

בנסח:הזכויותרישוםלגביהערה\*

מביא,5.5.2020מיוםתיקונולאחרהמנהלים,במשרדיהפרטייםזכויותרישום
מביאאינוהרישוםהמדינה.לטובתבחלקהמהזכויותמחציתקיזוזאתבחשבון
החשמל.חביחלקיקיזוזאתבחשבון

הפרטיייםהבעליםוכויותאתמשקף204בחלקההעדכניהזכויותשרישוםמכאן,
המדינהוזכויותהחלקהמשטחבלבד50%שלבשיעורהמנהליםניהולתחתאשר

הנותרים.50%ב-

החשמל1:חברתחוזה.2

חשמל,חברתלביןממ!ייע'ייישראלמדינתבין13.08.1967מיוםמכרחחוזה.1
כדלקמן:ועיקריו

מייר(.23,228)6896בגוש1בחלקהחלקיםשלמכירה
למטרתהנכסאתלולמכור1956משנתהרוכשבקשתעלמבוססתהמכירה

חשמל.ומתקנידלקמכליוהתקנתהקמה

לביןהגדולהגושמטעםהמנהליםביןחלוקההסכםנחתם10.09.1987בתאריך.2
כדלקמן:ועיקריוחשמלחברת
שייךלוהסמוךמגודרשאינוושטחהמגודרהשטחכילהבהירההסכםמטרת

זה.לשטחמחו*צינורותלהעברתאפשרותוכןחשמללחברת

מייר.23,338הינוחשמל,חברתעייששיירשםהוסכםאשרהכולל,השטח

רקאלא1חלקהשטחביתרתהנאהטובתלכלזכאיתתהיהלאחשמלחברת
לה.ששייךבשטח

חטיבתייעודלשינויצעדיםלנקוטהחברהרשאיתההסכם,פיעלזאת,עםיחד
הקרקע.

,07.12.2009מיום28397/72ת.א.1997מינוארהסכם-204חלקהשלרישוםבנסח''
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הגדול(:1-הגושמסיחלקה)לשעבר204חלקה6896גוש.3
המשפטביתמטעםהמנהליםלביןישראלמדינתבין,01.10.1980מיוםהסכם
כדלקמן:ועיקריוהגדול,הגוששטחלניהול
דונם.1,067.892ששטחה1מסיחלקה

דונם.610כ-המזרחיהחלק

דונם.458כ-המערביהחלק

הפיתוחתכניותכיוישתדלופיתוחתכניותהמנהליםיומוהמזרחיהחלקלגבי+
יחייד.3,660וסהייכברוטולדונםיחייד6שלבפועלבניהיאפשרו

.2007משנתמתקןהסכםראההמערבי-הצדלגבי*

:(10.2.2008ביוםהמשפטביתע'"י)אושר18.09.2007מיוםהמתקןההסכם.4
שטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםלביןישראלמדינתביןנחתםההסכם

.(6896)הגדולהגוש
השטח.ותכנוןדבשדהפינויבעניין6896בגוש204חלקהבגיןהואההסכם

קובע-להסכם4סעיף+
בפעולותלהתחילדיןלכלובכפוףיכולתהכמיטבתעשה'יהמדינה

ישתפוהצדדיםדב...שדהושטחהחלקהשטחשלתבייעלהכנתהתכנון
דב".שדהובשטחהחלקהבשטחלבניההזכויותלמקסוםביניהםפעולה

קובע-5.1סעיף+
בתוצאהמהחלקהשינבעואובחלקההבניהזכויותכי,בזה'ימוסכם
קרקעותלמעטהחלקה,שלהמלאהשטחלגביוחלוקהאיחודמתכנית
ביניהםשוויםבחלקיםהצדדיםביןתחולקנהלהלן,כהגדרתןהמדינה

צד".לכל%

:18.3.2020ביוםהמשפטביתע'"יישאושרהסכם.5

שטחלניהולהמשפטביתמטעםהמנהליםלביןישראלמדינתביןנחתםההסכם
.(6896)הגדולהגוש

מאיבחודשהמנהליםהעבירולמדינה,המנהליםשביןלהסכם3.3לסעיףבהתאם
המדינה.עייש204בחלקההבעליםמזכויות50%<0
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:204בחלקההחשמלחברתזכויותלשוויהתייחסות.6

חברתזכויותבעניין64975-09-19)הייפבהרצליההשלוםמשפטביתהחלטתלהלן
:6896/204בחלקההחשמל

תשפייגבתשרי,לאיתאריך:
2022באוקטובר,6

64975-09-19הויםהשלוםמשפטבבית
שקדיעקבהשופטבבודבפניבהרצליה.

854מס'בקשה
)ייהחלקה"(6896בגושי204חלקהבעניין:
(68%6)הגדולהגוששטחלניחולהמשפטביתמטעםהמנתהליםובענליר:
בחלקההחשמלחברתזכויותובענייך:

הההסוותשיהוההנק]
החלטהה--”4469156?,5?«%??:,;:0.%װט*שכ*לניחולהמשפסביתמטעסהמנחליםהמבקשים: יםשההלי.:תיםו-בס

-%;%;?;*%אָ?;וֹ%*?אָ%”*%וֹ%הפלם%??%וּ?64956%אביבתל,1צייטלץמרחי
.*%«4*%”%%?4?;#%%*;4;?”:#%%%%%#י|03-4910333פקס.,03-6092753טלי, שםםששהלשסהוהפמקבש

הצורךשמתייתרהרי,7בסעיףהאמור|בהינתן\3*77"='
מטעםשהוגשהחוזרלעיוןבבקשהולהכריעלדוןישראלמדיגתהמשיבות:

הזכויותבעלירשאים,6לסעיףאשר||המנהלים.)אזרחסאביבתלמחוזפרקליטותעייי
ימים.7להושי3לתוךאביםתלקרדן()בית15בגיןמנתםמדרך

02-6468005פקס:;722637ג-270טל.

(656)בקשהבחלקהחשימלחבזכויותבנושאהוראותלמתןבקשה
'"דיגיטאליתנחתם*"

בזה-חמש-27-.2202.8.712022-]מיוטרמיוםזהנכבדמשפטביתלהחלטותבהמשך
'"תגובת)להלן:חוורלעיוןלבקשה22.9.2022מיוםתגובתהזהובכלל4לבקשההמדינה

ביתמתבקשלהלןלמפורסובתמשךלאורעמדתם.לחלןלפרטהמנחליםמתכבדיםהמשיבה"י(
זו.לבקשהו-46בסעיףכאמורלהורותהנכבדהמשפט

עלוהועמדהאיזוןבטבלתנקבעהחשמלחברתשטחכיהמשיבהטוענתלתגובתה5בסעיף.1
ובלשונן:הזכולות.נגזרותהשטחמןוכידונם23.338עלולאדונם8

זה(,משטחלההמגיעותהנגזרותהזכויותלכך)ובהתאסהחשמלחברתגיי..ושטח
נגזרותהשטחומדונס(.23.338)ולאדוכם19.28עלוהועמדהאיזוןבטבלתנקבע

הזבויות",

לתגובתה:7בסעיףהמשיבהומוסיפה
-=דוןפסקלפילההתתייבולתןהזכויותאתהחשמללחברתלהעניקןהמנתלוםשמבקשים|ככלל.

אתלשנותמבקשיםחםשכןהתכניתשילעקיפהבתקיסתשמדוגברהרידונכו,23.334בשסיתזבוירונ
חאיזון,בסבלתהקבועמהשטחהנגורותהזבדיות

ייתהמגרש)לחלן;דונם19.28בשטתהחשמל,חברתמגרשהואהמיוחדיי,ייהמגרשזכולות.2
0*0.7948823הינרתא/8444תכניתשלהאיווןבטבלתשנקבעכפיהיוצא,המיוחד'קבמצב

תא/4448.בתכניתהזכויותמסך(0.795%)
תא/4844.בתכניתהזכולותמסך30.687%הינןתא/4444בתכנית204חלקהכלשלזכויותיח

בתכנית204חלקהזכויותמופיעותבותא/4444תכניתשלותאיווןההקצאהבטבלת77-עמי
שם147במסדמלמעלהחשישיתהשורה-הנוחות.לשםרצייבשס(167)מסיידתא/4444

.לבקשה.'עימסומןהמיוחדלמגרשמתייחסת

שזכויותחרילרחייד,16,498חינותא/4444בתכניתתאקוויוולנטיותהדיוריחידותשמסיבהינתן.3
למדינה,שהועברו50%הפחתתלאחרתא/4444,בתכניתוזמדינה()שאיגם4בחלקההבעלים

אקוויוולנטיות.יחייד2,531.29לזכויותשחינן15.343%חינו
נחייד131.159ל-הינן(0.795%)תא/4444בתכניתהחשמלחברתוכויותשמלואבתינתן+

משארהחשמלחברתאתבמשתמעו/אובמפורשהמחריגהחוראהובהעדראקוויוולנטיות
מזכויותמחציתלהפחיתשיש|הריהמדינה,לטובתמזכויותיחםמחציתשיפהישוהבעלים
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יחידות2,531.3?מתוךיח'יד65.579ל-זכאיתוחינהלמדינההעברתןלטובתהחשמלחברת
,204חלקהמחציתזכאיתלהןהאקוולוולנטיותהדלור

המדינהשאינםלבעליםלחלוקההעומדותית'יד2,531.39מסךכיהינוהאמורמשמעות
יח'יר,65.58חשמלחברתלטובתלגרועישהמנתלים(שכייט)בולל

וחברתהמדיגהשאינםלבעליםלחלוקהעומדותכאמוךחשמלחברתזכויותגריעתלאחר
המנהלים(.שכייט)כולליחייד2,465.81חשמל

הרילמדינה,הועברובחלקההחשמלחברתשזכויותהעובזהבשלתחשיב,שלבסופוכייודגש.5
האדזון.בטבלתהמיוחדהמגרשזכאילחןהזכויותמלואאתהמדינהשתקבל

חישובלצורךהינוחשמלחברתזכויותשלראויחישוםשלוהמחותית,היחידה,החשיבות
חלוקתבעתחשמלוחכרתהמדינהשאינםבהלקחמהבעליםלגרועשישהדיוריחידותכמות

.בחלקההזכויות

שבטבלתלהוראותבהתאםכילמנהליםלחורותהנכבדהמשפטביתמתבקשכןעלאשר|6
זכויותמסךלהפחיתישהמדינה,לטובתבחלקההזכויותמחציתהפחתתובהינתןהאלוון

נחייד,45.58להחשמלחברתזכויותאתזהבתיקהמנהליםעייילחלוקההעומדותהבעלים
המדונהוכלהמנהליםטרחתשכראתלנכותישהחשמלחברתשלאלחמזכויותכייודגש

לכך.התנגדותההביעה
חברתזכויותבגלןהטרחהלשכרהמנהליםזכותלסוגייתשמעברהרילעילהמפורסלאור.7

ביתובהחלטתחמדינהבתגובתשחועלונוספותלטוגיותלהידרשהצורךמתייתרהחשמל
חמשפט,

המשפטביתמטעםהמנחלים
(6896)הגדולהגוששטחלניהול

יחייד65.58המדינה,שאינםלבעלים,לחלוקההעומדותיחיידממסילהפחיתיש-לסיכום
החשמל'.חברתלטובת

אתזויח"דממכסתילגרועישהמנהליםלעמדתהחשמל-חב'זכויותבשליח"ד65.58יופחתוהמדינה,שאינםהבעלים,לגביכילהדגישיש
יח"ד.יתרתאתהחשמללחברתולהקצותטרחתםשכר
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השוניםלמתחמיםהשווילמקדמיהתייחסות6

השווילמקדמיביחסהמקורית,בהחלטתוהמשפטביתעייישהוצגולדגשים,בהתייחס
בקצרה:התייחסותילהלןדלעיל(,1)סעיףהשוניםהתכנוןבמתחמיהשונים

הדיור:יחידותגודל.1
ליחייד.ממוצעעיקרישטחמייר120--תא/0073תכניתמתחם*

ליחייד.ממוצעעיקרישטחמייר79--תמ'יל/1003תכניתמתחם+

שטיחמייר83.57כ--תא/4444תכניתבתחום2למתחםהמפורטתהתכניתמתחסם*
ליחייד.ממוצעעיקרי

תא/0073תכניתבמתחםיחיידשלממוצעעיקרישטחדלעיל,4.12.1בסעיףכמצוין
שלממוצעעיקרישטחדלעיל,4.12.2בסעיףשמצויןכפיבעוד,ליחייד,מייר120הינו

.

ליחייד.מייר79הינואשכול()מתחםתמייל/1003בתכניתיחייד

להשוואההבסיסיחידתאתמהווהאשכולתכניתבמתחםאקווייויחיידהיותלפיכך,
במתחםהאקווייליחיידביחסהאקווייליחיידשטחמקדםלקבועישזו,דעתבחוות
אשכול.תכנית

תא/0073בתכניתיחיידשטחשלופוחתהולךשולישוויבחשבוןהבאתיזהלעניין
כוללכמקדםידיעלכומתזהשוויאשכול.בתכניתיחיידשטחשללשוויביחס

תא/00732.בתכניתיחיידלשטחביחס0.93שלבשיעור

לעומתתא/0073תכניתבמתחסיחיידשללשטחההתאמהלמקדםהנוסחהלהלן
אשכול:תכניתבמתחםיחייד

אקווי"יח'ידלשטחביחסתא/0073תכניתבמתחםממוצעתאקוויייח"ידשטחהתאמתמקדם
אשכולבמתחםממוצעת

-ממוצעתאקוויייחיידשלבמיירעיקרישטח
תא/0073תכניתבמתחם

-ממוצעתאקוויייחיידשלבמיירעיקרישטח
אשכולתכניתבמתחם
19(120/79)שטחמקדם

בתכניתאקוויייחיידלשטחשוליותמקדם
3במתחםאקוויייחיידלשטחביחסתא/0072

אשכול
במתחםאקוויייח"דשטחמקדםסה""כ

183אקווייבמתחםליח'"ידביחסתא/0073תכנית
אשכול
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:הזכויותזמינות.2
6.5כ-מפורטות-תכניותלאישורצפיזמינות.לאזכויות-תא/0073תכניתמתחם*

שנים.

לבנייה.זמינותוכויות--תמ'"ל/1003תכניתמתחם*

תא/444/1(--)תכניתתא/4444תכניתבתחום2למתחםהמפורטתהתכניתמתחם*
4.17.10סעיף)ראה2למתחםמפורטתתכניתלאישורצפיזמינות.לאזכויות

שנים.2כ-דלעיל(-

הערות:

בחשבוןוהבאתיהדחיהמקדםכימותלצורךהמקורית,בשומתיההיוון:שיעורא.
מועדלגביהגבוהההוודאותאירמתאתשגילם,(7%)יחסיתגבוההיווןשיעור
הנייל.התכניותאישור

תכניתשלאישורהלמועדבאשרהוודאות,ואיהסיכוןרמתלהיום,שנכוןמכיוון,
שלאישורהלמועדבנוגעההלווןשיעוראתלשנותלדעתינכוןקטנה,תא/4444/1

המקורית.בשומתישנקבעכפי,7%במקום6%ל-זותכנית

תא/4444/1:תכניתבמתחםהבעלויותהרכבב.

כיעולהלתכנית,קבוצותלפימסתמנתוהקצאההשומהעקרונותבטיוטתמעיון
ענייןישלהםגדולים,גופיםשלושההינםבתכניתהזכויותמבעלימ-%0?ללמעלה

.2046בחלקההזכויותובעליהעירייההמדינה,התכנית-בקידוםרב

ושהיאלתכניתרבותהתנגדויותיוגשולאכימבוטל,לאסיכויקייםלפיכך,
המקורית.בשומתימהצפייותרמהירבאופןתאושר

והפיתוח:האדריכליהעיצובתכניתג.

להיתרבקשהלהגשתכתנאיקובעותתא/4444/1תכניתוהןאשכולתכניתהן
המקומית.הועדהעיייופיתוחאדריכליעיצובתכניתשלאישורהאתבנייה,

הסוגיות/בעיותמרביתאתכוללתשהיאמכיווןרבה,חשיבותהעיצובלתכנית
ניתנותהעיצובתכניתאישורבמהלךכאשרהיתר,שלאישורובפניהעומדות

היתרהוצאתלפנילצוץשעשויותהבעיותלמרביתוהפתרונותהתשובותבעצם
שלאישורובפניהדלתי"יאתייפותחהעיצובתכניתשלשאישורהמכאן,הבנייה.

מימוששלבדרךבמתחסהזכויותלזמינותומקדםהכרחיכשלבהבנייה,היתר
בהיתר.הזכויות

הזכויותלחלוקתבאשרהמשפטיות/תכנוניותהמחלוקותעקבלהיום,נכוןברם,
העיצובתכניתקודמהטרםעצמם,הפרטייםהבעליםוביןלמדינההמנהליםבין

יקרוםשאישורהסבירתא/4444/1,תכניתשלגביבעודאשכול,תכניתבמתחם
האדריכליהעיצובשתכניתכךהללו,המחלוקותהסדרתלאחרוגידיםעור

לאישורה.בסמוךתעשהמכוחה,הנדרשת

אשכולמתחסםתכניתביןבנייההיתרילהוצאתהנדרשהזמןמשךשבפועלמכאן,
ביןהדחיהמקדםלהפחתתנוספתסיבהומהווהמצטמצם,תא/4444/1ותכנית

התכניות.
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המיקום:השפעת.3

לבעליההקצאהעיקרכיום,הידועיםהנתוניםעפיייתא/007ג,תכניתמתחםלגבי
כךלים,קרוביםשאינםבמגרשיםתא/0073/2,בתכניתהינה204בחלקההוכויות

אשכול.תכניתלמתחםבמאפייניודומהתא/0073תכניתמתחסמיקום,שמבחינת

בכללותו2מתחם:תא/4444תכניתבמתחםו-?אשכול()מתחם1למתחמיםבאשר
יותרקרוב1למתחםמערביתמצוי7מתחם-1למתחםביחסמשופרבמיקוםהינו
עגנוןשיכרחובותורועשיםראשייםתנועהבציריבחלקוגובל1שמתחםגםמהלים,
אשכול.ולוי

נספחטיוטתועפיייבתא/4444(2מתחם)תכניתתא/4444/1תכניתתשריטעפייי
המגרשיםרובהתכנית,שלקבוצותלפימסתמנתוהקצאההשומהעקרונות

מפוזריםותעסוקה,מסחרלמגורים,בסיווגמגרשים,204לחלקההמוקצים
לים.ראשוןבקומצוייםו-22074022מסימגרשיםכאשרהתכנית,במתחם
המדינה,שאינםהבעלים,שלההקצאהמגרשישלהצפויהמיקוםבכללותו,לפיכך,

תכניתבמתחםההקצאהמגרשימיקוםפניעלעדיףמיקוםמשקףהתכניתבמתחם
12.5%שלעדיפותובממוצע-10%-15%שביןעדיפותמיחסאנילומיקוםאשכול,

של-מיקוםמקדםהשומה-ולענייןאשכולבמתחםההקצאהמגרשילמיקוםביחס
השניה.המפורטתהתכניתמתחםלטובת5

יימסמךעורךהשמאימסקנותאתאימצתיהמקוריתדעתיבחוויידהערה:
שהינוו-1,2תכנוןמתחמיביןהמגוריםלשטחיהשווימקדםלענייןההצרחהיי

5.

אתראויבאופןמשקףאינוזהמקדםלדעתיתא/4444/1,תכניתנתוניפרסוםלאור
כמפורטלשנותווישתא/4444לתכניתו-?1תכנוןמתחמיביןהמיקוםההבדלי

לעיל.

נוספים:מקדמים.4

1סעיףבהגדרותכלוליםשאינםנוספים,התאמהלמקדמיהתייחסתיבשומתי
לשומה:

המצויהחלקהלחלקדלעיל,4.13בסעיףכמצויןתכנוני-פוטנציאלמקדם*
ודאותברמתהבניהבזכויותלגידולפוטנציאלקייםתא/0072תכניתבמתחם
גבוהה.

תא/0073תכניתמתחםלגבי1.1במקדםוהפוטנציאלאמדתיהשומהלעניין
התכנון.מתחמילשארביחס

שמימכאן,לבנייה.מאושרתתכניתאשכוללמתחם-צפויהשבחההיטלמקדם*
לושמכרמיכאשרמושבחת,קרקעמקבלהואכייודעזהבמתחםוכויותשרוכש

ההשבחה.היטלאתשילם

עדייןאיןתא/0073ותכניתתא/4444תכניתשל2תכנוןבמתחמיזאת,לעומת
בנייה.התרילהוציאניתןמכוחהמאושרתמפורטתתכנית
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קרקערוכשהואכיבחשבוןמביאאלהתכנוןבמתחמיזוכויותשרוכששמימכאן,-
התכניתבגיןהשבחההיטללשלםעליויהאבעתידכאשרבמלואה,מושבחתלא

בקרקע.הוכויותאתלזמינותשתביאהצפויההמפורטת
בתאו/24444תכנוןלמתחמיהשבחההיטלמקדםאתאמדתיהמקוריתבשומתי
אשכול.תכניתלמתחםביחס0.875שלבשיעורתא/0073ומתחם

ההשבחהשהיטלהעובדהבגיןזה,מקדםלתקןצורךראיתימחודשת,בחשיבה
הפחתהבחשבוןלהביאצורךשישכךהמפורטת,התכניתלאישורעדדחויהינו

תכנון.מתחםלכלהראויהדחיהבשיעורההשבחההיטללמקדם

בשומתישנקבעולמקדמיםביחסזו,בשומתיהמקדמיםלגביכלליתהערה.5
המקורית:

הזכויות:בעליהעדפות

המתחםלבחירתבחלקההזכויותלבעליהמנהליםפניתבעקבותכילידיעתיהובא
כמפורט:העובדותהתבררובו,וכויותיהםלהקצאתידםעלהמועדף

בלבד.22%כ-קטן,היההזכויותבעלישלהביקושאשכול,תכניתמתחםלגבי\
לכלביקושהיהלאשםגםאךניכר,ביקושקייםתא/4444בתכנית2מתחםלגבי\

בלבד.מהזכויות2/3לכ-אלאבמתחס,הזכויותלבעליהמיועדותהזכויות
המיועדותהזכויותמסךבהרבהגבוהביקושקייםתא/0072,תכניתמתחםלגבי

הנוכחית(.במתכונתןמהזכויות,3.7)פיבמתחםהזכויותלבעלי
כיבעלילמראותהבחירותכאשרשוק,שווימעיןמשקפותהניילייהבחירות!י

2מתחםאתלאחריותא/0072,תכניתמתחםאתלבחורמעדיפיםהבעלים
אשכול.תכניתמתחםאתמכןלאחרורקתא/4444בתכנית

להתעלםאפשראיאךסובייקטיביים,משיקוליםנובעותמהבחירותחלקאמנם,
בשומתישנקבעוהשווי,למקדמיבאשרשונהעמדההמשקפתהשוקיי,יימדרישת
לחשיבהפתחהןגםיוצרותשוק,שוויהמהוותהבעלים,בחירותלכן,המקורית,

המקורית.בשומתישנקבעוהשווי,למקדמיבאשרמחודשת

הזבויות:שווי.6
בסעיףיוצגהשוניםהתכנוןבמתחמיאקוויייחיידבמונחיהיחסיהוכויותשוויפרוט

הדעת.לחוות1
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בשומהושיקוליםגורמיםעקרונות.7

התכנוןבמתחמיהגדוליי(הגוש)יימתחם204חלקהזכויותשלהיחסיהשוויאתלבחוןבבואי
כמפורט:והשיקולים,הגורמיםהעקרונות,אתהיתר,ביןבחשבון,הבאתיהשונים,

שלמערבייםהצפוןבשולייםאביב,תלהעירשלהכלליבמרקםשבנדוןהנכסשלמיקומו.1
העיר.

המהווהמבונה,ולאריקהקרקעוהיותולסביבהביחסמיקומושטחו,שבנדון,המתחם.2
מפותח.לאממתחםחלק

בסעיףלפרוט)בהתייחסשבנדוןהחלקהעלהחלותהעיקריותהעירבניןתכניותהוראות.3
דלעיל(-4

ממנה.הנגזרותהמפורטותוהתכניותתא/0073מתארתכנית*

-ממנהשנגזרההראשונההמאושרתהמפורטתהתכניתתא/4444,מתארתכנית*

למתחםהמפורטת)התכניתתא/4444/1ותכניתאשכול()מתחםתמייל/1003תכנית
לתוייב.המקומיתהועדהעייילהפקדהשאושרה,(

דלעיל(:4.12בסעיף)פרוטהבאבאופןמרוכזותשבנדוןהחלקהזכויותכיבחשבוןהובא.4

.תמ'יל/1003מפורטתתכניתבתחוםזמינותבנייהזכויות*

)זכויותתא/4444מתארבתכנית2למתחםהמפורטתהתכניתבתחוםבנייהזכויות+
זמינות(.לאבנייה

.תא/0072מתארתכניתבמתחםזמינותלאבנייהזכויות*

האקוויייחיידבמונחיהמנהליםשבניהול204חלקהזכויותביןהיחסבחשבוןהובא.5
במתחםהאקוויייחיידכאשראבסולוטי,שווישלקביעהללאהשונים,התכנוןבמתחמי

להשוואה.הבסיסיחידתאתמהווהאשכול

אקווי(יחייד)במונחיהשוניםהתכנוןבמתחמיהחלקהזכויותשלהיחסיהשוויבאומדן.6
מתחמימיקוםהבנייה,זמינותיח/יד,לגודלבהתייחסשווי,מקדמיבחשבוןהובאו

בנייה.זכויותלהגדלתופוטנציאלצפויהשבחההיטלהתכנון,

הפחתהמקדםבחשבוןהובאתא/00732,תכניתתכנוןבמתחםהחלקהלזכויותבהתייחס.7
הזכויותכיסביר)סיכויההקצאהבמגרשיהזכויותלהקצאתבאשרהוודאותאיבגין

ייבמושעי(,בעלותזכויותדהיינואחרים,בעליםעםבשותפותיוקצוהמגרשיםמןבחלק
.0.97שלבשיעורהפחתהמקדם

)כביהמשפטביתלהחלטתבהתאם.4.75%שלבשיעורהמנהליםשכייטבחשבוןהובא.8
שכרעלמעיימבתשלוםמחויביםאינםהזכויותבעלי,11.4.2022מיוםשקד(השופט
63848-05-22)צייאהמחוזיהמשפטלביתהוגשוזוהחלטהעלערעוריםהמנהלים.טרחת
לשאתבחלקההזכויותבעליעלכיאלהבתיקיםשיקבעככל.(26751-06-22ורעייא

4.75%)ולא5.5575%הבעליםמזכויותיופחתוהמנהלים,טרחתשכרעלמעיימבתשלום
זו(.בשומהשנעשהכפי

ביןלהסכמיםלבבשיםשבנדון,החלקהשלהמשפטי/קנייניהמצבבחשבוןהובא.9
הדעת.לחוות5בסעיףכמפורטלמדינה,המנהלים
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שוויאתלקזוישפיהןעלהמנהלים,והנחיותהחשמל,חברתמולההסכםבחשבוןהובא.0
שיקוזזוזכויותהמנהלים,שבניהולהחלקהחלקזכויותמשוויהחשמלחביזכויות

דלעיל(.5.6סעיף)ראהתא/4444לתכניתהשניההמפורטתבתכנית

כאשרתכנון,מתחםבכלאקווייליח'ידקרקעשליחסישווייצויןהדעתחוותבסיכום.1
.(1)מקדםהייחוסנקודתאתמהווהאשכולבמתחםליחיידקרקע

הדעת.חוותעריכתמועד-לשומההקובעהמועד.2
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תא/4444בתכנית1-3תכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיח'יד8

תא/444431:תכניתבמתחסאקוויייח'ידמסיתחשיבלהלן.1

אַ

והים:-|שטתישירות/יחס|.-5

במונחיאקוי'יחיידמט!עיקרישטתעיקרישטחימלוהבמייהשטח>
י:ֶ:|עילייםשרותשטחי-|--יתיימספףריעוד

:0,₪1101₪בהישגמגוריםכולל

ממוצעתליחייד-

-השלוישיושמשנשיובמהש210000|\300\|סתירמיותדדור]
| אאאה|לאשפע|ו8%אא|קמדסאמת|מעלאע||מ8גג||המישס" ₪20,20,2₪10,₪1100סחירמגוריםסהייכ ממוצעתליחייד

העיקריעלהשטח

- העיקריהשטחעל

־ העיקריעלהשטח

הערה:

למייר,17,600₪של-בסךלמגוריםעיקרימבונהלמיירקרקעשוויעלמבוססהתחשיב
)להלןתמייל/1003תכניתשלוהאיווןההקצאהטבלאותעורךהשמאיעייישנקבעכפי

תעסוקהלמסחר,השוניםהייעודיםושוויזהשוויבסיסעלכאשראשכולי(,תכניתיישמאי
והמלונאותהמסחרהתעסוקה,שטחיתמייל/1003,תכניתשמאיעייישנקבעוומלונאות
שארלשוויהמגוריםשטחישוויביןהיחספי)עלאקוויייחיידלמונחייתורגמו"י

הייעודים(.
מיירשוויעלהצביעואשכול,תכניתבמתחם2021שנתבשלהישנערךרמייימכרזתוצאות

אשכול.תכניתשמאיעייישנקבעלשוויביחסיותרגבוהלמגוריםעיקרימבונה
2/2021החודשבמהלךהמשפטביתלידישהועברהתחשיבעםאחידותעללשמורמנתעל

בחוותבחשבוןהובאולאאשכול,תכניתשמאיעייישנקבעוהשוויערכיעלושהתבסס
רמייי.מכרזתוצאותעפייילמגוריםהקרקעערכיזודעתיובחוותהקודמתדעתי

המפורטתהתכניתלמתחםאשכולתכניתבמתחםביתרשהוקצויחיידהמרתתחשיב.2
תא/4444תכניתשלהשניה

לבעליםהוקצולמדינה,המנהליםביןלסיכוםבהתאםדלעיל,4.17.2בסעיףכמצוין
מיתרתלקזזישאלהעודפותזכויותולכןלמדינהביחסביתךזכויותהמנהליםשבניהול
במתחםשיוקצוזכויותתא/4444,בתכניתהמנהליםשבניהולהחלקהחלקשלהזכויות
למתחםאשכולממתחםיחיידהמרתשלהיחספרוטלהלןהשניה.המפורטתהתכנית
השניה:המפורטתהתכנית

1:1-הינוההצרחהיייימסמךעפייי,2למתחם1ממתחסאקוויייחיידשלההמרהיחס

שנקבעוהשווילערכימתייחסהתחשיבהמשפט.לביתוהועבר3/2021חודשבמהלךשנערךלתחשיבבהתאם*
אשכול(.)מתחםתמייל/1002לתכניתוהאיזוןההקצאהטבלאותעורךהשמאיעייי
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תא/4444תכניתשל2תכניתבמתחםהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזבויותיתרת.9

של2מפורטתתכניתבמתחםהמנהליםלחלקהבנייהזכויותיתרתשלתחשיבלהלן
תא/4444:תכנית

תמל/1003:בתכניתהזכויותלחלוקתבהקשרהמדינהמולהתחשבנות

תמ'"ל/1002לתכניתוהאיזוןההקצאהטבלתעפייי6896גוש204לחלקהאקוויייחיידמסי
אקוויייח'יידמסי

המוקציםלמגרש|לחלקיםאקוויייח'ידמסי במגרשחלקיםיעודמגרשמסיבעלים
במגרש

000444ומסחרמגורים808
הגדול-הגושמנהלי

וה204חלקה

108
ודחישראלמדינת

₪(204)חלקה

|ה46550|סה"כלמדינתישראל||||||סה"כלמדינתישראל\||
204₪2,0לחלקהסה'יכ204לחלקהטיה'יכ

2במתחםהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותקיזוז
אקוויייחיידבמונחי

תכניתבתחוםאקוויייחיידמסי
י

₪,0ההקצאהטבלתעפיייתמייל/1003
לתכניתוהאיזון

החלקקמוקצאקוויייחיידסי -0החלקהלחלקמוקצהאקוויייחיידמסי
תמייל/1003בתכניתהמנהליםשבניהול

החלקהלחלקראויאקוויייחיידמסי
)ב(₪70-תמ'יל/1003בתכניתהמנהליםשבניהול

אקוויילחייד,%0
במונחילקיזוזלמנהליםיתרהקצאת

יחייד%95.1מסהייכ)כ-אקוויייחייד
43

4.11.9סעיףראהבתמיילע003,אקוויי
.

ב-אדלעיל(-
המנהליםמחלקלקיזוזיחיידמסי

0
2מתחםבתכנית

1

דלעיל(:5.6סעיף)ראההחשמלחברתזכויותלקיזוזבהקשרהמדינהמולהתחשבנות
להפחיתיש,10.6.2022מיוםהמשפטביתלהחלטתבהתאםדלעיל,5.6בסעיףכמצוין

חברתלטובתיחיד65.58המדינה,שאינםלבעלים,לחלוקההעומדותיחיידממסי
החשמל.
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בתכניתהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותיתרת
המפורטתהתכניתבמתחםשירוכזו)זכויותתא/4444

השניה(
תכניתבתחוםאקוויייחיידמסי

10008הטבלהעפייייחיידמסי)תא/4444
לחווייד(8.1בסעיף.

204לחלקה20.687%מ-

בתכנית

יחייד65.58החשמל-
למנהליםראויאקוויייחיידמסי
טבלת)עפיייתמייל/1002תכניתבתחום

7
15.3435%*4,834והאיזון(-ההקצאה

אקוויייחייד
בתכניתלמנהליםאקוויייחיידיתרת

11התכניתבמתחםשירוכזותא/4444
השניההמפורטת

אקוויייחיידאקוויי-818לחייד7
למנהליםאקווי?יחידיתרתסה""כ

₪2,1השניההמפורטתהתכניתבמתחם
לתא/4444

הינן204בחלקההחשמלחביזכויותלעיל,5.6בסעיףכאמור-החשמלחברתזכויות
תא/4444.בתכניתאקוויי-יחייד*8

המפורטתהתכניתבמתחםהחשמללחבייוקצואלהשזכויותהנחתיהדעת,חוותלעניין
תא/4444.תכניתשלהשנייה

זכויות,פחותיוקצוהחשמלולחברתיתכןאךהחשמל,חב'זכויותבשליח"ד65.58יופחתוהמדינה,שאינםהבעלים,לגביכילהדגישיש*
המנהלים.שכ"טאתלנכותויוחלטבמידה
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השונים:התכנוןבמתחמיאקויייח'"דריכוז=.0

התכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיח'ידמסיריכוז
השונים

אקוויייח'ידמסיתכנוןמתחם
0

זכויותיתרת
₪11 תא/4444בתכנית

₪18606תא/0072
7

הערה:

שהינוהמנהלים,שכייטאתלהפחיתישלעילהמצויןהאקוויייח'ידממספר
7.8סעיףראהוהפחתתו,המנהליםטרחתשכרעלהמעיימ)לעניין4.75%שלבשיעור
דלעיל(.
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השוניםהתכנוןבמתחמיאקוויייח'"דשליחסישוו=.1

השונים:התכנוןבמתחמיאקוויייחיידשלהיחסיהשווישלמרכותטבלהלהלן

מקדםאימקדם
הפחתהמקדםח'ידליבמיירעיקרישטח

פוטנציאלבאשרוודאות משוקללמקדםזכויותלהגדלתלהקצאתהיטלבגין|זמינותמקדם|מיקוםמקדםשטתמקדםממוצעתתכנוןמתתם
צפויהשבחה

הבנייהמגרשים

וכויותיתרת
המפורטתבתכנית
6200815908811₪1תכניתשלהשניה

תא/4444
)תא/4488/1(

לטבלה:הערות
הפרטייםהבעליםשליחיידשללהקצאהמנגנוןיצירתהינההדעתחוותמטרת*

השונים.התכנוןבמתחמי

מתחס.בכליחיידלהקצאתהמרהמקדסנקבעבתחשיבלפיכך,

של2במתחםיחיידשלהאקוויולנטיהערךכיהעובדהבסיסעלנקבעההמרהמקדם
האקוויולנטילערךביחסנמוךהינותא/0073שבתכניתובמתחמיםתא/4444תכנית

בזמינות.הדחיהבשלבעיקרזאתאשכול,תכניתבמתחםיחיידשל

המנהליםשבניהול204בחלקהיחייד1ל-זכותלושישמיכיהאמור,משמעות
שבתכניתבמתחמיםאותא/4444תכניתשל2במתחםהקצאתואתלקבלויבחר

בטבלה.שנקבעהליחסיותבהתאםאחתדיורמיחידתיותריקבלתא/0073

לקבלהובחראשכולבמתחםאחתאקוויידיורליחידתשוכאימיההדגמה,לשם
כדלקמן:וכויותיקבלאחרים,במתחמים

1/0.9321אקווי=יח'יד1.073--תא/4444תכניתשל?במתחםא.

אקוויי=8298.0/1יח'יד1.12-תא/0073תכניתשלבמתחמיםב.

עפיייהינותא/4444תכניתשלהשניההמפורטתהתכניתבמתחסאקוויייחיידשטח*
ההצרחה.מסמך

דלעיל.6.1סעיףראהת/0073,תכניתלמתחםשטחמקדםלעניין*
תא/4444תכניתשלהשניההמפורטתהתכניתלמתחמיזמינותמקדםלעניין*

דלעיל.6.2סעיףראהתא/0072,ותכנית
בעתהצפויההשבחהלהיטלמתייחסצפויהשבחההיטלבגיןההפחתהמקדם+

שלהמפורטותהתכניותואישורתא/4444לתכניתהשניההמפורטתהתכניתאישור
דלעיל.6.4סעיףראהתא/0073,תכנית

הדעת.לחוות6.3סעיףראההמיקוםמקדםלעניין*

דלעיל.6.4סעיףראהתא/0073,תכניתלמתחםתכנוניפוטנציאלמקדםלעניין*
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הדעת.לחוות7.7סעיףראהמגרשיםלהקצאתבאשרוודאותאימקדםלעניין*

הצהרה|.2

במזמיןאובוהזכויותבבעליהשומה,נשואבנכסאישיענייןכלליאיןכימצהירהנני
השומה.

1966התשכייו-מקצועית(,)אתיקההמקרקעיןשמאיתקנותעפיייהוכןהדוייח
שמאית.לתקינההועדהשלהמקצועייםהתקניםועפייי

החתום,עלובאנו

מקרקעיןשמאישילר,ירוןמקרקעיושמאירוזנברג,שאול
.

ש\///{'ב,מו6 /":מור-ש- /07וּוּ%וּ|/-0 /.אתמסירשיון- ארשיר
4 ּ7;/

//כ#ש4&9 7כ/?%:ב

/,![



57147סאתתאת5סתרוזנברגשאול
תד5מ51מקרקעיןשמאי

אץוסדאמאאזתעירונימתכנן
7אסותסס-אפמת51א4ס-14114ת525733רמת-גן,2גוריוןבןרחי

7קומה,1בסרמגדל
.םד03-5752033טל.

.אצאת02-5752041פקס.

ישממשמהממטממשמטממממהמאממאימהאסיאאאסתאהאפסאשסשתרךךךךך.ך/ך.ך-.ך-.ך.רךר'רתב
2022דצמבר,8:תאריך

27395/2022:מספרנו
לכבוד:

לניהולהמשפטביתמטעםהמנהלים
(6896)הגדולהגוששטח

תא/4444,מתארבתכניתהגדולייהגוש'"מתחםזכויותשליחסישוויאומדןהנדון:
-מהןהנגזרותהמפורטותוהתוכניותתא/0073מתארתוכנית

204חלקה:6896גוש:
המנהליםשבניהולתל-אביב,הגדולי,'"הגושממתחםחלק

תא/4444לתכנית2במתחםאקוויייח'ידמסיתיקון

ולשומתיהעדכוןי(יישומת)להלן:23.11.2022מיום27381/2022מסילשומתיבהמשך
כימצאתיהמקוריתי(,ייהשומה)להלן:11.1.2022מיוםד26337/20212מסיהמקורית

שתיעקבוזאתהמנהליםשבניהול7204חלקהבחלקהאקוויייחיידבמסיטעותבהןחלה
כמפורט:סיבות,

יתרהקצאתעקבלקיווויחיידמסישלכפולהלהפחתהשגרמהבתחשיבטעות.1
אשכול:תכניתבמתחם

9בסעיףהאחרונהובטבלה(55)עמיהמקוריתלשומתי9בסעיףהאחרונהבטבלה*
המנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותיתרתתחשיבמצוין)עמי56(העידכוןלשומת

השנייה(.המפורטתהתכניתבמתחםשירוכזו)זכויותתא/4444בתכנית
העדכון:בשומתשמצוינתכפיהטבלה,להלן*

בתכניתהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותיתרת
המפורטתהתכניתבמתחסםשירוכזו)זכויותתא/4444

השניה(
תכניתבתחוםאקוויייחיידמסי

₪10008הטבלהעפייייחיידמסי)תא/4444
לחווייד(8.1בסעיף

204לחלקה30.687%מ-

בתכנית

יחייד65.58החשמל-
בתחוםלמנהליםאקוויייחיידמסי

2900טבלת)עפיייתמייל/1003תכנית
והאיזוההקצאה

בתכניתלמנהליםאקוויייחיידיתרת
18התכניתבמתחםשירוכזותא/4444

ש'השניה......המפורטת.

|.97.63|.]רמ"י(מוליתר)הקצאתלקיווויחייד]
למנהליםאקוויייח'"ידיתרתסה'"כ

₪2,8השניההמפורטתהתכניתבמתחס
לתא/4444
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תמל/1003-תכניתבתחוםלמנהליםאקוויייחיידמסיהראשונה-המודגשתהשורה
עלהמנהליםשבניהולהחלקהלחלקשניתנוהעודפות,יחיידאתכברכוללתיח/!יד,8

לקיזוז.ונדרשותהמדינהזכויותחשבון
לתכנית2תכניתבמתחםלקיווזיח'ידמספרמצויןבההשנייה-המודגשתהשורה

החלקהמחלקלקיזוזיחיידמסישלכפולההפחתהבפועלמהווהיחייד,82.63--4
המנהלים.שבניהול

אקוויייחיידמסישלתחשיבציילהראשונההמודגשתשבשורההינוהנכוןהחישוב*
החלקה:בזכויותהיחסילחלקםבהתאםהמנהלים,שבניהולהחלקהלחלקהראוי

בתכניתאקוויייחייד15.34359%%4,834המנהלים-שבניהולהחלקהלחלקראויחלק
יח'יד741.7כ-=אשכול

בהתאם:לעילהמצוינתהטבלהאתבהתאםלתקןשישמכאן,*

בתכניתהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותיתרת
המפורטתהתכניתבמתחםשירוכזו)זכויותתא/4444

השניה(
תכניתבתחוםאקוויייחיידמסי

₪10008הטבלהעפייייחיידמסי)תא/4444
לחווייד(8.1בסעיף

מחצית-בתכניתלמנהליםראויחלק !ֶ\
1

204לחלקה30.687%מ-
למנהליםראויאקוויייחיידמסי

2,531'39 בתכנית

חבילזכויותהמיוחסהחלקבקיזוז 1ההייהתאי יחייד65.58החשמל-
למנהליםראויאקוויייחיידמסי

77טבלת)עפיייתמיילעע003תכניתבתחום

והאיזון(ההקצאה
בתכניתלמנהליםאקוויייחיידיתרת

11התכניתבמתחםשירוכזותא/4444
השניההמפורטת

₪3רמיי(מוליתר)הקצאתלקיווזיחייד
למנהליםאקוויייח'"דיתרתסה""כ

₪28השניההמפורטתהתכניתבמתחם
לתא/4444
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שבניהולהחלקהלחלקיח'ידמספרכימשמעו,לעיל,כמפורטהטעותתיקון
ובשומתהמקוריתבשומתישצויןמהמספרגבוה4444לתכנית2במתחםהמנהלים

העדכון.

לחלקשהוקצועודפותזכויותעקבהמדינהמוללהתחשבנותשנקבעהמקדםתיקון.2
אשכול:במתחםהמנהליםשבניהולהחלקה

`

כילבעליםהמדינהשביןלהסכמותהתייחסתיהעדכוןובשומתהמקוריתבשומתי
בהצעהשנקבעולמקדמיםבהתאםתיערךהעודפות,לזכויותביחסההתחשבנות

6לעדהזכאיםהמתאר,תכניתשבתחומיאחריםפרטייםלבעליםרמייישפרסמה
בתכניתזכויותיהםמלואאתלרכזהאפשרותניתנהלהםכולה,המתארבתכניתיחייד

אחת.מפורטת

הקבועהההצרחהייליינוסחתבהתאםלרמ'יייוחזרלבעליםהזכויותעודףקרי,
רמ'יל.באתרשפורסם,10.11.2019מיוםבמסמך

יתרהלקיזוז.יתרהנוצרהשבנדוןהחלוקהבעקבותהמדינה/רמייי,עםהסיכוםעפייי
1.59%כ-אשכול,תכניתשלהמאושרתההקצאהטבלתעפייילהיוםבחישובהינה,זו

בתכניתהמנהליםמזכויותכאמורשתקוזזיתרהתמל/1003,בתכניתהזכויותמסך
השנייה.הנוספתהמפורטת

הכנתלמועדכנכוןשראיתיכפיההצרחהנוסחתאתפירשתיהמקוריתבשומתי
שיחולוככלכי:ייההצרחה,למסמך4בסעיףשצוינולהסתייגויותבהתייחסהשומה,
בהתאסיי.האקוויייחיידומסיהתחשיביםישתנוהניילהיסודבהנחותשינויים

ביןשטחיםהצרחתבדברלמדינההמנהליםביןשנוהלומגעיםבעקבותלאחרונה,
המדינהכיהתברר4444לתכניתהשנייההמפורטתהתכניתלמתחםאשכולמתחם
סטייות.וללאכלשונוההצרחהבמסמךדבקה

1:1הינו4444בתכנית2למתחםס1ממתחםסיחיידבמעברהיחסההצרחהמסמךעפייי
ממתחםאקוויייחיידלהמרתמקדםלהפעלתמקוםשאיןמכאןאקוויי,יחיידבמונחי

.למתחם1

העדכון,לשומתלבסעיףהטבלהאתלתקןישדלעיל,1בסעיףלמצויןובהמשךלפיכך
כמפורטי:

בתכניתהמנהליםשבניהולהחלקהחלקזכויותיתרת
המפורטתהתכניתבמתחםשירוכזו)זכויותתא/4444

השניה(
תכניתבתחוסאקוויייחיידמסי

לחווייד(8.1בסעיף

204לחלקה30.687%מ-

₪,9ייוה-ו
בתכנית

₪9,1=-שירהבה יחייד65.58החשמל-
למנהליםראויאקוויייחיידמסי
טבלת)עפיייתמייל/1003תכניתבתחום

15.3435%*4,834והאיזון(-ההקצאה
אקוויייחייד

בתכניתלמנהליםאקוויייחיידיתרת

השניההמפורטת

אקוריייחיידאקוויי-818"חייד7
למנהליםאקוויייח'ידיתרתסה""ב

לתא/4444



4

:סיכום.3

שלהשנייההמפורטתבתכניתאקוויייחיידמסייגדלהנייל,מהתיקוןיוצאכפועל*
העדכוןבשומתיחייד1,565.18מ-המנהליםשבניהולהחלקהבחלקתא/4444תכנית

אקווי?.יחייד81.1,647ל-
התכנון.מתחמיבשאראקוויייחיידבמספרשינויאין+
השונים.התכנוןבמתחמיאקוויייחיידשלהיחסיהשווימקדמישלשינויאין\*

השונים:התכנוןבמתחמיאקוויייחיידמסיריכוזשלמתוקנתטבלהלהלן

התכנוןבמתחמיאקוויולנטיותיח"ידמסיריכוז
השונים

אקוויייח'ידמסיתכנוןמתחם
00אשכול

זכויותיתרת
₪1,1

תא/4444בתכנית
₪16תא/0073

1

בהתאםתוקנוהעדכון,שומתותקצירלההנילווההעזרתחשיבהעדכון,שומת*
בזה.ומצורפים

החתום,עלובאנו
מקרקעיןשמאישילר,ירוןמקרקעיןשמאירוזנברג,שאול

/ושו 1-.4מרל ..*ןןרונ /ל ]%ץ2 0/

247*/
!;!.1%מסירשיון

?

/
*וּ/י

5.-
מקלקוּ'וּ?ל



,וזות5סאתתאמפסתרוזנברגשאול
]אמת₪5141תקת4מפזמקרקעיוןשמאי

אוזסידזממאא4עירונלמתכנן
2אסזתסס-אמת51.!46-147ה4ת525733רמת-גן,2גוריוןבןרחי

7קומה,1בסרמגדל
.זתך03-5757033טל.

.אאת03-5752041פקס.
₪חגות.ת,].0י((תממאת5ס0תפיאורהחף

2022דצמבר,8:תאריך
אי27381/20222:מספרנו

לכבוד:
המשפטביתמטעםהמנהלים

(6896)הגדולהגוששטחלניהול

תא/4444,מתארבתוכניתהגדולייהגוש"מתחם זכויותשליחסישוויאומדןהנדון:
-מהןהנגזרותהמפורטותוהתוכניותתא/0073מתארתוכנית

אביבתל-הגדוליי,"הגושממתחםחלק,204חלקה:689גוש:
עזרתחשיב

,204בחלקההפרטייםהבעליםביןאקוויייחיידלהקצאתתחשיבמצייבלבקשתכם,בהתאם
התכנון.ממתחמיואחדאחדבכללהקצאהבהתייחסהמנהלים,ניהולתחתאשר

מסיהסברלמכתבבהתאם,8.12.2022מיוםתי27381/2022מסילשומהנלווהזהתחשיב
:8.12.2022מיום2

העמה.|מעתט,[וה=-שהא=== 'שווימקדםתכנוןמתחם

למתחם:לקבוצהפנימיותאקוויי

-=8000|ה81800|ה100ר|4100|\\האשכל\ב
|ה2000|ה15210|ה0898|ה171140|תאק0\| |ונורננראאשפא\]1ה26687|\ההסהמש\]

התכנוןמתחמיבכל4

| 2נ3שת||60)בדוגם204בחלקההפרטייםחלק



2

דונם:1שללבעליםהתכנוןמתחמיבכלפנימיתנקודותהקצאת-להמחשהדוגמא\

מתחמיבכלפנימיתנקודותהקצאת-להמחשהדוגמא

דונם1שללבעליםהתכנון
יחסיחלקמהות

בקבוצהפנימי
22חבישטחבניכוי204בחלקההפרטייםשטח

בדונםהחשמל

)לדונם(הקרקעלבעלפנימיותנקודות

הפרשהבניכוילדונםאקווייחימקדסםתכנוןמתחם)לדונם(הקרקעלבעלפנימיותנקודות

למנהליםבשב'יט|בכלבפועללבחירההקצאה
(4.75%)מתחם.למתחם

11

הערה:

המנהלים,שכייטבגיןהמע'ימאתלשלםהזכויותבעליעלכייקבעשיפוטיתבהחלטהאם
מעיימ.כוללשיעורושהוא5.5575%עליעמודהמנהליםכשכייטשיופחתהסכום

מספרית:דוגמא\

בחלקה.חלקים95974110/213578400000ישלפלוני
בחלקהד'0.2264701296די=503.981א95974110/713578400000של-זכותלפלוני

התכנון:ממתחמיאחדבכללפלונייחיידהקצאתלהלן+\

מיוחסשטח|לבחירהלדונםאקוויייח'יד
יח'ידמספר

בחלקהלפלוניבניכויבמתחםבפועלתכנוןמתחם
במתחםאקוויי

בדונם4למנהליםכשכ'ייטהפרשה
956.200אשכול

24*6.ך₪100909<תא/4444/2
6₪2000ךהך.ס.₪18תא/0073

החתום,עלובאנו
מקרקעיןשמאישילר,ירוןמקרקעיןשמאירוזנברג,שאול

/שר,

/ט#וֹנ*?4%&'0-- /450%%מר.-6&1
!;ן#א1%7מסירשיון

//*'%#”??ק- 822
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57147סאמתמאתפסתרוזנברגשאול
זהתת9141הקת154מקרקעיןשמאי

אשוסדזתאמאאועירונימתכנן
2אסזתסס-אמת51"4ס-141ת4ת525733רמת-גן,2גוריוןבןרת'

7קומה,1בסרמגדל
זתך.03-5752033טל.

.אאס02-5752041פקס.
₪-דאוה:פ-ואאהטתאפפסתפ6ץ-(..ס

2022דצמבר,08:תאריך
27392/2022:מספרנו

לכבוד:
לניהולהמשפטביתמטעםהמנהלים

(6896)הגדולהגוששטח

תא/4444,מתארבתכניתהגדולייהגוש'ימתחםזכויותשליחסישוויאומדןהנדון:
-מהןהנגזרותהמפורטותוהתוכניותתא/0073מתארתוכנית

204חלקה:6896גוש:
המנהליםשבניהולתל-אביב,הגדולי","הגושממתחםחלק

השוניםהתכנוןמתחמיביןלחלוקהאקוויולנטיותיח'ידחישוב

אקוויולנטיותיחיידחישובלהלן,8.17.2022מיוםתי27381/2022מסילשומתיבהמשך
השונים:התכנוןמתחמיביןלחלוקה

אקוו"-זכולותיחייד65.58)כוללהמתחמיםב-3לחלוקהאקוויולנטיותיחידותסהייכ
*₪,5החשמל(חבי

-- סה"יבבמתחם
4444בתכנית2אשכולבמתחם

תא/0073

הוששךשוה[יו%ה[שונהששנוישישייישיש החשמלהבוכויותבניבוי (0|2690|\1160|\162800[890]\הההרייי.התשמל.תמבניכויזכויותלבעליםסהיכ 7₪ע|890|הא*%|ההרייי"הערותלהלהי%57.4)ראההמנהליםשכיט

)ב-א(

הערות:
החשמלחביוכויותכוללבמתחם,הזכוויותמכללחושבהמנהלים*שכייט

אלהזכויותבגיןהמנהליםשכייטיופחתלאהמקוריות,זכויותיהבגיןאקוויייחייד75.15ישראלמדינתתקבלבו*יבמתחס

החתום,עלובאנו
מקרקעיןשמאישילר,ירוןמקרקעיןשמאירוזנברג,שאול

/ל 5\ררוו
1.מ

-%/0ר

/%%”1%#מס"רשיון
י/- -/
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