מס' דף1:

הועדה המקומית לתכנון ולבניה אורנית

תאריך14/09/2021 :
ח' תשרי תשפ"ב

פרוטוקול ישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה

ישיבה מספר 20210007 :ביום שלישי תאריך  24/08/21ט"ז אלול ,תשפ"א בשעה 18:00

השתתפו:
חברים:
ניר ברטל
אביבית אבורוס
עו"ד אלעד כהן
דורון טישלר
סגל:
אלישבע ליוש
אדר' נדין לומלסקי
אילנה נגר-אלון
מוזמנים:
עו"ד גופר אמיר

-

יו"ר הוועדה וראש המועצה
חברה
חבר
חבר

 מהנדסת המועצה מנהלת רישוי בניה ותכנון סטטוטורי מזכירת הועדה -יועמ"ש

נעדרו
חברים:
תמר גולן צדוק
אודי וילד
דוד כץ
אורנה רייטר
בועז בגריש
מוזמנים:
שלמה אפרתי
חני בריקמן
אדריכלית נטליה אברבוך

-

חברה
חבר ומ"מ יו"ר הוועדה
חבר
חברה
חבר

 מנכ"ל מבקרת -לשכת התכנון
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מס' דף2:
תאריך14/09/2021 :

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר20210007 :
בתאריך24/08/21 :

רשימת הבקשות

חלקה

מגרש

פרטי המבקש

כתובת

סעיף בקשה

גוש

1

20210075

9169

41

40-1

שפירא מיכל ואסף

הפקאן  2/1אורנית

3

2

20210067

9169

39

38-2

מגדל עדי

הפטל  1/2אורנית

6

3

20210042

9169

22

21-1

אזולאי רונן ושני ושמאי ארז התמר  3/1אורנית

11

עמ.

4

20210101

9169

33

32-1

צפריר צחי ותהילה

האגוז  26/1אורנית

14

5

20210093

9169

21

20-1

גולן מוריה ודור

התמר  5/1אורנית

26

6

20210094

715

יאיר מיקי ומיכל

הצאלון  4אורנית

35

7

20210056

388

עציון מיכל ואליק

הזית  45אורנית

38

8

20210026

789

גריידי נורית ואבי

החיטה  18אורנית

41

9

20210089

002

בלו סקאי ליסינג תפעולי
בע"מ

אורנית אורנית

50

10

20190001

 23א'

כהן אילן ורחלי

הפיקוס  9אורנית

80

9178
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מס' דף3:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין1504001 :
מספר בקשה20210075 :
סעיף1:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 שפירא מיכל ואסף
עורך:
 שטינמץ מאיה

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :הפקאן  2/1אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר

41

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש40-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:ממ"ד+מרפסות 2+חניות לא מקורות+גדרות.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  3%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 8.98מ"ר להנגשת המבנה.
מבוקש דיון חוזר בבקשה להקלה.
הבקשה נדונה בוועדת תכנון ובנייה בתאריך  20.07.2021ונדחתה מהסיבה שהוועדה לא
השתכנעה בנושא הנגשה עתידית.
בתאריך  12.08.2021הוגשה תכנית מתוקנת הכוללת אישור מורשה נגישות.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
חניה לא מקורה

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

קיים

מבוקש

188.98
32.15
12.00
25.00
188.98

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

188.98

12.00

12.00

57.15

%בניה62.99% :

מהלך דיון
מדובר על תיק שדיברנו בו בוועדה הקודמת .ביקשו אישור נגישות של  .3%הוועדה לא
מר ניר ברטל:
אישרה ,בגלל שלא השתכנעה שהמבנה מוכן לנגישות .אם אני זוכר נכון ,הסיפור היה שההכנה למעלית הייתה אמורה לצאת
בתוך איזה חדר .נכון?
עו"ד אלעד כהן:

יש את הפרוטוקול פה? צירפתם?

גב' אילנה נגר-אלון:

כן.

מר ניר ברטל:

הם עשו שינוי תכנון .תיכף אפתח .ומיד אציג אותו.

עו"ד אלעד כהן:
גב' אילנה נגר-אלון:

שלחת את זה אולי כנפרד .לא יחד עם סדר היום.
בנפרד.
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מס' דף4:

עו"ד אלעד כהן:
גב' אילנה נגר-אלון:
עו"ד אלעד כהן:

לא יחד עם סדר היום .כפרטני.
כן.
איזו משפחה? שפירא?

גב' אילנה נגר-אלון:

כן.

מר ניר ברטל:

מה לפתוח? את התוכנית? רגע ,לא רואים .מי יודע להגיד ,נדין ,מה הם שינו בתוכנית?

אדר' נדין לומלסקי:

הבקשה הייתה קומת קרקע וקומה א'.

מר ניר ברטל:

זה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .באזור המדרגות.

גב' אילנה נגר-אלון:

אילנה ,איפה הפרוטוקול של הישיבה הקודמת? אלעד מחפש אותו.

עו"ד אלעד כהן:
גב' אילנה נגר-אלון:
עו"ד אלעד כהן:

הוא בחומרים ששלחת?
כן.
אני רואה הצהרה חתומה שפירא ,וצורה של תוכנית.

מר ניר ברטל:

אני אפתח אותו ,אלעד ,שנייה.

אדר' נדין לומלסקי:

אם אתה יכול להגדיל ,ניר ,בבקשה .את אזור המדרגות.

עו"ד אלעד כהן:

נדין ,זו התוכנית הקיימת ,אחרי ,שלהם?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .אתם רואים ,למטה .בתוך חלל מדרגות ,באמצע יש פיר מעלון אנכי.

מר ניר ברטל:

פה כתוב פיר מעלית אנכי.

אדר' נדין לומלסקי:

מעלון.

עו"ד אלעד כהן:

זה היה לפני באחד החדרים ,או מסדרון ,מה זה היה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

צריך לפתוח פרוטוקול ,אלעד ,או שנסתדר בלי?

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

זה בדיוק מה שהיה .על זה אנחנו לא אישרנו? בסדר .סומך עליכם.
דורון ,אביבית .מאושר.

הצבעה:
פה אחד
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מס' דף5:

הוחלט:
לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה.
החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 בדף ראשון להשלים שם רשות רישוי תיקון תאור הבקשה לציין מפלסים אבסולוטיים הגשת תוכנית פיתוח עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,כולל הטמעת שוחות ביוב עפ"י תכנית אינסטלציה להוסיף מפלסי פיתוח מעבר לגבולות המגרש להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות שערים לנישה לאשפה ולכל הפילרים בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות מיקום ארון חשמל בתוך הבית לציין מפלסים ברחוב הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים חתימה על נספח אבטחה חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג התוכנית התחייבות עורך הבקשה הצהרת עורך הבקשה הסכמת שכנים ממגרש משותף (לציין שם מלא ,ת.ז .וחתימה) התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור אישור הג"א ע"ג תכנית הסכם עם מטמנה לפינוי פסולת בנין והערכת כמויות (כמפורט בתיק המידע) מילוי טופס הצהרה על אומדן  /הערכת כמות פסולת הבנין התחייבות להצבת מכולה הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ,ממ"ד אינסטלציה וביוב הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 חוות דעת יועץ קרקע הכוללת דוח ביסוס ליסודות וקירות תומכים ומכיל הוראות לגבי ניקוזמי גשם מהחצר
 הגשת תוכנית אינסטלציה סניטרית חתומה במקור ע"י בעל תעודה מוכחת ממוסד רשמיבישראל  +הצהרת מתכנן
 הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מתוקנים וחתומים  +קובץ תכנית פיתוח ב DWG -תנאי למתן היתר בנייה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח
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מס' דף6:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין1503802 :
מספר בקשה20210067 :
סעיף2:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 מגדל עדי
עורך:
 פוזניאק עמרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :הפטל  1/2אורנית
שטח מגרש 285.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר171.00 :
מ"ר

39

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש38-2:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+מרפסת+מחסן 2+חניות מקורות+
גדרות.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  2.89%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 8.25מ"ר  -להנגשת המבנה.
מבוקש דיון חוזר בבקשה להקלה.
הבקשה נדונה בוועדת תכנון ובנייה בתאריך 20.07.2021והוחלט לדחות את הבקשה
מהסיבה שהוועדה לא השתכנעה ביכולת העתידית בהנגשת הבית.
בתאריך  11.08.2021הוגשה תכנית מתוקנת הכוללת אישור מורשה נגישות.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה מקורה
מחסן

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

179.25
39.97
12.00
107.00
29.12
2.64
179.25

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

179.25

150.76

150.76

אלו שני בתים דו .זה הפרוטוקול.
זה גם המעלון באמצע החדר או משהו כזה ,היה?

מר ניר ברטל:

כן .הם שני בתים שהם היו דו .אותה נגישות שהייתה לכולם.

דובר:

מה זה מגדל עדי? בונים מגדל?

מר ניר ברטל:

עדי שפירא ,הבת של גידי ,התחתנה עם בחור בשם רון מגדל.
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39.97

%בניה62.89% :

מס' דף7:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

אה ,מגדל זה שם משפחה .חשבתי רוצים -
באיזה מספר מגרש זה ,נדין?

מר ניר ברטל:

 .38/2הוא לא דו .השני היה  .40/1סליחה .זו קומת קרקע ,זו קומה א'.

אדר' נדין לומלסקי:

אפשר קצת להזיז ,כן.

מר ניר ברטל:

אני מזיז .זה המעלון?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

בתוך כוך כזה בין החדרים.

אדר' נדין לומלסקי:

אנחנו רוצים לשמוע הסבר של האדריכל?

מר ניר ברטל:

אני רוצה קודם כל לשמוע מה דעתך .זה בסדר ,לא בסדר? נראה לך הגיוני?

אדר' נדין לומלסקי:
והחלל נשאר יותר פתוח.

אני פניתי לאדריכל .והוא אמר לי שלעת הצורך ,הם מפרקים את הקיר ,מורידים את הדלת

גב' אביבית אבורוס:

איזה קיר? של חדר השינה? זאת אומרת עוד פעם זו מעלית לתוך חדר שינה?

אדר' נדין לומלסקי:

לא .נראה לי שזו דלת למסדרון.

אין פה מסדרון .יש פה מצד אחד חדר שינה ,מצד אחד חדר רחצה .אם מורידים קיר אחד,
גב' אביבית אבורוס:
זה או לכיוון חדר השינה או לכיוון חדר הרחצה.
את יכולה להגי ד לנו ,נדין ,אם את יודעת ,מה המרחק בין הקיר החיצוני לקיר העתידי? כלומר אם
עו"ד אלעד כהן:
וכאשר הם יידרשו ,מה המרחק?
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

איזה קיר חיצוני?
מה שבצבע צהוב,
בצבע ירוק.
יש קיר חיצוני.
מה כתוב שם?  .300זה  3מטר.
אה ,זה  3מטר זה עד הקיר הזה? הבנתי .מה זה אומר? שהם ישאירו פתח?

לא ,זה אומר שכרגע החדר יהיה כמו האדום ,לצורך העניין .ובמידת הצורך מורידים את,
גב' אביבית אבורוס:
מוסיפים אבל מורידים את הדלת כנראה  ...לא תהיה פה מעלית -
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

נשאל את האדריכל .הוא נמצא פה.
אבל מה זה אומר? חשוב לי לשמוע אתכם.
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מס' דף8:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

אני לא יועצת נגישות.
יצטרכו לשבור את מה שנקרא ,לחצוב את התקרה?

אדר' נדין לומלסקי:

בבקשה .בוא נזמין את האדריכל .הוא יסביר לנו.

גב' אביבית אבורוס:

שאלה מצוינת לאדריכל.

עו"ד אלעד כהן:

אבל את מבינה שזו המשמעות.

לא ,לא חייב להיות שהוא יוצק את האזור הזה .אם הוא מכין כהכנה ,יכול להיות שהוא את
גב' אביבית אבורוס:
הרצפה שם לא יוצק ... .הוא לא יישאר חלל .אתה יכול לחפות אותו .אתה לא חייב ליצור אותו .ואז אין לך בעיה אחר כך ...
אתה סוגר אותו ,לא ביציקה .תשאל את האדריכל ,הוא יסביר לך.
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:

אם ילד ייכנס לחדר הזה ,חלילה ,את יודעת מה יקרה.
אין חור .לא ישאירו חור בשום צורה .זה לא יכול להישאר -
זה יותר גרוע .כי אם זה משהו שהוא לא יציב ולא חזק,
מי אמר לא יציב ולא חזק? ...

אלעד ,אנחנו מדברים עכשיו על מגרש  ,38/2הגשת בקשה על ידי מגדל עדי .ברחוב הפטל.
מר ניר ברטל:
זו הגשת בקשה חוזרת ,נדונה בוועדה הקודמת בקשה ל 3%-תוספת בנייה לצורך הנגשה .בפעם הקודמת הוועדה לא השתכנעה
שתוכנית ההנגשה אכן מנגישה את הבית .הבנו שנעשו שינויים בתוכנית .תקן אותי תיכף אם אני אומר משהו לא מדויק .וכרגע
אנחנו דנים לגבי ,אנחנו מסתכלים על קומה א' ,ולגבי המיקום של המעלון העתידי .השאלה העיקרית שעולה פה ,מה זה הקו
הירוק הזה? והשאלה השנייה שעולה פה זה במידה ובעתיד ירצו לעשות מעלון ,איך הוא יעבור דרך הרצפה.
אני אתחיל משאלה מס'  ,2ברשותכם .עמי פוזניאק ,אדריכל .ברשותכם ,אני אתחיל
אדר' עמרי פוזניאק:
משאלה מס'  .2איך הוא יע בור .כי בעצם כבר הגשנו פה הרבה בקשות ופעם ראשונה שהגשה  ...נדחית ,שאנחנו לא יודעים
ממה .בכל הבתים תכנון זה לא רק למצב  ...חושבים גם הלאה .בעצם כשמתכננים בית בהרבה מאוד כסף ומשאבים .אם
מתכננים מראש את המיקום שהולך להיות מעלית ,גם הקונסטרוקטור ,גם תכנון ,גם החדרים ,נובעים מזה .אז ידעתי שזאת
שאלה שתעלה בעקבות הפרוטוקולים .הלכתי לבית שעכשיו נמצא בבנייה וצילמתי לכם איך נראית הכנה למעלית .הכנה
למעלית מתבטאת קודם כל שלא עוברות קורות .המהנדס דואג שלא יעברו קורות שם ,דואג שבמידה ואני רוצה לבוא ולפתוח
את הפתח הזה ,יש המון דרכים .לא מזעזעים את הקונסטרוקציה של הבית .זה נורא פשוט.
מר ניר ברטל:

רגע ,עומרי .אין קורות ,אין שם יציקה.

אדר' עמרי פוזניאק:
שלו.

בשלב הראשוני יש יציקה .חלק זה יציקה ,חלק אנחנו עושים קירות קלות .כל אחד במקרה

עו"ד אלעד כהן:
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

אבל זה יותר דק מיציקה רגילה.
נכון.
מבחינה בטיחותית חלילה ,ילד דורך וזה ,זה בטוח? זה עומד בכל העומסים ,כן?

אדר' עמרי פוזניאק:

יש מהנדס עלי.

גב' אביבית אבורוס:

העומסים זה כל הקומה .זה לא רק במקום הזה .אבל מתייחסים ,כשעושים חישובי עומסים,
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מס' דף9:
לכל הקומה.
קודם כל בתחתית הרצפה אנחנו עושים את ההכנה למעלית ,זה אחד .שתיים ,אם תראה
אדר' עמרי פוזניאק:
בתקרה ,בדיוק באותו מקום אנחנו דואגים שכל הדבר הזה לא יעבור פה שום אלמנט קונסטרוקטיבי ,שפתאום ,אתה יודע,
לחתוך קורה באמצע.
עו"ד אלעד כהן:

בסדר .אבל זה בטוח לכל דבר ועניין ,עוד לפני שפותחים ולפני שעושים .זה מה שחשוב לי לדעת.

אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

בוודאי ,בוודאי.
בסדר גמור.

מר דורון טישלר:

אז גם ברזלים לא עוברים פה.

אדר' עמרי פוזניאק:

נכון .לא עוברים פה ברזלים .ברזלים אתה יכול לראות בתקרה ,עוברים פה מסביב.

עו"ד אלעד כהן:

טוב ,זה לא קשור לזה.

שנייה ,שאלה ראשונה .כיוון שהמעלית ,אין לנו כרגע צורך ,השנייה הזאת ,תודה לאל .אני
אדר' עמרי פוזניאק:
מקווה שגם לא יצטרכו ... .אני משתמש בחדר הזה  ...מלא .אני עוד יכול להרשות לעצמי .ביום שאני אצטרך לפתוח את
המעלון ,הקיר הזה אני בונה בו קיר לבנייה עתידית .החדר הזה יהפוך להיות חדר של  3על  .3יכול להיות משרד ,יכול להיות
המון דברים .ובעצם זה הופך להיות חלק מהמסדרון .נורא פשוט .מעבר לזה שם ,המעלון גם מגיע לקומת המרתף .ואז בכלל
סגרנו את כל הבית.
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

תודה .דורון ,יש לך שאלות? אלעד?
רק מה זה השחור הזה? לא קשור להנגשה .אבל יש מין משולשים כאלו.

אדר' עמרי פוזניאק:
יש לך פה חלל כפול.
עו"ד אלעד כהן:

פה יש לנו חלל כפול .עולים במדרגות ,יש לנו פה גשר לשני האגפים .יש לך פה חלל כפול,
מה זה השחור? מה זה משקף?

גב' אביבית אבורוס:

זה מסמן כאילו שיש לך חלל פתוח.

מר ניר ברטל:

אביבית ,משהו? עמרי ,גידי ,תודה רבה .תצאו שנוכל להצביע בעד.

*** מוזמנים יוצאים מהישיבה ***
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

בסדר? פה אחד?
כן.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה.
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מס' דף10:

החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 הגשת תוכנית פיתוח עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,כולל הטמעת שוחות ביוב עפ"י תכנית אינסטלציה להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות שערים לנישה לאשפה ולכל הפילרים בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים חתימה על נספח אבטחה נסח טאבו עדכני חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג התוכנית התחייבות עורך הבקשה הצהרת עורך הבקשה הסכמת שכנים ממגרש משותף (לציין שם מלא ,ת.ז .וחתימה) התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור אישור/פטור מהג"א ע"ג תכנית הסכם עם מטמנה לפינוי פסולת בנין והערכת כמויות (כמפורט בתיק המידע) מילוי טופס הצהרה על אומדן  /הערכת כמות פסולת הבנין התחייבות להצבת מכולה הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ,ממ"ד אינסטלציה וביוב הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 חוות דעת יועץ קרקע הכוללת דוח ביסוס ליסודות וקירות תומכים ומכיל הוראות לגבי ניקוזמי גשם מהחצר
 הגשת תוכנית אינסטלציה סניטרית חתומה במקור ע"י בעל תעודה מוכחת ממוסד רשמיבישראל  +הצהרת מתכנן
 הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מתוקנים וחתומים  +קובץ תכנית פיתוח ב DWG -תנאי למתן היתר בנייה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח
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מס' דף11:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין1502101 :
מספר בקשה20210042 :
סעיף3:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 אזולאי רונן ושני ושמאי ארז
עורך:
 רחימי יאיר

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :התמר  3/1אורנית
שטח מגרש 294.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר176.40 :
מ"ר

22

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש21-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת :מרתף+ממ"ד+מרפסת+פרגולה 2+חניות לא מקורות+
גדרות.
מבוקש שינוי בינוי  -הגבהת חומת תמך אחורית ,הגובלת בשצ"פ מ 1.80 -מ' ל 3.05 -מ'.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה לא מקורה
פרגולה

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

קיים

מבוקש

176.37
9.12
12.00
49.89
25.00
12.00
176.37

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

176.37

61.89

61.89

46.12

%בניה59.99% :

אזולאי רונן ושני ושמאי ארז.
מספר מגרש?

 . 21/1זה כבר תיק חדש .הבקשה המבוקשת פה היא להגבהת חומה אחורית מ 1.80-מטר
מר ניר ברטל:
ל .3.05-אני מזכיר שהתב"ע מאשרת  1.80מטר וכל חריגה מעבר לזה אנחנו צריכים אישור ועדת תכנון ובנייה .נדין ,מה
לפתוח?
אדר' נדין לומלסקי:

פריסת קירות,

מר ניר ברטל:

רגע ,זה הפוך ,שנייה .בואו קודם כל נראה איפה המגרש .הוא נמצא פה.

אדר' נדין לומלסקי:
לו ההפרש הוא גדול.

הוא גובל עם שצ"פ .פשוט תוכנית הבינוי הכתיבה את המפלסים .גבולות המגרש ומחוצה
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מס' דף12:

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אין לך ברירה ,למעשה .את חייבת לתת לו .אחרת ייווצר מפגע.
דורון ,משהו? אלעד בעד? אביבית? פה אחד.
רק לא כתוב לי במייל לפחות לאיזה גובה הוא ביקש?
.3.05
במייל לא כתוב.
בסדר? פה אחד? אישרנו.
יש פה בעיה עם השכנים ,משהו? אין ,נכון?

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את שינוי הבינוי להגבהת חומת תמך אחורית הגובלת בשצ"פ.
החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 תיקונים והשלמות בדף ראשון :שם רשות רישוי ,מס' תיק בנין תיקון תאור הבקשה תיקון טבלת השטחים הגשת תוכנית פיתוח עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,כולל הטמעת שוחות ביוב עפ"י תכנית אינסטלציה להוסיף פרטים בסוף ההגשה ( פרט פרגולה ,פרט מעקה תקני) להוסיף חתך ג-ג להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות שערים לנישה לאשפה ולכל הפילרים בתוכנית פיתוח הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים חתימה על נספח אבטחה חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג התוכנית התחייבות עורך הבקשה הסכמת שכנים ממגרש משותף (לציין שם מלא ,ת.ז .וחתימה) התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור אישור הג"א ע"ג תכנית הסכם עם מטמנה לפינוי פסולת בנין והערכת כמויות (כמפורט בתיק המידע) מילוי טופס הצהרה על אומדן  /הערכת כמות פסולת הבנין התחייבות להצבת מכולה -הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ,ממ"ד אינסטלציה וביוב
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מס' דף13:
 הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 חוות דעת יועץ קרקע הכוללת דוח ביסוס ליסודות וקירות תומכים ומכיל הוראות לגבי ניקוזמי גשם מהחצר
 הגשת תוכנית אינסטלציה סניטרית חתומה במקור ע"י בעל תעודה מוכחת ממוסד רשמיבישראל  +הצהרת מתכנן
 הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מאושרים להיתר  +קובץ תכנית פיתוח ב - DWG -תנאי למתן היתר בניה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח
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מס' דף14:
BAKPIRUT0000 4

תיק בניין1503201 :
מספר בקשה20210101 :
סעיף4:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 צפריר צחי ותהילה
עורך:
 בן עיון נילי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  26/1אורנית
שטח מגרש 286.50 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר171.90 :
מ"ר

33

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש32-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+מרפסת+בריכת שחייה+חדר מכונות+
פרגולה 2+חניות לא מקורות+גדרות +שינוי בינוי  -הגבהת מפלס ה 0.00 -ב 30 -ס"מ.
מבוקשות הקלות:
 .1באחוזי הבנייה בשיעור  3%משטח המגרש  180.23 -מ"ר במקום  171.90מ"ר המהווים
תוספת  8.33מ"ר להנגשת המבנה.
 .2בקו בניין לבריכה  1.00מ' במקום  1.50מ'.
 .3בקו בניין לחדר מכונות.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה לא מקורה
בריכת שחייה
חדר מכונות
פרגולה

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

180.23
4.32
12.00
49.87
25.00
22.57
4.42
17.59
180.23

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

180.23

61.87

61.87

73.90

%בניה62.91% :

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
המכונות מחוץ לקו בניין.

מגרש  .32/1מבקשים  3%להנגשה .קו בניין לבריכה  1מטר במקום  1.5מטר ,וחדר

אדר' נדין לומלסקי:

והגבהת אפס-אפס ב 30-ס"מ.

גב' אילנה נגר-אלון:
אפס ב 30-ס"מ.

רשום למעלה ,רק לא הדגשתי במייל .מהות הבקשה ,פלוס שינוי בינוי ,הגבהת מפלס אפס-
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מס' דף15:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

מעולה .צפריר ,נכון?
בואו נתחיל עם ההנגשה .יש לו יועץ?
הכל ישנו.
תראו רק את ההנגשה.
את היועץ?
לא ,לא את היועץ .את ההנגשה בפועל.
את התכנון ,מה שכתבת.
מה הוא הולך לעשות בדיוק.

מר ניר ברטל:

איפה הכניסה לבית ,נדין? זה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .כניסה למגרש ,אחר כך כניסה לבית.

מר ניר ברטל:

זו הכניסה לבית? אין מדרגות ,נכון?

יש ,אבל מעט מאוד .ואחרי שהם מבקשים  30ס"מ הגבהת אפס-אפס .כי ההפרש בין אפס-
אדר' נדין לומלסקי:
אפס המקורי לרחוב מאוד קטן .אז בעצם מוצדק להגביה קצת את הבית.
עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

יש להם מדרגות בחוץ.
אולי מדרגה אחת 30 .ס"מ בדרך כלל זה שלוש מדרגות.
מה זה אומר מבחינת נגישות?
איפה  30ס"מ?  30ס"מ הגבהת אפס-אפס ביחד לבינוי.
זה מדרגה אחת.

מר ניר ברטל:

נדין ,איפה את רואה פה מדרגות מהכניסה למגרש עד הכניסה לבית?

אדר' נדין לומלסקי:

מדרגה אחת.

מר ניר ברטל:

זה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

אוקיי .ואיך זה עומד בהנגשה?

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

אולי כדאי שיעשה מין רמפה כזאת.
יש אישור יועץ נגישות .והקמת קרקע מונגשת .ככה אנחנו הבנו.
לא ,אבל איך הוא יתגבר על המדרגה הזאת? בואו נתחיל מבחוץ.
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מס' דף16:

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

בקלות .מתגברים על יותר מדרגות.
וזה אומר?

מר ניר ברטל:

יעשה רמפה קטנה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

שירותים ,מקלחת אין פה -

גב' אביבית אבורוס:

הנה ,יש פה שירותי אורחים.

אדר' נדין לומלסקי:

יש ,יש .חדר רחצה 90 ,ס"מ רוחב דלת.

עו"ד אלעד כהן:

 90זה מספיק למונגש?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

הוא עושה הכנה למעלית? אני לא רואה .מישהו רואה?

גב' אביבית אבורוס:

כי אין פה חדר מונגש .החדר הזה לא באמת מונגש.

עו"ד אלעד כהן:

 90ס"מ זה מונגש?

זה נחשב מונגש הכניסה לממ"ד הזה?  ...איך?  ?85כן ,אבל מסדרונות ותמרון פה .טוב,
גב' אביבית אבורוס:
אני לא יועץ נגישות אבל זה לא נראה מונגש.
עו"ד אלעד כהן:

זה בית פרטי? מה זה?

מר ניר ברטל:

כן .נדין ,מבחינתכם מה? עומד ,לא עומד בנגישות?

אדר' נדין לומלסקי:

אנחנו לא יועצי נגישות.

גב' אביבית אבורוס:

אין הגדרות נגישות בזה.

אדר' נדין לומלסקי:
אחרים.

 ...יועץ נגישות ,דווקא לעומת הפרויקטים האחרים זה נראה יותר מונגש מאשר בתים

מר ניר ברטל:

תודה .אלעד?

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

תראה ,חדר הרחצה עצמו ,לפני הממ"ד ,הוא דווקא רחב .הבעיה זו הכניסה.
הכניסה לבית?
הכניסה לחדר רחצה.

מר ניר ברטל:

 90ס"מ .זה רוחב של כיסא גלגלים .אילנה ,הם נמצאים פה?

גב' אביבית אבורוס:

קודם כל ,הדלת הזאת לא ברור למה צריך אותה בכלל .אם אלו שאלות טכניות,
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מס' דף17:

מר ניר ברטל:

טוב ,עוד משהו?

אדר' נדין לומלסקי:

למיקום הבריכה וחדר מכונות ,יש אישור שכנים כמו שביקשנו.

אוקיי .תודה .בואו נראה אותה .הבריכה מאחורה או מקדימה? זה חדר המכונות .יוצא מקו
מר ניר ברטל:
בניין ,והבריכה מטר ,ויש אישור שכנים.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

נדין ,שאלה עקרונית .אנחנו מחייבים גידור בריכה במסגרת ההיתר?
כן.
אני לא ראיתי שאנשים מסמנים את זה .גידור ממש.
כבר מזמן.
אפשר לראות את זה רגע? גידור.
זה חוק.
זה לא חוק.

מר דורון טישלר:

החוק מחייב אותך לגדר בריכה.

אדר' נדין לומלסקי:

הקו הכפול ,גדר תקנית.

עו"ד אלעד כהן:

באמת? ובטופס  4מישהו בודק שיש גדר? אני לא ראיתי אף בריכה אחת מגודרת ביישוב.

אדר' נדין לומלסקי:

יש אנשים שבמקום גידור עושים כיסוי חשמלי .ואנחנו מבקשים לזה אישור יועץ בטיחות.

מר ניר ברטל:

לגבי האפס-אפס אתם בעד?

אדר' נדין לומלסקי:

אנחנו בעד.

מר ניר ברטל:

זה חתימת שכנים? אוקיי .זה מכתב הנמקה.

עו"ד אלעד כהן:

תראו רגע את אישור היועץ? אולי היועץ שם מתייחס להנגשה?

מר ניר ברטל:

אין לי אותו פה .יש לכם אותו?

אדר' נדין לומלסקי:

אתה פתחת בקבצים שלי? יש שם.

מר ניר ברטל:

זה מה שיש לי.

מר דורון טישלר:

במה שפתחת עכשיו היה כתוב שהם הולכים להגביה בגלל מפלס הרחוב ,למנוע מי גשם.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

לא ,זה לא קשור -
לא ,אלעד רצה לראות את ...
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מס' דף18:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

אבל הוא חותם על טופס סטנדרטי .אין שם משהו נוסף.
זה לא יכול לקדם אותנו ,האישור.

מר ניר ברטל:

אביבית ,מבחינתך הבית מונגש?

גב' אביבית אבורוס:

מונגש? לא הייתי קוראת לממ"ד עם תמרונים כאלה מונגש .אבל בסדר ,קטונתי.

מר ניר ברטל:

מה חסר לך?

תראה ,זה יכול להיות מונגש .למה צריך את הדלת הזאת ,אין לי מושג .אם הייתי רוצה שזה
גב' אביבית אבורוס:
יהיה מונגש ,לא הייתי מוסיפה דלתות שלא בהכרח צריך .הדלת הזאת סתם מובילה למסדרון .למה צריך אותה? הקיר קיים.
הדלת לא צריך .ברגע שאין לך כנף ,אין לך בעיה לפתוח ,לסגור אחריך ,אם אתה באמת צריך הנגשה .אבל בסדר .עזוב1.10 .
מטר לתמרון זה לא מספיק .למעבר כן .אבל אז אתה צריך ,עוד פעם,
עו"ד אלעד כהן:

שני שירותים יש פה?

גב' אביבית אבורוס:

כן ,שירותי אורחים וחדר מקלחת.

מר ניר ברטל:

 ...שתגידי ,אני בעד.

גב' אביבית אבורוס:

אם רוצים להנגיש ,אפשר להנגיש.

עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
אותך.
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

אבל שימו לב שרשום פה הכנה למעלון חשמלי .מה זה מעלון חשמלי?
סליחה ,אני לא רואה .אה ,אוקיי .לא ,זה רק לאורך המדרגות.
אה ,זה לא לקומה השנייה?
זה כן לקומה השנייה .אבל אתה יודע ,זה מעלון שעל המדרגות .זה מושב כזה שמעלה
אם קומה שנייה מונגשת ויש הכנה ,אז נגמרה -
מדרגות אפשר תמיד לעשות מעלון.
אבל בסדר .אם הקומה השנייה מונגשת ,אם יש הכנה ,נגמר הסיפור.
בסדר .נכון.
אז תבדקו רגע את הקומה השנייה.

גב' אביבית אבורוס:

פתח את הקומה העליונה ,ניר.

מר דורון טישלר:

הכניסה לממ"ד לא מונגשת.

גב' אביבית אבורוס:

לא משנה .מספיק שיהיה חדר למעלה מונגש .הוא צודק .אם המדרגות מונגשות,

עו"ד אלעד כהן:

אז אם בא חלילה נכה ויש צבע אדום ,אז אומרים לו 'תישאר בחוץ'.
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מס' דף19:
גב' אביבית אבורוס:

לא ,זה לא שהוא לא יכול להיכנס .הוא יכול להיכנס.

מר דורון טישלר:

לממ"ד?

גב' אביבית אבורוס:

כן.

מר דורון טישלר:

איך? בלי הכיסא גלגלים,

גב' אביבית אבורוס:

למה?  1.10מטר גם כיסא גלגלים.

עו"ד אלעד כהן:

הכניסה לממ"ד היא .85

גב' אביבית אבורוס:

אז עוד פעם ,הדלת .לא ,לא 85 ,הוא עובר.

מר דורון טישלר:

איך? .90

גב' אביבית אבורוס:
גדולים... .

כיסא הוא לא  .90כיסא הוא  .75הוא לא  .90דרך אגב ,לאנשים גדולים הכסאות לא

מר ניר ברטל:

אני בעד לאשר .אביבית בעד לאשר .דורון ,אתה בעד? אלעד ,יש לך עמדה?

עו"ד אלעד כהן:

אני זורם.

מר ניר ברטל:

זורם .פה אחד .זורם זה פה אחד ,נכון?

מר ניר ברטל:

יש פה מכתב שהם שלחו.

עו"ד אלעד כהן:

כן .ושם השכנים מסכימים ,אני רואה .נכון? הבנתי נכון ,נדין? יש הסכמת שכן ,בקיצור.

מר ניר ברטל:

החריגה היא רק פה?

אדר' נדין לומלסקי:

גם בקומה שנייה.

מר ניר ברטל:

אה ,ובקומה שנייה .קומה שנייה לכל האורך .טוב.

עו"ד אלעד כהן:

והשכן שהסכים ,זה השכן בפאה שגובלת בהקלה ,כן?

אדר' נדין לומלסקי:

כמובן.

מר ניר ברטל:

רוצים להכניס אותם?

עו"ד אלעד כהן:

אם הם באו וביקשו.

*** מוזמנים נכנסים לישיבה ***
מר ניר ברטל:

תתקרבו ,שנשמע אתכם שם למיקרופון .עמרי ,אתה מדבר?

אדר' עמרי פוזניאק:

נראה לי שאולי קודם אתם ,לא?

מר ניר ברטל:

מה השמות שלכם?
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מס' דף20:

גב' מוריה גולן:

מוריה ודור גולן.

מר ניר ברטל:

מוריה ודור .אתם היום איפה גרים?

גב' מוריה גולן:

צור יצחק.

צור יצחק .החלטתם החלטה חכמה מאוד .ברכות .נמצא פה דורון ,חבר מועצה ,אלעד חבר
מר ניר ברטל:
מועצה .ברוך ואמיר ,היועצים המשפטיים .אני ניר ,אני ראש המועצה .אביבית חברת מועצה .אלישבע היא מהנדסת המועצה.
נדין ,אדריכלית המועצה ואילנה מזכירת הוועדה .אנחנו נמצאים בוועדת תכנון ובנייה .אנחנו דנו בבקשה שלכם לפני כחודש.
אישרנו ,אם אני זוכר נכון ,חלק מהבקשות .אבל הבקשה העיקרית שלא אישרנו זה ההגדלה של קו הבניין של  15ס"מ.5% .
קראנו את המכתב שכתבתם על הצורך בחדרים גדולים ושהמגרש מלבני.
עו"ד אלעד כהן:

וצירפתם הסכמת שכנים ,אני רואה.

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

וצירפתם הסכמת שכנים ,שלא הייתה בפעם הקודמת.
אז אותי עברתם.
בואו תסבירו למה זה נדרש ,מבחינתכם.

מר ניר ברטל:

זה נדרש כי סך הכל החדרים פה הם לא חדרים עצומים .חדרים של  16מטר או לא יודע.
אדר' עמרי פוזניאק:
אלה חדרים קטנים ,הכל סטנדרט .בעיקר זה נובע ממקום שהפרוטוקול ,קראנו אותו ביחד עם הלקוחות .סך הכל הבנתי שהגישה
של הצוות המקצועי הייתה בעד .גם אביבית ,שהבנתי שמתעסקת בתכנון ,גם לפרוטוקול פה אמרת שזה לא חדרים גדולים .ולא
ראינו סיבה למה לא .אפילו לא מה הסיבה התכנונית למה לא.
עו"ד אלעד כהן:

לא ,הסדר הוא הפוך .אתה צריך להסביר למה כן.

אנחנו רוצים את זה כי זו איכות חיים .סך הכל הם באים מדירה .אנחנו לא מדברים פה
אדר' עמרי פוזניאק:
באיזשהן הגדלות מעבר לנורמה או לסטנדרט .כן ,ההקלה צריכה להיות הצידה ולא אחורה ,אם זה מעניין אתכם תכנונית .אם
אני לוקח את זה אחורה ,אני צריך להגדיל הרבה יותר .ה 15-ס"מ האלה ,תוסיף אותם לכל חדר ,אני כבר צריך  .45אני יוצא
משטחים .אני מגדיל את הבית הרבה יותר ממה שאני צריך .אז אין לי צורך בזה .סך הכל יש פה בקשה מאוד לגיטימית .אין פה
שום ,לנו זה שיפור תכנוני .אנחנו לא רואים איפה הפגיעה .למה לא.
מר ניר ברטל:

מאה אחוז.

אני אומר ממש כמה דברים ברמה האישית .יש את עמרי שהוא הגורם המאוד מקצועי שלנו,
גב' מוריה גולן:
והוא אמר את  ...אבל גם ברמה האישית אנחנו באמת זוג צעיר שמשקיע את כל הונו וכל חסכונותיו וכל עבודתו הקשה בשביל
באמת לשפר במקצת את התנאים הנתונים היום .החדרים הם סטנדרט ,וחשוב לי באמת שיהיה קצת מרחב באזורים האישיים.
ובשל המבנה המאוד מסוים ,אני לא מבינה גדולה בתכנון ,אבל בשל המבנה המאוד מסוים הזה ,אז אנחנו רואים בפתרון הזה
כפתרון שמאפשר לנו כן להרוויח משהו שהוא יותר מתאים .ועוד פעם ,בהנחה וכמובן אנחנו לא פוגעים באף אחד ,וגם הצגנו
את הסכמת השכנים שלנו .כמובן שאם זה היה על חשבון מישהו ,אז חס וחלילה .אבל זה הדבר היחידי שמעניין אותנו .באמת
רוצים לשפר את איכות החיים שלנו ,באמת שתהיה תמורה לאגרה.
מר ניר ברטל:
השינוי שתלכו לעשות בתוכניות?

מצוין .שאלה רגע ,עמרי .נראה לי זה אליך .במידה וההקלה לא תאושר ,אז בעצם מה יהיה

אדר' עמרי פוזניאק:

החדרים שלהם יהיו קטנים.

מר ניר ברטל:

יקטנו ב 15-ס"מ.
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מס' דף21:

מר דורון טישלר:

הגודל שאנחנו רואים פה זה לאחר ה 15-ס"מ או לפני?

אדר' עמרי פוזניאק:

לא ,זה לאחר.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,וזו הקטנה של הסלון למטה ,מן הסתם.
למטה יש לו ויטרינה.
למטה אתה לא מבקש? גם למטה .אה ,זו הקלה רק למעלה?

אני לא מבקש הקלה ,כשאני מבקש הקלה אני לא מבקש אותה בנקודה ספציפית .אני מבקש
אדר' עמרי פוזניאק:
הקלה .ספציפית ,אם מעניין אותך התכנון ,לא קשור בכלל,
עו"ד אלעד כהן:
אדר' עמרי פוזניאק:
בונה את הקומה למטה.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אבל לא קיבלתי תשובה .ההקלה גם בקומת -
אני אומר .אני מבקש הקלה בקו בניין .קו הבניין שלי אני בונה רק בקומה למעלה .אני לא
אבל דבר פשוט .בקומת קרקע אתה לא מבקש .קומה א' כן .פשוט.
אני לא מבקש הקלה בקומה א' .אני מבקש הקלה בקו בניין.
בסדר ,אבל דבר אתנו פשוט.
עמרי ,אתה מסתבך .זו קומת הקרקע ,אלעד .בסדר?
בסדר .הוא כבר ענה לי שהוא לא מבקש.

מר ניר ברטל:

הוא מבקש רק פה בוויטרינה ,בקומת קרקע.

אדר' עמרי פוזניאק:

פה יש חלון .גם אותה.

עו"ד אלעד כהן:

בקומת קרקע .גם בקומת קרקע אתה מבקש .אני יצאתי מבולבל.

אלעד ,בוא תראה .כל הבית הולך פה .אני לא בקו בניין .בקומה למעלה אני מבקש לבנות
אדר' עמרי פוזניאק:
 15ס"מ .באזור הזה יש גם אזור שאני רוצה להבליט אותו.
עו"ד אלעד כהן:

בקטנה אבל,

אדר' עמרי פוזניאק:

 ...זה לא שום דבר.

מר ניר ברטל:
 4.10יהיה פה .3.95

אז בעצם אתה אומר שאם ההקלה לא תאושר ,החדרים יתכווצו ב 15-ס"מ .ואז במקום

אדר' עמרי פוזניאק:

במקום  3.95יהיה .3.5

מר ניר ברטל:

יהיה  .3.5בסדר גמור .עוד משהו רוצים להוסיף?

אדר' עמרי פוזניאק:

אני אשמח לדעת למה זה לא אושר.
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מס' דף22:

מר ניר ברטל:

בסדר .זה יהיה כתוב בפרוטוקול .הנימוקים שלנו.

אדר' עמרי פוזניאק:
יש התנגדות,

אני רק אגיד ,שלטעמי אין פה פגיעה במרחב הציבורי .אין פה ,בטח לא לכיוון זה ,אם לשכן

עו"ד אלעד כהן:

מה זה  15ס"מ? זה משהו כזה ,נכון?

כן ... .אם השכן היה ,זכותו של שכן להתנגד ,ואתם אלה שתחליטו .אבל פגיעה במרחב
אדר' עמרי פוזניאק:
הציבורי בוודאי שאין פה .ואם אין פגיעה במרחב הציבורי ויש פה תועלת של אדם פרטי ,אז לא ברורה הסיבה לא לאשר.
עו"ד ברוך חייקין:

הייתה איזושהי מגבלה תכנונית שבגינה אפשר לתת את ה 15-ס"מ?

אדר' עמרי פוזניאק:

כן ,המגרשים פה הם מגרשים קטנים.

מר ניר ברטל:

רחב המגרש מה הוא?

אדר' עמרי פוזניאק:

עד  10מטרים .אבל עוד פעם ,הכל יחסי בחיים .זה מגרש צר וארוך .נקודה.

מר ניר ברטל:
ה 15-ס"מ האלה?

עמרי  ,שנירגע .תחשוב טוב לפני שאתה עונה .אפשר לממש את מלוא אחוזי הבנייה גם בלי

אדר' עמרי פוזניאק:

בוודאי.

מר ניר ברטל:

מאה אחוז.

אדר' נדין לומלסקי:

אבל הבית יהיה שונה.

אדר' עמרי פוזניאק:

אבל זה לא קשור.

אדר' נדין לומלסקי:

וחוץ מזה ,שימו לב לרוחב המסדרון.

מר ניר ברטל:

מה רוחב המסדרון?

אדר' נדין לומלסקי:

 ,105במקום  90סטנדרטי.

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

זה בהנחה שהוא לא מצמצם את החדרים ומצמצם את המסדרון .נכון?
מצמצם את המסדרון זה פשוט למנוע מאנשים נגיד עם כיסא גלגלים,
בסדר .אבל זה אומר שהוא לא יצר את החדרים.

פה זה מסדרון סטנדרטי של  90 ,90ומעלה ... .תראו כמה זה חשוב לזוג הזה שהחדרים
אדר' עמרי פוזניאק:
יהיו גדולים .כי אם תסתכלו ,אם אתם  ...תוכניות שלי ,אתם תראו שרוב המסדרונות שלי אני עושה גם  1.10מטר ואם אני יכול
 1.20מטר .במקור היה להם מסדרון יותר רחב .זה היה להם כל כך חשוב שהחדרים יהיו גדולים ,שחוץ מה 15-ס"מ שאנחנו
מבקשים הקלה ,הם עוד אמרו לי 'תצמצם למינימום שאתה ,כאילו בסטנדרט שלך' .אני פחות מזה מסדרון אני לא עושה ,אוקיי?
כל כך חשוב החדר ,שהם מוכנים ,עוד פעם ,90 ... ,זה שזה תקן זה לא -
אני רוצה לשאול שאלה .את העמדה שלי ראית בפרוטוקול .והבאתם הסכמת שכנים ,זה בסדר .אז
עו"ד אלעד כהן:
אני אין לי בעיה לאשר את זה .אני סתם רוצה לשאול לטובת אלה שאולי מתלבטים .אולי ,אני לא יודע .יבוא בחשבון הקלה
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מס' דף23:
חלק ית? זאת אומרת ,בחדר שינה אני מבין של ההורים זה קצת פחות קריטי .וזה יכול להיות אולי יותר קריטי בחדרים -
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,אני רוצה להדגיש משהו.
אבל לא סיימתי את השאלה.
אבל אתה מנסה לשנות תכנון ,ואני חושב -

אדר' עמרי פוזניאק:

אני לא מנסה .אני מנסה לעזור לך .כי אני מבחינתי מאשר לך .אבל אתה יודע ,לפעמים כשהולכים
עו"ד אלעד כהן:
עם אפס ,100-נשארים עם אפס .אם זה משהו שהוא בר ביצוע ,מבחינתכם? אתם רוצים לחשוב על זה?ג
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

קודם כל ,אין דבר שאני לא אדע לבצע .נתחיל מזה.
כי בחדר שינה של ההורים,

אדר' עמרי פוזניאק:
להם  20מטר וביקשתי עוד זה,
עו"ד אלעד כהן:
גדולים.
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,גדול זה יחסי .בסדר? אנחנו לא רוצים להיכנס לאנשים ,וגם אין פה חדר שעשיתי

עמרי ,אותי שכנעת .אבל אתה הולך פה על אפס .100-תחשבו גם על האופציה הזו .אתם ילדים
לא ,או שהכל קטן ,או שלא.
זו גם גישה .זה בסדר.

בגלל זה הדגשתי ,אני רוצה שתבין ,כשאמרתי שאני מבקש הקלה בקו בניין .אני לא מבקש
אדר' עמרי פוזניאק:
הקלה נקודתית ,כמו תב"ע נקודתית או משהו .ביקשנו  ...התב"ע מאשרת את זה .משפר להם את איכות החיים .משפר את
התכנון... .
גב' אביבית אבורוס:

 ...כי הוא שואל אותו שאלות ,אז הוא עונה לו .מה אתה רוצה?

אדר' עמרי פוזניאק:

אם יש השגות ,אז אני מאוד אשמח לדעת עליהם .ואני אומר את זה בצורה ברורה.

מר ניר ברטל:
בקלות.

תודה .אביבית ,עוד משהו? דורון? אלעד גם ,הצלחת  ...את אלעד ,שזה לא קורה לו

עו"ד אלעד כהן:

לא ,כבר בישיבה הקודמת העמדה שלי היתה הסכמת שכנים .אז אין בעיה.

*** מוזמנים יוצאים מהישיבה ***
עו"ד אלעד כהן:

עוד  15ס"מ.

גב' אביבית אבורוס:

אלעד ,אתה מכיר אותו?  ...למה? תושבי אורנית עוד רגע .למה שלא תכיר אותו?

מר דורון טישלר:

הם עוד לא.

גב' אביבית אבורוס:

אמרתי עוד רגע .לא הקשבת.

אדר' נדין לומלסקי:

הם שכנים שלי ,כנראה.
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מס' דף24:
להיעלב זו בחירה ,מכיר? בהצלחה .אתה יכול לבחור שלא .לא יודעת מה הקשר .כי אתה
גב' אביבית אבורוס:
פתאום אומר לי  15ס"מ .היו פה מקומות ש 15-ס"מ זה היה מאוד קריטי.
עו"ד אלעד כהן:

 15ס"מ בזכויות בנייה ו 15-ס"מ בהקלה בעיני זה לא אותו דבר .אוקיי?

תקשיבו ,בגדול זה אפשרי גם לפה וגם לפה .אם רוצים להתעקש ,אם לא חובה אז לא
גב' אביבית אבורוס:
מאשרים ,אז  15ס"מ הם גם לא הרבה וגם אין להם משמעות מאוד רחבה .אפשר לגנוב אותם גם מהמסדרון ,גם מהחדרים,
ועדיין יישארו חדרים סטנדרטיים מלכתחילה .חוץ מחדר השינה  6הזה ,כל חדרי השינה פה סטנדרטיים .גם אם הם  3.5מטר
וגם אם הם  .3.65אבל  15ס"מ ,כמו שאלעד אומר ,אני מסכימה ,זה שום דבר .זה לא משפיע פה על שום דבר .אם זה נותן להם
משהו ,אז בהצלחה.
אני אגיד את עמדתי .אני לא ראיתי פה שום נתון חדש .לכן לא מצאתי שום סיבה לשנות את
מר ניר ברטל:
עמדתי .הקלה היא לא אוטומטי .ברור שהקלה והרחבה ,גם של זכויות בנייה וגם של קווי בניין יעזרו לכולם .אני לא מצאתי פה
שום שיקול שמצדיק מתן הקלה .ואני לא חושב שהקלה זה דבר שצריך להינתן באופן אוטומטי ,רק אם מבקשים אותו .אלא
צריך להיות לזה סיבה .רוחב המגרש הוא טיפה מאתגר 10 ,מטר .אבל עדיין לא כזה שלא מאפשר מימוש הזכויות בלי ההקלה
הזאת .רוחב המסדרון הוא  105מטר .זה מעבר לסטנדרט .החדרים הם  3.05על  .3.65אלה חדרים יחסית ,בואו נגיד הם לא
קטנים.
גב' אביבית אבורוס:

הם גם לא מאוד גדולים.

מר דורון טישלר:

זה לאחר ה 15-ס"מ.

אז הוא יכול לצמצם את המסדרון ל 98-ס"מ ,ובחדר להוריד עוד  7ס"מ ,ולא קרה פה איזה
מר ניר ברטל:
נזק גדול מאוד .לכן אני נשאר בעמדתי ,לא לאשר את הבקשה .זו עמדתי.
גב' אביבית אבורוס:

אמרתי את עמדתי.

מר ניר ברטל:

אותו דבר.

גב' אביבית אבורוס:

לא ,לא אמרתי אותו דבר .אני דווקא בעד.

מר ניר ברטל:

בעד לאשר?

מר ניר ברטל:

כן.

מר ניר ברטל:
דורון? בלי לחץ ,מה שנקרא.

בעד .אלעד ,אתה גם אמרת פעם קודמת עם הסכמת שכנים ,שיש .אני מניח שאתה בעד.

עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
הכל טוב.
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,תשאלי אותו .דורון ,אתה מכיר אותו?
אלעד ,זה לא היה אישי .אתה צריך התנצלות ,אני אתנצל .הפרוטוקול מקליט ,אני מתנצלת.
זה לא לעניין בכלל .מה השאלה הזאת? זה בא משום מקום השאלה הזאת.

גב' אביבית אבורוס:

נהית רגיש היום.

מר ניר ברטל:
קול כפול.

דורון ,אני אסביר לך ככה .אם אתה בעד ,זה עובר .ואם אתה נגד ,זה לא עובר .כי אז לי יש
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מס' דף25:
אחרי שראיתי את האנשים מול העיניים שלי ,הבנתי ש 15-ס"מ הם לא משהו שיהרוג פה
מר דורון טישלר:
אף אחד ,והשכנים פה הסכימו .אני בעד.
מר ניר ברטל:

מעולה .עבר .שלושה בעד ,אחד נגד.

הצבעה:
 .1לאישור ההקלות :בקו בניין לברכה ולמיקום חדר המכונות מחוץ לקו בניין – פה אחד.
 .2לאישור ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה– :
בעד – אביבית ,אלעד ודורון.
נגד – ניר.
הוחלט:
לאשר את כל ההקלות.
החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 הגשת תוכנית פיתוח עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,כולל הטמעת שוחות ביוב עפ"י תכנית אינסטלציה להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להוסיף עמודים בתכנית בקומת קרקע ובקומה א' הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים חתימה על נספח אבטחה חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג התוכנית התחייבות עורך הבקשה הסכמת שכנים ממגרש משותף (לציין שם מלא ,ת.ז .וחתימה) התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור אישור הג"א ע"ג תכנית הסכם עם מטמנה לפינוי פסולת בנין והערכת כמויות (כמפורט בתיק המידע) מילוי טופס הצהרה על אומדן  /הערכת כמות פסולת הבנין התחייבות להצבת מכולה הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ,ממ"ד אינסטלציה וביוב הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 חוות דעת יועץ קרקע הכוללת דוח ביסוס ליסודות וקירות תומכים ומכיל הוראות לגבי ניקוזמי גשם מהחצר
 הגשת תוכנית אינסטלציה סניטרית חתומה במקור ע"י בעל תעודה מוכחת ממוסד רשמיבישראל  +הצהרת מתכנן
 הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מאושרים להיתר  +קובץ תכנית פיתוח ב - DWG -תנאי למתן היתר בניה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח
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מס' דף26:
BAKPIRUT0000 5

תיק בניין1502001 :
מספר בקשה20210093 :
סעיף5:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 גולן מוריה ודור
עורך:
 פוזניאק עמרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :התמר  5/1אורנית
שטח מגרש 293.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר175.80 :
מ"ר

21

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש20-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+מרפסת 2+חניות לא מקורות+גדרות.
מבוקש דיון חוזר בבקשה להקלה בקו הבניין.
שינוי הבינוי וההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה אושרו בוועדת תכנון ובנייה
בתאריך  20.07.2021פרט להקלה בקו בניין צדדי בשיעור  2.85 - 5%מ' במקום  3.00מ'.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה לא מקורה

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

184.28
8.59
12.00
102.12
30.00
184.28

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

184.28

114.12

114.12

38.59

%בניה62.89% :

מהלך דיון
מר ניר ברטל:

סעיף .5

גב' אילנה נגר-אלון:

הם גם בחוץ.

מר ניר ברטל:

גולן ,מוריה ,מי בחוץ?  4או ?5

גב' אילנה נגר-אלון:

גם  4וגם .5

מר ניר ברטל:
דיון חוזר בבקשה להקלה בקו בניין.

אז את  4את יכולה לשחרר .ו 5-תגידי לו שיהיה בהיכון ,אם נצטרך .מגרש  .20מבוקש

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

איזו משפחה?
גולן ,מוריה ודור.
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מס' דף27:

עו"ד אלעד כהן:

מה הפריע לנו?

מר ניר ברטל:

ביקשו הקלה של  5%ולא אישרנו .בואו נראה למה לא אישרנו.

אדר' נדין לומלסקי:

אמרתם שאתם לא מקבלים ...

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:

אה ,אני דווקא הייתי בעד.
ושאתם חושבים שזה לא מוצדק.

(מקריא לעצמו) 'רק אלעד שהציע להתנות את ההקלה בקו בניין בקבלת עמדת שכן,
מר ניר ברטל:
שאחריה יוחלט אם לקבל או לדחות את הבקשה'.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
הבניין?
עו"ד אלעד כהן:

לא ,אתם דחיתם לו את זה .ואני הייתי עוד מוכן,
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבניין ,למעט הקו בניין .למה לא אישרנו את קו
לא השתכנעתם.

מר דורון טישלר:

לא השתכנענו שקו הבניין נחוץ לצורך ההנגשה.

מר ניר ברטל:

אוקיי .אז הם רוצים לבוא לטעון?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

יש להם איזה מכתב ,ועדה חוזרת.

גב' אביבית אבורוס:

אפשר לראות את התכנון ,שניזכר רגע.

מר ניר ברטל:

תיכף נפתח את התכנון .נקרא רק את המכתב' .בהמשך לבקשתנו',

עו"ד אלעד כהן:

זה ה 15-ס"מ ,לא?

כן' .זוג צעיר ,משקיע את כל הונו .מאחר ומגיעים לדירת מגורים וחדרי שינה קטנים,
מר ניר ברטל:
סטנדרטיים ... ,חשובים לנו ,הינו גודל החדרים .מאחר ומדובר במגרש מלבני ,לא רצינו  ...צר וארוך .בקשתנו להקלה... ,%5 ,
שיפור תכנוני ,שיאפשר מתן של כחצי מ"ר עבור כל חדר שינה ,זאת בלי להאריך את מבנה הבית ... .מדובר בהקלה שהתב"ע
מאפשרת' .פותח את התוכנית 1 .או  ,2נדין? זוכרת?
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,יש פה מייל שהם שלחו.
יש פה מכתב שהם שלחו.
כן .ושם השכנים מסכימים ,אני רואה .נכון? הבנתי נכון ,נדין? יש הסכמת שכן ,בקיצור.

מר ניר ברטל:

החריגה היא רק פה?

אדר' נדין לומלסקי:

גם בקומה שנייה.
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מס' דף28:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אה ,ובקומה שנייה .קומה שנייה לכל האורך .טוב.
והשכן שהסכים ,זה השכן בפאה שגובלת בהקלה ,כן?

אדר' נדין לומלסקי:

כמובן.

מר ניר ברטל:

רוצים להכניס אותם?

עו"ד אלעד כהן:

אם הם באו וביקשו.

*** מוזמנים נכנסים לישיבה ***
מר ניר ברטל:

תתקרבו ,שנשמע אתכם שם למיקרופון .עמרי ,אתה מדבר?

אדר' עמרי פוזניאק:

נראה לי שאולי קודם אתם ,לא?

מר ניר ברטל:

מה השמות שלכם?

גב' מוריה גולן:

מוריה ודור גולן.

מר ניר ברטל:

מוריה ודור .אתם היום איפה גרים?

גב' מוריה גולן:

צור יצחק.

צור יצחק .החלטתם החלטה חכמה מאוד .ברכות .נמצא פה דורון ,חבר מועצה ,אלעד חבר
מר ניר ברטל:
מועצה .ברוך ואמיר ,היועצים המשפטיים .אני ניר ,אני ראש המועצה .אביבית חברת מועצה .אלישבע היא מהנדסת המועצה.
נדין ,אדריכלית המועצה ואילנה מזכירת הוועדה .אנחנו נמצאים בוועדת תכנון ובנייה .אנחנו דנו בבקשה שלכם לפני כחודש.
אישרנו ,אם אני זוכר נכון ,חלק מהבקשות .אבל הבקשה העיקרית שלא אישרנו זה ההגדלה של קו הבניין של  15ס"מ.5% .
קראנו את המכתב שכתבתם על הצורך בחדרים גדולים ושהמגרש מלבני.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

וצירפתם הסכמת שכנים ,אני רואה.
וצירפתם הסכמת שכנים ,שלא הייתה בפעם הקודמת.
אז אותי עברתם.
בואו תסבירו למה זה נדרש ,מבחינתכם.

זה נדרש כי סך הכל החדרים פה הם לא חדרים עצומים .חדרים של  16מטר או לא יודע.
אדר' עמרי פוזניאק:
אלה חדרים קטנים ,הכל סטנדרט .בעיקר זה נובע ממקום שהפרוטוקול ,קראנו אותו ביחד עם הלקוחות .סך הכל הבנתי שהגישה
של הצוות המקצועי הייתה בעד .גם אביבית ,שהבנתי שמתעסקת בתכנון ,גם לפרוטוקול פה אמרת שזה לא חדרים גדולים .ולא
ראינו סיבה למה לא .אפילו לא מה הסיבה התכנונית למה לא.
עו"ד אלעד כהן:

לא ,הסדר הוא הפוך .אתה צריך להסביר למה כן.

אנחנו רוצים את זה כי זו איכות חיים .סך הכל הם באים מדירה .אנחנו לא מדברים פה
אדר' עמרי פוזניאק:
באיזשהן הגדלות מעבר לנורמה או לסטנדרט .כן ,ההקלה צריכה להיות הצידה ולא אחורה ,אם זה מעניין אתכם תכנונית .אם
אני לוקח את זה אחורה ,אני צריך להגדיל הרבה יותר .ה 15-ס"מ האלה ,תוסיף אותם לכל חדר ,אני כבר צריך  .45אני יוצא
משטחים .אני מגדיל את הבית הרבה יותר ממה שאני צריך .אז אין לי צורך בזה .סך הכל יש פה בקשה מאוד לגיטימית .אין פה
שום ,לנו זה שיפור תכנוני .אנחנו לא רואים איפה הפגיעה .למה לא.
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מס' דף29:

מאה אחוז.

מר ניר ברטל:

אני אומר ממש כמה דברים ברמה האישית .יש את עמרי שהוא הגורם המאוד מקצועי שלנו,
גב' מוריה גולן:
והוא אמר את  ...אבל גם ברמה האישית אנחנו באמת זוג צעיר שמשקיע את כל הונו וכל חסכונותיו וכל עבודתו הקשה בשביל
באמת לשפר במקצת את התנאים הנתונים היום .החדרים הם סטנדרט ,וחשוב לי באמת שיהיה קצת מרחב באזורים האישיים.
ובשל המבנה המאוד מסוים ,אני לא מבינה גדולה בתכנון ,אבל בשל המבנה המאוד מסוים הזה ,אז אנחנו רואים בפתרון הזה
כפתרון שמאפשר לנו כן להרוויח משהו שהוא יותר מתאים .ועוד פעם ,בהנחה וכמובן אנחנו לא פוגעים באף אחד ,וגם הצגנו
את הסכמת השכנים שלנו .כמובן שאם זה היה על חשבון מישהו ,אז חס וחלילה .אבל זה הדבר היחידי שמעניין אותנו .באמת
רוצים לשפר את איכות החיים שלנו ,באמת שתהיה תמורה לאגרה.
מר ניר ברטל:
השינוי שתלכו לעשות בתוכניות?

מצוין .שאלה רגע ,עמרי .נראה לי זה אליך .במידה וההקלה לא תאושר ,אז בעצם מה יהיה

אדר' עמרי פוזניאק:

החדרים שלהם יהיו קטנים.

מר ניר ברטל:

יקטנו ב 15-ס"מ.

מר דורון טישלר:

הגודל שאנחנו רואים פה זה לאחר ה 15-ס"מ או לפני?

אדר' עמרי פוזניאק:

לא ,זה לאחר.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,וזו הקטנה של הסלון למטה ,מן הסתם.
למטה יש לו ויטרינה.
למטה אתה לא מבקש? גם למטה .אה ,זו הקלה רק למעלה?

אני לא מבקש הקלה ,כשאני מבקש הקלה אני לא מבקש אותה בנקודה ספציפית .אני מבקש
אדר' עמרי פוזניאק:
הקלה .ספציפית ,אם מעניין אותך התכנון ,לא קשור בכלל,
עו"ד אלעד כהן:
אדר' עמרי פוזניאק:
בונה את הקומה למטה.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אבל לא קיבלתי תשובה .ההקלה גם בקומת -
אני אומר .אני מבקש הקלה בקו בניין .קו הבניין שלי אני בונה רק בקומה למעלה .אני לא
אבל דבר פשוט .בקומת קרקע אתה לא מבקש .קומה א' כן .פשוט.
אני לא מבקש הקלה בקומה א' .אני מבקש הקלה בקו בניין.
בסדר ,אבל דבר אתנו פשוט.
עמרי ,אתה מסתבך .זו קומת הקרקע ,אלעד .בסדר?
בסדר .הוא כבר ענה לי שהוא לא מבקש.

מר ניר ברטל:

הוא מבקש רק פה בוויטרינה ,בקומת קרקע.

אדר' עמרי פוזניאק:

פה יש חלון .גם אותה.
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מס' דף30:
עו"ד אלעד כהן:

בקומת קרקע .גם בקומת קרקע אתה מבקש .אני יצאתי מבולבל.

אלעד ,בוא תר אה .כל הבית הולך פה .אני לא בקו בניין .בקומה למעלה אני מבקש לבנות
אדר' עמרי פוזניאק:
 15ס"מ .באזור הזה יש גם אזור שאני רוצה להבליט אותו.
עו"ד אלעד כהן:

בקטנה אבל,

אדר' עמרי פוזניאק:

 ...זה לא שום דבר.

מר ניר ברטל:
 4.10יהיה פה .3.95

אז בעצם אתה אומר שאם ההקלה לא תאושר ,החדרים יתכווצו ב 15-ס"מ .ואז במקום

אדר' עמרי פוזניאק:

במקום  3.95יהיה .3.5

מר ניר ברטל:

יהיה  .3.5בסדר גמור .עוד משהו רוצים להוסיף?

אדר' עמרי פוזניאק:

אני אשמח לדעת למה זה לא אושר.

מר ניר ברטל:

בסדר .זה יהיה כתוב בפרוטוקול .הנימוקים שלנו.

אדר' עמרי פוזניאק:
יש התנגדות,

אני רק אגיד ,שלטעמי אין פה פגיעה במרחב הציבורי .אין פה ,בטח לא לכיוון זה ,אם לשכן

עו"ד אלעד כהן:

מה זה  15ס"מ? זה משהו כזה ,נכון?

כן ... .אם השכן היה ,זכותו של שכן להתנגד ,ואתם אלה שתחליטו .אבל פגיעה במרחב
אדר' עמרי פוזניאק:
הציבורי בוודאי שאין פה .ואם אין פגיעה במרחב הציבורי ויש פה תועלת של אדם פרטי ,אז לא ברורה הסיבה לא לאשר.
עו"ד ברוך חייקין:

הייתה איזושהי מגבלה תכנונית שבגינה אפשר לתת את ה 15-ס"מ?

אדר' עמרי פוזניאק:

כן ,המגרשים פה הם מגרשים קטנים.

מר ניר ברטל:

רחב המגרש מה הוא?

אדר' עמרי פוזניאק:

עד  10מטרים .אבל עוד פעם ,הכל יחסי בחיים .זה מגרש צר וארוך .נקודה.

מר ניר ברטל:
ה 15-ס"מ האלה?

עמרי ,שנירגע .תחשוב טוב לפני שאתה עונה .אפשר לממש את מלוא אחוזי הבנייה גם בלי

אדר' עמרי פוזניאק:

בוודאי.

מר ניר ברטל:

מאה אחוז.

אדר' נדין לומלסקי:

אבל הבית יהיה שונה.

אדר' עמרי פוזניאק:

אבל זה לא קשור.

אדר' נדין לומלסקי:

וחוץ מזה ,שימו לב לרוחב המסדרון.

מר ניר ברטל:

מה רוחב המסדרון?
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מס' דף31:

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

 ,105במקום  90סטנדרטי.
זה בהנחה שהוא לא מצמצם את החדרים ומצמצם את המסדרון .נכון?

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

מצמצם את המסדרון זה פשוט למנוע מאנשים נגיד עם כיסא גלגלים,
בסדר .אבל זה אומר שהוא לא יצר את החדרים.

פה זה מסדרון סטנדרטי של  90 ,90ומעלה ... .תראו כמה זה חשוב לזוג הזה שהחדרים
אדר' עמרי פוזניאק:
יהיו גדולים .כי אם תסתכלו ,אם אתם  ...תכניות שלי ,אתם תראו שרוב המסדרונות שלי אני עושה גם  1.10מטר ואם אני יכול
 1.20מטר .במקור היה להם מסדרון יותר רחב .זה היה להם כל כך חשוב שהחדרים יהיו גדולים ,שחוץ מה 15-ס"מ שאנחנו
מבקשים הקלה ,הם עוד אמרו לי 'תצמצם למינימום שאתה ,כאילו בסטנדרט שלך' .אני פחות מזה מסדרון אני לא עושה ,אוקיי?
כל כך חשוב החדר ,שהם מוכנים ,עוד פעם ,90 ... ,זה שזה תקן זה לא -
אני רוצה לשאול שאלה .את העמדה שלי ראית בפרוטוקול .והבאתם הסכמת שכנים ,זה בסדר .אז
עו"ד אלעד כהן:
אני אין לי בעיה לאשר את זה .אני סתם רוצה לשאול לטובת אלה שאולי מתלבטים .אולי ,אני לא יודע .יבוא בחשבון הקלה
חלקית? זאת אומרת ,בחדר שינה אני מבין של ההורים זה קצת פחות קריטי .וזה יכול להיות אולי יותר קריטי בחדרים -
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,אני רוצה להדגיש משהו.
אבל לא סיימתי את השאלה.
אבל אתה מנסה לשנות תכנון ,ואני חושב -

אדר' עמרי פוזניאק:

אני לא מנסה .אני מנסה לעזור לך .כי אני מבחינתי מאשר לך .אבל אתה יודע ,לפעמים כשהולכים
עו"ד אלעד כהן:
עם אפס ,100-נשארים עם אפס .אם זה משהו שהוא בר ביצוע ,מבחינתכם? אתם רוצים לחשוב על זה?ג
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

קודם כל ,אין דבר שאני לא אדע לבצע .נתחיל מזה.
כי בחדר שינה של ההורים,

אדר' עמרי פוזניאק:
להם  20מטר וביקשתי עוד זה,
עו"ד אלעד כהן:
גדולים.
אדר' עמרי פוזניאק:
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,גדול זה יחסי .בסדר? אנחנו לא רוצים להיכנס לאנשים ,וגם אין פה חדר שעשיתי

עמרי ,אותי שכנעת .אבל אתה הולך פה על אפס .100-תחשבו גם על האופציה הזו .אתם ילדים
לא ,או שהכל קטן ,או שלא.
זו גם גישה .זה בסדר.

בגלל זה הדגשתי ,אני רוצה שתבין ,כשאמרתי שאני מבקש הקלה בקו בניין .אני לא מבקש
אדר' עמרי פוזניאק:
הקלה נקודתית ,כמו תב"ע נקודתית או משהו .ביקשנו  ...התב"ע מאשרת את זה .משפר להם את איכות החיים .משפר את
התכנון... .
גב' אביבית אבורוס:

 ...כי הוא שואל אותו שאלות ,אז הוא עונה לו .מה אתה רוצה?

אדר' עמרי פוזניאק:

אם יש השגות ,אז אני מאוד אשמח לדעת עליהם .ואני אומר את זה בצורה ברורה.
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מס' דף32:
מר ניר ברטל:
בקלות.
עו"ד אלעד כהן:

תודה .אביבית ,עוד משהו? דורון? אלעד גם ,הצלחת  ...את אלעד ,שזה לא קורה לו
לא ,כבר בישיבה הקודמת העמדה שלי הייתה הסכמת שכנים .אז אין בעיה.

*** מוזמנים יוצאים מהישיבה ***
עו"ד אלעד כהן:

עוד  15ס"מ.

גב' אביבית אבורוס:

אלעד ,אתה מכיר אותו?  ...למה? תושבי אורנית עוד רגע .למה שלא תכיר אותו?

מר דורון טישלר:

הם עוד לא.

גב' אביבית אבורוס:

אמרתי עוד רגע .לא הקשבת.

אדר' נדין לומלסקי:

הם שכנים שלי ,כנראה.

להיעלב זו בחירה ,מכיר? בהצלחה .אתה יכול לבחור שלא .לא יודעת מה הקשר .כי אתה
גב' אביבית אבורוס:
פתאום אומר לי  15ס"מ .היו פה מקומות ש 15-ס"מ זה היה מאוד קריטי.
עו"ד אלעד כהן:

 15ס"מ בזכויות בנייה ו 15-ס"מ בהקלה בעיני זה לא אותו דבר .אוקיי?

תקשיבו ,בגדול זה אפשרי גם לפה וגם לפה .אם רוצים להתעקש ,אם לא חובה אז לא
גב' אביבית אבורוס:
מאשרים ,אז  15ס"מ הם גם לא הרבה וגם אין להם משמעות מאוד רחבה .אפשר לגנוב אותם גם מהמסדרון ,גם מהחדרים,
ועדיין יישארו חדרים סטנדרטיים מלכתחילה .חוץ מחדר השינה  6הזה ,כל חדרי השינה פה סטנדרטיים .גם אם הם  3.5מטר
וגם אם הם  .3.65אבל  15ס"מ ,כמו שאלעד אומר ,אני מסכימה ,זה שום דבר .זה לא משפיע פה על שום דבר .אם זה נותן להם
משהו ,אז בהצלחה.
אני אגיד את עמדתי .אני לא ראיתי פה שום נתון חדש .לכן לא מצאתי שום סיבה לשנות את
מר ניר ברטל:
עמדתי .הקלה היא לא אוטומטי .ברור שהקלה והרחבה ,גם של זכויות בנייה וגם של קווי בניין יעזרו לכולם .אני לא מצאתי פה
שום שיקול שמצדיק מתן הקלה .ואני לא חושב שהקלה זה דבר שצריך להינתן באופן אוטומטי ,רק אם מבקשים אותו .אלא
צריך להיות לזה סיבה .רוחב המגרש הוא טיפה מאתגר 10 ,מטר .אבל עדיין לא כזה שלא מאפשר מימוש הזכויות בלי ההקלה
הזאת .רוחב המסדרון הוא  105מטר .זה מעבר לסטנדרט .החדרים הם  3.05על  .3.65אלה חדרים יחסית ,בואו נגיד הם לא
קטנים.
גב' אביבית אבורוס:

הם גם לא מאוד גדולים.

מר דורון טישלר:

זה לאחר ה 15-ס"מ.

אז הוא יכול לצמצם את המסדרון ל 98-ס"מ ,ובחדר להוריד עוד  7ס"מ ,ולא קרה פה איזה
מר ניר ברטל:
נזק גדול מאוד .לכן אני נשאר בעמדתי ,לא לאשר את הבקשה .זו עמדתי.
גב' אביבית אבורוס:

אמרתי את עמדתי.

מר ניר ברטל:

אותו דבר.

גב' אביבית אבורוס:

לא ,לא אמרתי אותו דבר .אני דווקא בעד.

מר ניר ברטל:

בעד לאשר?
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מס' דף33:
מר ניר ברטל:

כן.

מר ניר ברטל:
דורון? בלי לחץ ,מה שנקרא.

בעד .אלעד ,אתה גם אמרת פעם קודמת עם הסכמת שכנים ,שיש .אני מניח שאתה בעד.

עו"ד אלעד כהן:

רגע ,תשאלי אותו .דורון ,אתה מכיר אותו?

גב' אביבית אבורוס:
הכל טוב.
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,זה לא היה אישי .אתה צריך התנצלות ,אני אתנצל .הפרוטוקול מקליט ,אני מתנצלת.
זה לא לעניין בכלל .מה השאלה הזאת? זה בא משום מקום השאלה הזאת.

גב' אביבית אבורוס:

נהית רגיש היום.

מר ניר ברטל:
קול כפול.

דורון ,אני אסביר לך ככה .אם אתה בעד ,זה עובר .ואם אתה נגד ,זה לא עובר .כי אז לי יש

אחרי שראיתי את האנשים מול העיניים שלי ,הבנתי ש 15-ס"מ הם לא משהו שיהרוג פה
מר דורון טישלר:
אף אחד ,והשכנים פה הסכימו .אני בעד.
מר ניר ברטל:

מעולה .עבר .שלושה בעד ,אחד נגד.

הצבעה:
בעד – אביבית ,אלעד ודורון.
נגד – ניר.
הוחלט:
לאשר את ההקלה בקו בניין צדדי.

החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 תיקון תאור הבקשה להוסיף בחישוב השטחים שטח חניה תיקון חישוב השטחים ועדכון טבלת השטחים בהתאם לציין מפלסים אבסולוטיים להוסיף מפלסי פיתוח מעבר לגבולות המגרש הגשת תוכנית פיתוח עפ"י דו"ח יועץ קרקע ,כולל הטמעת שוחות ביוב עפ"י תכנית אינסטלציה להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות שערים לנישה לאשפה ולכל הפילרים בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 -יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנת
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מס' דף34:
מותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים חתימה על נספח אבטחה חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג התוכנית התחייבות עורך הבקשה הסכמת שכנים ממגרש משותף (לציין שם מלא ,ת.ז .וחתימה) התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור אישור הג"א ע"ג תכנית הסכם עם מטמנה לפינוי פסולת בנין והערכת כמויות (כמפורט בתיק המידע) מילוי טופס הצהרה על אומדן  /הערכת כמות פסולת הבנין התחייבות להצבת מכולה הסכם עם מעבדה מאושרת לבדיקות בטון ,ממ"ד אינסטלציה וביוב הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 חוות דעת יועץ קרקע הכוללת דוח ביסוס ליסודות וקירות תומכים ומכיל הוראות לגבי ניקוזמי גשם מהחצר
 הגשת תוכנית אינסטלציה סניטרית חתומה במקור ע"י בעל תעודה מוכחת ממוסד רשמיבישראל  +הצהרת מתכנן
 הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מאושרים להיתר  +קובץ תכנית פתוח ב - DWG -תנאי למתן היתר בניה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210007 :בתאריך24/08/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף35:
BAKPIRUT0000 6

71500
תיק בניין:
מספר בקשה20210094 :
סעיף6:
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מבקש:
 יאיר מיקי ומיכל
עורך:
 שנאור כרמן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :אורנית הותיקה

כתובת הבניין :הצאלון  4אורנית
שטח מגרש 500.00 :מ"ר
גוש וחלקה:
תכנית121/3/9 :

אחוזי בניה מותרים45.00%:

שטח בניה מותר225.00 :
מ"ר

מגרש715:

תאור בקשה
מגורים חד משפחתי תוספת בניה
מהות הבקשה
תכנית שינויים הכוללת תוספת בנייה 2+פרגולות+גדרות.
הבקשה אושרה בוועדת תכנון ובנייה בתאריך  20.07.2021בתנאי בניית הפילר והריסת
המחסן טרם מתן היתר בנייה  -מבקשים לדחות את מועד קיום התנאים ולא כתנאי
למתן היתר.
תת
חלקה

שימוש

מפלס
/קומה

מגורים
מקלט
מרתף
חניה לא מקורה
פרגולה

שטח עיקרי במ"ר
קיים

מבוקש

203.98

46.02

203.98

46.02

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

8.64
39.57
27.00
14.38

250.00

סה"כ:

41.38

48.21

48.21

מהלך דיון
מר ניר ברטל:

סעיף  ,6זה באורנית הותיקה ,יאיר מיקי ומיכל.

אדר' נדין לומלסקי:

הם מבקשים להאריך -

%בניה50.00% :

אני אסביר .אם אתם זוכרים ,זה החבר'ה שמוכרים את הבית .אנחנו אישרנו להם בתנאי
מר ניר ברטל:
שאת המחסן שמאחור ,שזה מחסן פלסטיק כזה ,הם הורסים ,כתנאי להיתר.
גב' אביבית אבורוס:

וגם אמרנו משהו על הפח.

מר ניר ברטל:

ואת הפח הם עושים כתנאי להיתר?

אדר' נדין לומלסקי:

תמורת ערבות.

מר ניר ברטל:

אוקיי .ועכשיו מה הם מבקשים?
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מס' דף36:

אדר' נדין לומלסקי:

להאריך תוקף ערבות.

מר ניר ברטל:

הערבות ,נתנו להם חצי שנה .הם רוצים תשעה חודשים ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

שנה.

מר ניר ברטל:

שנה לפח.

אדר' נדין לומלסקי:

וגם למחסן.

אוקיי .אני אגיד רגע את עמדתי .המחסן הבנתי שזה מחסן ממש ארעי .זה לא מחסן מבטון.
מר ניר ברטל:
זה מ חסן שאתה נשען עליו בעוצמה טיפה הוא נופל .אין פה חשש לאי הריסה .ולגבי הארכת תוקף של החצי שנה לשנה ,אני
מתרשם שאין סיבה לא לתת.
גב' אביבית אבורוס:

יש לזה איזה הסבר?

מר ניר ברטל:

מה ההסבר שלהם? שאלה טובה .למה הם רוצים?

אדר' נדין לומלסקי:
לבקש שינויים.

הם מוכרים את הבית וכנראה הקונים יחליטו מה לעשות עם זה .להרוס הכל ,להאריך,

גב' אביבית אבורוס:

זה אומר שבזמן הזה לא גרים בבית?

עו"ד אלעד כהן:

אבל מה הם עשו עם הבעיה הכי קריטית?

מר ניר ברטל:
רוצים?

זה הם אמרו שהם רוצים לעשות שינוי תב"ע ,אם אני זוכר נכון .לא שינוי תב"ע? מה הם

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא,

מר ניר ברטל:

לא ,יש להם חריגה בקו בניין.

עו"ד אלעד כהן:

מה שהם התחבטו בישיבה הקודמת.

מר ניר ברטל:

כן ,תיכף נכניס אותם.

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,הם יעשו שינוי תב"ע ,כדי לאשר את החריגות שמעבר להקלות שאתם יכולים לתת.

הנה מכתב הבקשה שלהם .זה מעכשיו .8.8 ,להארכת התנאים להיתר :התחייבות לבניית
מר ניר ברטל:
פילר ,הארכה לתקופה משישה חודשים לתשעה .צדקתי ,תשעה חודשים .הביצוע ייעשה על ידי הרוכשים .המועד הכניסה לבית
הוא בעוד שמונה חודשים .מחסן ,מבוקשת הארכת תקופת ביצוע פינוי מידי ,ביצוע בעוד שמונה חודשים כנגד ערבות .הם
מציעים ערבות .נציין שהמחסן הוא בעצם אוהל .מצורפת תמונה .יש פה את התמונה?
גב' אביבית אבורוס:

כנראה זה צורף למייל או משהו.

הנה התמונה .זה המחסן .אני אין לי בעיה לאשר .בעד? דורון בעד? אלעד? בעד .פה אחד.
מר ניר ברטל:
אישרנו את שתי הבקשות .גם לגבי הפילר וגם לגבי המחסן ,כמו שהם ביקשו במכתב ההנמקה.
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מס' דף37:
הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את הארכת הערבות לבניית הפילר ולפירוק המחסן ב 9 -חודשים (במקום ב 6 -חודשים).
החלטות
לאשר את הארכת הערבות לבניית הפילר ולפירוק המחסן ל 9 -חודשים.
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מס' דף38:
BAKPIRUT0000 7

38800
תיק בניין:
מספר בקשה20210056 :
סעיף7:
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מבקש:
 עציון מיכל ואליק
עורך:
 עוזיאל עדי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :אורנית הותיקה

כתובת הבניין :הזית  45אורנית
שטח מגרש 598.00 :מ"ר
גוש וחלקה:
תכנית121/3/9 :

אחוזי בניה מותרים45.00%:

שטח בניה מותר269.10 :
מ"ר

מגרש388:

תאור בקשה
מגורים חד משפחתי תוספת בניה
מהות הבקשה
תוספת בנייה בקומה א'+מרפסת+שינוי/הסבת הקומה התחתונה למרתף+פרגולה בקומת
קרקע.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  5%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 28.08מ"ר  297.18 -מ"ר במקום  269.10מ"ר.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מגורים
מרפסת לא מקורה
מקלט
מרתף
חניה לא מקורה
פרגולה

סה"כ:

קיים

מבוקש

328.49

-31.31

328.49

-31.31

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מס' יח"ד
קיים

מבוקש

שטח אחר
במ"ר

40.84
-8.61

15.79

117.55
30.00
5.78

297.18

15.79

108.94

124.73

76.62

%בניה49.70% :

מהלך דיון
סעיף  .7עציון מיכל ואליק .גם באורנית הוותיקה .ברחוב הזית .ההקלה המבוקשת באחוזי
מר ניר ברטל:
בנייה שהוא  .5%זו תוספת של  28מ"ר.
עו"ד אלעד כהן:

זו הכשרה של מצב קיים או שזו בנייה חדשה?

מר ניר ברטל:

שאלה מעולה .תיכף נראה.

אדר' נדין לומלסקי:

גם וגם.

סעיף  .7בואו נקרא את המכתב קודם' .פונים לוועדה לאשר  5%לאור צרכי המגורים.
מר ניר ברטל:
המשפחה מרובת נפשות .בשל החמרת מצבם של ההורים ,מבקשים תוספת בנייה' .מסמכים .אוקיי ,אז הם מבקשים  5%תוספת
בנייה בקומה א' ,בשטח של  .61לא הבנתי את זה .נדין ,תסבירי לי.
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מס' דף39:
אדר' נדין לומלסקי:
בנייה שהם מבקשים לאשר.

מהות הבקשה זו תוספת שטח .ותוספת שטח גורמת לזה שיש להם הקלה ,חריגה באחוזי

מר ניר ברטל:

אז הם רוצים להוסיף  61מ"ר ,שמתוכם  29.9הם בחריגה מעבר למותר?

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

בכל מקרה אני רואה שיש שם בעיה של שיפויים .זה נכון?
המגרש משופע.
אפשר להצדיק את ההקלה בשיפוע? זה שיפוע חריג?
המגרש גם אי רגולרי בגלל זה .זה לא בית חדש .זה בית ישן.
זו הקלה מתוקף התב"ע?
חוק הירדני .הקלה בשטח זה לפי החוק הירדני.
ומבחינתכם כדרג מקצועי ,זה עומד תחת הגדרה של שיפוע חריג?
כן 2.35 ,זה כמעט קומה.
בסדר .אפשר לתת להם.
אם אתם ממליצים ,אני בעד.
רק תנמקו את זה בשיפוע חריג ,בסדר? שיפוע חריג?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .זו קומה .זה הרבה.

עו"ד ברוך חייקין:

מה אתה רוצה? שהיא תגיד ...

עו"ד אלעד כהן:

בסדר ,אני מקבל את העמדה שלכם .שתהיה ברורה ,חד משמעית.

עו"ד ברוך חייקין:

אוקיי .אז היא אמרה שהיא תומכת בזה.

מר ניר ברטל:

אביבית בעד .דורון?

מר דורון טישלר:

בעד.

מר ניר ברטל:

פה אחד.

עו"ד אלעד כהן:

רק תנמקו את זה .בשיפוע חריג.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה בהתחשב בשיפוע חריג.
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מס' דף40:

החלטות
לאשר בתנאים הבאים:

גיליון דרישות
 סימון התחברות המבנה לרשת החשמל ותקשורת להוסיף פרישת גדר דרום מערבית להראות מיקום מס' מואר (כולל מס' בית ורחוב) בתוכנית פיתוח ובחזית לרחוב להראות שערים לנישה לאשפה ולכל הפילרים בתוכנית פיתוח הגשת תכנית בטיחות ,כולל אמצעיי גילוי וכיבוי אש עפ"י ההנחיות של רשות הכבאות -ערוכה ע"י עורך הבקשה/יועץ בטיחות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים הפקדת ערבות בנקאית במועצה ע"ס  15,000ש"ח להבטחת ביצוע האדניות חתימת בעל הזכות בנכס ע"ג תכנית אישור/פטור מהג"א ע"ג תכנית הגשת חישובים סטטיים והצהרת מהנדס-ממוחשבים לכל מרכיבי הבניה לרבות קירות תומכים,חניה מקורה ,פרגולה ומחסן.
 התחייבות עורך הבקשה התחייבות לאי פיצול יחידת הדיור הדרישות הבאות יושלמו לאחר אישור סופי של תכנית מתוקנת מושלמת להיתר שלושה עותקים מתוקנים וחתומים  +קובץ תכנית ב DWG -תנאי למתן היתר בנייה חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים תשלום אגרת בניה -תשלום היטלי פיתוח
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מס' דף41:
BAKPIRUT0000 8

78900
תיק בניין:
מספר בקשה20210026 :
סעיף8:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 גריידי נורית ואבי
עורך:
 סרסור זוהרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
כתובת הבניין :החיטה  18אורנית

שכונה :הגבעה

שטח מגרש נטו 635.00 :מ"ר
מגרש789:
גוש וחלקה:
תכנית121/4 :
תאור בקשה
מגורים חד משפחתי תכנית שינוים
מהות הבקשה
פתיחת שער נוסף ל 2-חניות לא מקורות.
מבוקש דיון חוזר בבקשה.
הבקשה נדונה בוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה (בגלל התנגדות שכנים) בתאריך
 05.06.2021והוחלט לסרב לפתיחת שער חנייה נוסף ,היות וזה בא על חשבון חנייה
ציבורית.
מהלך דיון
סעיף  . 8גריידי .גם בקשה חוזרת .אני אזכיר מה שאני זוכר .הוא מבקש להוסיף שתי חניות
מר ניר ברטל:
ברחוב החיטה  . 18ולא אישרנו לו את הבקשה .מתוך הטענה כי אנחנו הבנו שהוא רוצה להוסיף חנייה אחת ,שהיא על חשבון
חנייה ציבורית .נדין ,אני זוכר נכון?
אתם לא אישרתם את הבקשה בגלל התנגדויות השכנים .לזה שיש להם יחידת דיור
אדר' נדין לומלסקי:
וחשבתם שהשימוש בחנייה זו יחידת דיור .סביב זה היה דיון.
מר ניר ברטל:

יש לו איזה מסמך חדש?

אדר' נדין לומלסקי:

לא .אותה תוכנית.

מר ניר ברטל:
ממנו.

הסבר למה הוא רוצה להעלות פעם נוספת? יש משהו בכתב? כי תיכף מה שהוא יטען נשמע

אדר' נדין לומלסקי:

כן .הוא כתב.

מר ניר ברטל:

רגע ,בואו נקרא את זה קודם' .אבקש להעלות את הבקשה שלי' ,אין פה הנמקה... .

*** מוזמנים נכנסים לישיבה ***
מר ניר ברטל:

אהלן ,אבי.

מר אבי גריידי:

ערב טוב.

מר ניר ברטל:

מה נשמע? בוא תתקרב לאחד המיקרופונים ,ואז נשמע אותך לפרוטוקול .שמו אבי גריידי.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210007 :בתאריך24/08/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף42:
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,הזמנתם את המתנגד גם?

לא .דנו לפני חודשיים לדעתי בבקשה שלך ,שהייתה להוסיף חנייה .תיכף תגיד מה שאתה
מר ניר ברטל:
רוצה .בצד המערבי של המגרש .היו התנגדויות .שני השכנים .אחד מהם גם הגיע לפה וטען את זה בפנינו .ואם אני וזכר נכון
הוועדה בסופו של דבר החליטה לא לאשר את הבקשה ,כי בעצם אתה ביקשת חנייה אחת נוספת ,זה אומר על חשבון חנייה
ציבורית .ובנוסף התנגדויות שכנים .אז בוא תגיד מה השתנה ,אם השתנה משהו.
אני אשמח מאוד .כשבאתי לוועדה בפעם שעברה שמה שחשבתי בה זה לאשר את החריגות,
מר אבי גריידי:
כביכול חזרתי לוועדה .אחר כך התברר שבוועדה כאילו יש לי חנייה ואז הציגו שאני לוקח חנייה ציבורית לפרטית .לי יש שני
מגרשים .מגיעות לי ע וד שתי חניות על המגרש השני .זאת אומרת ,מגיע לי שם עוד שתי חניות .והחנייה הציבורית היא לא
ציבורית.
עו"ד אלעד כהן:

המגרש שלך הוא כפול?

מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,המגרש כפול.
ובנית יחידה אחת?

מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:

כן.
ויש לך שתי חניות ליחידה אחת?

מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:

כן.
ואתה אומר למעשה 'אני הייתי זכאי לארבע',

לארבע חניות .מעבר לכך שאשתי גם בריאותית ,הרי לא רציתי את זה אף פעם כי לא
מר אבי גריידי:
הצטרכתי .עד שאשתי מוגבלת .יש לי פה ,הרופא ,יש לה תו נכה .באוטו הקודם שלי הישן ,הרנו ,היא כמה פעמים שרטה את
האוטו .בגלל שהחנייה שלי ,שבנה לי הבן אדם ,צרה .שבנינו בשנת  '94מי ידע? מי הבין? באנו לקבלן ,בנה איך שהוא בנה לנו.
ואני לא מבין בבנייה .הבאתי קבלן ,בונה לי ,שילמתי לו .ומה שהוא בנה ,בנה .עכשיו יש לי -
עו"ד אלעד כהן:

אבל הבעיה כרגע זה רק החנייה ,נכון?

כן .כי יש לנו צורך .יש לנו שני רכבים .יש לנו צורך .שהיא תוכל לקבל חנייה בצורה
מר אבי גריידי:
מסודרת .מגיע לי שם עוד שתי חניות .אני יכול לפתוח שם שתי חניות .ואז אני יודע שהיא תכניס את האוטו בניחותא .היא לא
צריכה ל חכות לי ,לקרוא לי ,אם אני לא נמצא ,לבוא להכניס את האוטו .כי הרבה פעמים יש בכביש עוד רכב ,עוד משהו .כמו
עכשיו שבונים לידינו .אי אפשר להחנות.
מר דורון טישלר:

איפה?

מר אבי גריידי:
לי שם שתי החניות.

הנה ,מגרש  666 .663או  ,65מגיע לי שתי חניות .בצד השמאלי זה המגרש השני שמגיעות

עו"ד אלעד כהן:

איפה פה הפילר? תראה לי רגע איפה הפילר.

מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:
מר אבי גריידי:

החשמל?
כן.
החשמל פה.
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מס' דף43:

עו"ד אלעד כהן:
מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:
מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:

אתה יודע להגיד לי איפה עובר המגרש השני ,היחידה השנייה שלא נבנתה?
פה.
לא ,לא יכול להיות .יותר ימינה אולי ,באמצע .זאת אומרת כל החלק השמאלי למעשה היה אמור -
כל זה ,זו יחידה נוספת.
עם שתי חניות.

מר אבי גריידי:

כן.

מר ניר ברטל:

אין שם יחידה בנויה.

עו"ד אלעד כהן:

פוטנציאל ליחידה .זאת אומרת היו אמורות להיות שם ארבע חניות .זה מה שהוא רוצה להגיד.

כן .לא באתי ,לקחתי לציבור שום דבר .אלו חניות שמגיעות לי בזכות המגרש שלי.
מר אבי גריידי:
המגרשים שלי .ואם אני פותח שתי חניות ,אני מזיז עוד שתי חניות מהציבור.
עו"ד אלעד כהן:

זה נכון שבתוכנית המקורית היו אמורות להיות שם שתי יחידות?

בתוכנית המקורית יש מגרש של  635מטר .ולפי תב"ע הוא יכול להיות מגרש לשתי יחידות
אדר' נדין לומלסקי:
דיור .כמו כל המגרשים בגבעה .רוב המגרשים בגבעה .אז אם יש שתי יחידות דיור ,לכל אחת מגיעות שתי חניות מקורות .כמה
חניות פתוחות? התב"ע לא מגדירה.
עו"ד אלעד כהן:
שמסומן בצהוב?
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

ותיאורטית אם היה מבקש לבנות את היחידה השנייה ,איפה אמורות היו להיות שתי החניות? איפה
אין תוכנית.
לא ,אבל איפה זה יכול היה להיות ,אם לא שם? סתם אני מנסה להבין .אין אפשרות אחרת.

אנחנו לא דנים איפה הוא הורס את הבית שלו? לא .יש לו עכשיו בית חד משפחתי .יש לו
אדר' נדין לומלסקי:
מקום לחנייה ,לא חנייה תורכית .יש לו מקום גם ליד החנייה הקיימת .כי זה בעצם אותו מפלס ,אם אתם רואים,158.03 ,
 .158.46זה כמעט אותו מפלס .אפשר לעשות פה חנייה .והוא מבקש שם חנייה .תחליטו.
אני רק מנסה להבין .נניח לרגע שהיו פה שתי יחידות .אני פשוט מנסה להבין את הטיעון שלו .אם
עו"ד אלעד כהן:
אפשר היה למקם את החניות של היחידה הפוטנציאלית הנוספת ,במקום אחר ,שנייה ,אני רוצה לשמוע את זה מהם .חוץ
מהמיקום הזה שמסומן בצהוב ,זו השאלה .אם בכלל יש אפשרות אחרת.
אדר' נדין לומלסקי:
חנייה בצד שמאל.

יש אפשרות אחרת .כמו שיש היום חנייה תורכית אוכפת בצד ימין ,יכולה להיות אותה

מר דורון טישלר:

איפה ,סליחה? אני רוצה להבין.

אני רוצה להגיד גם .כשאני קניתי את המגרש ,קניתי שני מגרשים .למה שניים? אח שלי
מר אבי גריידי:
היה צריך לבוא לבנות איתי ביחד .אז שני המגרשים בשרטוט במגרש היה כתוב ,היה ככה .מגרש אחד פה וזה מגרש שני.
מר ניר ברטל:

אז למה בנית את הבית שלך על המגרש של אח שלך?
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מס' דף44:

אח שלי בסוף החליט לא לבנות איתי ביחד .נשארתי עם המגרש לבד .ואז האדריכלית
מר אבי גריידי:
עשתה למשל זה .אבל קניתי שני מגרשים אז בזמנו מדלתא ,לי ולאחי.
עו"ד אלעד כהן:

תזכיר לי רגע .אתה ביקשת שתי חניות נוספות או חנייה אחת נוספת?

מר אבי גריידי:

שתי חניות.

גב' אורנה רייטר:

לא ,הוא ביקש נוספת אחת.

מר אבי גריידי:
אחת מספיקה לי.

כן ,אבל אמרתי ... ,כי למה? כשהבנתי שבגלל שיש פה את הנושא של הגינון ... .גם חנייה

עו"ד אלעד כהן:

פשוט ,חנייה אחת?

מר אבי גריידי:

כן.

אדר' נדין לומלסקי:

אבל מה שמוגש זה שתי חניות.

מר ניר ברטל:

מה אתה רוצה שיהיה שם? שתי חניות?  ...ל 5-מטר.

מר אבי גריידי:

אם אני יכול לקבל שתיים ,אני מעדיף שתיים.

מר ניר ברטל:

אוקיי .ואם אי אפשר שתיים ,אפשר אחת?

מר אבי גריידי:

אחת ...

מר ניר ברטל:

ואם עושים שתיים ,אתה אומר שצריך להוריד את הערוגה.

מר אבי גריידי:
רחבה גדולה,

בדיוק .אז אם צריך להוריד וזה אתה ראש הרשות ,אני מוכן לוותר ,מסתפק בחנייה אחת.

עו"ד אלעד כהן:
מר אבי גריידי:
עו"ד אלעד כהן:

מה זה ,סטנדרטית? של  2.5מטר? כמה?
.3.5
כמה זה סטנדרט של חנייה ,נדין?

גב' אביבית אבורוס:

 2.5על  .5זה המינימום.

מר אבי גריידי:

יש את המרחק של  .3.5בלי לגעת בערוגה .ופה אני עושה רק ...

מר ניר ברטל:

חבר'ה ,מישהו רוצה לשאול משהו את אבי? לא .אבי ,תודה רבה.

עו"ד אלעד כהן:

מישהו רוצה לראות את זה?

חכ ה רגע .יכול להיות שיהיו לו עוד שאלות .השינוי היחידי ,אם אני מבין ,שיש פה ,שבעצם
מר ניר ברטל:
פעם קודמת הוא אמר במפורש שהוא רוצה חנייה אחת ,ועכשיו הוא אומר שתיים ,אם אפשר.
עו"ד אלעד כהן:

אחת .בוא ,תתייחס לזה כחנייה אחת.
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מס' דף45:

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

לא ,אני מתייחס למה שהוא אמר.
רצוי שתיים ,אם לא ,אז אחת.

מר ניר ברטל:

 ...לבקש שתי חניות.

גב' אביבית אבורוס:

מה ההשפעה של זה על המרחב הציבורי? כאילו היום ממול יש חנייה וזה מבטל אותה?

מר ניר ברטל:

כן ... .רכב שחונה וזה גם מבטל ערוגה –

עו"ד ברוך חייקין:

אם היו עוד שני בתים ,אם הוא היה מקים פה שני בתים,

עו"ד אלעד כהן:

אז לא היה פתחון פה.

עו"ד ברוך חייקין:

בכל מקרה הייתה מתבטלת חנייה ציבורית ,נכון?

מר ניר ברטל:

נכון.

דובר:

אז זה באמת צריך להיות השיקול.

גב' אביבית אבורוס:
...

לא יודעת .יש לזה הרבה משמעויות 'אם היה' .אבל אין .אם היה פה עוד בית ,היה פה עוד

עו"ד ברוך חייקין:

בסדר .יש לו זכות להקים בית ויש לו זכות לשתי חניות נוספות ,אם הוא מקים בית.

גב' אביבית אבורוס:

יש לו זכות ,אבל הוא לא מימש את הזכות הזאת.

עו"ד ברוך חייקין:

אין בעיה .הוא רוצה לממש ...

גב' אביבית אבורוס:

בסדר .אני לא יודעת מה המשמעות.

עו"ד ברוך חייקין:

אני לא יודע ,לא ,זה שיקול דעת שלכם .אבל בעיקרון התכנון המקורי מאפשר לו חניות.

בגדול הוא יכול .זה כמו שתגיד אם יש לו זכות לעוד קומה ,אבל הוא מחליט שלא .יש לו
גב' אביבית אבורוס:
זכות אבל הוא לא מבקש לממש אותה.
עו"ד אלעד כהן:

כן ,אבל קשה להגיד שהוא גורע זכות ...

עו"ד ברוך חייקין:
כל החלטה פה.

הוא לא גורע זכות מהציבור שמלכתחילה הוא לא יכול היה לממש אותה .אתם יכולים לקבל

מר ניר ברטל:

נדין ,אלישבע?

בעיני זה בעייתי .הוא לא מימש את היחידה הנוספת ויש שם מצוקת חנייה והוא כן לוקח
גב' אלישבע ליוש:
חנייה שתשמש את הציבור .ולכאורה ,אם בן אדם באמת יש לו מצוקת חנייה ,אז הוא אפילו מוכן על חשבונו לגרוע מהגינה,
לעשות איזושהי התערבות כזאת ולעשות חנייה שהיא מתאימה לו .כנראה שזה לא המצב.
עו"ד ברוך חייקין:

שיקול שלכם.
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מס' דף46:
מר ניר ברטל:

נדין ,משהו נוסף?

מבחינה תכנונית ,מבחינה תב"עית ,אין פה שום בעיה .הייתה החלטה שלכם שקשורה
אדר' נדין לומלסקי:
ליחידת דיור שהתגלתה שם במבנה .אז תחליטו.
עו"ד אלעד כהן:

יחידת דיור?

יש לו יחידת דיור בתוך הבית ,חד משפחתי .אנשים התלוננו ,השכנים התלוננו על זה .והם
אדר' נדין לומלסקי:
טוענים שהוא בונה את החנייה לשימוש של יחידת הדיור.
עו"ד אלעד כהן:

תאכפו את זה .מה הקשר -

מר ניר ברטל:

נדין ,יש לו חריגות בבית?

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,יש לו חריגות בבית.

מר ניר ברטל:

איפה? תזכירי לנו.

עו"ד אלעד כהן:

כבר הסדרנו את זה ,לא? בהחלטה הקודמת.

מר ניר ברטל:

אז זהו ,אני לא זוכר.

אדר' נדין לומלסקי:

אבל חריגות הוא מתחייב לסלק תוך כדי.

מר ניר ברטל:

יש לו פה איזשהו מחסן ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

יש לו כניסה ליחידה.

עו"ד אלעד כהן:

זה דנו פעם קודמת ,לא?

מר ניר ברטל:

ומה החלטנו? אני לא זוכר.

אדר' נדין לומלסקי:
לתוך מגרש שכן.

זה מסומן להריסה .הוא יהרוס את זה ,אם תאשרו את הבנייה .ופה יש פלישת גגון חנייה

מר ניר ברטל:

והוא יהרוס את זה גם.

אדר' נדין לומלסקי:

מתחייב.

גב' אביבית אבורוס:

אבל מה ,מקשרים את זה לאישור חנייה? לא הבנתי.

מר ניר ברטל:

אפשר להתנות את התנאי להיתר לחנייה בביצוע ההריסות?

אדר' נדין לומלסקי:

זה מותנה .מראש.

מר ניר ברטל:

ההריסה היא תנאי להיתר לחנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

אתם יכולים להתנות מתן היתר בהריסה מראש.

גב' אביבית אבורוס:

כמה חניות יהיו פה ,בסופו של דבר?
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מס' דף47:

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

ארבע.
לא ,הוא לא מבקש ארבע .הוא מבקש רק שלוש.

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

אנחנו מתייחסים לתוכנית .בתוכנית מוקמו שתי חניות פה ושתי חניות פה.
הבנתי .אבל היום הוא אמר שהוא כבר יורד לחנייה אחת.

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

הוא צריך להגיש תוכנית אחרת.
כן.

גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

 ...זה לא חד משפחתי.

מה זה קשור?

זה קשור .כי אתה אומר יש פה יחידת דיור .אם יש פה יחידת דיור שמפריעה לשכנים אתה
גב' אביבית אבורוס:
עוד נותן לה גושפנקא בתוספת חניות.
עו"ד אלעד כהן:

מה הקושי פה? אם האיש היה בונה שתי יחידות ,אף אחד לא יכול היה,

גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

אם .אבל זה לא המצב.
בסדר .אז לבוא ולהגיד אני גורע חניות מהציבור ,זה קצת -

לא אמרתי גורע מהציבור .אמרתי שאנחנו נותנים פה אשרה לזה שתהיה שם כמות חניות
גב' אביבית אבורוס:
של שתי יחידות ,למרות שאין שם שתי יחידות.
עו"ד ברוך חייקין:

מה אומרת התוכנית? שתי החניות קשורות למספר היחידות או לא קשורות?

אדר' נדין לומלסקי:
חניות ליחידת דיור .אין מקסימום.

חובה לבצע שתי חניות בתוך המגרש .זכות לעשות את החניות המקורות ,וזה מינימום שתי

עו"ד ברוך חייקין:

אם מינימום שתי חניות ליחידת דיור זה אומר שליחידה אחת יכולות להיות גם שלוש

חניות?
מר ניר ברטל:

כן .יש לנו בבקשה ברחוב החרמון שרוצה להוסיף חנייה שלישית.

עו"ד ברוך חייקין:

יש לך בחרמון בתים עם שלוש ,כנראה.

אדר' נדין לומלסקי:

יש דרישה למינימום .אין הגבלה למקסימום.

חבר'ה ,בואו נתכנס .אני אגיד את עמדתי .אני חושב שאם הוא מוסיף שתי חניות ,מה
מר ניר ברטל:
שלפחות בדיון הקודם היה אחרת לדעתי .הוא רצה להוסיף חנייה אחת ,ואז בעצם מניין החניות ,גם הציבורי וגם הפרטי עולה.
אני בעד .אבל אני רוצה להתנות את היתר הבנייה בתנאי של ההריסה .קודם כל שיסדיר את החריגות ואז יקבל היתר בנייה
לעשות את שתי החניות .זאת עמדתי.
עו"ד אלעד כהן:

 ...בניגוד לדעתך .אני בעד.
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מס' דף48:

מר ניר ברטל:

אביבית ,את נגד?

גב' אביבית אבורוס:

לא ,אני בעד.

מר ניר ברטל:

מסכימה איתי .דורון?

מר דורון טישלר:

בעד.

מר ניר ברטל:

בועז? ...

מר בועז בגריש:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אני בעד.
אלעד?
רק תחדד לי .הרי הבן אדם התחייב מראש להרוס ,אז למה להתנות? איפה הבעיה?
לא ,אז הוא  ...גם אם הוא התנגד.
להתנות את החנייה הנוספת בהריסה? בסדר .אין לי בעיה.
בעיני אי אפשר לדון אם אנחנו לא מוודאים שאין חריגות.
אבל אתה מדבר על חנייה אחת או שתיים?
שתיים.
אני הייתי הולך על חנייה אחת.

דובר:

זה לא משנה .אבל ככה מגיעה לו חנייה,

עו"ד ברוך חייקין:

מגיע לו גם ככה שתי חניות .זה לא משנה.

עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

רציתי ליצור איזון .אבל אין בעיה .מבחינתי להצביע גם שתיים.
אבל גם ככה ,על פי חוק ,מגיעות לו שתי חניות.
אין לי בעיה .אני אתכם.

מר ניר ברטל:

אורנה ,את רוצה להשתתף?

גב' אורנה רייטר:

לא.

אז אנחנו ארבעה .דורון ,אלעד ,אביבית ואני בעד שתי החניות .ובתנאי להיתר – ביצוע
מר ניר ברטל:
ההריסות שמסומנות בתוכנית .של הגגון ושל הכניסה ליחידה שם.
הצבעה:
פה אחד.
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מס' דף49:

הוחלט:
לאשר פתיחת שער חנייה נוסף ,בתנאי שההריסות שמסומנות בתכנית יבוצעו בפועל כתנאי למתן היתר.
החלטות
לאשר פתיחת שער חנייה נוסף ,בתנאי שההריסות שמסומנות בתכנית ,יבוצעו בפועל כתנאי למתן היתר.

גיליון דרישות
 יש לקחת את התכנית שעל גביה רשומות הערות הבדיקה( .בדיקת התכנית המתוקנתמותנית בהחזרת התכנית שנלקחה)
 להגיש תכנית אחת מתוקנת לבדיקה. אישורים אישור מח' הפיקוח על בצוע ההריסות שלושה עותקים מתוקנים וחתומים  +קובץ תכנית ב DWG -תנאי למתן היתר בנייה -חתימות מקוריות ע"ג העותקים :מבקש ,עורך הבקשה ,מהנדס גם בהצהרות ומינויים
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מס' דף50:
BAKPIRUT0000 9

תיק בניין12123002 :
מספר בקשה20210089 :
סעיף9:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 בלו סקאי ליסינג תפעולי בע"מ
עורך:
 יורם רז

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :כללי

כתובת הבניין :אורנית אורנית
שטח מגרש 5856.00 :מ"ר
גוש וחלקה:
תכנית121/23 :

שטח בניה מותר10719.99 :
מ"ר

אחוזי בניה מותרים183.06%:

מגרש002:
תאור בקשה
בניה חדשה

פארק מסחר
ותעסוקה
מהות הבקשה
בניין חדש מס'  2הכולל -:מבנה ציבור ,אחסנה ומשרדים.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

קיים

ציבורי
חניה מקורה
חניה לא מקורה
מדרגות+מבואות+מעלית
ממ"מ
משרדים
שטחי אחסנה
מעברים
פיר מעלית
קומת חנייה מפולשת
חדרים טכניים

מבוקש

קיים

מבוקש

מבוקש

קיים

755.04
232.43
344.54
505.11
151.04
1758.05
6404.62
138.48
14.02
960.32
266.43
8917.71

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

8917.71

2267.83

2267.83

344.54

%בניה0.00% :

מהלך דיון
אנחנו ממשיכים לדיון שיהיה מצולם ומשודר בנושא אזור התעסוקה .יורם ואורי .אתם
מר ניר ברטל:
רוצים לדבר לפני שקוראים להם להציג?
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,כן .אנחנו ביקשנו ,אני לפחות ביקשתי,
אז רגע .כמה דקות ,בסדר? נקרא לכם.
מעין תמצית מנהלים שתפרט לנו איפה היינו ולאן הגענו .אני מבין שאין לנו את זה.
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מס' דף51:
מר ניר ברטל:

יש מצגת שהם תיכף יציגו.

גב' אורנה רייטר:
...

ודבר נוסף ... ,יועצים משפטיים  ...היועמ"ש העלה איזושהי פרוצדורה שתהיה כדי שנוכל

מר ניר ברטל:

אפשר רגע לעצור?

*** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר המועצה ***
מר ניר ברטל:

זו המצגת .נכון ,יורם?

אדר' יורם רז:

שלחתי ,אבל יש לי פה ,אם צריך.

אנחנו תיכף נראה את המצגת .בינתיים אנחנו עושים פה דיון .טוב ,בוקר טוב .אנחנו
מר ניר ברטל:
נמצאים בישיבת ועדת תכנון ובנייה .הישיבה מצולמת ומשודרת .אנחנו רוצים לדון במבנה בשטח ציבורי .אני חושב שזו
הישיבה החמישית או השישית שאנחנו כב ר בקדנציה הזאת עושים על אזור התעסוקה ומסחר של אורנית .הייתה ישיבת סדר
גודל לפני שנתיים ,שהוועדה אישרה כבר היתר בנייה למגרש המזרחי .זה המגרש שהולך מזרח-מערב .זו הייתה ישיבה בסדר
גודל של שנתיים .ועשינו שתי ישיבות השנה ,בשנת  ,2021בבקשה לעשות שינוי תוכנית בינוי ,טיפה לעשות שינוי בכבישים
שם ,לבקשת בעל הקרקע .ועכשיו אנחנו עושים ישיבה בבקשה לקבל היתר בנייה על המגרש הדרומי ,שהולך צפון-דרום .אז זה
פחות או יותר סדר הדברים שהיה בשנתיים ,שנתיים וחצי האחרונות .מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו ,האדריכל מטעם חברת
בלו סקאי ,שהיא בעלת הקרקע ,יציג את הבקשה להיתר בנייה שהם מבקשים למגרש הדרומי .ואחרי זה נקיים דיון.
אדר' יורם רז:

אני אתחיל עם המצגת כשיגידו לי להתחיל .אין בעיה.

מר ניר ברטל:

תתחיל.

עו"ד אלעד כהן:

ניר ,איזה היתר בנייה אנחנו -

מר ניר ברטל:

יורם ,אתה רוצה להסביר?

אדר' יורם רז:
בתוכנית.

אלו שני המגרשים הגדולים שבתוכנית .מגרש מס'  ,1מגרש מס'  .2ואנחנו נראה אותם גם

מר ניר ברטל:

אישרנו היתר בנייה למגרש מס' .1

אדר' יורם רז:

מגרש מס'  ,1דובר כבר ,הוצג בהיתר הקודם .ביצענו שם שינויים לפי דרישתכם.

אישרנו היתר בנייה למגרש מס'  1בכפוף לשני תנאים .אחד ,משהו לגבי השטח המסחרי
מר ניר ברטל:
של  .7.5%ואחד לגבי הסדרת ההשלמות של הפיתוח.
גב' אורנה רייטר:

ומה עם ...

הדיון על חניות עלה .וככל שאני זוכר ,נמצא שהם עומדים בתקן חנייה .היה דיון על רוחב
מר ניר ברטל:
חניות .עשינו את זה בחדר ישיבות של הלשכה ,אני זוכר.
גב' אורנה רייטר:

אפשר את כל החומרים -

מר ניר ברטל:

זה פרוטוקול שמפורסם באתר.

עו"ד אלעד כהן:

ולפי ההיתר של המגרש שאישרנו ,אמורים להיות שם משרדים ומסחר.
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מס' דף52:

אדר' יורם רז:

בבניין מס' ?1

מר ניר ברטל:

כן.

אדר' יורם רז:

עובד חצי שנה לשינוי -

רגע ,רגע ,יורם .רגע ,שנייה .יורם ,שנייה .כשאנחנו אישרנו ,זה היה עוד לפני הקורונה,
מר ניר ברטל:
ובאמת לבעל הקרקע הייתה כוונה גדולה לעשות שם מסחר .ואז השתנו כוונותיו ,ועכשיו הם עובדים לעשות שינויים בהיתר
למגרש מס'  ,1ובכוונתם להגיש מחדש את מגרש מס'  ,1לעשות שינויים בהיתר בנייה.
עו"ד אלעד כהן:
במגרש?

שינויים לצורך מה? להפוך את זה למסחר ומשרדים? מה עוד השינויים שאתם רוצים לעשות
אלעד ,בעל המגרש יענה על השאלה.

אדר' יורם רז:
מר אורי ריבקין:

יורם יסב את הבקשה למגרש מס'  2שהיא עולה פה,

עו"ד אלעד כהן:

לא ,אבל בוא .אנחנו רוצים לראות את כל –

מר אורי ריבקין:

שאלות רחבות יותר,

לא ,זו שאלה מקדמית .אתה יכול להתחיל עם המידע הזה ,ברשותך? כי היה פה דיון לפני שהתחלנו,
עו"ד אלעד כהן:
ואנחנו רוצים להבין את הסיפור ,לאו דווקא הדרומי מה שאתה קורא לו .אני לא זוכר את המספרים.
.2

מר ניר ברטל:

 2זה הדרומי? ו 1-זה הזה .אותי מעניין ,או לפחות את חלקנו ,מה אושר ב 1-ואיזה שינוי אתם
עו"ד אלעד כהן:
מבקשים לעשות ב .1-לפני שדנים ב.2-
מר אורי ריבקין:

מה שאושר ב ,1-לפני שנה פלוס ,שנתיים ,זה שימושים של מסחר ,לוגיסטיקה ומשרדים.
לוגיסטיקה זה היה הנוסף.

גב' אורנה רייטר:
מר אורי ריבקין:

נכון.

עו"ד אלעד כהן:

ומה אתם הולכים לשנות?

לא יודע ,כשתהיה בקשה ,אני מבטיח לא להתריע בך .אנחנו נביא לך את הבקשה בצורה מסודרת
מר אורי ריבקין:
ויפה .זה לא נושא הדיון .חבל עכשיו .תהיה בקשה בקרוב.
עו"ד אלעד כהן:

לא ,כי היה פה דיון לפני הישיבה.

אורי ,מה לוחות הזמנים הצפויים להגשת בקשה מחודשת למגרש מס'  ?1ואני שואל את זה,
מר ניר ברטל:
כי יכול להיות שתהיה לזה השפעה על ההחלטה של הוועדה לגבי מגרש מס' .2
מר אורי ריבקין:

מספר חודשים .כמה? לא יודע להגיד.

עו"ד אלעד כהן:

ומה בדיוק אתם הולכים לבקש? הרי אתם יודעים פחות או יותר ,לא? בשינוי?
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מס' דף53:
מר אורי ריבקין:

מה הולכים לבקש במגרש מס'  ?1בערך אותו דבר .מספר משרדים ולוגיסטיקה.

מר בועז בגריש:

אז מה השינוי?

אופן עקרוני ,אם אתה רוצה להוריד קומה ,להוסיף קומה ,זו לדוגמה שינוי .אם אתה רוצה שהקו
מר אורי ריבקין:
יהיה ישר ,לא עגול ,זה לדוגמה שינוי .אם גרם המדרגות במקום פה אתה רוצה שהוא יהיה פה ,זו לדוגמה שינוי.
מר בועז בגריש:

אני אשאל אותך שאלת תם .האם אתם הולכים לשנות את היחסיות בין המסחר ללוגיסטיקה?

מר אורי ריבקין:

...

מר בועז בגריש:

הבנו.

מר אורי ריבקין:

לא יודע ,קשה לי לענות לך.

מר בועז בגריש:

קשה לך?

מר אורי ריבקין:

כן .אבל לא ,נראה לי שבגדול -

מר בועז בגריש:
בהחלטיות.

תר אה ,ידעת להגיד לי אם רוצים להזיז גרם מדרגות לפה ולהזיז את הקו לשם ,זה אתה יודע לענות

מר אורי ריבקין:

אלו הן שאלות ...

מר בועז בגריש:

הבנתי .ענית לי.

אורי ,מספר חודשים פחות או יותר צפוי להגשת הבקשה להיתר בנייה למגרש מס'  ,1זה
מר ניר ברטל:
חודשיים ,חצי שנה או  12חודשים? כל זה מספר חודשים?
עו"ד אלעד כהן:

למה אתה חושב שפרק הזמן הוא האישו פה? לא מה שדיברנו לפני הישיבה.

מר אורי ריבקין:

נראה לי סביב החצי שנה .זה הזמן ההגיוני.

מר ניר ברטל:

בסדר גמור .עוד משהו לגבי מגרש מס'  ,1מישהו רוצה לשאול? אז בבקשה ,יורם.

באופן כללי על הבניין ,אני אציג תוכניות של כל  ...והכל ,אז באופן כללי .רוב המבנה הוא
אדר' יורם רז:
לוגיסטיקה .נגיד כל הכתם האפור ,פחות או יותר .ואגף משרדים נטו שנמצא פה .הלוגיסטיקה זה רק שתי קומות מאוד גבוהות.
בקומת הקרקע הכניסה היא לחצר מרכזית .שני מחסנים ,אחד בצד זה ,אחד בצד זה .והכביש יורד אל המרתף .והקומה התחתונה
היא לוגיסטיקה .הכניסה לאגף המשרדים ,נכנס מפה .שלוש קומות מעל ,ועוד  ...למטה .את הפירוט נראה בהמשך.
אם מישהו לא מכיר בדיוק את המיקום -
מר ניר ברטל:

מכירים .אפשר לרוץ על זה?

מי שרצה לראות את התוכנית הכללית .ואת התב"ע .זו התב"ע .זה מגרש מס'  .1זה מגרש
אדר' יורם רז:
מס'  ,2שעליו אנחנו מדברים .מגרש מס'  3נמצא מעבר לכביש .כרגע עדיין לא עובדים פה .מגרש מס'  ,2אפשר לראות עכשיו
מלמעלה את מערכת הגישות .הגישה לקומת הקרקע העליונה היא מהחצר הפנימית ,מחסן  2ומחסן  .3זו הירידה למטה אל
המפלס התחתון .פה זה חתוך .הבניין חתוך .פה אני מראה את קומת המרתף .כאן את הקומה העליונה.
זו בעצם אותה תוכנית ,תוכנית הבינוי .חישובי השטחים ,זאת הבקשה להיתר ,בעצם .יש פה את השובל ,את חישובי השטחים
ואת התוכניות שאנחנו נראה אותן .חישובי השטחים בעצם מסתכמים בטבלה ,נראה אותה בסוף .המבנה ,כאן אפשר לראות את
החתך לאורך שלו .בקומה העליונה ,מחסן מס'  ,2מחסן מס'  ,1עם החצר ,הנגישות ביניהם .החצר הזו ,זאת חצר פתוחה של
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מס' דף54:
המחסן התחתון .קומת עמודים מפולשת .המחסן מ תחיל מכאן .המחסן הזה מגיע עד פה .שני המחסנים מאוד גבוהים .בערך 12
מטר גובה .בכניסה למחסן ,לכל המחסנים ,יש גלריה .באזור של הכניסה לא צריך גובה .לא מאחסנים ,אין גובה מדפים ,גובה
גבוה .לכן יש שם גלריות .אנחנו נראה אותן בהמשך .גלריות של משרדים .למחסן מס'  1פה .למחסן מס'  2כאן .למחסן מס' 3
פה .סליחה ,בחלק הצפוני של הבניין יש לנו חניון של אגף המשרדים.
זו קומת הגלריה .זה החלל העליון של מחסן מס'  .1זו גלריה של המשרדים .כאן אנחנו רואים מלמעלה את חצר האספקה .וכאן
אנחנו רואים את החניון של אגף המשרדים .יש לו שתי קומות חנייה .הכניסה היא כאן .יש פה קומה אחת ,עם קומות חנייה.
ירידה ברמפה למפלס תחתון שראינו אותו פה.
זאת קומת הקרקע .השינוע ,משאיות פורקות פה ופה .זאת כניסה של הולכי הרגל ,עובדים ,אורחים ,מה שלא יהיה ,אל אגף
המשרדים .ומעל זה ומעל זה ,נראה תיכף ,יש לנו את המשרדים .כאן רואים חתך לרוחב ,איך אגף המשרדים והחניון למטה
מתייחסים אל המחסן העליון .זה לא אותם צבעים ,לא אותו אפס-אפס .בעצם מנותקים ביניהם .אבל כאן רואים את שתי קומות
החנייה של אגף המשרדים .כניסה מהצד ,ורמפות שעולים וכאן נכנסים .זה חתך דרך המחסן התחתון בחצר הפנימית .זאת
הגלריה של קומת הקרקע .אלה המשרדים .כאן יש לנו עוד קומת משרדים אחת.
למה זה בצבע אחר המשרדים?

מר ניר ברטל:

תחזור תמונה אחת אחורה ,בבקשה .יש דרישה בבניין לייעד חלק מהשטח רצפה לשימושים
אדר' יורם רז:
ציבוריים .וחום ,ואני הדגשתי ,צבעתי את השטח שיכול להיות מיועד לשימושים ציבוריים .אז זו קומת הקרקע של המשרדים.
אני מדבר כרגע על השטח העל קרקעי .בקומת הקרקע של המשרדים זה כל האזור הזה .משרדים זה קומת הקרקע בעצם .זה
לובי כניסה .זה אזור של משרדים על  ...אחד .כל הקומה היא לייעוד ציבורי ,הקומה השנייה .בקומה השלישית היא פרטית .זה
המפלס העליון ,השלישי בקומה ...
כאן רואים כמה  ...של הבניין .סך הכל הבנייה המבוקשת ,עיקרי פלוס שירות ,זה כ 11,000-מ"ר.
עו"ד אלעד כהן:

כמה אחוזים זה משרדים? מהסך הכל?

אדר' יורם רז:
 2,500מתוך  11,000כמה זה?

יש לנו ככה .המשרדים הכלליים ,יש לנו  .1,986זה משרדים ציבורי  .600סך הכל .2,500

מר ניר ברטל:

 25%בערך.

עו"ד אלעד כהן:

קצת יותר.

מר בועז בגריש:

מה זה משרדים ציבוריים?

אדר' יורם רז:
מר בועז בגריש:
עו"ד ברוך חייקין:
ציבורי.
עו"ד אלעד כהן:

זה היועץ המשפטי אולי יענה ,לא יודע.
מה זה משרדים ציבורי?
בתב"ע יש הוראה שצריך להיות ייעודים ציבוריים  7.5%מכלל השטח ,צריך להיות ייעוד
רגע ,זו המצאה שלנו? הפרשה שלנו?

עו"ד ברוך חייקין:

אנחנו נדבר על זה אחרי שהם יציגו.

אדר' יורם רז:

אבל כן ,זו המצאה שלכם .אני ,בתור  ...התב"ע קיבלתי הנחייה מאורנית לייעד עבור -

עו"ד אלעד כהן:

זו הפרשה שלנו ,כאילו?

כן ,כן .לי ,אבל לא לי כמתכנן של הבניין הזה .אלא במתכונת קודמת ,כמתכנן התב"ע היתה
אדר' יורם רז:
הנחייה כזו .לכלול בתב"ע מה שעכשיו ברוך אמר.
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מס' דף55:

עו"ד ברוך חייקין:

רגע ,אתה היית המתכנן של התב"ע?

אדר' יורם רז:

כן.

מר ניר ברטל:

מטעם המועצה ,נכון?

עו"ד אלעד כהן:

ברור .זה לא  ...כי יש הקלה  ...שהמתכנן של התב"ע צריך לקחת בחשבון -

בכל מקרה ,בהתייחס לנושא של השטחים הציבוריים ,הנושא הכמותי ,אוקיי .ה7.5%-
אדר' יורם רז:
האלה כוללים שטח רצפה מסוים .אבל זה שטח רצפה כללי .אבל איך מיישמים את זה בתוך הבניין זו שאלה .ומה שאנחנו
מציעים,
מר ניר ברטל:
נכון?

סליחה רגע ,אני אשאל אותך שאלה .אם אני מצליח לראות ,פה כתוב שימושים ציבוריים,

אדר' יורם רז:

למשרדים .פה למשרדים .שימושים ציבוריים.

מר ניר ברטל:

מה המספרים שכתובים שם ,תקריא לנו... .

אדר' יורם רז:

קומת הגג היא  ... .241לא ,אני רוצה להסביר את הנושא של היחס.

מר ניר ברטל:

תסביר על השקף הזה.

אוקיי .סך הכל לפי הנחיות התוכנית ,הוקצו  7.5%מהשטח המוצע לבנייה לייעודים
אדר' יורם רז:
ציבוריים .זה מועתק מהתב"ע ,המשפט הזה .עכשיו ... ,של השטחים ,לפי  ...של השטחים ,ה 7.5%-על קרקעי 703 ,מ"ר .תת
קרקעי  877מ"ר .אבל זה שטח כללי .איך גוזרים מתוכו את השטח ,לצייר אותו ,לצבוע אותו בחום בתוך הבנייה .אנחנו הצענו
לקחת את היחס הכל לי ,העל קרקעי ,בין שטח העיקרי הכללי ,לבין השטח הכללי לקבל יחס מסוים .בתת קרקעי אותו דבר .בתת
קרקעי .כמה יש עיקרי וכמה יש כללי ולקבל יחס מסוים.
מר ניר ברטל:

למה היחס בתת קרקעי כל כך נמוך?

אדר' יורם רז:

יש הרבה שטחי שירות מתחת לקרקע.

מר ניר ברטל:

כמו מה?

אדר' יורם רז:

חניון .כל החניון התת קרקעי הוא חניון.

עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:

החניון על חשבון ההפרשה הציבורית שלנו?
ודאי ... .לכם חניון ,ודאי.
זה לא אמור להיות חלק יחסי?
אם אתה מערער על השיטה הזאת,
אני לא מערער .אני שואל .זה לא אמור להיות בצורה יחסית?

אין יחס .זה היחס .זה יחס קיים .דרך אגב ,בשלב קודם אנחנו בהחלט הצענו לעשות את
מר ניר ברטל:
היחס הזה רק באזור של המשרדים .אתם התנגדתם .כי אז מצבכם היה יותר גרוע .עכשיו המצב השתפר מאוד מאוד .כי אנחנו
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מס' דף56:
הולכים יחס על כל הבניין.
מר ניר ברטל:

יורם ,בעצם בסעיף  4אתה מחשב מה השטח העיקרי הנדרש להקצאה לייעוד ציבורי.

אדר' יורם רז:

נכון.

מר ניר ברטל:

אבל צריך גם לחשב מה השטח הלא עיקרי שיוקצה לי לייעוד ציבורי?

אדר' יורם רז:

...

כן ,אבל זה צריך להיות מוקצה .לצורך העניין ,העל קרקעי שטח עיקרי הוא  ,621רגע ,תן
מר ניר ברטל:
לי רק להשלים את השאלה ,ברשותך .בסעיף  4.1כתוב על קרקעי .621.8 ,שטח עיקרי ציבורי.
אדר' יורם רז:

נכון.

אבל סך הכל השטח העל קרקעי הציבורי הוא  .703חסרים לי פה בערך  80מ"ר ,שהם
מר ניר ברטל:
שימוש לא עיקרי ,שצריכים להיות לייעוד ציבורי .אתה מסכים עם זה?
אדר' יורם רז:
של ההפרש.

צודק .אבל  ...בכל פיר מעלית ,להראות פינה של ההפרש .בכל חדר מדרגות להראות פינה

רגע ,בעל קרקעי אני מסכים איתך ,כי זה גם  90%עיקרי ,אלו יחסים גבוהים .אבל בתת
מר ניר ברטל:
קרקעי ,כשרק כמעט  60%הוא עיקרי ,איפה ה 40%-הנוספים הציבוריים הולכים להיות? בחניון?
אדר' יורם רז:
טובה.
עו"ד אלעד כהן:

אני אתן לך דוגמה .אם תחזור אחורה כמה שקופיות למרתף .אני אתן לך דוגמה מאוד
אתה יודע כמה יעלה לך מרתף חנייה?

כאן ,כאן .במרתף אני סימנתי לכם שטח חום חנייה ,ו ...כל הרמפה הזו יורדת מלמעלה,
אדר' יורם רז:
מהחניון העליון לחניון התחתון ,אני לא סימנתי אותו.
מר ניר ברטל:

השטח שמסומן שם חנייה ,הוא מחושב חישוב בשקף הקודם שלנו כעיקרי או משני?

אדר' יורם רז:

עיקרי.

מר ניר ברטל:

אז סימנת חנייה כשטח עיקרי.

אדר' יורם רז:

ודאי.

גב' אורנה רייטר:

לא ,משני.

אדר' יורם רז:

לא ,זו חנייה שלכם ... .הקרקע זהים .שטח תת קרקעי לחנייה.

מר ניר ברטל:

מעולה ,סבבה .הבנתי שזו חנייה .רק שאלתי אם זה מחושב כשטח עיקרי או משני?

אבל למה שמת לנו את זה כתת קרקעי .זה מה שאני מנסה להבין .אתה מבין שלבנות חנייה תת
עו"ד אלעד כהן:
קרקעית זה הרבה יותר יקר מחנייה עלית.
אדר' יורם רז:

אני אסביר.
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מס' דף57:

מר אורי ריבקין:

אלעד ,נורא פשוט .התב"ע מתיישר על ה 7.5%-מתחת לקרקע 7.5% .מעל לקרקע -

עו"ד אלעד כהן:

התב"ע אומרת לך איפה  7.5%אמור להיות?

מר אורי ריבקין:

התב"ע אומרת יש  7.5%מעל ויש ,7.5

עו"ד אלעד כהן:

כתוב  7.5גם בשלושת המפלסים?

מר אורי ריבקין:

יש מעל לקרקע ויש מתחת לקרקע.

מר ניר ברטל:
בתב"ע.
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

אורי ,רגע .רגע ,רגע .אורי ,רגע ,תתקן .יורם אמר קודם שסעיף  1.1זה הסעיף שרשום
אתה מבין שהוא העתיק שורה .הוא לא העתיק ...
מעולה .אז מה הסעיף הנוסף שיש? שהתחלת להגיד.
מחלקת ההנדסה ,אתם בדקתם שבאמת שזה בדיוק עומד ,בלה בלה בלה?
בטח.
לנו אין את היכולת לבדוק את זה .בדיוק שהתב"ע אומרת איקס ,ושזה בדיוק במקום ,וכו'.
טוב ,תמשיך ,יורם.

הלאה .אז אני אומר .זאת השיטה שאנחנו מציעים בסיור שני .קודם זה היה פחות לטובתנו,
אדר' יורם רז:
נאמר ככה .פחות לטובתכם .ולפי זה אני סימנתי את השטחים החומים בתוכנית .בבקשה להיתר .מסומנים בבקשה להיתר .יש פה
בעיה מסוימת .אני העברתי את התוכניות וצבעתי את התוכנית ,כשעוד לא היו לי חישובי השטחים .בעיה טכנית שלי .לא היה לי
את חישובי השטחים .חישובי השטחים השלמתי רק אתמול .לוקח הרבה מאוד זמן .אחרי שנעשה חישוב מחודש של כל השטחים
החדשים ,ואחרי השינויים בבניין ,שינויים שנבעו מדרישה שלכם ,בשלב קודם של התכנון שהעברתי הקציתי ,ייעדתי לציבור
שני מרתפים ,מרתפים בשתי קומות .בקומה העליונה לחנייה וקומה מתחתיה לאפסנה .אתם דרשתם שתהיה גישת רכב גם
לקומה התחתונה ,לכל השטח .בגלל זה הוספתי את כל הרמפה שיורדת לעוד קומה .כל הירידה לעוד קומה ,מה שהגדיל מאוד
את התב"ע ,ושינה מאוד את היחסים .כתוצאה מכך ,אני צריך להגדיל את השטח החום העל קרקעי ב 2.82-מ"ר ,ולהקטין את
השטח התת קרקעי ב 201-מ"ר .השינוי הזה ביחסים -
מר ניר ברטל:

אתה מתכוון לעשות את השינוי הזה?

אדר' יורם רז:
ההצגה .שאלות?

כן .אני צריך לשנות את הצביעה החומה בתוכניות .זה השינוי שאני צריך לעשות .זהו ,זאת

גב' אורנה רייטר:

אני לא הבנתי אם רוצים מאתנו איזו הקלה.

מר ניר ברטל:

התשובה היא ,ממה שאני מבין ,היא לא .אין פה שום בקשה להקלה בהיתר בנייה.

אדר' יורם רז:

לא ,יש ,יש.

מר ניר ברטל:

איזו?

אדר' יורם רז:

יש .לא כתבתי אותה ,לא הספקתי לכתוב אותה .אם אפשר לחזור אחד אחורה .בחישוב
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מס' דף58:
השטחים ,אנחנו מגיעים כאן ל .61.43%-מותר תכסית  .60%בסמכותכם לאשר עוד  .5%זה בתב"ע שאני כתבתי.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:

מה כתוב בתב"ע? מה השיקולים שם?
לא כתוב שיקולים.
זאת אומרת שיקול דעתנו הבלעדית?
לא ,יש תנאים .יש תנאי מסוים .באיזה תנאי ,אני אמצא אותו ואני אקרא אותו.
או שצריך לדבר עם מי שכתב את התב"ע.

לא ,יש לי פה את הוראות התוכנית .אני אבל מנסה לענות לשאלה .פה יש לי  1.43%יותר
אדר' יורם רז:
מדי .אותו דבר קומת הקרקע .יש לי  .61.87עכשיו ,אני יכול לבקש את ההקלה ל ...האלה .במטרים זה  200מ"ר.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:

אתה ביקשת את ה 1.43%-רק לשטחים שלכם? או שהוספת גם לנו באופן יחסי?
לא יודע ,לבניין.

מר אורי ריבקין:

זו לא תוספת שטח .יש תכסית .תכסית ,כלומר כשאתה מסתכל מלמעלה ,מהו צל המבנה.

עו"ד אלעד כהן:

אבל זה לא באחוז הבנייה הזאת.

מר אורי ריבקין:

זה לא במטרים .אלא זה בעוד  100מטר בקומת הקרקע .בעייתי? אפשר  ...מאוד פשוט.

סך הכל מדובר ב 200-מ"ר .עכשיו ,יש שתי אפשרויות .אני יכול להקטין את הבניין ב-
אדר' יורם רז:
 200מ"ר .ואני יכול לקבל הקלה על ה 100-מ"ר האלה .זו סמכותכם.
גב' אורנה רייטר:
עו"ד אלעד כהן:

אני לא הבנתי 200 .מ"ר,
אבל תכסית .הכוונה היחס בין כל קומה .אני מוכרח לומר לך שמה,

מר ניר ברטל:

בין השטח הבנוי לשטח המגרש.

אדר' יורם רז:
בסמכותכם לאשר עד .65

הצל שהבניין מטיל על המגרש לפי התב"ע הוא מוגבל ל 60%-משטח המגרש .אבל

עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

אני אגיד לך מה טיפ טיפה מטריד אותי .ויכול להיות שהסברת ואולי פספסתי ואולי לא הבנתי.
למצוא לך את התנאי הזה?
תוך כדי תמצא לי.
אני רוצה לראות.

 ...אני רוצה שאתה עוד פעם תסביר את כל הסיפור של החניות התת קרקעיות שלנו .אני גם אשמח
עו"ד אלעד כהן:
לשמוע אם זו חנייה תת קרקעית בצורה של מרתף מלא ,או שבגלל הפרשי גבהים ,כי הרי זה נגזרת של עלויות .או שבגלל
הפרשי גבהים זה אמנם מוגדר כמרתף ,אבל בפועל לא נידרש לעשות את זה למרתף .כי החשש הוא שנצטרך פה להשקיע
סכומים מטורפים ,אנחנו כמועצה ,על המרתף .ואני לא יודע אם זה באמת יהפוך בכלל את כל הסיפור הזה לכדאי .אז רק
ברשותך בקטע הזה תרחיב ,אם נצטרך לעשות את זה כבנייה של מרתף או שהפרשי הגבהים עושים את שלהם ,לצורך העניין.
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מס' דף59:

אני אחדד את השאלה ,עוד פעם .האמת שבעצם זה אליך ,אלעד .במידה ונגיד שלנו ,התב"ע
מר ניר ברטל:
דורשת ש X-מסוים מהשטח למרתף יהיה לייעוד ציבורי .אוקיי עד כאן? בעצם אתה בא ואומר ,מה אנחנו צריכים לעשות
בשימוש במרתף שהבנייה תהיה לא יקרה?
הציג האדריכל איזושהי תוכנית שמבוססת על זה שבקומת המרתף לנו ,אני מדבר על השטחים
עו"ד אלעד כהן:
שהופרשו לנו ,אמורה להיות חנייה תת קרקעית .אני לא זוכר בדיוק את המידות .אבל לא מטר ,שניים .משהו די משמעותי.
להבנתי בנייה במרתף היא בנייה יקרה .ולכן הייתי רוצה להבין בדיוק מה קורה עם זה .ולהבין ממנו האם נידרש פה לבניית
מרתף ,מה שנקרא חניון תת קרקעי מקורי מלא ,קלאסי .או שהפרשי הגבהים פה עושים את שלהם ובמובן הזה שזה ייחשב
מרתף ,אבל זה לא יחייב אותנו למעטפת מלאה של מרתף ,שהיא מאוד יקרה .אנחנו הרי יודעים את זה.
מר אורי ריבקין:

החנייה של השטחים הציבוריים ,עליה  ...שטחי המשרדים ,יהיו ביניהם,

עו"ד אלעד כהן:

דבר איתי רק על הציבורי .בסדר?

מר אורי ריבקין:
במרתף.

החנייה ,כל החנייה ,לשטחים יהיו ציבוריים .ולשטחי המשרדים ,שאר שטחי המשרדים ,היא כולה

עו"ד אלעד כהן:

מה שנקרא מקורה מלא.

מר אורי ריבקין:

מרתף ,בסדר? גם לשטחים לייעוד ציבורי וגם לשטחים ...

אני מבקש להשלים את התשובה מנקודת מבט אחרת .אין דרך להגיע ל .60%-זאת אומרת
אדר' יורם רז:
בואו נגיד ,כמו שהייתה הנחייה שלכם של  ,7.5%ההנחיה שלכם הייתה למקסם את זכויות הבנייה בשטחים .שתהיה לכם כמה
שיותר ארנונה .הנחייה חד משמעית של ראש המועצה הקודם ,ומהנדסת ,כולם .למקסם את זכויות הבנייה .לקבל  60%תכסית
במגרש ,אין שום אפשרות עם חנייה עלית .אין אפשרות כזו .לא קיימת אפשרות כזאת .חנייה עלית תופסת מקום במגרש .כל
מקום במגרש ,אתה רואה שהמגרש מלא.
והיחס בין החניות שלנו ,שלנו זה הציבוריות ,בסדר? היחס בין החניות שלנו במרתף זהה ליחס
עו"ד אלעד כהן:
לחניות שלכם גם במרתף? או שאת שלכם שמתם למעלה ואת שלנו למטה?
מר אורי ריבקין:

החניות של השטחים בייעוד הציבורי נמצאות בקומה השנייה.
לא ,קומת המרתף השנייה.

מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

מינוס .2

עו"ד אלעד כהן:

אבל זה לא מה ששאלתי.

מר ניר ברטל:

החניות שלהם בתוך המרתף .אין לכם חניות למעלה?

אדר' יורם רז:

לא.

זאת אומרת היחס ,בוא אני אנסח את זה בצורה טיפה שונה .היחס בין החניות הציבוריות אל מול
עו"ד אלעד כהן:
החניות במירכאות "שלכם" במרתף הוא זהה .זה לא שמישהו דחף את החניות האחרות למעלה ואת הציבוריות שמיועדות לנו
למטה.
אדר' יורם רז:

אני דחפתי למטה ולמה?
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מס' דף60:
עו"ד אלעד כהן:

את מה דחפת למטה?

מר אורי ריבקין:

יורם ,תן לי ,נו.

אדר' יורם רז:

אני לא רציתי לעבור דרך השטח -

מר ניר ברטל:

יורם ,אתה מסתבך.

מר אורי ריבקין:

הבנתי מה אתה רוצה להגיד .אתה לא עונה לשאלה ,עוד רגע תבין גם למה.

עו"ד אלעד כהן:

למה? אני רוצה לשמוע אותו דווקא.

בכיף .מה שהוא מנסה להסביר לך ,למה החניות בייעוד לשטחים ציבוריים נמצא במינוס  2ולא
מר אורי ריבקין:
במינוס  .1זאת לא הייתה השאלה שלך.
עו"ד אלעד כהן:

אני לא יודע מה הוא התכוון להסביר,

מר אורי ריבקין:
פה .כל שעה -

אני צודק? יופי .יש  10חניות של מחסן מס'  .1אתה איתי? יש  10חניות של מחסן מס'  ,1שנמכרות

עו"ד אלעד כהן:

זה העילי ,כן? זה תת קרקעי ,אוקיי 10 .חניות שלכם.

 10חניות שמשרתות את המחסן הזה .כל שאר החניות של הבניין .על כל ייעודיו ושימושיו ,כלומר,
מר אורי ריבקין:
חניות לשטחים בייעוד לוגיסטי ,חניות לשטחים בייעוד משרדים ,חניות לשטחים בייעוד ציבורי ,כולן נמצאות פה,
עו"ד אלעד כהן:

אבל זה לא עונה לי עדיין לשאלה .אם אתה אומר לי ,תראה ,היחס בין החניות במרתף ,הציבוריות,

מר אורי ריבקין:

כל החניות הן במרתף.

מר ניר ברטל:

אורי ,תן לו רגע לשאול.

שנייה .אני אחזור עוד פעם על השאלה .אם אתה אומר לי תראה ,היחס בין החניות שלנו ,הציבוריות,
עו"ד אלעד כהן:
של המועצה ,סליחה ,אבל זה מה שמעניין אותנו ,אורי ,בין החניות הציבוריות שמיועדות למועצה ,לבין כלל החניות במרתף הוא
זהה ,זאת אומרת עשיתי שיקוף מצב .לא קיפחתי אף אחד .מה שמופיע במרתף מבחינת היחס ,הוא זהה ,אז זו תשובה בסדר ,היא
תשובה טובה.
מר אורי ריבקין:

זאת התשובה.

אבל זה לא בדיוק מה שאמרת .כי אין לי עדיין את התשובה האם בדקתם ,אם אתה יודע לומר לי,
עו"ד אלעד כהן:
ולא אכפת לי שתעשה בדיקה כרגע ,אם היחס הוא אותו יחס.
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

יש יחס עודף לציבורי.
יותר לציבורי?
כן.

אבל הוא לא אומר את זה ,וזה מטריד אותי .ולמה זה מטריד אותי? כי חניות ציבוריות במרתף עולות
עו"ד אלעד כהן:
הרבה כסף .ומישהו צריך ...
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מס' דף61:
רגע ,שנייה .יש תכנון ויש עלויות .תיכף ניגע בעלויות .רגע ,תגיד אם אני צודק .אתה הצגת
מר ניר ברטל:
לכם ,בכל המבנה הזה ,יש לכם  10חניות בלבד?
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:
איפה החניות של המבנה.
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:

לא.
כמה חניות -
יש קומה שלמה של חנייה.
אז תציג לי את הקומה של החנייה .אורי ,לאט לאט .תראה לי ,רגע ,אורי ,תראה לי בבקשה
של המבנה .אנחנו יש לנו קומה .רואים אותה?
כן.

מר אורי ריבקין:

קומת חנייה.

עו"ד אלעד כהן:

תת קרקעית.

מר אורי ריבקין:

אנחנו מדברים על תת קרקעית .כל החניות של הבניין הן תת קרקעיות.

עו"ד אלעד כהן:

של כל הבניין.

מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

אורי ,בחתך למטה ,תראה לי איפה יש חניות.
הנה .אתה איתי? הנה קומה .והנה קומה.

גב' אורנה רייטר:

יש שם קומה הרבה יותר גבוהה .אחת יותר גבוהה ואחת ממש,

אדר' יורם רז:

לצערי אני לא יכול ,אין לי שם עוד רצפה .רציתי להכניס שם עוד רצפה ,לא יכול.

גב' אורנה רייטר:

איפה הציבורי?

מר אורי ריבקין:
גב' אורנה רייטר:
מר אורי ריבקין:
גב' אורנה רייטר:

החניות בייעוד הציבורי נמצאות כאן.
למה?
למה הן נמצאות שם?
ולא למעלה?

את רוצה למעלה? יאללה .ההיגיון של הדבר היה ,בסדר? נורא נורא פשוט .שאם בייעוד הציבורי
מר אורי ריבקין:
יגיע שימוש ,לא יודע מי יבוא ,תבוא המועצה תחליט שהיא עוברת לשם ,המועצה היא תהיה השוכרת .אז אולי יהיה לה נוח יותר
שהשטחים שלה יהיו בסוף ,יהיה להם פרטיות נקרא לזה .ולא כאן ,היכן שכולם עוברים .זה היה הרעיון .אפשר להפוך את זה.
זה נורא פשוט .אין זה נפקא מינא.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:

אבל מה זה קשור לחניות?
אני רוצה להסביר בכל אופן .תעלי בבקשה קומה אחת למעלה.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210007 :בתאריך24/08/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף62:

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:

אני גם בוחר שיראו לנו חניות עליות.
אבל זה נכון ,אתה צודק .למגרש מס' .1
במקרה אחר.
זה מגרש מס'  2הדרומי .אז דיברנו על המגרש ,מה שאתה ראית ,אתה צודק.
לא ,אני מדבר על הדיון שהיה לפני שנתיים .הראו לנו עליות.
נכון ,אתה צודק.
זה מגרש אחר.
אלעד ,לפני שנתיים המגרש שהולך מזרח-מערב,

עו"ד אלעד כהן:
לגביו כרגע -

אבל לפני חצי שעה באתם ואמרתם שהדיון שהיה לפני שנתיים היה על אותו מגרש שהם מבקשים

מר אורי ריבקין:

נאמר בדיוק הפוך ,בול.

מר ניר ברטל:

בול הפוך .הכל בסדר.

עו"ד אלעד כהן:

אני לא מדבר על  ...אני מדבר על הדיון שהיה לפני שנתיים.

מר אורי ריבקין:

בדיוק הפוך.

עו"ד אלעד כהן:

זה לא היה על זה?

שנייה ,לפני שנתיים הדיון היה על המגרש הזה .שזה מגרש מס'  .1עכשיו אנחנו מדברים
מר ניר ברטל:
על מגרש מס'  ,2שזה המגרש הדרומי .אישרנו פה ,עכשיו אנחנו מדברים על פה.
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:

ואין בכלל חניות עליות בקומפלקס הזה .לא לכם ולא לנו.
לא ,יש כמה.
מה זה כמה?

מר ניר ברטל:

קפצת למגרש מס' .1

אדר' יורם רז:

אני עונה לשאלה.

מר ניר ברטל:

לא ,אבל תענה על .2

מגרש מס'  2אין חניות עליות .החניון שהראינו קודם ,הכניסה האפשרית היחידה אליו היא
אדר' יורם רז:
מכאן .באמצע הגובה .אין לי אפשרות לחצות את כל המחסן כדי להגיע למקום הזה .אני נכנס פה ,באמצע הגובה .מתחת לאגף
המשרדים .כל המפלס הזה ,זה חנייה שאני קראתי לה ציבורית .לא ציבורית ,סליחה .פרטית.
מר אורי ריבקין:

לכל הייעודים של המבנה.
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אדר' יורם רז:

כל הייעודים של המבנה.

מר ניר ברטל:

עכשיו ,מה שאורנה שאלה ואורי ענה לה,

אדר' יורם רז:

אני מנסה לענות.

אני רוצה לשאול רגע ,לחדד .למה פה בקומת מרתף מינוס  7.1שמתם חנייה פרטית,
מר ניר ברטל:
ובמינוס  14שמתם את הציבורי? רגע ,ושאלה נוספת .ואיפה הכניסה לחנייה הזאת .איך מגיעים אליה.
אדר' יורם רז:
מר אורי ריבקין:

אוקיי .תחזור לקודם .הכניסה היא מפה.
ממינוס  ,7כן.

ממינוס  .7אני נכנס כאן לכל האורך .יש פה שיפוע של  ,5%שמותר לחנייה כדי לרדת.
אדר' יורם רז:
אחרי זה ,יש פה רמפה הרבה יותר גדולה ,שאני לא יכול חזור .ואז אני מגיע מתחת לקומה הזו ,אל החנייה השנייה .עכשיו ,למה
אני עשיתי? אשמתי ,אני .אולי בטעות .אני אמרתי לא נכון ,תקן את הזה לחנייה הציבורית ,מכאן עוברים כל אלה שצריכים
להגיע לקומה תחתונה .זאת אומרת כל מי שצריך להגיע לחנייה ,כל מי שהוא לא בציבורי ,צריך לעבור דרך הציבורי .בפתרון
שאני חשבתי לנכון ,אם אתה יכול לחזור לקומה התחתונה ,אחרי שכאן ,מגיעים לפה וזהו .פה אפשר לשים שער .אפשר לשים
דלת ,וזה פרטי.
מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

מעולה ,תודה .מבחינתכם ,אורי ,מה שאמרתם ,אפשר להחליף את זה לשיקולנו.
כן ,אם תרצו להחליף ,אין שום בעיה ,בכיף.

עכשיו ,רק להיות בטוח שהבנתי .אז אין חניות עליות לכולם .סליחה על הביטוי ,כולם נדפקו ,בסדר.
עו"ד אלעד כהן:
עכשיו במיקום של החניות התת קרקעיות ,כולן ממוקמות באותו מפלס? או שיש פה קומה אחת של חנייה תת קרקעית ,וקומה
שנייה של חניות?
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:

יש שתי קומות.
ושלנו נמצאות בתחתון יותר.

מר ניר ברטל:
מבחינתו אין בעיה .החלטה שלנו.
עו"ד אלעד כהן:

כי גם זה -

מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

לא .כרגע כן .רגע ,אלעד .כרגע כן .ושאלתי אותו אם יש בעיה שאנחנו נעלה למעלה ,הוא

לא ,נדבר על זה אחר כך.
החניות של השטחים הציבוריים יכולות להיות או בזה או בזה.
או במינוס  7או במינוס .14

מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

בדיוק.

מר אורי ריבקין:

טוב ,עוד מישהו רוצה לשאול?

כן ,אני רוצה לשאול .השטח הציבורי מרוכז במקום אחד? הייעוד הציבורי? הייעוד
עו"ד ברוך חייקין:
הציבורי ,לא החניות .הוא במקום אחד רציף?
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מר אורי ריבקין:

נכון .השטח בייעוד ציבורי מרוכז בכל קומת הקרקע וכל קומה מס' .1

רגע ,תן לי לנסות לענות לברוך .יש לנו ,ברוך ,שתי קומות מתחת לפני הקרקע ושתי קומות
מר ניר ברטל:
מעל לפני הקרקע .עכשיו אנחנו רואים את הקומה מינוס  .2זה שטח ציבורי .עכשיו אנחנו רואים את קומה מינוס  ,1אין שטח
ציבורי כרגע .ואני עולה לקומת אפס-אפס ,קומת קרקע ,יהיה שטח ציבורי .וזו קומה ראשונה ,פלוס  ,1יהיה שטח ציבורי .זאת
אומרת ,פלוס  ,1קרקע יש .מינוס  1אין ,מינוס  ,2יש.
אז השאלה שלי ,למה התכנון לא מרכז את השטח הציבורי ברציפות .אם אני רוצה משרדי
עו"ד ברוך חייקין:
מועצה שהם יהיו במקום אחד רציף .למה זה -
מר אורי ריבקין:
אדר' יורם רז:
מר אורי ריבקין:
עו"ד ברוך חייקין:
מר אורי ריבקין:

להיפך .השאלה מאותה קומה? זה המקרה.
אין לי קומה מספיק גדולה.
אם הייתה קומה מספיק גדולה ,אין קומה כזאת.
אז זה בשלוש קומות.
שתיים .חניות מתחת לקרקע ,זה נושא אחד.

אתה מבין שאם נגיד אתה רוצה להעביר משרדי מועצה לשם ,לעשות שימוש שהמועצה
עו"ד ברוך חייקין:
תשתמש ,אתה בעצם אומר שזה בקומות נפרדות .שימוש מתפצל.
עו"ד אלעד כהן:
מר אורי:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

שהוא פחות נוח .מה זאת אומרת אין? אתה מראה לי פה את החום ,זה הציבורי אמרנו ,נכון?
כן.
יופי .והתכלת משקף איזשהו חלל עליון ,ששם אתה עושה מחסנים .ברוך ,תקשיב רגע.
אין חובה שזה יהיה בשתי קומות .זה יכול להיות גם בקומה אחת .גם מתחת לקרקע.

תהיה רגע איתי ,ברוך .החום משקף את ההפרשה לציבור .התכלת משקף מחסנים פרטיים שלהם .אז
עו"ד אלעד כהן:
יכול להיות שזה פחות נוח לכם .אבל מה הייתה הבעיה לרכז בקומה הזו את כל השטח הציבורי שלנו? חוץ מהחניות .עזוב
חניות .חניות הבנו.
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
מר אורי ריבקין:
עו"ד ברוך חייקין:

זה יפגע לו במחסן.
בסדר .לא בדיוק -
למה בסדר?
זה לא לבוא ולהגיד שאי אפשר.
למה בסדר?
זה התכנון של בעלי הקרקע למגרש .זה למה.
יפה .זה התכנון שאתם מציגים.
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אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,נכון.
לא בהכרח חייבים לקבל.

יש פה מחסן בגובה של  12מטר נטו .שבמקומו אפשר לשים משרדים בגובה של  3.5מטר
אדר' יורם רז:
נטו .להסיר את כל יתר השטח ,כל יתר החלל .לפגוע מאוד באחסנה .אין סיבה  ...יעשה את זה.
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:

יש לי שאלה נוספת ,דווקא למר רז .מה זה ייעוד ציבורי?
אתה ניסחת את התב"ע.
אתה ניסחת את התב"ע.

מר אורי ריבקין:

ואתה אישרת אותה משפטית.

עו"ד אלעד כהן:

יש לנו מקרה היסטורי שגם המתכנן -

גב' אורנה רייטר:

מה זה ייעוד ציבורי.

אדר' יורם רז:

מה זה ייעוד ציבורי? לא הבאתי את הרשימה .אבל יש רשימה.

עו"ד ברוך חייקין:

אתה רוצה את התב"ע? הנה ,אני אתן לך.

אדר' יורם רז:

לא בתב"ע.

עו"ד ברוך חייקין:

אז מה?

אדר' יורם רז:

יש הגדרות מה זה ייעוד ציבורי בחוק.

עו"ד ברוך חייקין:

כלומר אתה מסכים שבתב"ע לא רשמת ייעוד ציבורי.

אדר' יורם רז:

לא .יש הגדרות בחוק.

עו"ד ברוך חייקין:

לא ,בסדר.

אדר' יורם רז:

לא ,ואני חייב לך משפט,

עו"ד אלעד כהן:

התנאים של ההקלה.

כן ,כן ,התנאים של ההקלה .נכון .סליחה .אז הסעיף אומר ככה' :שטח התכסית המירבי
אדר' יורם רז:
המותר לא יעלה על  60%משטח המגרש' .סעיף משנה אחד .סעיף משנה שני אומר' :בסמכות הוועדה לאשר שטח תכסית מירבי
שיעלה על  60%משטח המגרש ,ובלבד שלא יעלה על  65%משטח המגרש וכל זאת על פי תוכנית בינוי שתוגש על ידי היזם'.
זה התנאי .שיהיה מוגדר תוכנית בינוי.
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

אין תנאים שמגבילים את שיקול הדעת שלנו.
בעניין של התכסית? לא .אתה יכול מעל  60ולא יותר מ .65-אני ראיתי את הסעיף.
רק שאלה ,לא יודע למי מבניכם .מבחינת ההפרשות שלנו ,בדקתם שזה עומד בכל התנאים? אוקיי.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210007 :בתאריך24/08/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף66:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר אורי:
עו"ד אלעד כהן:

מה זה ההפרשות שלנו?
הפרשות לציבור שלנו.
אני אחזור לשקף האחרון.
לא ,רק שיירשם .שאלתי את המהנדסת .הפרוטוקול לא שומע הנהון.

אני טיפה מסויג מזה .אני עדיין לא בטוח שבמידה וייגרע  ...כמו שכתוב בסעיף  ,5.2זה
מר ניר ברטל:
יעמוד בהגדרות של התב"ע .אני לא מקבל את החישוב של  57.69%ליחס ציבורי עיקרי-משני בתת קרקע.
אדר' יורם רז:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' יורם רז:
להיות.
עו"ד אלעד כהן:

מקובל לבדוק את זה יחד .בהחלט.
יש לנו צוות הנדסה שאמור לבדוק את זה יחד אתכם.
חי שוב שטחים זה עניין די מסובך .ויכול להיות בהחלט שיש שם איזה פקשושים .יכול
ורצוי לטובתנו.

זה לא עניין של חישוב מתמטי .זה עניין שיכול להיות שהיחס שאתם עושים הוא באמת
מר ניר ברטל:
עושה  ,57%בגלל אופי המבנה שאתם רוצים .זה לא אומר שהציבור צריך לקבל פחות שטחים ,בגלל שאתם עושים שימוש
לוגיסטיקה ולא משרדים .הרי היחס בין העיקרי למשני נגזר גם מהשימושים שאתם עושים עם אופי המבנה .מסכים איתי?
אדר' יורם רז:

לא .בלוגיסטיקה היחס הוא הרבה יותר גבוה.

מר ניר ברטל:

לטובת?

אדר' יורם רז:
עיקרי.

במ שרדים יש הרבה יותר שטח לא עיקרי ,טרה ,מאשר לוגיסטיקה זה מחסן ענק שכולו

מר ניר ברטל:
שימוש אתה עושה.

מצוין .אתה מסכים איתי שהציבור לא צריך לקבל יותר או פחות שטח כפונקציה של איזה

אדר' יורם רז:

לא ,אני לא מסכים אתך.

מר ניר ברטל:

בסדר .אז אנחנו חלוקים.

אדר' יורם רז:

נכון .אפשר לראות .בהחלט.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אין נתוני מטרים קבועים בתב"ע? שממנו גוזרים את  ...יש מטרים.
יש .מחושב בסעיף .2
אז איך יכולה להיות מחלוקת על זה?

יכולה להיות מחלוקת ,אני אסביר .התב"ע אומרת  7.5%מזכויות הבנייה הכוללת .בא
מר ניר ברטל:
יורם ,אומר רגע ,אני בונה מדרגות ,אני בונה מעלית ,אני בונה שירותים ציבוריים .אני בונה ממ"ד .מה שנקרא שטח לא עיקרי,
שטח משני .ויש שטח עיקרי .המחסן עצמו ,החדר משרד עצמו זה שטח עיקרי ויש שטח משני.
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מס' דף67:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

מה זה רלוונטי? ברגע שקבוע לך נניח  1,000מטר ,ו,7.5%-
שאלה עכשיו .האם  7.5%הוא כולו צריך להיות שטח עיקרי.
 7.5%להבנתי ,במקרה הזה  ,7.5%מהסך הכולל של המטרים המותרים בתב"ע.

יש מדרגות שהולכות מקומה אפס עד קומה  .2הן משמשות גם את הציבורי ,אם יש
מר ניר ברטל:
משרדים ציבוריים בקומה השנייה ,אתה רוצה להעלות אליהם במדרגות ,והן משמשות גם את הפרטי .אז איך אתה מחשב אותם?
בתוך ה 7.5%-או לא ב?7.5%-
עו"ד אלעד כהן:
שירות.

להבנתי זה נגזר מהשטחים העיקריים .אבל יש לך יועמ"ש ,תשאל אותו .אתה לא גוזר את זה משטחי

אני נוטה להסכים שלא כל ה 7.5%-במאה אחוז צריכים להיות עיקרי .אני מקבל שאם יש
מר ניר ברטל:
מעלית שמשמשת גם את הציבורי וגם את הפרטי ,או פיר משאבות חשמל או למים ,אני מקבל שאחוז מסוים מזה גם הולך
לציבורי .לכן החישוב שעל הקרקע ,של  ,85%כמעט  90%מה 7.5-יהיה עיקרי ,נשמע לי סביר .ואמרתי שהתת קרקעי ,של ה-
 ,57%נשמע לי נמוך מדי .זה לא  .100%אני מקבל שזה לא  .100%אבל גם זה לא .60%
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

ברוך ,זה לא אמור להיות מהשטחים העיקריים בלבד? הפרשה ?7.5%
למה? זה לא רשום בתב"ע בצורה הזו.
זה לא בדרך כלל משטחים עיקריים?
זה עניין של פרשנות.
פרשנות של תב"ע ספציפית?
אז אולי אחרי זה נדון בזה .אבל זה עניין של פרשנות.
אוקיי .בסדר גמור .טוב.

עו"ד ברוך חייקין:

רגע ,אתם לא רוצים לשאול על השימושים? על הבניין השני?

גב' אורנה רייטר:

שאלנו.

עו"ד ברוך חייקין:

אתם רציתם מקודם לשאול.

הם שאלו .התשובות שקיבלנו שעוד סדר גודל של חצי שנה ההיתר יוגש ,והיחס שימושים
מר ניר ברטל:
אור י לא ידע להגיד אם הוא משתנה מהותית ממה שאושר לפני שנתיים ,כשביקשו את הבקשה להיתר בנייה ,תוכנית בינוי.
אני אגיד לכם איך זה מנקודת מבט שלי ,כיועץ משפטי .כי יש סעיף ,ורז ,אתה מכיר את זה,
עו"ד ברוך חייקין:
את סעיף  1.3בתב"ע ,אתה יכול לראות אותו אם יש לך את התקנון ,שרשום שקביעת השימושים תיעשה בהתחשב באופיו של
האזור והיקף השירותים שנועד לספק הן לתושבים והן לסביבתו .אם אתם מקימים פה מבנה שהוא רק לוגיסטיקה ,ואם תהיה
בעיה לאחר מכן עם המבנה המסחרי ,למעשה ההוראה הזו ,שאתה הכנסת אותה ,אני לא יודע אם היא תעמוד ,וזה בעייתי .כלומר
אם אני לא קושר את זה שיהיה פה גם עניין מסחרי ,אז זה קצת בעייתי לפי ההוראה הזאת .לא שאני לא יכול לתת היתר בנייה
נפרד .אני אומר את זה כבר ,אני יכול .אבל מבחינת הגדרת השימושים ,אני חושב שזה קצת בעייתי .אנחנו צריכים משהו מוצק
יותר ,ולא הצהרה לפרוטוקול .שנייה ,אלעד ,תן לי לסיים ,אחרי זה תעיר מה שאתה רוצה .אני חושב שהוועדה רוצה לראות,
מר ניר ברטל:

איך הוא הצליח? אני שנתיים וחצי מנסה .כל הכבוד.
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מס' דף68:

גב' אורנה רייטר:

הם עובדים יחד  15שנים.

זה שיח בין עורכי דין .תעבור ארבע שנים ,תעשה התמחות .בקיצור ,מה שאני שואל ,אתה
עו"ד ברוך חייקין:
מבין שהתב"ע הסתכלה על מכלול מסוים של אזור .סך הכל שלושה מגרשים באזור .והתב"ע ,בצדק ,הכניסה פה הוראה
מסוימת .השאלה איך אנחנו מבטיחים ,כוועדה ,שאם מאשרים עכשיו לוגיסטיקה כשימוש במגרש הזה ,אכן יהיו לנו את
השימושים המסחריי ם שאנחנו מעוניינים בהם באותו אזור .כי בזה שנאשר עכשיו את זה ,זה לא נותן לנו את הפתרון .לא הייתי
בוועד הקודמת .הבנתי שהיו איזשהם הצהרות שלכם .אבל אתם מבינים שצריכים משהו מוצק כדי להיות בטוח שיהיו מכלול
השימושים שאנחנו רוצים כדי לקיים את הסעיף הזה בתב"ע .את  .1.3תסתכל בתקנון ,תראה אותו.
אדר' יורם רז:

אני מפנה את זה ליועצים משפטיים .ביניכם תפתרו את זה.

עו"ד ברוך חייקין:

מאחר ואני מכיר את היועץ המשפטי שלכם ,אז בסדר .תפנו את זה ליועץ המשפטי.

אני רוצה להוסיף עוד משהו ,ברוך .אני חושב שהסעיף הזה ,ברוך ,מקנה לנו הרבה יותר שיקול דעת
עו"ד אלעד כהן:
לבוא ולכוון את זה ,בין השימושים המותרים בתב"ע .דווקא לאור מה שאתה הקראת .כי לפי זה ,יש לנו שיקול דעת ,אפשרות
להתערב בחלוקת השימושים המותרים בתב"ע .ואם רוח הוועדה היא יותר להפנות את זה לכיוון של שימוש מסחרי ,אז אם
רצינו מקור חוקי לכך או מקור בתב"ע ,זה בדיוק מה שאתה מקריא .ואני מודה לך.
עו"ד ברוך חייקין:
מר אורי ריבקין:
מר ניר ברטל:

זו לא פעם ראשונה שאתה מודה לי.
יש פה שני עורכי דין ואני ממש ממש נזהר .אני לא עורך דין.
אני רוצה לתקן אותך ,יש פה שלושה.

למה שלושה? מתנצל .אז יש פה שלישייה .לך יש את זה מולך ,לפי זה שעכשיו קראת את זה ,לך
מר אורי ריבקין:
אין .אני חושב ,סעיף מס'  1.2כותב ,לגבי שימושים שלא הוזכרו ברשימת השימושים ,יש רשימת שימושים .היה והיזם ירצה
לתת שימושים נוספים שלא כתובים ברשימת השימושים ,יותרו שימושים דומים באישור הוועדה .אומר סעיף  .1.3קביעת
השימושים הנ"ל ,כלומר השימושים הנוספים שאינם רשומים למעלה ,היא תיעשה בהתחשב באופיו .כלומר יבוא היזם ויגיד
'חבר'ה ,אני רוצה פה לא משנה מה' ,תגידו לו 'אבל זה לא רשום בשימושים' .הוא יגיד 'אה 1.2 ,מאשר לכם לתת שימושים
נוספים' .אתם תגידו לו 'נכון .זה רק בהתחשב באופיו של האזור'.
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

ניסיון יפה.
מה כתוב ב ,2.1-אגב?
לגבי שימושים שלא הוזכרו ברשימת השימושים.
 .2.1לא .2
.1.2
הראשון .הסעיף הראשון.

אני מקריא לך את  .1.2מה שהוא הקריא .הוא הקריא לגבי שימושים שלא הוצגו ברשימת
עו"ד ברוך חייקין:
השימושים ,יותרו שימושים דומים באישור הוועדה .ואז זה קביעת השימושים הנ"ל .הנקודה שעכשיו אנחנו נגיע ,ואין לי בעיה
אם אתה רוצה לפתוח את זה פה ,אבל אז אני לא חושב שאתה מעוניין בזה .האם באמת מה שאתה מבקש פה זה אחד
מהשימושים .אני יודע שרשום פה אחסנה .אני לא בטוח שאתה רוצה עכשיו לנהל את הוויכוח אם אחסנה זה לוגיסטיקה .לא
בטוח שאתה רוצה .רז ,אל תעשה לי ככה .מכיוון שיש פה מטרה מאחורי התב"ע .אם אתה רוצה להגיע לפרשנות של התב"ע ,אז
נורא פשוט .התב"ע הזו מאיזו שנה היא?
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מס' דף69:

.2017

מר ניר ברטל:

אין בעיה .אני בטוח שאני אמצא גם את הטיוטות של התב"ע ,ואני אמצא בדיוק את
עו"ד ברוך חייקין:
ההגדרות של השימושים שהתכוונתם כשרשמתם פה אפסנה .ואני לא בטוח שאפסנה הייתה הכוונה למחסן לוגיסטיקה כזה גדול.
אלא האפסנה הייתה אפסנה נלווית לשימושים שקיימים .רגע ,אני לא פותח את הוויכוח .שנייה ,אני לא רוצה לפתוח את זה.
עזבו ,יש פה פרשנות .הוועדה מוכנה לזרום עם פרשנויות מסוימות .אני לא חושב שאני זה שצריך לבוא לשים מכשלות .אבל
אל תשחק לי עכשיו עם הסעיפים ,כי גם אני יודע לשחק איתם .ואני שאלתי שאלה פשוטה .יש פה מכלול מסוים .יש פה שלושה
מגרשים .הכוונה של התב"ע ,מה שאומר מאחורי התב"ע הזו ,זה מסחר ולא לוגיסטיקה .אני מקבל את זה שבחלק מזה יהיה
לוגיסטיקה .לא נכנס כאן לוויכוח .אני רוצה להבטיח ,כיועץ משפטי של הוועדה ,שבסופו של יום ,כשיינתן פה היתר ,יהיה פה
גם מסחר.
עו"ד אלעד כהן:

לא ,אבל איזה יחס? מה זה מסחר?

עו"ד ברוך חייקין:
מר אורי ריבקין:

שנייה ,אלעד .עכשיו תגיד לי אתה איך אתה מבטיח את זה ,זה הכל.
אני עונה לך שני דברים ,בסדר? דיברנו על זה ,לא היית באותו דיון מפורסם.
אמרתי שלא הייתי והפסדתי .הכל בסדר.

עו"ד ברוך חייקין:

אכן הפסדת .אז באותו דיון מפורסם ,ניסינו להגיד .אם היינו בתל אביב ,מרכז תל אביב ,ברור שאף
מר אורי ריבקין:
אחד לא היה חולם ,בשום סיטואציה בעולם ,לעשות פה לוגיסטיקה .כולם היו רוצים לעשות מסחר .וכשעמדנו פה ,ואתה יודע,
כולם אמרו לנו 'מסחר ,מסחר ,מסחר' ,התשובה הייתה נורא פשוטה .כאילו בואו ,אתם מתפרצים לדלת פתוחה .הרי אין יזם
שאם הוא יוכל להשכיר למסחר ,מסחר איכותי ,מסחר נכון ,מסחר טוב ,הוא לא יקפוץ על המציאה כמוצא שלל רב .וממילא על
מה הדיון? על מה הוויכוח? אם יהיה ביקוש בשוק למסחר ,אני מפנה את השטח .אם לא יהיה ביקוש בשוק למסחר ,מה אתה
רוצה? פיל לבן? מה אתה רוצה? מבנה שיעמוד ריק? בוא ,אנחנו לא בתל אביב .אל תתבלבלו.
עו"ד אלעד כהן:

לא ,סליחה ,אבל יש משהו שאתה משמיט.

מר אורי ריבקין:

ולכן ,גם שאיפתי היא שיהיה פה שימוש מסחרי .כך גם הראינו בוועדה הקודמת שהיתה,
מסחרי ,לוגיסטי? מה זה מסחרי?

גב' אורנה רייטר:
עו"ד אלעד כהן:

אתה משמיט דבר אחד .ודבר שאתה משמיט,

מר אורי ריבקין:

לא סיימתי .ואז אולי בגלל שלא סיימתי אתה חושב שהשמטתי משהו.

עו"ד אלעד כהן:

בכבוד.

תודה רבה .גם לנו יש שאיפה שיהיה פה שימוש מסחרי טוב ,בכל הפארק .מכיוון שאין מחשבה
מר אורי ריבקין:
כזאת ,שיש לזה היתכנות מציאותית ,אז כשהיינו פה בפעם הקודמת אמרנו אנחנו יותר מנשמח שבמגרש מס'  ,1שהוא לא נדון
פה כרגע ,הוא לא מוצג פה כרגע והוא לא רלוונטי ,יהיו בו שימושים מסחריים .כאלה שיתנו מענה לצרכים של היישוב ,שאתם
מציגים אותם כנציגי היישוב ,אתם אומרים שיש צרכים .וליכולות השוק ,למלא אותם .ככה שיהיה פה שילוב .מצד אחד מענה
לרצונות ,חלומות ,שאיפות שלכם ,ומצד שני יהיה פה מענה למה שהשוק יודע לתת ,כי זה בסדר לחלום ,אבל לא בטוח
שהחלומות פוגשים את המציאות .וזה גם מה שנאמר פעם שעברה .המבנה שיוצג פה למגרש מס'  ,1הוא מבנה כזה שיוכל לתת
שימוש מסחרי ,היה ויהיה בשוק ביקוש .ואנחנו נהיה הראשונים שנשמח שיהיה בשוק ביקוש לזה.
רגע ,שנייה ,ניר ,ברשותך .אני חייב להשלים .אי אפשר להתעלם מהעובדה ,וברוך ,ברוך השם
עו"ד אלעד כהן:
שאתה פה בחזרה אתנו ,עשית טוב ,אתה תמיד עושה טוב .אי אפשר להתעלם מהעובדה שלחברי הוועדה כולם הוצג ,לא רוצה
להגיד מצג ,אבל הוצגה איזושהי תזה שאומרת 'חברים ,אנחנו יכולים לעשות מבחינת לוגיסטיקה ואחסנה ,לא משנה איך נקרא
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לזה ,מה שאנחנו רוצים ,כי התב"ע מאפשרת את זה .ואתם לא יכולים להגיד לנו ,בעדינות זה נאמר ,למרות שאם תראה את
הפרוטוקול אתה תראה לאורך כל הדרך ,מה ייעשה שם .ונקודת המוצא של הוועדה הייתה שיש איזושהי תב"ע שמאפשרת ליזם
לעשות למעשה ,מבחינתו ,לפי טענתו ,שימוש של לוגיסטיקה כמה שהוא רוצה ,ואין יכולת למועצה או לוועדה לכפות,
במירכאות ,על היזם לעשות שימוש מסחרי כזה או אחר .היום אנחנו שומעים ממך ברוך ,ואתה היועץ המשפטי שלנו ,דברים
שונים .היום אנחנו מבינים ,סליחה ,אני מבין ,לא רוצה לדבר בשם אף אחד ,שלמעשה אם קוראים את התב"ע ,עם הסעיפים
האלה ותתי הסעיפים ,לא אחזור על מה שאמרת ,יש לנו יכולת לבוא ולהגיד 'רגע ,הסיפור של האחסנה זה לא הלוגיסטיקה' .ואם
זה לא הלוגיסטיקה ,אנחנו יכולים גם לחזור למה שאנחנו כחברי ועדה רצינו ,וזה שימוש ,זה מה שנקרא ייעוד מסחרי.
אז אם באמת ,ואולי כדאי לעצור את הדיון פה ,ברוך ,כדי שתיעשה פה בדיקה יסודית .אם באמת ,אגב ,לבי לבי עם היזם ,אבל
אנחנו דואגים לתושבים שלנו .אם באמת התב"ע מאפשרת לוועדה לגרום לכך שיהיו בכל הבניינים הנדונים ,שניים למעשה ,כי
אחד אני מבין שעוד לא דנו עליו בכלל ,שימושים מסחריים ובכלל זכאותו של היזם לעשות שם מחסן לוגיסטי זה ממש לא ברור
וזה שנוי במחלוקת ,אז אני מבקש שהיועץ המשפטי יגיש לנו חוות דעת מסודרת שתיקח בחשבון הכל .ותגיד לנו אחת מהשתיים.
או בשורה התחתונה יש לכם מרחב תמרון בנושא הזה ,במובן שדיברתי עליו לפני דקה ,שתיים .או שמרחב התמרון שלכם הוא
אחר ,הוא שונה ממה שניתן היה להבין ממה שאתה אומר כרגע .כי זה משנה את התמונה .כי אם יש לי יכולת לגרום לכך שיהיה
יותר מסחר שם ,אז אני הולך לשם .לא מתבייש.
עו"ד ברוך חייקין:

רגע ,אני רוצה להבין משהו.

ולכן ,ברוך ,אני מבקש ,שנייה .אני לא חושב שנושא כזה ,שהוא רב חשיבות ,והוא מורכב ,מכל
עו"ד אלעד כהן:
הבחינות ,גם מהוועדה וגם מבחינת היזם ,הוא נושא שצריך לגביו כרגע לתת תשובה .אני מבקש שנעצור את הדיון כרגע ,תערוך
חוות דעת משפטית רצינית ,תגיש אותה כמובן לחברי הוועדה לעיון .כי אני חושב שחוות הדעת הזו ,ומה תהיה התוצאה שלה
אני לא יודע כמובן ,היא זו שתתווה את כללי המשחק איך אנחנו ממשיכים בעניין הזה.
לא ,אתה לוקח את זה צעד אחד רחוק מדי .אני לא אמרתי שלוגיסטיקה לא אפשרי .רק אני
עו"ד ברוך חייקין:
א ומר ,יש תוכניות לתב"ע הזו .התב"ע הזו יש לה כוונה מסוימת .עכשיו צריך לראות את התמהיל .זה לא אומר שבמבנה הזה,
שאפסנה לא יכול להיות לוגיסטיקה ,במידה כזו או בשיעורים כאלה ואחרים .אני לא יודע .זה דבר שנתון לפרשנות .כל מה
שהתכוונתי לומר ,ואני מפנה את זה ליזם יותר מאשר אליך ,כי אני הבנתי ,ההתרשמות שלי ממה שדיברנו לפני שהוא נכנס,
ההתרשמות שלי הייתה שיש איזושהי הבטחה יצוקה בסלע מהדיון הקודם .זו הייתה ההתרשמות מהשיחה שקיבלתי פה .איזושהי
הצהרה שנאמרה לפרוטוקול ואיזושהי הבטחה שבצד הלוגיסטיקה יהיה גם המסחר.
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

אלעד ,שנייה.
אם יש לי איזושהי זכות בתב"ע ,אני ...
שנייה ,אני מבין.
והייתי מצפה שתבדוק את זה בצורה יסודית .זהו.

ברוך ,שתי שאלות קלות .אחד ,אם אתה יכול לענות על זו תשובה נחרצת עכשיו ,או לא .או
מר ניר ברטל:
שאתה צריך זמן לבדוק .והשאלה היא האם ,לוועדה יש סמכות לבוא ולקבוע איזשהן קביעות בכל שלב לגבי השימושים.
גב' אורנה רייטר:

אפשר לעשות את זה לא מול המבקש?  ...למה לעשות כזה דיון...

אורנה ,שנייה .כי חוות הדעת האחרונה שהייתה פה ,שבעצם לוועדה אין סמכות .פרט לזה
מר ניר ברטל:
שהם ביקשו בקשה להיתר בנייה ,שינוי תוכנית בינוי ועל בסיס זה הם הציגו מה היחס שהם רוצים .והם הסכימו שהתנאי להיתר
תוכנית בינוי יהיה זה .מעבר לזה לוועדה אין סמכות .כל עוד הם עושים את השימושים שהתב"ע מתירה.
עו"ד ברוך חייקין:

אני מסכים.

מר ניר ברטל:

ואתה צריך זמן -
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לא ,אני עונה לך עכשיו .זו לא שאלה .אני עונה לך עכשיו .כאשר תב"ע מתירה שימוש
עו"ד ברוך חייקין:
מסוים ,ומוגשת בקשה להיתר בנייה על פי השימוש בתב"ע ,אתה לא יכול לסרב לשימוש .אלא אם יש מקרים מאוד חריגים.
מר ניר ברטל:

מעולה .השימוש שהם רוצים עכשיו -

גב' אורנה רייטר:

אבל זו לא השאלה.

מר ניר ברטל:
ולא אחסנה,

אני יודע .אני שואל שאלה אחרת .והשימוש שהם מבקשים עכשיו ,לוגיסטיקה ,וכן אחסנה

נכון .אני חושב שיש פה עניין של פרשנות .יש פה עניין של פרשנות .האם האחסנה שפה
עו"ד ברוך חייקין:
רשום הכוונה הייתה באמת ללוגיסטיקה ,שיש לזה משמעות שונה מאפסנה רגילה .אפסנה יכולה להיות אפסנה שמשמשת
סופרמרקט שמוקם פה ,וזה שימוש נלווה .והיא יכולה להיות שימוש עיקרי ,במובן שהם מבקשים לוגיסטיקה .וזה נתון
לפרשנות .עכשיו ,אני לא יכול לקבוע באופן נחרץ כרגע מה זה יהיה .אבל אני איתן לך דוגמה קיצונית .נניח ,ופה אני כן חושב
שיש שיקול דעת של הוועדה ,נכון לאותו יזם יש לו את שלושת המגרשים .נניח שהוא יחליט ששלושת המגרשים יהיו
לוגיסטיקה .לא מגרש אחד ,שלושתם יהיו לוגיסטיקה .עולה שאלה אם יש שיקול דעת לוועדה נוכח הכוונה מאחורי התוכנית
כזו ,שזה יהיה אזור מסחרי ולא של לוגיסטיקה ,האם יש שיקול דעת של הוועדה לסרב לתת פה היתר בנייה לשלושת המבנים
שישמשו ללוגיסטיקה .שאלה פתוחה ,אני שם אותה על השולחן .אני לא עונה עליה.
מר ניר ברטל:

הכוונה לא כתובה בתב"ע באף מקום.

עו"ד ברוך חייקין:

נכון .אבל התב"ע הזו ,המטרה הראשית שלה ,אפשר לחפש בתב"ע,

עו"ד אלעד כהן:
רגל אחת.
גב' אורנה רייטר:
עו"ד אלעד כהן:

סליחה ,נושא כל כך מורכב ,עם משמעות כספית כל כך כבדה ,למה זה צריך להיעשות עכשיו על
בסדר גמור .השאלה אם צריך לעשות את זה מול המבקש.
לא ,זה לא קשור למבקש .תבדוק את זה ,תגיש חוות דעת.

הכותרת של התוכנית זה פארק מסחר ותעסוקה אורנית .יש פה הרבה הוראות שמתייחסות
עו"ד ברוך חייקין:
למסחר ולתעסוקה בנפרד ,מדרך אגב אפסנה .שינוי ייעוד מאזור חקלאי לאזורי מסחר ,תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור ,מסחר
ותעסוקה,
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אני אחדש לך יותר מזה .ברוך ,יש מצגות -
שנייה רגע ,אלעד.
שנייה ,אולי משהו שאתה לא יודע .שהציגו לנו סרטונים,

יש הרבה דברים שאני לא יודע .אבל שנייה רגע .ברוך ,השאלה אם אתה יכול לתת עכשיו
מר ניר ברטל:
על זה איזושהי עמדה או שאתה צריך זמן לזה.
לא ,עמדה נחרצת מה השימושים ,האם אני יכול לעשות את האבחנות ,לא ,אני לא יכול.
עו"ד ברוך חייקין:
צריך לבדוק את זה .אני גם יכול לנסות לראות את ההליך שעברו פה בוועדה ,לדוגמה .הלוא זו תוכנית שאושרה במת"ע .אפשר
ללכת גם לפרוטוקול של מת"ע ולבדוק מה הייתה הכוונה שם.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

רק ניר ,ברשותך ,לטובת אלו שזה,
לטובת קהל הצופים.
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עו"ד אלעד כהן:

לא ,לטובתך .כי אתה לא היית אז בקדנציה הקודמת.

עכשיו ,אני לא אומר שלוגיסטיקה על המגרש ,שיהיה ברור ,אני לא אומר שזה לא אפשרי.
עו"ד ברוך חייקין:
אני אומר שיש פה עניין של פרשנות .וכל ההערה שלי כוונה למה שהוא אמר לי .כי אני חושב שמסתכלים על האזור הזה
כמכלול ,ולא כל מבנה בנפרד .הכוונה הייתה פה לראות את זה כמרכז מסחרי -
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אורנה רייטר:

החברה הכלכלית ,אני אז הייתי דירקטור ,הוצגה תוכנית עם מצגות,
על ידי מי?
על ידי משה יחיאל ועל ידי המתכנן.
שהם היו של המועצה.
מה זה משנה? אבל הוא המתכנן של התב"ע .ההיפך .כל שכן.
מה זה משנה? תכננו למקום הזה.

שנייה ,ניר .בוא ,אתה הראשון שצריך לשמוח .תן ליזם לטעון את מה שהוא צריך לטעון .אתה צריך
עו"ד אלעד כהן:
להיות במקום אחר .הוצגה תוכנית מצגת הדמיה שהופיעו שם ,למיטב זיכרוני ,שנייה ,תן לי רק לסיים .עוד דקה ואחר כך
נתקדם .הדמיות ,שבהן הופיעו בתי קפה ,פרגולות .הדבר האחרון שאפשר להגיד ,אגב ,אפשר לשים יד על זה ,זה פורסם אפילו
בפייסבוק של המועצה .הדבר האחרון שאפשר להגיד שזה משהו שבכלל דמה לאזור לוגיסטי .עכשיו ,למה אני אומר שזה חשוב
במקרה שלנו? כי יש לנו מקרה מאוד חריג .ולמה? ויגיד לך את זה ברוך .כי פה מי שתכנן את התב"ע הוא גם מי שלמעשה
האדריכל של היזם .זה משהו שהוא חריג.
אבל כשבלו סקאי השתתפו במכרז ,אני לא בטוח שהם ראו את המצגות שהמועצה הציגה,
מר ניר ברטל:
רגע ,אורי ,שנייה .אני לא בטוח שהם ראו את המצגות שהמועצה הציגה,
עו"ד אלעד כהן:

זה לא רלוונטי ,אני אגיד לך גם למה.

שנייה רגע! אלעד! ביקשת לסיים ,סיימת .עכשיו אני עונה .תודה .כל יזם ,גם היזם היחיד
מר ניר ברטל:
שהגיש הצעה ורכש את הקרקע ,לא בטוח שהוא ראה את המצגות שהמועצה הציגה לעצמה .מה שהיזם כן ראה זה את התב"ע.
זה הדבר היחיד בעצם שהוא ראה .את התב"ע והמכרז .וכבר בדיון הקודם התברר לנו שלפי התב"ע ,כמו שהיא מנוסחת ,היא לא
תאמה את מה שהמועצה כיוונה .כי אם המועצה רצתה הרבה מסחר ,אז התב"ע הייתה צריכה להיות כתובה אחרת .שבמגרש מס'
 1שטחי המסחר לא יפחתו מ 1,500-מ"ר.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אז יש לך יועץ משפטי שהייתה  ...והוא רואה דברים אחרת פתאום.
חבר'ה ,אלעד ,תנו לנו להתקדם .אנחנו באותה נקודה כבר  40דקות.
לא נאשר את זה ,בועז.

אורי ,אני מנסה רגע כן לנסות משהו .הוועדה בעיקר מוטרדת לא מהיתר הבנייה .יש כמה
מר ניר ברטל:
דברים שמטרידים אבל זה לא העיקר של הדברים ,כמו שאני מתרשם .מהיתר הבנייה של מגרש  ,2שאותו מבוקש .הוועדה
בעיקר מוטרדת מהיתר הבנייה שעכשיו אתם עובדים עליו ,במגרש מס'  .1הדברים שבעיקר מטרידים פה חלק מהאנשים זה כמה
מהשטח הזה יהיה למסחר .יש פה שתי שאלות .שאלה אחת ,האם בכלל לוועדה יש סמכות להתערב או לא .אנחנו נבדוק .ואנחנו
נחליט .יכול להיות שכן ,יכול להיות שלא .אני מעריך שאפס זה כנראה לא יהיה .יש לנו סמכות מסוימת .השאלה איפה ואיך.
אנחנו נמצא אותה.
השאלה השנייה שעולה פה זה בהנחה שיש לנו סמכות מסוימת ,אנחנו עכשיו יכולים לבוא ולהגיד 'אנחנו רוצים לממש את
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הסמכות הזאת' .מה זה אומר? שאנחנו נחכה עם לאשר או לקדם את היתר הבנייה של מגרש מס'  2הדרומי ,עד שלא תנוח
דעתנו , 20% ,5% ,10% ,נריב .יכול להיות שזה גם יבוא דרך הליך משפטי ,כי אתם תחשבו שלוועדה אין סמכות ,על מגרש
מס'  .1זה פחות או יותר כרגע המצב .בעיקר מה שמטריד זה מה יחס השטחים במגרש מס' .1
אז עכשיו ,או חלק מהאנשים פה ,מסתכלים על המגרשים כקומפלקס אחד .כאזור מסחרי אחד .ואומרים 'רגע ,אני לא אאשר פה
 100%לוגיסטיקה ואחרי זה הוא גם יעשה לי  100%לוגיסטיקה במגרש מס'  .1אני רוצה להבטיח ,לא יודע 1,500 ,שטחי
מסחר .אם פה יש אפס ,אני רוצה לדעת שבמגרש מס'  1יהיה את אותם  .1,500סתם אני זורק מספר .יכול להיות שהוא יותר,
יכול להיות שהוא פחות .לכן אני לא רוצה לאשר את מגרש מס' .2
עכשיו ,יש משהו שאתה יכול לבוא ולהגיד .זה לא רק אתה .גם אנחנו צריכים לראות איך עושים את זה .כן לנסות לאשר או
לקדם את מגרש מס'  ,2כמו שהוא .אבל כשגם אנחנו נדע שמובטח במגרש מס'  1אותו מסחר שהיינו רוצים שיהיה.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

אני מוכרח לומר לך שאני רואה את זה אחרת.
אני יודע.
רגע ,ויש פה גם חברי ועדה שרואים אחרת.
אני יודע .אבל עכשיו אני שואל לא מה שאתם חושבים .אני שואל מה שאני חושב.
אה ,אתה זה בסדר.
רגע ,שנייה .היא רוצה עכשיו לשאול את מה שאלעד רוצה .בבקשה ,אורי.

אם אני אסכם את מה שאמרת ,אז אמרת שיש פה דיון על היתר בנייה למגרש מס'  .2שהוא עומד
מר אורי ריבקין:
בתב"ע .אולם היינו רוצים אולי לא לאשר אותו ,לאור חששות מהיתר בנייה שלא הוגש.
מר ניר ברטל:

שלא מומש .אושר לפני שנתיים.

היינו הך ,בגדול .הבנתי .בגדול ,יש תב"ע .כשיזם קונה מגרש ,הוא קונה מגרש לפי תב"ע .הוא לא
מר אורי ריבקין:
מנהל דיון עם כל התושבים .וגם לא עם הוועדה .לוועדה יש הרבה מאוד זמן לדון בתוכה ,לאשר ,לדחות תב"ע .בסוף יש תב"ע.
והבנייה מתבצעת על פי תב"ע .יש תב"עות שדורשות לדוגמה מינימום זכויות בנייה .אז היזם יכול להגיד שהוא רוצה לבנות
מבנה קטן ,אי אפשר .הוא חייב לבנות  80%מימוש מזכויות הבנייה .יפה ,מקסים .יש תב"עות שדורשות עירוב שימושים והן
מגדירות בתוכן ממש .אני יכול להפנות אתכם לתב"ע כזאת ,היא נמצאת בעמק חפר .שדורשות עירוב שימושים .מקסים .אז היא
אומרת שמינימום כזה ומקסימום ,בסדר.
מר ניר ברטל:
מר אורי ריבקין:

הבנתי לאן אתה הולך.
אנחנו דנים כרגע במגרש מס'  .2חיכינו לא מעט זמן.

תודה על התשובה הכנה .אני רוצה להגיד רגע את עמדתי .אני רוצה להמתין ,לפני שאני
מר ניר ברטל:
מקבל החלטה לגבי מגרש מס'  , 2לגבי הבדיקה שברוך יעשה .לגבי הסמכויות שיש או אין לוועדה ,לגבי התערבות והגבלת
שטחי שימוש .יכול להיות שיימצא שאין לנו בכלל סמכות .ואז בעצם אני אטה לאשר את הבקשה .כי חוץ מההקלה של עוד אחוז
ומשהו מעבר לתכסית ,שלא נראה לי בעייתי ,הבקשה עומדת בהיתרים ובכל הדרישות .ויש כמה פיין טיונינג שצריך לעשות
לגבי השטח הציבורי .אם הוא בשתי קומות או בקומה אחת .זה לא אומר שהבקשה תהיה מאושרת ,אבל בגדול עקרונית הכיוון
הוא נכון .ואם ברוך יבוא ויש נגיד סמכות לוועדה להתערב ,אז יכול להיות שאנחנו נתערב ,גם במגרש הזה ,ולקבוע שהמגרש
הזה צריך  Xמסוים לשימוש כזה או אחר שאנחנו נרצה .זאת עמדתי.
אני פחות או יותר ,זו הייתה הבקשה שלי למעשה .זו הייתה הבקשה של כל החבר'ה שיושבים כאן.
עו"ד אלעד כהן:
אני רק הייתי רוצה להוסיף לה עוד דבר ,כדי להתקדם .הייתי רוצה ,אבל זה ייקח לו כמה זמן .יבקש עוד חודש וכו' .שבפרק
הזמן הזה ,באמת תיעשה בדיקה של כל העניינים ,אני מדבר כרגע על הדרג המקצועי שלנו .של כל העניינים שדיברנו עליהם
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היום ,כולל עד כמה זה באמת יעיל מבחינתנו הפיצול הזה של שטחי הציבור בקומה אחת ובקומה השנייה .מה היכולת שלנו לבוא
ולהגיד שאנחנו רוצים א ת כל השטחים בקומה אחת .מה זה עושה או לא עושה ליזם .זאת אומרת לקחת בחשבון שצריך גם
לחשוב על העניינים התכנוניים שדיברנו עליהם במהלך הישיבה ,כל השאלות שנשאלו ,ולא רק בשאלה המשפטית אם יש
לוועדה סמכות או אין לוועדה סמכות להתערב בייעודים ,כדי שנוכל להתקדם במקביל.
זו גם שאלה משפטית ,א' .וב' ,התשובה היא ,אם ניתן לנדין ולאלישבע חופש בחירה לצייר
מר ניר ברטל:
את השטח החום איפה שהן רוצות ,אני מניח שהן היו מציירות אותו בקומה אחת ,קומת אפס ,את הכל 1,000 .מ"ר.
בסדר .בגבולות ההיגיון והסבירות ,ובגבולות היכולת שלנו לא לקבל כל הצעה שהיזם מציע .אני
עו"ד אלעד כהן:
פשוט רוצה שזה ייעשה במקביל ,כדי לא לעכב את כל התהליך.
מר ניר ברטל:
להגיד?

מעולה .בשביל להתקדם אנחנו צריכים עוד משהו מאורי ויורם? משהו אלינו שאתם רוצים

עו"ד ברוך חייקין:

רק יש לי שאלה להנדסה.

מר ניר ברטל:

אפשר לשחרר אותם?

לא ,לא ,שהם ישמעו את זה .בתוכנית רשום שיש תוכנית בינוי .רשום לאזור זה יינתנו
עו"ד ברוך חייקין:
היתרי בנייה על פי תוכנית בינוי ופיתוח לכל מגרש .זו תוכנית הבינוי? או שזו הבקשה להיתר?
מר ניר ברטל:

זו הבקשה להיתר.

עו"ד ברוך חייקין:

ואיפה תוכנית הבינוי?

מר ניר ברטל:

אישרנו אותה לפני שלושה חודשים.

עו"ד ברוך חייקין:

יש לכם אותה פה? ושם זה אושר ללוגיסטיקה?

שים לב ,ברוך .אבל האישור היה מבוסס על זה שאמר מי שאמר ,לא ניכנס ,אתה יודע למי אני
עו"ד אלעד כהן:
מתכוון ,שלמעשה הם יכולים לעשות לוגיסטיקה ואנחנו רואים שיכול להיות שהמציאות שונה.
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:

לא ,לא ,אני לא אמרתי שהם לא יכולים .אבל אני צריך לקבל פה תוכנית בינוי.
אם זה נכון ,אז זה משנה פה את כל הגישה.
אל תמהר להסיק מסקנות.
אמרתי אם זה נכון.

עו"ד ברוך חייקין:

זה דורש בדיקה.

מר ניר ברטל:

בסדר ,יורם ואורי ,תודה רבה.

מר אורי ריבקין:
אז רק הייתי שמח לדעת -
עו"ד ברוך חייקין:
מר אורי ריבקין:

מכיוון שאנחנו בערך ,לא בערך ,בדיוק ,ארבע שנים מקניית המגרש ,ונמשכים פה הרבה מאוד זמן,
חבל שאמרת את זה.
אני מבין שאתה צריך -
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לא היית צריך להגיד את זה .ואני אגיד לך מה שניר לא יגיד לך .אני ישבתי בישיבה
עו"ד ברוך חייקין:
בקדנציה הקודמת שהיינו יועצים משפטיים ,כשאישרו היתר בנייה מותנה ,ולא עשיתם אתו כלום ועברו שנתיים .אז אני לא
חושב שאתה יכול לבוא אלינו בטענה.
מר אורי ריבקין:
עו"ד ברוך חייקין:
מר אורי ריבקין:
עו"ד ברוך חייקין:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
שצריך .תודה.
עו"ד אלעד כהן:

ברוך ,זה לא היה בתלונה ,זה היה כשאלה .כמה זמן להערכתך,
אני לא יודע.
שבוע? חודש?
עד שמחת תורה זה יהיה.
עד הישיבה הבאה ,בקיצור.
בוא ,תשאיר לי פתח .אורי ,אנחנו כולם רוצים לקדם את זה .אבל רוצים שגם יצא כמו
אנחנו עושים הפסקה של כמה דקות ,כן?

מר ניר ברטל:

רגע ,רק נסגור את הדיון.

עו"ד ברוך חייקין:

אין לי בעיה .אני רוצה להבטיח את המסחר.

גב' אורנה רייטר:

אני עוד זוכרת את הדיון הזה שהם אמרו 'אנחנו לא נהיה כמו אלפי מנשה'.

מי כמוך יודע  ...שקונה ,קונה עם תב"ע .אם יש מחלוקת לגבי הפרשנות של התב"ע ,מה הוא חשב
עו"ד אלעד כהן:
ממש לא מעניין .מה הכוונה ,יותר מעניינת.
עו"ד ברוך חייקין:

משה ,יש לך את המכרז?

רגע ,שנייה .בואו שנייה נעשה איזה קלוז'ר .רגע ,משה .לסיכום העניין הזה .אני לא מעלה
מר ניר ברטל:
להצבעה את היתר הבנייה הזה .אנחנו לא נחליט אם להתנגד לו או לאשר אותו .אנחנו מבקשים ,שני היועצים המשפטיים ,רגע
להתייחס לשאלה האם לוועדה יש סמכויות לגבי השימושים ,בשלב ההיתר ובהתבסס על זה ,וגם האם יש סמכות לקשור בין
מגרשים .אם אני יכול לא לאשר את מגרש מס'  ,2על בסיס שימושים שאני רוצה ממגרש מס'  .1כן או לא .נשמח שזה יהיה
בהקדם.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
מר משה יחיאל:
עו"ד ברוך חייקין:

אפשר רק להפיץ את חוות הדעת לכל חברי הוועדה ,שנעיין בזה לפני הישיבה ,בסדר?
ברור.
אגב ,המכרז היה לכל מגרש בנפרד.
אמרנו את זה .תיאורטית היה כל יזם ,שלושה יזמים.

עוד מישהו רוצה לעניין הזה? אני רוצה לשמוע רגע ממשה איזושהי סקירה קטנה .משה
מר ניר ברטל:
בסוף הוא הפרויקטור של המועצה .לגבי סטטוס התקדמות עבודות הפיתוח במקום.
גב' אילנה נגר-אלון:

מה ההחלטה?
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ההחלטה ,אילנה ,התוכנית לא עולה להצבעה והיועץ המשפטי התבקש להכין חוות דעת
מר ניר ברטל:
לגבי סמכויות הוועדה בקביעת שימושים במקום .אני אכתיב לך אחר כך .משה ,בבקשה.
בעצם אי ההחלטה אנחנו עדיין נמצאים בסיטואציה שאנחנו לא יכולים לקדם את הפיתוח הציבורי.
מר משה יחיאל:
משום שבבקשה שלו יש גלישה ,להזכירכם ,לתוך הכבישים ,כביש הביטחון .הוא אמור לבנות ,להקים שם קיר תמך .ולאחר
שהוא יקים שם את קיר התמך  ,אנחנו נשלים את דרך הביטחון .אנחנו לא נעשה דרך ביטחון ,נהרוס אותה .במסגרת הוצאות
הפיתוח הנוספות שהוא יצטרך לשלם ,כל ההוצאות הנוספות שנובעות מתוך השינוי ,של שינוי הגבהים ,של דרך הביטחון של
הירידה למטה ,אם אתם זוכרים ,את כל זה זה נמצא באיזשהו הסכם שצריך לסיים אותו .את כל זה ללוות הוצאות תכנון כולו,
ובעבר נשאלתי ,האם יש הוצאה נוספת למועצה/לחברה הכלכלית התשובה היא לא .לא תהיה שום הוצאה נוספת כי כל ההוצאות
בעצם יחולו עליו.
הבעיה היא שהיום אני לא יכול להתקדם ,הכל פתוח .כי אני לא עכשיו אסלול כביש ,את דרך הביטחון ואחר כך אני אפרק .אם
אתם מאשרים את הבקשה ,אנחנו יכולים להתקדם .יש כבר תכנון ,יש צוות תכנון .אם אתם תגידו לא ,חוזרים למה שהיה ,אז
אנחנו חוזרים למה שהיה ונותנים לו ,מגישים לו ,מסיימים את העבודות ואומרים לו 'אדוני ,הנה .זה האתר .קח אותו ,קבל אותו'.
מר ניר ברטל:
מר משה יחיאל:

ואז להערכתך ,מהי המשמעות לגבי בניית המרתף?
אי אפשר יהיה לבנות.

גב' אורנה רייטר:

מה זה ,מרתף של בניין אחד או שניים?

מר ניר ברטל:

שניהם .אחד כבר חפור .שניים.

אנחנו לא יכולים לצאת מעבר לקו .יש לנו קו כחול לתוכנית .סביב לקו הכחול של התוכנית אנחנו
מר משה יחיאל:
מסתובבים ,דרך ביטחון ,תאורה ,גדר .כתוצאה מבניית מרתף ,הוא חייב לגלוש החוצה לתוך דרך הביטחון .אם אנחנו נסלול את
דרך הביטחון ,נגיד לו אדוני ,והוא ירצה לעשות  ...עוד חצי שנה ,הוא כבר לא יעשה אותו ,כי זה לא משתלם כלכלית .כי אנחנו
מדברים פה על עוד שניים ,שלושה ...שבעצם יעמיסו על הפרויקט .ולכן אני חושב שככל שאתם ,כמובן שמעתי את הדיון,
תחליטו כדאי להתכנס להחלטה ,כי באיזשהו מקום זה תוקע אותנו עם ,אגב רמ"י התקשרו אלי ,סתם ככה בשביל הזה .שאלו
אותי מה קורה .אז אמרתי יש פה שינויי תכנון וכתוצאה מזה הפרויקט מתעכב .אני חושב שכדאי ,גם במובן של הכנסות לרשות,
שזה לא דבר זה.
גב' אורנה רייטר:
מר משה יחיאל:

זה הבנו .יש לי שאלה.
אלא כדאי להתכנס ,אחרי החלטה שלכם ,בעצם נשלים את התכנון ואת עבודות הפיתוח.

ככה ,יש לי שאלה .אתה מדבר על לסלול דרך ביטחון לפני שיש מבנה ,נכון? בגדול ,יהיה
גב' אורנה רייטר:
מבנה ,או תחילת מבנה ,ואז תסלול דרך ביטחון .מה קורה? אני לא מבינה.
מר משה יחיאל:
גב' אורנה רייטר:
מר משה יחיאל:
גב' אורנה רייטר:
מר משה יחיאל:

בגלל העובדה שהוא יורד בגובה ,הוא צריך לחפור את המרתף.
אני הבנתי .למה אתה צריך עכשיו לסלול דרך ביטחון אם אין שם כלום?
אני לא סולל .אני  ...את הכל ,לא אמרתי.
מעולה ,אז ההפסקה לא מפריעה.
לא ,אנחנו עוצרים הכל.

מר ניר ברטל:

לא ,היא כן מפריעה.

גב' אורנה רייטר:

למה היא מפריעה?
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אם תתקבל החלטה עכשיו ,נגיד מאשרים את היתר הבנייה ,אז אנחנו יכולים לתת להם את
מר ניר ברטל:
היתר הבנייה .הם יתחילו לחפור ואז באיזשהו שלב הם יעשו את הקירות ואז אפשר יהיה לסלול את דרך הביטחון .כל עוד אנחנו
לא מקבלים החלטה כן ,לא וכדומה ,אז אנחנו ממתינים.
גב' אורנה רייטר:
מר משה יחיאל:

אבל מה קורה בהמתנה הזאת? מה ההבדל?
אני אגיד לך מה .הכוונה בעצם מה לעשות.

מר ניר ברטל:

 ...את הזמן.

גב' אורנה רייטר:

אז מה? בסדר .עדיף שיהיה -

עו"ד אלעד כהן:

אני לא חושב שהמועצה היא זאת שעיכבה אותנו ,עם כל הכבוד.

אנחנו כבר לפני ,כמו שהוא הזכיר ,בחברה הכלכלית ראינו תוכנית .בלי המוסך .ואחר כך
גב' אורנה רייטר:
הביאו ,אחרי שנתיים עם המוסך ,ושום דבר לא התקדם .אנחנו ישבנו.
עו"ד אלעד כהן:

רגע ,אני אזכיר לך עוד משהו .אתה זוכר את המצגת היפה ,סרטון ,לא ,לא ,שנייה ,כי אתה היית שם.

מר משה יחיאל:

אני אענה גם לזה.

שנייה .אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד .את הסרטון שהציגו לחברה הכלכלית ,המדהים ,היפה,
עו"ד אלעד כהן:
שהראה ,אגב ,הוא היה מעורב .אותו מתכנן שבא ואומר היום לוגיסטיקה ,לוגיסטיקה.
מר משה יחיאל:

אבל אני אענה לך .אני הכנתי את הסרטון.

עו"ד אלעד כהן:

איפה הוא ,אגב? הסרטון הזה?

שנייה .אני לא יודע .אני יכול לשלוח לכם ,אין בעיה .תראו ,בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות לפני
מר משה יחיאל:
הביצוע ,בסיטואציה הזאת ,ברגע שהוא יורד בגובה למינוס  ,14מה שצריך לעשות זה ליצור ,לחפור ,ליצור קיר של המרתף,
קיר תמך ,ועל קיר התמך -
מר ניר ברטל:

הם הבינו את זה.

גב' אורנה רייטר:

בסדר .נו ,אז שהוא יעשה את קיר התמך ,תמלא ,ואז תעשה שביל ביטחון.

מר משה יחיאל:

אבל לא עושה לפני .לא אמרתי שעושה לפני.

עו"ד אלעד כהן:

אבל אני דיברתי על משהו אחר .איפה הסרטון,

מר משה יחיאל:

אבל אני אענה לך על זה.

מר ניר ברטל:

זה לא רלוונטי הסרטון.

עו"ד אלעד כהן:

לא רלוונטי? שהמתכנן של התב"ע הכין אותו?

מר משה יחיאל:

אתה שואל אותי ואתה עונה לעצמך?

עו"ד אלעד כהן:

לא ,אני עניתי לניר.
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מר ניר ברטל:

זה לא רלוונטי .מי שרכש לא ראה את הסרטון.

גב' אורנה רייטר:
לאחד .אחר כך הוא -

מי שרכש את הקרקע ,התכנון הוא תכנון שלו? התכנון הראשון שלו היה כמו הסרטון .אחד

מר משה יחיאל:

אני אענה לכם.
לא ,לא ,אבל הוא לא מחויב לו.

מר ניר ברטל:

בסדר .אנחנו לא בטוחים .אנחנו לא אומרים מחויב לזה .אבל אנחנו מחויבים לתושבים
גב' אורנה רייטר:
שיהיה שם מרכז מסחרי ,ולא אם יהיה ,ותל אביב ואולי.
מר ניר ברטל:
ראינו דברים שהם לא אפשריים.

יכול להיות שהמחויבות הזאת היא לא ברת מימוש .והוא הסביר לך מבחינה כלכלית .אנחנו

גב' תמר צדוק:

זו הולכת שולל.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אורנה רייטר:

לא ,אני לא רוצה להגיד הולכת שולל .אם יש מחלוקת -
מי שמנסה להבטיח ,אבל בסדר.
אם יש מחלוקת לגבי פרשנות התב"ע ,הכוונה -
הוא רוצה עכשיו ארנונה -

לא ,אני לא רוצה ארנונה .אני רוצה  ...אפשרי ,לא  ...בלתי אפשרי .את צודקת ,נכון .רק
מר ניר ברטל:
לך אכפת ... .ברור ,בגלל זה את מרמה אותם כל הזמן.
מר משה יחיאל:
בזמנו -
גב' אורנה רייטר:

 ...ואני אגיד לכם ,אתם יכולים לראות גם את הסרטון ,את שני הסרטונים .במה שהמועצה רצתה
אני מרמה .שמעת מה הוא אמר?

זה מה שמוצג בסרטון .דהיינו מרכז מסחרי ,ופעילות תרבותית ובתי קפה .אתה צודק .אלפי מנשה
מר משה יחיאל:
בכלל תכננו שם היי-טק 40,000 .מטר היי-טק.
גב' אורנה רייטר:

ומה יצא? ומה יצא?

עו"ד אלעד כהן:

אבל הסרטון הוצג אחרי שהתב"ע,

מר משה יחיאל:

עזוב ... .לדבר לבד,

מר ניר ברטל:
מר משה יחיאל:
מר ניר ברטל:
מר משה יחיאל:

לא ,אני רוצה לשמוע ,משה .מה קרה באלפי מנשה?
אני מעורב בכל אזור יהודה ושומרון.
מה קרה באלפי מנשה?
מה שקרה באלפי מנשה ,רכש את המגרש הזה ,את המגרש הגדול ,רכשה איזושהי חברה .והם בדקו

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210007 :בתאריך24/08/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף79:
ביקושים .ומה לעשות? לא היי -טק ולא משרדים .יהיו שם קצת משרדים .הרוב זה יהיה לוגיסטיקה .ואני יכול להגיד לכם שאני
מקבל ,בהתחלה אגב ,לפני שנתיים שלוש ,כשהאזור הזה ,כשהתב"ע הייתה ,פנו אלי המון אנשים .המועצה הפנתה אלי המון
אנשים שהתענ יינו במשרדים והתעניינו באמת במסחר .ועשינו אפילו רשימה במועצה .אחרי שהתחילה הקורונה ,ולא רק פה,
אגב ,גם באלפי מנשה וגם בשער שומרון ,כל הביקושים השתנו לחלוטין .פתאום חברי מתוך אורנית ,המון חבר'ה בעלי
מקצועות חופשיים ,רצו להעביר את המשרדים שלהם לשם והתאדו .אין את האנשים האלה היום .עוד הכנו אפילו רשימה  .זאת
אומרת צריך להבין שיש איזשהי בעיה בשוק .דבר שני ,אם אני מסתכל כיזם או כמשקיע ,אני עובד מולם .בראש ובראשונה הם
ירצו מסחר ומשרדים כי התשואה היא הרבה יותר גבוהה .זה לא שאני מזלזל בלוגיסטיקה ,אבל אין מה להשוות בתשואות.
כלומר ,אני חושב שאם לכם כציבור או אתם יכולים אולי לפרסם בתוך היישוב ביקושים ולבוא ולהגיד לו 'הנה ,יש רשימה' .אני
העברתי אליו דרך אגב המון אנשים .זאת אומרת כל מי שהיה מתקשר אלי ,הייתי מעביר אליו את השם ואומר לו 'תשמע ,הוא
מעוניין' .אני חושב שכדאי שת פרסמו את זה בקרב הציבור ,כי יכול להיות שתהיה היענות למשרדים או מסחר ,שאתם תגידו
'הנה ,יש לך תשתית כדי לבנות' .וזה יכול להיות דווקא,
גב' אורנה רייטר:
חנות שמתפנה,
מר משה יחיאל:

אתה יכול להראות לו את המרכז המסחרי פה ,שכל חנות שמתפנה ,והוא לא יפיפיה ,כל
אז תפנו אנשים .אני אומר ,תפרסמו -

גב' אורנה רייטר:

אבל אנחנו לא אנשי המכירות שלו.

מר ניר ברטל:

משה ,תודה .עוד מישהו רוצה להגיד משהו בעניין?

הוחלט:
התכנית לא עולה להצבעה ,עד לקבלת חו"ד מהיועמ"ש לגבי השימושים שמוגדרים בתב"ע ולגבי סמכות הוועדה להתערב
בשימושים בבניין.

החלטות
לדחות את הבקשה עד לקבלת חו"ד מהיועמ"ש לגבי השימושים שמוגדרים בתב"ע ולגבי סמכות הוועדה
להתערב בשימושים בבניין.
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BAKPIRUT0001 0

תיק בניין11002301 :
מספר בקשה20190001 :
סעיף10:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210007 :בתאריך24/08/2021 :

מבקש:
 כהן אילן ורחלי
עורך:
 פוזניאק עמרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :שכונת "נופית"

כתובת הבניין :הפיקוס  9אורנית
שטח מגרש 322.00 :מ"ר
גוש וחלקה9178 :
תכנית121/11 :

אחוזי בניה מותרים60.00%:

שטח בניה מותר193.20 :
מ"ר
מגרש 23:א'

תאור בקשה
תוספת בניה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
תוספת לבית קיים הכוללת -:תוספת עליית גג+תוספת בניה במרתף+מחסן+בריכת שחיה
+חדר מכונות+פרגולה.
הבקשה אושרה בוועדת תכנון ובנייה בתאריך .19.02.2019
היות שפג תוקף החלטת הוועדה  -מבוקש הארכת תוקף החלטת הוועדה לצורך השלמת
תהליך הוצאת היתר בנייה.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מגורים
ממ"ד
מרתף
חניה מקורה
חניה לא מקורה
מחסן
בריכת שחייה
פרגולה

חברי הוועדה:

182.82

26.50

182.82

26.50

7.00

1.16

50.00

38.41
25.00
6.00
28.00
25.00

209.32

98.57

82.00

180.57

סעיף עשירי מחוץ לסדר היום של ועדת תכנון ובנייה.
מסכימים.

מר ניר ברטל:
איזה רחוב זה ,אילנה?
גב' אילנה נגר-אלון:

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

25.00

סה"כ:
מהלך דיון
מר ניר ברטל:
מסכימים לדון בבקשה?

קיים

מבוקש

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

הפיקוס .9
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25.00

%בניה65.01% :

מס' דף81:
הפיקוס  .9לפני שנה הוועדה אישרה להם הקלה באחוזי בנייה .התוקף של היתר הבנייה
מר ניר ברטל:
למימוש תוך שנה ,הם לא מימשו אותו מסיבות גם אישיות וגם של קורונה .והם מבקשים -
גב' אילנה נגר-אלון:

הארכה בשנה נוספת ,את החלטת הוועדה.

מר ניר ברטל:

הם מבקשים תוספת זמן של שנה ,הארכה להחלטת הוועדה .כולם בעד?

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

כן.
פה אחד .הבקשה אושרה ,אילנה.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
להאריך את תוקף החלטת הוועדה מתאריך  19.02.2019באותם התנאים בשנה נוספת.
החלטות
לאשר הארכת החלטת הוועדה מתאריך  19.02.2019בשנה נוספת באותם התנאים.
רשמה :אילנה נגר-אלון
מאשר :ניר ברטל
יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה
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