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 רשימת הבקשות
 
 

  .עמ כתובת המבקש פרטי מגרש חלקה         גוש בקשה סעיף

   1 20220032 
 

 3 אורנית, 14 הנרקיס ואהובה פנחס רון 281 

   2 20220079 
 

       4    4 46-B 11 אורנית, 13 החרמון ומקי רחל ברג 

   3 20220089 
 

 14 אורנית, 3 הנרקיס וגרה יורי רבאצקי'צ 270 

   4 20220104 
 

 29 אורנית, 13 הארי לוע ומירי חיים כלפון 761-2 9158    
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BAKPIRUT00001 

 28100:       ןיבני תיק 20220032:  בקשה מספר 1סעיף:

 17/01/2023:  תאריךב  20230001:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ואהובה פנחס רון                                        

 :עורך
  מוחמד עיסא                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 הותיקה אורנית: שכונה אורנית, 14 הנרקיס  ין:יכתובת הבנ

 226.64:   מותר בניה שטח  ר"מ 505.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 44.88%:מותרים בניה אחוזי

         281:מגרש               :וחלקה גוש

 

 121/3/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה מהות
 .גדרות+פרגולות'+ א בקומה+הקרקע בקומת בנייה תוספת

 :הקלות מבוקשות
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.70 - 10% בשיעור צידי בניין ובק. 1
 '.מ 5.00 במקום' מ 4.65 - 7% בשיעור אחורי בניין בקו. 2

 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

      70.70 148.24 מגורים  

     8.14   מקלט  

     8.14   מרתף  

 22.19       מקורה לא חניה  

 25.46       פרגולה  

148.24 70.70 16.28    47.65 

 43.35%  :בניה% 16.28 218.94  :כ"סה
 דיון מהלך

, הם רוצים קו צידי וקו אחורי. הנרקיס, מי שלא 14הראשון זה הנרקיס  ניר ברטל:
 דין? את זה? לא.זוכר, מה הכי טוב להראות נ

 כן. פה רואים. אדר' נדין לומלסקי:

 איפה הנרקיס עצמו? הרחוב? עו"ד אלעד כהן:

. אדר' נדין לומלסקי:  בצד הדרומי

יודע איפה זה הנרקיס, אבל רציתי לדעת, הבית, ביחס לנרקיס,  עו"ד אלעד כהן: לא, אני 
 איפה הוא נמצא.

 הנרקיס. אם לא היית בטלפון היית רואה. זה  ניר ברטל:

 נו, ומה הבעיה פה? עו"ד אלעד כהן:

 פה הם צריכים את ההקלה? בפינה הזאת? ניר ברטל:
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. אדר' נדין לומלסקי:  כן. לא רק פינה, בכל החלק הבנוי

 כל הקו האחורי. וזה עם היחידה למטה? עם המעלית? ניר ברטל:

קרקע יש קשר בין זה לא יחידה למטה, זה בית שיחולק ככה שבקומת  אדר' נדין לומלסקי:
 חלקי הבית, בקומה א' אין קשר פיזי בין חלקי הבית.

 אין בכלל קשר? אין מדרגות? עו"ד אלעד כהן:

יש מדרגות, אבל כדי להגיע משני חדרי השינה החדשים וחדר  אדר' נדין לומלסקי:
האמבטיה צריך לרדת במעלית, לרדת לקומת קרקע ואחר כך לעלות 

 לחדרים אחרים.

מה? איך זה יכול להיות? זה נובע מזה שהוסיפו חדרים ולא לקחו את זה  כהן: עו"ד אלעד
 בחשבון?

תראו, בזמנו אישרו להם, בעבר, כל מיני תוספות בנייה די מוזרות. הם  אדר' נדין לומלסקי:
קיבלו היתרי בנייה לחלק הצפוני בקומת קרקע, לקירוי פרק בין החלק 

במפלסים. בקומת קרקע בממ"ד  הצפוני ובין הבית הקיים. הבית נבנה
במינוס משהו, ופה חצי מפלס עם המדרגות. אז אי אפשר לעשות מדרגות 

 -נוספות, אי אפשר ליצור קשר

 יש מדרגות חיצוניות? עו"ד אלעד כהן:

 אין מדרגות חיצוניות ואנחנו לא יכולים לאשר גם. אדר' נדין לומלסקי:

 . אני מנסה להבין פה את הדינמיקה.אני שואל, לא סתם אני שואל עו"ד אלעד כהן:

היום, ככה. יש להם, אם נלך רגע לקומת קרקע, יש להם מדרגות פה בין  ניר ברטל:
 שתי הקומות, ופה בין שתי הקומות. נכון? מהקרקע לקומה א'.

. אדר' נדין לומלסקי:  נכון

צי שזה חצי קומה, המדרגות? אם זה מפלסים, אז זה אמור להיות ח ליאת יונובסקי:
 קומה.

 מערבי, ליד המקלט. זה חצי קומה.-לא, החצי קומה זה בחלק הדרום אדר' נדין לומלסקי:

 -הם רוצים לבטל את המדרגות האלה בשביל שתכלס תהיה פה ניר ברטל:

 הם לא יכולים, אנחנו לא יכולים לאשר שני גרמי מדרגות. אדר' נדין לומלסקי:

 אבל המדרגות קיימות. זה אושר להם בעבר? רגע, רגע, רגע, נדין. שנייה. ניר ברטל:

 לא. שני גרמי מדרגות לא אושרו בעבר. אדר' נדין לומלסקי:

 ויש בפועל? עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  כן

 הם מסמנים להריסה, אז אנחנו מניחים שזה בפועל. אדר' נדין לומלסקי:

 יש בפועל. ניר ברטל:
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 ?למה צריך שני גרמי מדרגות עו"ד אלעד כהן:

 כדי להגיע לקומה שנייה. אדר' נדין לומלסקי:

 בדר"כ בבית יש גרם מדרגות אחד. עו"ד אלעד כהן:

 נכון. ביחידת דיור אחת. אדר' נדין לומלסקי:

. עו"ד אלעד כהן:  צריך לקרוא לילד בשמו

נו. ומה עכשיו, אנחנו מבטלים אותה? אודי וילד:  יש שמה יחידה, 

בבית, אוקיי? זה מאושר בהיתר בנייה. מהמדרגות האלה יש מדרגות  אדר' נדין לומלסקי:
 1.45אפשר לרדת למפלס מינוס משהו, מטר, אחר כך עולים למפלס פלוס 

 , , אח"כ עוד מהלך ומגיעים לזה. עכשיו, פה, יש פונקציות שאי  1.50מ' מ'
אפשר להרוס אותן או שהם לא הורסים אותן. יש פה חדרים, אוקיי? יש 

כשיו, יש להם פה מתחם. זה בנוי. הם לא יכולים פה חדר אמבטיה. ע
 להגיע מכאן לכאן.

 זה בנוי, כאילו, מעל הסלון הייתה מרפסת שהם בנו שם את החדרים? ליאת יונובסקי:

. אדר' נדין לומלסקי:  כן

 -יש שמה יחידה שהיא נפרדת, בסדר? והמדרגות ניר ברטל:

 -אפשר להיכנס פה אדר' נדין לומלסקי:

גע, נדין. אני יכול רגע שנייה? תודה. יש להם פה יחידה, כנראה, נפרדת. ר ניר ברטל:
בתוכה יש שתי קומות, ויש מדרגות. עכשיו הם רוצים, זה בנוי כבר, נכון? 

 הכל בנוי.

 כמה הירוק? רגע, הירוק זה התוספת? עו"ד אלעד כהן:

 הירוק זה פרגולה. ניר ברטל:

. עו"ד אלעד כהן:  אוקיי

 רוצים להוציא על זה היתר. אז הם ניר ברטל:

 להכשיר משהו בדיעבד. עו"ד אלעד כהן:

נכון. נדין אומרת להם, אי אפשר שבבית אחד יהיו שני גרמי מדרגות, הם  ניר ברטל:
צריכים להרוס את גרם המדרגות הזה, ובשביל שיהיה אפשר להגיע 
מקומת הקרקע לקומה למעלה, אז תסמנו שאתם בונים מעלית. ואז זה 

ר את זה. מבחינה תכנונית, נקרא לזה, אין פה שום הקלה שאנחנו מכשי
 צריכים לאשר.

. אדר' נדין לומלסקי:  חוץ מקווי בניין

כן. קווי בניין כן. את העניין של הריסת מדרגות ולשים מעלית, הכל  ניר ברטל:
תקין. אפשר לעבור בקומת הקרקע, נכון? יש פה כביכול מעבר, ואז אם 

לקומה השנייה אתה צריך לעלות במעלית, אם תרצה אתה רוצה לעלות 
לעלות לקומה השנייה בחלק הזה אתה צריך לרדת מהקומה השנייה פה, 

 לקומה הזאת, לעבור לפה ואז לעלות במדרגות לקומה השנייה.
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 מי גר שם? עו"ד אלעד כהן:

 אנחנו יכולים להזמין אותם. אדר' נדין לומלסקי:

 אותך. ממה שאתם יודעים.לא, אני שואל  עו"ד אלעד כהן:

. אדר' נדין לומלסקי:  אם ובת. ובן

 שהם לא המשפחה האורגנית? עו"ד אלעד כהן:

 אם ובן? אדר' נדין לומלסקי:

 לא. ניר ברטל:

 אני מנסה להבין אם יש פה שתי משפחות או משפחה אחת. עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  הם יסבירו

. אדר' נדין לומלסקי:  הם יסבירו

 ממה שאתם מבינים? לעד כהן:עו"ד א

 ממה שאני יודע, משפחה אחת. ניר ברטל:

. אדר' נדין לומלסקי:  אם ובן

יודע, זה נראה לי, אתם נותנים פה, נראה לי שאתם  עו"ד אלעד כהן: זה משפחה אחת. לא 
 יודעים הרבה יותר ממה שאתם מוכנים להגיד.

 לא, לא. ניר ברטל:

 לא נעימה. זה נותן לי תחושה עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  לא, הם פה בחוץ, הם יסבירו

. עו"ד אלעד כהן: יגידו. אני שואל מה אתם יודעים. לא מה הם יגידו  הם יגידו, והם 

 אמרנו לך. ניר ברטל:

 אמרתי לך. אדר' נדין לומלסקי:

 כמו שאתם רואים, המגרש הוא גם אי רגולרי. אילנה, תקראי להם. ניר ברטל:

ן נכנסים* המוזמנים אהוב  ה ואסף רו

אהלן, בואו שבו. ברוכים הבאים, אם נמצאים בוועדת תכנון ובנייה.  ניר ברטל:
ליאת, אלעד ואודי חברי המועצה. ניר, אני ראש המועצה. אופירה, 
מנכ"לית, נדין, אדריכלית המועצה, ואילנה, מזכירת הוועדה. אני צריך 

בה. עושים פרוטוקול שתגידו את השם שלכם, כי אנחנו מקליטים את הישי
 ואחרי זה זה גם יפורסם. אז רק שתגידו את שמכם לפרוטוקול.

. אסף רון:  שמי אסף רון

. אהובה רון:  אהובה רון
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עברנו על התוכניות שלכם, אני אשמח אם תסבירו, לא ברמה אדריכלית,  ניר ברטל:
ברמה רגילה, מה אתם מבקשים לעשות ולמה. זו קומת א' וזו קומת 

גידו מה אתם רוצים שאני אציג, או את שניהם, שיהיה לכם קל הקרקע, ת
 להציג.

אז אנחנו קודם כל מבקשים להכשיר מצב קיים. בקורונה, מסיטואציות  אסף רון:
, ולצערי 100%-החיים, מה שנקרא, יש לי אבא מאוד מאוד חולה, נכה ב

צריך לסעוד אותו, לא סיטואציה רגילה של החיים. לא היה כל כך מה 
 עשות, איך לעשות, והחלטנו לעשות.ל

 רגע, לפני, הוא גר בבית הרבה שנים כבר. ניר ברטל:

 הוא גר בבית הרבה שנים. אסף רון:

 -אז בעצם חלה הדרדרות במצבו הבריאותי ניר ברטל:

 יש לו בעיה נוירולוגית שמתקדמת. מחלה נוירולוגית מתקדמת. אהובה רון:

ב ניר ברטל:  -אוקיי, זה קרה 

 דומה לניוון שרירים. ון:אסף ר

 כבר. 2008-זה מ אהובה רון:

 -אבל זה החמיר ניר ברטל:

 זה הולך ומחמיר כל הזמן, עד שצריך תמיד מישהו זמין, הוא נופל. אסף רון:

 נופל הרבה. אהובה רון:

 -והיא לשנים יכלה להרים אותו לפעמים, אבל היא גם קיבלה נכות אסף רון:

 הבריאותי דרש שינוי בבית?אז איך השינוי  ניר ברטל:

צריך להגדיל את הבית כדי שאני אגיע בעצם ואגור איתם ביחד, לצערי  אסף רון:
סכום בית פה הוא דבר מטורף ואנחנו לא יכולים, כלכלית, לעמוד בכזה 

 מצב בכלל.

 אז עברת לגור פה, באורנית. ניר ברטל:

 עברתי לגור באותו הבית. אסף רון:

 -, בחדרים האלו שאיפה עו"ד אלעד כהן:

כן. באותו הבית. איתם. זהו, ונצטרך לעשות לו מעלית ע"מ שיוכל  אסף רון:
 -להמשיך לגור באותו הבית שהוא גדל, שהוא ראה

אתם רוצים לעשות מעלית? אם היה אפשר להשאיר את המדרגות, הייתם  ניר ברטל:
 משאירים את המדרגות או שאתם מעדיפים מעלית?

ות אולי למעלון, אבל האופציה השנייה היא מעלית, להוסיף יש אפשר אסף רון:
שמה. אם תהיה אפשרות למעלון ואולי לאשר את זה, אז אולי, אבל 

 בגדול, מעלית.
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. ניר ברטל:  אוקיי

או משהו שהוא נראה שהוא הגיוני יותר. זה בגדול. זהו, אנחנו מבקשים  אסף רון:
 הקלה בקו בניין, בגדול.

 -תם, בעצם יש פה חריגה, בגלל זה אנחנו פהאז כשבני ניר ברטל:

 נכון. חד משמעית. אסף רון:

 למה בעצם נולדה החריגה? ניר ברטל:

אדריכלית, אני לא אוהב לנקוב בשמות של אנשים, אבל פשוט היא גנבה  אסף רון:
 את כספנו גם, וגם נעלמה.

 עשתה טעות בתוכניות? ניר ברטל:

 כניות.כנראה היא עשתה טעות בתו אסף רון:

 רגע, על איזו חריגה אתה מדבר? על הגינה שם? עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  על קווי הבניין

. אסף רון:  קווי בניין, כן

 כל הקיר הזה חורג. ניר ברטל:

אבל אם אני הבנתי נכון, בכל מקרה אנחנו מתבקשים, בלי שום קשר  עו"ד אלעד כהן:
 ון? הבנתי נכון?להקלה, להכשיר משהו שלא היה בתוכניות. נכ

 עוד הפעם? אסף רון:

 -לא, לא, אנחנו לא צריכים לאשר ניר ברטל:

 לא? אסף רון:

 אני מדבר על המדרגות, על החדרים שם. החדרים שם מופיעים בהיתר. עו"ד אלעד כהן:

. אסף רון:  כן

 אלה? ניר ברטל:

 -מופיעים. אנחנו מדברים רק על אסף רון:

ו ניר ברטל: עכשיו, מה שבאדום, זה בקשה להוספה. שהם כבר בהיתר הקודם לא, 
 קיימים.

,  אסף רון: מדברים רק על קווי הבניין, בעצם, הייתה שם איזושהי שקיעה בקו תקן
לפי מה שאני הבנתי. היום, אחרי ההבנה, כן, אנחנו רוצים ליישר קו עם 

 החוק, בסה"כ.

 מה מוביל אתכם בעצם להגיש את הבקשה להיתר? ניר ברטל:

אתה יודע, אנחנו אנשים שרוצים לשמור את החוק. לא רוצים לחיות  רון:אסף 
בצורה שהיא לא מסודרת, זה החיים. באמת סיטואציה של החיים. לא 
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נעימה, לא מאחל לאף אחד, עצוב. זה אבא שלי ומבחינתי זה, אנחנו 
מקריבים את עצמנו. זה לא פשוט. לא חושב שמישהו היה רוצה לחוות 

 החיים. זה עצוב. וזה המצב. דבר כזה, ואלה

 לצערי, גם לי יש נכות. אהובה רון:

 עקב זה שהיא נהייתה גם נכה, היא לא יכולה להרים אותו יותר. אסף רון:

לא, יש לי נכות מלכתחילה. היה לי פוליו. אז כל נפילה שלי היא גרמה לי  אהובה רון:
וחצי שברתי את יותר, אז אני נפלתי גם, פעמיים, במשך השנים. לפני שנה 

עצם הירך. מאז אני כבר לא חזרתי, כי התברר שגם כל מי שנפגע פוליו, 
 כל פגיעה אצלו היא פי שתיים יותר גרועה מאשר בן אדם רגיל.

. אסף רון:  היא לא יכולה להרים אותו

נופל, הייתי מרימה אותו, היום אני  אהובה רון: לא יכולה להרים אותו. אם הוא היה 
 לא יכולה.

 -היא, אם תרצה להרים אותו, נופלת בסוף וגם ף רון:אס

 יש לו מטפל? ניר ברטל:

 לא. אהובה רון:

וזה אסף רון:  -הוא טיפוס מאוד מאוד קשה, 

. אהובה רון:  היה פסיכולוג בעברו

ליאת, את רוצה לשאול משהו? אלעד? אודי? נדין, אילנה? תודה רבה  ניר ברטל:
מאוד חשוב רגע לשמוע, כי לא כ"כ  שבאתם, למרות שזה היה קצר זה היה

הבנו מה הרציונל מאחורי התכנון הזה. אנחנו עכשיו רגע נישאר לבד, 
 אתם יכולים ללכת הביתה.

 תודה. אסף רון:

 בריאות. אהובה רון:

 בריאות, הכי חשוב. ניר ברטל:

 תודה. אהובה רון:

בהחלטת אילנה תהיה איתכם בקשר בתחילת שבוע הבא, תעדכן אתכם  ניר ברטל:
 הוועדה.

 תודה רבה. אסף רון:

 תודה רבה. אהובה רון:

ן יוצאים  * המוזמנים אהובה ואסף רו

. ניר ברטל:  אני לא רואה בעיה לאשר את זה. זו עמדתי

 כמה החריגה של הקו בניין? ליאת יונובסקי:
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ס"מ  30-שאנחנו יכולים לאשר, ו 10%-ס"מ מאחורה, שזה פחות מ 35 ניר ברטל:
 ק הפינה הקטנה הזאת.בצד, שזה ר

 מה העמדה של הדרג המקצועי? עו"ד אלעד כהן:

אין פה משהו חורג מבחינת החוק, זה מפוקפק אבל אנחנו מבינים את  אדר' נדין לומלסקי:
 השתלשלות העניינים בעבר.

 כמה זמן זה כבר בנוי? ליאת יונובסקי:

 אנחנו לא יודעים. אדר' נדין לומלסקי:

 זה, לפי מה שהם אמרו לנו, בשנתיים שלוש האחרונות.הם בנו את  ניר ברטל:

 אוקיי, ומה השורה התחתונה? ממליצים או לא ממליצים? עו"ד אלעד כהן:

 ממליצים. אדר' נדין לומלסקי:

 ממליצים? עו"ד אלעד כהן:

 ליאת, אודי? ניר ברטל:

 בעד. אודי וילד:

 בסדר. ליאת יונובסקי:

 אחד, בעד. בעד, בעד. אלעד? בעד. פה ניר ברטל:

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 

 הוחלט:

 לאשר את ההקלות בקו בניין צידי ובקו בניין אחורי.
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר
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BAKPIRUT00002 

 904602:      ןיבני תיק 20220079:  בקשה מספר 2סעיף:

 17/01/2023:  בתאריך  20230001:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ומקי רחל ברג                                        

 :עורך
  אודי גלעדי                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 צמרות: שכונה אורנית, 13 החרמון  ין:יכתובת הבנ

 180.00:   מותר בניה שטח  ר"מ 300.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         B-46:מגרש        461        4       :וחלקה גוש

 

 121/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    שינוים תכנית משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 +הכניסה מדרגות מהלך הזזת+המכונות חדר הזזת+השחייה בריכת שטח והגדלת הזזת
 .גדרות+מחסן+מערבית גדר תהגבה

 .בניין לקווי מחוץ השחייה לבריכת המכונות חדר במיקום הקלה מבוקשת
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים מבוקש קיים מבוקש קיים

       180.00 מגורים  

 40.05       מקורה לא מרפסת  

     12.00   ד"ממ  

     50.00   מרתף  

    27.56    מקורה חניה  

    8.00    מחסן  

    5.63 20.28   שחייה בריכת  

 2.79       מכונות חדר  

180.00  82.28 41.19   42.84 

 60.00%  :בניה% 123.47 180.00  :כ"סה
 דיון מהלך

,  ניר ברטל:  .13ברג, בחרמון

 תרשום שאני לא משתתף. היכרות אישית. כהן: עו"ד אלעד

בסדר? קיבלת? טוב. אני מכיר, אבל אני מכיר פה הרבה אנשים. לא ברמה  ניר ברטל:
שצריך, לא מרגיש לא בנוח להשתתף. מה שהוא מבקש זה להכשיר חריגה 

 של חדר מכונות של הבריכה, את מכירה, ליאת?

 מיקום הבריכה. אדר' נדין לומלסקי:

 ומיקום הבריכה? טל:ניר בר

 מיקום וחדר מכונות. אדר' נדין לומלסקי:

 ליאת, את מכירה את הסיפור של חדר מכונות ובריכה? ניר ברטל:
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 לא. ליאת יונובסקי:

ככה. יש לו בריכה, הבריכה הכחולה היא הבריכה הקיימת, וחדר המכונות  ניר ברטל:
את הבית, מה זה חדר המכונות הקיים. בהיתר הקודם, שנתן לו לבנות 

שאושרו לו זה את הצהוב, שזה הבריכה, ופה חדר המכונות. בפועל הוא 
בנה את הכחול. אז קודם כל יש לו סטייה מההיתר שניתן לו, הוא בא 

 אלינו כי הוא רוצה שחדר המכונות, חלק ממנו יהיה מחוץ לקו בניין.

 כולו מחוץ לקווי בניין. אדר' נדין לומלסקי:

וץ לקו בניין. יש הוראה, תב"ע רוחבית, שאומרת שחדר מכונות כולו מח ניר ברטל:
צריך להיות בקו הבניין, שהוא לא יהיה צמוד לגדר ואז הוא עושה רעש 

 לשכנים.

. ליאת יונובסקי:  אוקיי

אז אם אתה רוצה שהוא יצא מקו הבניין, אנחנו מבקשים שהשכן יחתום  ניר ברטל:
זה צריך לעלות לאישור שלנו  שהוא מסכים, השכן חתם והוא מסכים. ואז

 להקלה.

 זה גם משהו כבר קיים, אני מבינה. ליאת יונובסקי:

 הכל קיים. עו"ד אלעד כהן:

מ'  3מ' מאחורה ומקדימה,  5כן. והבריכה, קו בניין צריך להיות  ניר ברטל:
. שגם, לא תהיה לך בריכה ממש  1.5מהצדדים. אז בריכה צריכה להיות  מ'

 יכה, מה המרחק שלה מהגדר? את יודעת, את זוכרת?על השכנים. פה הבר

. 1.5-גדול. גדול מ אדר' נדין לומלסקי:  מ'

 לא, זה נראה יותר. אם הצהוב כבר אושר, זה יותר פנימה. ליאת יונובסקי:

אז אין הקלה על הבריכה. רק על חדר המכונות. נדין, נכון? ההקלה היא  ניר ברטל:
 רק על חדר המכונות?

 רק על חדר המכונות. ומלסקי:אדר' נדין ל

אוקיי. אז על הבריכה הוא לא צריך הקלה. בעצם רק חדר המכונות עולה  ניר ברטל:
 לדיון. בסדר? לא רואה בעיה, כמובן.

 אם השכן חתם, נכון, אילנה? עו"ד אלעד כהן:

. אילנה נגר אלון:  כן

 אם לשכן זה לא מפריע, זה לא מפריע גם לי. ליאת יונובסקי:

ניר, אודי וליאת. טל:ניר בר  פה אחד של 

 

 הצבעה:

 בעד: ניר, אודי, ליאת.
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 הוחלט:

 לאשר הגבהת גדר מערבית ואת ההקלה במיקום חדר המכונות לבריכת השחייה.

 

 * בועז בגריש הצטרף
 

  

  
 

 החלטות
 :הבאים  בתנאים  לאשר
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BAKPIRUT00003 

 27000:       ןיבני תיק 20220089:  בקשה מספר 3סעיף:
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 :מבקש
  

  וגרה יורי רבאצקי'צ                                        

 :עורך
  זוהרי סרסור                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 הותיקה אורנית: שכונה אורנית, 3 הנרקיס  ין:יכתובת הבנ

 225.00:   מותר בניה שטח  ר"מ 500.00:  מגרש שטח
 ר"מ

 45.00%:מותרים בניה אחוזי

         270:מגרש               :וחלקה גוש

 

 121/3/9 :תכנית
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי חד מגורים

 

 הבקשה מהות
 מכונות חדר+שחייה בריכת'+א בקומה+הכניסה בקומת+המרתף בקומת בנייה פתתוס

 .מחסן+
 :הקלות מבוקשות

 .ר"מ 21.24 תוספת המהווים  4.25% בשיעור הבנייה באחוזי. 1
 '.מ 5.00 במקום' מ 4.83 - 3.4% בשיעור אחורי בניין בקו. 2
 '.מ 3.00 במקום' מ 2.70 - 10% בשיעור צדדי בניין בקו. 3
 .בניין לקו מחוץ השחייה לבריכת מכונות חדר במיקום .4

 .הקיימת הגדר למיקום התכנית ג"ע לחתום מסרבים 271 -ו 269 ממגרש הגובלים השכנים
 .המבקשים של הנמקה מכתב ב"מצ

 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש קיים שמבוק קיים מבוקש קיים

      36.93 209.31 מגורים  

 5.00       מכונות חדר  

     9.62   מקלט  

    38.54    מרתף  

     25.00   מקורה חניה  

    6.00    מחסן  

    24.64    שחייה בריכת  

 35.00       פרגולה  

209.31 36.93 34.62 69.18   40.00 

 49.25%  :בניה% 103.80 246.24  :כ"סה
 דיון מהלך

 , פה אני אפילו לא הולך לנסות להתחיל להציג. זה נדין תעשה.3הנרקיס  ניר ברטל:

 זה מסובך, האירוע הזה. בועז בגריש:

 זה מסובך. אני רק אגיד מה ההקלות המבוקשות. ניר ברטל:

 מה לא. בועז בגריש:

שהמגרש יהיה רגולרי. קו בטענה  4.25%אחוזי בנייה, רוצים תוספת של  ניר ברטל:
ס"מ שזה  30ס"מ. קו בניין צידי רוצים  17אחורי, רוצים הקלה של 
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המקסימום. חדר מכונות של הבריכה מחוץ לקו בניין, והשכנים הגובלים 
 בשני הצדדים מסרבים לחתום על התוכנית.

 באיזה נימוק? עו"ד אלעד כהן:

 שלהם. תכף תראה, כי הגדרות חורגות להם לשטח ניר ברטל:

 ואחד בכלל מגרש ריק, נכון? לפי מה שהוא כתב. בועז בגריש:

 טוב, אני אנסה, נדין, תשלימי אותי אחר כך. בסדר? ניר ברטל:

. אדר' נדין לומלסקי:  כן

 ככה. האדום זה קו המגרש. ניר ברטל:

 גבול מגרש. אדר' נדין לומלסקי:

? עוד אחד? אוקיי. הקו רגע, נראה את זה. איפה ראינו את החומה? זה ניר ברטל:
האדום זה גבול המגרש, והקו הזה זה החומה שלו. זאת אומרת, המשולש 
הזה, הוא לקח לשכן. אבל מצד שני, השכן נתן לו, המדרגות האלה זה 

 המדרגות של השכן.

 מה זה נתן? נתן לו בהסכמה? עו"ד אלעד כהן:

 לא בהסכמה, זה כי ככה בנו פעם. ניר ברטל:

 -אבל החומה, זה לא שכולה נכנסת פנימה, היא עומדת :עו"ד אלעד כהן

בדיוק. אז החומה זה זה, הקו מגרש זה האדום. בצד שני זה רק הוא  ניר ברטל:
 הרוויח. זאת החומה שלו, נכון, נדין? וזה קו המגרש.

 אוקיי. צריך להעלות לאמיר פה. עו"ד אלעד כהן:

 ם שם?ס"מ לפי מה שרשו 94וואו, אז כמה?  בועז בגריש:

 -צריך להעלות את אמיר פה, כי יש פה היבטים שסתם עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  חכה, אם נצטרך היתרים נחכה לו. לדעתי, נתחיל בלעדיו

 ס"מ? 94הקטע זה החריגה של הקיר שלו מקו המגרש,  בועז בגריש:

. אדר' נדין לומלסקי:  יכול להיות. אבל זה באלכסון

 עזרי לי. איפה החריגות בקו הבניין?עכשיו נדין, ת ניר ברטל:

בקומה שנייה רואים יותר טוב. יש פה פינה, אתם רואים? כאן. כן. זה  אדר' נדין לומלסקי:
 קו בניין צדדי, פה.

 אה, הפינה הזאת. ניר ברטל:

 המגרש אי רגולרי. בהגדרה. אדר' נדין לומלסקי:

 -כן. הפינה הזאת חורגת ניר ברטל:
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 ופה. אדר' נדין לומלסקי:

 -וקו הבניין זה הקו המקווקו האדום, וכל הקיר ניר ברטל:

 כן. אבל זה מבנה קיים. הם לא מבקשים בנייה חדשה. אדר' נדין לומלסקי:

 טוב, בקיצור, הבעיה זה כנראה רק החומה? בשורה התחתונה? עו"ד אלעד כהן:

. אדר' נדין לומלסקי:  כן

בסדר, אז מה שהוא צריך לעשות זה  לצורך העניין, אם הוא רוצה להיות ניר ברטל:
לבנות חומה פה, על הקיר הזה. מבחינתנו הבעיה פה זה שאין לו גדר. כי 
זה השטח של השכן, אנחנו בכלל לא דנים בו, כביכול. אז אם הוא רוצה 
להיות בסדר, אז מה שהוא צריך לעשות זה לבנות פה גדר, יכול להיות 

ר בטון. ואז השכן יכול לפרק את אפילו גדר קלה. אנחנו לא מחייבים גד
 -הגדר שנמצאת בשטח שלו

 מי בנה אותה? עו"ד אלעד כהן:

 הוא בנה אותה. ניר ברטל:

 הוא יכול לפרק לו את החומה? עו"ד אלעד כהן:

 מבחינה הנדסית? ניר ברטל:

 אני חושבת שהם רוכשים חדשים, אז מישהו בנה את זה, נכון, אילנה? אדר' נדין לומלסקי:

 -אני חושב שאתה צריך להעלות פה את אמיר. יש פה אלעד כהן:עו"ד 

 על איזו סוגייה? ניר ברטל:

 רגע, ונניח שהוא בונה גדר, מה הוא עושה עם המדרגות של השכן? ליאת יונובסקי:

 בעיה שלו, אכל אותה. עו"ד אלעד כהן:

לים הוא יכול לעשות פה מה שהוא רוצה. זה השטח שלו, הוא יכול להש ניר ברטל:
 את הגדר, לעשות פה ככה גדר, וזה שטח שלו.

 והם לא הצליחו לבוא בדברים ביניהם? לגמור עם זה? עו"ד אלעד כהן:

 אילנה, מה את יודעת? ניר ברטל:

 שלא. שהוא ניסה, הוא גם הביא מכתב. הוא גם נמצא פה להסביר יותר. אילנה נגר אלון:

. אדר' נדין לומלסקי:  תקראו את המכתב שלו

 איפה המכתב? ד אלעד כהן:עו"

 -אני קראתי מה הוא כתב. הוא אומר, אחד פוחד, השני בועז בגריש:

 ממה הוא פוחד? ליאת יונובסקי:

. בועז בגריש:  משינויים. הנה, תקראו
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 אני חושב שצריך להתייעץ עם אמיר. עו"ד אלעד כהן:

 על מה? ניר ברטל:

תכנוני ויש עניין קנייני. עניין קנייני זה יש פה שני היבטים. יש פה עניין  עו"ד אלעד כהן:
לא פה. זה לא אנחנו. עניין תכנוני, תיאורטית אנחנו, אבל אני לא בטוח 

 -שיש לנו סמכות לאשר היכן שזה פולש לשכן. לכן

זהו, השאלה אם אנחנו מאשרים, מה זה אומר מבחינת השכן שלא הסכים  ליאת יונובסקי:
 ו את ההחלטה הזאת?לחתום. כאילו, אנחנו כופים עלי

ככה. אני, כרגע, תגידי אם את חושבת אחרת ממני, אי אפשר לאשר את  ניר ברטל:
זה כי הוא חייב לשים גדר. יש חוק, הוראה שלנו, לדעתי גם בתב"ע, נדין, 

 שחייבים לעשות גדר בקו המגרש. נכון?

 לא. אדר' נדין לומלסקי:

 אז מה החובה? ניר ברטל:

. אדר' נדין לומלסקי:  אם השכנים מסכימים, הם יכולים להישאר עם המצב הנוכחי

נגיד הכל פיקס. ניר ברטל:  לא, עזבי רגע את הסטייה. בסדר? 

 לא חייבים לעשות גדר. אדר' נדין לומלסקי:

 לא חייבים לעשות גדר מול שכנים? ניר ברטל:

 לא. אדר' נדין לומלסקי:

 מה זאת אומרת? עו"ד אלעד כהן:

נגיד שני בני משפחה קונים, יכולים גם בלי חציצה. ליאת יונובסקי:  מה, 

 על מה את מדברת? בתב"ע יש התייחסות לחומות, לגבהים. עו"ד אלעד כהן:

 מותר לבנות גדר. אדר' נדין לומלסקי:

 אז מה זה, זה הנחיה? עו"ד אלעד כהן:

 כהנחיה, מותר לבנות גדר בגובה כזה או כזה. אדר' נדין לומלסקי:

 אבל אין חובה. סקי:ליאת יונוב

 אין חובה. אבל בתנאי ששני השכנים מסכימים. ניר ברטל:

למה, אם אתה קונה מגרש עם אח שלך, ואתם רוצים להשאיר שטח,  ליאת יונובסקי:
 יכולים להכריח אותך לעשות גדר ביניכם?

. עו"ד אלעד כהן:  אם זה מופיע בהיתר, התשובה היא כן

ו שלי הייתה גיסתי פעם, והייתה לנו חצר משותפת. אני עשיתי את זה. בד ניר ברטל:
אבל צריך הסכמה של שני השכנים, נכון, נדין? בשביל שזה יקרה. פה אין 
הסכמה של השכן הזה, בעצם להשאיר את הקטע הזה בלי גדר. אז גם אני 
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לא חושב שאפשר לאשר את זה, וגם פה, כנ"ל, לצורך העניין, בקו 
 -מה של השכן, אז רק בגלל זההמגרשים אין גדר, ואין הסכ

 -לא, יש גדר, רק שהיא חורגת מהקו ליאת יונובסקי:

 לא. עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  לשכן יש גדר במגרש שלו. זו הגדר של השכן

 רגע, המגרש הריק זה כאן? בצד הזה? עו"ד אלעד כהן:

 נראה שכאן. כי פה יש מדרגות. ליאת יונובסקי:

 -סתם את החומה כולה בנה אותו מבקש, כדי שתשרת אותואז מן ה עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  לא, הם רכשו

לא משנה, הוא נכנס בנעליו. זה ממש לא משנה. כדי שתשמש כחציצה  עו"ד אלעד כהן:
 למגרש הריק.

. ניר ברטל:  נכון

. ליאת יונובסקי:  זה כאילו לאשר להם לקחת מהשטח של השכן

 כות את זה. זה מה שאני מנסה להסביר.אבל אין לנו סמ עו"ד אלעד כהן:

 זה בדיוק הקטע. ליאת יונובסקי:

אני לא מאשר להם לקחת. זה שטח של השכן, מה שהשכן יחליט, הוא  ניר ברטל:
 -עושה

טוב, אני מבקש לשמוע את חוות הדעת של היועמ"ש. יש פה עניינים שהם  עו"ד אלעד כהן:
 קצת מעבר. קצת יותר מורכבים.

ה השטח של השכן. בסדר? לצורך העניין, זה שעכשיו בא אלינו, אין לו ז ניר ברטל:
שום זכות לבקש שום דבר על השטח הזה, והגדר הזאת לא שייכת לו כי 
היא לא במגרש שלו. היא במגרש של השכן. כל הזכויות שלו נגמרות בקו 
האדום. ובקו אדום הוא צריך או לעשות חור גדר, או לקבל הסכמה של 

 השכן.

 -אז רגע עז בגריש:בו

ומה תעשה, זה לא פותר לך את הבעיה. זה פותר לך כאן, אולי. אבל בחלק  עו"ד אלעד כהן:
 -הזה

. בועז בגריש:  רגע, שנייה, שנייה. אם אין לו הסכמה של השכן

 אז אי אפשר לאשר. ניר ברטל:

ריכה רגע. אנחנו אומרים לו, תחזיר את הקיר, את הגדר, למקום שהיא צ בועז בגריש:
 להיות לפי התוכנית?

אני אדייק. אנחנו לא אומרים לו תחזיר את הקיר, אנחנו אומרים תעשה  ניר ברטל:
 גדר בגבול המגרש שלך.
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. בועז בגריש:  אוקיי. הוא כתב בנייר שלו שהוא מוכן לעשות מה שנגיד לו

. עו"ד אלעד כהן:  אבל זה פותר בעיה של חצי מגרש, תבין

 למה? בועז בגריש:

. ברטל:ניר   אם הוא עושה פה גדר, ככה, על הקו הזה, זהו

. בועז בגריש:  על הקו האדום. נגמר העניין, נכון

. ניר ברטל:  נגמר העניין. וגם פה, אם הוא הוא עושה גדר, נגמר העניין

 אז הוא כתב שהוא מוכן לעשות את זה. בועז בגריש:

 נכון. שיגיש תוכניות. ניר ברטל:

 מה לא? בועז בגריש:

 הוא לא הסכים. ר' נדין לומלסקי:אד

 כתוב בנייר שהוא מסכים. בועז בגריש:

 -אז אני מציע שאנחנו ניר ברטל:

 גם אני מציע לשמוע את היועמ"ש. עו"ד אלעד כהן:

. אדר' נדין לומלסקי:  יש פה עוד משהו. חדר המכונות שלו מחוץ לקווי בניין

נחנו לא מאשרים את אני מציע את הדבר הבא. בסדר? להגיד שא ניר ברטל:
התוכניות, ואנחנו מבקשים אחד מהשניים: או שיסמן שהוא הולך לבנות 
פה גדר, בגבולות המגרש שלו, איפה שאין גדר, פה אין לי בעיה, לי 
לפחות, אלא אם כן, נדין, תגידי אחרת, שהגדר תישאר פה. וכמובן לכל 

 אורך הגדר הזאת לבנות גדר.

 המחסן שם?מה זה השטח של  בועז בגריש:

 פה הוא פולש, והוא מסמן את זה בצהוב להריסה. ניר ברטל:

. בועז בגריש:  אוקיי

או שיחתים את השכנים שהם מסכימים שלא תהיה גדר ביניהם, ואז  ניר ברטל:
 -מבחינתי אין בעיה. בגלל זה אני חושב

 -םשלא תהיה גדר, הגדרות קיימות. הוא מנסה לאשר אצל השכני אדר' נדין לומלסקי:

 להכשיר מצב קיים. זה מה שהוא מנסה לעשות. עו"ד אלעד כהן:

. אדר' נדין לומלסקי:  כן

נו, זה לא נותן לה כלום, מה שאתה מציע, ניר. זה רק דוחה את הצרה.  עו"ד אלעד כהן:
הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה להכשיר מצב קיים. ואין מי שישתף איתו 

 פעולה.
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להכשיר מצב קיים. הוא רוצה לקבל היתר שהבית שלו לא, הוא לא רוצה  ניר ברטל:
 יהיה חוקי.

 לא, הוא רוצה להכשיר את המצב הקיים של החומות בשני הצדדים. עו"ד אלעד כהן:

 -לא, הוא אמר שהוא ניר ברטל:

 אולי נשמע אותו קודם? בואו נשמע אותו כדי להבין בכלל. בועז בגריש:

 לא ידעו שזה המצב?כשהם קנו את הבית הם  ליאת יונובסקי:

 אי אפשר לדעת לפני שמזמינים מפת מדידה. אדר' נדין לומלסקי:

 אבל המוכר לא היה צריך לעבור? בועז בגריש:

יודע מה המצב היום  אדר' נדין לומלסקי: לא. רק הקונה, אם הוא מתעקש, אם הוא 
 באורנית, הוא יכול להתעקש ולהזמין מדידה.

. בועז בגריש:  הבנתי

 יורי צ'רבלסקי -נכנס  3עיף * מוזמן ס

, תודה על ההמתנה. נמצאים פה ליאת, בועז, אלעד ואודי  ניר ברטל: יורי? שלום. א'
חברי מועצה. חברי ועדה. אני ניר, אני ראש המועצה. אופירה, מנכ"לית 
המועצה, נדין, אדריכלית המועצה, ואילנה, מזכירת הוועדה. ואור 

ד את השם שלך לפרוטוקול, מקליטה. אז אור ביקשה מקודם שתגי
 שישמעו.

. יורי צ'רבלסקי:  יורי צ'רבלסקי

מעולה. אנחנו רגע עברנו לתוכניות, נשמח רגע להבין קודם כל כמה זמן  ניר ברטל:
 אתה גר בבית, או מתי קנית את הבית.

 אני לא גר בבית, אנחנו מתכוונים לשפץ אותו ולבוא. יורי צ'רבלסקי:

 ישהו גר בבית?אוקיי. כרגע מ ניר ברטל:

 כרגע הוא מושכר. יורי צ'רבלסקי:

 ומתי קניתם את הבית? ניר ברטל:

 לפני שנה בערך. יורי צ'רבלסקי:

אוקיי. עכשיו, יש פה כמה דברים. קראנו גם את המכתב שלך, יש פה כמה  ניר ברטל:
דברים שהם די חריגים, לא מסתדרים. אני אשמח שרגע תסביר, אתה 

ל, אחד הדברים שראינו, שיש את הגדר, שהיא יודע, מהצד שלך. למש
הגדר המערבית, זאת. שבעצם פה היא מחוץ לשטח המגרש שלכם, ופה 
היא לא על הקו של המגרש, היא נכנסת פנימה, לשטח שלכם, ויש את 

 המדרגות של השכן, שהן בתוך השטח שלכם.

. יורי צ'רבלסקי:  נכון

 מגרש שהוא ריק, אני מבין?ובצד השני, הגדר שלכם היא בעצם ב ניר ברטל:
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. יורי צ'רבלסקי:  נכון

נגיע אליהם  ניר ברטל: וזה הדבר העיקרי שכרגע הטריד אותנו. יש עוד דברים שאולי 
 בהמשך, אז אני אשמח רגע שתסביר רגע מה קורה פה.

קניתי את הבית הזה כמו שהוא, גם לקחתי בודק והכל היה בסדר. עד  יורי צ'רבלסקי:
ניות והסתבר לנו שיש סטייה בין הגדרות של המגרש שלא הגענו לתוכ

למדידה, נכון להיום. אני הבנתי שגם באזור הזה זה די נפוץ. פניתי לשני 
 -שכנים כדי לקבל הסכמה למיקום של הגדרות. השכן

כשאתה אומר הסכמה למיקום של הגדרות, זאת אומרת, להשאיר את  בועז בגריש:
 המצב הקיים כמו שהוא?

. לסקי:יורי צ'רב  אכן

 להזיז, מה שנקרא. עו"ד אלעד כהן:

. בועז בגריש:  אוקיי

 -אז המגרש הריק. השכן מפה יורי צ'רבלסקי:

 הנדל. עו"ד אלעד כהן:

לא. זה השני. מירקובסקי, אם אני לא טועה. חבר'ה מאוד מבוגרים,  יורי צ'רבלסקי:
א ביקש . דיברתי איתו טלפונית, הסברתי לו מה המצב, הו80בסביבות גיל 

ממני להגיע לראות את המגרש בעצמו, לא הגיע, דיברתי עוד הפעם, הגיעו 
לי אורחים מחו"ל וכן הלאה, בסופו של דבר שכנעתי אותו להגיע למועצה 
ולדבר בהנדסה. לא הצליח להגיע, דיבר גם עם נדין וגם עם אילנה 
 טלפונית, ניסו להסביר לו ממה נובעת הסטייה ולמה אני מבקש את זה,

לא הצליחו. גם אני לא הצלחתי. זה לגבי השכן הזה. השכנים מצד שמאל, 
הנדל, הם גם לא גרים בבית, זה בית בשכירות. החבר'ה גרים בפתח 
תקווה, דיברתי איתם מספר פעמים. ביקשו ממני להכין מסמך. הכנתי 
מסמך עם עורכת הדין שלי, שלחתי להם את המסמך, אני יכול להראות 

וט של הסכמות. הטענה שלהם הייתה שאני לא אתהפך לכם. מסמך פש
עליהם בהמשך הדרך, והמצב ישאר כמו שהוא. בסופו של דבר, החבר'ה 

 -החליטו

. עו"ד אלעד כהן:  מה זאת אומרת? לא הבנתי את המשפט האחרון

 למה שתתהפך עליהם? ליאת יונובסקי:

, as isאת החומות במצב שנייה, יורי. אתה ביקשת מהם הסכמה להשאיר  עו"ד אלעד כהן:
 מה שנקרא, נכון?

. יורי צ'רבלסקי:  אכן

 אז מה זאת אומרת, תתהפך עליהם ותרצה להשאיר את המצב כפי שהוא? עו"ד אלעד כהן:

כי לפי התוכנית, הם פולשים לשטח שלי. שאני לא אבוא להם מחר ואגיד  יורי צ'רבלסקי:
 -להם

 במכתב? לעגן את זה, שלא תוכן לחזור בך? עוה"ד לא ידעה לכתוב את זה עו"ד אלעד כהן:

. ניר ברטל:  הם לא חתמו
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הם לא חתמו. זה מה ששלחתי להם. בסופו של דבר, הם אמרו לי בע"פ  יורי צ'רבלסקי:
שהם לא מתנגדים אבל הם מפחדים, בדיוק כמו שכתבתי במכתב, נזהרים 

 לחתום שאינם יודעים מה יהיה בהמשך.

ה, תגידו גם אתם, מה שאמרתי מקודם, אני אחזור עליה, אוקיי. יש אופצי ניר ברטל:
 -אם היא אפשרית. בעצם אם השכנים

המכתב הזה לא מוסיף את מה שהם ביקשו, ולכן הם לא חתמו. אולי. אני  עו"ד אלעד כהן:
 מעלה השערה.

 -ואם תרצה יועץ משפטי אחר כך ניר ברטל:

 אולי בגלל זה הם לא חתמו לך. עו"ד אלעד כהן:

 -אם לא תצליח להחתים את שני השכנים ברטל:ניר 

 אני לא חושב שאני אצליח. יורי צ'רבלסקי:

אז יש אופציה בעצם לתקן את החריגות. זה אומר שאתה תצטרך לבנות  ניר ברטל:
גדר על קו המגרש שלך, אני עוד לא יודע אם תצטרך להרוס או לא להרוס 

 -את הגדר שנמצאת פה, אבל

 הוא לא יכול. אדר' נדין לומלסקי:

 הוא לא יכול. ניר ברטל:

 למה? בועז בגריש:

. ניר ברטל:  כי זה לא בשטח שלו. זה לא גדר שלו ולא שטח שלו

 -אבל זה גדר שמישהו קנה את המגרש בועז בגריש:

 אבל זה לא אומר, אם אני נוטע אצלך בגינה עץ, העץ שלך. ניר ברטל:

 אז מה אכפת לך? הרווחת. בועז בגריש:

יורי, אתה יכול לבנות פה גדר, על קו המגרש, היא לא חורגת. בצד  טל:ניר בר אז, 
הזה, לכל האורך. ובצד השני בעצם אתה צריך לבנות רק מהנקודה הזאת 
עד לפה גדר, ואז אתה לא פולש לאף אחד. פה פולשים אליך, זה אתה 
יכול, לא יודע, תסתדר איתם. ופה אתה לא פולש לאף אחד. עשית גדר, 

דר החדשה עד הישנה, זה של השכן. שהוא יחליט מה הוא עושה עם ומהג
 זה.

הייתי משכלל את ההצעה והייתי אומר, שבהחלטה, אני לפחות אציע,  עו"ד אלעד כהן:
שתוכל לפעול בהתאם לאחת מהאופציות. אופציה אחת זה ההקמה של 
הגדר הזו שדובר עליה, או שתקבל את ההסכמה. יכול להיות שאחרי 

תפנה אליהם ותגיד להם, תראו, יש שתי אפשרויות. האפשרות הזו הדיון 
 או האפשרות הזו. ואז תבחר באחת מהאופציות.

. יורי צ'רבלסקי:  אוקיי

 כי יש לי הרגשה ששווה לפנות אליהם פעם נוספת. עו"ד אלעד כהן:
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ל אני אפנה אליהם גם עוד עשר פעמים אם צריך, כי בסה"כ אני רוצה לקב יורי צ'רבלסקי:
 הסכמה ולהמשיך.

ואנחנו רוצים לתת לך הסכמה, אנחנו רוצים שתהיה לנו את היכולת.  ניר ברטל:
 כרגע אין לנו את היכולת.

מכיוון שאני הולך לבנות, לא כ"כ קשה לי להעביר לו את הגדר. אבל אם  יורי צ'רבלסקי:
 -אנחנו מדברים על השכן מצד ימין

? לא להרוס את החומה. מדברים על לבנות גדר מה זה להעביר את הגדר עו"ד אלעד כהן:
 -קלה

. ליאת יונובסקי:  לעשות גדר נוספת. כן

בדיוק במקום שבו זה היה אמור להיות. תסתכל רגע על הקו האדום. הקו  עו"ד אלעד כהן:
 -האדום מימין ומשמאל

. יורי צ'רבלסקי:  אני מבין

. עו"ד אלעד כהן:  משקף את המיקום הנכון

 א חייב להיות גדר בטון.זה ל ניר ברטל:

. יורי צ'רבלסקי:  למעשה, השכנים מצד שמאל, הם פולשים לשטח שלי

 -נכון. שם לא תצטרך עד הקצה. שם עד הנקודה שבה עו"ד אלעד כהן:

ברור. אבל במידה ואני מסכים להעביר או לבנות גדר קלה, איך שננסח  יורי צ'רבלסקי:
 י.את זה, מצד ימין אני מקטין את המגרש של

 -נכון. אם אתה רוצה לסגור את השטח ניר ברטל:

 -אתה לא מגדיר את המגרש עו"ד אלעד כהן:

איפה שיש את המדרגות, אני מציע שתיקח אדריכל וגם עו"ד שיגידו לך  ניר ברטל:
 איך לעשות את זה.

יורי, אתה לא מקטין את המגרש, אתה מחזיר אותו למידות הנכונות,  עו"ד אלעד כהן:
 כנראה.

 -כן, אבל גם פה אני צריך ורי צ'רבלסקי:י

 -אבל אם הוא בונה עכשיו רק את הגדר, בקטע הזה בועז בגריש:

בגדול, אני לא רוצה לעשות נזק לאף שכן. שלא תהיה אי הבנה, כן? אבל  יורי צ'רבלסקי:
 הצעתי להם להסכים לכך. אני אציע שנית ושלישית אחרי הישיבה שלנו.

 -ע, אחרי שנסיים רגע את הדיון, אנחנואני מציע רג ניר ברטל:

 אנחנו נדבר? יורי צ'רבלסקי:

אנחנו נדבר, אני חושב שלפחות עם המגרש השמאלי אני חושב שאני אוכל  ניר ברטל:
אולי להגיע להסכמות. המגרש הימני לדעתי יהיה יותר קשה. כי בעצם אין 
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ן לו סיבה לו שום סיבה להסכים לך, רק אתה לוקח לו ולא הוא לך, אז אי
 להסכים. במגרש השמאלי אני חושב שיהיה אפשר.

מה זה תסכים? תבוא איתו בדברים, ואתה יודע, אין בעיות שאי אפשר  עו"ד אלעד כהן:
 לפתור בעולם. גם בעיות כאלה.

 נדין, במגרש הריק יש לו היתר בנייה? בועז בגריש:

ל יורי צ'רבלסקי: יודע לפתור בעיות, אבל במקרה שלו,   -א יודע בדיוק מה אתה מדבראני 

 בסדר, אנחנו קצת חורגים. ניר ברטל:

 * אמיר גופר נכנס לוועדה

 הצעת להם? אמרת להם? עו"ד אלעד כהן:

, הוא לא מוכן לדבר איתי. לא, אל תזיז גם את הגדר 80דוקטור בן  יורי צ'רבלסקי:
 בינתיים. לא אכפת לו.

 הצעת לו כסף? עו"ד אלעד כהן:

. :יורי צ'רבלסקי  לא הצעתי לו כסף, הוא לא ביקש כסף, וכבר הייתי פעמיים ולא נפגשנו

נוכל לעזור לך מחוץ לוועדה. אמיר, אתה  ניר ברטל: טוב, בסדר. נדבר אחרי זה, אם 
 רוצה להגיד משהו?

 לא. עו"ד אמיר גופר:

 לא. ניר ברטל:

טה ושיבחרו אמיר, אין מניעה חוקית להציג את שתי האפשרויות בהחל עו"ד אלעד כהן:
 באחת מהם, נכון? אוקיי.

נגד,  ניר ברטל: מישהו רוצה להגיד משהו? יש לנו אפשרות להצביע, ואז זה בעד או 
 ויש אפשרות להוריד את זה מסדר היום. נדין, מה אתן מעדיפות?

למה? אבל אם בהחלטה אנחנו מציעים את שתי האופציות, בעצם מה זה  עו"ד אלעד כהן:
 משנה לכם?

 אני גם במכתב ביקשתי את שתי האופציות. 'רבלסקי:יורי צ

יש פה עוד חריגות שלא דיברנו עליהן, אם אתה רוצה, אפשר לדבר  ניר ברטל:
 עליהם.

בואו נדבר עליהם. שלא יחזור בפעם השלישית. אבל בגדול, אני חושב  בועז בגריש:
, שכדאי לך להוריד את זה מסדר היום, כי לאשר אנחנו לא יכולים עכשיו

ואם לא מאשרים לו עכשיו יש לו איזושהי התניה של טווח זמן שהוא יכול 
 להגיש פעם נוספת?

 לא, אין בעיה. ניר ברטל:

. בועז בגריש:  אוקיי
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מבחינתכם, נדין, אם נאשר בכפוף להוספת סימון גדר, זה בסדר? הוא לא  ניר ברטל:
 צריך לחזור עוד פעם לוועדה?

 . אבל אז הוא לא יכול להתהפך ולעשות משהו אחר.יש אפשרות אדר' נדין לומלסקי:

 לא, לא. ניר ברטל:

 -נציב לו, בכפוף עו"ד אלעד כהן:

 -ואתם צריכים להחליט אדר' נדין לומלסקי:

. ניר ברטל:  אוקיי

ביצוע גדר כתנאי למתן היתר בנייה או שלוש שנים אחרי מתן היתר  אדר' נדין לומלסקי:
 -דר מכונות מחוץ לקווי בניין, שהשכניםבנייה. ועוד דבר אחד, יש פה ח

 אז בואו רגע נסגור. יש גם קווי בניין, נכון? ניר ברטל:

 איפה זה? איפה חדר המכונות? למעלה? בועז בגריש:

 זה חדר המכונות? ניר ברטל:

. אדר' נדין לומלסקי:  כן

 פה יש שכן? ניר ברטל:

 לא. אדר' נדין לומלסקי:

 ים.אז אין את מי להחת ניר ברטל:

נדמה לי שבתב"ע רוחבית לא רשום הסכמה, רשום עמדת שכנים. נכון?  עו"ד אלעד כהן:
 איך זה מנוסח?

 -אתם קבעתם, הסכמת השכנים אדר' נדין לומלסקי:

 כמדיניות. ניר ברטל:

 הסכמה או עמדה? שני דברים שונים. עו"ד אלעד כהן:

 הסכמת השכנים, לפני הכנסה לוועדה. אדר' נדין לומלסקי:

 אז יש פה בעיה. עו"ד אלעד כהן:

 לא, אבל החריגה היא רק לשכן הזה. לשכן הזה אין חריגה. ניר ברטל:

. בועז בגריש:  יש. מקווי בניין

. עו"ד אלעד כהן:  כן, תלוי מה זה קווי בניין

. אדר' נדין לומלסקי:  חדר מכונות מחוץ לקווי בניין

. עו"ד אלעד כהן:  לא כולו. מעט, נראה לי

 אז הוא צריך את ההסכמה. ל:ניר ברט



26 מס' דף:   

 
 

 
 17/01/23: בתאריך 20230001: מספר ובניה לתכנון המיוחדת הועדה לישיבת פרוטוקול

 מ"בע קומפלוט - IB XPA 1.7 גרסה

. אדר' נדין לומלסקי:  הוא כולו מחוץ לקווי בניין

 והם לא מסכימים לעניין הזה גם? עו"ד אלעד כהן:

 לא. לא. אוקיי. איפה החריגות מקו בניין, נדין? פה? זה? זה וזה. ניר ברטל:

 בפינה ולמטה. אדר' נדין לומלסקי:

 ופה מקדימה. ניר ברטל:

 ומאחורה. סקי:אדר' נדין לומל

יורי, אתה רוצה להגיד עוד משהו? ניר ברטל:  עברתי על הכל, נכון? 

מבחינת הבניין עצמו, אני משאיר אותו בדיוק עם השלט, כמו שהוא, לא  יורי צ'רבלסקי:
נוגע באף עמוד שלו, וגם הקירות החיצוניים נשארים, כמו שכתבתי, 

אותם. כי זה בזיגזג. באותם מקומות, רק במקום אחד אני כאילו מיישר 
 אז אני מיישר אותם. וזהו.

. ניר ברטל:  ופה יש לך איזה מחסן או משהו שאתה הורס. כתוב מחסן

 אולי את כולו. חלק. עו"ד אלעד כהן:

 לא, מה שצריך. יורי צ'רבלסקי:

 יורי, תודה. ניר ברטל:

 תודה. אז אני אמתין? יורי צ'רבלסקי:

ילנה תדבר איתך, תגיד לך מה הוחלט ומה אתה לא. בתחילת שבוע הבא א ניר ברטל:
 צריך לעשות.

 אוקיי. בסדר גמור. תודה רבה. למה אמרת שזה לא תקף? יורי צ'רבלסקי:

כי הם אמרו לך שהם רצו ממך מעין הבטחה שלא, במירכאות, "תתהפך"  עו"ד אלעד כהן:
עליהם. תן וקח, מה שנקרא. ובמסמך הזה, אתה רק מקבל מהם, ולא 

 שלא תבוא אליהם בטענות. מתחייב

לא, אני דווקא מתחייב פה, ולהיפך, מה אני יכול להיות חייב להם אם הם  יורי צ'רבלסקי:
 בשטח שלי?

יש פה מעין עסקה של תן וקח. בחלק שיש לך בעיה אתה מקבל מהם,  עו"ד אלעד כהן:
בחלק שלהם יש בעיה הם מקבלים ממך. הם כנראה רצו, אמרו, תשמע, 

מחרתיים אתה תתהפך, -עיה לתת לך אישור, אבל שלא מחראין לנו ב
במובן שאתה תבוא אליהם בטענות על החלק הזה. החלק שאתה בסדר 
והם לא בסדר. וזה, לכאורה, לא מופיע במסמך. יכול להיות שלזה הם 

 התכוונו, ואם תפנו אליהם אולי תסדירו את העניין הזה.

 טוב. יורי צ'רבלסקי:

 פה אתה גר היום?יורי, אי ניר ברטל:

. יורי צ'רבלסקי:  חולון
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 תודה שבאת. ניר ברטל:

 תודה רבה. יורי צ'רבלסקי:

. ניר ברטל:  ביי

 * יורי צ'רבלסקי עוזב את הוועדה

אני רגע אגיד מה ההצעה, תגידו אם היא מקובלת עליכם. ככה. לגבי  ניר ברטל:
יכולים החריגות מקווי בניין, אני בעד לאשר. חדר מכונות, אנחנו לא 

לאשר כי צריך הסכמת שכנים, אז אני בעד שיאושר בתנאי שתתקבל 
הסכמת שכנים. ולגבי הגדרות, יאושר באחד מהשניים: או הסכמת 

 שכנים, או סימון גדר, יכולה להיות קלה או כבדה. לא משנה.

ורק יכולה להיות אפשרות שהוא ישיג מאחד כן ומהשני לא, אז צריך  עו"ד אלעד כהן:
בסוגריים, רלוונטי לכל אחד מהצדדים. שזה לא יהיה הכל או לא  להוסיף

 כלום. צריך לנסח את זה, אמיר, אתה רוצה לנסח?

 לא. עו"ד אמיר גופר:

 נראה לי עדיין בשוק מהפקקים? עו"ד אלעד כהן:

 לא. עו"ד אמיר גופר:

 אילנה, את צריכה, או שתכתבי אחרי זה את ההחלטה? ניר ברטל:

 -לאשר את קווי הבניין וחדר מכונות אילנה נגר אלון:

. אדר' נדין לומלסקי:  והסכמת השכן

 את בטוחה שרשום הסכמה ולא עמדה? או זכות התנגדות, יותר נכון? עו"ד אלעד כהן:

 לא, חדר מכונות זה שכן אחד. ליאת יונובסקי:

 נדין, כן? טוב. עו"ד אלעד כהן:

 -והגדרות, או הסכמת השכנים אילנה נגר אלון:

 או הקמת גדר בגבול מגרש. ר' נדין לומלסקי:אד

 לכל אחד מהצדדים. ליאת יונובסקי:

 פה אחד? אילנה נגר אלון:

 רגע, אפשר להקריא את זה, ברשותך? כי זה קצת מסובך. עו"ד אלעד כהן:

 -אני אנסח את זה אחר כך יותר טוב, אבל בעיקרון רשמתי אילנה נגר אלון:

 -בריםלא, חבל, זה ד עו"ד אלעד כהן:

לאשר את קווי הבניין, לאשר את חדר המכונות בתנאי חתימות שכנים  אילנה נגר אלון:
ע"ג התוכנית ולאשר את הגדרות בתנאי: או הסכמת השכנים, או הקמת 

 גדר בגבול המגרש.
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ובסוגריים, רלוונטי לכל אחד מהשכנים בנפרד. או, אפשרי לכל אחד  עו"ד אלעד כהן:
 מהשכנים.

כן, אם מצד אחד הוא ישיג את אישור השכן, הוא יכול בצד השני לעשות  :ליאת יונובסקי
 את הגדר. ולהיפך.

 אוקיי. פה אחד? אילנה נגר אלון:

. ניר ברטל:  כן. גם אודי

 

 הצבעה:

 פה אחד.

 

 הוחלט:

 לאשר את קווי הבניין ואת חדר המכונות בתנאי חתימות שכנים ע"ג התכנית

 או הקמת גדרות בגבולות המגרש.

ויופקד ערבות בנקאית ע"ס ב  להבטחת ביצוע ₪  15,000מקרה זה, יתוכננו הגדרות 

 גדרות.
 

  

  
 

 החלטות
 התכנית ג"ע שכנים חתימות בתנאי המכונות חדר ואת הבניין קווי את  לאשר

 (ח"ש 15,000 ס"ע בנקאית ערבות יופקד הביצוע להבטחת) המגרש בגבול גדרות הקמת או
 :הבאים ובתנאים
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BAKPIRUT00004 

 76102:       ןיבני תיק 20220104:  בקשה מספר 4סעיף:

 17/01/2023:  בתאריך  20230001:  מספר ישיבה  ובניה לתכנון המיוחדת הועדה פרוטוקול
 

 :מבקש
  

  ומירי חיים כלפון                                        

 :עורך
  עדי עוזיאל                                                            

 

 להיתר בקשה  :בקשה סוג
 

   
 הותיקה אורנית: שכונה אורנית, 13 הארי לוע  ין:יכתובת הבנ

 179.10:   מותר בניה שטח  ר"מ 298.50:  מגרש שטח
 ר"מ

 60.00%:מותרים בניה אחוזי

         761-2:מגרש        51         9158    :וחלקה גוש

 

 121/3/9 :יתתכנ
 

    בקשה תאור 
    בניה תוספת משפחתי דו מגורים

 

 הבקשה מהות
 .פרגולה+  הקרקע בקומת בנייה תוספת

 .רגל להולכי מעבר ביטול - המגרש בפתוח שינוי
 

 תת
 חלקה

 מפלס
 קומה/

 אחר שטח  מס' יח"ד שטח שירות במ"ר שטח עיקרי במ"ר שימוש
 ר"במ

 מבוקש יםקי מבוקש קיים מבוקש קיים

       169.50 מגורים  

     7.35   מקלט  

 23.64   2.86    מקורה חניה  

 13.26       פרגולה  

169.50  7.35 2.86   36.90 

 56.78%  :בניה% 10.21 169.50  :כ"סה
 דיון מהלך

. הם רוצים לשנות את פתח המגרש, 13חלפון חיים ומירי, לוע הארי  ניר ברטל:
 בר להולכי רגל.ביטול מע

טוב. תזיז בבקשה לתוכנית פיתוח. ולהגדיל את הקטע של חניה. טוב,  אדר' נדין לומלסקי:
לא כ"כ רואים, אבל במקור בהיתר הבנייה הייתה פה חניה טורקית, מה 
שנקרא. בצד ימין, בצד דרומי, צמוד לגדר הדרומית, היו שתי חניות, אחת 

 -אחרי השנייה

 טורי? עו"ד אלעד כהן:

טורי. ומעבר להולכי רגל מהרחוב עד הכניסה לבית. רואים? עכשיו, הם  אדר' נדין לומלסקי:
אומרים שאף פעם המצב הזה לא היה קיים, שתמיד שתי חניות היו אחד 

 -לצד השנייה, מבחינתנו זה מוצע וזה בעצם מצב שמפריע להולכי רגל

 בתוך המגרש. עו"ד אלעד כהן:

 המגרש. הם צריכים לתמרן בין מכוניות.בתוך  אדר' נדין לומלסקי:

 אז איפה הם רוצים שתהיה הכניסה למגרש? למעלה? פה? ניר ברטל:

 אין כניסה למגרש. זהו, דרך החניה. אדר' נדין לומלסקי:
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 בסדר, אם זה מה שהם רוצים, אין בעיה. עו"ד אלעד כהן:

 אז למה אנחנו צריכים לאשר? ניר ברטל:

 בחינתנו זה משהו חריג.כי מ אדר' נדין לומלסקי:

 לא הבנתי, איפה עוברים הולכי הרגל? כאן? ליאת יונובסקי:

 בין מכוניות. אדר' נדין לומלסקי:

לא, בכניסה לבית. כרגע השער שלהם הוא פה, ופה הכניסה לבית. הנה. זו  ניר ברטל:
הכניסה לבית. פה נכנסים לרחוב, הולכים ככה. ובתוכנית קיימת פה יש 

 -לבית, ויש חניה אחת פה ואחת פה. הם רוצים לבטל את זה שביל כניסה

 -הם עכשיו סימנו את שתי המכוניות, כאילו צפופות אחת אדר' נדין לומלסקי:

 איך זה משפיע על חניות ציבוריות, השינוי הזה? עו"ד אלעד כהן:

 לא משפיע. אדר' נדין לומלסקי:

 להיפך. ניר ברטל:

 יפך, אבל לא משפיע.לא, אין הה אדר' נדין לומלסקי:

זה היה שתיים, נשאר שתיים, אבל ברור שבחניה הטורית אתה פחות  ניר ברטל:
 משתמש.

לא, מבחינת חניה ציבורית. הרי ברגע שאתה עושה חניה בתוך המגרש,  עו"ד אלעד כהן:
 כפולה, אז מן הסתם אנשים לא יכולים לחנות כחניה ציבורית פה.

 יכולים לחנות פה. נכון, נדין? נראה לי גם היום לא ניר ברטל:

 אומרים שהמצב הזה תמיד היה ככה. אדר' נדין לומלסקי:

 אני, אין לי בעיה. ניר ברטל:

 טוב. יאללה. עו"ד אלעד כהן:

 בועז? בעד או נמנע? ניר ברטל:

 מה הרוב אומר? בועז בגריש:

 ן.ליאת? בעד? ליאת, בועז, אלעד וניר בעד. אודי לא השתתף בדיו ניר ברטל:

 למה? אילנה נגר אלון:

 הוא מכיר אותם.  ניר ברטל:

 הצבעה:

וניר.  בעד: ליאת, בועז, אלעד 

 אודי לא השתתף בדיון בגלל הכירות אישית.
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 הוחלט:

 לאשר את השינוי בפתוח המגרש לביטול מעבר להולכי רגל.

 
 

 
  

  
 

 החלטות
      :הבאים ובתנאים  רגל להולכי מעבר לביטול המגרש בפיתוח השינוי את לאשר

 
 

 אלון-נגר אילנה:  רשמה

 ברטל ניר:    מאשר                                                                  

 ובנייה לתכנון הוועדה ר"יו                                                                  


