
27/04/2017 תאריך:

א'  באייר  תשע"ז ת. עברי:

20170004פרוטוקול  ועדת משנה מס'  
18:30 ח'  בניסן  תשע"ז שעה  04/04/2017בתאריך :  

נכחו: 

יו"ר ועדת משנה לתכנון ובניה - כהן אלי חברים:

מ"מ וסגן ראש המועצה - פטיגרו איתן

חברת מועצה - רבינוביץ דפנה

חבר מועצה - יפרח אלי

חבר מועצה - לוי יוסי

מהנדס הוועדה המקומית - יעקב ירקוני סגל:

יועץ משפטי לוועדה - טל ארז

משרד גלאון - עדי בראדון

מרכזת הוועדה לתכנון ובניה - קיסר לאה

נעדרו: 

נציגת המשרד לאיכה"ס - אדרי ורד נציגים:

נציג שרותי כבאות איילון - מורדכי מורן

נציג שרותי כבאות איילון - ליאור מאיר פיניאן

נציגת משרד האוצר - הדר נועה

נציג מ.מ.י. - אדר' נירי גדי

נציגת משרד הבריאות - ליליה בורוכוב

נציג משטרת ישראל - הרוש שלומי

מבקר המועצה - פוגל תמיר מוזמנים:

אישור פרוטוקולים: 

.28/02/2017 מיום 20170002אושר פרוטוקול ועדת משנה מספר 
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תקציר נושאים לדיון 

בקשה להיתר

עמ' כתובת בעל עניין גו"ח תיאור ישות מס' ישות סוג ישות סעיף

3 תירוש משולם לוינשטיין
הנדסה וקבלנות

4617גוש:  בניה חדשה 20170004 בקשה להיתר 1
503מגרש: 

קיימת התנגדות א13/9/69תכ': שה/

7 ,15רחוב ברקת 
שכונה: אלונים (א')

יובל דנה 6855גוש:  מגורים א'- חד
משפחתיים , שינויים

 עם תוספת שטח.

20170117 בקשה להיתר 2
98חלקה: 
556מגרש: 

8 ,13רחוב שחם 
שכונה: רקפות

(מ"ד)

ברדה בני ומירי 6859גוש:  שינויים עם תוספת
שטח.

20170075 בקשה להיתר 3
84חלקה: 
 א2431מגרש: 
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20170004בקשה להיתר:  1 סעיף

04/04/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

353999503תיק בניין:

20/12/2016 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
משולם לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל

עורך
קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ

מהנדס
מילר שנבל צחר

תירוש כתובת:

503 מגרש: 55,  חלקה:  503  חלקה: מגרש: 4617גוש:  גוש וחלקה:

א13/9/69שה/ תוכניות:

מגורים ב' יעוד:

בניה חדשה תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
.צובר גז+ קומת ביניים ופנטהאוזים, דירות גן, מרתף משותף,  מגוריםבקשה להקמת ארבעה בנייני . 1
, קומות/ יחידות דיור  ללא תוספת שטח וללא תוספת גובה9תוספת : בקשה להקלה לתוספת שבס. 2

 יחידות דיור45 יחידות דיור במקום 54כ "    סה

  

מתנגדים 

- שהם17 דירה 17אבגר צפריר , תירוש 

- שהם5 דירה 17אלטלף שרית , תירוש 

- שהם13 דירה 17אלישע פנחס , תירוש 

- שהם11 דירה 17אלשוילי ראובן , תירוש 

- שהם2 דירה 17אשר מוטי , תירוש 

- שהם3 דירה 17ביטון ערן , תירוש 

- שהם16 דירה 19בלגלי אמיר ונטע , תירוש 

- שהם8 דירה 17בר קדם רמי , תירוש 

- שהם7 דירה 17ברוטפלד איציק , תירוש 

- שהם3 דירה 19ברוש שוקי ויעל , תירוש 

- שהם10 דירה 25גולדמן שירה , תירוש 

- שהם16 דירה 17גינדי ניר , תירוש 

- שהם5 דירה 25גרינץ ליאור , תירוש 

- שהם1 דירה 17דבוש אלי , תירוש 

- שהם1 דירה 19דנן ירדנה , תירוש 

- שהם14 דירה 17דפנה יריב , תירוש 

- שהם17 דירה 19וויס עדי ואייל , תירוש 

- שהם15 דירה 25וייץ דורון , תירוש 

3עמוד  04/04/2017 מיום:20170004פרוטוקול ועדת משנה מס' 



20170004המשך בקשה להיתר: 

- שהם12 דירה 17זיו ערן , תירוש 

- שהם6 דירה 17זינגר יניב , תירוש 

- שהם10 דירה 17יצחקיאן אורן , תירוש 

- שהם4 דירה 17כהן טובי , תירוש 

- שהם9 דירה 25לוי אסף , תירוש 

- שהם10 דירה 19לופטה רון וחירות , תירוש 

- שהם15 דירה 17מאיוסט אריק , תירוש 

- שהם9 דירה 17נובוגרצקי יעל , תירוש 

- שהם12 דירה 19פולישצ'וק שלמה וג'ניה , תירוש 

- שהם15 דירה 19קמחי אשרת ועמיר , תירוש 
מהות ההתנגדות 

:17נימוקי ההתנגדות של ועד תירוש 
). חניות כפולות35יש (צפיפות חניה  . 1
.אין מספיק חניות ציבוריות. 2
.בעיקר בכיכרות, עומס תחברותי. 3
.גני הילדים והמרכז המסחרי החדש, עומס תחבורתי בגלל  האולפנה . 4
. הקטנת לחץ המים. 5
אמיר בלגלי ואושרת : נציגי הדיירים(וק 'לופטה ופלישצ, ברוש, דנן, וויס, קמחי,בלגלי: נימוקי ההתנגדות של משפחות 

):קמחי
.עומס מיוחד בשעות השיא בבוקר ובערב, עמק איילון ' השכונה בעלת כניסה ויציאה אחת מרח -עומס תנועה. 1
.האולפנה הנמצאת בשכונה מקשה על העומס בשעות השיא . 2
. והחניהבשכונה אמורים להיפתח גני ילדים וקופת חולים שיגבירו את ענין העומסים. 3
.והבתים צמודי הקרקע. עוד טרם אכלוס פרויקט לוינשטיין, מחסור בחניות. 4
.ד"יח' ע הפחתיה את מס"התב. 5
.תוספת יחידות דיור תהיה מכה קשה לדיירים המתגוררים בשכונה. 6

.גולדמן וגרינץ, לוי, וייץ: נימוקי ההתנגדות של משפחות 
.ייהד מהווה הגדלה מהותית של הצפיפות התחבורתית בשכונה וצפיפות מבחינת חנ" יח9תוספת .  1 
 מההפחתה שהיתה על כל 50%ד ולכן אין שום רעיון היגיוני להוסיף " יח22-בעבר הוחלט להקטין את השכונה ב.  2

. ולמקמה באזור אחד,        השכונה
: נימוקי ההתנגדות של קובי גנון

)3מתגורר בקומה (חסימת הנוף . 1
צפיפות ועומס של חניה. 2
עומס תנועה באזור. 3
ד"אף אחד לא קיבל תוספת יח. 4
 

המלצות 
.לזמן את הצדדים 

מהלך דיון 
.לישיבה זומנו המבקשים והמתנגדים

:מטעם המבקשים הגיעו 
ד טלי סלטון "עו, ד לוטם אזולאי"עו, ד אלונה קורמן"עו, ד חיים לנקרי"עו, ל"מנכ -שאול לוטן: מחברת משולם לוינשטיין

.רם עוז, ישועה
.רנו'דוד בז -מהנדס תנועה, עודד שבת' אדר, ז"קיקה ברא' אדר: מטעם משרד המתכננים

:מטעם המתנגדים הגיעו
.באר שבע, 11יצחק רגר ' שד -ד יוגב דוניו המייצג אותו" והעו11תירוש ' רח -קובי גנון , 25תירוש ' רח -דורון ויץ

לפני כניסת המבקשים , ד בהקלה" יח9ת מהנדס המועצה הציג בפני חברי הוועדה את התכנית ואת הבקשה להקלה לתוספ
.והמתנגדים
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20170004המשך בקשה להיתר: 

:הציגה את הנושא בשם המבקשים  -ד טלי סלטון"עו
קומת ביניים , דירות גן, מרתף משותף,  בניינים4: המגרש כולל .  הוא המגרש השלישי והאחרון של חברת לוינשטיין503מגרש 

.קומות/ תוספת שטח וללא תוספת גובה ללא, )ד" יח45במקום (ד " יח54כ "סה, ופנטהאוזים
.ד המבוקשות" יח9 התקבל סרוב לבקשה עקרונית להקלה לתוספת  05.01.17בתאריך 

:בהתייחס לנימוקים לסרוב מבקשת לציין
הנמקה זו עומדת בסתירה למסמכי, ד"יח' א היתה הקטנת מס13/9/69/בהתייחס לנימוק כי מטרת תכנית שה. 1

בשביל לייצר את השטחים הציבוריים היה     התכנית מאחר ומטרת התכנית היתה הגדלת שטחים ציבוריים איכותיים ו
.ד"יח'      צורך להקטין את מס

הוועדה חייבת לדון. נימוק זה  לא יכול להיות מבחינה משפטית -ד"בהתייחס לנימוק שהמדיניות היא לא להוסיף יח. 2
.     בבקשה 

.יש לדון בבקשה לגופו של ענין -לא מקובלת -ד"סורבה בקשה לתוספת יח' הנימוק כי באזור מגורים ג. 3
.ד תהווה סטייה ניכרת"ע לא קבעה כי תוספת יח"התב. 4
.ואין דין המצב שהיה בשנים אלה למצב היום, 2014 והיא אושרה בשנת 2010ע החלה בשנת "הכנת התב. 5
.ד יש להראות הצדקה תכנונית ועצימות השמוש"לצורך אשור תוספת יח, מבחינת בתי משפט . 6

.    לטענתה היום אין כבר צורך להראות הצדקה תכנונית
,בשני המגרשים שלהם. ד היא תוספת קטנה ולא משמעותית" יח9ד תוספת של " יח700בשכונה של ,     לגבי עצימות

.ד ולכן יש להתייחס לתוספת יחסית לכל שלושת המגרשים"לא ביקשו כל תוספת של יח,      האחרים
.השכונה לא תשנה את צביונה בגלל התוספת המבוקשת. 7

:לגבי טענות המתנגדים
 דירות9להם יש חוות דעת מיועץ תנועה שתוספת . אי אפשר לטעון על עומס תנועה מבלי להציג חוות דעת: תנועה. 1

במעמד הישיבה(תוספת זניחה ביחס לקיבולת מערכת הדרכים של השכונה ,  נסיעות בשעות השיא7    מוסיפה 
).    הוגשה חוות הדעת של יועץ התנועה לחברי הוועדה

יחס של( חניות 18אם תהיה דרישה מצד הוועדה הם יקצו עוד . ד" יח54- חניות ל90החניות המבוקשות הוא '     מס
    1:2.(

.תירוש' דבר המוריד מהעומס ברח, אשכול' רח -צדדי'     הכניסה לחניה היא מרח
.הם לא מוסיפים גובה : הסתרת הנוף. 2
.מאמינה שבמידה ותהיה בעיה המועצה תטפל בה, לא ברורה לה הבעיה: לחץ מים. 3

:בשם המתנגד קובי גנון -ד יוגב דוניו"עו
.ל יש עומסי תנועה כבדים "גם ללא הפרויקט הנ, יש כיכר אחת בכניסה -הגדלת עומס תנועה. 1
.גם כעת יש בעיות חניה -בעיות חניה. 2
.פגיעה במרקם ואופי השכונה. 3
.הגדלת הצפיפות. 4
.שמוש בשטחים הציבוריים, תחבורה ציבורית, ס "בי, יצירת עומס בגני הילדים. 5
.ד"יח' הבקשה נוגדת את התכנית התקפה שהקטינה את מס. 6
.מהווה תקדים מסוכן. 7
.הוועדה צריכה לחשוב על התושבים גם בדורות הבאים. 8

:מתנגד -דורון וייץ
:מתנגד בעיקר בנושא התנועתי

.ובין המצב בשטח, יש הבדל בין המצב התיאורטי  שמוצג בחוות הדעת של יועץ התנועה. 1
. רכבים2התחבורה הציבורית בשוהם אינה סדירה ולכן בכל בית יש לפחות . 2
דבר היוצר מצוקת חניה, וגם בפרויקט של משולם לוינשטיין יהיו חניות עוקבות, רוב החניות בגינדי הם חניות עוקבות. 3

.    ברחוב
 .4916, 4915: יהיה עומס תנועה מאחר ולצומת זה  מתנקזת תנועה גם של מגרשים, 503בצומת הסמוך למגרש . 4
.גם בית המשפט קבע שאין חובה לאשר הקלות -לגבי ההקלה. 5

:מגיבה להתנגדויות -ד טלי סלטון"עו
ייתכן שעומס תנועה קיים כבר היום ללא כל קשר, ד אינה משמעותית ולא תגרום לפקקים" יח9תוספת של : תנועה. 1

.    לבקשתם
.ד"אין משמעות לתוספת יח: עומס בשטחי ציבור. 2

.התקיים דיון פנימי, לאחר שהצדדים יצאו
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20170004המשך בקשה להיתר: 

החלטות 
: יחידות דיור מהנימוקים הבאים9לאחר שהוועדה שמעה את הצדדים היא החליטה לסרב לבקשה להקלה לתוספת 

,הקטנת מספר יחידות הדיור(א 13/9/69/בשים לב לרציונאלים  שעומדים בבסיס תוכנית שה -מקרים דומים.      1
נוספים לתוספת דירות מגורים בשיעור של/נדחו על הסף בקשות של יזמים אחרים, ..)          מערך הדרכים בשכונה וכו

שכן, 2002-ב"תשס, )סטייה ניכרת מתכנית( לתקנות התכנון והבניה  9מכוח תקנה ") שבס"תוספת  (20%          
הדבר היה משנה את מטרת התכנית , 20%          במידה והוועדה היתה מאשרת  לכלל היזמים התוספת המבוקשת של 

.ד נוספות" יח130-ד בכ" יח698-ד  מ"יח'           והיה מגדיל את מס

ע החליט להקטין את מספר יחידות הדיור שאושרו"מוסד התכנון שאישר את התב -היעדר התאמה תכנונית.      2
)חניות חיצוניות(בהתאם לתכנון שנעשה לשטחי החניה . וכעת מבוקש לסכל את מטרתו 13/9/69/ע שה"          בתב

בהנחה שהתוספת תחול על כלל הפרויקטים(תוספת יחידות דיור כמבוקש ) כבישים וכיכרות(          ודרכי התחברה 
תגדיל באופן ממשי את עומסי התנועה בכבישים המקבילים") אפליה בין שווים"שכן אין לערוך ,           בשכונת כרמים

) .עומסי תנועה שמורגשים ממילא גם ללא ההגדלה המבוקשת          (
בשכונת כרמים התהוותה בעיה של? במה הדברים אמורים.           נכון הדבר גם ביחס למקומות החניה הציבוריים

בכל אחד (20%-המשפחות בשכונה ב' מצוקה זו תתעצם במידה ויוגדל מס.           מחסור במקומות חניה ציבוריים
).          מהפרויקטים

אלא כפופה לשיקולים תכנוניים, מתן הקלה אינה הרשאה שניתנת כבדרך אגב, בהתאם לפסיקה -הקלה כחריג.      3
.הרשות סוברנית לקבל החלטה שיש בה משום דחייה של הבקשה, בשים לב לשיקולים אלה.           וסביבתיים

:דחיית טענות היזם.      4
היה צורךמטרת התכנית הייתה להגדיל שטחים ציבוריים פתוחים איכותיים ורק על כן  -    טענה ראשונה4.1

.לאחר הפקדת התכנית, יחידות הדיור'           בהקטנת מס
,תנועה והחניהיחידות הדיור נועדה על מנת לייצר סביבה מאוזנת הן  ביחס   לעומסי   ה' הקטנת מס-          תשובה

.          והן ביחס לשטחי השירות
הנימוק כי, פטיתהנימוק שהמדיניות היא לא להוסיף יחידות דיור לא יכול לעמוד מבחינה מש -    טענה שנייה4.2

.יש לדון בבקשה לגופו של עניין-לא מקובלות-סורבה בקשה לתוספת יחידות דיור'           באזור מגורים ג
,)ובכלל זה מהנדס המועצה(הבקשה נדונה לגופו של עניין על ידי כלל הגורמים הרלוונאנטים ברשות -          התשובה

.הכלל  הוא כי  אין להפלות בין שווים.           בקשות דומות של יזמים שבנו על מקרקעין סמוכים אף הן נדחו
)מכוח  עקרון השוויון(קלה ליזם יוביל           הוועדה רשאית לראות בשכונת כרמים כולה כמקשה אחת לכן מתן ה

.          למתן הקלות ליתר היזמים
לו היה מדובר. ע לא קבעה כי תוספת יחידות דיור תהווה סטיה ניכרת אין בכך דבר"התב -    טענה שלישית4.3

.          בסטייה ניכרת בכלל לא הייתה הבקשה נדונה
    4.4ב  למטרות שנמנו לעיל      בהתאם לתכנית נקבע כי תהיה הפחתה של יחידות הדיור בשכונה וזאת בשים ל -          תשובה
ואין דין המצב שהיה בשנים אלה דומה למצב, 2014 ואושרה בשנת 2010ע החלה בשנת "התב -טענה רביעית

.          היום
זאת  ואף יותר  בעריכת.  ועד היום הם אותם הרציונאלים2010הרציונאלים שהנחו את הוועדה משנת   -          תשובה

עומסי החניה והצפיפות כפי שהם מתרגשים על שכונת כרמים,           התכנית בשנים עברו לא נצפו עומסי התנועה
.          כיום

לצורך אישור תוספת יחידות דיור צריך היה להראות, מבחינת בתי המשפט בפסיקה הקיימת -   טענה חמישית4.5 
.היום המצב המשפטי השתנה כבר אין צורך להראות  הצדקה תכנונית,           הצדקה תכנונית

החשיבה הינה של עצימות  השימוש ביחס לכל, על כן, הוועדה רואה בכלל הפרויקטים מקשה אחת -          תשובה
למעשה מדובר  בתכנית חדשה שדיני ההקלה כבר אינם,           הפרויקטים שנבנו בשכונת כרמים מכוח התכנית

.          רלוונטיים לגביה
ובנוסף יוספו מקומות"  השפעת התוספת של יחידות הדיור זניחה ביחס לקיבולת מערך הדרכים -   טענה שישית4.6 

.וכן הכניסה תתבצע מרחוב צדדי,           חניה
ועל כן אין   נפקות לעומסים המוצגים, הוועדה תחזור ותדגיש כי היא רואה בשכונת כרמים מקשה אחת -          תשובה

.          על ידי המהנדס מטעם היזם
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20170117בקשה להיתר:  2 סעיף

04/04/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

353055600תיק בניין:

23/03/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
יובל דנה

יובל יונתן

בעל הנכס
רשות מקרקעי ישראל מחוז מרכז

עורך
לוי זמירית

אחראי שלד
נתשה סאלח

, שכונה: אלונים (א')15רחוב ברקת  כתובת:

556 מגרש: 98  חלקה: 6855גוש:  גוש וחלקה:

556 מגרש: 4124גוש: 

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר524.00 מגורים א' - חד משפחתיים. יעוד:

שינויים עם תוספת שטח. תאור הבקשה:  מגורים א'- חד משפחתיים שימושים: 

מהות הבקשה 
בבית חד משפחתי קיים,  תכנית שינויים הכוללת תוספת שטח  בקומת הקרקע.1
 לקומת קרקע' בקשה להקלה לניוד שטחים מקומה א. 2

המלצות 
. לאשר הבקשה כולל ההקלה לניוד זכויות 

. הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפוף לתשלום היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליון 
 

מהלך דיון 
 .תמהנדס המועצה הציג את הבקשה להיתר הכוללת ההקלה המבוקשת לניוד הזכויו

החלטות 
.  לאשר הבקשה כולל ההקלה לניוד זכויות 

. הדרישותההיתר יוצא בכפוף לתשלום היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליון 
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20170075בקשה להיתר:  3 סעיף

04/04/2017 תאריך: 20170004פרוטוקול לישיבת ועדת משנה מספר 

353243101תיק בניין:

23/03/2017 תאריך פתיחה: 

בעלי עניין 

מבקש
ברדה בני ומירי

בעל הנכס
מ.מ.י.

עורך
לוי זמירית

מהנדס
וייץ דורון

, שכונה: רקפות (מ"ד)13רחוב שחם  כתובת:

גוש וחלקה: א2431 מגרש: 3 א,  חלקה:  2431 מגרש: 84  חלקה: 6859גוש: 

9/69גז/במ/ תוכניות:

שטח מגרש:  מ"ר423.00 מגורים דו- משפחתיים יעוד:

שינויים עם תוספת שטח. תאור הבקשה: 

מהות הבקשה 
ד "שינויים בפיתוח ביח+ ביטול חניות מקורות'+ תוספת שטחים בקומת הקרקע ובקומה א: תכנית שינויים הכוללת. 1

לאחר ביצוע -)חצי מדו משפחתי(    אחת 
 ) אחסנה( אחר בקשה להקלה לניוד שטח חניות מקורות לשטח שירות. 2

המלצות 
לאשר הבקשה כולל ההקלה לניוד זכויות  

. הדרישות והערות טכניותההיתר יוצא בכפוף לתשלום היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליון 
 

מהלך דיון 
  .תמהנדס המועצה הציג את הבקשה להיתר הכוללת ההקלה המבוקשת לניוד הזכויו

החלטות 
. לאשר הבקשה כולל ההקלה לניוד זכויות 

. הדרישות ההיתר יוצא בכפוף לתשלום היטל השבחה ומילוי הדרישות המפורטות בגליון 
 

                                              ______________      _____________                                                 
  כהן                                                           אלי             יעקב     ירקוני                                          

ר הועדה"                                                       יו        מהנדס המועצה                                              
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