מס' דף1:

הועדה המקומית לתכנון ולבניה אורנית

תאריך09/08/2021 :
ל' אב תשפ"א

פרוטוקול ישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה

ישיבה מספר 20210006 :ביום שלישי תאריך  20/07/21י"א אב ,תשפ"א בשעה 18:00

השתתפו:
חברים:
ניר ברטל
אביבית אבורוס
אורנה רייטר
עו"ד אלעד כהן
דורון טישלר
סגל:
אלישבע ליוש
אדר' נדין לומלסקי
מוזמנים:
חני בריקמן
עו"ד שחר בן עמי

-

יו"ר הוועדה וראש המועצה
חברה
חברה
חבר
חבר

 מהנדסת המועצה מנהלת רישוי בניה ותכנון סטטוטורי מבקרת -יועמ"ש המועצה

נעדרו
חברים:
תמר גולן צדוק
אודי וילד
דוד כץ
בועז בגריש
סגל:
אילנה נגר-אלון
מוזמנים:
שלמה אפרתי
אדריכלית נטליה אברבוך

-

חברה
חבר ומ"מ יו"ר הוועדה
חבר
חבר

 מזכירת הועדה מנכ"ל -לשכת התכנון
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מס' דף2:
פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :

רשימת נושאים תכנוניים
סעיף מספר
121/10/7 1

שם התכנית/נושא תכנוני
תב"ע נקודתית לייזרוביץ אסף ואפרת

סוג תוכנית :שינוי תב"ע נקודתי
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גוש
9160

מחלקה
44

עד חלקה

עמ.
3

מס' דף3:
TBPIRUT0000 1

שינוי תב"ע נקודתי121/10/7 :

סעיף1 :

פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך 20/07/2021 :בשעה18:00 :
שם :תב"ע נקודתית לייזרוביץ אסף ואפרת
שטח התוכנית 302.000 :מ"ר
סמכות:מועצת תכנון עליונה

בעלי ענין
 יוזם:
 בעלים:
 מתנגד:

 מתכנן:
 מגיש:



לייזרוביץ אסף ואפרת
לייזרוביץ אסף ואפרת
שביט חיים עובדיה
שביט חיים עובדיה
סרסור זוהרי
הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה











רחוב פרצים  , 11שכונה :נוף אורנית ,אורנית
גושים וחלקות
מגרשים לתכנית B 311 :בשלמותו מתכנית 121/10 :
מטרת הדיון
בשינוי תב"ע נקודתית לתב"ע .121/10
המבקש והמתנגד הוזמנו לישיבה.
מטרות תכנית
 .1הגדלת זכויות בנייה :
מותר :עפ"י תב"ע  180 - 121/10מ"ר.
מבוקש .1 :בקומת קרקע  9.40 -מ"ר (קירוי מתחת למרפסת).
 .2בקומת הגג  50.35 -מ"ר.
קיים בהיתר 182.79 :מ"ר.
סה"כ:

 242.54מ"ר (תוספת בשיעור .)80.31%

 .2הגבהת גובה רכס גג הרעפים מ 9.00 -מ' ל 9.82 -מ' (הגבהה בשיעור .)9.1%
מהלך דיון
אנחנו עוברים לבקשת תב"ע נקודתית ,שזה לייזרוביץ אסף ואפרת .מה לפתוח ,נדין?
מר ניר ברטל:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

נספח בינוי .לפתוח תמונות .עדיף לראות חתכים.
אנחנו פה בשינוי תב"ע נקודתי ,נכון? אנחנו רק בגדר ממליצים בלבד.

עו"ד עדי הדר:

ממליצים או לא ממליצים.

מר ניר ברטל:
התקני של גג -

זה ,נדין? אוקיי .בעצם מה שהם מבקשים ,המצב הוא קיים .הגג הזה בנוי והוא מעל הגובה

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:

בנוי מה? בטון ממש?
גג רעפים.

הוא קיים ובתוכנית הגג הצהוב צריך להיות בנוי .בעצם הגביהו את הגג .בשביל להסדיר את
מר ניר ברטל:
זה הם רוצים להוציא תב"ע ,שהתב"ע אומרת שגובה הגג ,במקום  2.10מקסימאלי?2.40 ,
אדר' נדין לומלסקי:

לא ,גובה גג  9מטר מאפס-אפס .אז הם מבקשים .9.82
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מס' דף4:

מר דורון טישלר:

רגע ,יש אם אני לא טועה הקלה של עד  ,10%לא?

מר ניר ברטל:

לא בגובה.

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,יש  ...אפשרות ,אבל הם עושים כבר תב"ע ,אז הם מכניסים כבר את כל הסעיפים.

אז זה שתי הקלות .גם בגובה בניין ,במקום  ,9.82 ,9וגם הגובה של קומת הגג ,היא
מר ניר ברטל:
מוגבלת ,צריכה להיות עד  2.10או  ,2.40אני לא זוכר ,בשביל שזה לא ייחשב ...קו בניין.
אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא ,מתחת ל 1.80-מטר לא נחשב ,מעל ל 1.80-מטר כן נחשב.

מר ניר ברטל:

מעולה ,אז נכנס דרך אחוזי בנייה .כי הם עושים את זה מעל  1.80מטר.

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,והם מקבלים אחוזי בנייה .80%

מר ניר ברטל:

איפה אני רואה את כל הבקשות שלהם?

אדר' נדין לומלסקי:

סעיף .1

מר ניר ברטל:

אני בסעיף  ,1אני לא רואה .הנה ,אוקיי .ככה ,דורון .מבוקש ,מה זה  9.40בקומת קרקע?

אדר' נדין לומלסקי:

בקומת קרקע יש תוספת שטח מתחת למרפסת .9.40 .בקומת גג  50.35מ"ר.

מר ניר ברטל:

אז בעצם היום לפי ההיתר הם יכולים לבנות  182מ"ר.

אדר' נדין לומלסקי:

לפי היתר הם יכולים לבנות  .180הם קיבלו כבר כנראה הקלה בזמנו.

מר ניר ברטל:

ועכשיו הם מבקשים שינוי תב"ע.

עו"ד אלעד כהן:

ניר ,מה שחשוב ,עכשיו כשאני רואה את האנשים ,יש לי היכרות .אני פוסל את עצמי.

מר ניר ברטל:
ל .9.82-אלה שתי הבקשות.

אז בעצם יש פה בקשה של תוספת של  60מ"ר .אחד .ואחוזי בנייה .ושתיים ,גובה גג מ9-

מר דורון טישלר:

בעצם המשמעות היא חדר בגג.

הם רוצים חדר בגג ,כי מעל זה ,מעל  1.80זה הופך לשטח בניין עיקרי וזו תוספת בגג של
מר ניר ברטל:
 50מ"ר .ויש להם פרגולה שהם גם סגרו אותה עם ריצוף ,ואז השטח מתחת לפרגולה גם הופך להיות שטח עיקרי והוא נכלל
באחוזי הבנייה .אז בסוף מהות הבקשה פה זה להוסיף הגדלת מ"ר .בסדר?
*** מוזמנים נכנסים לישיבה ***

מר ניר ברטל:

אהלן ,אתם גרים ברחוב הפרצים ולמה החלטתם עכשיו לבוא לפה לוועדה?

מבחינתנו אנחנו השמשנו את מה שתכננו בבנייה המקורית של הבית .השמשנו את
גב' אפרת לייזרוביץ:
התוכניות שהיו התוכניות המקוריות של הבית .שזה עליית גג שהייתה כבר הכנה במקור .הכנה חלקית בלבד ,כמובן .כל
המעטפת .הייתה לנו בעיה גם בגג עצמו .נאלצנו להחליף אותו ,כי הגג התפורר ועשה לנו הרבה נזקים שכבר חדרו לתוך הבית,
חלחלו .היינו צריכים להחליף את כל הריצוף בכל הבית בגלל מים שחדרו לנו מהגג .אז לא הייתה לנו ברירה אלא להחליף את
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מס' דף5:
הגג .החלפנו לגג תקני בצורה מסודרת,
מר ניר ברטל:

אבל הגבהתם אותו.

גב' אפרת לייזרוביץ:
נשאר אותו קו עליון בדיוק.

לא ,מה שעשינו ,שנינו מעט את השיפוע .כדי שזה יהיה תקני ושזה יהיה תקין .הקו העליון

מר ניר ברטל:

ביחס לתוכניות או ביחס למה שהיה בנוי?

גב' אפרת לייזרוביץ:

ביחס למה שהיה בנוי וביחס לתוכניות .לא שינינו .את הקו העליון ,את הנקודה העליונה -

מר דורון טישלר:

ביחס למה שהיה בנוי .זה לא אומר שזה תואם את התוכנית.

גב' אפרת לייזרוביץ:

מה שהיה בנוי היה לפי התוכנית .לא עשינו חריגה בתוכנית.

כרגע ,את רואה? זה הגג שלכם .החיצוני זה המצב הקיים והצהוב זה מה שאישרו ,בפעם
מר ניר ברטל:
האחרונה בבית ,לא יודע אם לכם או מי שקניתם ממנו ,אתם בניתם את הבית?
גב' אפרת לייזרוביץ:

כן.

אז מה שאישרנו לכם בתוכנית זה הצהוב .ומה שקיים היום בפועל זה הגג היותר גבוה.
מר ניר ברטל:
ובעצם הגבהתם פה ב 80-ס"מ מעבר למה שמותר .בשביל זה אתם פה .מה שמותר ומה שאושר ,ואתם פה עכשיו לבקש -
גב' אפרת לייזרוביץ:

כן .אז אנחנו הבנו שמשנים את השיפוע ושזה תקין .אבל אולי טעינו ,אני לא יודעת.

קצת גם הקטנתם את השיפוע נראה לי .פה לפחות .זה יותר תלול מזה .אבל בסדר .לא
מר ניר ברטל:
משנה .זה דבר אחד .והדבר השני זה בעצם מרפסת מחדר השינה שלנו ,שהייתה לפי הידוע לנו בתוכנית המקורית ,ואושרה
בתוכנית המקורית .ועכשיו אנחנו פשוט שמנו דק .הבאנו פה תמונות.
מר ניר ברטל:

אז זו המרפסת .מה בעצם?

גב' אפרת לייזרוביץ:

שמה שאתה רואה פה חתוך זה בעצם השכן הגיע ,התלונן.

מר ניר ברטל:

רגע ,לפני השכן .זו פרגולה.

זו פרגולה ,העמודים היו ,מה זה היו? הם בתוכנית המקורית של הבית .כולל המרפסת
גב' אפרת לייזרוביץ:
שמעל ,הייתה בתוכנית המקורית של הבית .באופן חלקי ,לא כולה .לא כמו שהיא בדיוק במידות לפני שחתכנו .ואז לאחר
התלונה של השכן ,למרות שזה הכל בתוך המגרש שלנו ,אין פה שום חריגה מקו מגרש ,כן? אז אמרנו שאנחנו לא רוצים סכסוך
שכנים ולחצנו ידיים ואמרנו עד איפה אתה רוצה שנחתוך .הוצאנו הרבה מאוד כספים ,בשביל לחתוך ,בשביל להקטין את
המרפסת .וזה מה שעשינו .למרות שזה גם פחות ממה שאישרו לנו מלכתחילה בבנייה המקורית של הבית .לטובתו .כי הוא בא
ואמר 'זה מפריע' ,זה פה ושם .למרות שכל השכונה יכולה להעיד ,כל הרחוב יכולים לבוא ולהעיד שאנחנו האחרונים
שמפריעים .אבל בכל מקרה באנו לקראתו .לקחנו שוב בעל מקצוע ,חתכנו לשביעות רצונו .אין שום אפשרות לראות שום דבר
שקשור בבית שלו מהמרפסת .שום דבר .והשארנו את זה חתוך.
מר ניר ברטל:
עם הריצוף זה לא בתוכניות.

יש לנו שני פערים ,שאנחנו מכירים אחרת .אחד ,מה שאנחנו מכירים זה שהפרגולה הזאת

גב' אפרת לייזרוביץ:

זה לא ריצוף .זה עץ.
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מס' דף6:
מר ניר ברטל:

הדק .זה לא אושר .בתוכניות שהיום יש ,מי שבנה את הבית הוציא אותם ,זה אסור.

גב' אפרת לייזרוביץ:

זה מאוד מוזר.

זה מה שאנחנו מכירים .התיק שלכם פה .אפשר לפתוח אותו ,אם תרצו לראות .כשעושים
מר ניר ברטל:
את קורות הבטון האלה ,זה בשביל לעשות פרגולה .החוק אומר פרגולה חייבת להיות  50%פתוחה לשמיים.
גב' אפרת לייזרוביץ:

יש שם במבוק.

לא ,עשיתם דק עצים .עשיתם במבוק ומעליו דק .זה לא  50%פתוח לשמים .זה בטח לא
מר ניר ברטל:
בתוכניות .אתם מבקשים עכשיו לאשר את זה בעצם .בשביל זה אתם פה.
גב' אפרת לייזרוביץ:

נכון.

כי אם זה היה בתוכניות ,לא הייתם פה היום .אז הדק הזה הוא לא אושר בתוכניות
מר ניר ברטל:
הקודמות .גם הגובה של הגג ,הוא  80ס"מ מעבר למה שהתוכניות אומרות .אחרת אין לכם סיבה לבוא לפה .אתם באתם לבקש
לעשות את השינוי של התב"ע.
גב' אפרת לייזרוביץ:

ברור.

שבסוף ,לפי התוכנית המקורית של כל השכונה היה מותר לבנות  180מ"ר במקור .ובסוף
מר ניר ברטל:
כרגע בנוי  ,240שזה  60מ"ר יותר .שזה  . 30%זה הרבה מאוד .אתם מבקשים להסדיר את זה .למה באתם היום? מה מביא
אתכם בתקופה הזאת? למה עכשיו?
הוצאנו אישורים .יש לנו ריב עם השכן המאוד יקר שלנו .הפריעה לו המרפסת ,כמו
מר אסף לייזרוביץ:
שאשתי אמרה .חתכנו את המרפסת לפי בקשתו .עם אחיו ועם כמה שכנים .קיבלו מה שביקשו .הזזנו מזגנים.
יש לנו מזגנים שעשינו על הקיר בצד שלנו .במרפסת של הגג .שהפריע לו שזה על קיר
גב' אפרת לייזרוביץ:
משותף .אין בעיה .חתכנו את זה .הזזנו את כל המזגנים .עוד כמעט  10,000שקל.
מר ניר ברטל:

סבבה .אבל למה אתם מגישים עכשיו תוכנית חדשה?

גב' אפרת לייזרוביץ:

זו לא תוכנית חדשה .זו אותה תוכנית -

מר ניר ברטל:

לא ,אתם מבקשים שינוי תב"ע .בגלל פיקוח?

גב' אפרת לייזרוביץ:

על הבנייה.

מר ניר ברטל:

 ...היה פיקוח .אוקיי ,אז בגללנו.

גב' אפרת לייזרוביץ:

אנחנו רוצים להסדיר את זה .אין לנו שום כוונה לעשות משהו שהוא לא,

מר ניר ברטל:

הבנת את הסיפור ,דורון? אלעד לא משתתף ,נכון?

גב' אורנה רייטר:

אני אקבל קיצור קטן.

מר ניר ברטל:

את די גם בהתחלה .אם תרצי ,נעשה רגע איזה .summary

גב' אביבית אבורוס:

אני לא משתתפת.
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מר ניר ברטל:

את גם לא משתתפת?

גב' אפרת לייזרוביץ:

אנחנו מכירים .יש פה ניגוד עניינים.

מר ניר ברטל:

אז בואי תיכנסי לעניינים.

גב' אורנה רייטר:

אז הם יסיימו -

מר אסף לייזרוביץ:

לגבי המרפסת ,עוד פעם ,אני חייב -

מר ניר ברטל:

אני חותך ,כי המרפסת היא לא הסיפור המהותי .הסיפור המהותי זה הגג והדק.

אז אנחנו רוצים אישורים .לגבי המרפסת חתכנו מה שרצינו .אני חייב להגיד את זה .אשתו
מר אסף לייזרוביץ:
כל כך כועסת עליו שהיא לא מדברת אתו חצי שנה ,כי הם משפחה שלנו .והיהודי הזה שנתיים לא הולך עם קביים ופתאום הגיע
לפה עם קביים .ואני יכול להביא לך את כל הרחוב ,להגיד לך מי היהודי הזה .והוא תבע את כל העולם כי הוא משועמם והוא לא
עובד .והדבר שהכי מפריע לי? איך אמרתי תמיד ... ,בעצמי .הוא כל כך פגע בי ,בחיים לא פגע בי בן אדם.
מר ניר ברטל:

זה לא מוסיף ולא גורע,

לא ,אין שום בעיה .הוא כל כך פגע בנו ,שהיינו משפחה בשבילו .שאחיו גר שני בתים לידו
מר אסף לייזרוביץ:
והוא  ...והוא אמר 'אסף ,אתה יותר אח שלו מאשר אני אח שלו' .והוא סתם .הוא פגע ,לא יודע ,לא מבין ,לא מצליח להבין.
אני אגיד לך יותר מזה .עוד משפט אחד .השכן מתחתינו הרים כמעט קומה .אנחנו קנינו את
גב' אפרת לייזרוביץ:
המגרש הזה בכוונה שיהיה לנו נוף אורנית .כשמו כן הוא .ולימים אישרו לו את זה .אמרנו 'אוקיי',
מר ניר ברטל:

באיזה רחוב?

גב' אפרת לייזרוביץ:
בפרצים  ,11בקצה.

רחוב אחד מתחתינו .איזה רחוב זה? ערוגות .בדיוק מתחתינו .הוא בנה כמעט קומה .אנחנו

מר ניר ברטל:

על יד הירקון שם ,למעלה .והוא בערוגות ,אוקיי.

כן .היינו אמורים לראות את הנוף .כי בחרנו בכוונה את אחד המגרשים הכי גבוהים ,כדי
גב' אפרת לייזרוביץ:
לראות את הנוף .הוא בנה קומה .אנחנו לא מדברים על  80ס"מ .קומה .אתה יכול לראות .אישרו לו .אמרנו תפדל ,תיהנה .אנחנו
בשמחה נשלם את התוספת.
אני רק אגיד על זה משהו .הבקשה שלכם ,אנחנו בעצם לא המחליטים הסופיים .אנחנו
מר ניר ברטל:
יכולים להמליץ או להתנגד ואתם הולכים לבית אל ,לוועדה העליונה ,מעלינו .שהיא זו שמחליטה .לרוב היא לוקחת בחשבון את
החלטתנו ,אבל אנחנו  ...עוד יש לך משהו להוסיף? אנחנו רוצים גם לשמוע את השכן .אתם יכולים להישאר לשבת.
מר אסף לייזרוביץ:

אני רוצה מאוד להישאר.

מר ניר ברטל:
ונשמח שתגיד את שמך.

בוא תצטרף אלינו .שב ליד מיקרופון ,שגם נוכל לשמוע בהקלטה את מה שאתה אומר,

מר חיים עובדיה:

השם חיים עובדיה .ערב טוב לכולם.

ח יים ,שלום .רק לפני שאתה מתחיל ,אני רק רוצה למקד אותך .נמצא בימינך דורון ,חבר
מר ניר ברטל:
מועצה .משמאלך אורנה ,חברת מועצה .חני מבקרת המועצה ,אני ניר ,ראש המועצה .אביבית חברת מועצה ,שלמה המנכ"ל.
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עדי ,היועץ המשפטי .אלישבע ,מהנדסת המועצה ונדין ,אדריכלית המועצה .אלה הנפשות הפועלות .יש פה שכנים שלך,
ומגישים בקשה.
מר חיים עובדיה:

סליחה ,השמיעה שלי לא כל כך טובה.

השכנים שלך מגישים פה בקשה ואתה מתנגד לה .נכון? הבקשה שלהם היא בעצם להגדיל
מר ניר ברטל:
את  ...של הבית בשני מקומות .גם על הגג ,וגם מתחת לפרגולה.
תשמע ,איזה בקשה הם מגישים? הם בנו ועשו בלי תוכניות .לא שאלו אותי ,לא שאלו את
מר חיים עובדיה:
המועצה ,לא שאלו את המדינה ,לא שאלו את הוועדה .עכשיו הם באים להביא לי תוכניות? זה הסדר שצריך להיות? לא מגיע
להם פרס .לא מגיע להם שום פרס .וזה שהיא אמרה שאנחנו משפחה .אני עשיתי ניתוח לב ,עשו לי מעקפים ,לקחו לי את
הוורידים מהרגליים .שנה שכבתי בבית כמו שק תפוחי אדמה .היא לא עברה ובאה לשאול עלי .היא אומרת שאנחנו משפחה.
נוסף לזה ,הם איימו שיוציאו לי את העיניים .הלכו לכל הרחוב ,ששלחו לי בווטסאפ השכונתי 'אתה צר עין ואתה לא רוצה ואתה
לא זה' .אני לא רוצה כי זה מפריע לי .זה פשוט פגע לי בפרטיות.
מר ניר ברטל:

איך? איך זה פגע בפרטיות?

תשמע ,אני יושב בחצר .אף אחד לא יכול לראות אותי .אני הראשון שבנוף אורנית קנה את
מר חיים עובדיה:
המגרש .ובחרתי את המגרש הזה .אני ישבתי בבית .אני יוצא שבת ,בלי חולצה ,בלי מכנסיים לפעמים ,יושב לי ,יש לי שם פינה
קטנה .אני לא צריך שיסתכלו עלי .אפילו שהם לא עומדים ומסתכלים .זו הרגשה.
הם אומרים שחלק מהמרפסת הם הורידו וגם הורידו מזגנים .רגע ,רגע ,רק לשאול את
מר ניר ברטל:
השאלה .אחרי שהשינוי שהם עשו ,המצב בסדר עכשיו?
מר חיים עובדיה:

לא.

מר ניר ברטל:

מה לא בסדר?

המרפסת מפריעה לי .הם משקיפים לי לחצר ,לבריכה הם משקיפים .אני יושב הם
מר חיים עובדיה:
משקיפים .אני לא צריך את זה .זה מוריד מהערך של הבית גם .תאר לך שהבית שקנית ופתאום בנו מרפסת שמשקיפה לך לכל
הסלון .זה לא שהם משקיפים כל הזמן ,זו הרגשה לא טובה .הרגשה שהיתה לי של פרטיות אין לי אותה.
מר ניר ברטל:

בסדר גמור .תודה ,חיים .אתם רוצים להתייחס לזה? תיכף תוכל עוד פעם.

יש פה תמונות שיכולות להוכיח שאין לנו יכולת ,גם אם נהיה לוליינים בקרקס מחר ,לראות
גב' אפרת לייזרוביץ:
מה קורה בחצר שלו .לעומת זאת ,כל הצד השני,
זה לא האישו פה .הסיפור אם אתם כן יכולים להשקיף ,לא יכולים להשקיף ,מבחינתנו זה
מר ניר ברטל:
לא האישו .האישו מבחינתנו זה בקשה לתוספת זכויות בנייה שאתם מבקשים .זו מהות הבקשה.
מעבר להכל ,כשבאנו ,לפני שעשינו את השינוי ,באנו אליו .ואמרנו לו 'בוא ,אנחנו
גב' אפרת לייזרוביץ:
האחרונים שנרצה לעשות סכסוך שכנים .זה לא הרצון שלנו',
מר חיים עובדיה:

אה ,בשביל זה היא אמרה שהיא תוציא לי את העיניים.

מר ניר ברטל:

תיכף אתה תוכל להגיב.

לא רבים עם אף אחד .לא רבנו עם אף אחד ,ואין לנו שום כוונה לריב עם אף אחד .ובאנו
גב' אפרת לייזרוביץ:
והגענו ,יחד עם אח שלו ,שיכול להעיד .העלינו אותו למעלה למרפסת' .בוא תראה .עד לאיפה נוח לך ותרגיש בנוחות ואנחנו
נעשה את השינויים' .ועשינו בדיוק באותה נקודה ,באנו לקראתו .ודרך אגב ,העניין עם העיניים ,אני בחיים לא אמרתי דבר כזה.
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מכלול השיקולים שהוועדה פה שוקלת הם בעיקר שיקולי תכנון ובנייה שיקולים הנדסיים.
מר ניר ברטל:
כן רואה ,לא רואה ,פחות מעניין אותנו .אנחנו לא מכניסים את זה לדיון .אתם יכולים לדבר על זה .פה הוועדה יחסית מקצועית.
יש לנו חוק תכנון ובנייה ,מותר ,אסור בתב"ע .מאשרים או לא מאשרים .אז זה שיקול שהוא פחות -
גב' אפרת לייזרוביץ:

אגב ,גם המהנדס שבא וראה את המרפסת וחתכנו את זה,

מר ניר ברטל:

המהנדס של המועצה?

מהנדס של המועצה ,שאול ,פלוס הקונסטרוקטור ששאול המליץ עליו .שאול הנחה אותנו
גב' אפרת לייזרוביץ:
מי מוסמך להסתכל על קו בניין ולאשר לנו את החיתוך ,אם זה יהיה תקין או לא יהיה תקין.
מר ניר ברטל:

מתי זה קרה? שנה ,שנתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש?

גב' אפרת לייזרוביץ:

שנה בערך .פחות או יותר שנה.

מר אסף לייזרוביץ:

כמו שסיכמנו אתו ,עם המשפחה שלו.

גב' אפרת לייזרוביץ:

סיכמנו אתו,

מר אסף לייזרוביץ:

והיחידי שביקר אותך בבית חולים זה אני .לא המשפחה שלך.

סליחה שאני מתערב .אבל אמר ראש המועצה שמה שמטריד אותנו יותר זה הגובה
עו"ד עדי הדר:
האבסולוטי של הבניין ואחוזי הבנייה .איך אתם מתייחסים לזה?
מר אסף לייזרוביץ:

חרגנו ,נכון.

גב' אפרת לייזרוביץ:

זה נעשה בתום לב .אני אגיד בכנות מלאה ,אוקיי? נעשה בתום לב.

מר ניר ברטל:

אתם קניתם את המגרש ,בניתם.

בנינו ,כן .נעשה בתום לב .החלק העליון לא חרגנו ממנו ,לפחות לפי מה שהיה ידוע לנו.
גב' אפרת לייזרוביץ:
שינינו כן את השיפוע ,כיוון שזה מה שהמליץ לנו בעניין של הגשמים .זה הכל.
אז יש לנו פער עובדתי .כי לפי התוכנית שאנחנו רואים פה כן יש חריגה מאוד משמעותית.
מר ניר ברטל:
 80ס"מ כלפי מעלה .אני לא נתקלתי בזה עד היום .וגם לא נתקלתי במישהו שלקח מרפסת וממש ריצף או עשה ממנה דק.
מר אסף לייזרוביץ:

דק.

שבעצם מה שמטריד ,שזה הופך את החלק של מתחת ,ביציאה מקומת הקרקע ,בעצם לפי
מר ניר ברטל:
ההגדרות זה שטח בנוי .ואז הוא נספר באחוזי בנייה.
גב' אפרת לייזרוביץ:

זה הופך את זה לשטח בנוי למרות שהגשם חודר והכל? זה לא אטום.

כן ,גם הבקשה שלכם ,אני אראה לכם את הבקשה שלכם ,שזה זה ,בעצם אתם מבקשים
מר ניר ברטל:
תוספת של  9.4מטר בקומת הקרקע בגלל הקירוי הזה .ואתם מבקשים עוד  50מטר בגג לזכויות בנייה .זו בקשה יחסית חריגה.
מאוד חריגה .במקום  180מ"ר בנוי .240 ,זה בעצם הוסיף  33%לבית .זו בקשה יחסית לא שגרתית .ובשביל לאשר אותה צריך
נימוקים מאוד חריגים .מה שכרגע לפחות לא עלה עד עכשיו .ושוב אני חושב ואומר ,אנחנו ועדה ממליצה .לא משנה ,אם נהיה
בעד או נהיה נגד ,יש לכם דיון נוסף בבית אל ,ותוכלו להסביר גם שם .הקטע אם השכן רואה ,לא רואה ,לא משפיע .לא
רלוונטי.
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עו"ד עדי הדר:

תצטרכו לנמק תכנונית מדוע התוספות האלה דרושות לכם ,במסגרת התב"ע.

אני חושב שלא משנה מה הוועדה פה תחליט ,לפני שאתם הולכים לבית אל ,אני חושב שיש
מר ניר ברטל:
אנשים שמגיעים לוועדות עם א דריכל או מהנדס או מתכנן ,שנותן שיקולים מהתחום הזה ויודע להסביר .לא תמיד משכנע ,אבל
לפחות טוען.
גב' אפרת לייזרוביץ:

מקבלים את ההמלצה.

מר ניר ברטל:

זו לא המלצה .אמרתי יש אנשים שעושים את זה.

סליחה ,אדוני .אני רוצה גם להגיב .תראה ,הם בנו על הגג .זה שלא אמרו ולא תכננו ולא
מר חיים עובדיה:
הגישו ,עזוב .את כל המזגנים הם העבירו על הקיר שלי .יש לפי התוכניות מקום למזגנים .המזגנים העבירו אותם לצד שלי .זה
גם לא תקני .יש תוכנית של המיזוג .יתרה מזאת ,הצינורות עוברים על הגג שלי .הצינורות של המזגן ,הנחושת האלה ,עוברים
אצלי בגג.
חיים ,יכול להיות שאתה צודק .יכול להיות שאתה טועה .כרגע זה לא המקום לדון בזה .אם
מר ניר ברטל:
הם עושים משהו בניגוד לתוכניות שמפריע לך ,תבוא למועצה .שאול כבר לא נמצא ,אבל נמצא בחור בשם יוסי .תבוא ,תגיד
ואנחנו נבדוק .אבל זה לא הפורום כרגע.
מר חיים עובדיה:

בסדר.

מר ניר ברטל:
שלמה .לא להתעצבן ,זה לא טוב.

חברים ,תודה רבה .יש למישהו משהו להוסיף? תודה על הסבלנות שחיכיתם .חיים ,רפואה

*** מוזמנים יוצאים מהישיבה ***
מר ניר ברטל:

אני מתנגד לזה ,ברור.

גב' אורנה רייטר:

אני גם לא אוהבת להכשיר משהו בדיעבד.

דורון? אתה מתנגד לשינוי תב"ע? אלעד ואביבית לא משתתפים ,נכון? אנחנו שלושה
מר ניר ברטל:
מתנגדים לבקשה לשינוי תב"ע .אני ,אורנה ודורון.
הצבעה:
נגד  -ניר ,אורנה ודורון.
לא השתתפו בהצבעה – אלעד ואביבית.
הוחלט:
לא להמליץ על הפקדת התכנית למת"ע.
החלטות
לא להמליץ למת"ע על הפקדת התכנית.
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מס' דף11:
תאריך09/08/2021 :

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר20210006 :
בתאריך20/07/21 :

רשימת הבקשות

חלקה

מגרש

פרטי המבקש

כתובת

סעיף בקשה

גוש

1

20210067

9169

39

38-2

מגדל עדי

הפטל  1/2אורנית

12

2

20210075

9169

41

40-1

שפירא מיכל ואסף

הפקאן  2/1אורנית

18

3

20210081

9169

70

69-1

חליוה אבי וליז

הפקאן  21/1אורנית

22

4

20210069

9169

42-1

לוי שלומי ונעמה

האגוז  32/1אורנית

24

5

20210105

9169

45

44-2

רסי שרון וסגל איה

האגוז  36/2אורנית

27

6

20210084

9169

41

41-1

הדר שי יזמות ונכסים בע"מ

האגוז  30/1אורנית

29

7

20210086

9169

41

41-2

הדר שי יזמות ונכסים בע"מ

האגוז  30/2אורנית

32

8

20210065

9169

45

44-1

רסי אייל וטל

האגוז  36/1אורנית

34

9

20210093

9169

21

20-1

גולן מוריה ודור

התמר  5/1אורנית

39

10

20210099

9156

66

671

זליקובסקי קרן

הברוש  12אורנית

49

11

20210094

715

יאיר מיקי ומיכל

הצאלון  4אורנית

56
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עמ.

מס' דף12:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין1503802 :
מספר בקשה20210067 :
סעיף1:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

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.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה מקורה
מחסן

שטח שירות במ"ר
קיים

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

קיים

מבוקש

179.25
39.97
12.00
107.00
29.12
2.64
179.25

סה"כ:

מבוקש

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

179.25

המגרש הראשון זה מגל עדי.
מגל או מגדל? מגדל רשום.

מר ניר ברטל:

מגדל ,צודק .זה אישור הנגישות?

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,כן ,למעלה .נועם מיימון ,מורשה נגישות.

מר ניר ברטל:

לא ,אבל יש לנו טופס שצריך לחתום,

אדר' נדין לומלסקי:

וטופס בנוסף.

מר ניר ברטל:

הצהרת מורשה נגישות.
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150.76

150.76

39.97

%בניה62.89% :

מס' דף13:

עו"ד אלעד כהן:

זו בנייה חדשה ,נדין?

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

כן .זה המסמך שלנו.
והוא מבקש  3%אני מבין.

מר ניר ברטל:

כן ,מיד אני אראה את זה בסדר יום.

אדר' נדין לומלסקי:

.2.89

מר ניר ברטל:
שנייה.

הוא מבקש  ,2.89שזה  8.25ההנגשה .הוא גם לא בונה הרבה .בונה  .180ניגש לתוכנית,

אדר' נדין לומלסקי:

הקובץ הראשון.

מר ניר ברטל:

זה החתכים רק ,נכון?

גב' אביבית אבורוס:

לא ,רק הקומה הראשונה.

אדר' נדין לומלסקי:

יש עוד קובץ ... .זו תוכנית פיתוח .פשוט קונטור הבית .זה מרתף ,קומת קרקע.

מר ניר ברטל:

זה שירותים?

עו"ד אלעד כהן:
נראה קטן.

אבל רגע ,הרוחב של הפתח של השירותים הוא ראוי להנגשה? עומד בקריטריונים של הנגשה? זה

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

המסך הזה מעוות קצת.
בסדר .אבל מה המספר?

 , 1.35אז זה בערך ,יש פה ,אין בעיה של הפתח .אבל אין פה כאילו חדר למטה.
גב' אביבית אבורוס:
לא אמרנו שצריך להיות לפחות ,תראה לי את החלק העליון? יש כאילו ממ"ד .אין פה חדר מונגש .אין פה מקלחת למטה .זה לא
היה חלק מהקריטריונים? אני לא זוכרת נכון?
אדר' נדין לומלסקי:

יש פה מיקום למעלית עתידית .אז הם מנגישים כנראה,

מר ניר ברטל:
ושירותים .לא חייב להיות -

 ...של מבנה יכולות להיות נגישות .שביל גישה ,כניסה למבנה ,סלון ,חדר שינה ,מקלחת

גב' אביבית אבורוס:

אז איך? אין מעלית .זה רק בעתיד.

מר ניר ברטל:

כתוב שיכולות להיות מונגשות .יש הכנה למעלית?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

גב' אביבית אבורוס:

יש לו כאילו פיר .החלל הכפול הזה.

אדר' נדין לומלסקי:

ליד המטבח .בין מטבח לפינת אוכל.
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מס' דף14:
מר ניר ברטל:

איפה?

אדר' נדין לומלסקי:

בין המטבח לפינת אוכל.

עו"ד אלעד כהן:

איפה שעושים חלל כפול?

אדר' נדין לומלסקי:

מיקום מעלית עתידית.

גב' אביבית אבורוס:

אותו חדר.

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

מעלית שתיפול בתוך חדר ,הבנתי.
לא ,אין פה שום היגיון.
בינינו ,כל הסיפור הזה של האישורים והנגשה שהיה אמור להיות רציני ,הפכו את זה -

זה לא הפכו את זה .אתה צריך להבין שאנחנו לא יכולים להכתיב למציאות שיבוא יועץ
גב' אביבית אבורוס:
ובאמת יעשה את מה שאנחנו רוצים .הוא יבוא ,יחתום עתידית .אין לזה שום משמעות .אנחנו היינו צריכים לבד להפעיל שיקול
דעת .האם יש פה פוטנציאל או לא .האם נראה שקומה אחת מונגשת או לא.
עו"ד אלעד כהן:
לתת למעלון לעבוד?

איך בכלל גם יכולה להיות ,מה עכשיו? כדי להתקין את המעלון יצטרכו לשבור את התקרה ,כדי

גב' אביבית אבורוס:

לא הגיוני .אם עכשיו לא עושים את זה ,זה לא הגיוני.

מר דורון טישלר:

יש הבדל בין מעלון למעלית.

גב' אביבית אבורוס:
יצוקה .מה ,תלך -

זה לא מעלון .בכל מקרה התקרה פה ,הוא אומר דבר נכון .בכל מקרה התקרה פה תהיה

מר דורון טישלר:

אבל יש הבדל בין מעלון לבין מעלית .מעלון יכול להיות גם לאורך גרם המדרגות.

גב' אביבית אבורוס:

אבל מראים לך שזה הולך לעלות -

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

אבל זה לא המקרה פה .פה זה עובר דרך התקרה כאילו.
מעלון זה מדרגות.
איך אתה יכול לעבור דרך התקרה אם היא יצוקה?

גב' אביבית אבורוס:

זה לא הגיוני .וגם את האמת ,זה לגמרי שאלה ליועץ,

אדר' נדין לומלסקי:

הם יכולים לעשות הכנה לפתח.

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

בדקתם אם הקונסטרוקטור לקח את זה בחשבון ,כשהוא תכנן,
אנחנו נבדוק את הקונסטרוקציה לפני מתן היתר בנייה.
לא ,אם הוא לקח בחשבון שהולך להיות פה פתח?
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מס' דף15:
גב' אביבית אבורוס:

נדין ,זה לא כל כך הגיוני שעושים מעלית לתוך חדר .זה נשמע לא הגיוני.

אדר' נדין לומלסקי:

אתם חתמתם על משהו .אנחנו פשוט הופכים,

גב' אביבית אבורוס:

כן ,אבל עדיין צריך להיות פה איזשהו שיקול דעת סביר.

עו"ד אלעד כהן:

אני חושב שגם המסר צריך להיות שיש גבול למה שאפשר להפעיל אותנו.

זה לגמרי .לא צריך להבין כלום כדי להבין שאין פה ,שזה סתם מישהו שרטט את זה ,שיוכל
גב' אביבית אבורוס:
להבין שאם הם ירצו הם יכולים .אני בספק רב אם הרצפה פה לא תהיה יצוקה כמקשה אחת וזהו.
עו"ד אלעד כהן:

ברור שתהיה יצוקה.

ולכן אני לא חושבת שיש פה זה .גם ,עזוב רגע מעתידי ,אם עכשיו אנחנו מדברים על קומה
גב' אביבית אבורוס:
מונגשת לאורח אפילו ,אז אין פה כלום מונגש .יש פה אולי אסלה מונגשת .גם זה לא .אין פה מקלחת ,אין פה כלום למטה .אם
מישהו בא להיות כאן כמה שעות ,אז לא באמת,
עו"ד אלעד כהן:

אפשר להחזיר את זה חזרה ושיעשה את ההשלמות .אולי יש פה תשובות.

מר ניר ברטל:

נדין ,יש משהו להוסיף?

אדר' נדין לומלסקי:

תחליטו.

מר ניר ברטל:

את רואה את הבית עומד בהצהרה? כי ההצהרה דורשת -

גב' אביבית אבורוס:

נדין ,אפשר לראות את זה בחתכים ,לא? אם התכוונו ליצוק שם או לא?

אדר' נדין לומלסקי:

אין חתך דרך הפתח הזה.

עו"ד אלעד כהן:

אביבית ,כשבן אדם רוצה להשאיר פתח ,נניח בוידעם או משהו ,אז בתוכנית הוא כבר משאיר את זה.

גב' אביבית אבורוס:

לא ,הוא כאילו סימן לך .מאיפה אתה יודע מה זה אומר?

אדר' נדין לומלסקי:

יכולים לעשות את זה.

גב' אביבית אבורוס:
של זה.

הוא יכול להחליט שהוא לא יוצק את האזור הזה .אתה לא תראה את זה פה ,כי זה הסימון

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

נראה לך הגיוני בחדר שינה שישאירו פתח? ועוד לעתיד.
לא ישאירו פתח .ברור שיעשו סגירה .אבל זה לא יהיה בטון,
אין בעיה .אם הוא מתחייב שבטופס  4יהיה מעלון שם ,אין לי בעיה עם זה.
לא ,הוא לא צריך שיהיה שם מעלון בטופס .4
אז יהיה פתח.

מה שאני אומרת ,זה בדיוק כמו הכנה לקומה שנייה ,שאתה מכין מדרגות .אתה פשוט שם
גב' אביבית אבורוס:
שם חומר אחר ולא יציקה .כדי שכשתרצה לפרק ולפתוח ,אז תוכל .ולא תצטרך לעשות קידוחים .אז זה מה שצריך לראות גם
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מס' דף16:
פה .אבל זה לא הגיוני ,בלי קשר ,כי סביר להניח שאף אחד לא יעשה מעלית לתוך חדר שינה.
מר ניר ברטל:

טוב ,אנחנו מבקשים ממנו -

מר דורון טישלר:

הסברים.

מר ניר ברטל:

או שיוכיח שהוא יוכל לפתוח אחרי זה את הפתח בגג.

או שיהיה חדר עם שירותים ומקלחת בקומת קרקע .זו כבר הנגשה .אנחנו לא חייבים
גב' אביבית אבורוס:
להנגיש את הקומה השנייה .אחד מהשניים.
תראי רגע את קומת קרקע .בואי נראה אם בכלל יש לו אפשרות להכניס שם אמבטיה .אפילו
עו"ד אלעד כהן:
מקלחון .תראו רגע את קומת הקרקע.
גב' אביבית אבורוס:

לא ,כרגע לא .לפי התוכנית עכשיו לא .אין לך ,זה ממ"ד .ואין לו שום מקום נוסף.

מר דורון טישלר:

אין .יש שירותים קטנים,

עו"ד אלעד כהן:

למה הוא עשה חלל כפול? יש לו בעיה של זכויות בנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

ברור.

מר ניר ברטל:

סגרנו?

אדר' נדין לומלסקי:

מה אתם מחליטים?

אנחנו מחליטים שהוועדה לא השתכנעה שהבית עומד בתנאים של הנגישות ,קרי שיש
מר ניר ברטל:
יכולת להנגיש חדר ומקלחת .אני אקריא :בעניין של מגדל עדי ,ברחוב הפטל  ,1/2מגרש  ,38/2הוועדה לא השתכנעה כי
התוכנית עומדת בתנאי הנגישות,
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
מקלחת אחד.
עו"ד אלעד כהן:

למרות אישור ההנגשה,
למרות ההצהרה של יועץ הנגישות ,נועם מיימון .כי לא מצאנו שיש יכולת להנגיש חדר
ומדובר במקרה קיצוני ,שבו הוועדה מבקשת -

הוועדה לא השתכנעה שהמעלון יכול לאפשר עלייה לקומה השנייה בעתיד לחדר הרחצה.
מר ניר ברטל:
לפיכך ,יש להוכיח יכולת עתידית להנגיש חדר רחצה בתוכנית האמורה .תוספות ,אלעד?
אני חושב שמאחר וזו פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה ,אולי כדאי להגיד שמדובר במקרה קיצוני,
עו"ד אלעד כהן:
שבו אנחנו לא מסתפקים באישור ההנגשה .כי אף פעם לא ביקשנו.
אדר' נדין לומלסקי:

אז רגע ,אתם לא מאשרים את התוכנית?

מר ניר ברטל:

לא מאשרים את התוכנית.

אדר' נדין לומלסקי:

לא מאשרים ,הוא צריך לחזור לתכנון.

גב' אביבית אבורוס:

או להנגיש את קומה ראשונה ,כולל חדר שינה .או להראות יכולת להנגשה לקומה שנייה
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מס' דף17:
בעתיד -
חשוב להוסיף שאישורי היועצים הם כשמם .הם יועצים .גם משרדים ממשלתיים שמקבלים
עו"ד עדי הדר:
המלצה ,בסוף הוועדה היא סוברנית להחליט ולקבל או לא לקבל את המלצת היועץ או המומחה.
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד עדי הדר:
המומחה.

המדיניות שלנו בגדול ,זה לזרום עם האישורים .אבל זה מקרה קיצוני.
ברור .של כולם .אני אומר .זה בסמכות בהחלט לא לקבל את ההמלצה של היועץ או

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לא לאשר את התכנית – הוועדה לא השתכנעה ביכולת העתידית בהנגשת הבית.
החלטות
לדחות את הבקשה להקלה  -הוועדה לא השתכנעה ביכולת העתידית בהנגשת הבית.
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מס' דף18:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין1504001 :
מספר בקשה20210075 :
סעיף2:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

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
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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.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
חניה לא מקורה

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
הבנייה.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:

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% :

סעיף מס'  ,2שפירא מיכל ואסף .ברחוב הפקאן ,גם הבקשה היא הגדלה של  3%בשטח
זה אותו יועץ.
אותו יועץ .זו החתימה של היועץ על התוכנית.
תעלו את הגרמושקה.
זה סוף הגרמושקה.

תגדיל את קומת הקרקע .מקום עתידי למעלית .איפה המעלית פה נופלת בקומה השנייה? הוא כתב
עו"ד אלעד כהן:
מקום עתידי למעלית ,בקומת קרקע .עכשיו השאלה איפה המעלית פה נופלת.
גב' אביבית אבורוס:

אין פה ,איפה השירותים?
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מס' דף19:
אדר' נדין לומלסקי:

למעלה .אנחנו מסתכלים על תוכנית פיתוח .אין פה מידות .אז אולי להזיז.

מר ניר ברטל:

לאן להזיז? ימינה או שמאלה?

גב' אביבית אבורוס:

שמאלה.

אדר' נדין לומלסקי:

יש הכנה למעלון .צריך להזיז.

עו"ד אלעד כהן:

את רוצה אולי את -

גב' אביבית אבורוס:

לא ,לא ,זה הקצב בין ההקלטה שלו לתגובה של המחשב.

מר ניר ברטל:
שמאל או מצד ימין?

זהו ,נו .רואים .פה יש שירותים .מקום עתידי למעלית .עוד דבר? קומה שנייה תהיה מצד

גב' אביבית אבורוס:

מצד שמאל.

אדר' נדין לומלסקי:

אבל אני חושבת שקומת קרקע מונגשת.

מר ניר ברטל:

אין חדר שינה ואין חדר רחצה.

גב' אביבית אבורוס:

יש חדר ממ"ד.

אדר' נדין לומלסקי:

יש חדר אחד צר.

גב' אביבית אבורוס:

עד לאן עולה המעלית? פה היא לא עולה .היא עולה שם,

עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
שהוא מוותר על חדר.
עו"ד אלעד כהן:

איפה את רואה את היציאה של המעלית באמת?
אני לא רואה אותה .אבל היא אמורה ליפול פה ביחס למדרגות.
לא ,זו פשוט מעלית וירטואלית כזאת.
מעלית רק של קומה אחת.
כמו המעלית הקודמת.
לא ,במעלית הקודמת יכול להיות שהוא מוותר על חדר .הוא מחליט שהוא עושה מעלית
נראה לך?

גב' אביבית אבורוס:

זה בקומה הראשונה.

דובר:

מקום עתידי.

גב' אביבית אבורוס:

נכון ,אבל זה צריך להגיע קומה ראשונה -

עו"ד אלעד כהן:

אבל אפשר פחות או יותר להבין איפה זה נופל.
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מס' דף20:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,ליד המדרגות.
אבל הוא לא סימן את זה?

מר ניר ברטל:

בקומה שנייה זה לא מופיע.

אדר' נדין לומלסקי:

זו קומת קרקע.

גב' אביבית אבורוס:

זה מדרגות בכניסה?

אדר' נדין לומלסקי:

מדרגות בכניסה הוא כותב שם הכנה למעלון,

גב' אביבית אבורוס:

הכל הכנות ל ,אז אם הוא לא מנגיש ,למה צריך -

אדר' נדין לומלסקי:

כי אתם הגדרתם את זה כהכנה.

גב' אביבית אבורוס:

הכנה להנגשה?

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

גם שבילים חיצוניים?
כן ,כן.
אבל השבילים החיצוניים לא אפשרנו הכנות.
למה? יש הפרשי גובה בין -
ואיך הוא יתגבר על זה?

גב' אביבית אבורוס:
שנדרש.

רגע ,אז עכשיו צריך לראות ,מה זה הכנה? צריך לראות שיש פה מספיק מרחב לשיפוע

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא ,זה מעלון שיש שם נקודת חשמל .אמורה להיות נקודת חשמל.

עו"ד אלעד כהן:
גב' אלישבע ליוש:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אלישבע ליוש:
עו"ד אלעד כהן:

אני מדבר על בחוץ ,על הפיתוח.
מעלון בחוץ ,חמש מדרגות.
אז יהיה גם מעלון בחוץ.
זה מעלון לא מעלית .זה מעלון חיצוני .כמו במוזיאון ישראל.
אני מה זה בטוח שזה יהיה שם.

גב' אביבית אבורוס:

לא ,זה לא יהיה שם .זה הכנה .כולה לשים נקודת חשמל,

מר ניר ברטל:

הנה ,מקום עתידי למעלית בקומה שנייה.

עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:

איפה זה נופל?
בחדר כביסה.
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מס' דף21:

מר ניר ברטל:

אין לך חדר כביסה.

גב' אביבית אבורוס:

בקיצר ,אין לזה שום היגיון .גם במקרה הזה אפילו הכניסה לא מונגשת.

מר ניר ברטל:

לא ,היא לא צריכה .יכולה להיות בעתיד ההנגשה.

עו"ד אלעד כהן:

אבל גם פה .משמעות הדבר שהוא יצטרך לשבור -

גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

יכול להיות בעתיד ... .לשפץ את כל הבית אז הוא כבר מבקש עוד .3%
שהוא יצטרך לשבור את התקרה כדי לפתוח את הפתח.

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

טוב ,ההחלטה הזאת זהה להחלטה הקודמת?
כן .איזה מזל שאורנה לא פה.

עו"ד עדי הדר:

הכנה לאחוזי בנייה.

הצבעה:
נגד :ניר ,אביבית ,אלעד ודורון.
אורנה לא נחכה בהצבעה.
הוחלט:
לא לאשר את התכנית – הוועדה לא השתכנעה בנושא ההנגשה העתידית.
החלטות
לדחות את הבקשה להקלה  -הוועדה לא השתכנעה בנושא ההנגשה העתידית.
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מס' דף22:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין1506901 :
מספר בקשה20210081 :
סעיף3:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 חליוה אבי וליז
עורך:
 פוזניאק עמרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :הפקאן  21/1אורנית
שטח מגרש 306.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר183.60 :
מ"ר
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אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש69-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:ממ"ד+מרפסת+מחסן+פרגולה 2 +חניות מקורות+
גדרות.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  2.96%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 9.07מ"ר  -להנגשת המבנה.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
חניה מקורה
מחסן
פרגולה

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

55.94
12.00
29.97
6.49
35.57

192.67

48.46

48.46

חליוה אבי וליז ,בפקאן .מגרש  .69הם רוצים .2.96
איזה מגרש זה רק? .69

מר ניר ברטל:

תוכנית הנגשה ,נדין .זה הפיתוח ,זו הקרקע.

אדר' נדין לומלסקי:

זו הקרקע.

גב' אביבית אבורוס:

פה קודם כל יש שירותים יותר מרווחים מהקודם .יותר הגיוניים.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

קיים

מבוקש

192.67

192.67

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

יש מקלחת?
יש גם מקלחת.
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91.51

%בניה62.96% :

מס' דף23:

גב' אביבית אבורוס:

כן .בסדר ,זו לא מקלחת לנגישות אבל היא מקלחת ,בסדר .הכניסה לבית מצד שמאל.

מר ניר ברטל:

בכניסה לבית גם אין מדרגות.

עו"ד אלעד כהן:

מה זה מקלחת להנגשה? יש תקן מסוים?

מר דורון טישלר:

תקן מקלחת לא .אבל הפתח צריך להיות לפחות  1.10מטר.

גב' אביבית אבורוס:

יש גם היגיון .כאילו להיכנס עם כסא או משהו צריך מרחב.

מר דורון טישלר:

 1.10מטר לפחות של פתח.

גב' אביבית אבורוס:

תמרון גם.

אדר' נדין לומלסקי:

בגודל הזה כן אפשר.

גב' אלישבע ליוש:

צריך קוטר של  1.5מטר ,שכיסא גלגלים יוכל להסתובב.

עו"ד אלעד כהן:

ויש פה? יש את זה?

יש  1.5מטר בחלל .אבל תקשיב ,מספיק ששמים פה מקלחות סגור ואז אי אפשר לזוז .אתה
גב' אביבית אבורוס:
לא יודע בדיוק מה הם ,הם יכולים להגיד -
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
אבל איפה זה נופל -
עו"ד אלעד כהן:

כן ,ברגע שיהיה מקלחון סגור ,האסלה כבר לא נגישה.
נכון .אבל כשאתה צריך הנגשה ,אתה פשוט לא שם מקלחון .אתה משאיר את זה פתוח.
לא צריך מעלון.

מר ניר ברטל:

פה לא צריך מעלית .יש לו שירותים ,יש לו מקלחת ,יש לו חדר שינה.

גב' אביבית אבורוס:

בגדול יש לו ,כן .פה זה קצת יותר מרווח .והכניסה מרווחת .אין פה מדרגות.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

טוב ,נקסט.
דורון ,בסדר? מאשרים את התוכנית? אישרנו .מאושר.

הצבעה:
פה אחד.
אורנה לא נכחה בהצבעה?
הוחלט:
לאשר את ההקלה באחוזי הבניה להנגשת המבנה.
החלטות
לאשר את ההקלה באחוזי הבניה להנגשת המבנה ובתנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף24:
BAKPIRUT0000 4

תיק בניין1504201 :
מספר בקשה20210069 :
סעיף4:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 לוי שלומי ונעמה
עורך:
 לוי איתן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  32/1אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

אחוזי בניה מותרים60.00%:

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר
מגרש42-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+כניסה מקורה+מרפסות+פרגולות+
 2חניות מקורות+גדרות.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  3%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 9.00מ"ר להנגשת המבנה.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

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

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

43.61
12.00
3.51
94.65
30.00
33.45

189.00

140.16

140.16

77.06

%בניה63.00% :

סעיף הבא ,לוי שלומי ונעמה .מגרש  3% .42מבוקש.
עוד פעם? הוא קרטל הבחור.

גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

189.00

189.00

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

אה ,זה עוד פעם הוא?
כן.

גב' אביבית אבורוס:
בהנגשה ...

לא ,אני אומרת לך .הבודדים שהסכימו לחתום .לא נראה לי מעניין אותם .מתעסקים

מר ניר ברטל:

הוא שם את החותמת,

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף25:

אדר' נדין לומלסקי:

זה מרתף .השמאלי .ימני זה מרתף ,שמאלי זה קומת קרקע.

מר דורון טישלר:

מצאת את הכניסה לבית?

גב' אביבית אבורוס:

כן ,יותר למטה.

אדר' נדין לומלסקי:

צד שמאלי.

גב' אביבית אבורוס:

כן ,צד שמאל יותר למטה .ממש אחרי המטבח.

מר ניר ברטל:

טוב ,אז הכניסה נראה שהיא בלי מדרגות ,נכון?

גב' אביבית אבורוס:

קודם כל יש פה שני חדרים בקומת קרקע.

מר ניר ברטל:

יש פה שני חדרי שינה .יש פה מקלחת.

גב' אביבית אבורוס:

זה מקלחת וגם מולו זה מקלחת.

עו"ד אלעד כהן:

מה האורך והרוחב של המגרש הזה? זה נראה לי מה זה צר.

מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

לא יותר מ 9-מטר.
זו אשלייה?

מר ניר ברטל:

לא ,למה?

אדר' נדין לומלסקי:

 7.20פלוס .10.20 .3

מר ניר ברטל:

 7.20זה קו בניין ,לא מגרש.

אדר' נדין לומלסקי:

 7.20זה רוחב המבנה .פלוס  3מטר קו בניין.10.20 .

עו"ד אלעד כהן:

למה הוא לא ביקש הקלה של ...

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

 .10.20החלטתם שפחות מ 10-כן .יותר מ 10-לא.
טוב ,אנחנו מאשרים את זה?
כן.
אישרנו.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה.
החלטות
פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף26:
לאשר את ההקלה באחוזי הבניה להנגשת המבנה ובתנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף27:
BAKPIRUT0000 5

תיק בניין1504402 :
מספר בקשה20210105 :
סעיף5:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 רסי שרון וסגל איה
עורך:
 לוי איתן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  36/2אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר

45

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש44-2:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת-:מרתף+ממ"ד+מרפסת 2+פרגולות 2+חניות מקורות
+גדרות.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  3%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 8.85מ"ר  -להנגשת המבנה.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה מקורה
פרגולה

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

קיים

מבוקש

מבוקש

קיים

188.85
49.13
12.00
110.06
30.00
47.10
188.85

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

188.85

152.06

152.06

96.23

%בניה62.95% :

סעיף  ,5רסי שרון וסגל איה.
אותו איש.

מר ניר ברטל:

מגרש  .44/2והם גם רוצים  .3%מה לפתוח ,ימין או שמאל? זוכרת ,נדין?

אדר' נדין לומלסקי:

איפה שלא קשור המשך,

מר ניר ברטל:

בשניהם לא כתוב .זה טוב?

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,אפשר קצת להגדיל.

עו"ד אלעד כהן:

שטח אחר
במ"ר

מה זה ,מגרש כדורגל? אין חדרים ,אין כלום?

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף28:

אדר' נדין לומלסקי:

מה חסר לך?

מר ניר ברטל:

זו כניסה לבית מתחת .דלת רחבה לנגישות .חדרי שינה .יש לו הכל? כן .בסדר? אישרנו?

אדר' נדין לומלסקי:

דלת רחבה לנגישות.

עו"ד אלעד כהן:

איפה הדלת הרחבה? אה ,למעלה.

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא שם .כניסה לחדר שינה.

מר ניר ברטל:

פה כתוב דלת רחבה לנגישות ,פה כתוב דלת רחבה לנגישות.

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

מה זה אומר במידות?
.95
לא פחות.

מר ניר ברטל:

ואפילו יש לו הכנה עתידית למעלית .בסדר .אישרנו?

גב' אביבית אבורוס:

ההכנה העתידית נשארת רק בתוכניות.

מר ניר ברטל:

זה מה שביקשנו .יכולת עתידית.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר אתה ההקלה באחוזי הבניה להנגשת המבנה.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף29:
BAKPIRUT0000 6

תיק בניין1504101 :
מספר בקשה20210084 :
סעיף6:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 הדר שי יזמות ונכסים בע"מ
עורך:
 בר ירדן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  30/1אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר

41

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש41-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת-:מרתף+ממ"ד+מרפסת 2+חניות לא מקורות+גדרות.
מבוקש שינוי בינוי  -הגבהת קיר תמך דרומי לגובה  2.20מ' במקום  1.80מ'.
השכנים בגבולות המשותים חתומים ע"ג תכנית הפיתוח.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה לא מקורה

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

קיים

מבוקש

179.96
9.43
12.00
89.96
25.00
179.96

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

179.96

101.96

101.96

34.43

%בניה59.99% :

מהלך דיון
סעיף  .6טוב ,פה כבר סיימנו עם הנגישות .מגרש  .41/1הם מבקשים שינוי בינוי ,הגבהת
מר ניר ברטל:
קיר תמך דרומי לגובה של  2.20במקום  1.80מטר .השכנים בגבולות,
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

השכנים חתמו להם על הפיתוח .אז בוא נראה רק איפה הקיר הזה נופל.
איזה קיר זה?
איפה שמבקשים את ההגבהה .יש פה גם מכתב הנמקה ראיתי.
כן .תיכף אני אפתח אותו.

אני חושבת שהכי טוב לפתוח תוכנית פיתוח ואז רואים את מיקום המגרש והבקשה להגבהה
אדר' נדין לומלסקי:
נובעת מהפרשי גובה ,זה מובנה בתב"ע .הפרשי גובה בין אפס-אפס של המגרש לבין המגרשים הגובלים מהצד הדרומי.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף30:
עו"ד אלעד כהן:

כאילו הוא לא רוצה להיות נמוך יותר מהם?

אדר' נדין לומלסקי:

הוא גבוה מהם.

מר דורון טישלר:

את החומה הוא רוצה להגביה רק.

אדר' נדין לומלסקי:

אין לו ברירה.

מר ניר ברטל:

אה ,כדי שלא תהיה לו חומה -

מר ניר ברטל:

נדין ,הקיר שהוא רוצה להגביה זה הדרומי? זה זה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

אוקיי .בוא נראה אותו .מה להראות? חתך?

אדר' נדין לומלסקי:

חתך .או חזית מערבית.

מר ניר ברטל:

איזה הכי טוב? למעלה ,למטה ,ימינה ,שמאלה?

אדר' נדין לומלסקי:

ימינה .הנה ,אתם רואים.

מר ניר ברטל:

הקיר הזה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .הוא בעצם מגיע עד מפלס הקרקע שלו ,ואחר כך הוא עושה -

מר ניר ברטל:

רגע ,בין זה לזה יש לנו .2.20

עו"ד אלעד כהן:
מטר,
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

אני לא בטוח שהוא צריך הקלה .אם הוא חייב להקים גדר ,והגדר התקנית היא לפחות  80ס"מ או 1
 1.80מטר.
לא ,אני מדבר מהאפס-אפס שלו.
 1.10מטר זה ...
 1.10מטר? אז אני לא בטוח שהוא צריך בכלל את ההקלה ,את האישור שלנו.
איזו הקלה?
הוא רוצה להגביה הבנתי ,נכון?

מר ניר ברטל:

כן.

אדר' נדין לומלסקי:

זה מה שהוא מראה 2.20 .במקום  1.80מטר.

אז אני אומר ,מאחר והוא ממילא חייב להקים גדר תקנית אצלו ,ביחס לאפס-אפס שלו ,אני לא בטוח
עו"ד אלעד כהן:
שהוא בכלל צריך את האישור שלנו.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף31:
מר ניר ברטל:
אישור הוועדה.
עו"ד אלעד כהן:
להיות.
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

לא ,הוא צריך .התב"ע אומרת שקירות תמך יהיו עד  1.80מטר .מעל  1.80מטר צריך את
אבל תקשיב מה קורה פה .אם אתה לא מאשר לו ,אין לו גדר תקנית במגרש .שזה משהו שלא יכול
מעל לחומה יש גדר תקנית.
מעל לחומה שלו?
מעל לחומה של  2.20יש גדר תקנית.
אוקיי .והוא רוצה להפוך אותה לגדר -

מר ניר ברטל:

לא ,לא .תסתכל ,אלעד.

אדר' נדין לומלסקי:

הוא מראה  2.20הפרש.

רגע ,רגע ,אלעד .זה האפס-אפס של המגרש שמתחתיו .148.90 .זה האפס-אפס של החצר
מר ניר ברטל:
שלו .150.90 .אז אם הוא עושה  1.80מטר הוא מגיע עד לפה .וכל החול יישפך.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

רגע ,מי מבקש את זה? התחתון או העליון?
העליון.

אז אני אומר .אין לך ברירה .כי אם אתה לא מאשר לו את זה ,אז אין לו גדר תקנית בבית .זה בדיוק
עו"ד אלעד כהן:
המצב שיש אצלי .אין לך ברירה.
מר ניר ברטל:

נכון .נכון.

אדר' נדין לומלסקי:

ועל זה אנחנו מבקשים אישור.

מר ניר ברטל:

מאשרים .אישרנו.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את שינוי הבינוי.
החלטות
לאשר את שינוי הבינוי ובתנאים הבאים:

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף32:
BAKPIRUT0000 7

תיק בניין1504102 :
מספר בקשה20210086 :
סעיף7:
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מבקש:
 הדר שי יזמות ונכסים בע"מ
עורך:
 בר ירדן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  30/2אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר

41

אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש41-2:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+מרפסת 2+חניות לא מקורות+גדרות.
מבוקש שינוי בינוי  -הגבהת קיר תמך דרומי לגובה  2.20מ' במקום  1.80מ'.
השכנים בגבולות המשותפים חתומים ע"ג תכנית הפיתוח.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה לא מקורה

שטח שירות במ"ר
מבוקש

קיים

9.43
12.00
89.96
25.00

179.99

101.96

101.96

מהלך דיון
מר ניר ברטל:

סעיף  .42/1 .7אותו דבר .זה השכן שלו ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .פה הוא גובל עם הרחוב.

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

קיים

מבוקש

179.99

179.99

סה"כ:

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

זה רחוב ראשי ,רחוב צדדי?
לא ,רחוב צדדי .קודם אישרנו את זה .ועכשיו אנחנו מאשרים את זה.
איפה פה הרחוב הראשי?
זה רחוב האגוז .פה הכיכר.
אה ,זה כאילו יושב ,הבנתי.
והוא מצד אחד הרחוב הראשי ,מצד שני מהרחוב -
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34.43

%בניה60.00% :

מס' דף33:

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

ואיזה גדר הוא רוצה להגביה?
אותו דבר .את הדרומית.
אחורית .אה ,אז אין בעיה .זה לא גובל -

הכניסה ,דרך אגב ,לבית שלו היא ,החניות הן למעלה או למטה? כן ,למעלה .וואי ,יהיה
מר ניר ברטל:
קשה לצאת ולהיכנס עם הרכב לרחוב הזה.
אדר' נדין לומלסקי:

כולם ככה.

מר ניר ברטל:

כולם ,כן .כל השורה הזאת נכנסת ויוצאת מהאגוז?

אדר' נדין לומלסקי:

בוודאי.

מר דורון טישלר:

רחוב ראשי.

עו"ד אלעד כהן:

מה זה שונה לתושבי האגוז היום ,אזור של הרב,

מר דורון טישלר:

מהאלון .זה כמו באלון.

עו"ד אלעד כהן:

זה כמו האגוז .כמו בת חן והרב .אותו דבר.

מר ניר ברטל:

איך אני יודע איפה צפון פה? נדין ,זה הקיר הזה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,כן.

מר ניר ברטל:

אותו דבר .מ?148.90-

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,כן.

מר ניר ברטל:

אישרנו חברים?

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

אין לך ברירה.
אישרנו.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את שינוי הבינוי.
החלטות
לאשר את שינוי הבינוי ובתנאים הבאים:
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מס' דף34:
BAKPIRUT0000 8

תיק בניין1504401 :
מספר בקשה20210065 :
סעיף8:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 רסי אייל וטל
עורך:
 לוי איתן

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :עתודות

כתובת הבניין :האגוז  36/1אורנית
שטח מגרש 300.00 :מ"ר
גוש וחלקה9169 :
תכנית121/15 :

שטח בניה מותר180.00 :
מ"ר
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אחוזי בניה מותרים60.00%:

מגרש44-1:

תאור בקשה
בניה חדשה

מגורים דו משפחתי
מהות הבקשה
יחידת דיור צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+מרפסת פתוחה 2+חניות מקורות
+גדרות.
מבוקש שינוי בינוי להגבהת גדר דרומית לגובה  2.65מ' במקום  1.80מ'.
מבוקשת הקלה באחוזי הבנייה בשיעור  3%משטח המגרש המהווים תוספת שטח
 8.85מ"ר  -להנגשת המבנה.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

מגורים
מרפסת לא מקורה
ממ"ד
מרתף
חניה מקורה
פרגולה

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
ו 3%-בהנגשה .גם וגם.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
השנייה?

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

188.85
51.53
12.00
110.06
30.00
47.10
188.85

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

188.85

152.06

152.06

98.63

%בניה62.95% :

סעיף  ,8רסי אייל וטל .44/1 .הם מבקשים גם שינוי גובה גדר ל 2.65-במקום  1.80מטר,
בוא נתחיל רגע עם ההנגשה.
זו הצהרה חתומה.
אז יש את כל מה ...
מה רצינו ,את ההנגשה קודם? אני בתוכנית הנכונה ,נדין? או שההנגשה זו התוכנית
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מס' דף35:
אדר' נדין לומלסקי:

מה זה שנייה? לא ,לא ,זה פה.

מר ניר ברטל:

לא ,יש לו ימין ,שמאל .יש לו שני ,זה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .פה יש ,אני חושבת ,חדר מונגש .בצד הצפוני של המגרש.

עו"ד אלעד כהן:

תגדילי את זה אולי .אני לא רואה כלום.

מר ניר ברטל:

איזה קומה אנחנו ,נדין?

אדר' נדין לומלסקי:

זו קומת קרקע.

מר ניר ברטל:

קומת קרקע .זו הכניסה ,בלי מדרגות.

עו"ד אלעד כהן:

זו קומת קרקע?!

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

חדר מגורים כתוב פה ,חדר שינה ,חדר שינה ,חדר שינה עם שירותים בלי מקלחת ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

עם מקלחת.

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

ומה יש בקומה השנייה?
תיכף .אבל יש פה עוד מקלחת .זה נראה לי כמו קומה שנייה.
גם לי זה נראה כמו קומה שנייה.
זה קומת קרקע .החדר הצפוני.
אז מה יש בקומה השנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא ,זה מרתף.

מר ניר ברטל:

אז יכול להיות שהוא בונה רק קומה אחת?

לא ,בבקשה .להזיז ימינה .לא ,זה מרתף .לא ,ניר ,בבקשה .אתה חוזר אחורה .זו תוכנית
אדר' נדין לומלסקי:
פיתוח .אחר כך תוכנית מרתף .אחר כך קומת קרקע.
מר ניר ברטל:

זהו ,אין לי עוד שמאלה.

אדר' נדין לומלסקי:

זו קומת קרקע.

מר ניר ברטל:

אין לי שמאלה .אולי בתוכנית השנייה.

אדר' נדין לומלסקי:

איך זה אין לך שמאלה?

מר ניר ברטל:

נתקעתי .הנה ,זו הקומה השנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן .זו קומה שנייה .
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מס' דף36:

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

כמה חדרים יש בבית הזה? הנה הכנה עתידית למעלית.
אבל הוא לא צריך .איפה ראית?
ליד החדר השמאלי .חדר שינה ,הנה פה .הכנה למעלית באמצע מסדרון .אתם קולטים?
לא ,זאת ההכנה למעלית.
באמצע מסדרון.
למה ,יותר הגיוני.
באמצע מסדרון .את יכולה לעשות מעלון באמצע מסדרון?
אני לא מבינה .זה פה? מה יש בהמשך שלו?
אבל זה מסדרון ,אביבית.

גב' אביבית אבורוס:

מסדרון לאן? זה מה שאני מנסה להבין.

אדר' נדין לומלסקי:

זה לא מסדרון ,זה חלל פתוח.

גב' אביבית אבורוס:

חלל פתוח אבל מה יש בהמשך שלו?

עו"ד אלעד כהן:

איך יגיעו למרפסת ,למשל?

מר דורון טישלר:

גינה ,אביבית .גינה.

גב' אביבית אבורוס:

לא ,המרפסת נכנסת ממקום אחר.

מר דורון טישלר:

זה חלל פתוח לגינה.

גב' אביבית אבורוס:

יפה .זה דווקא מיקום מצוין .כי אז אתה עולה למעלה במעלית ונכנס ישר למסדרון.

עו"ד אלעד כהן:

אבל מאיפה את נכנסת למרפסת ,אם לא מהכניסה?

גב' אביבית אבורוס:

לא ,אבל יורידו את הקיר הזה ,מה זאת אומרת? ברור שברגע,

אדר' נדין לומלסקי:

יש שם הכנה לפתח.

גב' אביבית אבורוס:

ברור שיהיה שם פתח.

מר ניר ברטל:

אבל יש לו את הכל בקומה הראשונה.

גב' אביבית אבורוס:

קודם כל ,יש לו הכל בקומה ראשונה ,זה בסדר.

מר דורון טישלר:

וזו התוספת  ?3%שהקיר הזה יישבר ,יהפוך לחלק מהבית?

אדר' נדין לומלסקי:

תוספת שטח .הקיר הזה לא קשור לשטח.
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מס' דף37:

מר דורון טישלר:
בצד שני ,נכון?

בשביל לעשות את השטח של המעלית בתוך הבית ,צריך לפתוח שם את הקיר ולסגור קיר

גב' אביבית אבורוס:

כן ,כי כרגע הוא כאילו מחוץ לבית .נכון.

אדר' נדין לומלסקי:

הוא לא צריך לסגור .הוא יעשה פיר מעלית עם זכוכית,

גב' אביבית אבורוס:

חיצוני?

מר דורון טישלר:

עדיין זה לסגור ,מה זה משנה?

גב' אביבית אבורוס:

לא ,יכולה להיות מעלית חיצונית.

מה זה משנה? אפילו אם הוא לא היה מסמן את ההרחבה למעלית ,הבית יכול להיות מונגש.
מר ניר ברטל:
כי יש לו הכל בקומת קרקע .חדר שינה ,שירותים ,מקלחת.
עו"ד אלעד כהן:

מקלחת גדולה.2.62 ,

מר ניר ברטל:

סגרנו את נושא ההנגשה?

אדר' נדין לומלסקי:

יש לו עוד בקשה ,הקלה לגובה חומה.

מר ניר ברטל:

בואי נראה איפה זה .איזו קומה זאת? דרומית ,צפונית?

אדר' נדין לומלסקי:

דרומית.

מר ניר ברטל:

אוקיי ,אז גם ,אותו סיפור .אותה שורה .קודם אישרנו את מגרש .41

אדר' נדין לומלסקי:
ימין .הוא רוצה .2.65

הוא גם גובל עם הרחוב שנמצא בערך  3מטר נמוך ביחס לרחוב האגוז .לא רואים כאן .בצד

גב' אביבית אבורוס:

איפה אני רואה  ?2.65יש לי פה .2

אדר' נדין לומלסקי:

פה  2.20אבל עם רחוב ,בחלק השני הוא גובל עם הרחוב .ורחוב יותר נמוך.

מר ניר ברטל:

איפה אני רואה את זה?

אדר' נדין לומלסקי:

אפשר לזוז לפריסת קירות ,בסוף.

עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

הרחוב שהוא פונה אליו זה רחוב ראשי או רחוב פנימי?
פעם אחת לאגוז ,פעם אחת לרחוב פנימי.
כן ,אבל מה שהוא מבקש את ההקלה רק.

מר דורון טישלר:

לרחוב הפנימי.

מר ניר ברטל:

הנה פה ,באגס.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף38:

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

הכניסה שלו מהאגוז.
ופה השכנים מסכימים? יש פה הסכמת שכנים?

מר דורון טישלר:

זו שכונה של פירות?

מר ניר ברטל:

כן ,זה תמר ,תפוח ,אגס ,פקאן ,אפרסק ,תפוז והאשל.

עו"ד אלעד כהן:

נדין ,יש פה הסכמה של שכנים?

אדר' נדין לומלסקי:

אין צורך בהסכמת שכנים .אם אתם מאשרים או לא מאשרים.

מר ניר ברטל:

אני בעד .אין לי בעיה .דורון? אלעד? אביבית? פה אחד.

הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבניה להנגשת המבנה.
החלטות
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה ובתנאים הבאים:
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מס' דף39:
BAKPIRUT0000 9

תיק בניין1502001 :
מספר בקשה20210093 :
סעיף9:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

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 שינוי בינוי:
 הגדלת והזזת חנייה. בגובה החומה האחורית  2.70 -מ' במקום  1.80מ'.מבוקשות הקלות:
 .1באחוזי הבנייה בשיעור  2.89%משטח המגרש המהווים תוספת שטח  8.48מ"ר -
להנגשת המבנה.
 .2בקו 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

מהלך דיון
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

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% :

הגענו לסעיף  .9גולן ומוריה דור ,רחוב התמר ,מגרש  .20הם מבקשים ככה :הגדלה והזזה,
 2.70במקום  1.80מטר.

כן ,רגע .קודם כל הגדלה והזזת החנייה 2.70 .במקום  1.80מטר 3% .להנגשה וקו בניין
מר ניר ברטל:
צידי  .5%יש הקלה שהם פספסו? מה להתחיל? להתחיל עם החנייה?
אדר' נדין לומלסקי:
גובה בין אפס-אפס של המגרש.
עו"ד אלעד כהן:

קודם כל תראו את המקום של המגרש .הוא גובל עם שצ"פ .וגובה חומה מובנה בהפרשי

רגע ,עובר מהר מדי .תן לנו לעכל.
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מס' דף40:

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

זו כיכר הכבשים .זה השצ"פ .זה האשל .ופה שמאלה רחוב התמר .זה המגרש הזה.
ואיפה החנייה שהוא מבקש להזיז? מן הסתם לרחוב התמר.
איזו חנייה?
מופיע שם הזזת חנייה.

מר ניר ברטל:

הנה ,תסתכלי ,נדין .הבקשה הראשונה הגדלה והזזת חנייה.

אדר' נדין לומלסקי:

אוקיי .בסדר .זה שינוי בינוי.

מר ניר ברטל:

זה מה שהוא מבקש ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

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

איפה הייתה אמורה להיות החנייה?
פה ,באותו מקום .רק הוא מגדיל אותה .במקום  5.40הוא מבקש  6מטר.
צריך אישור לדבר כזה בכלל? הוא צריך לקבל אישור להגדלת חנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

זה שינוי בינוי.

מר ניר ברטל:
במקום  1.80מטר.

אושר .החנייה אושרה .הלאה ,מה הדבר השני שהוא מבקש מאתנו? גדר אחורית 2.70

עו"ד אלעד כהן:

הגדר פונה לאן? לשצ"פ או לרחוב?

אדר' נדין לומלסקי:

לשצ"פ.

מר ניר ברטל:

איפה החתכים? בתוכנית השנייה .איזה חתך להראות ,נדין?

אדר' נדין לומלסקי:

חתך לאורך.

עו"ד אלעד כהן:

איך הוא מנמק את ההגבהה שהוא רוצה?

מר ניר ברטל:

חזית דרומית אני צריך?

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,אנחנו צריכים פריסת קירות ,בסוף.

עו"ד אלעד כהן:

מה הנימוק שלו? למה הוא רוצה להגביה?

אדר' נדין לומלסקי:

זה בדיוק אותו סיפור שהיה אצל,

מר ניר ברטל:

שזה השצ"פ ,שטח ציבורי פתוח .נו ,אז אני לא רואה  .2.60זה  1.30מטר פה.

לא ,החתך פשוט לא במקום הנכון .אפשר לראות בפריסת קירות .ראינו עכשיו .הנה ,אתה
אדר' נדין לומלסקי:
רואה שם? פריסת קירות 149.60 .זה מפלס שצ"פ .ו 150-זה מפלסי שצ"פ 152.30 .זה גובה הקרקע שלו בתוך המגרש.
פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף41:

מר ניר ברטל:

ואיך הוא בצפוני? הוא בגובה אפס-אפס של הרחוב?

אדר' נדין לומלסקי:

בטח.

עו"ד אלעד כהן:

זאת אומרת גם פה ,אם לא נאשר לו ,זה משאיר לו גדר לא תקנית במגרש?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר דורון טישלר:

מה זה גדר לא תקנית? זה אומר שאת הגדר הקלה הוא יצטרך לעשות אותה יותר גבוהה.

עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

לא ,אבל גדר קלה לצורך העניין זו גדר.
הבעיה היא הקיר עצמו ,שלא תהיה לך נסיגת קרקע.
לא ,אבל גדר וגדר קלה זה היינו הך לצורך העניין.
לא נכון .אם אתה לא מאשר את החומה הגבוהה יותר ,אז יש לך נסיגת קרקע.
גדר וגדר קלה מבחינת ההיתר זה אותו דבר .לא סוג החומר קובע .נכון יועמ"ש?

מר ניר ברטל:

אישרנו את הקיר?

מר דורון טישלר:

כן.

לא סיימנו אתו .יש לנו גם  3%וקו בניין צידי .בואו נפתח רגע את הצהרת מורשה נגישות.
מר ניר ברטל:
נועם ידידנו .ובואו נלך לקומות .זה פיתוח ,זה מרתף ,זה קרקע .זו תבנית שעוברת מהר .כניסה מבחוץ זה זה? בלי מדרגות,
נכון? יש פה מיקום למעלון .ויש פה שירותים ,מקלחת וממ"ד ,שיכול להיות חדר שינה .אז יש את כל הפונקציות.
עו"ד אלעד כהן:
זה  1.10מטר בערך.
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

איך זה יכול להיות שב 1.75-מטר רוחב נכנסים גם שירותים וגם מקלחת? הרי שירותים נורמאליים
אתה מדבר על  1.90מטר.
אני מדבר על שירותים מכובדים.

גב' אביבית אבורוס:

מכובדים זה קשה.

גב' אלישבע ליוש:

 80מקלחון 90 ,שירותים.

גב' אביבית אבורוס:

 80מקלחון זה לא כזה אידיאל .אבל  90שירותים זה גם מינימום ,וגם-

עו"ד אלעד כהן:

זהו ,זה לא משהו פרקטי .זה כזה על הקשקש.

גב' אביבית אבורוס:

בטח לא מונגש .אבל בסדר.

מר ניר ברטל:

זה קומה שנייה.

עו"ד אלעד כהן:

זה צריך להיות  2מטר לפחות ,כדי שזה יהיה נורמאלי.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף42:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

לא רוצה להגיד לך איזה אמבטיות אני משפצת....
אם תסתכלי על הדשא שהוא צהוב ,תביני למה -

מר ניר ברטל:

סגרנו את ההנגשה? אלעד? יפה .נשאר לנו רק קו בניין צידי .נדין?

אדר' נדין לומלסקי:

כן ,בקומה א'.

מר ניר ברטל:

אלעד ,יש פה קטע טריקי .זו קומת הקרקע.

גב' אביבית אבורוס:

שנדרש בגלל ה 3%-תוספת?

אדר' נדין לומלסקי:

זה פתרון ארכיטקטוני שלו .התכנוני.

מר ניר ברטל:
הוא בולט לכל האורך.

הוא בולט ,דורון .שים לב .פה ,בקומת קרקע ,הוא בולט רק בחלק הזה .אבל בקומה השנייה

מר דורון טישלר:

מרפסת.

עו"ד אלעד כהן:

מה הרוחב של המגרש שלו?

מר ניר ברטל:

זה קו המגרש .זה קו הבניין.

אדר' נדין לומלסקי:

אני צריכה לראות את המידות .אני לא זוכרת.

גב' אביבית אבורוס:

בסדר ,אבל  10ס"מ.

עו"ד אלעד כהן:

בסדר ,כל אחד ירצה ,אבל השאלה -

מר ניר ברטל:

אני לא רואה סיבה למה הוא צריך לבלוט בקומה השנייה? נדין?

אדר' נדין לומלסקי:

כי זה התכנון שלו.

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

מה הרוחב ,נדין?
התב"ע מאפשרת לכם לאשר את ההקלה בלי סיבה.
התב"ע קובעת באיזה תנאים?

אדר' נדין לומלסקי:

לא .ללא תנאים.

מר ניר ברטל:

אני לפחות ,היו כמה פעמים שמישהו רצה סתם בשביל ליופי ,אני הצבעתי נגד.

עו"ד עדי הדר:

זו שאלה של עיצוב אדריכלי .אין פה משהו.

עו"ד אלעד כהן:

עיצוב אדריכלי זה לא ...

מר ניר ברטל:

אם יש פה יעילות תכנונית ,סבבה .אבל אם מישהו רוצה בית יותר רחב,

מר דורון טישלר:

הסעיף האחרון מבחינתי לא מאושר .השאר כן.
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מס' דף43:

עו"ד אלעד כהן:

רגע ,שנייה .אבל חסרים לנו כמה נתונים .מה הרוחב של המגרש?

אדר' נדין לומלסקי:

.10

גב' אביבית אבורוס:

אין פה בעיה.

מר ניר ברטל:

לא אידיאלי ,אבל בסדר.

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

נדמה לי שהוא יכל לקבל פה בכלל הקלה על רוחב ,לא?
מה ,אי רגולרי?
זה לא אי רגולרי .קראנו לזה בעיה תכנונית .אנחנו החלטנו.

תבינו בבקשה .אם אתם מאשרים הגדלת שטח ולא מאשרים הקלה ,אתם לא מאשרים את
אדר' נדין לומלסקי:
כל התוכנית שלו .אתם פשוט מבקשים ממנו לשנות את התכנון.
גב' אביבית אבורוס:

 ...זה קשור לסעיף הקודם.

מר ניר ברטל:

למה? תסתכלי ,פה הוא אפילו לא מתקרב לקו בניין.

ברוב המקרים ,נדין ,הם לא מבקשים גם וגם .הם מבקשים רק את תוספת אחוזי הבנייה .לא בכל
עו"ד אלעד כהן:
המקרים זה הולך ביחד .זה לא נכון.
אדר' נדין לומלסקי:

נכון .אבל במקרה הזה הוא מבקש.

גב' אביבית אבורוס:

כי הוא מבקש לרוחב ולא לאורך הבית.

אדר' נדין לומלסקי:

כי הוא ממקם פונקציות של הבית לאורך ,יש לו מסדרון,

עו"ד אלעד כהן:

בוא נראה את הגודל של החדרים שנייה.

גב' אביבית אבורוס:

הוא מעדיף להרחיב את הבית ולא להאריך את הבית .כי גם ככה זה בית צר וארוך.

אדר' נדין לומלסקי:

תראו ,הוא מבקש להרחיב את המסדרון ,אז הוא צריך את ה 15-ס"מ האלה.

עו"ד אלעד כהן:

חדר שינה רוחב של  ,4.1זה מה זה חדר מכובד.

כן ,אבל אם בסוף אתה מוסיף לו פה  15ס"מ והם יבואו לידי ביטוי ברוחב המסדרון ,זה
גב' אביבית אבורוס:
חלק מההנגשה .יש בזה הרבה היגיון להנגשה.
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:
גב' אביבית אבורוס:

אבל אביבית ,ההנגשה היא בקומת קרקע.
מסדרון למעלה ,בשביל שהקומה העליונה תהיה -
זה לא מה שהוא ביקש.
לא ,ההנגשה היא באופן כללי .למה ,יש פה את הפטיו הזה.
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עו"ד אלעד כהן:

אם אתה לוקח בחשבון את הקומה השנייה ,בוא נראה שיש הכנה למעלון סביר.

גב' אביבית אבורוס:

מה זה הפטיו הזה? סוג של הכנה.

אדר' נדין לומלסקי:

סוג של הכנה למעלית.

גב' אביבית אבורוס:
השטח הזה.

הרי הוס פנו לו שטח .הוא יכול גם להוסיף לאורך .זה לא משנה .זה לא שהוא מקבל את

מר ניר ברטל:

יש לו את כל זה לבנות.

אתה יכול להגיד לו היום תצא מקו בניין ,אז הוא יאריך אותו ,יעשה את הבית עוד יותר
גב' אביבית אבורוס:
ארוך .פה הוא מבקש  15ס"מ ברוחב ולא באורך .שיש פה היגיון .גם הבית ...
עו"ד אלעד כהן:

מה עם עמדת השכן? הוא גובל בשכן?

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

איך זה קשור בשכן?
אני שואל אם יש פה הסכמה של שכן.

אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

למה? אין צורך בהסכמת השכן.
צריך ,לא צריך ,זה עניין של שיקול דעת .אני שואל אם יש פה הסכמה.
הוא לא צריך ,אבל.

מר דורון טישלר:

אם לא צריך ,אז כנראה לא נבדק גם .אני לא מתנגדת לזה .זה נראה לי סביר אם בסוף יעשו
גב' אביבית אבורוס:
פה מסדרון ,או משהו כזה .למרות שהוא רק  1.05מטר,
מר ניר ברטל:
הרוחב של החדרים ירד ל.3.50-
עו"ד אלעד כהן:

לי יש שאלה אחת .כרגע הרוחב של החדרים הוא  .3.65אם אנחנו מורידים לו  15ס"מ,

שזה יפה ,אגב.

מר ניר ברטל:

 3.50על .3.05

גב' אביבית אבורוס:

נכון .אבל לא ,מה שהוא יכול לעשות ,להאריך טיפה,

עו"ד אלעד כהן:

זה חדר ענק.

גב' אביבית אבורוס:

זה חדר סבבה .לא ענק .סביר.

מר דורון טישלר:

לפי מה שבונים היום ,זה חדר גדול.

גב' אביבית אבורוס:

מה ,דירות אתה מדבר? אנחנו לא בדירה.

עו"ד אלעד כהן:
שאליו זה פונה.
אדר' נדין לומלסקי:

יש לי הצעה .בואו נבקש הסכמה של שכן .כי היחידי שיכול במירכאות "להיפגע" מזה זה השכן.
 15ס"מ?
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מס' דף45:

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

בוא ,אני חושב שזה איזון .על פניו אין פה הצדקה .מצד שני ,אם לשכן זה לא מפריע ,אז לי זה לא
לי לא מספיק שכן .כי בסוף זה כל השכונה יותר מצומצמת .אני מתנגד ל 15-ס"מ.
טוב ,אני מתנה את זה בהסכמת שכנים.

גב' אביבית אבורוס:

אם זה לא הכרחי ,אז אין לי,

אדר' נדין לומלסקי:

אז מה ההחלטה?

עו"ד עדי הדר:

השכן יכול לדרוש כסף .בזכות עצמו.

מר ניר ברטל:

אביבית את בעד? נגד?

עו"ד אלעד כהן:

עמדת שכן.

גב' אביבית אבורוס:

זה לא הכרחי ,אז לא יודעת אם אפשר.

מר דורון טישלר:

לא ,אני נגד.

מר ניר ברטל:

אביבית מתנגדת,

מר דורון טישלר:

מתנגד.

מר ניר ברטל:

אז אישרנו את כל ההקלות ,שלושה נגד ה 15-ס"מ :אני ,דורון ואביבית .ואלעד בעד.

עו"ד אלעד כהן:

הצעה נגדית.

גב' אביבית אבורוס:

 ...מה הצעה נגדית?

מר ניר ברטל:

אמרת ,הצעת נגדית זו הסכמת שכן.

כן ,אבל הוא צודק ,היועמ"ש .עמדת השכן .כי הסכמה זה אומר שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
עו"ד אלעד כהן:
שוב פעם ,אם השכן יסכים ,אני לא הייתי,
גב' אביבית אבורוס:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,אבל אם זה לא ...
דווקא בגלל שזה מקרה גבולי .אם זה לא מקרה גבולי אני לא צריך את השכן.
הצעת ההחלטה הנגדית שלי היה להתנות את ההקלה בקבלת עמדת השכן.

סיימנו את הסעיף הזה .נוודא שלא שכחנו איזו הקלה .אז חנייה אישרנו ,חומה אישרנו,
מר ניר ברטל:
אחוזי בנייה אישרנו וקו צידי לא אישרנו.
מר ניר ברטל:

סעיף  .10זליקובסקי .סיימנו עם עתודות .פה זה בית ברחוב הברוש.

רגע ,שנייה אחת ,יש לי שאלה בקשר לתיק הקודם .תבינו ,אם לא מאשרים לו קו בניין,
אדר' נדין לומלסקי:
הוא יצטרך לשנות את התוכנית .ואם הוא עדיין יבקש הקלה להנגשה וחומה ,אנחנו נצטרך להחזיר את התוכנית לדיון נוסף.
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מס' דף46:
גב' אביבית אבורוס:

למה? אבל אם אישרנו לו את -

מר ניר ברטל:

לגבי החנייה וגובה גדר – לא .לגבי הנגשה ,כל עוד הוא שומר,

גב' אביבית אבורוס:

אם יש הקלה נוספת ,אז -

עו"ד עדי הדר:

ההחלטה הייתה ברוב של מתנגדים לסעיף האחרון.

מר ניר ברטל:

אבל אישרנו שלוש הקלות לפני כן.

לאחרון .אבל היא שואלת ,תגידי לי אם אני טועה ,שאם עדיין הוא רוצה את ההנגשה ,את
גב' אביבית אבורוס:
התוספת  ,3%והוא עכשיו עושה תכנון מחדש בלי החריגות ,האם זה צריך להעלות לפה עוד פעם? כבר אישרנו את הסעיף.
עו"ד אלעד כהן:

כל עוד הוא משמר את האלמנטים של ההנגשה,

גב' אביבית אבורוס:

אם הוא לא דורש פה הקלה נוספת אז לא .ההקלה של ההנגשה אושרה.

עו"ד עדי הדר:

 ...של הרישוי ,של מסלול -

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,לא ,יהיו לו הקלות .הוא יבקש הנגשה ,גובה חומה.

עו"ד אלעד כהן:

לא ,הוא לא צריך .אנחנו עושים הצבעה בנפרד על ההקלות האלה.

מר ניר ברטל:

שלושת ההקלות אושרו .וכל עוד הוא לא משנה בהם שום דבר ,הן ממשיכות להיות -

אדר' נדין לומלסקי:

אבל הוא ישנה את התוכנית.

גב' אביבית אבורוס:

אם היא תעמוד בקו בניין ,אז הוא לא צריך -

אדר' נדין לומלסקי:

אבל התוכנית תהיה שונה.

נדין ,ברגע שכאילו יש הצבעה נפרדת לכל בקשה שהוא קיבל ,אז מה שכבר אישרנו ,שלא קשור
עו"ד אלעד כהן:
למה שהוא לא מקבל כרגע ,לא צריך לדון בזה פעם נוספת.
גב' אביבית אבורוס:

אם הוא יעלה  ...להנגשה,

אדר' נדין לומלסקי:

אני שואלת את היועץ המשפטי,

עו"ד אלעד כהן:

זה  ,obviousאנחנו מקיימים הצבעות בנפרד על ההקלות.

עו"ד עדי הדר:

אם יהיה פה שינוי תכנוני ,אז מן הסתם.

אדר' נדין לומלסקי:

יהיה פה שינוי תכנוני.

גב' אביבית אבורוס:

חייב להיות פה שינוי תכנוני.

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

במה? בגובה חומה יש ?...
נדין ,שינוי הוא צריך לעשות בעיקר בקומה השנייה .וכל ההנגשה שלו בקומה הראשונה.
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אז הוא לא צריך לעשות ש ינוי גדול בקומה הראשונה .אם הוא יעשה שינויים בקומה הראשונה ,שמשפיעים על הנגישות ,יצר
חדרים ,יוריד מקלחון ,יבטל הכנה למעלון ,הוא יצטרך לקבל עוד פעם אישור הנגשה.
עו"ד אלעד כהן:
את העניין של ההנגשה?

כל ,השאלה מי יחליט ,הרי שינוי כלשהו יצטרך להיות מבוצע .מי יחליט אם זה שינוי כזה שמשנה

מר ניר ברטל:

נדין ואלישבע.

עו"ד עדי הדר:

בגלל זה אני אומר .זה עובר לרישוי.

אדר' נדין לומלסקי:

ברשות הרישוי אסור לדון בתוכנית שיש בה הקלות.

מר ניר ברטל:

אבל זו הקלה שכבר אושרה.

עו"ד אלעד כהן:

ניר ,איזו בעיה יש לדון בזה פעם נוספת? נביא את זה פעם נוספת ,מה הבעיה?

מר ניר ברטל:

אז זה אומר שאנחנו לא מאשרים את ההקלה של ההנגשה .זו המשמעות כאילו.

אדר' נדין לומלסקי:

המשמעות שהוא יצטרך לשנות את כל התכנון שלו.

מר ניר ברטל:

לא נכון ... .הקומה השנייה הוא צריך להכניס  15ס"מ פנימה.

אתם לא אדריכלים .אביבית ,את אדריכלית ,את מבינה שזה יכול לשנות לו את כל
אדר' נדין לומלסקי:
התוכנית .זה ישנה לו גם את קומת הקרקע ,כי הוא ירצה את הבליטה .כי זה אלמנט ארכיטקטוני שלו.
נעשה ככה .נדין ,את התוכנית החדשה שהוא יגיש ,אנחנו נשב את ,אלישבע ואני .אם יש
מר ניר ברטל:
שינוי באלמנטים שאמורים להיות מונגשים ,נחזיר את זה לוועדה .סומכים עלינו שנדע להבחין בשינויים ,או שתרצו לבחון את
זה בעצמכם?
אדר' נדין לומלסקי:

אני לא מבינה מה מפריעה לכם ההקלה בקו בניין.

מר ניר ברטל:

לי מפריע ,כי אין לזה הצדקה ,להקלה הזאת.

עו"ד אלעד כהן:

אז למה לא ללכת ,באמת ,ההצעה שלי לשמוע את השכן .אם השכן לא אכפת לו ,בוא נזרום עם זה.

מר ניר ברטל:

גם אם לשכן לא אכפת ,אם לשכן לא מפריע לו ,לי זה מפריע .לתת הקלה סתם.

גב' אביבית אבורוס:

אם זה לא הכרחי ,למה צריך -

מר ניר ברטל:

תני סיבה .או שיבוא וישכנע.

עו"ד אלעד כהן:

אנחנו מדברים על  15ס"מ ,כן?

 15ס"מ בפאה הרחבה של החדרים ,לצורך העניין .וזו הצרה .תחשוב שאנחנו אומרים לו
גב' אביבית אבורוס:
קח את ה ,15-תשים באחד החדרים לאורך ,לא קרה כלום.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
הוועדה תחליט?

איך מתקדמים? חבל .נדין ואלישבע.
השאלה היא כזאת .האם מספיק ששלושתנו נחליט אם יש שינוי בהנגשה ,או שתרצו שכל

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף48:

עו"ד אלעד כהן:

מה זה שלושתנו? זה הדרג המקצועי צריך להחליט.

מר ניר ברטל:

נכון.

עו"ד עדי הדר:

רשות הרישוי צריכה להחליט אם השינויים התכנוניים חורגים -

אני אגלה לך סוד .כל תוכנית לפני שהיא באה לפה ,שלושתנו יושבים ורואים אם היא
מר ניר ברטל:
צריכה לעלות לוועדה או לא .יש הרבה תוכניות שלא באות לפה,
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

זה מה זה סוד כמוס,
כי הן לא צריכות שוב הקלה .אז גם ככה אנחנו מחליטים אם היא צריך הקלה -
טוב ,בואו נתקדם ,חברים.

אז נדין ,הוא צריך להגיש תכניות מחדש .או לבוא לשכנע ,אם הוא רוצה דיון חוזר ויש לו
מר ניר ברטל:
סיבה שיכולה ,נעשה פה .יגיש תכנון מחדש .רשות רישוי תבדוק האם ההקלה של ההנגשה עדיין בתוקף.
עו"ד עדי הדר:
הוועדה.

אפשר גם להוסיף שעל פי הפסיקה הקלה היא אינה זכות קנויה .היא נתונה לשיקול דעת

הצעה להחלטה:
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה למעט ההקלה בקו הבניין.
הצבעה:
פה אחד פרט לאלע ד שהציע להתנות את ההקלה בקו בניין ,בקבלת עמדת השכן שלאחריה יוחלט אם לקבל או לדחות את
הבקשה להקלה בקו הבנין.
הוחלט:
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה למעט ההקלה בקו הבניין.

החלטות
לאשר את שינוי הבינוי ואת ההקלה באחוזי הבנייה להנגשת המבנה פרט להקלה בקו הבניין
ובתנאים הבאים:
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BAKPIRUT0001 0

67100
תיק בניין:
מספר בקשה20210099 :
סעיף10:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

מבקש:
 זליקובסקי קרן
עורך:
 פוזניאק עמרי

סוג בקשה :בקשה להיתר
שכונה :אורנית הותיקה

כתובת הבניין :הברוש  12אורנית
שטח מגרש 561.00 :מ"ר
גוש וחלקה9156 :
תכנית121/3/9 :

שטח בניה מותר252.45 :
מ"ר

66

אחוזי בניה מותרים45.00%:

מגרש671:

תאור בקשה
מגורים חד משפחתי בניה חדשה
מהות הבקשה
הריסת מבנה קיים והקמת יחידת דיור חדשה צמודת קרקע הכוללת -:מרתף+ממ"ד+
כניסה מקורה+מרפסת 2+חניות מקורות+בריכת שחייה+חדר מכונות+גדרות.
מבוקשות הקלות:
 .1באחוזי הבנייה בשיעור  2.25%משטח המגרש המהווים תוספת שטח  12.62מ"ר.
 265.07מ"ר במקום  252.45מ"ר להנגשת המבנה  -מצ"ב אישור מורשה נגישות+הצהרה.
 .2בגובה קיר תמך אחורי  5.15 -מ' במקום  3.00מ'.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מבוקש

קיים

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

קיים

מבוקש

קיים

מבוקש

265.07
13.44
12.00
5.00
135.67
29.81
42.75
5.00
9.71
265.07

סה"כ:

שטח שירות במ"ר

מס' יח"ד

שטח אחר
במ"ר

265.07

182.48

182.48

70.90

%בניה47.25% :

מהלך דיון
עברנו לזליקובסקי קרן ,ברחוב הברוש .הברוש זה אחד הרחובות ליד בי"ס גוונים,
מר ניר ברטל:
בוותיקה  .הם רוצים להרוס את כל הבית ולבנות חדש .היא ,קרן .יש פה שתי הקלות .אחת ,הם רוצים אחוזי בנייה בתוספת
שיעור של  ,2.25שזה  12מטר לצורך הנגשה.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

מה הגודל של המגרש?
.671
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עו"ד עדי הדר:

רשום .561

מר ניר ברטל:
יופי של מגרש.

סליחה ,שטח מגרש  ,561נכון .היא לא יכולה לפצל .חסר לה  9מ"ר בשביל לפצל .אבל זה

עו"ד אלעד כהן:

יש לנו סמכות לאשר למגרש כזה הקלה של הנגשה? זה מגרש כפול.

מר ניר ברטל:

לא ,הוא לא כפול .מעל  ,500או  70או .80

אדר' נדין לומלסקי:

.70

מר ניר ברטל:

חסר לה  9מ"ר בשביל להיות כפול.

אדר' נדין לומלסקי:

ואחוזי הבנייה המותרים זה  .45%במגרשים חד משפחתיים.

עו"ד אלעד כהן:

וכמה זה במטרים ,בערך?

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

הנה.252.45 ,
היא רוצה עוד  12מטר?

מר ניר ברטל:

היא רוצה עוד  12מטר .היא רוצה .265

אדר' נדין לומלסקי:

היא רוצה  265במקום .252

מר ניר ברטל:
בגובה  ,5.15במקום  3מטר.

אנחנו בסעיף  ... .10זו הקלה אחת ,תיכף נעבור עליה .והקלה שנייה ,הם רוצים קיר תמך

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

הוא פונה לחנייה.
הוא פונה לשטח הפלסטיני,
חנייה מאחור .וכמה הגובה כרגע שם? חנייה שבאים מהמועצה ,מהדואר.
היא בעצמה על הקו הכחול של היישוב?

כן ,כן .אז זה מכתב הנמקה .תושבת היישוב ,להרוס את ביתי הקיים ,לבנות במקומו בית
מר ניר ברטל:
חדש .תוכנן כבית מותאם לנגישות מלאה  .כניסה דרך חנייה ללא מדרגות .מעלית ,מסדרונות רחבים .כיום הבית בנוי מפלסים.
בתכנון החדש ,כחלק מביצוע התאמות לנגישות מלאה בוטלו חצאי מפלסים וגובה הכניסה והחצר הותאמו לגובה הרחוב .לכן יש
צורך להגביה את מפלסי החצר האחורית ואת קיר הגדר האחורית ב 60-ס"מ ,על מנת לנצל את החצר ולא להפסיד שטח .גדר זו
גובלת עם שטח פתוח ללא שכנים .כיום קיים קיר של  4.5שהוקם מיומו הראשון של הבית וכך הבית נבנה .זה לא קיר ,זה
מסלעה היום.
מר דורון טישלר:

לא ,יש להם קיר שם.

עו"ד עדי הדר:

יש תמונות ,חתכים ,משהו?

מר דורון טישלר:

יש קיר .המסלעה זה יותר צמוד למחסן של המועצה.

מר ניר ברטל:

אני מכיר שיש להם מסלעה אבל לא הייתי שם -
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מס' דף51:

עו"ד עדי הדר:

אין תמונה משהו?

אדר' נדין לומלסקי:

אני ניסיתי לראות ולצלם ולא הצלחתי .שיחים ,בולדרים ,לא הצלחתי לצלם.

מר ניר ברטל:

זה אותו יועץ נגישות ,נועם מיימון.

עו"ד עדי הדר:

את הלכת?

אדר' נדין לומלסקי:

ממש הלכתי לשם.

מר ניר ברטל:

קודם כל ,קשה לראות בדיוק איפה ,אבל פה זה רחוב -

עו"ד אלעד כהן:
מר דורון טישלר:
עו"ד אלעד כהן:

זה בית הספר.
חצי ממנו זה החרמון ,התחלת החרמון .והשאר,
מה פתאום?

מה אתה אומר לי מה פתאום? מבחינת הרחוב הזה זה החרמון .אתה בא מהכיכר של התבור
מר דורון טישלר:
לרדת לבית הספר ,הבתים הראשונים זה החרמון.
גב' אביבית אבורוס:

נכון .הבתים הראשונים זה החרמון.

אדר' נדין לומלסקי:

זה רחוב השקד.

מר דורון טישלר:

השקד והחרמון.

מר ניר ברטל:
השטח -

זה רחוב התבור פה ,כיכר התבור .מסתובבים לבית ספר גוונים ,צפונה לברוש .ופה זה

מר דורון טישלר:

כשהולכים מהמרכז לבית הספר.

בדיוק .יפה .מה שאנחנו רואים זה את התוכניות ,זו תוכנית הריסה ,שזה בעצם להרוס את
מר ניר ברטל:
כל הבית .הורסת את כל הבית .ובונה חדש .קודם כל בואו נדבר על הנגישות .בסדר? זה פיתוח ,זו קומת קרקע.
אדר' נדין לומלסקי:

זה מרתף.

מר ניר ברטל:

מרתף ,סליחה .זו קומת קרקע.

דובר:

מעניין למה שמו את החנייה.

אדר' נדין לומלסקי:

זו כניסה משנית לחנייה.

מר ניר ברטל:

איפה הכניסה הראשית? אז יש פה שלוש מדרגות.

אדר' נדין לומלסקי:

שאפשר לעשות עליהן משהו.

מר ניר ברטל:

רמפה ,כן.
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מס' דף52:
גב' אביבית אבורוס:

שטח כזה ענק וצריך רמפה?

מר ניר ברטל:

מעלית .איפה השירותים פה? אה ,יש פה.

אדר' נדין לומלסקי:

זו לא הכנה למעלית .זו מעלית.

עו"ד אלעד כהן:

מעלית שמתחילה מהמרתף? מהמרתף היא מתחילה גם?

מר ניר ברטל:

היא עושה מעלית .כן .זו הקומה השנייה?

אדר' נדין לומלסקי:

כן.

מר ניר ברטל:

בסדר .אז מבחינת הנגשה לפחות מבחינתי אין בעיה .בסדר הנגשה ,סגרנו?

מר דורון טישלר:

כן.

מר ניר ברטל:
שיש פה -

בואו נדבר רגע על הקיר .זה הקיר ,נכון?  ...זה הקיר ,שהוא מ 129-עד  .134.1זה אומר

מר דורון טישלר:

כמעט  5.5מטר.

מר ניר ברטל:

לא ,אין פה .5.5

מר דורון טישלר:

אמרתי כמעט.

מר ניר ברטל:

איך הגענו ל?5.5-

אדר' נדין לומלסקי:

.4.5

מר ניר ברטל:

אבל היא ביקשה ,כתוב .5.5

אדר' נדין לומלסקי:

יכול להיות שהשטח החיצוני הוא בשיפוע ,אז יש קטעים שהוא יותר גבוה.

מר ניר ברטל:

אני קיבלתי  .4.64איזה חתך אני צריך?

אדר' נדין לומלסקי:

יש פריסה בסוף ,אמורה להיות פריסה.

מר ניר ברטל:

הנה ,פה רואים את ה.5.5-

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

מה זה ,מהיסוד?
לא ,אפילו לא מהיסוד.
מה ההנמקה שלה? לא נשארת לה גדר תקנית ,אם היא הולכת לפי האפס-אפס של הבית?
ההנמקה שלה שהם רוצים לקבל פיתוח במפלס אחד ולא מדורג.
ובהנחה שזה ,זה לא משאיר לה גדר?
כן.
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מס' דף53:

מר ניר ברטל:

מה האפשרויות האחרות במקום קיר של  5מטר?

אדר' נדין לומלסקי:

 3בדירוג.

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

ואז אתה פוגע לה במפלסים.
לא ,אבל אז  ...מטר מהחצר.
תיאורטית היא יכולה לעשות מפלס נמוך יותר ,זה לא הגיוני.

רגע ,אבל יש פה טיעון שצריך לקחת בחשבון .אם היא מדרגת את זה ,בדרך כלל בכזה
גב' אלישבע ליוש:
גובה מבקשים לדרג .בדרך כלל בקיר תמך גבוה התב"ע דורשת לדרג את זה ,כדי שהיא תקבל מראה סביר ברחוב ,עם גינון.
העניין הוא שהצד פה פונה כרגע לשטח פרטי .פלסטינאי .זה אומר שזה לא יעובד .זה אומר שאם היא עושה דירוג ,הגינון שם
לא תהיה גישה אליו ,ויש ייתכן סבירות גבוהה שזה יהיה קוצים ודרדרים .זה גם שיקול.
עו"ד עדי הדר:
עו"ד אלעד כהן:

יש שם עוד כאלה חניות אחוריות ,חומות כאלו?
כל השורה הזאת זאת שורה -

אדר' נדין לומלסקי:

היום אין שום חומות.

מר דורון טישלר:

יש שם קיר בטון ,של כל הבתים.

עו"ד עדי הדר:

יש קיר בטון?

מר דורון טישלר:

כן.

עו"ד עדי הדר:

אז זה לא משנה באופן דרמטי -

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

אבל זה לא הגבהה כרגע מעבר למה שיש?
היום יש להם מסלעה ,לדעתי.
המסלעה כרגע היא בגובה של החומה המבוקשת החדשה?

אדר' נדין לומלסקי:

לא .המפלס החצר שלה יורד בשיפוע לכיוון השטח הזה.

עו"ד עדי הדר:

 ...רואים מסלעה?

מר ניר ברטל:

לדעתי רק מסלעה ,מה שאני זוכר.

מר דורון טישלר:

אני זוכר קיר.

מר ניר ברטל:

אתה יותר מנוסה ממני.

עו"ד עדי הדר:
שיש לשקול אותו.

יש פה שאלה אם זה משנה את האופי של הסביבה ,הבנייה הזו .אם זה כבר קיים ,זה נתון

מר ניר ברטל:

מבחינה הנדסית ,קיר כזה גבוה של  5.5מטר ,הוא לא חייב דירוג?
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מס' דף54:

עו"ד אלעד כהן:

זה כבר קונסטרוקטור צריך לתת מענה לזה .זה לא אנחנו... .

גב' אביבית אבורוס:

יש לנו פה קירות של  13מטר.

עו"ד עדי הדר:

זה תלוי בסוג האדמה.

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

בצמרות יש מקומות של - 15
אני גרתי מתחת לקיר שאלוהים יעזור לי איזה גובה.
אני הייתי מאשר את זה.

מר דורון טישלר:

גם אצלך יש קיר כזה ,אותו גובה 10 .מטר.

מר ניר ברטל:

אצלי לא.

מר דורון טישלר:

בגינה של אלה מעליך?

מר ניר ברטל:

לא ,אצלי מעלי יש לי .3

עו"ד עדי הדר:

אולי לבקש חוות דעת -

מר ניר ברטל:

מהכנען לחרמון אצלי זה .3

גב' אביבית אבורוס:
הקונסטרוקציה.

בכל מקרה הם יצטרכו קונסטרוקטור .אתה מאשר את הקיר ,אתה לא מאשר את

מר דורון טישלר:

מהגינה שלך לאלה שמעליך זה  3מטר?

מר ניר ברטל:

משהו כזה.

גב' אביבית אבורוס:

לא יכול להיות 3 .מטר זה קומה.

מר ניר ברטל:

ולי יש קיר תומך .לקחו לי מטר מהחצר בשביל זה.

עו"ד אלעד כהן:

אבל זה לא יכול להיות .יש לך הפרשי גבהים בין הרחוב למעלה...

כל קיץ תולה רשת צל ,אני שם סולם ,עולה לבד ,מגיע לסוף .אז אני מה?  1.70מטר? עוד
מר ניר ברטל:
סולם עוד  1מטר?  .3.5ולקחו לי מטר מהחצר בשביל לעשות קיר תומך.
עו"ד אלעד כהן:

זה רק מראה שבאמת זו קומה גבוהה.

מר ניר ברטל:

כי מעל  3אתה חייב קיר תומך.

מר דורון טישלר:

כן ,בבקשה .דרג מקצועי.

מר ניר ברטל:

מה ההמלצה שלכן ,אלישבע ונדין?

אדר' נדין לומלסקי:

אם אפשר לאשר ,אנחנו נתמוך.
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מס' דף55:

עו"ד אלעד כהן:

אני ממליץ לאשר.

מר ניר ברטל:

דורון? אביבית? ...

עו"ד עדי הדר:

 ...חוות דעת קונסטרוקטור ...

מר דורון טישלר:

פה אחד.

עו"ד אלעד כהן:

הקונסטרוקטור לא אמור לקחת אחריות על זה.

אני לא אשתתף פה בהצבעה .אני קצת מכיר אותה .אז אני לא אשתתף בהצבעה .היא
מר ניר ברטל:
וטרינרית של הכלב והחתול שלי .מומלצת בחום .הילדים באותה כיתה .אז אני לא אשתתף.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

אני גם ,כי הבן שלה בכיתה של הבת שלי .אז גם אני יכול להגיד שאני לא רוצה
להשתתף בהצבעה.
בכיתה החדשה אתה מתכוון.

גם הישנה .בכיתה החדשה לצערי במרכאות הילדה שלי והבן שלך ניר נמצאים באותה הכיתה ,אבל
עו"ד אלעד כהן:
זה כבר סיפור אחר ... .זה היה ברור .אני מקווה שזה היה ברור ,כן?
מר ניר ברטל:

ברור .אני לא השתתפתי בהצבעה .דורון ,אלעד ואביבית אישרו.

הצבעה:
בעד :דורון ,אלעד ואביבית (ניר לא השתתף בהצבעה).
הוחלט:
לאשר את ההקלות.
החלטות
לאשר את ההקלות ובתנאים הבאים:
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מס' דף56:
BAKPIRUT0001 1

71500
תיק בניין:
מספר בקשה20210094 :
סעיף11:
פרוטוקול הועדה המיוחדת לתכנון ובניה ישיבה מספר 20210006 :בתאריך20/07/2021 :

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.
מבוקשות הקלות:
 .1באחוזי הבנייה בשיעור  5%משטח המגרש המהווים תוספת  25.00מ"ר.
 250.00מ"ר במקום  225.00מ"ר.
 .2בקו בניין קידמי בשיעור  4.50 - 10%מ' במקום  5.00מ'.
 .3בקו בניין צידי בשיעור  2.70 - 10%מ' במקום  3.00מ'.
תת
חלקה

מפלס
/קומה

שטח עיקרי במ"ר

שימוש

מגורים
מקלט
מרתף
חניה לא מקורה
פרגולה

קיים

מבוקש

203.98

46.02

203.98

46.02

שטח שירות במ"ר
קיים

מבוקש

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

%בניה50.00% :

מהלך דיון
יאיר מיקי ומיכל ברחוב הצאלון  .4בקשה להיתר בנייה .והקלות עם תוספת של 5%
מר ניר ברטל:
לבנייה ,שזה עוד  25מטר .תיכף נראה את הסיבה .קו בניין קדמי  ,10%שזה חצי מטר .וקו בניין צידי  ,10%שזה  30ס"מ .וזה
בצאלון.
אדר' נדין לומלסקי:
וחריגות ,בעצם ,לפני מכירת הבית.
עו"ד אלעד כהן:

בתור מקדמה ,זה בית קיים .כל האישורים בדיעבד .והם מבקשים לאשר את ההקלות

מי בנה את הבית?

מר ניר ברטל:

הם פה ,תיכף נשאל אותם.

דובר:

דלתא?
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מס' דף57:

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

אני לא חושבת .זו הייתה בנייה עצמית .ככה נראה לי .לא דגם של דלתא.
"רכשנו את הבית ברחוב הצאלון" .מה זה אומר ,שהם לא בנו?
הם לא בנו .נשאל אותם.
זו הקלה במסגרת התב"ע?
כן .תב"ע .121/3/9
ומה התב"ע אומרת?
מגרש לא רגולרי.
מבחינת שיקול הדעת שלנו ,מה התב"ע אומרת בהקשר הזה?
קווי בניין אתם יכולים לאשר עד  10%בכל הכיוונים.
בלי התניות.
בלי התניות .שטח לפי החוק הירדני .זה מגרש אי רגולרי ,אפשר להגדיר אותו.

רק בואו שנייה נתמקם .זה רחוב האלון ,זה רחוב הזית .זו צומת ארצי .זה רחוב הסביון,
מר ניר ברטל:
שממנו יש שמאלה לרחוב הצאלון .וזה המגרש .מיכל לוי גרה שם לדעתי בצאלון.
עו"ד אלעד כהן:
המגרש?

בסוף היא גרה .נראה לי שהיא שכנה שלה ,אגב .החריגה ,באיזה פאה היא נמצאת? בחלק המוזר של

יש להם כמה חריגות ,שכולן מסומנות בצהוב להריסה .יש לו פה חריגה מקו בניין צידי .יש
מר ניר ברטל:
לו פה חריגה ,השפיץ הזה ,קו בניין קדמי .פה יש לו מחסן מכוסה פלסטיק,
אדר' נדין לומלסקי:

להריסה.

מר ניר ברטל:

שהוא מסמן אותו להרוס אותו .יש לו ,זה קו בניין או קו מגרש?

אדר' נדין לומלסקי:

קו מגרש.

מר ניר ברטל:

קו מגרש חורג ,אבל השכן חתם ,נכון?

אדר' נדין לומלסקי:

לא ,אנחנו לא פנינו עכשיו.

אה ,אין שם שכן .הוא חורג ,ויש פה שביל ציבורי .והוא חורג לשביל הציבורי והוא מסמן
מר ניר ברטל:
שהוא יהרוס את הקיר שחורג .ופה יש לו גם איזה קיר שחורג מהקו מגרש.
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

לא ,זה לא חורג .הוא פשוט מתכוון להרוס את זה ולעשות שם פילר אשפה.
אבל הוא אומר שהוא רוצה למכור את זה.
כן ,תיכף הוא יסביר .הם פה.
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מס' דף58:

דובר:

היא פה.

מר ניר ברטל:

תיכף הם יבואו להסביר .רק נעבור על התוכנית.

עו"ד אלעד כהן:

והוא מבקש גם הקלה בזכויות בנייה הבנתי ,נכון?

מר ניר ברטל:

כן .5% ,מאיזה סמכות יש לנו?  37או תב"ע?

אדר' נדין לומלסקי:

החוק הירדני.

עו"ד עדי הדר:

כן 5 ,פלוס  5אפשר.

עו"ד אלעד כהן:

טוב ,זה מגרש אי רגולרי.

מר ניר ברטל:

אני רק רוצה להראות לכם את הפילר.

אדר' נדין לומלסקי:

בצד ימין זה מפלס תחתון .זה לא רק מגרש אי רגולרי ,יש לו גם מפלסים ,הוא מדורג.

עו"ד אלעד כהן:

בסדר ,עברנו את השלב של הבנייה.

לא ,פשוט אני רוצה להסביר .חלק מהמרתף הוא קבור .חלק מהמפלס התחתון קבור,
אדר' נדין לומלסקי:
ואפשר להגדיר אותו כמרתף .חלק ממנו פונה לשטח יותר נמוך .אז הוא מוגדר כשטח עיקרי.
עו"ד אלעד כהן:

דיברתם על פילר משהו ,לא?

מר ניר ברטל:

לא ,זה לא זה ,נדין .את מתבלבלת עם התיק -

אדר' נדין לומלסקי:
כולו .ואיפה שאין ,הוא מעל הקרקע.

אני לא מתבלבלת .ממש לא .הנה .אתם רואים את הקווקוו? זה מרתף .אוקיי? הוא קבור

מר ניר ברטל:
וצידי .נקרא להם?

אוקיי .הבנו .אז בסוף הם מבקשים  5%שטח בנייה ופעמיים הקלות בקווי מגרש .קדמי

אדר' נדין לומלסקי:

קווי בניין.

עו"ד אלעד כהן:

אבל אם אנחנו מתכוונים לאשר ,אז למה?

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

היה גם את העניין של הפילר ,נכון? הפילר של האשפה.
יש פה משהו חריג עם הפילר?

זו התמונה שרואים הכי טוב .פה הוא הורס בשביל לבנות פיר אשפה שאין לו היום .והוא
מר ניר ברטל:
הורס קיר ,בונה קיר .פה את השפיץ הזה הוא הורס .ועדיין הוא רוצה הקלה .ניתן להם חמש דקות ,בכל אופן שהם היו פה.
עו"ד אלעד כהן:

כן ,שיבואו.

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

שלום ,אתם יכולים לשבת .שגם ישמעו אתכם ככה ,ואז תירשמו לעולמי עד בפרוטוקול של
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מס' דף59:
הוועדה .תציגו את עצמכם.
אני מיקי יניר .גרה ביישוב כ 24-שנים .רכשנו את הבית לפני  30שנים .וכשבאנו למכור
גב' מיקי יאיר:
עלה הנושא של החריגות .ובאנו כמובן לסדר אותן.
מר ניר ברטל:

אתם רוצים לעזוב את היישוב? אנחנו לא מאשרים לכם למכור .מה שמך?

אדר' כרמן שניאור:

אדר' כרמן שניאור .אני מטפלת בבקשה.

אז שתכירי ,דורון ואלעד חברי מועצה ,חברי ועדה .מצד שני חני מבקרת המועצה .אני ניר,
מר ניר ברטל:
אני ראש המועצה ,אביבית חברת מועצה .עדי יועץ משפטי ,אלישבע מהנדסת ונדין האדריכלית של המועצה והוועדה .אז בעצם
אתם רוצים למכור ויש לכם עכשיו כל מיני חריגות .שמעתם אותנו בטח כשהצגנו את התיק .אז בסוף התמקדנו על השקף הזה,
שמה שמסומן בצהוב אולי להריסה ומה שמסומן בכחול זה לבנייה ,שזה בעיקר פה מסתור לפחים ופה איזה קיר .אני אגיד לכם
רגע בסוד ,בסך הכל הנטייה פה חיובית לעזור לכם .אלא אם כן יש לכן משהו שאתן רוצות להוסיף?
עו"ד אלעד כהן:

אני רק רוצה להיות בטוח ,לא אתם בניתם את הבית ,נכון?

גב' מיקי יאיר:
עו"ד אלעד כהן:

לא ,לא .הבית נבנה לפני -
כל הדברים שצריך פה ,הריסה ,לא הריסה ,זה לא אתם.

גב' מיקי יאיר:

זה לא אנחנו .חוץ מהמחסן .שאנחנו בנינו אבל זה להריסה.

אדר' כרמן שניאור:
התכנון והבנייה .בתב"ע.

כל מה שאנחנו מסמנים פה להריסה ולבנייה ,כדי להסדיר את זה ,להעמיד את זה במסגרת

עו"ד אלעד כהן:
אותו מחדש?

אבל איך ,זה קיר ,אני מדבר על החלק הימני .מתחת ל .270-זה קיר חיצוני .מה ,תהרסו אותו ותבנו
אנחנו מוציאים היתר לזה.

אדר' כרמן שניאור:
עו"ד אלעד כהן:
אדר' כרמן שניאור:

לא ,אבל אני שואל .זה מה שאתם מבקשים? להרוס את זה ולבנות?
אין לנו ברירה.

עו"ד אלעד כהן:

למה לא ביקשת הקלה על זה?

אדר' כרמן שניאור:

לא ,תראה .ביקשתי ,אני לא יכולה לבקש הקלה יותר מ 10%-במסגרת הוועדה המקומית.

מר ניר ברטל:
 2.70 .2.70זה לקיר החדש.

הקיר הבנוי החדש הוא כבר כולל את ההקלה .בעצם עכשיו המצב הנוכחי הוא מתחת ל-

עו"ד אלעד כהן:
בדקתם ,לא בדקתם.

אבל אני מוכרח לומר לך שאין כמעט תקדימים באורנית שהרסו קירות חיצוניים ובנו .אני לא נכנס,

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

בעצם הדרישה שלכם להסדיר את  ...נובעת מהרוכש או מהמועצה?
מועצה.
לא ,אנחנו מעבירים זכויות גם עם חריגות .נכון?
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מס' דף60:
אדר' נדין לומלסקי:
עו"ד אלעד כהן:

כן ,אבל יש היתר בנייה .הקונים לא יצטרכו לעשות את זה... .
זאת אומרת זה הריסה מלמטה למעלה ,נכון?

גב' אביבית אבורוס:

כן ,זה  30ס"מ ,זה מטורף.

אדר' כרמן שניאור:

אנחנו מדברים על  30ס"מ בנקודה מאוד ספציפית .כאילו זה לא לאורך כל הקיר.

עו"ד אלעד כהן:

אתם ממהרים בתהליך?

אדר' כרמן שניאור:
עו"ד אלעד כהן:

מה זאת אומרת?
יש לכם עוד איזה דד-ליין של עוד שבוע או שבועיים?
לא ,אבל אי אפשר לאשר את התוכנית.

מר ניר ברטל:

אם לא ,יכול להיות ששווה לכם לעשות חשיבה ,לראות מה מרחב התמרון .אולי אפילו ללכת
עו"ד אלעד כהן:
למסלול של שינוי תב"ע נקודתי ,לא יודע.
אדר' כרמן שניאור:

כן ,אז זה לא רק זה.

גב' אביבית אבורוס:

זה פרק זמן ארוך.

עו"ד אלעד כהן:
אדר' כרמן שניאור:

תבדקו.
תראה ,שינוי תב"ע נקודתי לוקח בערך כשנתיים .ואין לנו את הזמן הזה.

עו"ד אלעד כהן:

תבדקו .ההחלטה היא החלטה שלכם.

אדר' כרמן שניאור:
עו"ד אלעד כהן:
?15

זה באמת לא יעלה על הדעת.
א' ,אתם צדיקים .אבל אין כמעט תקדימים באורנית שהרסו קיר ,בטח לא על כמה אמרת?  10ס"מ?

אדר' כרמן שניאור:

 30ס"מ בקצה 20 .ס"מ בקצה.

גב' מיקי יאיר:

זה לא מפריע שם לאף אחד.

אדר' כרמן שניאור:

אבל תשמע ,אתה יודע .התקנות הן תקנות והחוק הוא חוק.

עו"ד אלעד כהן:

אורנית זה אורנית.

אדר' כרמן שניאור:

כן ,אבל אנחנו פועלים במסגרת מה שמותר לנו .עכשיו ,השיקול היה לא ללכת -

מר ניר ברטל:

אנחנו מדברים על מכירה ,שינוי תוכנית ,הדרישה היא לא של המועצה לעדכן את התוכנית.

אדר' כרמן שניאור:

כן ,אבל אם אנחנו רוצים להוציא היתר ,אני לא יכולה -

מר ניר ברטל:

היתר למה?

אדר' כרמן שניאור:

הם רוצים להוציא היתר לבית,
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מס' דף61:

עו"ד אלעד כהן:
אדר' כרמן שניאור:
עו"ד אלעד כהן:

הם לא רוצים להוציא היתר .הם רוצים שמישהו יכשיר להם,
לא ,לא ,זה לא הכיוון.
מישהו הכוונה הקונה ,מן הסתם .נכון?

כרמן ,לדעתי עדיף לרוכשים ,אחרי שירכשו את הבית ,רוצים להוציא היתר למשהו ,שלא
מר ניר ברטל:
תעבירו את התוכנית הזאת .כי פעם הבאה שהם יביאו תוכנית אנחנו נשלח ,חייבים לשלוח פקח לבית ואז אנחנו נראה שבעצם
התוכנית הזאת לא מיושמת .אם לא יהרסו את הקיר .לכן מה שאני מציע ,כי כרגע אין סיבה לאשר את התוכנית הזאת .המועצה
לא דורשת את זה.
בוא ,בוא ,אנחנו לא  ...אם יש משהו שהוא לא ,אנחנו יודעים שהוא לא חוקי ,אז צריך לתת  ...אבל
עו"ד אלעד כהן:
לגבי הקיר הספציפי הזה ,בוא נגיד ,אנחנו האחרונים שצריכים להגיד להם לא להסדיר את זה .אבל לגבי הקיר הספציפי הזה,
יכול להיות ששווה לכם לעשות חושבים ,ולבוא לישיבה הבאה ,אם צריך.
אדר' כרמן שניאור:

אבל להגיד לך מה אפשר לעשות .אבל אפשר לעשות תהליך במקביל.

מר ניר ברטל:

אני עוצר רגע את ההקלטה ,בסדר?

מר ניר ברטל:

אז יש לכן החלטה? מה החלטתם?

אדר' כרמן שניאור:

יש לנו שאלה .איך אפשר כרגע לקבל החלטה רק לנושא של ההקלה בשטח?

מר ניר ברטל:
אדר' כרמן שניאור:

של השטח לבינוי?
כן ,השטח הבנוי ,ושניתן התייחסות.

מר ניר ברטל:

לקווי בניין בהמשך?

אדר' כרמן שניאור:

כן.

בסדר .בעצם הם ביקשו שלוש הקלות 5% .הקלה במטר מרובע .וקו בניין קדמי ,קו בניין
מר ניר ברטל:
צידי .הם מושכים את הבקשה לקו בניין ,מבקשים את ה 5%-של התוספת מ"ר.
איך אפשר? איך אפשר להתייחס? אנחנו נותנים היתר בנייה למבנה שלם ,בכללותו ,עם כל
אדר' נדין לומלסקי:
המרכיבים .אז איך אפשר לאשר משהו ולא לאשר משהו אחר?
מר דורון טישלר:

אז הבקשה צריכה להיות על משהו מאוד ספציפי.

אדר' נדין לומלסקי:

אנחנו לא יכולים לאשר חריגות שהן לא בסמכות שלכם לאשר.

או לבקש מהם עכשיו לתת החלטה ואנחנו במקביל נכין למחוזית .ואנחנו מודיעים לכם
אדר' כרמן שניאור:
שמעכשיו שאנחנו הולכים במקביל למחוזית.
מר ניר ברטל:

לעשות מה? שינוי תב"ע?

אדר' כרמן שניאור:

לעשות שינוי תב"ע ,כדי להסדיר את קווי הבניין .כי בסופו של יום זה יסדר את זה.

מר ניר ברטל:

זה לא מחוזי .זה בית אל.

פרוטוקול לישיבת הועדה המיוחדת לתכנון ובניה מספר 20210006 :בתאריך20/07/21 :
גרסה  - IB XPA 1.5.2קומפלוט בע"מ

מס' דף62:
אדר' כרמן שניאור:

כן ,בית אל .בסדר? מקובל?

מר ניר ברטל:

אז בעצם אתם מושכים את הבקשה -

אדר' כרמן שניאור:

לא ,אנחנו לא מושכים את הבקשה.

מר ניר ברטל:

אתם רוצים שנדון בבקשה ,וניתן החלטה?

תדונו ,תתנו החלטה ואנחנו מודיעים לכם ,שיהיה רשום בפרוטוקול ,שאנחנו במקביל
אדר' כרמן שניאור:
מגישים בקשה לשינוי תב"ע לוועדה המחוזית .כי אין ברירה.
מר ניר ברטל:

בסדר גמור .אתן משוחררות ,אנחנו נמשיך בלעדיכן.

אדר' נדין לומלסקי:

רגע ,אז אולי תתנו החלטה.

מר ניר ברטל:

אני רוצה לחכות לאלעד.

מה שהם בסוף אמרו שהם משאירים את הבקשה? אני כבר לא זוכר.
אדר' נדין לומלסקי:

הם משאירים את הבקשה.

מר ניר ברטל:

משאירים את הבקשה וקיבלו את ההמלצה שלך ,אלעד ,שהם משאירים את הבקשה עם

ההריסה .וביקשו שנרשום לפרוטוקול שה ם מתכוונים להגיש שינוי תב"ע ,אבל הם משאירים את הבקשה .אני רוצה להגיד את
ההמלצה שלי לבקשה .ככה ,כתנאי לקבלת ההיתר שהם מבקשים ,אני מציע שהם יהרסו את המחסן .קודם כל שיהרסו את
המחסן הזה ,ואז בכלל נחתום להם על ההיתר.
מר דורון טישלר:

כתנאי.

מר ניר ברטל:

כתנאי לתת את ההיתר.

עו"ד עדי הדר:

הריסה בפועל.

מר ניר ברטל:

הריסה בפועל .ילכו עכשיו ,יהרסו את המחסן -

עו"ד אלעד כהן:

זה מחסן מפלסטיק ,לא?
כן .הם אמרו שהם גם רצו לעשות אותו .יש לנו תמונות או נשלח פקח נראה שהמחסן

מר ניר ברטל:

נהרס .ורק אז נחתום להם ע ל ההיתר הזה .ואני רוצה לבקש מהם ערבות על ביצוע הפילר של פחי האשפה .כיום פח האשפה
שלהם מונח על הרחוב .אני מניח .כי אין להם פשוט איפה לשים את פח האשפה .והם עשו פה גומחה לפח אשפה ,כי אנחנו
דרשנו שאם אתה כבר עושה היתר ,שיהיה לך פח אשפה .נבקש ערבות .נדין ,תגידי את בכמה כסף .שאם הם לא עושים את
הפילר ,הערבות מחולטת?15,000 .
עו"ד אלעד כהן:

אתה יכול גם להתנות את ההיתר גם בזה .כמה זמן לוקח להקים קיר בלוקים כזה?
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מס' דף63:
אבל בשביל לדעת מה להרוס ומה לעשות צריך להוציא היתר בשביל פילר .שם הם רק

מר ניר ברטל:

הורסים ,לא בונים שום דבר .לפי מה הוא יבנה את הפילר?
עו"ד אלעד כהן:

מה זאת אומרת? בבקשה שלהם לא מוגדרת גומחת פילר כפי שהם רוצים?

מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:

אבל אתה צריך להגיד להם שאתה מאשר להם את הפילר כמו שהוגש.
אתה מאשר את הפילר .אבל אחד התנאים למתן ההיתר ,כמו שאמרת עם המחסן ,זה גם הבנייה של

הפילר .או שיחליטו ,או ערבות .אחד מהשניים.
מר ניר ברטל:

אין לי בעיה.

גב' אורנה רייטר:

לא ערבות .אפשר לסגור רגע את המיקרופון? שאני אגיד לכם משהו על ערבות.

מר ניר ברטל:

אז רגע ,רק דבר אחרון .להרוס את המחסן ולבצע את הפילר כתנאי בכלל לקבל את ההיתר.

ובהיתר יהיה מסומן מה שסימנו להריסה והמועצה תשקול מתי ואיך לעשות הליכי פיקוח וכדומה.
עו"ד אלעד כהן:

למה אתה מכניס את הליכי הפיקוח ,לא הבנתי ,בהחלטה שלך?

מר ניר ברטל:

אז כשנסגור נגיד .זו ההמלצה שלי .מישהו רוצה להגיד משהו לפני שרגע עוצרים?

עו"ד עדי הדר:

הורדנו את הערבות ל.10-

מר ניר ברטל:

אז יש או ערבות של  ,10או תנאי לבצע .תעצור רגע את ההקלטה.

*** הפסקת ההקלטה לבקשת יו"ר הוועדה והמועצה ***
החזרנו .אז אני מקבל את ההצעה של אלעד ,שגם הפילר יהיה תנאי להיתר .ביצוע של

מר ניר ברטל:
מסתור האשפה יהיה תנאי להיתר.
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
עו"ד עדי הדר:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

לא ,או-או .תן להם להחליט .או ערבות,
מי יחליט?
התושב ,כן .כי זה פילר.
ערבות או ביצוע והריסה?
לפי בחירת -
אורנה כרגע אמרה שהיא כנראה תתנגד.
בסדר ,על סמך מקרה קיצוני לא קובעים מדיניות .ערבות זה משהו שהוא,
אז יש לנו שלוש אופציות .לבצע ,או לתת להם להחליט ערבות או לבצע.
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מס' דף64:
עו"ד אלעד כהן:

למה להכניס אותו לעלויות עכשיו?
אין לי בעיה .לא אכפת לי .מישהו יש לו עוד הצעה? מעולה .אז בואו נתחיל דבר אחד.

מר ניר ברטל:

הריסת המחסן כתנאי לקבלת ההיתר פה אחד מוסכם?
עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

כן.
מוסכם .בסדר ,נדין? אביבית? שניים ,לגבי הפילר של האשפה .אין לי בעיה .ערבות ,לבצע,

או לתת להם לבחור .אלעד ,לתת להם לבחור?
עו"ד אלעד כהן:

כן ,כן .כי ערבות עולה כסף .חבל.

מר ניר ברטל:

אורנה ,את נגד האפשרות של ערבות?

גב' אורנה רייטר:

אני לא הייתי בדיון הזה .שמעתי ערבות.

מר ניר ברטל:

אז אורנה לא מצביעה .אז פה אחד שזה דורון ,אלעד ,אני ואביבית ,הם יכולים לבחור .או

לבצע את הפילר אשפה ,או לתת ערבות של  10,000שקל ,שתחולט אחרי כמה זמן? אחרי שנה ,אם הפילר לא מבוצע.
עו"ד אלעד כהן:

שנה לדבר כזה? אתה יודע כמה לוקח להקים קיר בלוקים כזה? אפילו לא יום עבודה.

עו"ד עדי הדר:

יכולים לקבוע פחות.

מר ניר ברטל:

ככל שהתקופה יותר ארוכה זה לטובתם .כמה אתה מציע?

עו"ד אלעד כהן:
מר ניר ברטל:

חצי שנה עד לפה.
חצי שנה ערבות .הם יכולים לבחור או חצי שנה ערבות של  10,000שקל .או לבצע ואז

לקבל את ההיתר .מה שהם יבחרו .בסדר? ואז אנחנו נוכל לאשר את ההיתר.
הצבעה:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את התכנית בתנאי הריסת המחסן באישור המפקח והפקדת ערבות ע"ס ₪ 10,000
לבצוע פילר אשפה או לבנייתו בפועל.
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מס' דף65:

רשמה :אילנה נגר-אלון
מאשר :ניר ברטל
יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה
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