
התנגדיות  
 לתכנית מתאר מקומית

שינוי
איחוד וחלוקה 

 �בהסכמת בעלי� 
"פאת י�" 2132 

א. באזור הצפוני של התכנית, שינוי יעוד מאזור מיוחד לבניית בית מלו� לשטח ציבורי פתוח, שינוי
גבולות שטח שמירה על הנו� וביטול דר� בירידה לי� והפיכתה לשטח ציבורי פתוח, המשלב דר�

להולכי רגל וע� כניסה לרכב חרו� בלבד.
באזור הדרומי של התכנית, ביטול שטח דר� והפיכתו לשצ"פ.

שינוי יעוד חלק משטח ציבורי פתוח וחלק משטח לבניני ציבור ליצירת אזור מגורי� א', אזור
מגורי� מיוחד, דר� משולבת, רצועת ירק להפרדה והרחבת דר�.

ב. קביעת חלק משטח התכנית לאיחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלי�, בהתא� לפרק ג' סימ� ז'
לחוק התכנו� והבניה תשכ"ה�1965.

ג. קביעת הוראות ותנאי� לבניית מבני� צמודי קרקע באזור מגורי� א' ומבנה מגורי� טורי באזור
מגורי� מיוחד.

,פ הסתייגות חבר הועדה מר צבי הדר"לאחר שהועדה עיינה בהסתייגויות הכתובות ושמעה בע
:מחליטה הועדה כדלקמ�

כללי
 
פיתוח מלא של הירידה לי� מכיכר דה. הינה תכנית בעלת חשיבות עירונית רבה 2132/תכנית הר. 1�

באזל ונפתח כמניפה ממערב לככר דה' לשיט ישלי� ציר אורבני יחיד במינו הנמש� לאור� רח
.שליט

 
אב� שאי� לה"עמד שני� ארוכות כ" פאת י�"ל ולאור העובדה כי מגרש המלונאות "על רקע הנ. 2�

.גובשה הסכמה ע� בעלי הקרקע כי תקוד� תכנית של איחוד וחלוקה בהסכמה" הופכי�
 
התכנית הינה תוצר של תפיסה כוללת לגבי רצועת חו� הי� כפי שהתגבשה בתכנית מתאר ארצית. 3�

ומעודדת פתיחת מבטי� ונגישות ככל הנית� אל, החוק לשמירת הסביבה החופית ועוד, 13א "תמ
�.קו החו

 
התכנית והפעולות הנגזרות ממנה יבוצעו בהתא� לכל די� לרבות חוק השמירה על הסביבה. 4�

.ב"אישורי משרד הפני� וכיוצ, חוק התכנו� והבניה, החופית
 

בהתייחס להסתיגויות למתח� הדרומי
 
השטח המיועד לבנייני ציבור משמש כחניה באופ� זמני בלבד ובוודאי ששימוש זה אינו המיטבי. 5�

.מבחינת חזות ואיכות הפיתוח של רצועת חו� הי�
 
דונ� הינ� בעלי 14 �השימושי� האפשריי� בשטח לבנייני ציבור ובמיוחד בשטח של למעלה מ. 6�

.פוטנציאל פגיעה גדול יותר בתושבי הסביבה מאשר מתח� מגורי�
 
מהווי� ממילא פוטנציאל להסתרת מבטי�) קומות 3(גובה הבניה המותר על פי תכנית המתאר . 7�

.ועל כ� אי� בתכנית המוצעת כדי לשנות מצב זה
 
:אופי הבניה המוצע למגורי� מתוכנ� כ� שיהווה פגיעה מינימלית בתושבי� הגובלי�. 8�
 
.ד צמודות קרקע מהוות המש� טבעי לרקמה האופיינית של מערב העיר"יח 11. א
רמת י� מרוחק מבניה קיימת למגורי�' לאור� רח, קומות  3�4הבינוי הרצי� בגובה של . ב

,מלונות אוקיינוס(רמת י� ' נוכחות בינוי זה הינה מינורית ביחס לבניה הקיימת ממערב לרח
.רמת י�' והיא משתלבת באופי האורבני של רח) 'דניאל וכו, השרו�

)ר"מ 7100 (664היק� הבניה בשטחי� עיקריי� הינו בהתאמה לשטחי המלונאות על פי תכנית . ג
.והינו קט� משמעותית מ� ההיק� המותר לבנייני ציבור

 
הועדה השתכנעה על רקע מצאי המגרשי� לבנייני ציבור ובמאז� האינטרסי� �לעני� שטחי הציבור. 9�

נית� לקד� את התכנית, הכללי
 
הועדה המקומית מחליטה כי התכנית תת� מענה למקומות החניה הנגרעי� �לעני� החניה. 10�

,בנוס� לכ�. פ במתח� הדרומי"באמצעות חניו� תת קרקעי מתחת לשטח המיועד לשצ
ג� �המיועדי� לבנייני ציבור יהיו בייעוד כפול 14 �ו 13יקבע בהוראות התכנית כי מגרשי� 

.כחניה ציבורית
 
:גלי תכלת' בהתייחס להסתייגות תושבי רח. 11�

גלי תכלת יורחב בתחו�' מחליטה הועדה לקבל את ההסתייגות באופ� חלקי ולקבוע כי רח
גלי תכלת לא יהוו חלק מהוראות' הסדרי התנועה ברח. התכנית בתאו� ע� יוע/ התנועה העירוני
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.התכנית ויקבעו על ידי ועדת התנועה העירונית
 
שימושי� אלו הוצגו בנספח הנופי הנלווה לתכנית �לעני� תחנת השאיבה ובית הקפה המתוכנני�. 12�

.מתו� מגמה להפחית ככל הנית� את הפגיעה בתושבי� הגובלי�
.בהוראות התכנית יצויי� כי נית� לשדרג ולהרחיב במידת הצור� את מתק� הביוב הקיי�

לקראת העברת, ביוב וניקוז יבח� את הצור� בנקודה לתחנה נוספת במתח� זה' מנהל מח
.התכנית לועדה מחוזית

 
:בהתייחס להסתייגות בעלי פיקאסו

 
�לעני� החניה. א

יש לציי� כי החניה הציבורית אשר משמשת את באי המסעדה הנה בתחו� שטח
.לעיל 10ראה סעי� , כמו כ�. המיועד לבנייני ציבור

 
�לעני� המטרדי�. ב

 
מרחק שהינו סביר למניעת', מ 20 �המרחק המוצע בי� מבנה המגורי� לבי� המסעדה הינו כ

בעת הגשת הבקשה להיתר יקח היז� בחשבו� את מאפייני המגרש השכ�, מטרדי� יוצאי דופ�
.והפעילות בו

 
�לעני� שילוב המגרש בתכנית. ג

המגרש הינו בנתוני� שוני� תכנוניי� ופיסיי� ביחס לשטח התכנית ואי� הגיו� תכנוני בצרופו
.י המסתייגי�"ככל שתוגש ע, ע� זאת נית� יהיה לבחו� לגופה תכנית שתוגש, לתו� התכנית הגובלת

 
מחליטה הועדה להמלי/ בפני הועדה המחוזית על הפקדת התכנית לאחר, לאור כל האמור לעיל. 13�

:ובכפו� לתנאי� הבאי� 05/12/7תיקונה בהתא� לתנאי� שנקבעו בהחלטה מיו� 
 
תקבע בהוראות התכנית הוראה המבטיחה שמספר החניות הקיימות בשטח הדרומי לא יגרע. א

4באמצעות השלמת ביצוע החניו� התת קרקעי כתנאי לטופס , לעת ביצוע פרוייקט המגורי�
.למבני המגורי�

 
י תכנית זו לבי� המגרש"הבעלי� ישלמו מלוא הפרש השווי בי� המגרש החדש שיווצר עפ. ב

והכל לפי מסמ� העקרונות, שה� מתחייבי� לשל� 197י סעי� "בקיזוז פיצויי� עפ, שבבעלות�
.שאושר על ידי הועדה וייחת� בי� הצדדי�

 
היק� התביעות ככל שישולמו. לחוק 197ינת� כתב שיפוי מבעלי הקרקע בגי� תביעות לפי סעי� . ג

.בכפו� לאמור לעיל �יקוזז מההשבחה
 
.חתימת כל בעלי הקרקע הרשומי� כמסכימי� לתכנית. ד
 
'י מח"ע) לרבות תחנת לשאיבת ביוב במתח� הדרומי(יבדק הצור� למגרש למתקני� הנדסיי� . ה

.כתנאי להעברת התכנית לועדה המחוזית �ביוב וניקוז 
 
לאור העובדה שאי� בתכנית זו אלא שיפור המרחב הציבורי בהקשר חו� הי� והרחקת הבניה. ו

הועדה המקומית ממליצה בפני משרד איכות הסביבה על פטור �' מ 100 �מזרחה מקו ה
 �.13א "בתמ 1' לשינוי מס) 3(2מתסקיר השפעה על הסביבה בהתא� לסעי

 
.ת"תיקוני� טכניי� לרבות עריכת התכנית בהתא� לנוהל מבא. ז
 
 
 

Page 2 of 2Untitled Document2

20/05/2008http://147.236.237.225/Herzelia/meeting/MeetingResult0000300000391.htm


