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השתתפו חברי ועדת המשנה להתחדשות עירונית :
אדר' טימור מגרלי , נציג שר הבינוי והשיכון, מ"מ יו"ר הועדה (חבר)

גב' דניאלה פוסק, מתכננת המחוז, נציגת שר האוצר                 (חברה)
גב' ורד אדרי, נציגת השר להגנת הסביבה                                  (חברה)

מר ניר בן סימון  ,נציג מינהל מקרקעי ישראל                           (חבר)
מר אליהו אסקוזידו , נציג רשויות מקומיות                             (חבר)

אדר' רודיקה רבינוביץ ,איגוד האדריכלים                                (חברה)

גב' רותי ברבי, מזכירת ועדת המשנה להתנגדויות 
עו"ד ניצן בן ארויה, יועץ משפטי לוועדה המחוזית 

מר איתמר ורהפטיג, לשכת התכנון

נעדרו:
נציגת שר המשפטים

נציגת שר הפנים
נציג רשויות מקומיות

מרחב תכנון מקומי: גבעת שמואל

תכנית מס' : 427-0124453:  התחדשות עירונית - רחוב בן גוריון – שמיעת התנגדויות לתכנית 

מטרות התכנית :
1. קביעת מתחם להתחדשות עירונית לשיפור חזות הכניסה לעיר, ולרווחת דיירי הבניינים, ע"י 

פינוי והריסה של 36 יח"ד קיימות, ובינוי מחדש של 144 יח"ד ושטח מסחרי בקומת הכניסה.
2. לאפשר הקמת 2 בניני מגורים בני 16 קומות + קומת כניסה מסחרית בחלקה + מרתפים, סה"כ 

144 יח"ד, וכן זכות מעבר לציבור בחזית המערבית לאורך רחוב בן גוריון.
3. הגדרת תא שטח, לשטח ציבורי פתוח.

גושים וחלקות :
גוש 6189 חלקות במלואן: 1043

השתתפו:
עו"ד עזרא-ליאור כדורי, בעל קרקע גובל.

מר שמואל יניב, מתנגד. 
עו"ד מורן גור, ב"כ ארנון תירוש.

מר ארנון תירוש, מתנגד.
עו"ד נעמי עיני פלדמן , חברת מועצה ויו"ר ועדת הביקורת בעיריית ג.ש.

מר יוסי ברודני ,ראש העיר גבעת שמואל.
מר איציק אוזלבו ,מהנדס עיריית גבעת שמואל.

עו"ד מירב קנזי נאמן, ב"כ  הועדה המקומית.
אדר' טל אשכנזי, אדריכלית העיר.
עו"ד ענת בירן , ב"כ יזם התכנית.

מר טל גולדשטיין, מנכ"ל ויזם התכנית.
עו"ד מירה בורנשטיין, ב"כ בעלי הקרקע.

אדר' צבי שסל ,עורך התכנית.
אדר' אבי שפיידמן, עורך התכנית.

מר עמוס אביניר ,יועץ תחבורה.
אדר' אינסברגר, עורך התכנית. 
מר משה ספיר, שמאי מקרקעין.

מר אסף שגיא ,יועץ סביבתי.
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רקע:
התכנית הנה תכנית פינוי בינוי ברחוב בן גוריון בגבעת שמואל. התכנית חלה על שלושה מבני 
מגורים קיימים בני 3 ק' הכוללים 36 יח"ד, שמצבם הפיזי ירוד ואינם כוללים מעליות וממ"דים. 
התכנית מציעה הריסת המבנים הקיימים ובניית שני מבנים בני 15 קומות על גבי 2 קומות 
מרתפים + קומת קרקע שתשמש בחלקה למסחר וקומת גג טכנית, כאשר בכל מבנה יבנו 72 יח"ד. 

סה"כ יבנו 144 יח"ד מעל קומת מסחר.
תוספת השטח העיקרי המיועד למסחר הינו בהיקף 200 מ"ר. תוספת השטח העיקרי למגורים הינו 

10,907 מ"ר, וסה"כ מוצעים בתכנית 15,000 מ"ר שטח עיקרי + 15 מ"ר למרפסות עבור כל יח"ד
וכן 6,000 מ"ר שטחי שירות מעל מפלס הכניסה הקובעת למבנה + 12,000 מ"ר לשתי קומות 
מרתף לחנייה ומחסנים דירתיים (אין הפרדה בהוראות התכנית בין זכויות הבנייה למסחר 

ולמגורים).
בנוסף מוצע שצ"פ לאורך רח' מבצע קדש, הכולל בתוכו שימוש למתקנים הנדסיים ושטח הכולל

זיקת הנאה למעבר הציבור לאורך רח' בן גוריון לשם גישה למגרש ציבורי.
שטח התכנית ממוקם ברח' ברח' בן גוריון בגוש 6189 חלקה 1043 בגבעת שמואל (בכניסה

הראשית, מול גשר קוקה קולה).

עיקרי הדיון הפומבי:

המתנגדים נשמעו ביום 11.6.2017 בפני ועדת המשנה להתנגדויות. לאחר שהתברר במהלך הדיון 
כי התכנית הינה תכנית המצויה בסמכות ועדת המשנה להתחדשות עירונית, התקיים דיון נוסף 
ביום 3.7.2017 בפני ועדת המשנה להתחדשות עירונית. לדיון הגיעו רק חלק מהמתנגדים אולם 

הועדה התייחסה בהחלטתה לכל ההתנגדויות שנשמעו.

נציג לשכת התכנון הציג את עיקרי התכנית וסקר את התכניות להתחדשות עירונית ברחוב בן 
גוריון לחברי הועדה.

שמיעת טענות המתנגדים:
מתנגד עו"ד עזרא כדורי: מתגורר ברח' ויצמן 3. טען שהועדה דנה בתכנית לפני מספר שבועות 
ולא מבין מדוע צריך להשמיע את הטענות בשנית ומפנה את חברי הועדה לדברים שהושמעו בדיון 
הקודם. ציין כי רק לאחרונה נודע לו שאושרה להפקדה תכנית מעברו השני של רח' בן גוריון 
וחושב שזה ממחיש את הצורך לשמוע את כל הדברים במכה אחת ולא תכנית אחת בכל פעם. 
לעניין שיתוף הציבור – העירייה טוענת שפירסמה כדין, באופן אישי לא הכיר. טען כי מדובר 
בשינוי מהותי ומתוך עקרון טוב הלב היו צריכים לשמוע את הגובלים והם היו יכולים לעזור 
בפתרון בעיות. הציע לבחון פתרונות שונים כגון העתקת מבנים, תמ"א 38, חילופי שטחים או 
להוסיף קומות במקום אחר. טען כי המרפסות האחוריות של הבניינים החדשים יפגעו בפרטיותם 
ועל כן מבקש לבטל את המרפסות האחוריות או לנסות להכליל את החצר שלו ושל שכניו בקו 
הכחול של התכנית על מנת שיוכלו לסגור את החצרות והמרפסות שלהם כחוק על מנת לצמצם 
את הפגיעה בפרטיות. לנושא המסחר המוצע טען כי יש להגדיר במדויק את השימושים ולהבטיח 
שימושים שלא יפריעו לדיירים סמוכים. לעניין ההצללות טען שלא בדקו אותם בחוו"ד ההצללות 

והסבר הטעות לכאורה בישיבה הקודמת לא עונה לבעיה ומדובר בשיפור עמדות. 

מתנגד מר שמואל יניב: מתגורר בגבעת שמואל 72 שנים. טען לפגיעה אישית קשה בדמות רעש, 
חום ומסה גדולה בפתח ביתו הממוקם 17 מטרים מהפרויקט. טען כי צומת הכניסה לעיר מרכזת 
גם את הכניסה לבני ברק שכבר היום עמוסה ולפעמים צריך להמתין 45 דקות בכדי לצאת מהעיר. 
טען כי הולכים להכפיל פי 4 ויותר את מסת הבינוי ושאל מדוע לשים מסת בינוי גדולה כל כך 

בכניסה לעיר. מבקש לא לאשר את התכנית או לפחות לעדן אותה.

מתנגד עו"ד מורן גור: ציין כי הוא חוזר על טענותיו שנאמרו בישיבה הקודמת. הדגיש כי צריך 
לבחון את הדברים כמקשה תכנונית אחת. לטענתו יש לצמצם את יחס הפינוי בינוי וביקש שיחס 

החניות יהיה ע"פ התקן התקף. הגיש את ייפויי הכוח של המתנגדים המיוצגים על ידו לוועדה. 

מתנגדת עו"ד נעמי עייני פלדמן: ציינה כי היא חברת מועצה ונבחרת ציבור ולא מתנגדת לתכניות 
התחדשות עירונית שחיוניות לעיר. מבקשת שדבריה ודברי המתנגדים שלא הגיעו היום יאומצו 
מהפרוטוקול המתומלל וכן שהפרוטוקול המתומלל יצורף לפרוטוקול הישיבה מהיום. טענה כי 
התכנית המוצעת היא חלק מתכנית גרנדיוזית והעירייה מתנהלת בצורה מגמתית ושיטתית בה 
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למעשה עוקפת העירייה את הצורך בתכנית מתאר כוללנית. טענה שהתכנית נוגדת את תכנית 
המתאר המאושרת של העיר וכן טענה כי העירייה יוזמת פרויקטים בהיקף של למעלה מ- 7,000 
יח"ד. טענה כי העירייה בחרה בדרך הקלה ובמקום להציג לציבור תכנית מתאר כוללנית היא 
עוקפת את הדרישה הזו ומקדמת מס' תכניות נקודתיות ומקבילות ביוזמתה. טענה כי במהלך 
כהונתו הארוכה של ראש העיר ניתן היה לקדם תכנית מתאר להכפלת העיר ולאשר את כל 
התכניות תחת תכנית המתאר. טענה כי ברח' בן גוריון מקודמות למעלה מ- 750 יח"ד, 1,400 יח"ד 
בצפון גבעת שמואל, 1,600 יח"ד בשכונת גיורא, תוספת 600 יח"ד בדרום רמת הדר, 1,800 יח"ד 
ברצועה השלישית, 400 יח"ד ברמת אילן החדשה ו 250 יח"ד בשכונת השחר ובסה"כ העיר תכפיל 
את עצמה. היום יש בעיר 7,600 יח"ד ומבקשים 7,000 נוספות. טענה כי העירייה עוקפת את 
הצורך בתכנית מתאר עירונית, עוקפת את עקרון השקיפות, פוגעת במתנגדים פוטנציאלים, 
מקפחת את בעלי הקרקעות האחרים בגבעת שמואל וצריך לתת על כך את הדעת. טענה כי ראש 
העיר חושש מתכנית מתאר בדומה למה שקרה לאחרונה בערי השרון שקיבלו אלפי התנגדויות 

והרשויות חזרו בהן מתכנית המתאר ומשכו אותן.
טענה כי הועדה המקומית לוקחת חלק ומכשירה את אותה התנהגות שיטתית ופסולה להסתיר 
את אותה תכנית גרנדיוזית. טענה לעניין מס' יח"ד המבוקשות וציינה כי בתכנית המקבילה 
ממערב ביקשו יחס פינוי בינוי של 1:4 והועדה הפחיתה ליחס של 1:3.2 ולכן גם בתכנית זו יחס 

מכפיל הפינוי בינוי צריך לרדת.

עו"ד ענת בירן, נציגת יזמי התכנית: ציינה כי הגישו תגובה בכתב ויש תמליל ופרוטוקול מהדיון 
הקודם. טענה כי תכנית ההתחדשות העירונית נעשית באזור בנוי שבאה להחליף שיכונים. ציינה 
כי הבניינים נבנו אחרי 1.1.1980 ולכן לא זכאים לתמ"א 38. עשו מה שאפשר כדי להרחיק את 
הבניינים החדשים מהבינוי הקיים ברח' ויצמן, כולל נטיעת עצים מאחורי המגרש לצורך הסתרה. 
מדובר בשני בניינים, 15 קומות עם 144 יח"ד ומתקבלת צפיפות של 40 יח"ד לדונם וגם המכפילים 
הם לפי התקנים ולא ניתן לתקוף את התכנית על הפרזה והעמסה לתנועה. התכנית מרחיבה 
מדרכות, מטמינה קווי מתח גבוה – תכנית מאוזנת וקטנה. טענה כי אי אפשר לחכות עם כל 
התכניות להתחדשות עירונית עד לאישור תכניות כוללניות, אלה תכניות שלוקחות שנים. ציינה כי 
התכנית הזו מוטמעת בתכנית הכוללנית ולא עומדת בסתירה לתכנית המתאר הכוללנית וכי 
התכנית הזו היא חלק מתכנית הצל לרח' בן גוריון. יש נושאים תחבורתיים אחרים שיטופלו 
בהמשך ולא במסגרת תכנית זו. לטענות עו"ד מורן גור השיבה כי לא כתוב את מי הוא מייצג ומה 
הקשר של המתנגדים לתכנית זו. כל זמן שלא גרים בצמידות או בסמיכות לא צריך להתייחס לכל 
מתנגד. התנגדות חברת המועצה היא התנגדות פוליטית, אין לה קשר לתכנית הזו וגם כתושבת 
היא לא קשורה לתכנית, מתגוררת במרחק 2 קילומטרים ממנה. טענה כי כחברת מועצה היא לא 

יכולה להגיש התנגדות.
התכנית תואמה עם תכנית האב להתחדשות עירונית, תואמה עם התכנית הכוללנית, תואמה מול 

המחוז ועומדת בכל הדרישות. מבקשים לדחות את כל ההתנגדויות ולאשר את התכנית.
ציינה כי נעשתה בדיקה סביבתית על הקוטג'ים הגובלים אך הייתה טעות בשם הרחוב ורואים את 

הסימונים של הבתים בנספח הסביבתי והמסקנה היא שאין כמעט השלכות על הבניינים.

עו"ד נירה בורנשטיין, מייצגת את בעלי הקרקע: ציינה כי היא מייצגת את 36 בעלי הדירות. 
מבקשת מהועדה להתחשב בבני האדם שגרים במקום, יש אנשים קשישים שלא יכולים לצאת 
מהבית בגלל המדרגות, משפחות עם ילדים ועגלות ומבקשת לעשות את האיזון בין הצרכים של 
המשפחות לעומת המתנגדים וטוענת שכולם רוצים איכות חיים. מבקשת לשים דגש גם על אלה 

שרוצים לשפר את איכות חייהם.

מענה להתנגדויות:
מר איציק אוז'לבו, מהנדס העיר גבעת שמואל: ציין כי הועדה המקומית הכינה מסמך מענה 
מפורט להתנגדויות. הועדה מלווה את התכניות להתחדשות עירונית מס' שנים. התכנית הוצגה 
בפני ועדת היגוי מחוזית ובהתאם להערות נעשתה ראייה תכנונית כוללת לכל הרחוב והוכנה 
תכנית צל לכל רח' בן גוריון והתכניות תוקנו והוגשו מחדש. תכנית המתאר העירונית מקודמת 
משנת 2013, עברה מספר ועדות היגוי כולל שני מפגשים של שיתוף ציבור. ציין כי כל התכניות 

הנקודתיות מקודמות בהתאם לתכנית המתאר החדשה.
לעניין טענות עו"ד נעמי עייני פלדמן, תכנית המתאר המאושרת היא משנת 1986 ולא רלוונטית. 
כל התוספות בעיר קודמו במסגרת תכניות ולליות. לעניין הטענה שהעירייה היא זו שיוזמת את 
התכניות השיב כי זה דווקא יתרון ומצביע על יכולת של הועדה המקומית וזה המצב האידאלי, 
שהרשות המקומית מקדמת תכניות ומה שחשוב לה מקודם על ידה. ציין כי מקווה שתכנית צפון 
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גבעת שמואל תופקד בקרוב, מקדמים את תכנית הפינוי בינוי בשכונת גיורא ועוד מס' תכניות 
נקודתיות שמקודמות במקביל. לעניין תכנית המתאר ציין כי לוקח הרבה שנים לאשר אותה 
והמתנה לאישור תכנית כזו יתקע את התכנון בכל העיר. מבקשים לדחות את מרבית ההתנגדויות 
ולאשר את התכנית. הוסיף כי לא התקבלה שום חוו"ד מקצועית מטעם אף אחד מהמתנגדים. 
לעניין הפריסה של המתנגדים ציין כי רק 3 התנגדויות גובלות בתכנית, היתר רחוקות מאות 
מטרים עד שני קילומטרים מהפרויקט וכן הוסיף כי יש התנגדויות הטוענות כנגד המדיניות 
התכנונית של העירייה, ולדעתם בהתנגדויות מעין אלה צריך לדון במסגרת תכנית המתאר. ציין כי 

הועדה המקומית תומכת בתכנית ומבקשת לאשר אותה.

עו"ד מירב קנזי נאמן, יועמ"ש הועדה המקומית: טענה כי התנגדות עו"ד מורן גור נתמכת 
בתצהיר אחד בלבד ולפי סעיף 103א(ב) על כל מתנגד להגיש תצהיר. מאחר ויש רק תצהיר אחד יש 
להתייחס לטענותיו רק כהתנגדות אחת ולא כהתנגדות רוחבית. בהתנגדות נטען לגבי השתתפותו 
של ראש העיר כנציג הרשויות המקומיות בוועדה המחוזית – סבורים שהחוק אינו מונע ממנו 
להשתתף בישיבות למעט השתתפותו בוועדת התנגדויות. יועמ"ש הועדה המחוזית השיב כי הדבר 
אינו חל על הועדה להתחדשות עירונית וראש הרשות המקומית רשאי לשבת בוועדה כל עוד 
הועדה המקומית לא הגישה התנגדות או יזמה את התכנית. עו"ד קנזי ציינה כי הוא ממילא לא 

השתתף באף אחד מהדיונים ולא נטען לכל אינטרס אישי שלו בתכנית.
באשר להתנגדותה של עו"ד נעמי עיני פלדמן טענה עו"ד קנזי כי יש לדחות את ההתנגדות על הסף 
מאחר וההתנגדות הוגשה כשהיא בתפקיד חברת ועדה מקומית ולדעתם גם כתושבת העיר הם 
סבורים שלא יכולה להגיש התנגדות מתוקף היותה חברת ועדה. לעניין הטענות לניגוד עניינים – 
עו"ד קנזי טענה כי הטענה לפיה שותפות סיעתית לחבר מועצה או לחבר ועדה מקומית יוצרת 
ניגוד עניינים היא טענה מופרכת ולא מגובה בפסיקה. עו"ד קנזי הפנתה לערר 47/14 שהתייחס 

לסוגיה וקבע שהדבר לא יוצר מניעה וניגוד עניינים.

מענה המתנגדים לתגובות:
מתנגד עו"ד עזרא כדורי: ציין כי הם בעד רווחת בעלי הדירות ותהליכי התחדשות עירונית. 
העירייה טוענת שהתכנית אצלם מזה כ- 5 שנים ולטענתו לא נעשה שיתוף ציבור. לעניין הגשת 
חוו"ד לענייני ההצלה מטעם המתנגדים טען כי מדובר בהליך יקר מאוד ומאחר וחוו"ד הסביבתית 

פגומה ביקש להתייחס אליה אחרי שתתוקן. 

מתנגד עו"ד מורן גור: לטענת עו"ד נירה בורנשטיין השיב כי סעיף 103א(ב) קובע שמדובר על 
היבטים סביבתיים שיש עניין ציבורי בין השאר לנושאים שקשורים לנוף. טען כי ניתן לצרף רק 
תצהיר מכל שאר התומכים ובלבד שהטענות זהות. טוען כי הוא מייצג 22 מתנגדים מהשכונה 
וכתובותיהם צורפו. מיוצגיו מבקשים לטעון טענה כללית לגבי השכונה, המחלפים ושינוי דרמטי 
באוכלוסייה שגדלה ואף תגדל עוד יותר לאחר קידום כל התכניות. טוען כי יש להסתכל על התכנון 

כמיקשה אחת כוללת ולא נקודתית. חזר על טענותיו לגבי פגיעה באיכות החיים והסביבה.

מתנגדת עו"ד נעמי עיני פלדמן: רואה עצמה נפגעת מהתכנית, הן ברמה האישית והן כחברת 
מועצה ונבחרת ציבור. לא מקבלת את הטיעון שאינה יכולה להתנגד וטענה כי ועדת ההתנגדויות 
מוסמכת לדון בטיעונים תכנוניים ולא משפטיים ואם היו טיעונים משפטיים כנגדה על הועדה 
המקומית היה לפעול בדרך של עתירה מנהלית או דרך בית המשפט על מנת למנוע את התייצבותה 

בוועדת ההתנגדויות. 
לעניין מועדי קבלת החלטה בתכנית – פנתה למנהלת מינהל התכנון בבקשה לבדיקת התנהלות 
הועדה המקומית וביקשה לדחות את ההחלטה בתכנית עד לבדיקתה. לחילופין מבקשת לדחות 
את ההחלטה בתכנית עד להכרעה בעתירה המנהלית שהוגשה לבית המשפט לבדיקת ניגוד 
העניינים ומתוכננת לדון בספטמבר הקרוב. לעניין פגמים בפרסום – חוו"ד והמסמכים שצורפו 

לתכנית לקויים ולא כל המסמכים הוצגו לתושבים.
תכנית המתאר אושרה בחדרי חדרים, לא היה שיתוף ציבור, היו כנסים שאליהם זומן הציבור אך 
חלק נרחב מהשקופיות במצגת לא הוצגו כלל לתושבים ולכן לא נעשה שיתוף ציבור. חזרה וטענה 
כי אין התנגדות לתכניות התחדשות עירונית, הן מבורכות אך חשוב לקדם תכנית מתאר עירונית 

ולא לאשר תכניות נקודתיות.
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עיקרי הדיון הפנימי:

גב' דניאלה פוסק, מתכננת מחוז מרכז: ציינה כי התכנית הוצגה ללשכת התכנון שהייתה ערה לכך 
שקיימות מס' יוזמות של התחדשות עירונית והועדה המקומית נדרשה להכין תכנית צל לכל 
האזור, לזהות את המתחמים להתחדשות עירונית בציר בן גוריון, בדיקת הפרוגרמות הציבוריות 
הנדרשות ובדיקת ההיבטים התחבורתיים במרחב. ציינה כי כל אחת מהתכניות הוגשה על רקע 
אותה תכנית אב שבחנה את כל עתודות הפיתוח והבטיחה את המענה התשתיתי, הפרוגרמתי 
והתחבורתי. אותה תכנית אב בדקה גם היבטים כלכליים והביאה לשינוי בתכנית הבינוי 
והתאמות ביחסים בין תכנית אחת לשנייה באופן שיתקבל חתך רחוב ראוי וטוב, הן לעניין קומות 
ונפחי בנייה והן לפיזור השטחים הציבוריים. הוסיפה כי תכנית האב הכוללת יצרה את היכולת 

להסתכל על סך היוזמות וכך הדברים נעשו.
הועדה מברכת על קידום תכנית המתאר הכוללנית שמקודמת בתיאום עם לשכת התכנון ובלתי 

אפשרי לעצור את התכנון עד לאישורה.

גב' ורד אדרי, נציגת המשרד להגנת הסביבה: ציינה כי לדעתה הועדה המחוזית צריכה לייצר 
קווים מנחים לעניין ההצללות כי אין תקינה בעניין. הדברים הללו יצופו בכל תכנית של התחדשות 
עירונית ועל כן ממליצה לייצר מסמך שיתווה מדיניות, איך רוצים לראות את מסמכי ההצלות 
ואיך מקבלים החלטות בנושא. הוסיפה כי צריך לקחת בחשבון את אותה פגיעה ויש צורך באמות 
מידה לדבר הזה. מתכננת המחוז השיבה כי בתכנית הזו הבינוי המוצע נמצאת צפון מערבית לבתי 
המתנגדים ולפיכך הבתים חשופים לחלוטין לשמש של דרום-מזרח ולפיכך ההצללה היא 
מינימלית מאחר ורוב המבנים נשארים חשופים לאוויר ולשמש. לעניין קביעת אמות מידה השיבה 

כי ראוי לקיים על כך דיון. 

אדר' טימור מגרלי, מ"מ יו"ר הועדה: ביקש לשבח את הועדה המקומית על היוזמה לתכנית הצל 
שתיכללה את מכלול התכניות באזור ויצרה בסיס להתייחסויות.

החלטה:

מענה כללי לעיקרי ההתנגדויות:

לטענות בדבר הצורך בתכנון כולל ובראייה תכנונית רחבה לטווח ארוך- .1

ראשית מציינת הוועדה כי התכנית המוצעת הנה נגזרת של תכנית צל שגובשה ע"י הועדה 
המקומית בשיתוף עם לשכת התכנון המחוזית ולווי ועדת ההיגוי המחוזית אשר היוותה את 
הבסיס לדיון בתכנית המוצעת ותכניות אחרות להתחדשות עירונית באזור. במסגרת תכנית 
הצל נבחנו בראייה רחבה סוגיות שונות בהן תמהיל השימושים, גובה, נפחי הבניה, חתך 
הרחוב, שטחי ציבור וכן בחינה לעניין ההשלכות התחבורתיות של מכלול התכניות המקודמות 

באזור זה.
תכנית הצל בחנה בין היתר את השתלבות הפרויקטים להתחדשות עירונית בסביבה וקבעה 
את אופי הבינוי הנדרש לכך. כמו כן שמה תכנית הצל דגש על תכנון חתך רחוב שמאפשר 

עירוניות ואחידות לאורך רח' בן גוריון שכולל חזית מסחרית, מדרכות ושבילי אופניים.
ביום 21.6.2015 הוצגה תכנית הצל בפני ועדת ההיגוי המחוזית ובנוסף הוצגה בדיונים 

שהתקיימו בהפקדת התכניות הנקודתיות להתחדשות עירונית לרבות בתכנית שבפנינו.
בהקשר זה יש לציין שגיבוש תכנית הצל נשען על ראייה תכנונית רחבה יותר כפי שבאה לידי 
ביטוי בתכנית המתאר הכוללנית של  גבעת שמואל שנמצאת גם היא בהליכי תכנון מתקדמים 

לקראת הצגתה בפני הועדה המחוזית.
לאור האמור מציינת הוועדה כי התכנית המופקדת מהווה חלק ממערך תכניות שמטרתן 
לאפשר תכנון מתוך ראייה תכנונית כוללת שבוחנת את ההשלכות התכנוניות על הסביבה 

והאזור כולו.
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לטענות בדבר יצירת עומס תחבורתי, הכבדה על הכניסות לעיר, העדר חוות דעת מקצועיות  .2
בראייה תחבורתית כוללת, הקצאת חניות והרחבת כבישים –

לטענות בדבר עומסי תנועה - א.
הליך קידום התכנית לווה בבדיקת השלכות תחבורתיות (בה"ת) כוללת שנערך 
בהתאם להנחיות משרד התחבורה. הבה"ת התייחס לכל הפרויקטים להתחדשות 
עירונית באזור רח' בן גוריון וזאת במטרה לבחון את ההשפעה המצטברת של כל 

הפרויקטים.
במסגרת הבה"ת לאזור נכלל תרחיש על פיו ישנו מימוש מלא של הפרויקטים 
להתחדשות העירונית ברח' בן גוריון. ממצאי הבדיקה העלו כי רוב הצמתים צפויים 
לתפקד ברמת שירות סבירה ומקובלת בשעות השיא. במקומות בהם יש צורך 
לשמור על רמת השירות הוצעו שינויים גיאומטריים בצמתים ובהסדרי התנועה.

מבלי לגרוע מן האמור, הוועדה מציינת כי עיקר מקור העומס התחבורתי באזור 
גבעת שמואל נובע מהעומסים הכבדים בצירים המטרופוליניים המקיפים את 
העיר כגון כביש 4 וכביש 471, ולפיכך, העומס בעיר, אם קיים, נובע מהעומס 

בדרכים הראשיות.
לטענות בדבר מחסור בחניות בפרויקט וסביבתו - ב.

הוועדה מקבלת את עמדת הועדה המקומית לפיה תקן החניה לפרויקטי פינוי בינוי 
עומד על 1:1.5 חניות ליח"ד. עמדה זו מבוססת על מתן מענה ראוי לחניות מחד 
ומתוך ראייה שלא להעמיס על המערכת התחבורתית מאידך. נספח התנועה 
בתכנית מציג מאזן חניה המבוסס על עמדת הועדה המקומית ותכנון החניונים 

הנדרשים בכפוף לכך. 

לטענה למחסור צפוי בשב"צים ושצ"פים – .3

התכנית לוותה בבדיקה פרוגרמטית לשטחי ציבור אשר נבחנה ע"י לשכת התכנון. הבדיקה 
הפרוגרמתית נשענת על ממצאי תכנית המתאר הכוללנית שנמצאת בהליכי תכנון מתקדמים 
וכן על ממצאי תכנית הצל. בתכנית המתאר נלקח בחשבון הקושי הקיים והיכולת המוגבלת 
לתת מענה לצרכי ציבור בתוך מתחמי פינוי בינוי ולפיכך, השטחים הציבוריים פרוסים ברחבי 
העיר ומתייחסים לכלל התוספות העתידיות לרבות תוספת יח"ד בשכונות חדשות והתחדשות 
עירונית. בתכנית זו, הורחבו המדרכות בסביבת הפרויקט, נוספו שבילי אופנים ותוכנן שצ"פ 
צמוד דופן לרח' מבצע קדש. כמו כן הוגש נספח פרוגרמתי המצביע על שטחים קיימים לצרכי 

ציבור בסביבת הפרויקט.
השצ"פ המתוכנן ברח' מבצע קדש יאפשר את הרחבת המרחב הציבורי והמעבר בשטח זה 
שהיום הינו צר ולא נעים להליכה. מטרתו לאפשר את המשכיות נתיב האופנים מרח' בן 

גוריון, הרחבת המדרכה ונטיעת עצים.
לעניין השצ"פ האורכי בן התכנית המוצעת למבנים שממזרח לה - רצועה זו לא תהיה 
אפקטיבית ולא תשרת את הציבור. יחד עם זאת, מחליטה הועדה להוסיף רצועת גינון הכוללת 
נטיעת עצים רחבי עלים לאורך הדופן המזרחית של המגרש. לעצים יתוכננו ערוגות שעומקן 

1.5 מ' זאת על מנת ליצור חיץ בין חצרות הבתים לחניה.

לטענות לחוסר בתשתיות עירוניות- .4

הועדה סבורה כי תוספת של כ- 100 יח"ד בתחום העיר הנה זניחה ויכולה להישען על מערך 
התשתיות הקיים. יחד עם זאת הועדה מציינת כי עיריית גבעת שמואל מקדמת תכנית אב 
למים ולביוב המתייחסת לכלל העיר ובה ניתן מענה מלא ופתרון תשתיתי הולם. תכנית האב 
למים וביוב נדונה בוועדת מים וביוב של מחוז מרכז ביום 25.4.2017 ואושרה. על בסיס תכנית 
זו ועל בסיס נספחי תכנית המתאר המצוינת לעיל בנושאי מים, ביוב וניקוז, הוכנו נספחי 

התשתיות כפי שהוגשו בתכנית זו.

לעניין טענות ביחס לאי בחינת ההיבטים הסביבתיים: הצללות, רוחות ומטרדי בנייה- .5
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כלל ההיבטים הסביבתיים נבחנו וניתן מענה לנושאים השונים במסמך הסביבתי שהוגש 
כחלק ממסמכי התכנית ואשר נבחן ע"י המשרד להגנת הסביבה, מסמכי התכנית תוקנו 

בהתאם להנחיותיהם.
לטענות לעניין ההצללות ושינוי קו הרקיע - א.

הועדה סבורה כי עפ"י בדיקת הצללה שנערכה בהתייחס לבניני המגורים, שטחי 
ציבור ושצ"פים, אין חריגה משמעותית בתוספת שעות הצללה, והתוספת ככל 
שקיימת הנה מידתית בסביבה עירונית בכלל ובאזורי התחדשות עירונית בפרט. 
הבינוי המוצע בתכנית נמצא צפונית-מערבית לבתי המתנגדים מרח' ויצמן ולפיכך 

הבתים חשופים לשמש מכיוון דרום-מזרח וההצללה היא מינימלית.

לטענות בדבר מטרדי הרוחות- ב.
מתוצאות הבדיקה בדו"ח הסביבתי עולה כי עוצמות הרוח הן נמוכות ואינן חריגות. 
עפ"י חישובי עוצמות הרוח סביב מבני הפרויקט, ניתן להסיק כי עוצמת הרוח 
הצפויה היא נמוכה ומוגדרת כ"נוחה" (כמעט ואינה מורגשת) עם מהירות 
מקסימלית של 4.7 מ'/ש'. בנוסף על כך, בנספח הסביבתי מפורטים האמצעים 
הנדרשים להפחתת הרוח במידה ומתפתחת רוח בעוצמה גבוהה למרות ממצאי 

המודל.

לטענות בדבר מטרדים סביבתיים הנגרמים בשל העבודות בזמן הבניה= ג.
בניה חדשה כמו גם חידוש ושיפוץ מבנים גורמים לאי נוחות זמנית בעת הקמתם. 
יחד עם זאת, בהוראות התכנית נקבעו האמצעים בהם יש לנקוט על מנת למנוע 
מטרדים בזמן ביצוע הפרויקט (סעיף 6.14 בהוראות התכנית, עמ' 34 בדו"ח 

הסביבתי). 
כמו כן הוראות התכנית מתייחסות לטיפול בפסולת בנין, בהגבלת מפלסי הרעש 
בעת הבנייה, הנחיות לטיפול באבק, בקרה על אתרי ההתארגנות ותאורת אתר 

העבודה.

לטענות בדבר צפיפות בין בניינים, מרחקים קטנים מידי ושינויים עתידיים בבינוי המוצע- .6

לטענות קווי הבניין והמרחק בין הבניינים- א.
הועדה סבורה כי המרחקים בין המבנים החדשים לקיימים ממזרח סביר ומספק 
ביחס לסביבה עירונית. לדעת הועדה קו בניין אחורי של 12 מ' בגובה של 15 קומות 

מאפשר חדירה של אור ואויר בין הבניינים המוצעים למבנים הגובלים ממזרח.
ביחס לטענה בדבר המרחק בין הבניינים המוצעים - עפ"י הוראות התכנית סעיף 
4.1.2 המרחק המינימלי בין בנייני התכנית הינו 9 מ' (למעט בין מרפסות). מעיון 
בחתכים המופיעים בנספח הבינוי, המרחק בין הבניינים נע בין 13 מ' (המרחק 
הגדול ביותר) ל-9.5 מ' (המרחק הקטן ביותר). בעניין זה מציינת הוועדה כי הבינוי 
המוצע בתכנית שמציע שני מבנים במקום שלושה מבנים (בהתאם למצב הקיים) 

משפר את המרחב האורבני ומאפשר חדירת אור ואוויר בין הבניינים.

לטענות בדבר פגיעה בעצים הקיימים בשטח התכנית- ב.
למסמכי התכנית צורף סקר עצים בוגרים ותשריט עצים קיימים. במסמך סקר 
העצים אותרו 23 עצים במתחם. המלצות באשר לטיפול בעצים אלו (שימור / 
כריתה / העתקה) ניתנו בהתאם לקריטריונים עצים בוגרים כך שעצים אשר לא 
עומדים בקריטריונים ואשר מצבם הפיזיולוגי לא מאפשר טיפול אחר – הומלצו 

לכריתה. תנאי למתן תוקף לתכנית יהיה אישור פקיד היערות.

לטענות בדבר שינויים עתידיים בבינוי המוצע בתכנית- ג.
בסעיף 6.11 להוראות התכנית מצוין כי לא תותר תוספת יחידות דיור, שינוי בקווי 
בנין או תוספת קומות. חריגה מהוראה זו מהווה סטייה ניכרת. הועדה מקבלת את 
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הצעת הועדה המקומית ומורה להוסיף בהוראות התכנית הערה המחייבת קביעת 
מפלס הכניסה (חזית מסחרית) במפלס הרחוב על מנת ליצור המשכיות ורציפות 

במרחב הציבורי ולא לעלות בגובה הבינוי.

טענות בנוגע למסחר המוצע בתכנית – .7

לטענות בנוגע לזכויות המסחר, צפי למטרדים ומשיכת תנועה- א.
בתכנית הצל שהוכנה לכניסה המערבית לעיר (רח' בן גוריון) הוגדרו נפחי הבינוי, 
הגבהים והשימושים הנדרשים על מנת להחיות ולשפר את המרחב הציבורי והחזות 
של הכניסה לעיר וזאת בהתאם למגמות בתכנית המתאר הכוללנית. חלק מהפעולות 
המוגדרות הן הוספת שימושים מסחריים וציבוריים וזאת על מנת לעורר ולעודד 
את השימוש במרחב הציבורי. המסחר המוצע בפרויקט הינו חלק מחזית מסחרית 

שעתידה להמשיך לכל אורך הרחוב ועד לבניין העירייה. 
הזכויות למסחר המוצעות בתכנית זו (כ-200 מ"ר) נגזרות מתכנית הצל הכוללת 
למתחם מתוך סה"כ זכויות של כ-3,000 מ"ר למסחר ולתעסוקה ומחזק את 
המדיניות העירונית לעירוב שימושים ברחובות הראשיים. הועדה מציינת שהמסחר 
המשולב בתכנית זו הינו מסחר מקומי, בשטחים מצומצמים ואין צפי למשיכת 

תנועה מבחוץ.   

לטענות לעניין מחסור בשטחי חניה ייעודיים למסחר ואזור פריקה וטעינה- ב.
בנספח התנועה לתכנית מוצגות החניות הנדרשות למסחר עפ"י התקן התקף. 
לטענות המועלות באשר למיקום וההפרעה של מפרץ הפריקה וטעינה למסחר, ע"פ 
נספח התנועה מפרץ הפריקה והטעינה ממוקם על דופן רחוב בן גוריון ועל כן אינו 

יגרום למטרדים לדיירי רח' ויצמן הגובל ממזרח.

לטענות בדבר סתירה לתמ"א 35/ 1, פגיעה באופי הבינוי, איכות החיים וירידת ערך- .8

לטענות בדבר סתירה להוראות תמ"א 35/ 1- א.
לעניין הטענות בדבר חריגה מהצפיפות הקבועה בתמ"א 35/ 1 מציינת הוועדה כי 
מדובר בתכנית להתחדשות עירונית אשר תואמת את עקרונות תמ"א 35. גבעת 
שמואל מסווגת בתמ"א 35 שינוי 1 כישוב עירוני בצפיפות בניה מינימלית של 9 
יח"ד לדונם נטו לפי דגם ישוב מס' 3 (20,000-50,000 תושבים). במצב הקיים 
הצפיפות הכלל עירונית כיום הינה כ-6 יח"ד לדונם. הועדה מציינת שגם עם 
התוספת המוצעת בתכנית גבעת שמואל אינה מגיעה לצפיפות המינימלית שנקבעה 

בתמ"א 35. 

לטענות הפגיעה באופי הבינוי ואיכות החיים- ב.
לעניין הטענה בדבר הפגיעה באופי הבינוי ואיכות החיים מציינת הוועדה כי תכנית 
להתחדשות עירונית מטבע הדברים מביאה לתוצאה של שיפור שכן היא תורמת 
רבות לאופי הבינוי ולאיכות החיים ורווחת הדיירים בסביבה. כמו כן התכנית 
משפרת את המרחב הציבורי, מציעה שירותי מסחר לציבור תושבי העיר ועונה על 

הצורך בהגדלת מאגר יחידות הדיור המוצעות בעיר ובאזור כולו.
לטענות בדבר הצורך ב"שמירה על אופי כפרי" אינן רלוונטיות שכן כבר היום, במצב 
המאושר, רח' בן גוריון מוגדר כאזור מגורים ג' וחלק מהמרקם העירוני. גבעת 
שמואל מוגדרת כישוב עירוני והתכנון בה הינו בעל אופי עירוני תוך מתן דגש 

להשתלבות התכנון החדש בסביבתו ובמרקם הקיים.

לטענות בדבר ירידת ערך כתוצאה מהתכנית- ג.
לטענה בדבר ירידת הערך סבורה הועדה כי התכנית המוצעת אינה תכנית פוגעת 
אלא תכנית מיטיבה. יחד עם זאת במידה המתנגדים סבורים אחרת עליהם לפעול 

ע"פ הוראות הדין בנושא זה.
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לטענות בדבר ויתור הועדה המקומית על היטל ההשבחה והצורך בכתב שיפוי לטובת הועדה  .9
המקומית-

לטענות בדבר ביטול היטל ההשבחה- א.
בהתאם לאמור בסעיף 6.8 להוראות התכנית נקבע כי היטלי השבחה, ככל שיחולו, 
יגבו כחוק ע"פ התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה ולפיכך סוגיות אלו ייבחנו 

בבוא בעת ע"פ הדינים המסדירים זאת.

לטענות בדבר ויתור על כתב שיפוי- ב.
לעניין כתב השיפוי וע"פ תגובת העדה מקומית – יזם התכנית הגיש כתב שיפוי מלא 

לטובת הועדה המקומית. כתב השיפוי יוצג ללשכת התכנון לעת מתן תוקף.

לטענות בדבר פגם בפרסום התכנית לציבור וכן לטענות בדבר ניגוד עניינים לחלק מחברי  .10
הועדה מקומית לעת הדיון בהמלצת הועדה מקומית להפקדת התכנית –

לעמדת הועדה המקומית נושא ניגוד העניינים נבחן ע"י היועמ"ש של הועדה המקומית אשר 
קבעה שלא נפל פגם בהליך ההמלצה להפקדה. בהקשר זה יצוין כי הוגשה עתירה בנושא זה 

לבית המשפט המחוזי, עת"מ 28345-05-17. העתירה נקבעה לדיון לחודש בספטמבר 2017.
הועדה מציינת כי התכנית הינה תכנית בסמכות הועדה המחוזית, אשר נבחנה לגופה וזאת 
בהתאם לעקרונות התכנון הארציים, המחוזיים והמקומיים. על פי אותם עקרונות נמצאה 

התכנית כתכנית חשובה וראויה לקידום. 
לעניין הטענה לפגם שנפל בפרסום התכנית לציבור, מציינת הוועדה כי דבר הפקדת התכנית 

פורסם ע"פ הקבוע בחוק התכנון והבניה. בנוסף עדכנה הועדה המקומית כי החל משנת 2013 
נתקיימו הליכי שיתוף ציבור לתכנית המתאר המתגבשת ובמסגרתם הוצגו נתונים מפורטים 

גם לפרויקטי ההתחדשות העירונית ובכללם תכנית זו.

הערות להוראות התכנית - .11
בסעיף 6.4 יש להוריד את המילים "ללא תמורה". א.

לנוכח הצהרת הועדה המקומית כי התקבל כתב שיפוי יש להוריד את ההוראה  ב.
מהתקנון: "הצגת כתב שיפוי חתום ומאושר יהווה תנאי למתן תוקף לתכנית".

סעיף 7.2 יבוטל. הועדה לא מוצאת לנכון לקבוע הוראת פקיעה, יקבע בהוראות  ג.
התכנית כי זמן משוער לביצועה הוא 10 שנים.

יש להשמיט מהוראות התכנית הגבלות לעניין שעות פריקה וטעינה. ד.
התנאים לאיכלוס יבוטלו, בתנאים להיתר ייכתב כי לבניינים תהיה חברת ניהול. ה.
בהוראות התכנית יקבע כי תקן החניה יהיה לפי התקן התקף ביום מתן ההיתר. ו.

מענה מפורט להתנגדויות:

עו"ד עזרא ליאור כדורי וגב' חיה שרה כדורי, גוש 6189 חלקה 424 תת חלקה 2 מרח' ויצמן 3  .1
(מצטרפים לטענות המתנגדים בסעיפים 3,4 ומוסיפים את הטענות הבאות) –
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לטענה כי מגדלים רבי קומות יפגעו באיכות החיים של תושבי הרחוב הגובל המאופיין  א.
בבניה של 3 קומות, חשש שמא יוגבהו בהמשך באמצעות הקלות - לדחות את הטענה – 

ראה מענה כללי סעיף 6 (ג) וסעיף 8 (ב).
לטענה כי קו הבניין ממגדלי המגורים המוצעים לגבול מגרשם הינו 12 מ', מרחק שיפגע  ב.
באיכות החיים דבר שיצור תחושת צפיפות ומחנק – לדחות את הטענה – ראה מענה 

כללי סעיף 3 וסעיף 6 (א).
לטענה כי הפרויקט צפוי להסתיר אור שמש ולגרום לצפיפות רבה בין הבינוי לחצר  ג.
המתנגדים, תחושת מחנק וכן יגרום לירידת ערך קשה לנכסים ולאיכות החיים לעומת 
המצב היום - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5 (א). לפי הנספח הסביבתי אין 
שינוי בהצללה על החזיתות הדרומיות של המבנה לעומת המצב היום. הצללה על הגגות 
מגיעה עד כ-1.5 שעות. הועדה סבורה כי מדובר בהצללה סבירה בסביבה עירונית.

לטענה לעניין ירידת הערך ראה מענה כללי סעיף 8 (ג). 
בנית קומת המסחר צפויה לגרום למפגעים שונים לבית המתנגדים - לדחות את הטענה  ד.

– ראה מענה כללי סעיף 1 וסעיף 7.
לטענה כי אין סיבה לאשר קומת מסחר בתכנית שכן קיים מרכז מסחרי בהמשך רח' בן  ה.
גוריון, אשר אותו ניתן לעבות ולחדש - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיפים 1 ו 

.7
 - לטענה כי הבניה חושפת את המבנים הסמוכים למטרדים שונים לרבות רעש ו.

לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5 (ג).
לטענה כי חוות הדעת הסביבתית איננה מתייחסת לבניינים הגובלים בתכנית ברחוב  ז.
ויצמן לרבות ביתו של המתנגד - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 3 וסעיף 5. 
נספח חוות הדעת הסביבתית כוללת התייחסות גם לבית המתנגד ברח' ויצמן, עורך 
הנספח ציין כי נפלה טעות סופר בשם הרחוב בחוות הדעת (נכתב בטעות רח' בר אילן 
במקום רח' ויצמן) ולפיכך ישנה התייחסות לשורת הבניינים ברח' ויצמן בדופן האחורית 

של הפרויקט. 
לטענה כי עבודות הבינוי יביאו לפגיעה קשה באיכות חיי התושבים - לדחות את הטענה  ח.

–ראה מענה כללי סעיף 5 (ג).
לטענה כי פריקה וטעינה בשטח המסחרי בשעות 6-22 הינן שעות בעייתיות - לדחות את  ט.
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 7 (ב). סוגיות הפריקה והטעינה יבחנו במסגרת היתר 

הבנייה ורישיון העסק. ההוראות בדבר שעות תמחקנה מהוראות התכנית.
לטענה כי חפירת קומות המרתף בפרויקט עלול לפגוע ביסודות המבנים הסמוכים,  י.
יגרום למטרדי רעש קשים, פסולת בנין, אבק וכד' - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי 

סעיף 5 (ג). סוגיית היסודות היא סוגיה שתבחן במסגרת היתרי הבנייה.
לטענה כי לא נבחנו אלטרנטיבות אחרות לביצועה של התכנית - לדחות את הטענה –  יא.
ראה מענה כללי סעיף 1. התכנית עברה מספר שינויים במהלך ההליך התכנוני. הועדה 
סבורה כי התכנית המוצעת תואמת את תכנית המתאר המתהווה, תואמת את תכנית הצל 

לרח' בן גוריון ומהווה שיפור משמעותי למצב הקיים היום בכניסה לעיר. 
לטענה כי מיקום הפרויקט בעייתי מבחינה תחבורתית ויוסיף על עומס התנועה הקיים  יב.
היום וכמו כן יגביר את מצוקת החניה גם ברחוב ויצמן הסמוך - לדחות את הטענה – 

ראה מענה כללי סעיף 2 (א), (ב). 
לטענה כי השצ"פ המתוכנן ממוקם בסמיכות לרח' מבצע קדש וראוי שיהיה ממוקם בין  יג.
הבינוי החדש לבתי המתנגדים כדי להרחיק את הבניה מבית המתנגדים - לקבל את 

הטענה בחלקה – ראה מענה כללי סעיף 3 לעניין הוספת רצועת הגינון.

עו"ד אבישי יונגר, גוש 6189 חלקה 424 , רח' ויצמן 3- .2

לטענה כי תיגרם פגיעה באיכות החיים של דיירי הבתים הסמוכים ובאופי הכפרי באזור  א.
- לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 8 (ב).

לטענה כי הפרויקט יגרום לצל קבוע ותמידי לבית המתנגד במיוחד במרפסת וכן הגדלת  ב.
הוצאות החשמל בשל הצללה על דודי השמש - לדחות את הטענה - ראה מענה כללי 
סעיף 5 (א). לפי הנספח הסביבתי אין שינוי בהצללה על החזיתות הדרומיות של המבנה 
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לעומת המצב היום. הצללה על הגגות מגיעה עד כ-1.5 שעות. הועדה סבורה כי מדובר 
בהצללה סבירה בסביבה עירונית.

לטענה כי חסימת קו ראייה המהווה "היזק ראייה" - לדחות את הטענה – ראה מענה  ג.
כללי סעיף 5 (א) וסעיף 6 (א). כאמור מדובר בתכנית להתחדשות עירונית שמחייבת 
שינויים במרחב. הועדה סבורה כי התועלת בשינויים אלה עולה על הפגיעה הנופית 

הנטענת שהינה לעיתים בלתי נמנעת במרחב העירוני.
לטענה כי הפרויקט יצור משטר רוחות קיצוני אשר ישנה את הרוח הנוחה שקיימת  ד.

באזור - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5 (ב).
לטענה כי הפרויקט יביא לעומס תנועתי של כלי רכב ואנשים אשר יגרמו לרעש, עומס  ה.

על תשתיות ופקקי תנועה - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 2.
לטענה כי הוספת שימוש מסחרי יגרום לתנועה נוספת, כל שכן קיימים אזורי מסחר  ו.

במרחק לא רב מהפרויקט - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 7.
לטענה כי בניית הפרויקט לאורך שנים תיצור מפגע סביבתי, רעש, אבק ומפגע ליסודות  ז.
הבניין של המתנגד כך שיצור פגיעה ביכולת להשכיר את הנכס - לדחות את הטענה – 

ראה מענה כללי סעיף 5 (ג). סוגיית היסודות היא סוגיה שתבחן במסגרת היתרי הבנייה.
לטענה כי השטח הציבורי המתוכנן ראוי שיתוכנן כחיץ בין הבניינים המתוכננים  ח.
למגרשים הגובלים ולא בסמוך לרחוב מבצע קדש - לקבל את הטענה – ראה מענה כללי 

סעיף 3.

יגאל ורחל צופי, גוש 6189 חלקה 424, רח' ויצמן 5  - .3
שמואל ויונה יניב, גוש 6189 חלקה 425 תת חלקה 604, רח' ויצמן 9 – .4

לטענה כי מתבצעת פגיעה באופי הבניה הכפרית הקיימת באזור ופגיעה באיכות החיים  א.
של דיירי הבניה הנמוכה - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 8 (ב).

לטענה כי התכנית מתעלמת מהפגיעה בסביבתה (דיירי הבניה נמוכה) - לדחות את  ב.
הטענה ראה מענה כללי סעיף 1, סעיף 5, סעיף 6 (א) וסעיף 8 (ב).

לטענה כי ייחסמו אור השמש והאוויר לבית המתנגד - לדחות את הטענה – ראה מענה  ג.
כללי סעיף 5 (א), (ב).

לטענה כי תיווצר תחושת מחנק, צפיפות ופגיעה באיכות חיים - לדחות את הטענה –  ד.
ראה מענה כללי סעיף 8 (ג).

לטענה כי תתרחש פגיעה מהותית בערך הנכס - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי  ה.
סעיף 8 (ג). 

לטענה כי לא ברור הצורך בקומת מסחר הצפויה לגרום לפגיעה באיכות החיים של  ו.
המתנגדים - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי 7 (א).

לטענה כי קיימת חשיפה למפגעים ונזקים רבים כתוצאה מתהליך הבניה: חשש לפגיעה  ז.
ביסודות הבית, רעש, אבק, פסולת בנין וכו' - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 

5 (ג).
לטענה כי קיימת פגיעה תחבורתית קשה ברחובות הסמוכים לתכנית - לדחות את  ח.

הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1 וסעיף 2 (א).

משה פריד, רח' ביאליק 6- .5
בתיה הירשוביץ, רח' ביאליק (לא צוין מספר)- .6

משרקי אהרון, רח' ביאליק 4- .7

לטענה כי התכנית פוגעת בשטח הפתוח הנשקף מביתו וביכולת הכניסה והיציאה מהעיר  א.
– לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 2 (א) וסעיף 6 (א). כאמור מדובר בתכנית 
להתחדשות עירונית שמחייבת שינויים במרחב. הועדה סבורה כי התועלת בשינויים אלה 

עולה על הפגיעה הנופית הנטענת שהינה לעיתים בלתי נמנעת במרחב העירוני.
לטענה כי התכנית אינה מגובה בפתרונות תחבורה – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי  ב.

סעיף 2.
לטענה כי התכנית לא הוצגה לציבור וכי לא עודכנו על התחדשות עירונית באזור נשוא  ג.

התנגדות זו – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 10.
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לטענה כי לא ניתנה הדעת לשבירת קו הרקיע באזור זה – לדחות את הטענה – ראה מענה  ד.
כללי סעיף 1 וסעיף 5 (א).

לטענה כי לא ניתנה הדעת למשטר הרוחות – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5  ה.
(ב).

לטענה כי הקמת המרכז המסחרי תביא לתנועת כלי רכב רבה באופן כזה שהחניונים  ו.
המוצעים לא יספיקו והחניה תתבצע על כביש הכניסה הראשי לגבעת שמואל מה 

שיביא לחסימתו – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5 (ב) וסעיף 7 (ב).
לטענה כי אין בתכנית שטחי התארגנות ושירות פנימיים וכי משאיות יסתמו את צירי  ז.
התנועה – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 5 (ג). על נושאים אלה להיבחן ע"י 

הועדה המקומית לעת מתן היתרי בניה.
לטענה כי לא הוקצו שטחים ירוקים בכמות הראויה להתחדשות עירונית – לדחות את  ח.

הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1 וסעיף 3.

עו"ד נעמי עייני פלדמן- .8
הועדה סבורה כי יש לקבל את הטענות באשר להעדר זכאות של חברת מועצה/ ועדה 
מקומית להגיש התנגדות בכובעה הזה. יחד עם זאת לאור מהות הטענות שעלו מפי עו"ד 

פלדמן כתושבת העיר מצאה הועדה לנכון להתייחס לטענותיה.

לטענה כי הועדה נדרשת להקפיא כל החלטה בתכנית המוצעת עד לבירור והכרעה  א.
בהתנהלות הועדה המקומית מישיבתה מיום 6.4.14 עקב חשש לניגוד עניינים – לדחות 
את הטענה – הועדה לא מוצאת לנכון כי יש לעצור את הליכי קידום התכנית, המצויה 
בסמכות הועדה המחוזית, לנוכח טענות לניגוד עניינים לכאורה בהליך ההמלצה של 
הועדה המקומית. כאמור התכנית מצויה בסמכות הועדה המחוזית שמצאה אותה 
כראויה לאחר שעמדו לנגד עיניה מכלול הנסיבות והשיקולים. הועדה מציינת כי אין 
בעצם חברותו של ראש העירייה בוועדת המשנה להתנגדויות כדי להביא לניגוד עניינים 

בנוגע לתכניות בהן דנה הועדה בתחום הרשות. 
לטענה כי התכנית הינה חלק מתכנית גרנדיוזית להתחדשות עירונית אשר לא הוגשה  ב.
לגביה חוות דעת תכנונית היקפית – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1. 
התכנית הוצגה בוועדת היגוי בלשכת התכנון המחוזית, הוצגה בפני הוועדה המחוזית 

ונבחנה ע"י הגורמים הרלוונטיים על רקע תכנית הצל לאזור ותכנית המתאר המתהווה.
לטענה כי התכנית המוצעת אינה תואמת לתכנית המתאר העירונית המאושרת – לדחות  ג.
את הטענה – תכנית המתאר המאושרת אינה רלוונטית, כיום מקודמת תכנית עדכנית 
שנמצאת בהליכי תכנון לקראת דיון בהפקדתה ע"י הועדה המחוזית ותכנית זו לא עומדת 

בסתירה לתכנית המתאר המתהווה.
לטענה כי התכנית אינה מתבססת על תום לב ושיקולי תכנון טהורים – לדחות את  ד.
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1. התכנית נבחנה לגופה ובהתאם לעקרונות התכנון 

המקובלים והקבועים בתכניות המתאר הארציות והמחוזיות.
לטענה כי התכנית המוצעת מבוססת על נתונים שגויים ומטעים ויש צורך בעדכון  ה.
והשלמת חוות הדעת המקצועיות לעניין תנועה, תחבורה ואיכות הסביבה – לדחות את 
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1, סעיף 2 וסעיף 5. התכנית לוותה בבדיקות הנדרשות 

לרבות בדיקה תחבורתית. 
לטענה כי נפלו פגמים בפרסום הפקדת התכנית– לדחות את הטענה – ראה מענה כללי  ו.

סעיף 10.
לטענה כי הרשות המקומית מותרת על היטלים ואגרות – לדחות את הטענה – ראה  ז.

מענה כללי סעיף 9.
לטענה כי התכנית לוקה במישור התכנוני: חסרת עירוב שימושים, בעלת צפיפות גבוהה  ח.
וכי חסרות דרכי כניסה ויציאה מהעיר – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1, 
סעיף 2 (א), סעיף 7 (א) וסעיף 8 (א). הועדה סבורה כי התכנית כוללת ערוב שימושים 
במידה הנכונה והמתאימה לרחוב בן גוריון כפי שנבחן וגובש בתכנית הצל ובהתאם 

לתכנית המתאר המקודמת בימים אלה.
לטענה כי התכנית מפרישה רק כ- 9% משטחה לטובת שטחים לצרכי ציבור – לדחות  ט.

את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 3.
לטענה כי התכנית פוגעת במרקם הרחוב, השכונה, קו הרקיע והנצפות – לדחות את  י.
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1, סעיף 8 (ב). כאמור מדובר בתכנית להתחדשות עירונית 
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שמחייבת שינויים במרחב. הועדה סבורה כי התועלת בשינויים אלה עולה על הפגיעה 
הנופית הנטענת שהינה לעיתים בלתי נמנעת במרחב העירוני.

לטענה כי התכנית יוצרת מטרדי רוחות והצללה – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי  יא.
סעיף 5 (א), (ב).

לטענה כי התכנית תפגע בצורה בלתי מידתית בעצים הנמצאים בשצ"פ – לדחות את  יב.
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 6 (ב).

לטענה כי נפלו פגמים מהותיים באופן הפקדת התכנית כדוגמת נספח תנועה עמום וחסר  יג.
מידע, חוסר בבה"ת, שימושי השצ"פ והפקדתן בנפרד של שתי תכניות בינוי-פינוי 

סמוכות זו לזו – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1, סעיף 2 (א) וסעיף 3.
לטענה כי יש להחזיר את התכנית לוועדה המקומית עד להכנת תכנית מתאר כוללנית  יד.
לגבעת שמואל – לדחות את הטענה – מדובר בתכנית נקודתית שהנה נגזרת של תכנון 
כולל. הועדה סבורה כי אין מקום להקפיא תכניות להתחדשות עירונית לזמן רב עד לסיום 
הליכי תכנית המתאר לנוכח קיומה של תכנית הצל שהביאה בחשבון את תכנית המתאר 

המתהווה.

עו"ד מורן גור, רייסמן גור ושות' בשם 22 מתושבי העיר- .9

לטענה כי ראש העיר גבעת שמואל מר יוסי ברודני מכהן כנציג הרשויות המקומיות  א.
בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה ויש להבטיח כי לא הוא או איש מטעמו יהיה נוכח 
בהתדיינות – לדחות את הטענה –אין כל מניעה כי ראש הרשות יישב בדיונים הפומביים 
הנוגעים לתכנית, ראש הרשות אכן לא נטל חלק בדיון הפנימי שהתקיים בפני ועדת 
המשנה להתנגדויות ביום 11.6.2017. שונים הם פני הדברים כאשר מדובר בועדת המשנה 
להתחדשות עירונית, שם אין מניעה כי ראש הרשות יטול חלק גם בדיון בפנימי לעת 
ההכרעה בהתנגדויות וזאת כל עוד הרשות לא יזמה את התכנית או לא הגישה לה 
התנגדות. כך או כך גם לעת הדיון הפנימי בפני הועדה להתחדשות עירונית לא נטל ראש 
הרשות חלק. לטענה כי תוספת הבינוי אינה מגובה בתרומה לציבור וכן אינה מגובה 

בתשלום היטל השבחה – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 3 וסעיף 9. 
לטענה כי השטח הציבורי הפתוח בכניסה לבניינים אינו מממש את הצורך הציבורי והוא  ב.
משמש כאילו היה שטח פרטי - לדחות את הטענה - השטח הציבורי מהווה רצף לשטח 
הציבורי הנמצא בדופן המערבית של המגרש לאורך רח' בן גוריון ומיועד לשימוש ולטובת 

כלל הציבור.
לטענה כי לא הוצגה לוועדה המקומית חוות דעת מקצועית ולא קודמה תכנית הקובעת  ג.
את מערך התחבורה והדרכים בעיר - לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1 וסעיף 
2. הועדה סבורה כי בחינה תחבורתית רחבה לכל העיר אינה נדרשת במסגרת תכנית זו 

אלא במסגרת תכנית המתאר המקודמת לקראת הפקדה בוועדה המחוזית.
לטענה כי הליך הפקדת התכנית היה פסול – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף  ד.

.10
לטענה כי המתחם המוניציפאלי כולו אינו ערוך תשתיתית (ביוב וניקוז) לתוספת יחידות  ה.

הדיור– לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 4.
לטענה כי לא נערכה פרוגרמה לצרכי ציבור – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף  ו.

.3
לטענה כי הגובלים במתחם יסבלו מירידת ערך נכסיהם ויגישו תביעות לפיצויים לפי  ז.

סעיף 197 לחוק התו"ב – לדחות את הטענה - ראה מענה כללי סעיף 8 (ב), (ג).
לטענה כי התכנית המוצעת אינה מציינת כי היא חלק מרצף התכניות להתחדשות  ח.
עירונית לאורך ציר בן גוריון וכי היא נטולת התייחסות כללית למתחם – לדחות את 
הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1. הועדה מדגישה כי התכנית הנה חלק מתכנית 

להתחדשות עירונית לרח' בן גוריון וגובשה תוך ראייה תכנונית כוללת. 
לטענה כי בתכנית הופרשו רק 350 מ"ר לטובת שצ"פ וכן אין מספיק מבני ציבור בסביבה  ט.

לשרת את האוכלוסייה – לדחות את הטענה – ראה מענה כללי סעיף 1 וסעיף 3.
לטענה כי התכנית אינה יוצרת תשתית לחיזוק העצמאות הכלכלית של העיר – לדחות  י.
את הטענה – מדובר בתכנית להתחדשות עירונית עם כל המשמעות הכלכלית הנובעת 
מכך. התכנית מוסיפה שטחי מסחר, תורמת לחזות האזור, לאיכות החיים ולרווחת 

הציבור כחלק מהמאמץ לחידוש פני העיר.
לטענה כי התכנית אינה שומרת על שטחים פתוחים ויוצרת צירים ירוקים – לדחות את  יא.

הטענה – מדובר בתכנית שחלה על מגרש המיועד למגורים ע"פ המצב הסטטוטורי 
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הקיים, התכנית מייצרת רצועת שטח ציבורי פתוח לאורך רחוב מבצע קדש ומתחברת 
לרשת שבילי אופניים ושבילים ירוקים בהתאם לתכנית המתאר המקודמת לקראת 

הפקדה בוועדה המחוזית.

בכפוף לאמור לעיל , מחליטה הועדה לתת תוקף לתכנית.

החלטת הועדה לתת תוקף לתכנית תהיה תקפה לתשעה חודשים. ככל שלא יוגשו במהלכם 
מסמכים מתוקנים בהתאם להחלטה, תבוטל התכנית ותיסגר, ללא צורך בהחלטה נוספת.


