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מרחב תכנון מקומי תל אביב
תכנית תא 2650/ב'" :שימור מבנים ואתרים בת"א"
הוחלט:
ביום  21.11.2004הוגש לועדת המשנה להתנגדויות דו"ח החוקר ,אדר' יהונתן גולני ,הכולל שני
חלקים – חלק מבוא הכולל התייחסות כללית ,לרבות המלצות כלליות הנוגעות לתכנית כולה
וחלק שני הכולל התייחסות פרטנית לכל התנגדות והתנגדות.
חלק המבוא כולל  70עמודים )יקרא להלן – "החלק הכללי"(.
החלק הפרטני של התייחסות לכל התנגדות והתנגדות כולל כ 500-עמודים )יקרא להלן – "החלק
הפרטני"(.
בפתח הדברים יצוין כי נוכח כמות המתנגדים )קרוב ל (400-והיקפו הרב של דו"ח החוקר החליטה
הועדה על הפצת החלטתה לצדדים להליך התנגדויות באופן בו לכל מתנגד תשלח אך ורק החלטת
הועדה בצירוף המלצת החוקר ביחס להתנגדות שהוגשה על ידו .דו"ח החוקר המלא ,לרבות החלק
הכללי והחלק הפרטני יונחו במשרדי הועדה המחוזית והועדה המקומית ויהיו פתוחים לעיון
וצילום לכל דורש.
בנוסף ,הורתה הועדה ללשכת התכנון המחוזית לפנות לאחראי על הפרסומים באתר האינטרנט
של משרד הפנים ) (www.moin.gov.ilעל מנת שדו"ח החוקר ,או לפחות החלק הכללי ,יפורסם
באתר המשרד במועד קרוב ככל הניתן.
כמו כן ,הועדה מחליטה לקצוב פרק זמן של  30יום ,ממועד המצאת החלטתה לכל מתנגד ,למיצוי
העיון והצילום של דו"ח החוקר המלא ,כמפורט לעיל ,באופן שהמועדים הקבועים בחוק בנוגע
להגשת עררים ו/או הליכים שיפוטיים יחלו בתום  30הימים כאמור.
עוד בפתחם של דברים רואה הועדה לנכון לציין כי הובאו בפניה מספר פניות מצד מתנגדים
לתכנית אשר הגישו התנגדותם באיחור ניכר או שלטענתם לא הוזמנו לדיון בהתנגדותם.
להלן רשימת אותן פניות :
 .1פנית עו"ד משה שוב ביחס לשני בנינים -אחד ברח' יהודה הלוי  15והשני ברח' אלנבי 59
הוגשה באיחור רב לאחר שהחוקר השלים את שמיעת ההתנגדויות.
 .2פניית עו"ד צפרירה מליסדורף ביחס לבניין ברח' גורדון  – 20לא הוגש כל כתב התנגדות.
 .3פניית הדסה ועמרם וייל ביחס לבנין ברח' רופין  – 6לא הוגש כתב התנגדות.
 .4פניית עו"ד דב פירר ביחס ל 16-מבנים אשר  9מתוכם אינם כלולים ברשימת המבנים
לשימור שבתכנית .עו"ד דב פירר נכח בדיון ביום  4.6.04לגבי המבנה ברח' ריינס  55ואילו
הדיון ב 6-המבנים הנותרים התקיים לפני החוקר בהעדרו של עו"ד פירר.
 .5פניית אדר' צבי גבאי לגבי בנינים ברח' גורדון  77ונצח ישראל  2אלו נדונו בהעדרו בישיבת
החוקר מס'  9ביום .4.6.04
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 .6פניית מר שי רוזנר לגבי בניינים ברח' אלנבי  ,52-54מבנים אלו אינם כלולים ברשימת
המבנים לשימור בתכנית.
 .7פניית מר יעקב קמנר ביחס לבניין ברח' יבנה  .33הבניין נכלל גם בהתנגדות בעלי בתים
ונידון בישיבת החוקר מס'  4ביום .30.3.03
 .8פניית מינהל מקרקעי ישראל ,הגיש את התנגדותו באיחור ניכר ,ביחס ל 47-בנינים אשר
 10בנינים מתוכם נדונו בהתנגדויות שהוגשו על ידי בעלי זכויות באותם בנינים.
בכל הפניות דלעיל ,מחליטה הועדה כי אין מקום לערוך שמיעה נוספת לגביהן מהטעם שלא ניתן
לקבל את אותן התנגדויות שהוגשו באיחור ניכר ,ואלו שהוגשו במועד ונדונו על ידי החוקר בהעדר
המתנגדים זכו למענה מלא וממצה בהמלצותיו.
מעבר לכך ,רואה הועדה לנכון לציין כי גם אם היה לכאורה מקום לנהוג לפנים משורת הדין לגבי
מי מהפונים ולשמוע התנגדותם הרי שלא היה סיפק בידיה או בידי החוקר לעשות כן.
הן החוקר והן הועדה נדרשו לסיים הטיפול בתכנית במסגרת עתירה מנהלית שהוגשה על ידי
מתנגדים לתכנית ,כאשר במסגרת ההליכים המשפטיים בעניין זה התחייבה הועדה בפני בית
המשפט להחליט בתכנית גדולה ומורכבת זו עד יום .31.12.2004
לאחר שחברי הועדה בחנו את דו"ח החוקר ולאחר  3דיונים פנימיים שקיימה הועדה בהמלצות
החוקר מחליטה הועדה לאמץ את דו"ח החוקר על ההמלצות הכלולות בו כחלק בלתי נפרד
מהחלטתה בתכנית וזאת בהבהרות ,בשינויים ובתוספות כפי שיפורטו להלן.
א .הבהרות שינויים ותוספות לחלק הכללי :
 .1מובהר בזאת כי הקריטריונים לבחירת המבנים לשימור יוכנסו להוראות התכנית
הכתובות.
 .2מובהר בזאת כי דרך הענקת הציונים למבנים תצורף למסמכי התכנית כמסמך נלווה
בלבד.
 .3להוסיף כי בנוסף לאמור בהוראות התכנית ,בכל מקום בו נדרשת החלטת הועדה
המקומית בקשר עם תכנית השימור תקבל הועדה המקומית החלטתה לאחר התייעצות
עם ועדת השימור המקומית.
 .4לשנות בחלקה את המלצת החוקר בנוגע לפתיחת מרפסות סגורות ולקבוע כי במבנים
לשימור עם הגבלות מחמירות יחולו הוראות התכנית המופקדת .לגבי מבנים לשימור ללא
הגבלות מחמירות יקבע כי מתחייבת פתיחת כל המרפסות בחזית המבנה ובצידי המבנה
הנצפים מהחזית.
 .5לשנות את המלצת החוקר בנוגע לסורגים ולקבוע כי יותרו סורגים אך ורק במישור הקיר
החיצוני ובהתאם לעקרונות ופירטי עיצוב תואמים את השיפוץ השימורי כפי שיאושרו
על ידי הועדה המקומית בהתייעצות עם צוות השימור בעיריית ת"א.
 .6להבהיר את המלצת החוקר בנוגע לחנייה ולקבוע כי תיאסר התקנת מקומות חניה
במפלס הקרקע בחזית הקדמית בכל המבנים לשימור הכלולים בתכנית .ניתן יהיה
להתקין מקומות חניה חדשים במפלס הקרקע בתנאי שימוקמו בחצר האחורית של
המבנה או במרתפים ,מתחת למפלס החצר הבנויה ,או בהתחפרות חלקית .כל זאת בכפוף
לאישור מהנדס מבנים )קונסטרוקטור( לתכנון החניות המוצע כאמור.
 .7להוסיף על המלצת החוקר בנוגע לתמריצים לשימור מבנים באופן שנותן מענה למרבית
ההתנגדויות שהועלו בהן טענות בדבר ירידת ערך לכאורה של המבנים שבבעלותם.
 .8יצויין כי תוספת תמריצים לתכנית כפי שיפורטו להלן מקורן ,בין היתר ,בהמלצת החוקר
כפי שהובאה על ידיו במסגרת הדיונים הפנימיים בועדה לאחר שהועברו לידיו החלטות
הועדה המקומית שנתקבלו בקשר עם הוספת תמריצים כאמור.
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 .9לפיכך ,לאחר שהועדה שקלה טיבם של התמריצים הנוספים דלהלן הגיעה לכלל דעה
שאכן יהא זה נכון וראוי להחליט על הוספתם להוראות התכנית ובכפוף להן עפ"י הפירוט
כדלקמן:
 .9.1למבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות יתווספו התמריצים הבאים :
.9.1.1הגדלת דירות על הגג באופן בו תותר הבניה בכל שטח הגג ובלבד
שתישמר נסיגה של  2.5מ' מהחזיתות הראשיות .זאת למעט
ההוראה המאפשרת לבטל את הנסיגות במבנים בהם תכסית הגג
לאחר הנסיגות קטנה מ 150-מ"ר.
.9.1.2הגדלת חדרי יציאה לגג באופן ששטח חדר היציאה לגג יהיה עד 40
מ"ר ובתנאי שלא יחרוג מתכסית של  50%משטח הגג.
.9.1.3תוספת זכויות למרפסות חדשות בהתאמה למרפסות הקיימות באופן
ששטחי המרפסות החדשות יתווספו לשטחים העיקריים עפ"י
התכניות התקפות.
.9.1.4תשונה ההוראה המאפשרת לועדה המקומית להתיר חלק מזכויות
הבניה למימוש במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות להוראה
המאפשרת לקבוע את מימוש הזכויות בנוסח הבא – "כדי להבטיח
את מטרות השימור רשאית הועדה המקומית לקבוע את אופן
מימוש זכויות הבניה במבנה לשימור".
 .9.2תוספת תמריצים לכל המבנים לשימור בתכנית:
.9.2.1הועדה המקומית תהיה רשאית להוסיף שטחים עיקרים במרתפים
ע"י חפירתם מאחור ובלבד שלא יפגעו מטרות השימור.
.9.2.2ניתן יהיה לאשר מגורים או משרדים במפלס קומה שהותרה כמרתף
בהיתר הבניה המקורי בהתאם ובכפוף לתקנות התכנון והבניה.
זאת בנוסף לאמור בתכניות תקפות לעניין צפיפות ובלבד שמספר
יחידות המגורים במרתף לא יעלה על מספרן בקומה טיפוסית
באותו מבנה ושטחן לא יקטן מ 45-מ"ר.
.9.2.3תוספת זכויות לבניית דירות גן בקומת הקרקע של המבנה ,בחלקים
הפונים לחזיתות אחוריות.
.9.2.4תוספת זכויות להרחבת שטח קומה מסחרית מתחת למפלס רצפת
קומת הקרקע הקיימת.
.9.2.5בטבלת השטחים להעברה יתווסף מקדם בגין העדר אפשרות לבנות
ממ"דים וזאת בשיעור של  50%משטח ממ"דים בדירות חדשות
שניתן היה לבנות עפ"י הצפיפות הקיימת במגרש המבנה בעת
אישור התכנית להעברת הזכויות .המקדם יחול גם על מבנים
שאינם למגורים.
.9.2.6תוספת זכויות חדשות כתוצאה מצמצום הפקעה לדרך באופן בו
זכויות הבניה יחושבו עפ"י המגרש החדש לאחר צמצום הפקעה.
מימוש זכויות הבניה במבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות,
בהתאם לסעיף זה ,יתאפשר במגרש המבנה לשימור .במקרים בהם
קיים חשש שהזכויות הנוצרות מביטול ההפקעה תפגענה במטרות
השימור ,יהיה מהנדס העיר רשאי לקבוע שהזכויות החדשות
ימומשו מחוץ למגרש המבנה לשימור )במגרש מקבל בהתאם
ובכפוף להוראות בדבר העברת זכויות בניה במבנים לשימור עם
הגבלות מחמירות(.
.9.2.7לגבי כל העבודות המחייבות תאום עם צוות השימור של עירית תל-
אביב ,תעשה אבחנה בין עבודות בניה המחייבות היתר בניה לפי
סעיף  145לחוק התו"ב ובין אלה הדורשות אישור מהנדס העיר
)לרבות "היתר שיפוץ"( שבהן אין צורך בועדה כלשהי או רשות
רישוי.
.9.2.8ניתנת אפשרות לביצוע עבודות הנדרשות במבנה מסוכן ועבודות
הנדרשות לתפקוד והצלת המבנה ללא ביצוע בו זמנית של השימור.
 .9.3תוספת תמריצים למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות
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.9.3.1תכניות תקפות ניתן יהיה לקבל תמריץ של שטחים להעברה בהתאם
ובכפוף למפתח לקביעת שטחי בניה להעברה כקבוע בהוראות
התכנית.
 .9.4תוספת הקלות בתנאים למגרשים מקבלים
.9.4.1הסרת מגבלת גודל מגרש מינימאלי ל"מגרש מקבל".
.9.4.2תוספת שטח עיקרי במגרש המקבל לא תעלה על  30%משטחי הבניה
העיקריים המותרים במגרש.
.9.4.3תוספת גובה תהיה בהתאם לגובה המותר עפ"י תקנות סטייה ניכרת.
באזור מרכז העיר )תחום יסומן בתשריט( – מגרש יוכל להיות
מגרש מקבל ובלבד שהעברת הזכויות בו לא תגרום לשינוי בגובה
מעבר למותר כתמריץ על הגג במבנים לשימור ללא הגבלות
מחמירות.
.9.4.4יתווספו שטחי שירות במגרש המקבל בהתאמה לשטח העיקרי.
.9.4.5שינוי של מקדמי שטחי הבניה להעברה למגרש המקבל ,להלן )שטח
עיקרי( באופן הבא –
תוספת שטח עבור הפרש עלויות שיפוץ – מקדם עלויות השיפוץ
.9.4.5.1
) (150/165כפול שטח מעטפת המבנה לחלק לשווי זכויות מ"ר
במבנה לשימור.
תוספת שטח עבור העדר האפשרות לממש שטחי שירות – 5%
9.4.5.2
מיתרת שטחי הבניה במבנה לשימור.
תוספת שטח עבור שיהוי הנובע מהצורך בהכנת תכנית מפורטת
.9.4.5.3
והצורך בהתארגנות בעלים –  12.5%מיתרת שטחי הבניה במבנה
לשימור ו –  2.5%מהשטחים העיקריים הבנויים בו.
תוספת שטח עבור האצת שימור בדרך של הפקדת תכנית להעברת
9.4.5.4
זכויות במהלך  5שנים מיום אישור תכנית זו לפי מקדם עלויות
שיפוץ במבנה שאינו לשימור )לפי  $ 50למ"ר( כפול שטח מעטפת
המבנה לחלק לשווי זכויות מ"ר במבנה לשימור.
שמירה על שווי הזכויות להעברה במקרה שלא ניתן להעביר את
9.4.5.5
הזכויות ב –  7שנים מיום אישור התכנית .תוספת של 10%
מהשטחים העיקריים הקיימים במבנה לשימור בתוך  7שנים.
חישוב שטחי הבניה יביא בחשבון את ההפרשים בשווי הקרקע בין
9.4.5.6
המגרש המוסר למגרש המקבל .השטחים להעברה שיתקבלו
מהמקדמים המפורטים בטבלה יוכפלו במקדם הפרש שווי הקרקע,
כפי שיקבע ע"י שמאי הועדה המקומית ,אשר יקבע גם את שווי
הקרקע בשני המגרשים .ערעור על שווי הקרקע אשר יקבעו עפ"י
סעיף זה יעשה עפ"י עקרונות התוספת השלישית.
 9.5להוסיף על המלצת החוקר לקבוע כי עלות השיפוץ והתמריץ הרלבנטי יקבעו
בהתאם לשטח מעטפת המבנה ולא בהתאם לשטח המבנה את הגדרת "שטח מעטפת
המבנה" כ "שטח מעטפת המבנה כפי שיוגדר על ידי הועדה המקומית".
 9.6לאמץ את את המלצת החוקר לגבי מינוי "ועדה מיוחדת" בשינויים הבאים – יקבע
כי "מנגנון היישום לתכנית  2650ב") ,המפורט בסעיף  17עמ'  70לחלק הכללי( )להלן
– "מנגנון היישום"( מנגנון היישום יקבע האם מקרה מסוים הינו בגדר "מקרה
מיוחד" כלשון החוקר אשר יש להביאו בפני הועדה המיוחדת .הועדה המיוחדת
תהיה מורכבת משני חברים בוועדה המקומית ,מתכנן מחוז ת"א וחבר נוסף בוועדה
המחוזית לתכנון ובנייה ושני אנשי ציבור המתמצאים בנושאי תכנון ובנייה ,בראש
הועדה יהיה יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה של מחוז תל אביב אשר ימנה את
חבריה לאחר התייעצות עם הועדה המקומית .הועדה המיוחדת תקבע את סדרי
עבודתה ונוהליה בישיבה הראשונה שתקיים.
 .10לחזק את המלצת החוקר בדבר הקמת קרן שימור עירונית בשיתוף ממשלתי .הוועדה
המחוזית סבורה כי יש מקום להקמת קרן כאמור ולפי שנמסר לה אכן נעשו צעדים
ראשונים בכיוון זה על ידי עירית תל-אביב ולא נותר לוועדה אלא לברך על כך.
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 .11בהתאם להמלצת החוקר ,פונה הוועדה אל שר הפנים לתת את אישורו במקרה מיוחד זה,
של תכנית ראשונה מסוגה לשימור מבנים ,להארכת המועד להגשת תביעות על פי סעיף
 197מעבר לשלוש השנים הקבועות בחוק  .הועדה ממלאת את ידי יו"ר הועדה המחוזית
לפנות בשמה לשר הפנים בעניין זה.
ב .הבהרות שינויים ותוספות לחלק הפרטני :
 .12הועדה דנה במבנים אשר הומלצו על ידי החוקר לגריעה מהתכנית והחליטה לקבל את
המלצת החוקר להוצאת המבנים המפורטים ברשימה דלהלן בלבד וזאת מטעמי החוקר :
רחוב פינסקר 62
.12.1
רחוב יהודה הלוי  -42פינת נחלת בנימין
.12.2
סמטת בית השואבה 12
.12.3
רחוב יהודה הלוי  – 99פינת רחוב מאז"ה 49
.12.4
רחוב יהודה הלוי  – 107פינת רחוב המגיד 10
.12.5
רחוב זמנהוף 10
.12.6
רחוב אלנבי  – 91פינת רחוב מונטיפיורי
.12.7
רחוב שפינוזה 9
.12.8
רחוב אלנבי 35א'
.12.9
רחוב פינסקר 13
.12.10
 .12.11רחוב דיזינגוף  – 265פינת רחוב ירמיהו 30
 .12.12רחוב אדולף כרמיה 3
 .12.13רחוב בילו 1-3
 .12.14רחוב בילו 52
 .12.15רחוב ארנון 16
 .12.16רחוב פוריה  – 10פינת רחוב רוחמה
 .12.17רחוב הירקון 96
 .12.18רחוב ביאליק 24
 .12.19רחוב שלמה המלך 71
 .12.20רחוב פרוג 31
 .13הועדה לא קיבלה את המלצת החוקר לגרוע את המבנים הבאים מהטעם שהינם ראויים
לשימור מבחינת עיצובם ומראם ובעיקר מהטעם שכל אחד מהם מהווה חלק ממקבץ או
מרצף של מבנים לשימור באופן שהוצאתו מהתכנית עלולה לפגום במראה המקבץ או רצף
המבנים בכללותו :
 .13.1רחוב יבנה  – 44פינת יהודה הלוי
 .13.2רח' יהודה הלוי  98פינת רח' החשמונאים 75
 .13.3רח' קרית ספר 10
 .13.4רח' רמב"ם 9
 .14במסגרת בחינת המלצות החוקר נדרשה הועדה לסוגיית ההתאמה בין תכנית השימור
הכללית בה עסקינן לבין תכניות אחרות ,חלקיות/נקודתיות תקיפות או כאלו הנמצאות
בהליכי תכנון טרם מתן תוקף ואשר כוללות מבנים לשימור עפ"י תכנית זו.
 .15קבוצה ראשונה של מבנים בהקשר זה הן תכניות נקודתיות בשלבי הכנה ראשוניים
הכוללים מבנים לשימור עפ"י תכנית זו .בין התכניות נמצא תכנית "מתחם אמבסדור",
תכנית "קולנוע ת"א" ותכנית "מתחם המרכז הרפואי אסותא" .במתחמים אלה ישנה
כוונה לתכנון נקודתי שונה מתכנית השימור.
 .16לגבי התכניות הנ"ל מחליטה הועדה כי המבנים לשימור הכלולים בתכנית זו ישארו בה
כל עוד לא מאושרת ביחס אליהם כל תכנית אחרת המשנה את מעמדם ככאלו ,זאת
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למעט "המתחם הרפואי אסותא" לגביו מאמצת הועדה את המלצת החוקר ככתבה
וכלשונה.
 .17קבוצה שניה של מבנים הינה אלו שאושרו כמבנים לשימור בתכניות שאושרו עד להפקדת
תכנית השימור ) (11.1.02ואשר הועדה מחליטה על הוצאתם מהתכנית )ראה רשימת
מבנים מצורפת כ"נספח א" להחלטה הועדה(.
 .18קבוצה שלישית של מבנים הינה זאת אשר אושרה כמבנים לשימור בתכניות שאושרו עד
יום קבלת החלטת הועדה ואשר הועדה מחליטה להוציאם מהתכנית )ראה רשימת מבנים
מצורפת כ"נספח ב" להחלטת הועדה(.
.18.1

.18.2
.18.3
.18.4
.18.5

בקבוצה שלישית זו נמצאים – -3מבנים ברחוב אחד העם  24 ,22ו 26-כאשר
בנין  22נקבע בתכנית כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות ובנינים  24ו26-
נקבעו כבנינים לשימור ללא הגבלות מחמירות אולם בעלי ניקוד גבוה ,כאשר
בנין  26קיבל ציון העולה כמעט כדי בנין לשימור עם הגבלות מחמירות.
עירית תל-אביב ביקשה לגרוע את שלושת הבנינים הכלולים בתכנית השימור
נוכח העובדה שאושרה לגביהם תכנית מפורטת תא ,2594/אשר טרם קיבלה תוקף.
אלא שבתכנית תא 2594/נקבע אך ורק שימורו של בנין  22ואילו בנינים  24ו26-
נקבעו להריסה כחלק מהקמתו של בנין חדש בגובה  11קומות.
המלצת החוקר הינה שאין להרוס את בנינים  24ו 26-מהטעם שערכם
השימורי רב וראיה לכך הינה הציון הגבוה שקיבלו ,בפרט בנין .26
לולא התכנית תא 2594/לא היה עולה בדעתנו להחריגם מן התכנית אלא
שבנסיבות המיוחדות שנוצרו ,המנוגדות כליל לתכנית השימור ,מחליטה
הועדה לגרוע מהתכנית אך ורק את בנין  24על מנת לאפשר את הריסתו
ולהשאיר את מבנים  22ו 26-בתכנית כאשר אופן ומידת שימורו של בנין 26
יקבע בתכנית תא.2594/

 .19קבוצה רביעית של מבנים הינה אלו שאושרו כמבנים לשימור בתכניות מופקדות שטרם
אושרו ואשר הועדה מחליטה להוציאם מהתכנית )ראה רשימת מבנים מצורפת כ"נספח
ג" להחלטת הועדה(.
 .20קבוצה חמישית ואחרונה של מבנים שכלולים ברשימת המבנים לשימור הינה קבוצה
אשר לבקשת הועדה המקומית מחליטה הועדה להוציאם מהתכנית )ראה רשימת מבנים
מצורפת כ"נספח ד" להחלטת הועדה(.
ג .סיכום
 .21הועדה מחליטה לאשר את התכנית למתן תוקף בכפוף לתיקונה בהתאם לאמור לעיל.
 .22אישור התכנית ומתן תוקף לה הינם בכפוף לאישור הועדה לשמירה על הסביבה החופית
את חלקי התכנית המצויים בתחום סמכותה לפי חוק השמירה על הסביבה החופית,
תשס"ה.2004-
 .23עוד בסיכום הדברים אין הועדה יכולה אלא להביע את הערכתה והוקרתה העמוקה
לחוקר וליועצים המקצועיים שסייעו בידו.

6

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

נספח א

מס'

כתובת המבנה

תאור מבנה

דרך פתרון

סידורי

מס'

מועד מתן תוקף

הערות

תב"ע
מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות

29

אחד העם 28

מלון פלטין

פלטין

2471

16.5.91

76

אילת 55

קפה לורנץ

נכס
עירוני,תכנית

2578

28.7.94

77

אילת 59

הקונסוליה
הגרמנית

420

הרצל 2

540

יהודה הלוי 15

546

יהודה הלוי 36

554

יהודה הלוי 60

מתחם לורנץ

986

שד'

מתחם לורנץ

2578

28.7.94

בית עקיבא מתחם אפריקה
ישראל
א.וויס

2198ב

28.5.96

תכנית סירקין-
יהודה הלוי

2738

9.6.99

מתחם בל"ל

2760

28.2.00

מתחם
לוינשטיין

2671

31.10.99

מתחם

2548

27.8.95

בית מאני

רוטשילד שגרירות

46

רוסית

1079

שלוש 32

בית שלוש  +תכנית נוה צדק
ביח"ר

78

אילת 61

422

מועד פקיעת
תוקף – שנה
אחת*

השגרירות
הרוסית )בית
לוין(
2277

7.11.91

מבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות

2355+

969

מתחם נחושתן

2355א

הרצל 4

מתחם אפריקה
ישראל

2198ב

שד' רוטשילד 7

מתחם אפריקה

פ .הרצל 6

ישראל

ביח"ר וגנר

(2355) 25.6.89
2355) 16.11.00א(
28.5.96
28.5.96

2198ב
13.2.00

טרומפלדור  6פ.
362

הירקון 59

תכנית מלונות 2

7

2770

מועד
תוקף-

פקיעת

שנתיים*
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מס'

כתובת המבנה

תאור מבנה

מס'

דרך פתרון

סידורי

מועד מתן תוקף

הערות

תב"ע
13.2.00

663

לילינבלום 9

140

אלרואי 9

מלון
אלקונין
בית

תכנית מלונות 2

2770

הרב

קוק

7.11.91
נווה צדק

2277

141

אמזלג 12

נווה צדק

2277

142

אמזלג 14

נווה צדק

2277

144

אמזלג 20א

נווה צדק

2277

162

בוסתנאי 10

בית הספר
נווה צדק
ש .בן ציון

2277

857

פינס 28

נווה צדק

2277

858

פינס 32

נווה צדק

2277

859

פינס 36

נווה צדק

2277

1018

רוקח שמעון 18

נווה צדק

2277

1019

רוקח שמעון 21

נווה צדק

2277

1020

רוקח שמעון 36

נווה צדק

2277

1055

שבזי 21

נווה צדק

2277

1080

שלוש 35

188

ביל"ו
ביל"ו 3

7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91
7.11.91

בית
עגנון

ש"י
נווה צדק
שימור

1

997

שד'
82

1066

שיינקין 43

1067

שיינקין 58

פ.

רוטשילד

2277
26.11.90

ג'

בתכנית לב ת"א
– קטע מודל

2268

א
שימור
בתכנית לב ת"א
– קטע ג

2385

שימור

א

בתכנית לב ת"א
– קטע ג
שימור

13.10.94
2385

א

בתכנית לב ת"א
8

13.10.94

13.10.94
2385

פקיעת

מועד
תוקף-
שנתיים*
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מס'

כתובת המבנה

תאור מבנה

דרך פתרון

סידורי

מס'

מועד מתן תוקף

תב"ע
– קטע ג

1068

שיינקין 60

א
שימור
בתכנית לב ת"א
– קטע ג

9

13.10.94
2385

הערות
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נספח ב
מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות
מס'

כתובת
המבנה

תאור מבנה

דרך פתרון

מס'
תב"ע

מועד הפקדה

201

בן גוריון

בית אילה

תב"ע אונ'

2688

17.7.01

13

פתוחה

לילינבלום

מתחם בנק
מזרחי

678

35

682

לילינבלום

בנק אשראי

מתחם בנק
מזרחי

מלון גינוסר

מתחם בית בר

48

983

רוטשילד

9.8.01
2777

2777

2816

9.8.01

רוטשילד

מתחם בנק
מזרחי

1071

של"ג 6

מתחם צפון
יצחק שדה )בית
נ.י.פ(.

987

48

2575
א+ב

מועד פקיעת
תוקף –  8שנים
מועד פקיעת
תוקף – 8
שנים

14.2.02

מועד
תוקף
שנים

פקיעת
– 9

9.8.01

מועד
תוקף
שנים

פקיעת
– 8

32

2777

הערות

10.12.01

מבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות
27

אחד
העם 24

בית גילוץ

מבנה להריסה
בתכנית מתחם
אחוזת בית

2594

15.7.02

985

שד'

ועד הקהילה

מתחם הבנק

3033

15.7.02

רוטשילד

הבינלאומי

40

10

לפני מתן תוקף
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נספח ג
מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות
מס'

כתובת המבנה

676

לילנבלום 26

677

לילנבלום 30

84

אלנבי 19

192

בילינסון 6

תאור מבנה

דרך פתרון

מס'

הערות

תב"ע
מתחם בנק

3217

דיסקונט

"תיאטרון
"האוהל

אושר למתן תוקף טרם
פורסם

מתחם בנק
דיסקונט

3217

אושר למתן תוקף טרם
פורסם

"רוטשילד "10

3324

לפני הפקדה

תב"ע קולנוע
תל אביב

3426

אם התכנית תתאשר
לפני תכנית השימור
המבנה יוצא מתכנית
השימור .אם לא,
ייעשה תיקון לתכנית
השימור באמצעות
התב"ע הנקודתית

324

האטד 7

מתחם האטד

3555

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

325

האטד 9

מתחם האטד

3555

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

326

האטד 11

מתחם האטד

3555

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

327

האטד 13

מתחם האטד

3555

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

411

הקישון 36

תכנית צפון
פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

425

הרצל 11

"רוטשילד "10

3324

לפני הפקדה

529

יבנה 33

מתחם דיגאל

3451

לפני הפקדה

134

אלעזר דוד 1

בית העם
וקפלה

תכנית דרום
קריה

3000

לפני מתן תוקף

138

אלעזר דוד 23

היקב

תב"ע דרום
קריה

3000

לפני מתן תוקף

495

חברת ש"ס 14

14

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה

496

חברת ש"ס 15

15

תפרי נוה צדק

3501

המקומית

11

לפני דיון בועדה
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מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות
הערות

מס'

כתובת המבנה

תאור מבנה

דרך פתרון

מס'
תב"ע

497

חברת ש"ס 16

16

תפרי נוה צדק

3501

700

מגדל 7

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה
המקומית

701

מגדל 14

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה
המקומית

843

עין יעקב 7

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה

844

עין יעקב 9

תפרי נוה צדק

3501

845

עין יעקב 10

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה
המקומית

847

עין יעקב 12

תפרי נוה צדק

3501

לפני דיון בועדה
המקומית

973

שד' רוטשילד
12

"רוטשילד "10

3324

לפני הפקדה

המקומית
לפני דיון בועדה
המקומית

המקומית
לפני דיון בועדה
המקומית

מבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות
552

יהודה
הלוי 55
פ .יבנה
35

מתחם דיגאל

3451

לפני הפקדה

1058

שד"ל 8

מתחם דיגאל

3451

לפני הפקדה

136

אלעזר
דוד 11

דר' קריה

3000

לפני מתן תוקף

137

אלעזר
דוד 19

דר' קריה

3000

לפני מתן תוקף

139

אלעזר
דוד 30

דר' קריה

3000

לפני מתן תוקף

135

אלעזר
דוד 5

דר' קריה

3000

לפני מתן תוקף

410

הקישון 6

תכנית צפון
פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

מזקקה

12
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מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות
תאור מבנה

דרך פתרון

מס'
תב"ע

הערות

מס'

כתובת המבנה

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

450

השוק 28

צפון פלורנטין

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

449

השוק 3

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה

648

לוינסקי

צפון פלורנטין

3438

המקומית

14

649

לוינסקי
20

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

650

לוינסקי
24

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

651

לוינסקי

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

32

652

לוינסקי
34

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

653

לוינסקי
36

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

654

לוינסקי

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

44

655

לוינסקי
48

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

656

לוינסקי
115

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

755

מרכלת 1

צפון פלורנטין

3438

בדיון להפקדה בועדה
המקומית

13
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נספח ד
כתובת
נוספת

מספר
סידורי
בתכנית

כתובת
המבנה

286

גרץ 4

נכלל בטעות

287

גרץ 6

נכלל בטעות

446

השומר 8

למבנה נגרם נזק מבחינת
השימור

447

השומר 8א

יידרש תיאום תכנון
למבנה ברח' השומר 8
)קיר משותף(

930

קלישר 19

גרוזנברג 19

סיבה

נכלל בטעות

___________________
מזכירת הועדה

החוקר :אדריכל יהונתן גולני
חקירה בתכנית השימור ת"א /2650ב'
ישיבה מס'  16.3.03 :1במשרדי הועדה המחוזית לתכנון תל-אביב
מס' סידורי - 1 -
מס' המבנה ברשימת השימור –  .26הכתובת :רח' אחד העם 22
המתנגד :חב' "אלרוב ישראל" – המייצג :עו"ד טויסטר
עמדת הועדה המקומית :מסכימה להוצאת המבנה מתכנית השימור ,והעברתו
לתכנית מפורטת ספציפית של "אחוזת-בית" שמספרה  .2594המצויה בהליכי
שמיעת התנגדויות )היה נכון למרס  ,2003בינתיים אולי השתנו דברים והתקדמו(.
14
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"תכנית אחוזת-בית" – יוזמה ע"י אל .אקירוב ,מי שהגיש בפועל את ההתנגדות
להכללת מבנה זה ,והשניים הצמודים אליו.
המלצת החוקר:
המבנה ,בסגנון אקלקטי ,זוכה לציון גבוה מטעם ועדת השימור ) ,(42.5/60.0ולפיכך
מוצע כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות .אני מסכים עם קביעה זו ,המבנה מיוחד,
בהחלט וראוי לשימור מחמיר ,אחד מבניניה הראשונים של העיר תל-אביב.
באשר לשאלה האם שימורו יובטח ע"י התכנית לשימור ת"א – שלפנינו – /2650ב'
או ע"י תכנית סטאטוטורית אחרת )כגון תכנית מפורטת מס'  ,2594תכ' "אחוזת
בית"( זה פחות חשוב ,כל זמן שיובטחו חובות וזכויות השימור .לפיכך ,אני ממליץ:
להיענות לבקשה ולהוציא מבנה זה מתכנית שימור זו ,בתנאי שיובטח שימורו
בתכנית החליפית.
מס' סידורי - 2 -
מס' המבנה ברשימת השימור  .27 -הכתובת :רח' אחד העם 24
המתנגד :חב' "אלרוב ישראל" המייצג :עו"ד טויסטר.
עמדת הועדה המקומית – מסכימה להוצאת המבנה מתכנית השימור והעברתו
לתכנית מפורטת ספציפית של "אחוזת בית" מס'  ,2594ועו"ד טויסטר מצטרף
להצעת הועדה המקומית.
המלצת החוקר:
מבנה זה )האמצעי מבין שלושת המבנים הגובלים המיועדים לשימור( קיבל ציון
) (30.0/60.0מצוות השימור .דהיינו מבנה לשימור בדרגת שימור רגיל .גם מבנה זה
בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  .1909הועדה המקומית לתכנון מוכנה לוותר על
שימורו ,תמורת יוזמתה של חב' "אלרוב-ישראל" לבנות במקומו ובמקום הבנין
הצמוד אליו )ברח' אחד העם  (26מבנה אחר רב-מימדים .המלצה זו נראית לי
תמוהה ,ודומני שהתקבלה תחת לחצים בלתי ראויים .למרות שמבנה זה אינו מיוחד
במינו ויוצא דופן ,וחשיבותו העיקרית לדעתי – היסטורית ,הרי שהמבנה הצמוד
אליו בהחלט אינו כזה והתייחסותי אליו תינתן בהמלצותי לגבי המבנה הבא .אני
ממליץ לועדה המחוזית לשקול את המבנה הזה יחד עם המבנה הצמוד אליו.
מס' סידורי - 3 -
מס' המבנה ברשימת השימור –  .28הכתובת :רח' אחד העם 26
המתנגד :חב' "אלרוב-ישראל" המייצג :עו"ד טויסטר
עמדת הועדה המקומית:
כמו בשני המבנים הצמודים )הקודמים( .גם לגבי מבנה זה מסכימה הועדה
המקומית להוציא את המבנה מתכנית השימור ,ולהכניסו לתכנית מפורטת
"אחוזת-בית" מס'  .2594עו"ד טויסטר שייצג את המתנגדים מסכים לעמדתה
המעודכנת של הו .המקומית לתכנון.
המלצת החוקר:
כאמור ,ראוי ונכון להתייחס לעמדת הועדה המקומית לגבי שלושת המבנים
הצמודים ,המומלצים לגריעה מתכנית השימור /2650ב' ,ולהכללתם בתכנית
המפורטת "אחוזת בית" מס'  .2594הכוונה בהסכמה זו היא למעין "עיסקה" שעל-
פיה יישמר אחד משלושת המבנים לשימור במתכונתו הנוכחית )ברח' אחד-העם ,(22
15
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ואילו השניים האחרים ייהרסו ובמקומם ייבנה מבנה רב-מידות ביוזמת החברה
המתנגדת.
דעתי כחוקר אינה נוחה מן ההצעה הזו ,שכן גם המבנה השלישי ברח' אחד העם ,26
הוא מבנה אקלקטי שנבנה בשנת  ,1909גם לו חשיבות הסטורית וארכיטקטונית –
הציון המשוקלל שניתן לו היה ) (32.0/60.0תוספת של מחצית הנקודה או נקודה
אחת שלמה היתה מעבירה אותו לתחום המבנים לשימור בהגבלות מחמירות,
ולעומת המבנה הצמוד אליו הוא בהחלט מבנה מיוחד בעל איכויות ארכיטקטוניות.
לכן כל החלטתה של הועדה המקומית היא החלטה מעוררת תמיהה ,בלשון המעטה.
הסיבה העיקרית לכך היא ,שהחלטה כזו שומטת את הבסיס המוסרי והמקצועי
מתחת להמלצות אחרות של צוות השימור של עירית ת"א .שכן ממה נפשך ,איך
יהיה אפשר להצדיק המלצות הצוות במקומות אחרים בת"א לשימור מבנים ,בהם
מסתמכים על רצף של מבנים לשימור כאחד הנימוקים החשובים להכרזה על מבנה
הראוי לשימור ,ומדובר במבנים בעלי ערכים עיצוביים ארכיטקטוניים גבוהים .אני
מציע לועדה המחוזית לשקול היענות להחלטת הועדה המקומית בזהירות מרובה,
ולחשוב על ההשלכות השליליות הנובעות ממנה .ייתכן ,שראוי לשקול את האפשרות
לשלב את החזיתות הקדמיות של שני המבנים ברח' אחד-העם  24ו ,26-במבנה חדש
שיוצע ,מתוך רצון לשמור לפחות את החזיתות הללו .כזכר למבנים ראשונים של
העיר תל-אביב שאיכותם הארכיטקטונית נותרה בחשיבותה עד ימינו אלה.
מס' סידורי – – 4
מס' המבנה ברשימת השימור –  29כתובת :רח' אחד העם ) 28פינת רח' נחלת
בנימין  (50המתנגד :חב' בנין "פלטין" בע"מ – המייצג :עו"ד דוד יהונתן גרינברג.
עמדת הועדה המקומית:
סבורה שיש להטיל על מבנה בסגנון האקלקטי ,בנין "פלטין" ,דרגה של שימור עם
הגבלות מחמירות ,בגין היותו מבנה בעל ייחוד ,כמלון המפואר הראשון בעיר תל-
אביב .ועדת השימור העניקה למבנה ניקוד גבוה ,(43.0/60.0) :המבנה הוקם בשנת
 ,1926לפי תכנונו של האדריכל הנודע אלכסנדר ברוולד.
נציגי צוות השימור מודים שהמבנה עבר שיפוץ ושימור ,אך מכיוון שפעולה זו קדמה
להקמת צוות השימור בעירית ת"א ,הרי שלא היו קיימות אז אותן הנחיות קפדניות
לשימור מבנים ,הקיימות היום .סיווגו כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות נובעות
מעמדה ערכית .מכיוון שמניחים ש"חיי" המבנה ששופץ יהיו ארוכים ,הנחייה
להטיל על המבנה "הגבלות מחמירות" ,אמורה לשים עליו "עין פקוחה" ,כדי למנוע
אישור תוספות בנייה בעתיד.
המלצת החוקר:
בנין "פלטין" ,הינו בנין מיוחד בעיצובו ,ששמר על הודו והדרו גם לאחר כשבעים
וחמש שנים ויותר .אני מסכים לניקוד שהוצע למבנה זה ,הראוי לשימור בהגבלות
מחמירות .איני שותף להערות בענין רמת השימור ,כי יוזמי השימור ,בעלי המבנה,
פעלו במצפון נקי ומתוך כוונות טובות ,ועשו את המירב שניתן לפי הנחיות השימור
שניתנו לפני כ 15-שנים )עת לא היה קיים עדיין צוות השימור בעת"א( .גם התוספת
שנבנתה על הגג אינה פוגמת באיכותו הכוללת של הבנין .אדריכלי השימור )סטודיו-
 ,Kשל בני משפחת קיסילוב( הם מקצוענים ברמה גבוהה ,ועבודתם נעשתה מתוך
יחס עמוק לשימור המבנה .אם זאת אני מסכים כי בנין זה הוא נכס ארכיטקטוני
חשוב ומיוחד בעיר ת"א ,ולכן יש לשמור עליו בקפדנות גם בעתיד ,לפיכך מוצדק
להטיל עליו חובת-שימור בהגבלות מחמירות ,כדי שלא ייפגע בעתיד ע"י איזו שהיא
יוזמה בלתי ראויה .הכרזתו כך ,תועיל גם לבעליו בעתיד ,כי במידה ויש עדיין איזה
שהן זכויות בנייה למבנה זה ,מן הראוי לאפשר לבעליו ליהנות מהן בעתיד ע"י
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העברתן למגרש "מקבל" אחר ,תוך שימור קפדני של המבנה הנוכחי ,המלצה
הסופית היא לאשר המבנה לשימור בהגבלות מחמירות ולדחות את ההתנגדות.
שני המבנים הבאים ,הוצגו ללא נוכחות המתנגדים אשר לא הופיעו.
מס' סידורי – 5 -
מס' המבנה ברשימת השימור  38 -הכתובת :רח' אחד העם ) 46פינת רח' יבנה (26
המתנגד :חב' שילוח – לביטוח המייצגים :לא הופיעו )עו"ד וולף ,שלוש ,אלון(
עמדת הועדה המקומית :מסכימה להוצאת המבנה מתכנית השימור .מכיוון שיש לו
תכנית ספציפית מאושרת )שלא נמסר מספרה( ,שזו תגן על המבנה.
המלצת החוקר:
המבנה ,בסגנון אקלקטי ,שנבנה בשנת  ,1925זכה לציון גבוה מטעם ועדת השימור
) (34.5/60.0המחייב שימור בהגבלות מחמירות .אין לי התנגדות לאמץ את עמדת
הועדה המקומית ולהוציא את המבנה מתכנית שימור זו ,ובתנאי שיש לו אמנם
הגנה בתכנית ספציפית מאושרת אחרת )יש לפרש באופן ברור מה פרטיה של אותה
תכנית אחרת ,שהיא מאושרת( .יחד עם זאת השאלה היא ,האם התכנית האחרת
תוכל להבטיח למבנה כזה אותם תמריצים.
מס' סידורי – – 6
מס' המבנה ברשימת השימור –  .38כתובת :רח' אחד העם 48
המתנגד :חב' שילוח לביטוח .המייצגים :לא הופיעו.
עמדת הועדה המקומית :מסכימה להוצאת המבנה מתכנית השימור .מכיוון שיש לו
תכנית ספציפית מאושרת אחרת )שלא נמסר מספרה( שהיא תוכל להגן עליו המבנה
לשימור.
המלצת החוקר:
המבנה בסגנון אקלקטי שנבנה בשנת  ,1924זכה לציון גבוה בועדת-השימור
) 39.0 = 39.0/60.0נק' מתוך  60.0נק' אפשריות( ,המחייב שימור בהגבלות
מחמירות.
גם לגבי מבנה זה אין לי התנגדות לאמץ עמדת הועדה המקומית לתכנון ולגרוע
מבנה זה מתכנית השימור ,בתנאי ששימורו מוגן כהלכה ע"י תכנית ספציפית
מאושרת אחרת )חייבים לפרש פרטיה ומספרה של אותה תכנית(.
מס' סידורי – – 7
מס' המבנה ברשימת השימור –  .35הכתובת :רח' אחד העם 39
המבנה הועבר לדיון בישיבה מס' (13.4.03) 10
מס' סידורי – 8 -
מס' המבנה ברשימת השימור –  .44הכתובת :רח' אחד העם .89
המתנגד :נאות רבקה – חב' למסחר והשקעות .המייצג :עו"ד ארז בן-ישראל
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המייצג של המתנגדת ,חב' "נאות רבקה" ,עו"ד א .בן ישראל טען במקובץ עבור
ארבעה מבנים שונים השייכים למתנגדת ,ונימוקיו לא היו ספציפיים כי אם
התייחסו לכל המבנים ,בסיכום ניתן לאמר ,כי עו"ד בן-ישראל טען כי הכללת
המבנים בתכנית השימור נוגד את זכות הקנין הכלולה כזכות יסוד בחוק "כבוד
האדם וחירותו" ,והטלת מגבלות השימור נוגדים זכות יסודית זו ונוגדים את
משמעות החוק .היות ומספר מתנגדים טענו טענה דומה ,אתייחס לכך בדברי
ההסבר הכלליים ,בדו"ח ההמלצות שאגיש לועדה המחוזית לתכנון .בנוסף לכך
התייחס עו"ד בן-ישראל לניקוד הגבוה מדי לדעתו שקיבלו המבנים ע"י צוות
השימור של עירית ת"א ואושרו ע"י ועדת השימור שלה .הוא גם טען כנגד
הקריטריונים שעל-פיהם נשפטו המבנים לצורך התאמתם להכלל ברשימת המבנים
הראויים לשימור .לנושא ההערכה של המבנים הספציפיים ,אתייחס באופן ספציפי
לכל מבנה ומבנה ,בהמלצות .עמדת המתנגד זהה בשלושת המבנים הבאים במס'
סידורי.11 ,10 ,9 :
עמדת הועדה המקומית-
הבניין ברח' אחד העם  ,89הוא מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1933על-פי
תכניתו של האדריכל יוסף ברלין ,הציון המשוקלל שניתן למבנה הוא(26.0/60.0) :
שאינו ניקוד גבוה ,אבל מכליל אותו ברשימת המבנים לשימור.
המלצת החוקר -
לגבי מערכת הקריטריונים לשימור ,המשקלות והציונים שניתנו ,אני מבקש להעיר
הערה כוללת .נראה לי שהמשקל שניתן לעיצוב ככלל  2.0 -הוא נמוך מדי .מאידך,
גרסו אנשי צוות השימור שגם המשקל שניתן לחלל הפנימי והחיצוני  ,1.5 -הוא חלק
מהמשקל הכולל השייך לנושא העיצוב .אם כך הדבר נראה לי שהפרופורציה בין
משקל העיצוב ומשקל החללים אינה ראויה ,ועדיף היה לשקלל אחרת ולהעניק
לעיצוב משקל  ,2.5ולחללים משקל  1.0נק' בלבד .על-פי החישוב שערכתי על פי
הצעתי ,לא היה הניקוד הכללי עולה ביותר ממחצית הנקודה.
מאידך ,הציון שניתן לאדריכל הספציפי של מבנה זה ,אדר' י .ברלין ,הוא נמוך מדי -
 2.0נק' בסך הכל בעוד שבמקומות אחרים בהם תכנן מבנים זכה לניקוד גבוה יותר,
ולדעתי הוא ראוי לפחות ל 4.0 -או ל 5 -נק' .אך גם אם הערתי זו היתה מתקבלת
סה"כ תוספת הנקודות המירבית היתה מסתכמת ב 3.5-נקודות ,כלומר בסה"כ -
 29.5נק' במקום  26.0נק' ,ועדיין לא היה עובר לקטגוריה של מבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ,ומעמדו לא היה משתנה.
לסיכום ,אני ממליץ לאמץ את ההצעה לקבוע את המבנה כמבנה לשימור רגיל.
מס' סידורי 9 -
מס' המבנה ברשימת השימור .238הכתובת :רח' בן עמי  2פינת רח' חובבי ציון 54
המתנגדת  -חב' "נאות רבקה" חברה למסחר והשקעות.
המייצג  -עו"ד ארז בן-ישראל.
לגבי טענות המתנגדת כפי שהובאו ע"י המייצג ,ראה הערותי למבנה הקודם ,במס'
סידורי .8 -
עמדת הועדה המקומית -
הבנין בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' עמנואל הלברכט ונבנה בשנת  .1936צוות
השימור העניק לו ציון גבוה = ) (30.0/60.0אך לא בגדר שימור בהגבלות מחמירות.
אלא כמבנה לשימור רגיל.
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המלצת החוקר -
הבנין במקור נאה למדי ,אך נראה לי שהציון שניתן עבור החלל הפנימי והחיצוני -
 4.0נק' הוא גבוה מדי .בכל מקרה שינוי מזערי בציון ,בסך  1.0נק' לא היה משנה,
מעמדו של הבנין כמבנה לשימור .התוספת על הגג מכערת את הבנין אך לא ניתן
לדעתי להורידה .בסיכום ,לדעתי ,ראוי הבנין לשימור ,ואני ממליץ לאמץ עמדת
התכנית לגביו ,ולדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 10 -
מס' המבנה ברשימת השימור .640 -הכתובת :רח' לבנדה  - 56פינת רח' החרש 41
המתנגדת  -חב' "נאות רבקה" חברה למסחר והשקעות.
המייצג  -עו"ד ארז בן-ישראל.
לגבי טענות המתנגדת כפי שהובאו ע"י המייצג ,ראה הערותי למבנה הקודם במס'
סידורי .8 -
עמדת הועדה המקומית-
הבנין בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל אריה כהן ונבנה בשנת  .1934הבנין
קיבל ציון משוקלל (28.0/60.0) :נק' ע"י צוות השימור ומוצע לשימור ללא הגבלות
מחמירות.
המלצת החוקר -
מדובר במבנה מיוחד בסגנון הבאוהאוז ,שבשל צורתו המחודדת והמתעגלת בקצה,
מכונה בנין "האוניה" .מבנה שהפך לאחד הסמלים ) (IKONשל סגנון הבאוהאוז
בת"א ,מבנה הראוי בהחלט לשימור מבחינת מתן הציונים ע"י צוות השימור ,איני
בטוח אם ראוי היה להעניק את הציון  2.0עבור החלל הפנימי והחיצוני .ולגבי
הענקת הציון  6.0עבור המיקום אמנם הבנין ממוקם במקום מיוחד ובולט ,על גבי
גבעה אבל איני יודע אם מבחינת רצף המבנים מסוגו ,יש למיקום משמעות מיוחדת.
בכל מקרה ,אני מאמץ את ההצעה לכלול אותו ברשימת השימור ,ולדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי 11 -
מס' המבנה ברשימת השימור =  .870הכתובת = רח' פינסקר 62
המתנגדת  -חב' נאות רבקה  -חב' למסחר והשקעות.
המייצג  -עו"ד ארז בן ישראל.
לגבי טענות המתנגדת ,כפי שהובאו ע"י המייצג ,ראה הערותי למבנה שבמס' סידורי
.8
עמדת הועדה המקומית לתכנון -
הבנין ברח' פינסקר  ,62הינו מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1938על-פי תכנון
האדריכלים  -מוקרסקי ויהודה פוגל .הציון המשוקלל שניתן למבנה ע"י צוות
השימור =
) (25.0/60.0אינו ניקוד גבוה ,אבל מעביר את המבנה מעבר לסף הקובע של  20.0נק'
המכיל את הבנין ברשימת השימור.
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המלצת החוקר -
אני מבקש לחלוק על דעת צוות השימור .מבנה זה נראה למטה מבינוני במכלול
המבנים לשימור .כדי להסביר את עמדתי ואת אופן החישוב של הציונים המוצע על-
ידי ,אני מציע לפתוח בהיגד הבא" :אין כל קדושה במתן ציונים ב"קפיצות של 2
נק'" ,ניתן להעניק ציונים גם ב"קפיצות" של נקודה בודדת .למשל- :
אני מציע להעניק את הציונים כדלקמן -
  2.0במקום 3.0 -עיצוב
  1.0במקום 2.0 -חלל פנימי וחיצוני
  2.0במקום 3.0 -קונסטרוקציה וכו'
  3.0במקום 4.0 -אדריכל
לאדריכל ברלין העניקו במבנה מסוים רק 2.0
4.0
 3.0במקום
מיקום
לפי הצעתי זו אם יחושבו סך כל הנקודות ,יגיע הסה"כ ל 18.5-נק' כלומר המבנה
אינו עובר את הסף הקובע לשימור .זאת ,ועוד -
למעט הקורה המיוחדת לצרכי דקורציה על הגג ,איני רואה ייחוד בבנין זה
*
שניתנו לו לדעתי ציונים מפליגים ביחס.
החזיתות הצידיות של המבנה ,סתמיות בהחלט.
*
יצטרכו להשקיע הרבה יחסית ,כדי להחזיר הבנין למצבו המקורי.
*
בסיכום ,תרומת מבנה זה לאיכות המכלול של המבנים לשימור הינה מועטה לפיכך
אני מציע לגרוע את הבנין מרשימת השימור ,דהיינו ,לקבל ההתנגדות.
מס' סידורי 12 -
מס' המבנה ברשימת השימור– 47הכתובת  -רח' אחד העם  95פינת רח' בורוכוב
37
המתנגד – גב' יעל שטדלר) ,לא הופיעה לישיבה(
המייצג  -עו"ד אסתר לוי )לא הופיעה לישיבת שמיעת ההתנגדות(.
עיקרי ההתנגדות -
המתנגדת ,שהיא אחת מבעלי המבנה ,מתנגדת גם להגדרתו של המבנה כבנין
לשימור ,ובעיקר  -לשימור עם הגבלות מחמירות.
על-פי תכנית מפורטת תקפה מס'  ,2335 -טענת המתנגדת ,אושרו תוספות בניה עד 5
קומות עם יציאה לגג .ההגדרה כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות ,פרושה שכל
תוספות הבנייה המאושרות על-פי התכנית נגרעו ממנו וחל איסור על כל תוספת
בעתיד .מכיוון שהבנין במתכונתו הנוכחית הוא בן שלוש קומות ,אחוזי הבנייה
הנוספים המותרים היו גדולים ובעלי ערך כספי רב .גריעת אחוזי הבנייה ,פירושה
הפסד כספי ניכר בגין ירידת ערך הבנין .לדעת המתנגדת ,לבנין אין כל ייחוד תכנוני
או ארכיטקטוני.
עמדת הועדה המקומית -
הועדה המקומית וצוות השימור מיוחסים למבנה זה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י
אדריכל שלמה ברנשטיין ונבנה ב 1937-חשיבות מיוחדת .הציון שניתן לו ע"י צוות
השימור הוא = )) (40.0/60.0ארבעים נקודות בסך הכל מתוך ששים נקודות
אפשריות שנחשב ציון גבוה מאוד .ולפיכך הם המליצו על הכרזת המבנה לשימור עם
הגבלות חמורות .הם מודים ,שיחסית למבנים אחרים היתה בהם פגיעה מסוימת כי
ביחס לתכנית " -לב העיר" ,נלקחו מהם זכויות בניה שכבר היו להם.
המלצת החוקר -
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אני מצטרף לעמדת הועדה המקומית במובן איכותו העיצובית המיוחדת של מבנה
זה .אמנם ,מבחינה תחזוקתית נוכחית ,הוצאו החוצה מזגני-אויר ונסגרו מרפסות,
וגם חנות  -המכולת בקומת הקרקע אינה "מפארת" את המבנה ,אלא פוגעת בו.
ובכל זאת ,גם לנוכח האבחון ההנדסי שמצבו הפיסי של הבנין הוא ראוי וטוב
)יחסית( ,אני מניח שניתן לשפץ ולשמר את הבנין בצורה נאותה והולמת ,ולהחזירו
למצב דומה בו היה קיים בימי הדרו .באשר לזכויות הבניה "הנגרעות" כביכול מן
המבנה ,יש להפנות את המתנגדת .למכלול ההטבות והבונוסים המוצעים בתכנית
השימור ,אשר יכולים לפצות על איסורי הבנייה והתוספות במבנה עצמו.
ההתייחסות הכללית שלי לנושא הזכויות והעברתן למגרש המקבל מצויה בפתיחה
לדו"ח ההמלצות שלי .לפיכך ,אני ממליץ לאשר את המבנה לשימור עם הגבלות
מחמירות ,ולדחות ההתנגדות.
מס' סידורי 11 -
מס' המבנה ברשימת השימור  51 -הכתובת  -רח' אחוזת בית  - 1פינת רח'
מונטיפיורי
המתנגד  -חב' אח"ד נכסים בע"מ המייצג  -עו"ד עמיהוד דורון
עמדת המתנגד -
 .1התכנית פוגעת בזכותו הקנינית בניגוד להוראות חוק היסוד  -כבוד האדם
וחרותו.
 .2התכנית תפגע בערך הכלכלי של הנכס )בין היתר בגלל הדרישה לפתוח
מרפסות הסגורות שנים רבות ,הגבלת הבנייה על הגג וכו'(.
 .3התמריצים שניתנו בתכנית אינם ישימים ואינם משמעותיים  -לא ניתן ליישם
את התמריצים עקב קיומם של דיירים מוגנים.
 .4אין הצדקה ארכיטקטונית ,הסטורית או אורבנית לשמור המבנה.
 .5הציונים שניתנו למבנה עפ"י הקריטריונים להערכת השימור ,אינם משקפים
את המציאות .יש אי-בהירות בקריטריונים לשימור.
 .6בטיעון בעל-פה הוסיף המייצג עו"ד ע .דורון ,כי בעיית פתיחת המרפסות
הסגורות היא רצינית מאוד ,בגלל הרעש והלכלוך בסביבה ומעבר אוטובוסים
רבים והציע לשקול פתיחת מרפסות אבל תוך צמצום רוחבן מ 1.2 -מ' לחצי
מטר .זה חשוב בגלל המו"מ שיהיה עם הדיירים המוגנים אשר יתנגדו לפתיחת
המרפסות ול"גזילת" שטח מהיחידות שלהם .הקומות העליונות משמשות כבר
שנים רבות למגורים.
 .7בטיעון בעל פה ,הוסיף עו"ד דורון שהמתנגד מבקש תוספת שתי קומות ,גם
כדי להתאים את גובה המבנה ,למבנה הגובל בו ברח' אחוזת בית.
עמדת הועדה המקומית
הבניין בסגנון הבינלאומי ,המכונה "בית פרייסקל" נבנה בשנת  ,1937על-פי תכנונו
של האדריכל יוסף ברלין .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל ) (29.0/60.0שהוא
ציון גבוה למדי למבנה לשימור שלא בהגבלות מחמירות .נציגי הועדה עמדו על
דרישתה לפתיחת המרפסות הסגורות .אחוזי הבניה שהיו למבנה בעבר ,מוצו כבר,
ובאשר לדרישה להשוות את הגובה של המבנה לזה הסמוך אליו ברח' אחוזת בית,
ציינו כי הבנין הסמוך אליו מכיוון רח' מונטיפיורי נמוך ממנו בקומה וחצי .כך שאין
סיבה להיענות לדרישת התוספת לשתי קומות אך ורק בגלל "השוואת הגבהים",
כמו כן ציינו שהבנין נועד למטרת משרדים ,וכי מגורים הוכנסו אליו בלא היתר
בנייה .בסיכום ,התנגדו להוצאות המבנה ממסגרת תכנית השימור.
המלצת החוקר -
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המבנה בעל ייחוד עיצובי  -ארכיטקטוני וראוי להישמר כמבנה לשימור .הדרישה
לפתיחת המרפסות הסגורות עולה בקנה אחד עם מטרות השימור .יחד עם זאת ראוי
להאזין לבקשת המתנגד באשר להקטנת רוחב המרפסות ,בד בבד עם פתיחתן.
התנאים הסביבתיים השתנו מאז הוקם הבנין לפני כ 65-שנים .הזיהום העמיק מחד,
הדיירים המוגנים מזה שנים רבות ראו בשטחים שנוספו לדירותיהם מעין חזקה
מוקנה  -כדי להגיע לפתרון הולם ,נאה ומציאותי ,ניתן לדעתי להקטין את רוחב
המרפסות ,אולי לא לחצי מטר ,אלא ל 60-ס"מ או  70ס"מ ,ולהסיג לאחור את
הסגירה ,שתתוכנן מחדש ותחייב כסגירה אחידה לאורך כל המרפסות כי לרצף
הקוים ולאחידות יש משמעות ארכיטקטונית .עוצמת המשכיות הקוים הבנויים
תישמר וגם תתקבל הצללה פנימית של המרפסת המוקטנת אם כי לא באותם
מימדים .האפקט הארכיטקטוני שיתקבל יהיה דומה לזה שהושג במבנה המקורי
)אם כי לא זהה(.
באשר לתוספת לבנייה על גג המבנה ,הן צריכות להיות בהתאם למומלץ ע"י התכנית
כפי שתאושר סופית ,אין חובה שהמבנה יושווה בגובהו לאחר התוספת ,למבנה
שלידו .עם זאת ,המבנה בחזיתו הפונה לרח' אחוזית בית ,ניצה נוכח הקומפלקס של
בני "מגדל שלום" )בן  32קומות( ,והעלאת גובהו רק תתרום לפרופורציות סבירות
יותר של הקומפלקס האורבני הזה .זה ,חשוב יותר מאשר ההתייחסות לבניין הקטן
בסגנון האקלקטי ,התלת קומתי ,השוכן בסמיכות אליו מכיוון רח' מונטיפיורי.
לסיכום ,אני ממליץ לקבל את ההתנגדות בחלקה ,בעניין פתיחת המרפסות .לגבי
השאר אני מאמץ את עמדת הועדה המקומית ,אם ברצון המתנגד  -הבעלים ,לבנות
שתי קומות מעל המבנה הנוכחי ,פתוחה בפניהם הדרך להגיש תכנית מפורטת
ביוזמתם.
אני תומך גם במה שנאמר ע"י נציגי הועדה המקומית ,שתוספות בנייה על הגג ינתנו
באישור לא רק לבניני מגורים ,אלא גם למבני משרדים או מבנים מעורבי שימושים.
מס' סידורי 20 -
מס' המבנה ברשימת השימור 548 -

הכתובת " -בית רוהלד" רח' יהודה הלוי
 42פינת רח' נחלת בנימין 66

המתנגד  -שמחה יהודה רוהלד ושמואל רוהלד.
המייצג  -עו"ד גיל רווה ממשרד יורם מושקט.
עמדת המתנגד
למבנה אין ערך ארכיטקטוני או היסטורי .מיקום המבנה עצמו ,בעייתי ביותר
מכיוון שהוא גורע משמעותית מן המדרכות ,הן ברח' יהודה הלוי והן ברח' נחלת
בנימין )מעבר לקו  -בנין  .(0נוצר מטרד בלתי נסבל לאנשים העובדים בתוך המבנה,
וכן מטרד לעוברים ושבים ,בגלל היצרות המדרכות בגין המבנה הפינתי ,וכן בשל
התנועה המוטורית הכבדה באזור זה .זה מביא אותו למסקנה שההחלטה על שימור
המבנה מוטעית .בתכנית מס'  1945שאושרה בשנת  ,1982נקבע כי יופקעו חלקים מן
המגרש עליו ניצב המבנה לצורך הרחבת הרחובות הגובלים )יהודה הלוי ונחלת
בנימין( .כמו כן קבעה תכנית זו כי החלקה תאוחד עם החלקה הגובלת מס'  ,59רח'
יהודה הלוי .40
עיריית ת"א מודעת למיקומה הבעייתי של החלקה ,ולמרות שבעבר אישרה בנייה
במגרש תוך הריסת המבנה עתה היא מחליטה על שימורו.
ההחלטה על השימור גורמת לנזקים כלכליים גבוהים .לאור הפגיעה בזכות הקנין
שגורמת ההחלטה על שימור המבנה ,אין הצדקה לשימור.
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לחלופין ,את הזכויות לבנייה נוספת באתר זה מבקש המתנגד להעביר למגרש אחר
שברשותו ברח' סירקין  .29ההתנגדות נתמכה בחוות דעתו של אדריכל ריצ'רד
גינזבורג.
עמדת הועדה המקומית -
הבנין הדו-קומתי ,בסגנון האקלקטי ,קיבל ע"י צוות השימור ציון משוקלל נמוך =
 .22.0/60.0כמעט שולי ) 20נק' הוא סף המעבר להכללה בתכנית השימור( .הוא נבנה
בשנת  1925על גבי המגרש הפינתי ששטחו  374מ"ר .תכנית מס'  ,1945שאושרה ע"י
הועדה המקומית ב ,1982-קבעה הפקעות לצורך הרחבת שני הרחובות הניצבים
הגובלים את הבנין )רח' יהודה הלוי ורח' נחלת בנימין( .אך לאחר מכן ,משהוקם
צוות השימור ,ובדק את כל המבנים הראויים להיכלל בתכנית השימור בחר במבנה
זה להכללה בתכנית השימור.
מכיון שזה סותר את החלטת ההפקעה מן המגרש ,שהיתה מביאה למעשה להרס
המבנה ,חזרה בה הועדה המקומית מן ההפקעה ,ומוכנה להחזיר זכויות קודמות
שהיו קיימות ,בתכנית קודמת .אליבא דבעלי המגרש ,המתנגדים ,מדובר על זכויות
בנייה בהיקף .250%
נציגת העירייה ,אדר' צופיה סנטו מודה שאם רוצים להציל את המבנה צריך לבטל
את ההפקעה .הכוונה לא היתה להוסיף זכויות ,אך כתוצאה מההתנגדות ובעצת
יועצי העירייה ,החליטו להגדיל את חצר המבנה ולהגדיל את הזכויות ,באופן
פרופורציונלי ,שזה תמריץ מוצדק מבחינת גודל המגרש .העירייה מציעה לבעלים,
משפ' רוהלד ,שיממש את זכויות הבניה שלו במבנה הנוכחי ברח' יהודה הלוי .42
העירייה מתנגדת באופן נחרץ להעביר את זכויות הבניה למגרש ברח' סירקין ,29
שגם הוא בבעלות משפחת רוהלד.
גב' צ .סנטו ,טוענת שמכיוון שתכנית  1945מאושרת משנת  1982וחלף זמן כה מאז,
העירייה לא דבקה בתכנית המקורית הישנה ותמליץ לשנותה .הבנין יוחזר למגרשו
הפרטי המקורי ,הוא יקבל אמנם תוספת זכויות אבל לא דווקא  250%כפי שטען
עו"ד רווה.
לסיכום אמרה גב' צ .סנטו כי יש  3אופציות:
.1שניתן יהיה לממש את זכויות הבנייה על המגרש  /המבנה עצמו ברח' יהודה הלוי.
.2שאפשר יהיה להעביר את הזכויות למגרש אחר ,וועדת התכנון המקומית ,תבחן
את הנושא.
.3שעיריית ת"א ,הועדה המקומית לתכנון ,תוציא את המבנה מרשימת השימור.
עם זאת הודתה גב' צ .סנטו ,שצריך לבחון האם מימוש זכויות הבנייה במגרש
שברח' יהודה הלוי  ,42אינו מאיים על שימור המבנה במשמעותו המקורית.
המלצת החוקר -
סוגית המבנה ברח' יהודה הלוי  42היא סבוכה ומורכבת ,ומהווה למעשה מעין
"מלכוד" .העובדות ברורות ,המבנה הומלץ ע"י צוות השימור להיכלל ברשימת
השימור על סמך הציון המשוקלל שחצה את קו  20.0הנק' ,אבל לא בהרבה ,בסך
הכל הציון שניתן =
) ,(22.0/60.0גבוה מעט יותר מדרישות הסף ,אך למען האמת שינוי קל של הציון
באחד הסעיפים היה עשוי להוריד את הציון הכללי מתחת לדרישות הסף .כלומר
הבנין הומלץ לשימור ,והוא אמנם נאה למדי ,אך אינו ייחודי או מדהים בעיצובו
החיצוני .כדי לכלול אותו ברשימת השימור יש לבטל הפקעה שהוכרזה עליו בתכנית
 1945המאושרת משנת  ,1982שכן ,הפקעה ,פרושה המעשי הוא הריסת הבנין,
ההפקעה נדרשה במקור כדי להרחיב את הרחובות יהודה הלוי ונחלת בנימין
הגובלים את המבנה .אם תבוטל ההפקעה ,יישארו הרחובות הללו והמדרכות של
צידי המבנה צרות כל-כך ,שממש קשה להולכי-רגל לנוע על גבן .התנאים
הסביבתיים של רעש וזיהום אוויר תמידיים בגין התנועה המוטורית ,קשים ביותר,
23

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

וזו רק אחת הדוגמאות ל"מלכוד" .הדוגמא האחר היא מימוש זכויות הבנייה באתר
עצמו ,כמתחייב מדרישת הועדה המקומית לתכנון אף אם זכויות הבניה יורדו מ-
 250%כפי שהיו בעבר ,למכסת זכויות נמוכה יותר נניח אף ל 150%-בלבד; גם אז
זכויות הבנייה בפועל ממגרש ששטחו  374מ"ר תהיינה כ 560-מ"ר .בפועל ,משמעות
הדבר שבנייתן ההיפותטית במגרש עצמו על-גבי הבנין הקיים ,תהפוך בנין קיים בן 2
קומות למבנה בן  4קומות ,תוך כדי הריסת גג הרעפים המקורי .היה נוצר מבנה
חדש ,הגדול כפליים מהמבנה הקודם והאיכויות המיוחדות ומראהו החינני המקורי
היו נעלמים ונבלעים ,זאת אינה משמעות השימור .כי אופי המבנה משתנה .ומכיוון
שעל פי תכנית השימור אי אפשר להוסיף  2קומות על גבי המבנה ,זה לא רלוונטי.
מאידך ,אין כל סיכוי ממשי לאיחוד עם המגרש השכן כפי שזה מאושר בתכנית מס'
 1945שתתבטל ,עם אישור תכנית השימור /2650ב' ואין אפשרות להוסיף בנייה על
הבנין השכן בן שלוש הקומות ,שאינו מעוניין בכך .לאור זאת ,איני ממליץ על מימוש
הזכויות בבנין עצמו שכן ניתן יהיה לממש רק חלק קטן מהזכויות והבעלים יימצאו
מקופחים.
מה נותר איפוא?
 .1להעביר את הזכויות הבנייה למגרש האחר של הבעלים ,האדונים ש .וי.
רוהלד ,ברח' סירקין  29לא ניתן ,כי יש כבר זכויות שם ,ויש מגבלת גובה על
תוספת  2קומות ברחוב זה,והו .המקומית מתנגדת להעברה.
 .2אפשר להעביר את הזכויות של הבנייה ל"מגרש מקבל" אחר אך יש לזכור
שלא מדובר פה במבנה לשימור במגבלות מחמירות שרק לגביו מותר היה
להעתיק זכויות בנייה למגרש אחר.
התקדים עלול להיות לרועץ לתכנית ,כי הבנין המדובר הינו מבנה לשימור רגיל
)עם ציון נמוך יחסית( .אם כי חייבים לציין שלמהנדס העיר יש זכות להחליט
על העברת זכויות הבנייה ממגרש למגרש אחר.
 .3האפשרות האחרונה היא לוותר במקרה זה על הכללת המבנה בתכנית
השימור ,בגלל הסיטואציה שתיארתי לעיל.
בנסיבות המיוחדות והקשות ,המלצתי היא לקבל את ההתנגדות ולגרוע את הבנין
מתכנית זו ,למרות נטיית-הלב הראשונה להכלילו.
מס' סידורי 21 -
מס' המבנה ברשימת השימור 840 -

הכתובת  -רח' סירקין 29

המתנגד  -שמחה יהודה רוהלד ,שמואל רוהלד.
המייצג  -עו"ד גיל רוה ממשרד עו"ד יורם מושקט.
עמדת המתנגד -
המבנה הוזכר בקשר לאפשרות העברת זכויות הבנייה מהמבנה ברח' יהודה הלוי 42
למבנה זה .המתנגד מסכים שחזיתו הראשית של המבנה ,היא בעלת ערך
ארכיטקטוני וראויה לשימור .לעומת יתר החזיתות המשוללות כל אופי מיוחד,
המבנה חורג משמעותית מקווי הבנין ,צדדיו סמוכים מאוד למבנים הבנויים משני
צדדיו.
הדירות במבנה תוכננו בשנת  1925ואינן מתאימות למגורים בסטנדרטיים של ימינו.
בעבר שקלה העירייה העברת זכויות בנייה מהמבנה של המתנגדים ברח' יהודה הלוי
 42למבנה ברח' סירקין .29
טוענים לפגיעה בזכות הקנין ,הנובעת מעצם ההכרזה על המבנה כמיועד לשימור.
מסקנתם יש לשמר אך ורק את חזית המבנה לרח' סירקין ,ולהתיר בנייה בחלקה,
שתשתלב עם החזית שתשומר .המתנגד מבקש לבטל הכרזתו של מבנה זה לשימור.
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ההתנגדות נתמכה גם בחוות דעתו של האדריכל ריצ'ארד גינזבורג .שלדעתו רק
החזית לרח' סירקין ראויה לשימור .החזיתות הצדדיות כמעט ואינן ניתנות לצפיה
מן הרחוב.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה המכונה "בית בינימוב" נבנה בשנת  ,1925על-פי תכניתו של האדריכל קלינג.
סגנון המבנה הוא אקלקטי ,והציון המשוקלל שניתן לו הוא ) (23.5/60.0דהיינו
מבנה לשימור רגיל .שטח המגרש כ 690-מ"ר .לדעת צוות השימור ניתן לממש את
זכויות הבנייה של המבנה באתר עצמו ,אבל הועדה מתנגדת נחרצות לקליטת זכויות
בנייה נוספות מן המבנה האחר של הבעלים שברח' יהודה הלוי.
המלצת החוקר -
חזית המבנה הראשית נאה ומרשימה מבחינה ארכיטקטונית ,ומוצבת על "במה"
המוגבהת מן הרחוב בזאת מודה גם המתנגד המסכים שיש לשמרה .החלק האחורי
דמוי האות  -ח מעניין ,אבל החזיתות הצידיות והאחוריות חשובות פחות לעניין
השימור מהחזית הקדמית .בסך הכל ניתן לבנות את זכויות הבנייה הנוספות על גבי
המבנה עצמו ,תוך נסיגה מתאימה מקו החזית המקורי כי הבנין גדול דיו ,וכן בחלק
מהחצר האחורית .בכל מקרה החזית הראשית תוכל להיות משומרת כהלכה.
ההמלצה שלי לסיכום  -לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 14 -
מס' המבנה ברשימת השימור –  34הכתובת  -רח' אחד העם  - 38פינת רח'
אלנבי 112
המתנגד  -חב' ויקטור ,ש .דוד בע"מ
המייצג  -משרד עו"ד שרם ,מחרז ,חלד ,בשמם הופיע אדריכל בוריס דיקרמן
טענות המתנגד -
בתמצית ,הבנין חסר כל אלמנט ארכיטקטוני ייחודי המצדיק קביעתו כבנין שנועד
לשימור .קביעת הבנין לשימור  -הינה שרירותית ,בלתי מוצדקת ,ניתנה בלא כל
קריטריון רציונלי ו/או תכנוני  -אדריכלי מוכח ,ופוגעת באופן חמור בזכויות הקנין
של המתנגד )זוהי למעשה פעולה מוסווית של "הפקעת" זכויות קניניות(.
הועדה המקומית לתכנון  -ת"א נטלה לעצמה סמכויות בלתי מוגבלות בכל הקשור
לשימור בנינים .ועדה זו קבעה תנאים מחמירים לגבי שימור הבנין ,לרבות איסור
התקנת מעלית וחיוב בעל הבנין בשיפוצו )הכרוך בהוצאות כספיות נכבדות( .כל זאת
עוד בטרם אושרה "התכנית" /2650 -ב' .הלכה למעשה נוהגת הועדה המקומית
כאילו התכנית אושרה.
הם הבטיחו שיצרפו חוות דעת ארכיטקטונית מקצועית להוכחת טענותיהם,
שתצורף תוך  30יום להתנגדות.
מתוך נסיונם בטיפול בבנין ,ידוע להם כי' אדר' ניצה סמוק מונתה ע"י הועדה
המקומית כאינסטנציה בלעדית לקבוע אלו בנינים נועדו לשימור .על-פי מוצא פיה
של גב' סמוק "יקום או יפול דבר" .לא יעלה על הדעת לתת לעובד עירייה סמכויות
דרקוניות כאלה.
חוות הדעת הארכיטקטונית הוספה לאחר-מכן ,והוכנה ע"י אדריכל בוריס דיקרמן.
חוות דעת זו קצרה מאוד וכמעט שאינה מוסיפה דבר להתנגדות למעט הציטוט
מספרה של אדריכל ניצה סמוק " -בתים מן החול" ,בו היא קובעת כי " -אינג'
אורנשטיין תכנן מבנים בסגנון אקלקטי ,פשוטים וצנועים יחסית בלי כל קישוט".
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ופה הוא מוסיף כי" :נראה לו שבבנין זה מאפיינים אלה באים לידי ביטוי לא במובן
החיובי שלהם ואינם יוצרים מבנה בעל ייחוד ואיכות".
עמדת הועדה המקומית
המבנה ,המכונה "בית שצופקיביץ" ,נבנה בשנת  ,1934בסגנון הבינלאומי על-פי
תכניתם של האדריכלים אינג' יעקב אורנשטיין ושלמה ליאסקובסקי .השימוש
המקורי היה למטרת משרדים .המבנה נכלל ברשימת השימור בגין הציון המשוקלל
שניתן לו = ) .(23.5/60.0הבנין נבנה בהתאמה לתכנית מפורטת שהוכנה ע"י
האדריכלים כרמי ורכטר ,לעיצוב המתחם האורבני הסובב את בניין בית הכנסת
הגדול של ת"א .הבנין נשוא התנגדות זו ,נבנה מול בית הכנסת הגדול ברח' אחד
העם .הקשתות בחזית המבנה ,נבנו על פי הנחיות תכנית מפורטת זו ,שתוכננה שנים
מספר לאחר הקמת בית הכנסת הגדול בשנת  .1925אדריכלית ניצה סמוק ,ציינה
את חשיבות מיקומו של הבנין ,ברחוב אלנבי  -שיש בו רצף גדול של מבנים בסגנון
הבינלאומי ובקרבת בית הכנסת הגדול שהוא ציון מקום חשוב בעיר תל אביב.
לפיכך זוכה בנין זה לחשיפה גדולה מאוד לציבור.
לבנין יש את הזכויות שיש למבנים אחרים ברח' אלנבי כמו אפשרות לבנות  5קומות
)דהיינו תוספת  2קומות לבנין( ויציאה לגג .אדריכלית צ .סנטו מסבירה שלפי
בדיקת העירייה ,היות וניתן לבנות את התוספות במבנה עצמו ,אין פגיעה כלכלית
בגלל התכנית .בסיכום ,נציגי הועדה המקומית מחייבים ומצדיקים הכללת המבנה
בתכנית השימור.
המלצת החוקר
המבנה ברח' אחד העם  ,38הינו בהחלט בנין שמאפייניו הארכיטקטוניים שייכים
לסגנון הבינלאומי .המרפסות הבולטות ,הכרכוב הזיזי הבולט בגובה הגג ,חדר
המדרגות והחלון האנכי הצר החרוץ בו לכל אורכו ,כל אלה מסימני הסגנון האמור,
גם הפינה המעוגלת בצומת הרחובות אחד-העם ואלנבי המרככת את צורת המבנה
היא פרט אופייני לתקופה ולסגנון .מצבו הפיסי של המבנה מבחינת התחזוקה הינו
טוב יחסית .בשל כל אלה אני סבור שהציון שניתן לבנין  23.5 -נק' מתוך  60.0נק'
אפשריות הוא נכון וסביר ,גם בשל מיקומו המיוחד ונצפותו המיוחדת ברחוב התל-
אביבי הראשי ומול בית-הכנסת הגדול .הקטע היחיד הנראה חורג במשהו מן
הקומפלקס הן שלוש הקשתות בקומת-הקרקע ,אך אלו הוכתבו למעשה ע"י תכנית
המתחם האורבנית סביב בית הכנסת ולכן יש להתייחס אליהן בהבנה ולקבלן
כמשלימות מבחינה ארכיטקטונית את המתחם ומקנות לו אחידות .לאור זאת איני
מקבל את טענות המתנגדת חב' "ויקטור" וש .דוד בע"מ.
כל הנוגע לטענות על פגיעה בזכות הקנין של החב' וכו' ,יטופל במסגרת הפרק
הראשון בדו"ח הסופי של המלצות החוקר .קביעת המבנה כראוי לשימור כפי
שניתחתי את המצב לעיל ,מושתתת על בדיקה והערכה מקצועית מוצדקת .גב' נ.
סמוק לא פעלה לבדה ,אלא כחברה בצוות של מעריכי המבנים לשימור ולא קיבלה
"סמכויות דרקוניות" .חוות הדעת הארכיטקטונית שהוצגה ע"י המתנגדת סתמית
ולא הוסיפה כלום להבנת ההתנגדות .אני מציע לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 19 -
מס' המבנה ברשימת השימור  .544 -הכתובת  -רח' הרצל  20פינת רח' יהודה
הלוי 22
המתנגד  -גב' דבי סנדיק בשם בעלי המבנה.
עמדת המתנגד
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ההתנגדות מבוססת בעיקרה על נימוקים כלכליים .פגיעה קשה ברכוש הפרטי על פי
חוק יסוד  -כבוד האדם וחרותו .התכנית מטילה נטל כספי גדול על בעלי הבית.
קיימת בעיה קשה משום שהמבנה מאוכלס בדיירים שכמחציתם הם דיירים מוגנים
והיכול לגבות את חלקם כהשתתפות בהוצאות השימור תהיה קשה ביותר .ההטבות
הכלולות בתכנית מעטות והקצבת הזמן לשם זיכוי בהטבות אלו אינה ריאלית.
הם מעריכים את משך הזמן הדרוש להכנת "תיק תיעוד" ועד קבלת היתר בנייה,
כעשר שנים עם ודאות כמעט מוחלטת באשר לחוסר שיתוף הפעולה של הדיירים
המוגנים .ברור כי שווי הבנין לאחר השימור  -יעלה ,אך לא ביחס ישיר להוצאות
השימור .ערך רכושם של הדיירים המוגנים יעלה ללא השקעות מצידם ,בעוד דמי
השכירות יישארו מוגנים .עלות השיפוץ גבוהה מאוד בין  - 1500ל 3000-דולר למ"ר.
באשר לצפיפות ,על פי התכנית המפורטת הקיימת היא  35מ"ר ליחידת מגורים בעוד
שבתכנית השימור גודל יח"ד בצירי מסחר ראשיים ,במבנים לשימור ,לא יקטן מ50-
מ"ר וזה שטח גדול מדי לעניין הצפיפות .מבקשת אפשרות להמיר שימוש ממשרדים
למגורים .בהתאם לתכנית המופקדת אם תוגש תביעה לפיצוי לפי סעיף  ,197יבוטלו
כל התמריצים וייגרם עוול לבעלי המבנה .האם ניתן להתנות תמריץ בויתור מראש
על תביעה לפיצויים לפי סעיף ?197
המתנגדים טוענים לאי-שוויוניות שכן לפי הצעת התכנית כאלף בעלי בנינים ישאו
בנטל הכספי של נושא שיקום העיר ההיסטורית שהיא מטרה נעלה ,אך אינה מטרה
פרטית אלא ציבורית.
לכן יש צורך בתקציבים ממשלתיים גדולים והקלות מרחיקות לכת במיסוי ,ע"י
שינויים בחקיקה בנושאים עירוניים )בין היתר ,ע"י הפחתת היטלי השבחה( .יש גם
להתחשב בשותפות בנשיאה בעול של השימור ע"י הדיירים המוגנים .קוראת לדאוג
לתכנית מימון או הקלות או הטבות.
עמדת הועדה המקומית
המבנה המכונה "בית ברסקי" ,הינו בנין בסגנון אקלקטי שתוכנן ע"י האדריכל
הידוע יהודה מגידוביץ ונבנה בשנת  .1922לבנין חשיבות אדריכלית והסטורית והוא
אף זכה לציון משוקלל גבוה יחסית =  ,31.0/60.0דהיינו קרוב לסף ההכרזה כעל
בנין לשימור בהגבלות מחמירות .באשר לבקשת המתנגדת להמיר את השימוש
הנוכחי ממשרדים למגורים ,לא תהיה התנגדות כי במקור הבנין נבנה כבית מגורים.
אך על פי תכנית מס' 216משנות ה) 30-למאה שעברה( הומר אזור זה למרכז עסקים
עירוני.
היתה זו תכנית שאסרה מגורים .לכן הועדה המקומית ,התומכת בבקשה ,תצטרך
לבחון הנושאים כדי להבטיח שבקשה זו לא תהא כרוכה בבקשה הקלה לשימוש
חורג .הנושא לא נכתב בהתנגדות המקורית אלא הועלה בעל פה ע"י אדר' צ .סנטו.
שימוש חורג מתכנית לא יתאים פה ,כי הוא זמני ,ולכן אינו פתרון נאות ,אבל ראוי
לפתח העניין במסגרת תכנית שימור זו /2650 -ב' ,כי הוא נוגע גם למבנים אחרים,
והתפיסה הרווחת היום שבמע"ר רצוי לערב מגורים.
המלצת החוקר
בכל הנוגע לעניינים הכלכליים ,יש התנגדויות רבות שטוענות כנגד העול הכספי
הכבד ,או נושא האי-שוויוניות ,בחלוקת הנטל; כמו כן הסוגיה של הדיירים
המוגנים המסרבים להשתתף בהוצאות על שימור המבנה ,גם היא סוגיה המופיעה
במספר רב של התנגדויות .כך גם סוגית הויתור על ההטבות בתכנית ,הנדרש
מהמתנגדים אשר יגישו תביעה לפיצוי על-פי סעיף  .197כל אלה יידונו במשותף
בפרק הפותח של דו"ח ההמלצות של החוקר ,ולכן לא נחזור עליהם בכל התנגדות
פרטנית בנפרד .למרות שיש פה ושם משום טיעונים הגיוניים ואף צודקים בחלקם,
אין בהם כדי להצדיק את ההתנגדות הגורפת לתכנית ואת גריעת מבנה מן התכנית.
למבנה ערך ארכיטקטוני והסטורי אמיתי ,יש בו פרטים יפים מאוד ,כגון מעקה
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"הבלוסטרדות" על הגג ,ופרטי מעקות ותמיכות מיוחדים במרפסות וכו' .מאידך,
אין כאן דרישה למגבלות מחמירות על השימור ,מה שמאפשר לבנות את תוספת
זכויות הבנייה של המבנה גופו ,בהתאמות הנדרשות ותוך נסיגות מסוימות מקו
החזית .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות ,ואת הסעד הנדרש יקבלו
המתנגדים מן השינויים הכלליים שייעשו בהוראות תכנית זו.
מס' סידורי 22 -
מס' המבנה ברשימת השימור 550 -
הלוי

הכתובת  -רח' יבנה  44פינת רח' יהודה

המתנגד  -חברת "ארזים" להשקעות בע"מ
המייצג  -זאב קופטש  -מטעם חב' ז .כהן למדידות
עמדת המתנגד -
פגיעה במימוש זכויות בנייה
.1
בהתאם לתכניות המאושרות ,ניתן לבנות במגרש בנין בן  3קומות  +קומת
ביניים לעומת  2קומות כיום .ניתן לבנות  2קומות מרתף לדירת גג או חדרי
יציאה לגג .על פי תכנית השימור לא ניתן לבנות למעט הוספת חדרי יציאה
לגג.
 .2הוצאה כספית כבדה לצורך ביצוע עבודות אחזקה לשימור  -עלות השיפוץ
המיוחד גבוהה מאוד .הבנין מתוחזק ברמה נמוכה מאוד.
 .3ירידת ערך עקב אי-ביצוע מעלית -
לפי המצב התכנוני הנוכחי ,ניתן להתקין מעלית בחזית הקדמית  -דבר
שיתרום לעליית שווי הנכס .לפי הוראות תכנית השימור לא ניתן יהיה להתקין
מעלית בחזית הקדמית )בה קיים חדר המדרגות( ,בכך תמנע אפשרות להקמת
מעלית בהתאם לתכניות הקיימות.
תיגרמנה גם הוצאות תכנון ושיפוץ בתוך הדירות עקב הצורך בפתיחת
מרפסות והפתחים שנסגרו.
לפי הרישום בטאבו שטח המגרש =  448מ"ר .שטח הבניין הבנוי בפועל = 380
מ"ר  %הבנייה המותרים לפי התכנית שמפורטת  .152%מהם בנויים בפועל כ-
 .84%זה מאפשר לבנות עדיין כ 300-מ"ר .במקור היה הבנין מיועד לדירות
מגורים .כעת הוא משמש למשרדים ומסחר ,האיסור להקים אנטנה סלולרית
על הבנין יפגע בהכנסת הבעלים.
עמדת הועדה המקומית-
המבנה מכונה "בית הופנקו" .תוכנן ע"י האדריכל דב הרשקוביץ ,שהיה אדר' העיר
בשנות ה ,20-בסגנון האקלקטי ונבנה בשנת  .1930הציון המשוקלל שהוענק ע"י
צוות השימור הוא ) .(24.0/60.0הצוות טען ששטח המגרש  911 -מ"ר )אבל זו
כנראה טעות ,כי למתנגדים יש מסמכי טאבו .המעידים כי השטח הוא  448 -מ"ר(.
ניתן לבנות על הבנין )המיועד לשימור רגיל( את זכויות הבנייה המיועדות לו .לא
ניתן לבנות מעלית בחזית הבנין לשימור ,אבל אין זכות מוקנית להקמת המעלית
בחזית .התמ"א לאנטנות סלולריות ,אוסרת התקנת אנטנות במבנה לשימור .הציון
המשוקלל
 ,24.0אמנם נמוך )יחסית( אבל המבנים לשימור רגיל ,הם "השרירים" שמחזיקים,
את תכנית השימור ,ותומכים במבנים עם ההגבלות המחמירות .כיום המבנה מוזנח
ומאוד שונה מכפי שהיה במקור )על-פי התכניות המקוריות הקיימות בתיק( .אך
המבנה הוא טוב ואפשר להוסיף עליו ולתרום גם לרחוב וגם למבנה .המגבלות בסך
הכל ,לא גדולות.
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המלצת החוקר
ניתוח החזות החיצונית של הבנין- :
שתי החזיתות של הבנין ,האחורית והצידית לכיוון חצר פנימית ברח' יבנה ,נראות
כיום כגיבוב מכוער וחסר כל משמעות ארכיטקטונית-עיצובית .שתי החזיתות
האחרות ,הפונות לרח' יהודה הלוי ורח' יבנה הינן בעלות משמעות ארכיטקטונית
רק בקומה השנייה של הבנין ,בה נשמרו תויו המקוריים של הבנין אך הקומה
הראשונה ,הבנויה על "במה" המוגבהת מעט מן הרחוב ,תפוסה ב 2/3 -ע"י מסעדה
הקרויה "שניצל איילה" ,ששינתה כמעט לגמרי את צורתה הארכיטקטונית
המקורית.
מכאן ,עולה שהחלק היחיד של המבנה הראוי באמת לשימור הוא הקומה השניה
שלו ,כולל מעקה  -הגג וחלקו העליון של חדר המדרגות היוצא לגג.
המשמעות המעשית ,יהיה צורך בשינויים גדולים כדי לשחזר מצב המקורי של
המבנה וספק אם ניתן יהיה לבצע זאת בפועל .בכל מקרה זה יצריך השקעה כספית
גדולה.
עובדה נוספת שיש לנתחה היא הציון המשוקלל שניתן למבנה ע"י צוות השימור -
 24.0נק' .אני מרשה לעצמי לחלוק על הערכות צוות השימור בנושאים כגון ,החלל
הפנימי והחיצוני ,הקונסטרוקציה וחומר הבנייה ,המצב הפיזי ואפילו הציון שניתן
לאדריכל  -דב הרשקוביץ  4.0בבניין אחר שתוכנן ע"י אדר' חשוב ובעל יכולת לא
פחותה כיהודה מגידוביץ' ,קיבל האחרון בסה"כ  3 -נק' .אם היו בודקים את
הציונים שניתנו ומעמידים אותם ברמה יותר ריאלית לדעתי היה מבנה זה מקבל
בקושי  20נק' ואולי אף פחות .וכך היה נשאר מחוץ לרשימת השימור.
ואחרון ,בניית זכויות הבנייה על גבי מבנה זה ,שתסתכם בהוספת כקומה פלוס,
עשויה לשנות את מראהו המקורי של המבנה במידה כזו שספק אם לאור ניתוחי
דלעיל יהיה עוד טעם בשימור המבנה )גם כך יפסידו בעלי הבנין זכויות בנייה שהיו
להם ולא יוכלו לממשן במלואן( .המקרה הזה הוא ממש גבולי ולכן אני מציע לועדה
המחוזית ,למרות ההתלבטות שלי והסנטימנט לשימור קומה ב' ,לוותר על מבנה זה
ולא להכלילו בתכנית השימור ,כלומר לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי 15 -
מס' המבנה ברשימת השימור530 -
פינס 31

הכתובת  -רח' יהודה הלוי  1פינת רח'

המתנגד  -חב' "קונסטבלר" וג'רמי אלון סמוהה
המייצג  -משרד עו"ד יפה  -פונד  -גרופמן
עמדת המתנגד-
המתנגדים חפצים לשפץ את הבנין ובמסגרת זו להקים דירות גג ,על גג הבנין ,דבר
המתאפשר בהתאם להוראות תכנית מתאר מקומית חלקית "ס" .דירות על גגות
בבנינים קיימים .מאחר והבנין הינו בן שני אגפים ובו שני חדרי מדרגות ,ניתן
בהתאם להוראות תכנית "ס" להקים  2דירות גג על גג הבנין.
בהתאם להחלטת ועדת ערר שניתנה בנוגע לתכנית "ס" ,בבנינים עליהם חלה תכנית
"ס" בהם שטח הגג אינו מאפשר ניצול של מלוא זכויות הבנייה לבניית דירה או
דירות גג ,ניתן לבנות את דירת או דירות הגג בשתי קומות.
בפועל נהגה הועדה המקומית לתכנון  -תל-אביב על-פי החלטת ועדת הערר האמורה
מאחר ששטח גג הבנין ,אשר לו כאמור שני אגפים ושני חדרי מדרגות ,הינו  200מ"ר
בסה"כ ,ניתן בהתאם למצב התכנוני הקים להקים ,על גג  -הבנין שתי דירות גג
בשתי קומות .בנייה כזו תאפשר ניצול מלא של זכויות הבנייה המותרות על-פי
תכנית "ס" ,לדירות הגג תהיה מרפסת גג.
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אולם ,הוראות סעיף  11.3של תכנית השימור המופקדת קובעת ,כך" - :הוראות
תכנית ס" על תיקוניה ,חלות על תכינת זו ,למעט המבנים עם מגבלות מחמירות,
בתנאי שגובה התוספת לא יעלה על גובה קומה טיפוסית הקיימת במבנה ולא תותר
קומה נוספת.
בכך משנה תכנית השימור לרעה את המצב התכנוני הקיים ולא ניתן יהיה למצות
את כל זכויות הבנייה המוענקות במסגרת תכנית "ס" בבנייה שתיעשה בקומה אחת.
הדירות שתיבננה על גג הבנין בקומה אחת תהיינה דירות רגילות )ללא מרפסת גג(
ולא דירות גג וערכן בשוק יהיה נמוך במידה ניכרת .הקמת דירת גג בקומה אחת
תמיד ,הינה הוראה גורפת ומחוסרת הגיון תכנוני וכלכל מן הסיבות שפורטו לעיל,
סבורים המתנגדים ,כי יש לבטל את הוראות סעיף  11.3של תכנית השימור בהפקדה
ולחלופין להגביל את תחולתה כך למקרים בהם ניתן למצות את מלוא זכויות
הבנייה על גגות ,לבניית דירות-גג.
עמדה הועדה המקומית -
המבנה הקרוי "בית מרזיוף" ,בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת .19342
קיבל ציון משוקלל = ) .(26.0/60.0ברוב הפרמטרים זוכה המבנה לציונים נמוכים
למדי למעט בנושא העיצוב ונושא המיקום )היות ובאוזר זה יש ריכוז של מבנים
לשימור(.
ההחלטה להתיר תוספת זכויות ,כפי שנוסחה בתכנית השימור ,היא בניגוד למוכתב
בתכנית "ס" ,אשר אינה חלה במפורש על המבנים לשימור או אלה שיועדו לשימור.
החלטה זו התקבלה ,במטרה לתמרץ את שימור המבנים ,בתנאי של אי-פגיעה
במטרות השימור .דירה הנבנית במפלס אחד ,בצמוד לגג העליון של המבנה הקיים
ואשר שטחה הסופי נקבע לאחר נסיגה של  2.5מ' מהחזית הראשית מבטיח תוספת
מצנעת ולעתים בלתי נראית מהרחוב ,פגיעתם בנפחים ובפרופורציות היא מינורית.
הפרשנות שניתנה לתכנית "ס" ע"י ועדת הערר לא התייחסה למבנים לשימור ואין
לה רלוונטיות למקרה הנדון .תוספת שתי קומות ,משנה את ההיבט הפיזי שכן היא
חושפת את התוספת בהבלטה ניכרת ביחס לקיים .במבנה הנדון ,לא ניתן כל מידע
בכתב כי ניתן לממש את הבנייה בשתי קומות.
בנוסף ,גם במבנים רגילים הבנייה בשני מפלסים אינה זכות מוקנית ,אלא היא
כפופה לשיקול דעת הועדה ומחויבת בפרסום כהקלה.
השאיפה היא לשויוניות מירבית בין המבנים לשימור ,לפיכך האופציה להתיר
זכויות בתנאים שונים כמוצע ע"י המתנגד אינה מומלצת.
במבנה זה )רח' יהודה הלוי  (1 -הוצא בסופו של דבר היתר לבניית  2 -דירות בנות
 150מ"ר כל אחת ,במפלס אחד וללא כל נסיגה מהחזית הראשית אך עם הוספת
מרפסות זיזיות מעל לקיימות .המבנה הוא מבנה פינתי ובמקרים אלה ,בדרך כלל
ועל פי התנאים בשטח ,לא נדרשת נסיגה מהחזיתות הראשיות כדי לאפשר מיצוי
מלוא הזכויות .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה מייצג באופן ברור את הסגנון הבינלאומי )סגנון ה"באוהאוס"( ,המרפסות
הבולטות ,הכרכובים ההוריזונטליים הבולטים מעל ומתחת לחלונות ועל מעקה הגג,
וכן החריץ האנכי המתמשך של החלונות בחדר המדרגות.
לפיכך נראה מוצדק ונכון לשמרו.
באשר לטענת המתנגדים על אי-יכולתם לבנות  2דירות-גג בשני מפלסים בגלל
מגבלות תכנית השימור .נעשה נסיון כן לאפשר בניית שתי דירות גג גדולות יחסית,
בנות  150מ"ר כל אחת ,כל זאת מבלי לפגוע בעקרונות העיצוב הבסיסיים של
השימור .נראה לי שזה פתרון הוגן בהחלט .המתנגדים חייבים להבין כי אין זכויות
מוקנות ,והוראות תכנית השימור במקרה זה ,נראה סבירות ,וכל מה שלא יוכלו
לבצע כפי שהיו רוצים ,הן מרפסות הגג ,במפלס נוסף .אי לכך ,אני ממליץ לדחות את
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ההתנגדות ,במקרה דנן הוראות תכנית השימור תגברנה פה על הוראות תכנית "ס",
ולא תשונה הוראת סעיף  11.3בתכנית.
החוקר :אדר' יהונתן גולני
חקירה בתכנית השימור  -ת"א /2650ב'
ישיבה מס'  - 23.3.03 - 2במשרדי הועדה המחוזית לתכנון  -תל אביב
מס' סידורי ) 25 -הועברה מישיבה מס' (1
מס' המבנה ברשימת השימור 539 -

הכתובת  -רח' יהודה הלוי 14
המייצג  -עו"ד יוסף בן טוב

המתנגד  -בעלי הבנין

עמדת המתנגדים -
הערה מקדימה  -התנגדות זו והשתיים הבאות בעקבותיה ,הוצגו כולן ע"י אותו
עו"ד י .בן-טוב ,ונוסחן היה זהה ,גם התוספות שנשמעו בעל-פה לא הוסיפו הרבה על
הנטען בכתבי ההתנגדות ,הזהים אחד לרעהו בדיוק.
הטענות בתמצית -
* המתנגד טוען שהבנין נכלל כבנין לשימור עם מגבלות מחמירות )עובדה זו לא
נכונה – הוער ע"י החוקר(
 .1הבנין אינו בעל ייחוד ארכיטקטוני כלשהו ,אין לו ערך היסטורי והוא בנין
שיגרתי.
 .2הבניין משתרע על שטח בנין גדול יחסית ,ועל-פי הוראות התכנית לא תותר בו
תוספת בנייה ,ובכך יש פגיעה כלכלית חמורה.
 .3התכנית מקיפה וכוללת בנינים רבים שאין בכלל צורך בשימורם.
 .4בתכנית יש משום פגיעה בחוקי יסוד ,מאחר שהיא פוגעת באופן חמור בקנינו
של הפרט מבלי לפצותו על הפגיעה.
 .5יוזמי התכנית לא הקצו סכום כלשהו ולא יזמו יצירת קרן ממנה ניתן יהיה
לפצות על הפגיעה בגין התכנית.
 .6התכנית מהווה מחסום בפני חידוש פני הבנינים.
 .7התכנית אינה יוצרת כל תמריץ כלכלי שיגרום לבעלים לשמר את הבנין.
 .8השימור הנדרש יקר ומורכב מחד ,ומאידך לא יכולים הבעלים לזכות בתגמול
מתאים ,היות והבנין ממוקם בדרום ת"א בו אין דרישה לעסקים ומשרדים.
 .9תכנית זו הינה בגדר הפקעה להלכה של הבנין מבלי מתן פיצויים בהתאם
לחוק התכנון והבנייה.
עו"ד י .בן טוב טען שהמבנה עומד ריק ,כי קשה להשכירו ,הבנין הולך ומתפורר,
והוא רווי מים .אי אפשר להשכיר בת"א מבנה משרדים ללא מעליות.
עמדת הועדה המקומית לתכנון -
הבנין בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל ש .גפשטיין )גאפ( ונבנה ב .1935 -זהו
בנין בית המשפט הישן .שטח המגרש  1,161 -מ"ר .הציון המשוקלל שניתן לו ע"י
צוות השימור – הוא (25.5/60.0) :דהיינו הבנין מיועד לשימור ללא הגבלות
מחמירות ,בניגוד למה שנטען בכתב ההתנגדות .אין פגיעה בצד הכלכלי בלא פיצוי,
שכן על פי הוראות תכנית השימור ,זוכים בעלי המבנים לשימור בהטבות וזכויות
בנייה שהן שוות כסף ומכסות את ההוצאות על השימור ואת הנזקים ,במידה
ומבצעים אותן .לאור זאת הועדה מבקשת לכלול את המבנה ברשימת השימור ,אין
בעיה להוסיף מעלית לבנין.
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המלצת החוקר -
המבנה ברח' יהודה הלוי  ,14הוא בנין ראוי לשימור ואני מאמץ את המלצת צוות
השימור כי על-פי הקריטריונים המבנה עבר את הסף הנדרש בצדק .למרות העובדה
שלא השתמשו בעובדה שבנין זה בעבר שימש במשך שנים רבות כבית המשפט
המחוזי ,ולא ניתן לו כל ניקוד עבור חשיבות הסטורית ,בכל זאת גם לעובדה זו יש
לפחות "קמצוץ" של חשיבות .יש כמה טעויות בכתב ההתנגדות ,המבנה אינו מיועד
לשימור בהגבלות מחמירות .לא נכון כי לא תותר בבנין תוספת בנייה )בגלל היותו
מבנה לשימור רגיל( .לגבי הטענה על הפגיעה בחוקי יסוד בגין הפגיעה בקנין ,נראה
לי על הסף שטענה זו אינה נכונה ,אבל היא תיבדק באופן נוסף וכללי ע"י יועצים
לשמאות ,כלכלן ,ויועץ משפטי ,ותימסר חוות דעת כללית על נושא זה המשותף
להתנגדויות רבות .באשר לטיעון שיוזמי התכנית לא יזמו גם קרן לפיצוי הנפגעים.
הרי שהזכויות הניתנות בתכנית למי שביתו נכלל ברשימת השימור יש בה משום
כיסוי הנזקים והמטלות הפיננסיות הכרוכות בשימור .בחלק הכללי של המלצותי,
אתייחס לנושא הטיפול בפגיעות הכלכליות הנובעות מן התכנית וכיצד ניתן לרפאן.
לדעתי הפיצוי אמור לכסות על הנזקים הנובעים מן הצורך בשימור ,במרבית
המקרים ,אפילו אם הבניין ממוקם בדרום תל אביב.
ולסיכום ,נכון כי מבנה זה אינו ניצב בראש רשימת השימור ,אך בניגוד לדעת
המתנגד ,אני סבור כי צודקת הועדה המקומית שיש משמעות ל"מסה קריטית" של
מבנים כדי ליצור אפקט לא רק של בנין משומר אחד בודד ,אלא ליצירת קומפלקס
של מבנים משומרים ,המעצים את אפקט השימור )אם כי אין זה קובע בהכרח
שחובה לאשר את כל המבנים המוצעים לשימור ע"י תכנית זו(.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי ) 26הועבר מישיבה מס' (1
מס' המבנה ברשימת השימור 814

הכתובת  -רח' נחמני51-49 ,
המייצג  -עו"ד יוסף בן טוב

המתנגד  -בעלי הבנין

עמדת המתנגדים -
כפי שהסברתי בפתיח להתנגדות הקודמת ,מייצגים של המתנגדים ,עו"ד יוסף בן
טוב ,משתמש בדיוק באותם טיעונים גם לגבי מבנה זה.
לכן אין טעם לחזור שוב על אותם הטיעונים ואני מפנה את הקורא למסכת
הטיעונים שהובאה במבנה הקודם ,במס' סידורי  - 25לגבי המבנה ברח' יהודה הלוי
בתמצית שבתמצית,
יש פגיעה בערך הכלכלי של הנכס ,אין פירוט מקורות מימון ,התמריצים זעומים
ועלויות השימור גבוהות ,הוצאות השיפוץ והאחזקה הן נטל כבד על הבעלים .כמו
כן ,זכות הקנין של הבעלים מופרת .בעל-פה הוסיף עו"ד י .בן טוב ,שאינו מבין מה
היחוד בבנין שהמרפסות שלו מכוסות בתריסי פלסטיק בחלקן ,ובחלקן בלתי
מכוסות.
הוא סבור שאם טוענים שלפי תכנית ס' ניתן להוסיף עליו קומה ,המבנה שנבנה לפני
שנים כה רבות ,בלי יסודות )??( ובלי עמודים לא יוכל לשאת תוספת קומה .הענין
הכלכלי ,הוא עיקר העניין ולכך הועדה המקומית לא נתנה דעתה.
בסיכום  -מחד ,השימור הנדרש הוא יקר ומורכב ומאידך ,לא יוכלו הבעלים לזכות
בתגמול מתאים היות ואין באזור זה דרישה לעסקים או למשרדים.
עמדת הועדה המקומית
מדובר במבנה בסגנון הבינלאומי  -שתוכנן ע"י אדריכל קמנצקי ונבנה בשנת ,1934
צוות השימור העניק למבנה זה ציון גבוה יחסית (32.0/60.0) :כלומר על סף
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ההגבלות המחמירות ,אבל הוא לא חצה את הסף ונכלל בתכנית לשימור רגיל,
המבנה מכונה בית קרסו ובנימין ,וכן "בית התאומים" )אולי בגלל שני האגפים של
המבנה המחוברים ביניהם בקצה תוך יצירת חלל חצרי מוגדר( .הבעלות על מבנה
מקנה זכויות וחובות .אחזקה שוטפת היא באחריות הבעלים ולאחר הזנחה ארוכה,
לא ניתן לצפות שהמבנה ימשיך לתפקד כבעבר ,או לדרוש מהעירייה את מימון
הוצאות השיפוץ הגבוהות .ניתן לממש במבנה את זכויות הבנייה התקפות ואת
התמריצים שמוצע להוסיף לתכנית .הוספת יתרת זכויות הבנייה והתמריצים
אמורים לכסות את עלויות השימור .העירייה נוהגת לקחת בחשבון את עלויות
השימור ומפחיתה אותן בחישוב היטלי השבחה .בכך ,היא משתתפת חלקית
בעלויות השיפוץ ,והנטל הכספי מתחלק בין הרשות המקומית לבעלי המבנה .הועדה
ממליצה לדחות את ההתנגדות .באשר למיקום ,המבנה הוא חלק מקומפלקס של
מבנים בסגנון הבינלאומי ,ובכך מתעצמת חשיבותו ולכן זכה המיקום לציון
מקסימלי בחישוב ) 6נק'  2 Xנק'  -משקל הציון( .הוספת  2או  3דירות בשטח 150
מ"ר ,על גבי המבנה הקיים זה "דבר בטל בשישים" מבחינה קונסטרוקטיבית
הקירות הקיימים נבנו בקירות כפולים של לבני סיליקט מעבר לשלד הבטון.
המלצת החוקר
המבנה הוא מבנה אופייני לסגנון הבינלאומי וייחודו גם בשני אגפיו הפונים לחזית
ובחלל החצרי הפנימי הנוצר ביניהם.
הציון שהוצע ע"י צוות השימור גבוה ) 32.0נק'( ואף אם בסעיף העיצוב או החלל
היתה יורדת נקודה ,גם אז היה נשאר הציון גבוה יותר מ 20-הנקודות שהן הסף
להיכלל ברשימת השימור .נימוקים כלליים כמו פגיעה בזכות הקנין וכיו"ב תיענה
במרוכז בפרק הפותח של דו"ח ההמלצות שלי ,באשר לחוסר הייחוד בבנין בגלל
מרפסות המכוסות ב"תריסי פלסטיק" בחלקן .זה בדיוק מה שדורשות הוראות
התכנית להסיר תריסים אלה ולהחזיר המרפסות למצבן המקורי.
בכל מקרה ,אם על פי הזכויות זכאים הבעלים לתוספת קומה בנויה על הגג לא
תיעשה כל פעולת בנייה ,לפני בדיקת היכולת ההנדסית של הבנין לשאת עומסים
נוספים ,וכן ניתן לחזק את הקונסטרוקציה של המבנה .המבנה לא מומלץ לשימור
עם הגבלות מחמירות .בסיכום אני מוצא את המבנה ראוי לשימור ,וממליץ לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי ) - 27הועבר מישיבה מס' (1
מס' המבנה ברשימת השימור 632 -

הכתובת  -רח' לבונטין 14

המתנגד  -בעלי הבניין  -יורשי ישעיהו פרל ויורשי אליקים מזרחי
המייצג  -עו"ד יוסף בן טוב
עמדת המתנגדים -
טיעוני המתנגדים זהים למה שנטען לגבי שני המבנים הקודמים )ברח' יהודה הלוי
 14וברח' נחמני  .(51-49עו"ד יוסף בן טוב טוען שיש לפחות  6יורשים של הבעלים
המקוריים שהיו שותפים ,ישעיהו פרל ומזרחי .ליורשים אין אמצעים לשימור ואם
אין קרן לפיצויים ,לא ברור ממה יוכלו לבצע את השימור.
התמריץ היה יכול להיות ע"י שינוי הייעוד וויתור על היטל ההשבחה ולאו דווקא
בהכרח להתבסס על זכויות בנייה .מבקש לא לכלול את הבנין בתכנית השימור .עם
זאת הוא מבין שההתייחסות צריכה להיות ספציפית לכל מבנה.
עמדת הועדה המקומית -
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ע"י מגרש לא גדול יחסית ) 599מ"ר( תוכנן בנין בסגנון אקלקטי ע"י אדר' יהודה
מגידוביץ שנבנה בשנת  ,1926הציון המשוקלל שניתן למבנה ע"י צוות השימור גבוה
יחסית =
) .(35.5/60.0לפיכך מוצע מבנה זה לשימור עם הגבלות מחמירות .המבנה מכונה
"בית סטרלינג".
המלצת החוקר -
לגבי הפגיעה בזכות הקנין של הבעלים ,תינתן כאמור התייחסות כללית לכל
הטוענים כך בפרק הפתיחה של דו"ח ההמלצות שלי .באשר לטענה כי ליורשים אין
אמצעים לשימור ולכן לא ברור ממה יוכלו לבצע את השימור ,הרי שבתכנית זו
ניתנות הטבות לא מעטות בעיקר למבנים המיועדים לשימור עם הגבלות מחמירות
בדמות זכויות בנייה נוספות .העניין הוא רק שיהיה צורך למצוא "מגרש מקבל" שבו
ניתן יהיה לממש את הזכויות .ההתייחסות שלי לנושא ניוד זכויות הבנייה תינתן גם
היא בפרק הפתיחה של הדו"ח .המבנה שמדובר בו הוא מבנה נאה ועשיר במיוחד
מבחינת עיצובו הארכיטקטוני ,וניכרת בו היטב רוחו וסגנונו של האדריכל המצוין
יהודה מגידוביץ'.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 1
מס' המבנה ברשימת השימור 131 -
לילינבלום

הכתובת  -רח' אלנבי  126פינת רח'

המתנגד  -בנק הפועלים
המייצג  -עו"ד אברהם הירש ,ומר ואדים שלימוביץ
עמדת המתנגדים -
מר ואדים שלימוביץ' הוא מנהל מחלקת הבינוי של בנק הפועלים.
התנגדותו מתחלקת לשני נושאים.
הראשון  -ביצוע שינויים פנימיים .המתנגד טוען כי על פי הוראות התכנית כל פעולה
פנימית או חיצונית ,זקוקה לאישור הועדה המקומית ולאישור מהנדס העיר.
הדרישות הללו עלולות לשבש או לעכב ,או למנוע פעולות הבנק בתוך המבנה
הדרושות לו מעצם תיפקודו ואשר אינן קשורות למעטפת הבנין או לפגיעה
קונסטרוקטיבית.
ענין שני ,הוא הקמת אנטנות תקשורת .התכנית קובעת ,כי לא תותר הקמת אנטנות
סלולריות במבנים לשימור .התכנית אינה מפרטת ,האם תותר התקנת אנטנות
תקשורת אשר אינה סלולרית על גגות המבנים .לנוכח אופי פעילות הבנק ,ייתכן
הצורך להקים אנטנות תקשורת על גגות המבנים שבבעלות הבנין לצורכי אבטחה,
קשב וכו' .מדובר כיום בעיקר באנטנות מדגם צלחת ,לצורך קליטת שידורים של
חברת רויטרס או בלומברג הקשורים ישירות לעבודת הבנק.
הועדה המחוזית מתבקשת ,להורות על שינוי תנאי התכנית באופן בו תותר התקנת
אנטנות תקשורת לא סלולרית על גג המבנה .כמו כן מתבקשת הועדה להורות על
שינוי הוראות התכנית ,בו יקבע כי הוראות מהנדס העיר לא תיפגענה בעניינים
העקרוניים הנוגעים לתיפקודו של הבנק והמצריכות שינויים פנימיים במבנה.
עמדת הועדה המקומית
מקור הסמכות לשינויים הפנימיים ,סעיף 7ב' בתוספת הרביעית לחוק התכנון
והבנייה ,קובע כי כל פעולת שינוי הטעונה היתר לפי סעיף  145לחוק ,לרבות שינוי
פנימי ,מחייבת אישור הועדה ואישור מהנדס העיר.
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הגבלה זו בחוק נובעת מן ההשפעה על החזיתות החיצוניות הנובעת מן השינויים
הפנימיים במבנה .לכן בתכנית שימור חייבים להקפיד על ההליך הזה .ברור שאם
אין השפעה על המעטפת החיצונית ,הליך ההיתר יהיה קצר מאוד וקל מאוד .באשר
לנושא האנטנות הועדה המקומית לתכנון מתנגדת להקמת אנטנות סלולריות על
מבנים לשימור באופן חד משמעי .יש להניח שאם מדובר בסוג אחר של אנטנות
לצורכי תקשורת תיפקודית של הבנק גופו ,ההתייחסות תהיה בהתאם ,אך הצורך
בתיאום הנושא בין מחלקת הרישוי והשימור של עיריית ת"א לבין הבנק נשאר
בעינו .בסיכום הועדה המקומית דוחה את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מדובר במבנה ששימש כבית ההסתדרות החקלאית וכ"בנק קופת מלווה" ומשמש
כיום כסניף של "בנק הפועלים" בחלקו התחתון ,וכבית משרדים של שלוחת
ההנהלה הראשית של הבנק .זהו מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י האדריכל
אריה שרון ונבנה בשנת  .1936הציון המשוקלל שהוענק לו על ידי צוות השימור =
) ,(29.5/60.0דהיינו מבנה לשימור .בנין זה לדעתי הינו דוגמא נאה לסגנון
הבינאלומי .מבנה המשדר צניעות ,פשטות אדריכלית וחסכנות שאינה "מנקרת
עיניים" ,יחד עם מראה מכובד ,בהחלט בנין הראוי לשימור.
אני מזדהה עם עמדת הו .המקומית בדבר הצורך לשמור על הוראות התכנית בדבר
עריכת שינויים פנימיים במבנה המחייבים תיאום וכן אי הסכמה להצבת אנטנות
סלולריות .כל אנטנה אחרת הדרושה לתיפקוד הבנק ,תידון לגופה ותתואם עם הגוף
המתאים בעירייה בסיכום  -אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 2 -
מס' המבנה ברשימת השימור 133 -
יפו

הכתובת  -רח' אלנבי  138 - 140פינת רח'

המתנגד  -חב' "אמר" ומשפחת ציפורן
המייצג  -משרד עו"ד הרטבי-בורנשטיין-בס ומטעמם עו"ד גלעד הס
עמדת המתנגדים -
התנגדות בת שני מישורים ,המישור העקרוני בגינו יש לפסול את התכנית כולה
והמישור הספציפי הנוגע למבנה עצמו.
במישור העקרוני ,הוראות התכנית יגרמו פגיעה חסרת תקדים בזכויות הקניין של
הפרט ,ומעבר לכך ימיטו אסון תכנוני על תל אביב הפגמים שבגינם יש לדחות את
התכנית על הסף.
פרסום שלא כדין ,לא פורסם דבר הפקדת התכנית על לוחות המודעות ולא נשלחו
הודעות למחזיק ,ובעלי הנכסים ,כפי שקובע סעיף  5לתוספת הרביעית לחוק התכנון
והבנייה.
רשימת המבנים לשימור סובלת מפגמים רבים -
תנאי התכנית אינם חלים רק על המבנים המפורטים ברשימת המבנים ,אלא על
מבנים רבים נוספים המפורטים בתכניות אחרות.
קיים חוסר התאמה בין רשימת המבנים בתכנית שהופקדה לבין רשימת המבנים
שפורסמה בעתון "הארץ" ב..11.2.01-
קיימים ליקוי ניסוח בגוף התכנית ,המקשים על הבנת הנכתב .כל אלה מצריכים
תיקון מהותי של התכנית ופרסום והפקדה של התכנית מחדש .בנוסף העלו
המתנגדים טענות לגופה של התכנית- :
העדר הגדרה של מטרות השימור
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התכנית מתיימרת להטיל חבויות נרחבות על בעלי נכסים רבים ,וכפי שנאמר
בתכנית" :ביצוע כל הוראות שימור המבנה כולל תחזוקתו במצב שלא יפגע במטרות
השימור".
וכן ,בתקנה  (2) 10.1.5לתכנית ,נכתב" :במבנים לשימור שאינם מבנים עם מגבלות
מחמירות תהיה הועדה המקומית רשאית ,בכפוף להמלצת מהנדס העיר להתיר
תוספת בנייה ,אם שוכנעה שאין בכך משום פגיעה ב"מטרות השימור" .לאור אי-
הגדרתן של אותן מטרות שימור ,לא ברור כיצד אמורה הועדה המקומית להפעיל
את סמכותה ,וכן מתעצמת הפגיעה בקנינו של הפרט.
התכנית פוגעת שלא כדין בזכויות הקנין של בעלי הנכסים
באמצעים אשר כלל לא נדרשים לשם מטרות התכנית ,או לחלופין באמצעים פחות
דרסטיים.
האיסור המוחלט על הריסה ,לפי הוראות התכנית פוגע בזכות הקניין ,ופוגע בערך
הקיים של המבנים ,בכך שהיא מונעת מהבעלים ניצול זכויות בנייה קיימות
למרתפים ו/או לקומות נוספות.
איסור עריכת שינויים פנימיים  -גם הוא מהווה הגבלה חמורה על זכות הקניין,
קבלת אישור לשימוש חורג בבנין מותנה בעמידה בתנאי השיפוץ והאחזקה הנקובים
בתכנית ,זו הוראה שגויה מבחינה תכנונית.
התכנית מתירה לועדה המקומית שיקול דעת מוחלט לאסור חנייה במבנה השימור,
ובכך פוגעת בקנינו של האזרח ,בעל המבנה .חלות הגבלות על תוספות בנייה ,זוהי
פגיעה משמעותית בערך הנכס וביכולת לנצלו.
קיימים פגמים במנגנון הפיצוי  -התמרוץ שקובעת התכנית קיים קושי במימוש
הפיצוי ,בגלל הצורך במציאת "מגרש מקבל" למימוש הזכויות .עקרון הפיצוי מהווה
סתירה ממשית לעקרון חופש הקנין.
הבעיה התכנונית  -בשיטה המוצעת מופקעות מידי רשויות התכנון סמכויות התכנון
ומוקנים ל"כוחות השוק".
איסור הגשת תביעות לפי סעיף  197לחוק ,היא הוראה בלתי חוקית ולכן בטלה.
התייחסות ספציפית למבנה עצמו- :
בניין המשרדים הוקם טלאים ,טלאים 2 .הקומות הראשונות של הבנין נבנו בשנות
ה ,40-ע"י אדריכלים לא ידועים .בשנות ה 70-הוקמה הקומה השלישית לבנין,
לרבות תוספת בנייה בחלקו האחורי ועל הגג .המבנה חסר כל חשיבות הסטורית,
אדריכלית וכו' .זהו בנין סתמי ללא ייחוד ,המתנגדים הם בעלי הגג והזכויות הבנייה
עליו .לכן צפויה פגיעה קשה בגין חסימת אפשרות ניצול זכויות הבנייה על הגג.
לסיכום ,מבקשים המתנגדים להסיר את המבנה מרשימת השימור.
עמדת הועדה המקומית -
מדובר במבנה המכונה בית שבתאי-מויאל .מבנה תלת קומתי על גבי קומת קרקע
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י האדריכלים דב טשודנובסקי והלל שלוש ,ונבנה
ב .1931-האדריכל טשודנובסקי ,תיכנן את שכונת "רמת השרון" שממזרח לרח'
אלנבי ועוד מספר מבנים נאים ברח' החשמל ורח' לבונטין הסמוכים .היה אדריכל
נחשב ,שהחל לתכנן בנינים בסגנון האקלקטי ומאוחר יותר עבר לתכנן בנינים בסגנון
הבינלאומי .המבנה זכה לציון משוקלל גבוה למדי = ) (28.0/60.0ולפיכך נכלל
במסגרת תכנית השימור.
באשר לטענות המתנגדים ברור לגמרי שהריסה אסורה ,שכן היא פוגעת במהות
שימורו של הבנין )אף אם מדובר בהריסה פנימית ,יש לתאם אותו קודם עם מחלקת
השימור(.
הצד הכלכלי הוצג בהרחבה ,והוסבר שמתן הזכויות לבנייה אמור לפצות על
העלויות הנגרמות בגין השימור .באשר לדרישת הפיצויים לפי סעיף " 197האסורה",
אם בוחרים להשתמש בהטבות ובזכויות המוקנות מכח תכנית השימור ,ברור שאי-
אפשר לדרוש כפל פיצוי בגין השימור ,ואז צריך לבחור .מותר לתבוע פיצויים לפי ס'
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 ,197אבל במקרה זה ,לא ניתן יהיה לדרוש גם הטבות ובונוסים מן התכנית לשימור
כי אין בכך הגיון והצדקה כלכלית )העירייה לא תוכל לשאת בעומס הכלכלי הכפול(.
מבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות אינם יכולים להעביר זכויות ,הם יממשו כל
זכויותיהם במגרש בתוספת תמריצים נוספים שבתכנית .תוספת הזכויות ניתנת
בהתחשב בכך שמדובר במטרה ציבורית ראויה ,ושימור היא מטרה המצדיקה
תוספת זו .שימור הוא כלי בהתחדשות עירונית ,אך אינו כלי הפועל לבדו .אבל,
לשימור תרומה וערך מוסף חיוביים ,המקרינים על סביבתם ככל שהשיפוץ באיכות
טובה יותר ,יש עליית ערך בכלל המתחם.
באשר לטענות הפרוצדורליות על אי-פרסום נאות של התכנית ,הועדה המקומית
התייחסה לכך ב"דרפט ההתנגדויות" ,נעשו מאמצים גדולים לפרסם התכנית בדרך
שהחוק מחייב ,התכנית פורסמה על כל לוחות המודעות ,כמו כן נשלח בשנת ,2001
הודעות אישיות בדואר ,בדבר התכנית ,לכ 17,000 -נמענים .משמע ,סביר להניח
שגם המתנגדים נכללו בהודעות הללו .נושא החנייה כלול במדיניות החנייה
העירונית .הועדה המקומית עומדת על הכללת המבנה בתכנית.
המלצת החוקר -
בכל הנוגע להליכים חוקיים בדבר פרסום התכנית ,מעבר למענה של הו .המקומית,
וכן בנוגע לס'  ,197ובאשר לפגיעה בזכות הקניין ,אתייחס לכך בפרק פתיחה כולל
בדו"ח ההמלצות של המבנה נדון ,מהווה דוגמא מובהקת לסגנון הבינלאומי ,ואופי
החזית שלו מחזק את עיצוב הרחוב ומתאים לו .גם אם נוספה קומה למבנה בשלב
מאוחר יותר ,לא פגע הדבר במראה הבנין אלא אף חיזק את משמעותו ,והקומה
נבנתה בהתאמה מלאה לקומות הקיימות .אין כל איסור לבנות על הגג בניה נוספת,
באם יש למבנה זכויות בנייה על-פי התכנית או בתוספת תמריצים מסוימים
הקיימים במבנה לשימור ,זאת כמובן בתנאי נסיגה מקו-החזית .בסיכום ,המבנה
ראוי בהחלט לשימור ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
ההערה באשר למטרות התכנית היא מוצדקת .מטרות התכנית כפי שפורסמו
בתכנית הן סתומות ורדודות מדי .לקבוע שמטרת "תכנית לשימור" היא "להבטיח
שימור המורשת הבנויה" ,זו אמירה מובנת מאליה וכמעט סתמית.
יש לתקן ולעדכן את מטרות התכנית ,בתכנית שתקבל תוקף ,ולהרחיבן ולהעמיקן
בצורה הראויה לתכנית מעין זו .עם זאת אין בהערתי זו ,כדי לשנות את ההמלצה על
המבנה הספציפי.
מס' סידורי 7 -
מס' המבנה ברשימת השימור 351 -

הכתובת  -רח' החשמל 15

המתנגדים  -חנה וקובי ציפורן
המייצג  -משרד עו"ד הרטבי-בורנשטיין-בסון ומטעמם עו"ד גלעד הס
עמדת המתנגדים -
המתנגדים הם אותם הבעלים של המבנה במס' סידורי ) 2רח' אלנבי (140-138
והנימוקים הכלליים שהם מעלים בהתנגדות זו ,זהים לחלוטין לנימוקים שהועלו
על-ידם בהתנגדות לבנין הקודם )ברח' אלנבי  .(140-138לפיכך ,אין טעם לחזור
עליהם ,אלא להעלות את הנימוקים הספציפיים המתייחסים למבנה ברח' החשמל
.15
ההתייחסות הספציפית למבנה- :
מדובר במבנה מגורים מעל קומת מרתף חלקית שבה מצוי מחסן.
המבנה חסר כל חשיבות הסטורית ,לאומית או אדריכלית הוקם כבנין סתמי ללא
ייחוד ,למרות שעל-פי התכניות המקוריות החזיתות היו מסוגננות ומפוארות
במציאות החזיתות נותרו על הנייר בלבד.
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מתכנן הבנין ,אדריכל בן ציון גינזבורג ,לא היה אדריכל ידוע ולעבודותיו אין כל
חשיבות .היות ומדובר במבנה חסר כל ייחוד או הן וללא סגנון בנייה מוגדר ,אין הוא
ראוי להיכלל כמבנה לשימור בתכנית זו .לחלופין בלבד ,אף אם היה מקום להחיל
על המבנה את תכנית השימור ,אך ורק לאלמנטים בחזיתות המבנה ולא לכולו.
החלת תכנית השימור על המבנה מטילה מגבלות קשות על הבעלים ומונעת ניצול
הנכס .אף האופציה החלופית של שימור אלמנטים בחזית בלבד ,תפגע בבעלים ,שכן
תמנע כניסה לחצר הבנין ושימוש בה לחנייה או כל שימוש מותר אחר .אעלה עוד
משהו מסיכום הביניים של ההתנגדות- :
"תכנית זו פוגעת בקניינם של אזרחים רבים באופן גורף ,לעתים ללא הגיון תכנוני,
וכאשר מטרת הפגיעה כלל אינה ברורה.
התכנית מאפשרת לועדה המקומית כר פעולה נרחב לצורך פגיעה בקנין האזרחי
ואינה תוחמת כראוי את אפשרות הפעולה של הועדה המקומית ,כך שתיגרם פגיעה
מינימלית לאזרח .מול פגיעות חמורות אלו בקניין האזרחים ,מנסה התכנית לבנות
מנגנון פיצוי ,אולם מנגנון זה אינו מהווה פיצוי אמיתי ויעיל לנפגעי התכנית ושגוי
מיסודו מבחינה תכנונית) .קיים קושי במימוש הפיצוי ,והשיטה המוצעת מפקיעה
מידי רשויות התכנון סמכויות תכנון המוקנות ל"כוחות השוק"(.
עמדת הועדה המקומית -
כאמור בפתיחה לעמדת המתנגדים ,עמדתה הכללית של הועדה המקומית ביחס
לטיעונים הכלליים כבר הועלתה לגבי המבנה הקודם של אותם בעלים ברח' אלנבי
מס'  ,140-138ואין טעם לחזור עליה .אתייחס פה בעיקר לעמדה באשר למבנה
הספציפי ברח' החשמל 15
מדובר במבנה בסגנון אקלקטי ,המכונה ע"י צוות השימור :בית גינזבורג .המבנה
תוכנן ע"י אדריכל בן-ציון גינזבורג ונבנה בשנת  .1925הציון המשוקלל שקיבל
מצוות השימור הוא.26.5/60.0 :
אדר' ניצה סמוק ,יועצת לצוות השימור ,מודה שהבנין הוא "מחוק" .ביטוי שפרושו
בפיה הוא שפרטים ארכיטקטונים מסוימים שהיו במבנה ,נעלמו או נהרסו.
ראוי לחזור שוב על התיחסות הועדה לנושא החנייה ששב והועלה ע"י המתנגדים.
לעיריית ת"א ולועדה המקומית לתכנון שלה יש מדיניות ברורה בנושא החניה בעיר,
עם הדגשות ספציפיות למבנים המיועדים לשמור .רשת התכנון העירונית מתנגדת
לחנייה בחצרות הקדמיות של מבנים לשימור היא מוכנה להתיר חנייה ,בטור עורפי
בצידי המבנה ,או בחצר אחורית ,כל זאת בתנאי שאין היתר זה פוגע בשימור אופי
המבנה.
הועדה סבורה שמבנה זה ראוי לשימור.
המלצת החוקר
אחזור שוב על מה שאמרתי לגבי עמדות המתנגדים והועדה המקומית לתכנון,
בנושאים הכלליים שהועלו על-ידם והתייחסותי נרשמה בהמשך לניתוח הדברים
במבנה לשימור הקודם ברח' אלנבי  .140-138בהמשך המלצתי זו אתייחס בעיקר
למבנה הספציפי ברח' החשמל  .15כל הנושאים הכלליים ידונו על-ידי בפרק הפותח
של המלצותי ,כולל התייחסות לפגיעה בזכות הקניין ,למנגנון הפיצוי הכלול בתכנית
ולטענה שהתכנית מפקיעה את סמכויות התכנון מידי רשויות התכנון ומעבירה
אותם ל"כוחות השוק".
בהתייחס למבנה באופן ספציפי )ברח' החשמל  ,(15בניגוד לדעת המתנגדים שהמבנה
חסר ייחוד ונעדר חן ,אני סבור כי עיצובו של המבנה מלא-חן וטעם טוב .ולמרות
שהמבנה "נראה מחוק" כהגדרתה של ניצה סמוק ,עדיין נראים מבעד לשחיקה
שהזמן גרם למבנה ,אותות של עיצוב אדריכלי נאה ,פרופורציות הרמוניות של
המבנה לגבי חלוקת הפתחים ,וניואנסים מיוחדים כמו החלונות הבולטים
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המעוגלים הניצבים בסימטריה משני עברי חדר-המדרגות ,המרפסות הצידיות
בקצות המבנה וחדר-המדרגות עצמו המעוצב באופן מרשים.
כך ,למרות פגעי הזמן ,זהו מבנה אקלקטי הראוי לשימור .במה שנוגע לאפשרות
כניסה לחנייה בחצר האחורית ,אפשר להידבר עם הבניין השכן ,שיש לו כניסה
לחנייה בחצרו האחורית ,ולהשתמש בכניסה משותפת לחניות נפרדות שתמוקמנה,
כל אחת בחצר המבנה שלה.
גם המתנגדים חשים בערך האסתטי והארכיטקטוני של המבנה ,ומביעים זאת
באומרם כי לחילופין ניתן לשמר אלמנטים מן החזית הקדמית.
לו ניתן היה להגדיר קטגוריה נוספת מיוחדת שתשמר את החזית הקדמית ,הייתי
ממליץ על כך .אך במקרה זה אני בכל זאת ממליץ לדחות את ההתנגדות ולכלול את
הבנין כולו לשימור ,בתכנית זו.
מס' סידורי 6 -
מס' המבנה ברשימת השימור 356 -

הכתובת  -רח' החשמל  31פינת רחוב
מקוה ישראל 23

המתנגד  -מרדכי וגיורא רובינשטיין ומשפ' וילוז'ני
המייצג  -עו"ד כהן
הערה :גיורא רובינשטיין צירף תמיכתו גם להתנגדות הכללית של ארגון הקבלנים
והבונים לתכנית השימור.
עמדת המתנגדים -
למבנה אין ערך ארכיטקטוני או חשיבות הסטורית ,גם להערכת אנשי מקצוע.
אדריכל המבנה מ .רוזנגרטן ,לא היה אדר' בעל שם או סגנון ייחודי .העדר הפירוט
של הטעמים והנימוקים המקצועיים להכללה בתכנית השימור ,בניגוד לסעיף )12ב(
לתוספת הרביעית לחוק התכנון ,היא פגיעה בעקרון הפומביות .הגשת התכנית ללא
ביקורת של הועדה המחוזית על הטעמים לאישור המבנים לשימור היא פגיעה
בסמכות הועדה המחוזית .הועדה העירונית לשימור מבנים היא גוף מייעץ ולא גוף
המקבל החלטות עקרוניות.
הגשת התכנית ללא צרוף כל הטעמים המצדיקים שימורו של הבנין מונעת
מהמתנגדים לבקר ולתקוף את ההחלטה.
אין בידי הועדה המקומית לתכנון ,מקורות כספיים למימון הפיצויים הגבוהים מאד
שייפסקו בגלל התכנית.
לפי הערכות ראשוניות התכנית הפוגעת בקניין המתנגדים ללא כל טעם של ממש
ובמידה העולה על הנדרש ,תסב למתנגדים נזקים העולים לכדי מיליונים .אם
התכנית תאושר ללא מקורות מימון מתאימים ,הרי שעקב ריבוי התביעות לפיצויים
תיאלץ הועדה המקומית לבטל את התכנית או להוציא מבנים רבים מתחולתה )לפי
סעיף  8לתוספת הרביעית לחוק(.
המתנגדים שומרים על זכותם להגיש חוו"ד שמאית להערכת הפיצויים ,וכן על
זכותם להגיש תביעה לפיצויים.
לאור כל זאת הם מבקשים לקבוע כי הבנין שלהם אינו ראוי לשמור ,וכי אין לאשר
את התכנית ,גם מיקומו של הנכס הוא שולי וחסר חשיבות  -גיורא רובינשטיין
הוסיף במכתבו מיולי - :2000
" ...הבנין ברשימת שימור מזה  9שנים ,הבעלים נרתעים משיפוצו מחמת ההוצאות
הגבוהות הכרוכות במבנה לשמור ,וכתוצאה מכך חלה התדרדרות במצבו של
הבנין" .בערר  4/2000 -שהוגש למועצה הארצית לתכנון ,קבעה ועדת הערר
)" - (27.6.2000אין ספק שנגרמו לבעלי החלקות נזקים כתוצאה ממשך הזמן בו חלו
התנאים המגבילים על השטח מבלי שהוכנה תכנית .ההגבלות יצרו מצב של פגיעה
ממשית בערכן של החלקות ובקניינים של העותרים ,ללא כל פיצוי".
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בתכנית מופיעות מגבלות רבות לגבי תחזוקת המבנה ,המגבילים את השימושים בו.
בבנין קיימים מקומות חנייה מצדדיו למספר רב של כלי רכב מרחוב החשמל ומרח'
מקווה ישראל מזה עשרות שנים .באזור מצוקת חניה קשה ביותר ,בסעיף 10.3.2
קובעת התכנית שהועדה תהיה רשאית לאסור חנייה בחצרות המבנים לשימור.
עלות שיפוץ בנין לשימור גבוהה במיוחד.
בבנין מוצו זכויות הבנייה על פי תכניות תקפות ,ואין זכויות בנייה נוספות להעברה.
יתרת התמריצים שהם זכויות עודפות לתכנית לא יהוו פיצוי הולם לעלויות השימור
ולנזק שייגרם לנכס בגין התכנית.
אפשרות מימוש הזכויות העודפות מוטלת בספק רב.
הבעלות בנכס בידי  10אנשים בעלי אינטרסים שונים .לא סביר שבעתיד נראה לעין
יוכלו הבעלים להתאגד לצורך שיפוץ הבנין ולהעביר את זכויות הבנייה ,לכן סביר
שהבנין לא ישופץ.
לא ברור גם מאיפה ימצאו מספיק מגרשים מתאימים להגדרת "מגרש מקבל".
כשפוגעים פגיעה קשה ברכוש פרטי לפי סעיף  8לחוק יסוד  -כבוד האדם וחרותו יש
לתת נימוק מפורט לגבי הבנין ולא להסתפק ברישום סגנון בנייה כעילה לשימור.
שיטת "בדקנו ותסמכו עלינו" אינה מקובלת על המתנגדים לצורך אישור תכנית
מעין זו יש צורך בתקציבים ממשלתיים גדולים ,או לחילופין הקלות במיסוי ע"י
שינויים בחקיקה )במע"מ ,במס שבח ,בפחת מואץ לעלויות השימור( .כל עוד לא
ניתנו פתרונות ,התכנית מנסה להפיל את מלוא נטל השימור על כתפי הפרט.
עמדת הועדה המקומית
המבנה התלת-קומתי מעל קומת קרקע מסחרית תוכנן בסגנון הבינלאומי ע"י
אדריכל מרדכי רוזנגרטן ,שתכנן מבנים רבים נוספים בתל אביב ,ונבנה בשנת .1938
הציון המשוקלל שניתן לו ע"י צוות השימור הוא=)  ,(34.0/60.0ציון שמיקם אותו
כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות.
המצב הפיסי של המבנה מוערך כטוב יחסית ,עיצובו הארכיטקטוני של המבנה זכה
לציון גבוה.
נציגי הועדה הסבירו כי שיטת ההערכה על פי קריטריונים היא שיטה נכונה
מקצועית ,וכי הם בדקו והעריכו את המבנה ביסודיות ,אך אין צורך לכלול את
הקריטריונים בתכנית עצמה ,ולמרות הטענות כנגד "חוסר השקיפות" שבשיטת
הערכה זו ,הציבור יכול לסמוך על מקצועיותם של המעריכים מטעם הרשות וצוות
השימור.
ביחס לטענה כי הבעלים נרתעים מלשפץ את הבנין בגלל עלויות השימור ,וכי
כתוצאה מכך חלה התדרדרות במצבו הפיסי .משיבה הועדה כי למבנים לשימור עם
הגבלות מחמירות יש בתכנית מערכת תמרוץ מפורטת שאמורה לאזן את הפגיעה
הצפויה בשל מגבלות מימוש זכויות הבנייה וההפרש בין עלויות השימור ועלויות
שיפוץ רגילות .מימוש התמריצים שבתכנית וקיום הוראותיה עשוי להשביח נכסים
אלה .נכס מטופח ונאה מוערך בשוק יותר מנכס מוזנח .באשר למיקום ,זו אמנם
מובלעת ,אך בעלת חשיבות היסטורית ואדריכלית .הציון למיקום הוא  4.0בלבד,
ולא  6.0כמו במקרים רבים אחרים .בסיכום ,מבקשת הועדה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
כמו במרבית ההתנגדויות האחרות ,את הנושאים הכלליים המשותפים להתנגדויות
רבות ,אכסה בהתייחסותי הכללית בפרק הפתיחה של דו"ח ההמלצות שלי .זה נוגע
לנושאים כמו :הפגיעה ברכוש הפרטי הסותרת את חוק היסוד  -כבוד האדם וחרותו
ואת זכות הקניין ,היערכות העירייה לנושא תביעות הפיצויים הגדולים ,האם
הפגיעה הצפויה ונזקיה עולים על הפיצויים המובטחים על פי התכנית בדמות זכויות
בנייה ,ואת הקושי בהעברת זכויות הבנייה ל"מגרשים מקבלים" ,במקרה של מבנה
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לשימור בהגבלות מחמירות .וכן ,האם תיאלץ הועדה המקומית לבטל את התכנית
או לגרוע מתוך מבנים רבים )לפי סעיף  8של התוספת הרביעית לחוק(.
בהמלצתי הפרטנית לגבי מבנה זה ,אני מבקש לכלול ,לבד מהמלצתי הספציפית
לגבי המבנה ,גם התייחסות לנושא שיטת ההערכה על-פי קריטריונים ומשקלות ואת
פן חשיפתה הפומבית לציבור .בנוסף אתייחס לבעיית החנייה שהועלתה ע"י מר
גיורא רובינשטיין .נכון שבסעיף  10.3.2לתכנית ,נקבע שהועדה המקומית תהא
רשאית לאסור חנייה בחצרות המבנים לשימור .אך היכולת לאסור חנייה ,אינה
חובה! במקרה דנן ,העובדה ,שקיימים מקומות חנייה רבים הצמודים למבנה מזה
שנים רבות והם מספקים צורך חשוב בגין מצוקת החנייה באזור ,מחייבת את
הועדה המקומית לשקול את הצורך האמיתי בחנייה ,ולבחון את השפעתה על שימור
הבנין ועל אופיו .איני סבור כי במקרה זה תאסור הועדה את החנייה )ייתכן כי
יוכנסו שינויים מסוימים בארגון החנייה( .מתוך היכרותי עם המבנה והמגרש עליו
הוא בנוי ,אין פה משמעות ממשית למושג חצר המבנה כי "החצרות" ,פתוחות
וגלויות לשטחים הציבוריים הגובלים ,ושני חלקי החצר הצרים מאוד הצמודים
למבנה ממערב לו ומצפון לו מאפשרים )כמו היום( חנייה בטור עורפי ,ולכך מסכים
צוות השימור.
באשר לשיטת ההערכה על פי קריטריונים ,זו שיטת הערכה מקצועית מקובלת של
מבנים ארכיטקטונים ,הבעייה האמיתית פה היא ב"חוסר השקיפות" ,דעתי בעניין
זה שונה מדעת נציגי צוות השימור ועיריית ת"א .אני סבור כי יש לנהוג שקיפות
מלאה ,הנימוקים לכל בחירה מפורטת של מבנה לשימור צריכים להיות גלויים לעין
כל .אני ממליץ לועדה המחוזית לתכנון ,לכלול את מערכת הקריטריונים כנספח
לתכנית גופה ,ולאפשר גילוי נאות של נימוקי הבחירה לכלל הציבור ובודאי לבעלי
הדבר )הבעלים של המבנים לשימור(.
ואחרון חביב ,באשר למבנה עצמו ,אני סומך ידי על בחירת המבנה כמבנה לשימור
במגבלות מחמירות ,זהו מבנה מובהק בסגנון הבינלאומי .המרפסות החיצוניות,
נותרו כפי שהן ולא "נסגרו" בצורה ברוטאלית ,הן מבטאות קווים הוריזונטליים
ארוכים ועיצובן המיוחד והעשיר מקנה אופי מיוחד למבנה זה ויוצרים המשכיות בין
שני גושי המבנה ,הבנויים בהזזה האחד כלפי השני .יש אמנם קטגוריה המאפשרת
"אופציה" של החלטה בידי הבעלים ,אם הם חפצים להישאר במסגרת "המגבלות
המחמירות" או להפוך למבנה "רגיל" לשימור .אולם במקרה זה הזכויות לבנייה
והתמריצים פחותים בהרבה .לכן ,אני ממליץ לבעלי המבנה ולועדה המחוזית
להישאר על פי המלצת צוות השימור כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות ,כך יוכלו
לזכות וליהנות מן ההטבות והזכויות המוקנות על פי תכנית זו ,והעיר תזכה שוב
בבנין נאה.
מס' סידורי 9 -
מס המבנה ברשימת המבנים לשימור 346 -

הכתובת  -רח' החשמל 6

המתנגדים  -גב' ויויאן זלצר ,ועד הבית ברח' החשמל 6
המייצג  -עו"ד א .צ .אקר וכן מר ארתור שטרנהל  -תושב חוץ
עמדת המתנגדים -
 .1תכנית השימור מטילה על המבנה הגבלות המהוות פגיעה בקניין וזאת בניגוד
להוראות חוק-יסוד "כבוד האדם וחרותו" .לדוגמא -
א .התכנית קובעת כי באופן עקרוני לא תותר הריסה של מבנה לשימור.
ב.התכנית קובעת כי פעולה חיצונית או פנימית במבנה מצריכה חוו"ד מהנדס
העיר ואישורו .זה מאריך את הליך ביצוע הפעולה ,מחייב עלויות כספיות ופוגע
בזכויות בעל הנכס.
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ג.לפי התכנית הועדה המקומית תדרוש פתיחת כל המרפסות הפונות לחזית
הראשית ולחזיתות הצד הקדמיות .חלק מהמרפסות נסגרו לפני עשרות שנים,
ופתיחתן תיפגע בשימושן הנוכחי.
ד.הוראות שימור המבנה ותחזוקתו מטילות על בעלי הזכויות הוצאות כספיות
גדולות שאינם יכולים לעמוד בהן .רוב השוכרים בנכס הם דיירים מוגנים ,כך
שאי אפשר להעלות את דמי השכירות כדי לעמוד ולכסות את ההוצאות .יואיל
יוזם התכנית לממן את העלויות הכרוכות בשימור.
ה.הואיל והמבנה מצוי במיתחם לשימור הרי שאף אם ייגרע מרשימת המבנים
לשימור ,עדיין יחולו עליו הגבלות הפוגעות בקניין בעלי הזכויות .ההגבלות
הללו הן במידה העולה על הנדרש ,ובהרבה!
סעיף  12לתוספת הרביעית לחוק התכנון ,קובע כי על הועדה לשימור אתרים
להכין רשימת אתרים לשימור ,בה יפורטו בין היתר ,הטעמים לכך ,שהאתר
ראוי לשימור .רשימה זו לא הוצגה בפני בעלי הזכויות הקניניות ואף לא
נמצאה בין נספחי התכנית .כשתוצג הרשימה ניתן יהא להתייחס אליה באופן
פרטני.
בגין כל אלה מתבקשת הועדה לקבל את ההתנגדות ולדחות את התכנית
המוצעת .אין בבית שבנדון כל מאפיין המצדיק את שימורו.
אישיותו של הארכיטקט שתכנן אותו אינה הופכת את המבנה למיועד לשימור.
בבית האמור נעשו מאז בנייתו שינויים ותוספות מרובים ,הוא משמש שנים
רבות בחלקו למסחר; כיום לאור השינויים שעבר הבית מאז בנייתו ,ממילא
כל דמיון בין הבית המקורי לבית הקיים ,הוא מקרי בהחלט .ובעל-פה ,הוסיף
עו"ד אקר כי לא ראה את הנימוקים לשימור המבנה .הוא מתקומם על כך
שהחומר שהוכן בעיריית תל אביב )דרפט ההתנגדויות( הגיע אליו באיחור רב,
ולא היה סיפק בידו לקרוא אותו ולהתכונן כראוי.
הטלת חלק מהמטלות הכספיות של השימור על הדיירים המוגנים ,שהם
אנשים מבוגרים ולא בעלי אמצעים ,אינו ריאלי ואינו מעשי.
במבנה יש חנייה בחצר האחורית ,לדעתו בכל מקרה יש לפתור את החניות כפי
שהן קיימות בפועל .טוען שהגיש בקשה לקבלת מידע ,ולא קיבל כלום עד
שקיבל את ההזמנה לישיבת שמיעת ההתנגדויות.
הדרישה שבעלי הנכסים ימציאו תוך תיעוד לעירייה ,היא דרישה שקשה
לבצעה כהלכה.
מכל הסיבות הללו ,דרש עו"ד אקר לפסול את הדיון* .אני ,כחוקר ,התנגדתי
לכך והבטחתי להתייעץ בנושא בדיעבד עם היועץ המשפטי של הועדה
המחוזית .בכל מקרה ,הבטחתי לו בעל-פה ,לקרוא כל מסמך נוסף שיגיש אלי,
כדי להקל עליו בסיטואציה שתאשר ואשר מקשה עליו להתייחס כהלכה
לחומר שהוכן ע"י העירייה.
)עו"ד אקר מייצג שני מבנים נוספים ברח' תרס"ט  13וברח' אחד העם .(30

עמדת הועדה המקומית
בנין תלת קומתי  +קומה נוספת חלקית מאחור  +בנייה על הגג ,המכונה בית
שאלתיאל ,תוכנן ע"י אדריכל אריה כהן ,בסגנון הבינלאומי ,ונבנה ב.1933-
צוות השימור העניק למבנה זה ציון משוקלל =) .(25.0/60.0
לתכנית זו יש מערך תמריצים גדול .לגבי המבנה הספציפי הזה יש המלצה של
הועדה המקומית לתוספת בנייה די משמעותית על הגג.
לגבי החניות יש מדיניות אחידה של העירייה ,בנושא השימור יש דרכים אחרות
לעזור לבעלים.
בנושא האפשרות להריסת המבנה ,שימור המבנה הוא מהות העניין ואפשרות
הריסת המבנה מנוגדת לאותן אמנות בינלאומיות לשימור שישראל חתומה עליהן.
התכנית האריכה ל 6-שנים ,את משך הזמן שמתנגדים יוכלו להגיש תביעת פיצויים
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לפי סעיף  .197הארכה זו נועדה לאפשר למתנגדים ,מירווח זמן לשקול את צעדיהם
לכלכל אותם בתבונה ולהתאים בין הביקושים לאותן הפעילות ובין ההיצע שנוצר
בתוך התכנית ,זה אינו מונע מהמתנגדים ,איזו שהיא הגנה אלא להיפך ,זה נותן
להם יותר אפשרות לשקול.
גב' נ .סמוק הוסיפה שעו"ד אקר עצמו ,ברגע שהוברר לו שמבנה זה כלול בתכנית,
הוא ביקש לשקול את הכללת המבנה בתכנית .זה הובא בפני ועדת השימור ,וזו
החליטה להשאיר את המבנה בתכנית כמיועד לשימור .מכתב תשובה בעניין זה
נשלח לעו"ד אקר ,ומשום מה המכתב לא הגיע אליו .הטענה החוזרת כאילו
המסמכים היו חסויים אינה נכונה .כל מי שפנה לעירייה לאחר קבלת ההודעה
הרשמית בעקבות פרסום התכנית ,שהמבנה שלו נכלל ברשימה ,ופנה לצוות השימור
וביקש את מסמך הקריטריונים קיבל אותו )בפקס ,בדואר או בדרך ידנית( אם
מישהו לא התקשר הוא לא קיבל ,זה לא נשלח באופן אוטומטי לכולם.
שיפוץ הוא תהליך המצריך זמן בין  6ל 8-חודשים.
המבנה הזה נמצא במתחם ברצף של מבנים לשימור .נכון ,שמבנה זה אינו
הדומיננטי ביותר בכל הרצף ,אבל הוא חלק חשוב מה"שרשרת" של המבנים ותומך
בה.
העירייה פועלת להסדרת הליך מקוצר של טיפול בפונים אליה בבקשה להתיר
שינויים פנימיים במבנים.
בסיכום ,הועדה המקומית דוחה את ההתנגדות.
המלצת החוקר
הבנין למרות מצבו הפיסי ,שאינו משופר במיוחד ,סגירת חלק מהמרפסות ובנייה
לא מאורגנת על הגג ,כולל גגונים מפח ,הוא בניין אופייני לסגנון הבינלאומי הכולל
פתחים אנכיים )התרמומטר( בחדרי המדרגות ומרפסות ומעקות אופיניים בחזית
הבנין .המבנה מורכב משני חדרי מדרגות ואגפים זהים כמעט ,המוצמדים אחד
למשנהו ,כשהאחד מהם מוסט קמעה לאחור .המבנה ראוי לשימור ,ובעיקר משום
שהוא מהווה חלק מרצף מבנים לשימור .עם זאת ראוי לשים לב לטענותיו של עו"ד
אקר ביחס לדיירים המוגנים במבנה זה שאי-שיתוף הפעולה מצידם עלול לפגוע
בסיכויי השימור בפועל .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות
מס' סידורי 11 -
מס' המבנה ברשימת השימור 196 -

הכתובת  -סימטת בית השואבה 12

המתנגדים  -עדנה מינץ ודליה גולוב-מינץ
המייצג  -עדנה מינץ )ועו"ד בראייר(
עמדת המתנגדים -
 .1לא קיבלו כל הודעה לגבי הנכס הזה ,מהם הנימוקים לסיווגו כמבנה לשימור
ומה המגבלות הספציפיות החלות עליו.
 .2הבנין נרכש בכסף רב לפני שנים רבות והננו רואות במגבלות החלות על הבנין
פגיעה ברכושנו הפרטי על-פי חוק יסוד  -כבוד האדם וחרותו.
 .3בנינים בנויים ,הסמוכים למבנה שלנו והבנין מעבר לכביש )אלנבי  (94הינם בני
 5קומות ויותר ,המבנים האחרים אינם מסווגים לשמור ויכולים לנצל את
מלוא זכויות הבנייה הנוספות להם.
הגבלות לגבי בניה נוספת ו/או הריסה היא פגיעה מפלה לנכס שבבעלותנו.
 .4המגבלות שיוטלו עלינו הן פגיעה חמורה בניצול הנכס ,ולכך יתווספו הפסד
זמן לצורך התכנון והאישורים ,הוצאות כספיות נכבדות והפסד כספי רב.
 .5פתרונות הפיצוי אינם ישימים לנכס זה.
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 .6בבנין זה מספר בעלים וכן דיירים מוגנים וקבלת הסכמה של כל הצדדים היא
קשה ואף בלתי אפשרית .אין סיכוי שנצליח לשכנע את הדיירים המוגנים
לשלם תשלום נוסף בגין השימור.
 .7המגבלות החדשות פוגעות בערך הנכס וגורמות לירידת ערכו.
 .8לפי אופי הרחוב ,אין סיבה לכלול בנין זה ברשימת השימור ,נבקש להוציאו
מרשימה זו )מתכנית השימור(.
 .9אבסורדי הוא שבנין זה יהיה חשוף משני צדדיו לבנינים גבוהים ,כך שלמעשה
כל ייחודו של הבנין אם יש לו ייחוד כלשהו ,נבלע בין שני הבנינים האלה.
 .10הבנין "לחוץ" ,מאד וקווי הבנין הצידיים שלו הם בסה"כ  2 -מ'.
עמדת הועדה המקומית
בית אפנצלר ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' אדם אפנצלר ונבנה בשנת
 .1935צוות השימור העניק למבנה זה את הציון המשוקלל = ) .(23.5/60.0
באשר לעניין פרסום התכנית .נשלחו כ 17,000-הודעות אישיות בגין תכנית השימור
לבעלים ולמחזיקי דירות במבנים הכלולים בתכנית .ההודעות נשלחו בשנת ,2001
ובדואר רשום ,כמו כן פורסמה התכנית בשלושה עיתונים ,וניתלו מודעות על מאה
לוחות ברחבי העיר ,קשה להאמין שמכל הפרסום הנרחב הזה לא הגיעה ההודעה
לבעלי הנכס .אין ספק בערך האדריכלי של המבנה הזה .היו מגעים במהלך שנות ה-
 90להעברת הזכויות במבנה ולמצוא את הפתרון הכלכלי המתאים לו במתחם
באזור הזה באמצעות מגרשים ריקים שנמצאים בסמיכות והעברת הזכויות
למקומות אחרים ,בסופו של דבר זה לא מומש .נציגי הועדה מקוים שלאחר אישור
תכנית השימור זה יהיה הרבה יותר קל.
סימטת בית השואבה אינה בדיוק מתחם לשימור ,אבל יש מספר מבנים לשימור
באותו מצב ,כשהבניין ברח' אלנבי  94הסמוך למבנה הנדון ,הוא עצמו מבנה
לשימור .יש קשר דרך המתחם וחדר המדרגות של בנין גובל ברח' נחלת בנימין לרח'
קלישר מצד אחד וסמטת בית השואבה מצד שני .עורכי התכנית רצו לחזק את קשר
הטיול הרגלי הזה לשני הכיוונים .זה מבנה שיכול לקבל את זכויות הבנייה שלו
ולממש אותן .יש המלצה להגדיל את הבנייה על הגג שלו ולממש אותן.
יש המלצה להגדיל את הבנייה על הגג ולהגדיל את חדרי היציאה לגג ולאחד אותם,
להגדיל את הצפיפות ,להגדיל את שטח הבנייה ,והזכות הזו מתווספת בתכנית זו
ותעמוד לרשות המתנגדים.
לגבי החניות מאפשרים פטור מ"כופר חנייה" ,כלומר ,אם מימוש הזכויות היה
מתקיים.
המלצת החוקר
מחד יש במבנה זה אלמנטים אופייניים לסגנון הבינלאומי :חדר המדרגות ,הדגשת
הקו האופקי בכרכובים ,שני אגפי המבנה "המופרדים" מחד ומחוברים מאידך ע"י
חדר המדרגות עם החלון האנכי לאורכו .אבל זהו אינו מן המבנים יוצאי הדופן
מסוגו .גם הציון המשוקלל שהוענק לו מצביע על כך ) .(23.5/60.0מאידך יש לו גם
נקודות חולשה ,העובדה שהוא לחוץ בין מבנים גדולים מכל עבר ,הסיטואציה
המיקומית שלו היא כזו ,שהוא אינו כה חשוף לציבור המהלך ברחובות הסמוכים,
אנשים ממעטים לעבור לידו .גם הציון שניתן לו בגין המיקום מצביע על כך 4.0 ,נק'
ולא  6.0נק' כרגיל במבנים שהם חלק מקומפלקס נצפה או מציר הליכה מרכזי.
מצבו הפיסי רעוע למדי .והוסף לכך את בעיית הדיירים המוגנים במבנה זה ,כל אלה
מוליכים אותי למסקנה שעדיף לוותר על מבנה זה ולהוציאו מתכנית השימור .אני
ממליץ לקבל את ההתנגדות ,ולגרוע את המבנה מרשימת המבנים לשימור.
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מס' סידורי 12 -
מס' המבנה ברשימת השימור – 634
האור 1

הכתובת  -רח' לבונטין  - 18פינת סימטת

המתנגדים  -חב' "קמע"  -איגוד מקרקעין גב' עדנה מינץ היא מנהלת בחב'
"קמע"
המייצג  -עו"ד דב ברייער )עדנה מינץ(
עמדת המתנגדים -
סוכמה על פי תצהירה של גב' עדנה מינץ המוסמכת לכך ע"י חברת "קמע".
לא קיבלו כל הודעה רשמית על סיווג הבנין
.1
לשימור ופרוט המגבלות החלות עליו.
מגבלות המוטלות על הנכס הינן פגיעה
.2
בזכות הקניין שלהם.
 .3בנינים סמוכים נהנו מהקלות ותוספות במסגרת זכויות הבנייה להם היו
זכאים .הגבלות על בנייה נוספת ו/או הריסה בנכס ,הינן פגיעה בניצול זכויותיו
לעומת מבנים אחרים באזור.
 .4הגבלות בשינויים ,וכן שיפוץ יגרמו לפגיעה באפשרויות ניצול המבנה למטרות
המותרות באזור זה .הזמן שיוקדש לקבלת האישורים ומילוי הדרישות יגרמו
לנו לנזקים כספיים גדולים.
 .5לפי תכנית השימור ,הפיצוי אינו ישים למבנה זה ,לגבי העברת הזכויות נראה
כי אינה ניתנת למימוש במקרה זה.
 .6בבנין דירה מוגנת ,דבר המקשה על כל יישום פעולה בנוגע לנכס.
 .7חוסר אפשרות ניצול זכויות הבנייה והשימוש של המבנה ,המגבלות שיוטלו
עלינו ,יגרמו למתנגדים הפסדים ניכרים וירידה משמעותית בערכו של הנכס.
תיפגע האטרקטיביות של הנכס .הנכס נרכש במחיר גבוה בהסתמך על זכויות
הבנייה הנוספות המאפיינות את האזור ,בו הוגדלו זכויות הבנייה בשנים
האחרונות.
 .8הכרזת הבנין לשימור גורם להם לפגיעה עצומה והשלכות כלכליות על חברת
"קמע" בהווה ובעתיד .הם מבקשים למחוק מבנה זה מתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית
אדריכל דב טשודנובסקי )אותו אדריכל שתכנן גם את הבנין ברח' אלנבי (140-138
תכנן גם מבנה זה בסגנון האקלקטי ,והוא נבנה בשנת .1932
צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל גבוה = ) (35.0/60.0ולפיכך מוצע מבנה זה
לשימור במגבלות מחמירות .המבנה מכונה – "בית גלומידי".
החלל הפנימי " -הציבורי" של חדר המדרגות והכניסה מעוטר בציורי קיר יפים .אין
ספק בערכו האדריכלי של מבנה זה.
לגבי נושא הפרסום ,יש לראות את עמדת הועדה כלפי המבנה בסימטת בית
השואבה .פרסום התכנית נעשה בצורה רחבה ואינטנסיבית ביותר ,אין זה מתקבל
על הדעת שההודעות לא הגיעו גם לחב' "קמע" וגב' ע .מינץ.
בסיכום ,ערכיו של המבנה מצדיקים הכללתו בתכנית השימור ובמגבלות מחמירות.
המלצות החוקר
נושאים כלליים ידונו בפרק הפתיחה של דו"ח ההמלצות שלי ,כגון הפגיעה בזכות
הקניין .נושאים כגון דרכי הפרסום של התכנית כבר הוזכרו לגבי תכניות אחרות.
אני בטוח לפי דבריהם של נציגי עיריית ת"א והועדה המקומית לתכנון ,כי הפרסום
נערך בדרך הנאותה והרחבה ביותר נכון ,שעלול לקרות לעיתים רחוקות ,כי מכתב
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מסוים אינו מגיע ליעדו ,אבל אין אפשרות סבירה לזהות מקרה מעין זה מבעוד
מועד .לפיכך ,אם יש הטוענים כי לא קיבלו ההודעה במועדה ,אני נכון לקבל גם
לאחר הזמן ,תוספת הבהרות וטיעונים בכתב ,וכך גם הודעתי בישיבות לכל מי שטען
כך.
נוצר בי הרושם כי המתנגדים לא קראו את התכנית שהם מתנגדים לה ,אחרת לא
היו טוענים בדבר חוסר האפשרות לניצול זכויות הבנייה שבמבנה .נכון ,כי במקרה
של מבנה המיועד לשימור במגבלות מחמירות ,לא ניתן לממש את זכויות הבנייה
במבנה עצמו ,אלא במגרש אחר המכונה "המגרש המקבל" .אתייחס באופן כללי
ומרחיב לגבי בעיית "ניוד הזכויות" בפרק הפתיחה של דו"ח ההמלצות שלי .אבל
בכל מקרה ,יש פתרון למימוש הזכויות לבנייה ,גם אם לא במסגרת הפיסית של
המבנה עצמו.
אני מקווה ,שלאור סיכום הנושא מבחינה כלכלית ושמאית ,יובהר כי סל הזכויות
והתמריצים המוצע בתכנית ,אמנם מכסה את כל הפגיעות וההוצאות הנובעות מן
התכנית .ובאם אמנם כך יהיה הדבר ,אזי בסופו של יום ,יוותרו הבעלים של המבנים
לשימור עם נכס משופץ ומשומר שערכו הכספי יעלה במשך התהליך ואילו הציבור
כולו ייהנה מן השימור כנכס עירוני מקומי )ובעקיפין גם כנכס כלל-ארצי ואף בעל
משמעות למורשת העולמית( .אך כאמור ,קודם עלינו לבחון את הנושא ביסודיות
ובמקצועיות הראויה.
המבנה הספציפי הזה ברח' לבונטין  ,18הוא מבנה מעוצב לעילא וראוי בכל פה
להיכלל בתכנית השימור עם מגבלות מחמירות .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי 13 -
מס' המבנה ברשימת השימור 597 -
הרצל

הכתובת  -דרך יפו-ת"א  34פינת רח'

המתנגד  -בית אבות ע"ש לאון רקאנטי בקרית מטלון  -פ"ת
המייצג  -משרד עו"ד ש .רומנו  -א .לוי
עמדת המתנגדים -
כפי שנוסחה ע"י אהרון ארניה ,מנהל בית האבות- :
בית האבות ע"ש לאון רקאנטי רשום כבעלים החוקי של הבנין בדרך יפו-ת"א .34
 .1הבנין עצמו אינו בעל ייחוד כלשהו מבחינתו הצורנית-ארכיטקטונית ולא ברור
על-פי אילו קריטריונים נקבע כבניין לשימור.
 .2הבניין משמש שימוש מסחרי ומושכר ע"י המתנגד במרביתו ,לצורך שימוש
זה .הגבלות שיוטלו מכח התכנית מבחינת ביצוע שינויים פנימיים או הגבלות
הנוגעות לחיצוניותו של הבנין ,כגון  -שילוט ,חלונות ראווה לחנויות ,סוככים
וכו' יכבידו הכבדה מיותרת וחסרת סבירות על בעלי הבניין והמחזיקים
השונים ביחידותיו.
 .3לבנין אין כל ייחוד מבחינת אופן תכנוני והארכיטקטורה החיצונית שלו .זהו
בנין מסורבל ,חסר כל אופי מיוחד .תכנונו הפנימי אינו נוח .לפיכך ,אין להבין
מדוע התייחסו אליו בתכנית כמבנה לשימור בעל "חשיבות מיוחדת".
עו"ד דר' ש .רומנו הסביר בהופעתו בפני ,כי מבנה זה ,שהיה בבעלות משפ' קרסו
נתרם ע"י מר קרסו )שבתו היתה נשואה למר דני רקנאטי( לטובת בית אבות על מנת
שההכנסות המופקות מבנין זה ישמשו לצורכי בית האבות ,המוגדר כמלכ"ר.
המבנה במצב ירוד למדי ,המבנה מתקלף ,יש להניח שלא שיפצו אותו בכלל .במבנה
יש הרבה מאוד חדרים ,וכל חדר תפוס ע"י דייר אחר.
על הגג יש דירות בהן מתגוררים דיירים מוגנים .למעשה כל הדיירים מוגנים .רובם
מחזיקים בחדרים לשימושים מסחריים .לכן כל העול יפול על המלכ"ר )בית האבות(
שאין לו את הכספים להוציא בשביל לשפץ את הבנין .אמנם על פי "חוק הגנת
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הדייר" ,יש אפשרות שהדיירים ישתתפו ב ,50% -אבל מהניסיון אנו יודעים שזה
יגרור אותנו לדיונים בבית המשפט והיות והוצאה לצורכי שימור אינה הוצאה
המוכרת בחוק ,בית המשפט לא יטיל את ההוצאות על הדיירים המוגנים .כך
שבמקרה ספציפי זה ,בעל הבנין ,שהוא מלכ"ר ,יצטרך להביא כסף מתרומות
ובמקום לתת אותו לזקנים ,צריך לתת אותו לשיפוץ.
עמדת הועדה המקומית -
בית קרסו-אנג'ל ,הוא מבנה יוצא דופן במימדיו ,הוא בנוי על מגרש גדול למדי
בשטח בן כ 1.3-דונם ,יש לו שלוש חזיתות ראשיות הפונות לרחובות הרצל ,יפו-
ת"א ,ורח' המשביר .מבנה בן שלוש קומות על גבי קומת קרקע מסחרית ובתוספת
בנייה חלקית על הגג .גם ההסטוריה שלו יוצאת דופן .בשנת  1923עמד על מגרש זה
בנין בסגגנון אקלקטי שתוכנן ונבנה ע"י אדר' י .מגידוביץ ,ב - 1927-נבנה בנין גם
הוא בסגנון האקלקטי על פי תכניתו של אדר' ויקטור ג'חון ,אבל גם הוא נהרס.
ואילו המבנה האחרון נבנה ב 1937-בסגנון הבינלאומי לפי תכניתו של אדר' אריה
כהן .הבנין נצפה מכל עבריו ,פשוטו כמשמעו ,והוא ניצב באחד הצמתים הראשיים
של דרום  -ת"א ,צומת הרחובות יפו-ת"א והרצל .צוות השימור העניק לו ניקוד
גבוה יחסית ,והציון המשוקלל הוא ) (29.0/60.0מה שמכליל אותו ברשימת המבנים
לשימור.
מבנה זה בנוי בסגנון בינלאומי מובהק ,עם פסים הוריזונטליים של מרפסות ,סינרי
הבטון יורדים מתקרת כל קומה על המרפסת ,עד שנותרים פתחים אופקיים צרים.
שלוש החזיתות הראשיות נפגשות בפינות מעוגלות .לדאבונם ,חלק ניכר מהמרפסות
נאטם ע"י תריסי פלסטיק.
המלצת החוקר
מבנה זה הוא אחת הדוגמאות המובהקות והנאות של הסגנון הבינלאומי כפי
שהוגדר על ידי צוות השימור .נכון אמנם שחלק מהמרפסות ההמשכיות נאטם ע"י
תריסים מכוערים ,אבל למרות זאת עדיין נראים בברור סימני ההיכר של העיצוב
הארכיטקטוני המעולה .גם מיקומו הספציפי של המבנה רב-חשיבות מבחינת
חשיפותו לציבור רחב ,מסיבות אלו .יש בהחלט לעמוד על שימורו של הבנין .מאידך,
הסיטואציה הקנינית והמצב הפיסי אינם פשוטים כלל ,כי הבעלים הוא עמותה או
מלכ"ר של בית האבות ע"ש לאון רקנטי ,וזה אינו יזם מיומן וממולח .גם מטרת
המבנה היא חשובה מאוד מבחינה חברתית ,סיוע להחזקת בית האבות .לכן ,במקרה
דנן ,על העירייה לעשות מאמץ ובאמצעות מנגנון מיוחד שנרחיב עליו את הדיבור
בפרק הפתיחה ,יש לסייע לבית האבות לממש את התכנית ולהקל עליו את ביצועה
הלכה למעשה ,היות והקשיים גדולים ומדובר בעשרות רבות של דיירים מוגנים
במבנה שיש להתגבר על התנגדותם .הייתי אף ממליץ לעירייה על מינוי פרויקטור
מלווה .אני ממליץ למרות הסתייגות זו לדחות את ההתנגדות .בגלל חשיבות המבנה
לשימור.
מס' סידורי ) 14 -ברשימת הזימון לישיבה(
מס' המבנה ברשימת השימור 590 -
הבד 2

הכתובת  -דרך יפו  13פינת סמטת בית

המתנגדים  -אהובה ויינברג ,רבקה הרן ,חב' מ.ע.ג.ן  -ייעוץ וניהול נכסים ,חב'
מ.ו .השקעות
המייצג  -משרד עו"ד ויינברג  -דורון
עמדת המתנגדים -
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.14
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.18
.19

.20

המבנה נבנה בראשית המאה ה 20-ושופץ בשנת  1995בשל דרישת העירייה
ובהתאם להנחיותיה בעלות כוללת של  1,000,000ש"ח .לבעלים לקח 18
חודשים לגבות מהדיירים המוגנים את חלקם בעלות השיפוץ תוך ניהול
הליכים משפטיים .גם כיום מוצאים סכומים גדולים לתחזוקה.
הכללתו של המבנה בתכנית ,כמו התכנית עצמה נוגדת את חוק יסוד :כבוד
האדם וחרותו.
התכנית פוגעת קשה בזכות הקנין.
התכנית מפלה את הבעלים לרעה ביחס לבעלי מבנים שמבניהם לא נכללו
בתכנית.
התכנית החלה דרכה עוד בתחילת שנות ה 90-והופקדה רק בינואר ,2001
כלומר העירייה פעלה שנים רבות לפי תכנית שכלל לא הופקדה או אושרה.
לא ברורה תכלית שימורו של מבנה שנבנה בראשית המאה ה 20-בסגנון
האקלקטי שהוא חסר כל סגנון וערך ארכיטקטוני .מדובר במבנים ישנים
מאוד ,שאין להם כל איכויות אדריכליות מיוחדות.
ההחלטה לכלול סגנון בנייה זה בתכנית לשימור מבנים הינה שרירותית,
חסרת כל יסוד ובלתי סבירה .לא ברור מי קבע כי סגנון בנייה זה יש לשמר.
היעלה על הדעת כי כל סגנון בנייה אשר תאם את תקופתו יהפוך ברבות
השנים לסגנון בנייה ייחודי ,אך משום שלא נוהגים לבנות עוד לפיו?! אין כל
הגיון בדבר.
התכנית המוצעת אינה מאפשרת תוספת בנייה על המבנה הקיים לשימור ,דבר
הפוגע בבעלים באופן קשה.
התכנית רבת היקף ,כאשר אין כל היגיון מאחורי בחירת היקף השימור.
יש בתכנית הנאה לציבור ,לבעלי אותם מבנים נגרמים נזקים קשים .הנאתו
של הציבור מהמבנים השמורים ,באה על חשבונם של בעלי המבנים ,עליהם
נופל הנטל לשימור המבנה ,אחזקתו ושיפוצו.
נטל המימון של השיפוץ והשימור נופל על הבעלים .במבנה ספציפי זה שופץ
המבנה בשל פניית העירייה לבעלים בעלות כוללת של כמיליון ש"ח .תוך
שהעירייה מקפידה על כל פרט בשיפוץ.
כפיית שימור היא פעולה בלתי מוצדקת ובלתי סבירה.
המנגנון הביצועי של התכנית המוצעת אינו בר-ביצוע וחסר כל הגיון ,אף עלות
הפעלת התכנית היא גבוהה מאוד.
התכנית פוגעת בחירות הבעלים לנהוג בנכס כרצונם.
התכנית גורמת לירידת ערך הנכס.
התכנית המוצעת הינה בעצם תכנית הפקעה במסווה של תכנית לשימור
אתרים.
בהכללת המבנה ברשימת המבנים לשימור יש הפלייה מול המבנים באזור
אשר לא נכללו באותה רשימה.
באשר ליחס שבין התכנית לחוק התכנון והבנייה ,התכנית חורגת מתחומי
ההסמכה ,באשר היא מחמירה יתר על המידה ומגבילה את האזרח הרבה
מעבר למותר בחוק .התכנית שוללת כל אפשרות לקבל היתר הריסה של
המבנה המיועד לשימור ,וכן כל אפשרות לקבל היתר לתוספת בנייה .התכנית
נוגדת את האמור בחוק התכנון והבנייה .התכנית אינה מאפשרת לבקש היתר
להקלה או לשימוש חורג הנוגדים את התכנית.
התכנית מאפשרת לאסור חנייה בחצרות המבנים לשימור ,בניגוד למדיניות
הנוהגת באשר לחנייה.
התכנית קובעת מנגנון פיצוי ,אולם לא ברור אם המוצע בתכנית יעמוד במבחן
המציאות שכן השיטה מקימה מכשולים ליישום שיטת הפיצוי בדרך של
העברת זכויות בנייה למקרקעין אחרים .לפי מצב החוק הקיים ,העברה של
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זכויות בנייה טעונה תשלום מיסים שונים שיוטלו על הבעלים ,ואין זה הוגן
שאף נטל זה בנוסף לשיקום ולאחזקה,ייפול על הבעלים.
מייצג המתנגדים ,ד"ר משה ויינברג ,עו"ד .הוסיף בעל פה מספר נקודות .ראשית,
הוא מייצג שלושה מבנים ,חוץ מהמבנה בדרך יפו-ת"א הוא מייצג בנין נוסף ברח'
נחמני  ,64ובנין ברח' מאז"ה  .71חלק מהנימוקים שהעלה בישיבה מתייחסים
לשלושת המבנים שהוא מייצגם .תכנית שאין לה בסיס כלכלי לא תיבנה ,מפני שהיא
גורמת לנזק כלכלי הרבה יותר גדול .אפילו השופט ד"ר קלינג ,הביע ספק אם יש
לתכנית קיום כלכלי ,בעת דיון משפטי שנערך בפניו בעניין התכנית .צריך לראות את
המאזן ,גם לגבי הצד השני ,ובו מדובר בפגיעה בלמעלה מ 1,100 -בעלי רכוש בעיר
שהם גורם כלכלי דומיננטי .עלות התכנית להערכתו  -כמיליארד ושש מאות
וחמישים מיליון דולר .ואם העירייה תתבע לשלם פיצוי לפי סעיף  197לחוק ,מאיפה
תיקח העירייה עם כל גרעונותיה ,כסף לשלם את הפיצויים .אישור התכנית יגרור
את העירייה למשפטים ב 30-השנים הבאות .יש פה ערבוב בסיסי בין שימור ושיפוץ,
את השיפוץ אפשר לאכוף באמצעים החוקיים הקיימים ,יש בעיה גם עם הדיירים
המוגנים וגם עם מס הכנסה ,שאינו מכיר בשימור לא ייתכן שתכנית המבוססת על
שיקולים ארכיטקטוניים ,הקריטריונים לבחירת המבנים לא יהיו חלק מהתכנית
שיובא לידיעת הציבור הרחב.
שימור  -זה אסון טבע ,צרה ,מבחינת ירידת ערכו הכלכלי ,ואין הוא בר מימוש
בקלות .המחיר הבסיסי לבניה בבנין  800 -דולר למ"ר ,השימור מוסיף לזה עוד 700
דולר למ"ר ,והופך את ההוצאה ל 1,500 -דולר למ"ר .זה בסיס החישוב להוצאה
הענקית .ההשקעות בתחזוקה ,ממשיכות באופן קבוע כל הזמן.
עמדת הועדה המקומית
מדובר במבנה אקלקטי שתוכנן ע"י אדר' יהודה סטמפלר ונבנה בשנת  .1926הציון
המשוקלל שניתן למבנה ע"י צוות השימור הוא.(26.0/60.0) :
המבנה תלת-קומתי ,כשקומת הקרקע מסחרית .למבנה יש למעשה  4חזיתות
נצפות ,ובעיקר מכיוון רח' דרך יפו ,ומסמטת בת הבד 3 ,מתוך  4החזיתות נצפות
הטב.
לא מסכימים להערכותיו של עו"ד דר' מ .ויינברג וסבורים שתוספת עלויות השיפוץ
לבנין ממוצע לפי  1000 -מ"ר שטח מעטת ותוספת  150דולר למ"ר מעטפת .שיפוץ
ברמה של מבנה לשימור .יוסיף לעלויות השיפוץ כ 150,000 -דולר .סכום זה נמוך
ממה שנקב דר' ויינברג.
בנוסף יש תמריצים וזכויות בנייה המתווספות גם במבנה רגיל לשימור ואין כל
מניעה לממש אותם במבנה זה.
נכון ,שיש מרכיבים פוגעים בתכנית אבל מצד שני יש מרכיבים המשביחים בתכנית,
מערך תמריצים וזכויות שניתן להוסיף ואלה יוצרים מצב הנראה מאוזן .אפשר
להתחיל לבצע את השיפוץ ,אבל אין כפייה לבצע את השיפוץ לשימור ,באופן מיידי.
לדבר על עלות תכנית השימור לת"א בסדר גודל של מיליארד ושש מאות וחמישים
מיליון דולר ,זו התייחסות והעלאת חזון אפוקליפטי בלתי מבוסס .באשר לחניות,
אי אפשר לחיות בתוך העיר וליהנות מתנאים של פרבר ,במרכז העיר אין מספיק
מקומות חנייה .פועלים לשיפור התהליך וזרוז תהליך קבלת היתרים .המבנה בדרך
יפו  13כולל גם את סמטת בית הבד  ,4הוא בעל  2כניסות עם שני גרמי מדרגות
כפולים ,ולכן משול ל 4-בנינים ,מכאן עלויות השיפוץ הגבוהות ב .1995-עם עלויות
השיפוץ נגבות מהדיירים המוגנים ,בניגוד למה שנאמר בהתנגדויות האחרות ע"י
אותו מתנגד ,הן מתחלקות בין מספר גורמים ומהוות נטל יותר קטן מהמוצג כאן.
המלצת החוקר
המבנה הוא מבנה אקלקטי נאה וראוי לשימור .המרפסות נשמרו במקוריותן ,מעקה
הגג נאה ומיוחד .למעט התוספת המסוימת על גבי גג  -המבנה ,המקורה בגגון קל,
49

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

ומכערת מעט את החלק העליון .בסך הכל תוצאות השיפוץ מ 1995 -עדיין ניכרות
ולטובה .זה יכול לחסוך משהו מן ההוצאות כשיגיעו לתהליך השימור של המבנה.
את ההתייחסות לנושאים הכלליים ,כמו פגיעה בזכות הקניין ובחוק יסוד :כבוד
האדם וחירותו אני מעביר לפרק הפותח של דו"ח ההמלצות שלי ,כנ"ל מנגנון הפיצוי
בסופו של דבר אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
אני מבקש רק להוסיף תגובה לטיעונים מס'  ,7 ,6ו .8 -הערכה לגבי חשיבותם וערכם
של סגנונות בנייה ואדריכלות נתונה בידי אנשי מקצוע בתחום האדריכלות והתכנון.
מי שקבע את חשיבותו של סגנון האדריכלות האקלקטית ,זה צוות של אנשי מקצוע
רבי ניסיון ,ידע ,הבנה ויוקרה .את קביעתם העקרונית אימצה הועדה המקומית
לתכנון .אני כבעל מקצוע בתחום התכנון והאדריכלות ,שנתמנה כחוקר בתכנית
שימור זו ,מאמץ את תפיסתם ואת החלטתם ,שהיא מסבה את הכבוד לרמתה
התרבותית של העיר ,כנ"ל גם לגבי הסגנון הבינלאומי באדריכלות .נא להבחין ,אין
זאת אומרת שכל בנין שנבנה בסגנונות הללו ,מתאים לשימור .המאפיין בדרך כלל
תרבויות גדולות וחשובות ,שהן משמרות את הערכים החשובים של תרבויות
קודמות ,ואינן מתירות להרסן סתם כך .כמובן מתוך התבוננות מעמיקה ושום-שכל
והחלטות המביאות בחשבון גם פרמטרים נוספים )כגון :כמה ,איפה ,מה מתאים
יותר ומה פחות וכד'(.
מס' סידורי )בסדר המוזמנים לישיבה( – 28
מס' המבנה ברשימת השימור –  151הכתובת :רח' אסתר המלכה 13-15
המתנגדים :אורנה מן-דיקנט ,ארז מן ,אמיר מן המייצג :עו"ד ארי מילשטיין
עמדת המתנגדים:
עו"ד ארי מילשטיין שייצג את המתנגדים ,טען אח"כ גם עבור המתנגדים להכללת
המבנה ברח' לילינבלום  41בתכנית השימור .מכיון שכך ,היו לו טיעונים כלליים
המשותפים לשני המבנים ,ואח"כ הביא שני מומחים מקצועיים ד"ר עדינה מריל-
מאייר ואדר' משה ורשבסקי שהסבירו את חוות-דעתם המקצועית ,כל אחד בנפרד,
על כל אחד משני המבנים.
טענתו העיקרית הכללית של עו"ד מילשטיין היא ,שיש מספר קריטריונים בסעיפי
הערכת המבנים בתכנית השימור ,שאף אם הם מקבלים ציונים בינוניים בתוספת
הענקת ציון גבוה בנושא המיקום הם יכולים לגרום להכללת המבנה בתכנית
השימור.
לדוגמא – סעיף האדריכל – אף אם אינו אדריכל מוכר )אך שמו ידוע לצוות
השימור( הוא זוכה ל 2-נקודות .סעיף המצב הפיסי – אם הבנין במצב סביר הוא
יכול לקבל ציון  ,4ואז במכפלת הציון במשקל הקריטריון הוא מוסיף עוד  2נקודות
לציון הכולל .הסעיף השלישי הוא סעיף המיקום .בדרך-כלל אם הוא מצוי במתחם
לשימור )על-פי הגדרת עו"ד מילשטיין ,בעוד שלמעשה ,הכוונה למבנה המצוי
בסביבה בה יש מספר מבנים המיועדים לשימור ובעיקר אם הוא ממוקם בציר מעבר
ראשי וחשוף לעין הציבור( .אזי הוא זוכה בד"כ ל 6-נקודות ובמכפלה במשקל –
מתקבל סך  12נקודות .כלומר עד כאן המבנה זוכה ל 16-נקודות )שהן  80אחוז מסך
הנקודות הדרושות להכללת המבנה ברשימת השימור – כלומר מתוך  20נקודות(.
זאת ,עוד לפני שראינו אם המבנה הוא יפה ,מכוער ,בעל היסטוריה או לא בעל
היסטוריה .אם בסעיף העיצוב הבנין יזכה לציון הנמוך ביותר דהיינו ל 2-נק' כפול
המשקל של הקריטריון –  2נק' – מתקבל סכום של  4נקודות וכך זכה הבנין סך הכל
ל 20-נקודות ,המכלילות את המבנה ברשימת השימור.
המסקנה :הניקוד עבור "המיתחם" )או המיקום( הוא הנושא העיקרי ,אבל בינתיים
נושא המיתחמים הופרד מהתכנית והוא כלול בתכנית אחרת .מכאן שאם יסתבר
שאזור מסוים לא ייקבע בעתיד כמיתחם לשימור ,זה עשוי להפיל "זכאותו" של
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מבנה להיכלל בתכנית השימור .בקיצור ,לא ניתן לעבוד עם הקריטריונים האלה כדי
לקבוע איזה בנין יש לשמר.
לאור ניתוח זה פנה עו"ד מילשטיין לשני מומחים בתחום האדריכלות והשימור ד"ר
עדינה מריל-מאייר ואדר' משה ורשבסקי ,וביקש מהם להעריך את המבנים האלה
מבחינת התאמתם לתכנית השימור .השניים העריכו ,בנפרד ,הערכות יותר נמוכות,
המצביעות על כך שלדעתם המבנים אינם זכאים להיכלל בתכנית השימור.
רח' אסתר המלכה  :13להתנגדות צורפה חוות דעת של שני אדריכלים .הראשונה,
ע"י ד"ר עדינה מאייר-מריל – היסטוריונית ,המתייחסת יותר להיבט האדריכלי,
והשנייה ,ע"י האדריכל משה ורשבסקי .המתייחסת בעיקר להיבט הסביבתי
והאורבני .להלן עיקריה:
טבלת הניקוד של הקריטריונים :מוטה באופן מובנה כלפי מעלה; הבניין חסר יחוד
אדריכלי ,אך נוקד בניקוד גבוה בנושא העיצובי – חוות הדעת החיצונית העניקה לו
ניקוד  2במקום  3שניתן לו בכרטיס המבנה .כמו כן ,עולה טענה כללית כי המשקל
שניתן למתחם בניקוד הכולל אינו מוצדק ומביא לכך שכמעט כל מבנה בעיר ראוי
להיכלל ברשימה .ד"ר עדינה מריל – גרסה שדי בשימור החזית הראשית בלבד.
בסיכום ,דורשים המתנגדים להוציא מבנה זה מרשימת השימור .ואם צריך ניתן
לשמר רק אלמנטים בודדים ראויים ,כגון חלונות דמויי-תרמומטר בחדרי-
המדרגות.
עמדת הועדה המקומית
מדובר למעשה על מבנה אחד המכונה "בית פכטהולט" ,המורכב משני אגפים
מחוברים ,וצורתו דמויית – ח .למבנה  3חדרי-מדרגות הוא תוכנן בסגנון הבינלאומי
ע"י אדר' צבי פכטהולט ,ונבנה בשנת  .1936המבנה קיבל מצוות השימור ,ציון
משוקלל = ).(25.7/60.0
במענה לטענות המתנגדים ,הערכים המספריים והיחס ביניהם נקבעו מראש בטבלת
הקריטריונים .ערכים אלה ושיטת הניקוד קבעו גם את סף הכניסה המינימאלי ל20-
נקודות ואת הסף העליון ל .60-הניקוד מלווה את הערכים המצוינים בטבלה כאשר
כל ערך קיים זוכה בבסיס ל 2-נקודות בשיטה המצטברת .הניקוד ניתן תמיד באופן
יחסי למבנים אחרים הנמצאים ברשימה או לאלה שלא נמצאים בתוכה .למעשה,
הויכוח על הניקוד הינו אינסופי .הרי אם היינו הולכים לשיטתם של המומחים ,סף
הכניסה המינימאלי היה נקבע ל 8-נקודות או פחות .וכך בפועל התוצאה היתה זהה.
הרי גם המומחית טוענת שיש לשמר את החזית ,כך שלשיטתה המבנה צריך להיכלל
ברשימה .עצם מתן קנה מידה כמותי לנושא כה ערכי מבטא קושי בהשוואה בין
שיטות ניקוד .אף בין שתי חוות הדעת של שני המומחים היועצים שבחנו את הבניין
נשוא ההתנגדות אין התאמה .לפיכך ,הניקוד לפי חוו"ד הנגדית ) (10.5שייך לעולם
התייחסות אחר ,שאינו רלבנטי במקרה זה.
על אף האמור לעיל ,ברצונם לתת מענה לפרטים הערכיים המרכיבים את הניקוד:
לענין הערך העיצובי :טבלת העיצוב קבעה  3דרגות .מבנה שדורג בערך התחתון הוא
בעל "פרטים מאפיינים ,קישוטיות או חומרי גמר איכותיים" – מבנה מסוג זה זוכה
ל 2-נקודות; מבנה שדורג בערך הביניים "מייצג את סגנון האדריכלי" והוא זוכה ל-
 4נקודות .המבנה הנדון נמצא בין שתי הקטגוריות הנ"ל לפיכך קיבל בכרטיס 3
נקודות .כאמור ,במתן ציונים לנושא ערכי מעין זה קיימת מידה של סובייקטיביות.
לפיכך ,איש מקצוע שלישי עשוי לטעון שהמבנה מייצג את הסגנון במלואו )כפי
שטוענת המומחית המצוטטת בהתנגדות" :בחזית יש פרטים שמאפיינים את הסגנון
הבינלאומי ושכדאי לשמור"( ולהעניק לו דווקא  4נקודות.
לעניין שימור החזית בלבד :תמוהה האמירה הזאת מפי מומחה לשימור .שתי
סיבות לכך:
א .נאמר כבר קודם בהרחבה כי שימור חזית בלבד או אפילו חזיתות בלבד אינו
תואם את האדריכלות המודרנית ,אשר מוערכת כמכלול הן בתלת מימדיות
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שלה והן במערך של כל הקופסא ותכניה .לא ניתן להציגה כאלמנט קישוטי דו-
מימדי ובכך לרוקן אותה כליל מערכיה ומתוכנה האמיתי.
ב .במבנה הנדון חזיתות הצד הן המשך ישיר של החזית הראשית עד לשתי
כניסות הצד עם חלונות הטרמומטר הטיפוסיים  ,אין הבדל בין הערכים
העיצוביים של החזית הראשית לחזיתות הצד מבחינת משחק הנפחים
והפרטים האדריכליים ,עובדה שמייחדת מבנה זה ביחס לאחרים ומדגישה
את התלת-מימדיות שלו .לפיכך ,ההתייחסות לחזית הראשית בנפרד תמוהה
ולא ברורה.
לעניין ערך האדריכל :בכרטיס ניתן ערך  2לאדריכל .ערך  0ניתן כאשר שם האדריכל
לא נמצא ולא ידוע .שיטת הניקוד שנבחרה העניקה  2נקודות לאדריכל לא מוכר4 ,
נקודות לאדריכל מקומי ,ו 6-נקודות לאדריכל ידוע שהמבנה הוא ציון דרך בעבודתו
)ציון שניתן למספר בודד של מבנים( .במבנה הנדון נטען בחוו"ד שהאדריכל היה
מהנדס ,ולפיכך חסר חשיבות .בתקופה זו כ 30%-מהמתכננים והבונים בתל-אביב
חתמו כמהנדסים ,רבים מהם היו גם בעלי תואר משולב .לכן ,בהקשר המקומי,
ההתייחסות בדירוג היא למתכנן המבנה ולעבודתו ולא לתוארו האקדמי.
לעניין הערך המתחמי :המבנה הוא חלק ממבנן טיפוסי של תוכנית גדס ,מבנה זה
שייך וצמוד למתחם של כיכר דיזנגוף שהוא גולת הכותרת של "העיר הלבנה".
המבנה חשף את "גינת רות" הנמצאת במרכז הבלוק ,אליה פונים מספר מבנים
לשימור בעלי נוכחות מרשימה .בנוסף ,בפינת אסתר המלכה עם ריינס ,שני מבנים
מערבה ממבנה זה ,נמצאים  2מבנים מרשימים לשימור.
למעשה ,המבנה נמצא בלב אחד המתחמים הבולטים בעיר ובהתאם קיבל ציון ,6
התואם את טבלת הקריטריונים .ניקוד  ,2כפי שהוצע בחוות הדעת החיצונית ניתן
בד"כ לבית מבודד ,כך שאינו תואם את שיטת ההערכה לפי הקרטריונים בהם
השתמשנו.
לעניין המשקל שניתן למתחם בכרטיסים :המשקלות של הערכים נקבעו לאחר
קבלת מספר חוות דעת חיצוניות של מומחים לשימור ,של אדריכלים מהשורה
הראשונה ושל המועצה לשימור אתרים .אין ספק שהתוכנית נותנת עדיפות
למקבצים אדריכליים היות שרק כך ניתן לחוות את הערכים האדריכליים
והאורבניים בצורה משולבת .לפיכך ,מבנים בינוניים שהם חלק ממקבץ או
מקומפלקס אורבני חשוב ,יכללו ברשימה בעיקר בזכות עובדה זו במטרה לעבות את
המרקום ולחזק אותו.
המלצת החוקר
האזנתי ברוב קשב לנציגי שני הצדדים והמסקנה אינה קלה .הבקורת המובעת כלפי
שיטת הקריטריונים וניקודם או מתן הציונים לפיהם ,מוצדקת בחלקה .משום
שהשיטה אינה נקייה לפעמים מטעויות או הערכות סוביקטיביות כמובן .גם הטענה
כנגד משקל היתר הניתן למיקום ,כאשר רוב המבנים זכו בו לציון  ,6אינה מחוסרת
יסוד.
היה נכון יותר ,לטעמי ,לתת משקל רב יותר לעיצוב המבנה )באופן יחסי(.
בכל מקרה ,שיטת הבחירה של המבנים נבחרה "בונה פידה" ונעשה בה שימוש
מקצועי ע"י צוות מקצוענים מיומנים ,אלא שזו אינה אמת מוחלטת .המבנה הנדון,
ברח' אסתר המלכה  ,13-15הוא דוגמא ברורה לסגנון הבינלאומי ,אבל לאו דווקא
מבנה בעל עיצוב יוצא דופן באיכותו ולמרות שזכה לציון משוקלל –  – 27.5יש
מבנים שזכו לציון נמוך ממנו ,אך עולים עליו )בעיקר בערכם העיצובי(.
הנימוק החשוב ביותר לטעמי ,הוא חשיבותו של האנסמבל הארכיטקטוני סביב
"גינת רות" .דוגמא מובהקת ומצוינת למתחם בתכנון טיפוסי של המתכנן הבריטי
סר פטריק גדס ,שהפך את תל-אביב ,באותו קטע המכונה "העיר הלבנה" ,למה
שהיא ,דהיינו עיר בעלת איכויות מיוחדות ,והשילוב הזה של מבנים בסגנון
הבינלאומי המשובצים בתכנון אורבני מצוין ,הוא שיצר את "קסם" התוצאה
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המשולבת לכן ,אני מציע להתנות את המלצתי בדרך הבאה :סביב "גינת-רות"
בנויים כ  5או  6מבנים המיועדים לשימור )אחד מהם אפילו כמבנה לשימור
במגבלות מחמירות( ,אם הועדה המחוזית לתכנון ובנייה ,תחליט לאשר את כל
המבנים הללו בתכנית ,אזי יש טעם לשמר גם את המבנה האמור ברח' אסתר
המלכה  ,13-15כחלק המרכיב יחד את האנסמבל השלם.
בענין זה ראוי לצטט גם את דבריו של אדר' משה ורשבסקי ,אחד היועצים מטעם
המתנגדים ,שאמר כך" :הערך של מיתחם מאוד חשוב ,הוא בעצם עושה את הבית
ראוי לשימור או לא ראוי לשימור .אך אם מכריזים על אזור "גן-רות" כמיתחם,
צריך לראות כיצד הוא עומד יחסית למיתחמים אחרים" .נכון שמיתחם "גינת רות"
הוא תל-אביבי טיפוסי ,אך יכול להיות שבראייה ובניתוח כולל הוא "ייפול" מתכנית
השימור" .אפשר לטפל בבנין דרך שיפוץ רגיל ובשביל זאת אין צורך לכלול את
המבנה בתכנית השימור".
מס' סידורי – 23
מס' המבנה ברשימת השימור –  679הכתובת :רח' לילינבלום 41
המתנגדים :בעלי הדירה ברח' לילינבלום  41א .קושניר ,ש .קושניר ,א .מן ,ר.
כהן ,עדה וינסטן וסוזן ליפסי המייצג :משרד עו"ד מירקין ,אפרימה ,ברק,
מילשטיין,
עמדת המתנגדים:
א .הבניין הוכרז כולו כ"בנין לשימור" מבלי שיש לכך הצדקה אדריכלית או
אורבנית.
ב .שיטות העבודה על פיהן נקבע הבנין כ"בנין לשימור" מעוררות סימני שאלה.
ג .טבלת הניקוד שאמורה היתה לשמש קריטריון לשימור ,מוטה באופן מובנה
כלפי מעלה.
ד .הבנין ,שהינו חסר כל ייחוד ,נוקד בניקוד כה גבוה ,העומד בסתירה לחוות דעת
אחרות של מומחים מן המעלה הראשונה בתחום השימור והעיצוב בת"א.
ה .יש לתת פיצוי ותמרוץ על פי הטבלה שבתכנית המופקדת גם לבנין זה ,בדרך
של תוספת בניה של קומה על-גבו ,ואין בכך כדי לפגוע במטרות השימור.
ו .בשים לב לתכניות החדשות שבמגרשים הגובלים ,המגדילים אחוזי-בנייה
וגובה עד ל 27-קומות ,אין פגיעה במקבץ הבתים ברחוב אם בנין זה יוגדל
במסגרת התמרוץ והפיצוי מ 4-ל 5-קומות.
מוצגות שתי חוות דעת ע"י אותם מומחים שנתנו חוו"ד למבנה ברח' אסתר המלכה.
 .13חשוב לציין כי גם בחוו"ד זו לא קיימת תמימים דעים מוחלטת בין השניים.
הניקוד הסופי המוצע על ידם הוא  15.5לעומת  31.5נקודות שניתן בכרטיס
המבנה.
חוות דעת ראשונה ד"ר עדינה מאייר" :בנין מסחרי עם חנויות ומשרדים בעל
ארבע קומות ...הוא שלישי מפינת רחוב אלנבי בצד הצפוני ...שתי הבתים
שלפניו בנויים בסגנון הבינלאומי .עיצוב חזית הבית היא ייחודית ויוצאת דופן
ביחס לסביבה ולבתי משרדים בתל-אביב .הייחודיות של החזית הראשית
ראויה לשימור .אין השקעה עיצובית בחזיתות הצד והאחורית והם אינם
שייכים לתחום השימור ...האדריכלים צ'לנוב וטינוביץ הם בעלי מוניטין
בעיקר בתל-אביב והציון  4שניתן להם בכרטיס מקובל ...אין ערך לחללים
הפנימיים לכן ניתן ציון  ...0כנ"ל לקונסטרוקציה ולחומרי הבניה שם ניתן ציון
 2במקום ."4
חוות דעת שניה אדר' משה ורשבסקי" :למרות שהבניין עונה בחלקו על
הקריטריונים שנקבעו ...ההתרשמות מהמבנה ומהבדיקות שערכנו מוכיחות
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שאין מקום לכלול את המבנה ברשימה .בהמשך מוצע לבחון מחדש את
הקריטריונים לשימור ,במטרה לצמצם את רשימת השימור לחצי וע"י כך
למנוע הקפאה של הפתוח במרכז העיר ...אין עילה להכריז על רחוב לילינבלום
כעל רצף של מבנים לשימור ,יש בו אוסף בתים שאין ביניהם מכנה משותף
מבחינת נפח ,סגנון בניה ,גובה ,היסטוריה או ערכים אחרים ...מוצע שימור או
שחזור החזית הפונה לרחוב מתוך מחווה לאדריכל המקורי ,לאפשר תוספת
בניה במקום מבלי לפגוע בערכי התקופה ,כל זאת במסגרת הליך שפוץ רגיל
וללא הכרזה כמבנה לשימור".
עמדת הועדה המקומית :המבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים בנימין
צ'לנוב וטינוביץ ונבנה ב .1938-המבנה זכה בציון משוקלל גבוה = ).(31.5/60.0
שימושו המקורי כבנין משרדים נשאר כזה עד היום .המבנה הסמוך מאד לרח'
אלנבי .נצפה היטב וחשוף מאוד לעין הציבור .לגבי מימוש הזכויות במבנה )ברח'
לילינבלום  ,(41בהתייחס לטענתו של עו"ד מילשטיין שאין זכויות בנייה במבנה,
התכנית עם התיקון של חדרי יציאה לגג והמרתם במבנה משרדים ,לשטחים
למשרדים למעשה ,נותנת זכויות חדשות למבנה הזה .זה יצא אמנם פחות מקומה
שלמה ,אבל היא נותנת זכויות חדשות שלא היו למבנה קודם לכן.
לפי הניקוד שניתן למבנה ע"י ד"ר מאייר-מריל ואדר' ורשבסקי שני המומחים
החיצוניים
) (15.5לעומת  31.5הנקודות בכרטיס ,המבנה אמור לצאת מהרשימה .אין זה תואם
את חוות דעתה האדריכלית של ד"ר עדינה מאייר אשר ממליצה לשמור על החזית
הראשית .בכל מקרה ,ניתן לממש במבנה את זכויות הבניה התקפות ,במידה שאלה
קיימות ,היות שלא הוגדר בהגבלות מחמירות.
התייחסות לחוות הדעת הראשונה :המבנה הוא מבנה משרדים ללא קומת חנויות
והוא השני מפינת אלנבי" ,שני" המבנים האקלקטיים הראשונים ,הצמודים בקו ,0
הם מבנה אחד .בדומה לחוו"ד הקודמת ,על אף הייחודיות של החזית הראשית,
מוצע בחוו"ד להתייחס למבנה כאל תמונה דו-ממדית במקום להתייחס אליו כאל
"פסל" תלת מימדי .התייחסות זו מנוגדת לעקרונות התנועה המודרנית ,לאמנות
השמור הבינלאומיות ולקונספט של שימור ה"עיר הלבנה" .כאמור ,לא ניתן להפריד
בין החזיתות .בעיר כולה חזיתות הצד הן מינוריות ביחס לחזיתות הראשיות ,אבל
הן מהוות המשך ישיר ודופן הכרחית של אותה קופסה .ההפרדה בין החזיתות תביא
לביטול הערך התלת-מימדי של המבנים בעיר ,שהוא אחד מערכיה הגבוהים של
ה"עיר הלבנה" .בנוסף ,ראוי לציין שחזיתות הצד עוותו עקב סגירת המרפסות
והזנחה רבת שנים ולכן ערכיהם סמויים מן העין .באופן דומה ,נעשו שינויים של
התאמה בחללים הפנימיים ונבנו קירות מגן והם עוותו בפרטים ובחומרים באופן
כזה שרק לאחר עבודות השימור ניתן יהיה להעריכם מחדש .הקונסטרוקציה
וחומרי הבניה חריגים במבנה הנדון .השימוש במרפסת ,שהיא בחלקה בתוך המסה
ובחלקה זיזית ,חריג לתקופה .כמו כן ,החיפוי בטיח "קרצפוץ" בחזית וטיח
"שטיינפוץ" בקומת המסד )ולא אבן כפי שהוגדר בחוות דעת( חריגים באיכותם
וביופיים .מרכיבים אלו מעניקים בערך זה ציון  4למבנה ,ולא  2כמוצע.
התייחסות לחוות הדעת השנייה :חוות דעת זו מקבלת עקרונית את הערכתה של
ד"ר עדינה מאייר אך מציעה להוציא את המבנה מהרשימה .לא ברור כיצד מציע
המומחה להגן על המבנה מפני שינויים לא רצויים או מפני הריסה .הטענה העיקרית
כאן היא נגד ערכי הסביבה של רחוב לילינבלום ,בו קיים רצף של מבנים לשימור,
ערך שזיכה אותו לציון  ,4לעומת ציון  0אותו המומחה מציע .רחוב לילינבלום מייצג
את כל תקופות הבניה בעיר – החל מקולנוע עדן בלילינבלום  2משנת  ,1913דרך
מלון אלקונין בלילינבלום  ,9בית הספר תחכמוני של ברוולד ומאוחר יותר של שיפמן
בלילינבלום  ,7בית בכיכר בסגנון האקלקטי בפינת נחלת בנימין ,בית הדואר לשעבר
ועד לבנק ישראל של דוב קוצ'ינסקי במס'  37שמצטרף לאוסף עשיר של מבני
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משרדים משנות השלושים הארבעים והחמישים .בתחילת שנות השלושים הפך
האזור משכונת מגורים שקטה למע"ר ההיסטורי של העיר ,המגורים נדדו צפונה
ואת מקומם תפסו חברות הביטוח ,הספנות והבנקים .שינוי היעוד ממגורים
למשרדים עוגן כבר אז בתוכנית בנין עיר מס'  ,216ואכן מתחילת שנות השלושים
נבנו כאן מספר רב של מבני משרדים בסטנדרט גבוה ע"י טובי האדריכלים .מבנה זה
הוא אחד מהם.
בטווח כה קצר לאורך הרחוב ניתן לצפות בהתפתחות האדריכלית בעיר מיום
היווסדה ועד ימינו ,באופן המתבטא היטב בהטרוגניות הבנייה המייחדת את
הרחוב .דווקא מייחוד זה מתעלם אדריכל ורשבסקי וטוען לחוסר ההומוגניות של
הרחוב .ייחוד זה מחייב שמירה של הנדבכים הקיימים ברחוב .התפתחות הטרוגנית
זו נמשכת כאשר קטע הרחוב בין הרצל לאלנבי נמצא בתוך אזור המע"ר המיועד
כיום לפתוח אינטנסיבי המשלב בניה לגובה לצד שימור המורשת הבנויה .באזור
הכולל את הרחובות לילינבלום ,שד' רוטשילד ואחד העם ,סומנו למעלה מ70-
מבנים לשימור המבטיחים את הרצף ההיסטורי ואת השמירה על הקונטקסט הבנוי.
המבנה הוא חלק מרצף עשיר של מבנים מכל התקופות וככזה ,אין ספק שהמבנה
ראוי לציון .4
המלצה :לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה זה הוא דוגמא מענינת של הסגנון הבינלאומי .החזיתות הצידיות שלו וחזיתו
האחורית ,הן אמנם חזיתות רגילות אופייניות ,אבל החזית הקדמית שלו עם שתי
השורות המקבילות של מרפסות בולטות דמויות קופסא ,שורת החלונות הקטנים
שמתחתן והגגון הזיזי המתוח מעל קומת הקרקע ,היא בהחלט חזית יוצאת דופן
בעיצובה הארכיטקטוני ובולטת בייחודה לעומת מבני משרדים בסגנון זה.
אמנם הציון המשוקלל נמצא על סף הכנסת המבנה למגבלות מחמירות אך בכל זאת
לא עבר את הסף הזה .מאידך ,ראוי המבנה בהחלט להיכלל בתכנית השימור,
וכאמור ,תהיינה לו זכויות בנייה שניתן לממשן במבנה גופו .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות .כפי שנאמר ע"י נציגי צוות השימור ,שימור אינו רק של חזית אחת אלא
של הבנין כולו בשלושת מימדיו ,למרות שבמקרה דנן ,החזית הקדמית היא האלמנט
הבולט והחשוב ביותר במבנה.
(-561)6064
החוקר :אדריכל יהונתן גולני
המשך ישיבה מס'  :2חקירה בתכנית שימור ת"א /2650ב'
מס' סידורי 17
מס' המבנה ברשימת השימור –  (418) 417הכתובת :רח' הרכבת 16
המתנגד :גב' אורנה אייזנשטדט המייצג :עו"ד שמואל שוב
עמדת המתנגד :עמדת המתנגדת גב' א .אייזנשטדט המיוצגת ע"י עו"ד שמואל שוב,
נשמעה בישיבה אחרת בה הציג משרד עו"ד שוב ,מספר התנגדויות ,באותו נוסח
עצמו.
להלן תמצית ההתנגדות:
א .התכנית פוגעת ביותר בנכס שסבל כבר שנות פגיעה רבות בהכנת התכנית.
ב .אין לקבוע בתכנית אפשרות בנייה בלתי שגרתית במגרשי בנינים לשימור,
שתפגע בנכסים גובלים.
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ג .אין ליתן סמכות רחבה ביותר לועדה המקומית להטיל ללא פיצוי ,גזירות
רבות וחמורות בלא לפרטן בתכנית.
ד .אין למנוע זכויות בנייה המותרות כיום מ"בנינים לשימור" שייהרסו שלא
באשמת הבעלים.
ה .אין ליתן לועדה המקומית סמכות של הפיכת שטחי עזר לשטחים עיקריים.
ו .אין ליתן לועדה המקומית סמכות להוספת שטחי בנייה על ותת-קרקעיים.
ז .העברת שטחים בסמכות מקומית תגרום לאי-ודאות ותמנע פיצוי בעלים.
ח .אין לגזור הנחיות לשיפוץ בעלות כספית רבה ,שלא בתב"ע.
ט .אין לאסור חנייה בבנינים לשימור וביחוד לא בהחלטת ו .מקומית בלבד.
י .אין להגביל חדרי יציאה לגג ופרגולות בסמכות ועדה מקומית ושלא במפורש.
יא .דרישות מחמירות של צוות השימור בועדה המקומית גורם לנזקים רבים
ולעלויות צפויות רבות.
יב .אין למנוע פיצוי אזרח אם יגיש תביעת פיצויים על פי סעיף ) .197יש לציין כי
במועד הגשת התביעה שהינו מצומצם ,לא ניתן יהיה להסדיר תוספת הזכויות
וכד'(.
לסיכום :יש לדחות את התכנית ולבטלה מעיקרה.
כאמור ,תגובת הועדה המקומית ניתנה בישיבה אחרת .ליקטתי את התייחסות
הועדה המקומית ,על-פי דרפט ההתנגדויות שהוכן ע"י הועדה המקומית.
עמדת הועדה המקומית
כאמור ,נימוקי המתנגדת כפי שהוצגו ע"י משרד עו"ד שוב ,כולם כלליים בגין
התכנית ,ואין נימוקים ספציפיים לגבי המבנה עצמו.
אביא את מראי-המקום להתייחסות הועדה המקומית לתכנון ,כפי שהובאו בדרפט
ההתנגדויות שהוכן ע"י נציגי הועדה .לנקודה מס' א' שהועלתה ע"י המתנגדת ,יש
התייחסות בחלק הכלכלי ,טיעון מס' ) 13בעמ'  ,(17אני מביא בתמצית את משפטי-
המפתח כמענה לטיעון" :המציאות מראה כי יש מגמה לרכישה והשכרה של מבנים
לשימור .דוגמאות מהעולם מראות שתכניות שימור משביחות את הנכסים באזורי
השימור ,ע"י הדגשת איכויות אורבניות וארכיטקטוניות ויצירת ודאות תכנונית".
לנקודה ב' ,של המתנגדת ,יש מענה בחלק התכנוני – לטיעון מס' ) 22עמ' " :(44עיקר
ההנחיות "הבלתי שגרתיות" בתכנית הן למעשה היצמדות להוראות תכניות תקפות.
שיקולים סביבתיים שעניינם חשיפה לאור ולאויר ,תלוים בגובה וברוחב המבנה.
תוספת זכויות יכולה להיעשות ע"ח גובה או רוחב .האיזון בין האופציות ,מושג ע"י:
מימוש זכויות לגובה לפי תכניות תקפות ,או ע"י מימוש זכויות בחלקו האחורי של
המגרש מבלי שהתוספת תיחשף לעיני הציבור הרחב .הוראות אלו לא משנות את
מצב הנכס הגובל במגרש המבנה לשימור".
לנקודה ג' ,יש מענה בחלק המשפטי של הדרפט – לטיעון מס' ) 15עמ' " :(76תכנית
מתאר מקומית יכולה להטיל דרישות ומטלות .גם כיום ,למהנדס העיר ,זכות לחייב
שיפוץ ואחזקה בכל המבנים בעיר .עם זאת ,תכנית השימור מעניקה תמריצים
המפצים על מטלות ודרישות השימור .מהות השימור דורשת התייחסות נפרדת לכל
בנין לשימור לפי אופיו וצורתו .לא ניתן לפרט מהן הדרישות לכל הבניינים בתכנית.
עם זאת ,תכנית השימור תלויה בפרסום מסמכים מנחים שיקבעו את ההוראות
לשימור המבנה ואחזרתו .כללים אלה יעודכנו מעת לעת ע"י מוסדות התכנון על פי
הנדרש.
המלצת הועדה המקומית בסעיף זה היתה :לקבל את ההתנגדות בחלקה .קרי:
מוצע לקבוע בהוראות התכנית כי הדרישות יבוצעו בהתאם למסמכים מנחים
שיקבעו את אופי שימור המבנה ואחזקתו .כללים אלה יעודכנו מעת לעת.
לנקודה ד' ,הטוענת כי שלילת זכות להריסת בנין ,בדרך של ענישת בעלי הנכס ,הינה
הוראה בלתי חוקית .המלצת הועדה המקומית היא :לקבל את ההתנגדות בחלקה
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דהיינו ,להוסיף הסתייגות בתכנית השימור לגבי הריסה שלא באשמת הבעלים,
במקרה של אסונות טבע ,רעידת אדמה ,שטפונות וכו'(.
לנקודה ה' ,שהעלתה המתנגדת ,שאין לתת לועדה המקומית סמכות של הפיכת
שטחי עזר לשטחים עיקריים .תשובת הועדה המקומית היא :שתכנית השימור היא
בסמכות ועדה מחוזית על הועדה המקומית מוטלת החובה לבדוק את היקף שטחי
העזר ולוודא שאין הם דרושים לתיפקוד הנוכחי של המבנה.
לנקודה ו' ,הטוענת כנגד חריגה מסמכות ע"י הועדה המקומית ,בדבר הוספת שטחי-
בנייה .תשובת הועדה המקומית היא :שהסמכות להטיל על בעלי נכסים חובות
ומטלות למטרות השימור מצויה בחוק התכנון סעיף  61ובתוספת הרביעית לחוק.
בתכנית מתאר מקומית ניתן להטיל על בעלי נכסים חובות ומטלות ,גם אם אין
בתכנית ,הפנייה להוראת חוק ספציפית )מכלל לאו – אתה שומע גם – הן ,אם מותר
להטיל חובות ,מותר גם להעניק זכויות ,כגון :תוספת שטחי בנייה(.
לנקודה ז' ,העוסקת בחוסר וודאותם של אמצעי התמרוץ ,ובכך שהעברת השטחים
בסמכות הועדה המקומית היא :הועדה ממליצה לקבל את ההתנגדות בחלקה,
לעדכן את מקדמי השטחים להעברה במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות באופן
שישקף את הקשר הישיר בין העלויות לבין היקף השטחים להעברה .חישוב שטחי
הבנייה להעברה ,יביא בחשבון את ההפרשים בשווי-הקרקע בין המגרש המוסר
למגרש המקבל .כמו-כן ,מוצע שהועדה המקומית תקבע הליך מזורז או תיתן
עדיפות מינהלית לקידום תכניות מפורטות להעברת זכויות בסמכות ועדה מקומית
ממבנים לשימור .הצעות אלו יביאו לכך שהעברת השטחים בסמכות הועדה
המקומית ,לא תגרום לאי-ודאות ותבטיח את פיצוי הבעלים.
לגבי נקודה ט' – בנושא איסור החנייה בחצרות המבנים לשימור.
תשובת הועדה המקומית היא :חנייה בחצרות המבנים אינה זכות מוקנית ומותנית
בהוצאת היתר .תכנית השימור אינה אוסרת באופן גורף את החנייה במבנים
לשימור .היתר לחנייה בחצר המבנה מבוסס על מדיניות עירונית לטיפול בחזית
הרחובות.
התכנית מספקת פטור מתקן חנייה לבעלי המבנים לשימור ,דבר המהווה יתרון
כלכלי לבעלי מבנים לשימור לעומת מבנים רגילים במקרים מסוימים ניתן לנצל
קומת מסד מוגבהת לחנייה או לחנות לצד הבנין בטור.
לנקודה י' ,העוסקת בחדרי יציאה לגג ובפרגולות.
תשובת הועדה המקומית היא :אין הגבלה של חדרי יציאה לגג .זאת ועוד ,הועדה
המקומית ממליצה שתכנית השימור תאפשר המרת חדרי יציאה לגג דירות מוגדלות
כתמריץ למבנים לשימור.
לנקודה יא' – שמגבלות מחמירות של צוות השימור גורם לנזקים רבים ולעלויות
רבות .תשובה הועדה המקומית היא :שהתכנית מעניקה תמריצים למבנים לשימור
באופן שמפצה על עלויות השימור .הועדה מציעה גם שהתמריצים הכלולים בתכנית
יעודכנו ,כמפורט במענה לטיעון מס'  18בחלק הכלכלי של המסמך המכונה "דרפט
התנגדויות" .בנוסף מומלץ שעירית ת"א תשקול מתן הקלות במיסים לבעלי המבנים
לשימור .מכאן שההמלצה היא לקבל את ההתנגדות בחלקה.
לגבי הנקודה יב' – בטענות המתנגדת ,הנוגעת לתביעת פיצויים לפי סעיף  197שאינם
יכולה למנוע את הפיצויים לפי תכנית זו העיריה שוקלת ביטול ההתנייה בין שני
הצדדים הללו.
למעט אותם סעיפים שמנינו דלעיל ,בהם קיבלה הועדה המקומית לתכנון את
ההתנגדות בחלקה ,ביתרת הסעיפים הועדה המקומית דוחה את ההתנגדות.
הארכתי בתאור תגובתה של הועדה המקומית להתנגדות זו ,משום שהיא התנגדות
כללית ,החוזרת מספר רב יחסית של פעמים ,בכל ההתנגדויות המיוצגות ע"י משרד
עו"ד שוב .כך ,שבכל ההתנגדויות הבאות שיוצאו ע"י אותו משרד ,נפנה את כל
ההתנגדויות לתשובות הועדה המקומית כפי שהובאו כאן.
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עם זאת לענין המבנה הספציפי ברח' הרכבת  ,16לא הובאו טיעונים מיוחדים לכן
התגובה ניתנת לגבי מתנגדים אחרים שהעלו התנגדותם לגבי מבנה זה ,וההתייחסות
בהמלצת החוקר מתייחסת לכל ההתנגדויות הללו.
המלצת החוקר:
האמור ,כל טיעוני המתנגדת הם – כלליים .במענה לטיעונים הללו אני מאמץ את
עמדת הועדה המקומית .לגבי נקודה ח' ,הטוענת "שאין לגזור הנחיות לשיפוץ בעלות
כספית רבה ,שלא בתב"ע" .אני מסכים שהנחיות לשיפוץ העקרוניות ,חייבות
להיכלל בתכנית ולהתאשר כחלק מתהליך הסטטוטורי .אבל ברור שיש פרטים
וניואנסים המתאימים למבנים באופן ספציפי ,שאינם יכולים להיכלל בתכנית .לגבי
הנקודות שהועדה המקומית קיבלה את ההתנגדות להן באופן חלקי ,אני מאמץ את
עמדתה .אך ,בסיכום ,בהתייחס להתנגדות לגבי המבנה בכללותו ,אני ממליץ לדחות
את ההתנגדות ולהשאיר את המבנה ברשימת המבנים לשימור.
מס' סידורי 29
מס' המבנה ברשימת השימור – 418
המתנגד :מרים קרמר

הכתובת :רח' הרכבת 16
המייצג :אין מייצג

עמדת המתנגדת
 .1היא בעלים רשומים של  81/216חלקים ,בחלקה  9בגוש  ,7446עליהם ממוקם
מבנה משרדים ישן ,המוחזק בדיירות מוגנת ע"י משטרת ישראל.
 .2מדובר במבנה משרדים פשוט ביותר ,ללא כל היבט ארכיטקטוני שיש בו
חשיבות המצדיקה שימור ,בעיר ת"א יש רבים כמותו.
 .3הכללת הבנין במסגרת תכנית השימור ,תגרום להריסתו המוחלטת מחמת אי-
ביצוע תיקונים יסודיים הדרושים בו.
המבנה בחלקה  9בלבד רשום בבעלות משותפת של יורשים רבים ,והבנין כולו
מורכב משישה מבנים כאלה )הכוונה כנראה ל 6-חלקות שעליהן נבנה הבנין –
י.ג (.אין כל סיכוי ליצור איחוד של בעלי-הזכויות אשר יטפלו בענין.
 .4הדרך היחידה לביצוע תיקונים יסודיים בבנין תהיה ע"י הכנסת יזם ,איש
נדל"ן ,למסגרת הבעלים ,אשר יוכל לארגן את כל הבעלים או לרכוש את
חלקיהם.
ברור כי יזם לא ייכנס להרפתקה זו כל עוד הבנין יהיה כלול במסגרת התכנית
לשימור ,המגבילה את אפשרויות השימוש והבנייה ומייקרת משמעותית כל
פעולה להשבחת הבנין.
 .5הכרזת הבנין כבנין לשימור במסגרת התוכנית תגרום באופן מידי לירידת ערכו
של הבנין וגרימת נזק כספי ניכר.
 .6ירידת ערכם של מבנים שהוכנסו לרשימת השימור ,הפכה להיות ידע ציבורי
כללי בת"א והדבר ברור – בהעדר היכולת להריסה ובנייה מחדש ,כל שיפוץ,
או תוספת בנייה במבנה לשימור ,גורם לעלויות נכבדות נוספות ,מעל ומעבר
לכל הבניינים האחרים בת"א .הייקור גורם לירידת ערך המבנה הבסיסי.
עמדת הועדה המקומית
הועדה המקומית לתכנון – ת"א ,לא התייחסה ספציפית למבנה זה בגלל בעיה
טכנית ,וחוסר אפשרות לזמן את המתנגדת לשאת את התנגדותה בפני החוקר ונציגי
הועדה המקומית.
המלצת החוקר
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בגלל בעיות טכניות לא נמצאה הכתובת הנכונה של המתנגדת ואין לה גם מייצג
אתר רשמי ,כתוצאה מכך ,לא זומנה להשמעת התנגדותה בפני החוקר .גם הועדה
המקומית לתכנון לא התייחסה ספציפית להתנגדות ,מהסיבה שמניתי לעיל .לפיכך,
אני מציע שהיות והובאו מספר התנגדויות לאותו מבנה ,וקיים דמיון רב ביניהן;
ההתייחסות שלי וההמלצות שלי לגבי ההתנגדויות האחרות למבנה זה יחולו גם על
התנגדות זו ,כדי שלא תצא המתנגדת מקופחת.
ובכל זאת ,רוצה אני להגיב ספציפית על טענת המתנגדת ,בסעיף  3דלעיל ,כאילו
"הכללת הבנין במסגרת תכנית השימור ,תגרום להריסתו המוחלטת מחמת אי-
ביצוע תיקונים יסודיים בו".
תנוח דעתה של גב' מ .קרמר .אין להרוס מבנה לשימור ,אם נכלל בתכנית השימור.
המלצתי הסופית לגבי מבנה ספציפי זה ,תביא לכדי טיפול נאות ושימור המבנה,
ותמנע את הריסתו.
מס' סידורי – 18
מס' המבנה ברשימת השימור – (418)417
המתנגדים – הרברט זילברשטיין ויובל אליצור

הכתובת :רח' הרכבת 14-16
המייצג :עו"ד אהוד אליצור

עמדת המתנגדים
 .1אין לדון בתכנית שידוע מראש כי אינה ברת-ביצוע
 1.1התכנית המופקדת הינה רבת היקף וכולל מספר רב של בנינים לשימור.
אישור התכנית ייצור באופן מיידי עילת תביעה לפיצויים נגד הועדה
המקומית.
 1.2לפי התוספת הרביעית לחוק התכנון ,אם לועדה המקומית אין מקור
כספי למימון התביעה לפיצויים רשאית הועדה המקומית לשנות או
לבטל את התכנית.
 1.3אם אין לועדה המקומית מקורות כספיים לתשלום פיצויים ,כי אז על-פי
הוראות הדין מוטלת החובה על הועדה המחוזית שלא לדון בתכנית כלל.
 .2הערות כלליות לתכנית
 2.1ההצעה ,לפיה ה"פיצוי" לבעלי הזכויות הנפגעים ,יינתן באמצעות עיקרון
ניוד הזכויות אל "מגרש מקבל" אינה מהווה פתרון לבעיית הפיצויים.
 2.2טכניקת "המגרש המקבל" כפי שהוצעה בתכנית המופקדת ,אינה יכולה
לבוא במקום זכות הפיצויים המוקנית לפי פרק ט' בחוק התכנון.
 2.3ההסדר המוצע ע"י הועדה המקומית ,מבוסס על הסדר רצוני בין הועדה
המקומית לבין הנפגע ,ואין כל בטחון שהנפגע יסכים לכך.
 .3הבנין נשוא ההתנגדות )"בית הסוכנים"( ,המשמש כיום את משטרת ישראל,
אינו מבנה הראוי לשימור.
המבנה קיבל ניקוד נמוך אפילו לדעת צוות השימור וזכה בציון  27.5נק' מתוך
 60.0נק' האפשריות.
הבנין חסר ערך חברתי והיסטורי.
לדעת המתנגדים יש להעלות את "רף" החלת השימור ,מ 20-נק' ל 30-נק'
לפחות.
 .4המצב הרישומי ומבנה הבעלויות – בנין המשטרה בנוי על  7חלקות )שמספרן
 15:9בגוש רשום  .(7446חלוקת הבנין בצורה אנכית ל 7-חלקות רישום הינה
מלאכותית ואינה מתחשבת במבנה הפונקציונלי של הבנין .חלוקה זו יוצרת
תלות הדדית גבוהה בין עשרות בעלים שונים .ריבוי הבעלים והיורשים אינו
מאפשר ביצוע השימור בפועל.
 .5דרישות השימור גורמות לנזק כלכלי ישיר לבעלי הזכויות .משטרת ישראל
מחזיקה במבנה מכוח חוזה שכירות משנת  ,1954כדיירת מוגנת .ביצוע עבודות
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שימור במבנה לא יאפשר את המשך פעילות המשטרה במקום ,הדבר יגרום
לעזיבת המבנה ע"י המשטרה .בכך ייגרום נזק כלכלי מיידי לבעלים .לבעלים
לא תהיה כל סיבה להשקיע במבנה ובשימורו .בסופו של דבר יהפוך הבנין
למבנה נטוש.
ייעוד המבנה לשימור ,עם אישור התכנית ,פוגע במתנגדים באופן ישיר,
לרבות :עצם ההכרזה על המבנה לשימור גורמת לירידת ערכו ,ביצוע עבודות
שימור יגרום לעזיבת המשטרה ולאובדן דמי שכירות .ביצוע השימור כרוך
בעלויות גבוהות ביותר .פינוי הבנין יטיל על הבעלים הוצאות מיסים ופיצוי
בדרך של ניוד זכויות יטיל על המתנגדים עלויות-מס נוספות.
רק לאחר שהועדה המקומית תצליח לשכנע כי בידיה המקורות הכספיים
למימוש התכנית ,יהיה מקום לדון בתכנית לגופה.
לחלופין ,גם אם יוכרזו חלקים של המבנה כחלקים לשימור ,כי אז :יש לחייב
את הועדה המקומית לעשות שימוש בכספי היטלי ההשבחה לצורך הוצאות
השימור באתר ,בהתאם להוראות סעיף  13לתוספת השלישית לחוק התכנון
והבנייה )היטל השבחה(.

עמדת הועדה המקומית
המבנה הקרוי "בית-הסוכנים" ,תוכנן ע"י אדר' אריה ליליינפלד בסגנון הבינלאומי
ונבנה ב .1935-הבנין קיבל ציון משוקלל =  27.5נק' מתוך  60.0נק' אפשריות ,ולפיכך
נבחר להיכלל בתכנית המבנה לשימור רגיל.
בניגוד למה שניתן להבין מן ההתנגדות ,המבנה הזה אינו מבנה לשימור בהגבלות
מחמירות ,ניתן להוסיף עליו בנייה.
קריטריון הישימות וקריטריון הבעלות על המבנה לא נכלל ברשימת הקריטריונים
לשימור ,לפיה נבחנו כל המבנים .יש לשקול מהלך שבו ייבדקו האפשרויות הללו.
הבעיה כאן לא קשורה בהכרח בהכללת המבנה בתכנית השימור ,והמורכבות שחלה
במקרקעין אלה ,אינה בזיקה מיידית לנושא השימור וזה צריך להיבדק בנפרד.
למבנה ערך אדריכלי מיוחד ,בולט אופיו התלת-מימדי של המבנה המורגש חזק,
למרות המראה הפיסי החיצוני שלו שאינו במצב טוב.
למבנה נוכחות מאד "חזקה" ,גם בשל גודלו וגם בשל הפרטים הנאים והמיוחדים
המאפיינים אותו ,כגון ,הפרגולות האנכיות והאופקיות והמפגש ביניהן .פרטי
החיבורים הקיימים במבנה זה ,אינם מצויים באף מבנה אחר בעיר .וכן ,הקוים
האופקיים של מסגרות הבטון מסביב לחלונות ,המרפסות המאורכות והגגון הזיזי
בקומת הקרקע ,כל הזרימה האופקית מסביב לגוש הגדול ,שמעדנת אותו ,וכן
החיתוכים ,הבליטות ,והשיקועים שהופכים את הגוש המסיבי למעודן יותר .הם
שנותנים לבנין כוח עצום .האדריכל אריה ליליינפלד היה אדריכל טוב ,והפרטים
שלו יוצאי דופן באלמנטים האדריכליים הפונקציונליים שהופכים להיות קישוטיים
במבנים שלו.
המיקום של המבנה ברצף במקום עתיר מבנים לשימור ,הוא לא במתחם ההכרזה,
אבל הוא נמצא באזור המע"ר ,אזור שבסופו של דבר עתיד באמת לקום לגובה.
תקוותנו שכשהאזור זה יפותח יימצא פתרון גם למבנה זה .ראש צוות השימור אדר'
פ .גולדמן הציעה לנציג המתנגדים להידבר עם צוות השימור וצוות התכנון בעירית
ת"א ,כדי להגיע לפתרון .היא סבורה שלא נושא השימור מקשה עליהם ,אלא נושא
הבעלויות.
בסיכום ,נציגי הועדה המקומית מציעים לדחות את ההתנגדות.
ביתר הנושאים שהועלו ,ובעיקר הכלכליים ,המשפטיים והפרוצדורליים יש מענים
כלליים בדרפט ההתנגדויות )טיוטת ההתייחסות להתנגדויות( שהוכן ע"י העיריה.
תגובתו של עו"ד א .אליצור – נציג המתנגדים היתה :המצב הנוכחי לא מאפשר
לשמר את המבנה ,אינו דוחה את ההצעה למפגש ישיר נוסף עם נציגי העיריה ,אך
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קובע שהפתרון יצטרך להיות משולב ביוזמה של העיריה ולא יהיה פתרון מצד
הבעלים במבנה הזה.
המלצת החוקר
המקרה של מבנה זה בו שוכן כיום מטה מרחב ירקון של משטרת ישראל ,מיוחד
במינו ,מכמה סיבות.
ראשית ,המבנה הוקם במקור כמבנה ייעודי מיוחד ,בגין קירבתו לבית-המכס
הצמוד ,מעבר לרחוב .היה בו שילוב של מסחר ,אחסנה ומגורים שפוצלו בין
הקומות ,כאשר האחסנה והמסחר ,היו בקומות המרתף ובקומת הקרקע ,ואילו
המגורים שוכנו בקומות העליונות .לכן נקרא הבנין על פי תיפקודו הראשון ,בית
הסוכנים.
הייחוד השני ,הוא נושא הבעלויות ,על גלגוליו השונים .במקור היה זה בנין פרטי
)אם כי הוא נשאר עד היום לכאורה ,שייך לבעלים פרטיים( .הבעיה היא ,שזמן קצר
לאחר הקמתו )ב ,(1935-הפקיעו שלטונות המנדט את השימוש בבנין מידי בעליו,
לצורך שימושו מחדש כמבנה צבאי .זמן לא רב לאחר שקמה מדינת ישראל
העצמאית ,שבו השלטונות ובתוקף צווים המשיכו את השימוש בו כמטה מרחבי של
המשטרה בתל-אביב ,כשהמשטרה היא דיירת מוגנת .לבעלים הפרטיים לא היתה
היכולת והרצון להתנגד לכפיית מצב זה ,והוא נמשך עד עצם היום הזה.
בינתיים ,התפצלה הבעלות על הבנין בין עשרות יורשים שונים.
הבעלות גם היא מוזרה ומשונה ,כאשר  7החלקות היוצרות את המגרש מחולקות
בצורה שונה בין הקומות.
המרכיב השלישי ,הוא הערך האדריכלי של המבנה .למרות שהמבנה קיבל רק 27.5
נק' כציון משוקלל ,יש בו אלמנטים ארכיטקטוניים נאים ומיוחדים ,וראוי לדעתי
לשמר את המבנה בגלל ייחודו זה .בחנתי גם את רגישות הציון המשוקלל ,לפי
הקריטריונים השונים ,והגעתי לכלל למסקנה הבאה :הבנין אמנם ראוי לשימור ,אך
הבעייה האמיתית המפריעה למימוש תכלית זו ,היא המצב הקשה של הפקעה ע"י
גורם שלטוני מחד ,וריבוי הבעלים והיורשים שלהם מאידך ,אשר כנראה לא יצליחו
להגיע לידי החלטה משותפת על ביצוע השימור .לכן ,זוהי דוגמא טובה למקרה שבו
על העיריה להתערב בנושא ,אף אם הדבר מחייב השקעה כספית מסוימת ע"י
העיריה .מדובר בניהול וייזום ביצוע השימור של מבנה זה בפועל ,כולל ריכוז עשרות
הבעלים של מבנה זה ,ע"י פרויקטור שימונה ע"י העיריה ויפעל מטעמה .אחרת ,אין
סיכוי לדעתי שיתבצע שימורו של מבנה מסובך זה.
מסקנתי זו ,כוחה יפה גם לגבי התנגדותה של גב' אורנה אייזנשטדט וגב' מרים
קרמר ,וכן ניתן להשתמש בה גם לגבי ההתנגדות הבאה של מר דניאל חבס המיוצג
ע"י עו"ד גדי זילברברג .לנושאים כלליים נוספים בתחום הכלכלי ,פרוצדורלי
ומשפטי ,אתייחס בפרק הפתיחה הכללי .אגב הכתובת של המבנה המדובר היא גם
רח' הרכבת  ,14וגם רח' הרכבת .16
מס' סידורי 19
הכתובת :רח' הרכבת 16
מס' המבנה ברשימת השימור – 418
המתנגד :דניאל חבס המייצג :עו"ד גדי זילברברג – משרד זילברברג-רייסנר
.1
.2

הבנין הבנוי על החלקה משמש כיום כתחנת משטרה ומושכר בעל כורחנו
בשכירות מוגנת למדינת ישראל ללא תקרת שכר.
בשנות המנדט הבריטי הופקע הבנין משימוש המשפחה באמצעות צווים לשעת
חירום ומאז הבנין אינו בשליטתנו והוא משמש את השלטונות כבר עשרות
שנים.

61

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

 .3שיוכו של הבנין וסיווגו הקיצוני במסגרת התוכנית הנ"ל וההגבלות הנובעות
מכך פוגעות פגיעה קשה בזכויותינו הקניניות וגורמות לנו נזק כספי חסר-כל
תקנה .יישלל מאיתנו תמריץ לבנייה ו/או שימוש עתידי.
 .4בסביבה הקרובה נערכו תכניות נקודתיות המקנות אחוזי בנייה גבוהים
למגרשים הכלולים בהם ,אולם על הבית שברשותנו הטילה התכנית המוצעת
הגבלות מחמירות ,אשר ימנעו אפשרויות בנייה המוענקות למגרשים אחרים
באזור .הבנין שבחלקתנו יהיה "כלוא" בתוך מכלול מבנים הגבוהים ממנו
הנבנים או שייבנו באזור .דבר שיגרום לפגיעה בו בדרך של חסימת אוויר ואור
שמש ויוריד באופן דרסטי את ערכו.
 .5קיים חוסר הצדקה לסיווגו הספציפי של הבית כ"מבנה לשימור" .אין כל
חשיבות מיוחדת מבחינה אדריכלית לקביעתו של הבנין כמבנה לשימור.
בחירת קריטריון סובייקטיבי המעניק שיקול-דעת כמעט בלתי מוגבל לועדה
המקומית הינו פגום ,ויש בו פגיעה קשה בזכויות הקנין של בעלי נכסים ,ביחוד
לאור ההיסטוריה של הבנין המונעות ניצולו עד ימים אלה ,עקב הפקעת הזכות
בו בדרך של צווי-חרום לפני יותר מ 60-שנה .ראוי כי החלת הסיווג לשימור
תיעשה רק אם קיימים טעמים יוצאי דופן במיוחד לאור זכות הקניין של
הפרט – לפי חוק היסוד" :כבוד האדם וחרותו".
 .6אין הצדקה ארכיטקטונית או היסטורית לסיווגו הנוכחי של הבנין .השימוש
בבנין בעת הקמתו היה למטרות מעורבות של מגורים ,אחסנה ומסחר כיחידה
אחת שלמה לכל משפחה .השימוש למטרת אחסנה במרתף מסחר בקומת
הקרקע ומגורים בקומה העליונה נשתנה לחלוטין .הצבא הבריטי שאיכלס את
הבנין שינה את פניו .ולמעשה לא נותרו סימנים מהשימוש המקורי שלו.
 .7תוצאת התכנית תהיה העדר אפשרות לשימוש בבנין.
 .8הפגיעה הקנינית מוגזמת.
 .9פגמים בתכנית השימור
התכנית עצומה בהיקפה ) 1,126מבנים( ,ועוד מוסיפה "מיתחמים לשימור"
תוך קיומן של הגבלות יוצאות-דופן לגבי המבנים והמיתחמים.
תכנית כה רחבת-היקף ,הפוגעת פגיעה קשה ומהותית בזכויותיהם הקניניות
של בעלי-הבתים לשימור ,וגורמת להם נזקים כלכליים כבדים ,אינה יכולה
להיעשות בלא שתיערך התייעצות עם אנשי מקצוע וגורמי ציבור.
 .10הוראות התימרוץ לשימור מבנים ,הכלולות בתכנית ,פגומות מבחינה תכנונית
ומשפטית.
הליך "התמרוץ" מותנה למעשה בויתור על הזכות התביעה לפיצויים ,לפי
סעיף  197לחוק .בהוראה זו יש משום פגיעה בלתי חוקית ובלתי סבירה
בזכויות הקנין של הפרט.
 .11הועדה המקומית צפויה לשלם סכומים כספיים בהיקפים חסרי תקדים
שהציבור ייאלץ לשאת בהם .מן הראוי שהועדה המקומית תביא בחשבון את
השיקולים הכספיים מרחיקי הלכת ,בעת הכנת התכנית .התכנית אינה כוללת
את ההערכה הכספית לעלות הפיצויים.
עמדת הועדה המקומית
מכיוון שהתנגדות זו ,זהה במידה רבה להתנגדות הקודמת של המתנגדים ה.
זילברשטיין וי .אליצור לאותו מבנה עצמו.
ניתן להפנות את המעיין בדו"ח זה לעמדת הועדה המקומית כפי שהובאה בתיאור
ההתנגדות הקודמת וההתייחסות אליה.
המלצת החוקר
גם המלצתי בענין התנגדות זו זהה לעמדתי והמלצתי בענין ההתנגדות הקודמת
לאותו מבנה של ה"ה זילברשטיין ואליצור ,נא ראו שם .בכל-זאת ,אני מבקש להסיר
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טעות המובאת בהתנגדות שלפנינו .מבנה זה אינו מוגבל בהגבלות מחמירות כפי
שניתן אולי להבין מן ההתנגדות ,אלא מבנה לשימור רגיל.
מס' סידורי – 21
מס' המבנה ברשימת השימור – 681
המתנגד :בעלי הבנין רח' לילינבלום 44

הכתובת :רח' לילינבלום 44
המייצג :משרד עו"ד וויסגלס-אלמגור
)מ .זילברברג( והשמאי – יוסף זרניצקי

עמדת המתנגד
 .1התכנית במתכונתה הנוכחית פוגעת פגיעה מהותית בשווי הנכס ובסחירותו,
וכן שוללת הכדאיות לבצע בנכס שינויים.
 .2אישור התכנית עלול לגרור גל של תביעות פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון.
התכנית אינה מפרטת את מקורות המימון לפיצויים ,הואיל ועלות הפיצויים
עלולה לסכן את מצבה הפיננסי של העיריה ,ולמנוע מבעלי הנכסים את
הפיצוי ,יש לצמצם למינימום ההכרחי את היקף המבנים המיועדים לשימור.
 .3בתכנית לא הוצעו קריטריונים ועקרונות פומביים לקביעת המבנים המיועדים
לשימור .בחירת המבנים לשימור צריכה להיעשות אגב התייחסות
לקריטריונים ברורים ומפורטים ,ואגב פרסום של אותם קריטריונים.
 .4תכנית השימור ,מרחיבה בניגוד להוראות חוק התכנון )סעיף )145א(( את
הפעולות בגינן נדרש היתר בנייה ,וכוללת גם פעולות פנימיות במבנה.
 .5המגבלות והאיסורים מרחיקי הלכת שבתכנית ,פוגעים בזכויותיהם הקנייניות
של בעלי הנכס ועומדים בסתירה להוראות סעיף  8לחוק יסוד "כבוד האדם
וחרותו".
 .6על-פי תשריט התכנית ,מסווג הבנין הבנוי בתחום החלקה כ"מבנה לשימור
מיוחד") .הערת החוקר = פרט זה אינו נכון(.
 .7הוראות התכנית קובעות ,בין היתר ,מגבלות ותנאים נוקשים ומחמירים
ביותר לשיפוץ ואחזקת המבנה ,כולל חיוב בהגשת תיק תיעוד ,כל פעולה
פנימית וחיצונית במבנה תעשה אך ורק באישור הועדה המקומית או רשות
הרישוי ,ניתן יהיה לדרוש פתיחת מרפסות בחזית קדמית ,מהנדס העיר יהיה
רשאי לקבוע את מספר יחידות הדיור ואת גודלן וכן ניתן יהיה לאסור חנייה
בחצר הבנין.
 .8אישור התכנית במתכונת זו ,תיצור פגיעה בשווי הנכס ובסחירותו ,עד כדי
שלילת הכדאיות לביצוע שינויים ו/או תוספות בניה.
 .9מסקנות המתנגדים לאור האמור לעיל :שיש לבטל את סיווג המבנה ,כמבנה
לשימור .לחילופין ,קביעת שיעור פיצוי כספי ,או בדרך של מתן תוספות זכויות
בנייה בגין הפגיעה הנגרמת לנכס.
 .10יש לדעתם לתקן ההוראות בדבר התמריץ לשימור מבנים ,כך שיתנו מענה
הולם לפגיעה הנגרמת לבעלי המבנים ,כולל תוספת זכויות בנייה מעבר לקיים
על-פי תכנית בנין עיר שבתוקף.
בהופעה בעל-פה בפני החוקר הוסיף השמאי מר י .זרניצקי שצריך לבטל את נושא
התמריץ היורד לגבי מימד זמן הביצוע של השימור ,וכן שהוא יציע למתנגדים
שיבקשו להיכנס לדרגת שימור עם מגבלות מחמירות.
)בכל מקרה ,הוא מודע לכך שהוא זקוק להסכמת שולחיו לכך ,ובהנחה שיסכימו
הוא ימציא הסכמתם בכתב( .לדעתו הניקוד שקיבל המבנה הוא ב"חסר" מבחינת
חשיבות האדריכלים המתכננים ,שלא קיבלו ניקוד בכלל ,ראוי היה לתת ציון – 6
נק' לאדריכל.
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עמדת הועדה המקומית
המבנה ,המכונה :בית רבינוביץ ,מאופין בסגנון "האר-דקו" הקרוי בתכנית "סגנון
מיוחד" ששלט בת"א זמן קצר ,פחות או יותר בשנים  1931-1928בשלהי תקופת
הסגנון האקלקטי .המבנה התחיל כמבנה בתכנון אדריכל יצחק קיפניס שנבנה ב-
 ,1927אך עיקר צורתו כנראה נתקבעה ע"י התוספת למבנה שתוכננה בידי אדר' יוסף
ברלין ב 1933-ומאוחר יותר ע"י תוספות נוספות שתכנן אדר' אריה שרון ושותפו ב.
אידלסון .המבנה שימש במקורו למגורים .המבנה קיבל ציון משוקלל לא גבוה
יחסית 25.5 ,נק' מתוך  60נק' אפשריות .המבנה בנוי על מסד מוגבה" ,במה" ,אליה
מובילות  11מדרגות מן הרחוב ,עובדה המוסיפה לרושם של המבנה .המבנה לא נכלל
בקטגוריה של מגבלות מחמירות .בתכנית נעשה נסיון לאזן בין כמות המבנים
לשימור ב"מגבלות מחמירות" ליתר המבנים בשימור רגיל .האיזון מתחשב בכמות
שה"שוק" בת"א יוכל לקלוט במגרשים "המקבלים" ,ולכן לא ניתן להחיל את
הגדרת "המגבלות המחמירות" על כל המבנים ,גם מתוך המחשבה שרק חלק קטן
יותר מתאים להגדרה זו .בהגדרה של "שימור ללא הגבלות מחמירות" מתווספות
זכויות בנייה מסוימות כדי "לפצות" עבור העלויות הנוספות של השימור המוטלות
על הבעלים.
בקריטריון של האדריכל לא הוענק ציון בטעות .נציגי הועדה הסבו תשומת ליבו של
מר זרניצקי לכך ,שהכנסת המבנה למגבלות מחמירות פירושו להחזיר את המבנה
למצבו המקורי בשנות ה 20-של המאה שעברה .ההתייחסות ליתר הנושאים
הכלליים ,הכלכליים והמשפטיים ,נמצאת בדרפט ההתנגדויות שהוכן ע"י צוות
השימור.
המלצת החוקר
בניגוד למתנגדים אחרים התובעים להוציא בכלל את המבנה שלהם מתכנית
השימור ,ביקש בא-כוח המתנגדים להעביר את המבנה שלהם ממעמד של שימור
רגיל למעמד של שימור עם מגבלות מחמירות.
נציגי הועדה המקומית הסבירו באופן ברור שהם אינם מעונינים להוסיף עוד מבנים
מסוג זה של המגבלות המחמירות ,משום שיש לשמור על איזון בכמות המבנים
הללו ,כל עוד אין ביקוש ואין היצע מספיק של "מגרשים מקבלים" שיוכלו לקלוט
את זכויות הבנייה ממבנים עם מגבלות מחמירות .אמנם התברר שמשום מה שכחו
להעניק ציון בקריטריון של אדריכל המבנה ,אבל גם אם היה נוסף ציון זה לציון
הכולל המשוקלל ,לא היה עובר הציון הכולל סך  32נקודות ולא היה נמצא ראוי
לשימור עם מגבלות מחמירות.
אני ממליץ לא לקבל את ההתנגדות ,להשאיר את המבנה כמבנה לשימור רגיל.
ההתייחסות לנושאים כלכליים ,משפטיים וכלליים אחרים תיעשה במסגרת פרק
הפתיחה להמלצות החוקר.
מס' סידורי – 22
מס' המבנה ברשימת השימור – 680

הכתובת :רח' לילינבלום  42פינת רח'
נחלת בנימין 73
המתנגד :חב' לשרותים ,הנהלה ונאמנות י.ש.ס בע"מ המייצג :עו"ד סמואל אלון
עמדת המתנגד
התנגדותו לתכנית השימור נובעת מהסיבות הבאות:
 .1הבנין ,בנין רגיל לחלוטין ,ללא ערך ארכיטקטוני ,ערך היסטורי ,או לאומי או
ארכיאולוגי.
 .2אין הסבר או פרוט בתכנית מהו "הסגנון הבינלאומי" וכיצד תואם הבנין סגנון
זה.
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.3
.4

.5

הבנין נבנה בשתי תקופות 2 .קומות נבנו בשנות ה) 20-של המאה ה (20-ולאחר
מכן נוספה קומה שלישית בשנת  ,1935כך שהבנין מהווה שעטנז של אדריכלות
ללא סגנון מיוחד .לכן יש להוציא את הבנין מרשימת הבנינים לשימור.
בנוסף ,יש לערוך שינויים יסודיים בתקנות תכנית השימור הואיל והם פוגעים
במידה בלתי סבירה בקניין הבעלים ,מהסיבות הבאות:
 4.1תכנית השימור הינה כוללנית וגורפת ואינה מפרטת איזה אלמנטים מכל
בנין ראויים לשימור .אם מטרת השימור היא רק לשמר חזיתית או
פריטים ארכיטקטונים מסוימים ,יש לציין זאת במפורש בתכנית.
המתכננים צריכים להתייחס פרטנית לכל מבנה.
 4.2יש לבטל לחלוטין את המגבלה על ביצוע שינויים פנימיים במבנה.
 4.3הכנת תיק תיעוד צריכה להיעשות ע"י הועדה המקומית ועל חשבונה.
 4.4יש לקבוע בתכנית כי מבצעי תכנית השימור יזכו למענקים מהרשות
לצורך השימור בשיעור שבין  50%ל 75%-מערך עלויות השימור.
 4.5יש לקבוע בתכנית השימור כי מבצעי שימור יזכו להנחה משמעותית
בתשלומי ארנונה למשך  10שנים )בשל תרומתם לאיכות החיים
ולאסתטיקה של העיר(.
 4.6בענין העברת זכויות בנייה מבנין לשימור ל"בנין מקבל" ,יש לבטל את
מגבלות הגודל של "בנין מקבל") .הערת החוקר :הכוונה היא ל"מגרש
מקבל"(
 4.7יש לכלול בתכנית השימור סעיף מפורש המאפשר קיזוז עלויות השימור
כנגד היטל השבחה ,כופר חנייה ,כופר מקלטים ואגרות והיטלי בנייה.
 4.8יש לבטל את הסעיף בתכנית המאפשר לאסור חנייה בחצרות של מבנים
לשימור.
 4.9במקרה שהבנין לשימור כולל דיירים מוגנים יש לאפשר ביצוע שימור
חלקי ,ללא טיפול בקטעי המבנה המוחזקים ע"י הדיירים המוגנים,
וזאת כדי למנוע עימותים ומשפטים מיותרים.
על הועדה המחוזית לחייב את הועדה המקומית לציין את המקורות הכספיים
לביצוע התכנית ולחייב את הועדה המקומית להקים קרן למתן פיצויים
ומענקים למבצעי השימור.
בהופיעו לפני החוקר ,הוסיף עו"ד אלון סמואל מספר דברים בעל-פה:
 .1בענין הקריטריונים לבחירת המבנה ומתן הציונים לפיהם ,אין דרך
אחרת אלא לחשוף בפני המתנגדים את מלוא הנימוקים שהיוו את
הבסיס להחלטה על בחירת הבנין ,כמבנה לשימור.
 .2הסבר מטרות התכנית ,בתכנית השימור ,הינו לקוי.
 .3התוצאה של תכנית השימור ,המוצר הסופי ,הוא "תפסת מרובה ,לא
תפסת כלום"! הוא לא יגרום לשימור בת"א ,הוא יביא להרס של כל
הבנינים שראוי לשמר אלמנטים בלבד מתוכם ,מכיוון שמדובר פה
בשימור טוטאלי.
 .4אם יהיה דייר אחד מוגן שיתנגד לבעל-הבית שלו ,ולא יהיה מוכן
להיכנס ולשנות את החזיתות של חנותו או דירתו ,הבנין נידון לכלייה,
ורכוש שנצבר בעמל רב יירד לטמיון .לא ניתן להכריח דייר מוגן לפתוח
מרפסת סגורה.
 .5היתרי בנייה לא יוצאו מכיוון שאף אחד לא ייכנס למערכת עלויות כל-
כך גדולה.
 .6האלמנט החשוב ביותר של הבנינים הן החזיתות הראשיות של המבנה
כלפי הרחוב.
 .7עו"ד סמואל הביא חוות דעת ארכיטקטונית של אדריכל אבנר אקרמן
על המבנה לשימור.
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אדר' אקרמן קבע שבמבנה זה יש שלושה אלמנטים הראויים
להתייחסות
 (1חלון "הברומטר" המאורך ,בחדר המדרגות.
 (2החלונות הורטיקליים )האנכיים( של המבנה.
" (3הקורניזים" – הכרכובים האופקיים המתמשכים.
אך יש דוגמאות הרבה יותר טובות לאלמנטים אלה ,בתל-אביב .ככלל,
הבנין הזה לא ראוי לשימור.
לגבי האדריכלים שתכננו את הבנין – טבצ'ניק ואח"כ ירמיצקי ,לא
נמצאו כל התייחסויות לגבי חשיבותם כאדריכלים.
 .8בבנין זה ,בנויות משני צדדיו חנויות שנוספו מאוחר יותר; אך הוא בדק
ומצא שהחנויות נבנו על פי היתרי בנייה .בעוד שאדר' נ .סמוק ,ראש
צוות השימור לשעבר ,כתבה שיש צורך להרוס חנויות אלו ,ולכך הוא
מתנגד גם .הוא מוכן להמציא העתקים של היתרים אלה.
 .9עומד על כך שיתירו לו להכניס חנייה לחצר המבנה ,מילא אם יאסרו
עליו להכין מקום חנייה בחזית המבנה ,אבל בצידי המבנה ומאחוריו
ניתן למקם חנייה ובלא חנייה קשה לבנין לתפקד .חנייה היא נושא
קריטי לשימור במע"ר של ת"א.
 .10נושא אחרון – התקציב של התכנית
תכנית השימור חייבת להראות את האמצעים הכספיים שמעמידה
העיריה ליישום התכנית:
א .כדי לאפשר פיצויים על פגיעה תכנונית לפי סעיף  117לחוק.
ב .כדי לאפשר מענקים למבצעי השימור )כפי שמקובל בארה"ב
ובאנגליה(.
ע"י מתן הנחות בארנונה לתקופה ארוכה.
ג.
אם ישאירו את השימור כנטל על כתפי הייזמים התוצאה תהיה כפי
שהיא נכון "להיום" – דהיינו ,לא שומרו בכל ת"א יותר מ 50-מבנים
בשלמותם) .אדר' ניצה סמוק טוענת בתוקף ששופצו  300מבנים ולא כפי
שטען עו"ד סמואל(.
עמדת הועדה המקומית
מבנה זה יוזם ע"י אלכסנדר פרומקין ושימש במקורו לבית-משרדים )עו"ד סמואל
טען שבמקור זה נבנה כמלטשת יהלומים בשנות ה 20-של המאה שעברה( .היו שתי
פזות לבניית בנין זה .הראשונה ,התרחשה כנראה בשנות ה 20-ובה תכנן אדריכל
טבצ'ניק בנין בסגנון האקלקטי .הפזה השנייה ,התרחשה בשנת  ,1935כאשר אדר'
ירמיצקי תכנן בנין חדש בסגנון הבינלאומי אשר נבנה על גבי המבנה הראשון שהיה
קיים במגרש זה ועטף אותו כליל .כך שטענת עו"ד אלון סמואל לשעטנז של סגנונות
אדריכליים אינה נכונה ,כי אין רואים היום שום פרט מהמבנה המקורי שהיה בן
שתי קומות )כך לדברי ניצה סמוק ,בעוד שלדברי עו"ד סמואל נבנתה במקום רק
קומה אחת( .תופעה זו לדברי אדר' נ .סמוק קרתה בלמעלה משליש מהבנינים
בסגנון האקלקטי בת"א .הציון המשוקלל שניתן ע"י צוות השימור למבנה זה הוא
 27.5נק' מתוך  60.0נק' אפשריות ,קרי בנין – לשימור רגיל.
למיטב ידיעתה של גב' סמוך החנויות בצידי המבנה נבנו ללא היתר-בנייה ולכן
דרשה להרסן .זה נוגע גם לבקשת המתנגדים לגבי מקומות החנייה .היות והחצר
האחורית מוגבהת במטר וחצי לפחות ממפלס הרחוב ,אין אפשרות לגישה למכוניות
לחצר האחורית ,בנוסף למחסום הפיזי של החנויות שנבנו ללא היתר .באשר
לאפשרות לממש את זכויות הבנייה שנותרו במבנה זה ) 300מ"ר בקירוב( ,למבנה
חצר אחורית רבועה ,שנוצרה כתוצאה מהיות המבנה פינתי וצורתו צורת האות , L
לכן ניתן להשלים את הבנייה בתוך החצר גם בגלל הגדלת תכסית הקרקע ובחלקו
גם על גבי גג המבנה ,אך התנאי הוא הריסת החנויות שנבנו ללא היתר בצידי
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המבנה ,מה שיאפשר גם את הגישה לחצר האחורית ופינוי האשפה .הועדה
המקומית שוקלת מתן הנחות בארנונה לתמרוץ השימור ,אך אין עדיין החלטה
סופית בעניין זה .התייחסות ליתר הנושאים נמצאת בדרפט ההתנגדויות באופן
כללי.
המלצת החוקר
לא משנה אם במקור נבנה הבניין כמבנה בסגנון אקלקטי ,במצבו הנוכחי הוא מייצג
באופן ברור את הסגנון הבינלאומי .אני מסכים עם ההמלצה שהמבנה ראוי לשימור
רגיל נראה שניתן למצות את זכויות הבנייה במגרש זה .אם החנויות בצידי המבנה
נבנו ללא היתר ואת זאת אפשר לבדוק ולהוכיח )כאשר חובת ההוכחה על הבעלים,
ועו"ד א .סמואל אמר שהוא יכול להמציא הוכחות( אזי יהיה צורך להרוס את
החנויות .יש לבחון הסדרת חנייה במגרש ,למרות הפרשי הגבהים בין החצר לרחוב,
אולי ע"י התחפרות מסוימת בקרקע .כמו כן יש לבחון התקנת מעלית במבנה זה,
בתנאי שהיא לא תמוקם בחזיתות הראשיות כלפי הרחובות החיצוניים ,וזאת כמובן
במידה והבעלים יהיו מעונינים בכך .לפי הערכת נציגי הועדה המקומית – ת"א ,ניתן
לממש את זכויות הבנייה בתוך המגרש הקיים ,ונראה לי שזו הערכה נכונה .אני
ממליץ לדחות את ההתנגדות .אגב ,לפי בדיקת הרגישות של הציון המשוקלל )27.5
נק'( לא נראה לי שגם אם היו משנים את הציונים ,היה הציון המשוקלל הכולל יורד
אל מתחת ל 24.0-נקודות .מה שמותיר את הבניין בתכנית .נושאים כלליים אחרים
יידונו בפרק הפותח את ההמלצות.
מס' סידורי 24 -
הכתובת :רח' ליליינבלום 17
מס' המבנה ברשימת השימור – 669
המייצג בתחילה -עו"ד
המתנגד :חב' בית רחוב ליליינבלום  – 17ת"א בע"מ
יעקב לויעד
בשלב השני -עו"ד אשר אברהם
עמדת המתנגדים :חב' בית רח' ליליינבלום  – 17גב' שטרנברג ומר רומן.
 .1תכנית השימור גורפת ,באה להנציח מצב קיים של מאות ביניינים ,הינה
כוללנית ביותר ולא פרטנית .גישה המחטיאה את המטרה בבחינת "תפסת
מרובה לא תפסת"!
 .2התכנית פוגעת חמורות בקנינם של מאות בעלי נכסים ,פוגעת בסחירות
הנכסים ומהווה בפועל הפקעה ללא תשלום פיצויים.
 .3בבנין זה אין כל ייחוד ,לא סגנון "אקלקטי" או סגנון ארכיטקטוני ייחודי אחר
איזה שהוא .מבחינה ארכיטקטונית הבניו אינו ראוי לשימור.
 .4הבנין נבנה לפני כ 70 -שנה )ויותר( .הוא כולל מרתף ,קומת קרקע ,קומה א'
ודירת גג .מצב רוב היחידות בבנין הינו בכי רע ובאופן כליי ניתן לאמר כי
הבנין ראוי להריסה.
 .5תכנית השימור דנה אמנם בשיפוץ מבנים לשימור ,ברם ,אין אפשרות מעשית
לביצוע שיפוץ בבנין ,אלא מן הראוי להרוס אותו ולבנותו מחדש.
 .6לחילופין ,גם אם תחליט הועדה המחוזית כי הבנין ראוי לשימור ,יש לקבוע כי
עקב מצבו הרעוע ,מן הראוי להרוס אותו כליל ולבנותו מחדש על-פי סגנון
אשר יתואם עם אדריכל העיריה.
בשלב ההופעה לפני החוקר ,התחלף המייצג בעו"ד א .אשר.
עו"ד אשר הוסיף בעל-פה מספר דברים .הוא מזדהה עם מה שאמר עו"ד ד"ר
משה ויינברג בהופעתו לפני החוקר )יש להניח שמדובר בנושאים הכלליים,
משפטיים ,קניונים ופרוצדורליים( .טוען שהציון הגבוה )יחסית( של המבנה
הזה שניתן לו ע"י צוות השימור ,נובע מעיקר ממיקומו ברחוב ,שהוא מתחם
לשימור )רח' לילינבלום( ,ומן העובדה שתוכנן ע"י אדריכל ידוע – אדר' י.
מגידוביץ ,שני פרמטרים אלה כבר העניקו לו  16נקודות מתוך  25.5נק',
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שקיבל כציון משוקלל בסה"כ .הניקוד לקונסטרוקציה והחלל הפנימי
והחיצוני מופרך למבנה אין איזה שהוא ערך ,לא היסטורי ולא כלכלי.
הבנין נמצא בתהליך התפוררות ,לפחות משנת  ,1988כאשר הוצאו לגביו צווי-
הריסה והכרזות של מבנה מסומן; כאשר בשנת  1988או  ,1990חלק מהאגף
של הבנין נהרס על-פי צווים של העיריה ,כולל מדרגות לדירת הגג העומדת
נטושה כי אי-אפשר להגיע אליה היום בגלל אותו צו-הריסה .רק הקומה שמעל
קומת-הקרקע משמשת למגורים ,היתר מיועד לחנויות.
לעניות דעתו ,הבנין הזה אינו ראוי לשימור משום בחינה ,אלא ראוי להרסו!
עמדת הועדה המקומית
זהו מבנה בסגנון האקלקטי המכונה "בית פלוסט" שתוכנן ע"י אדר' יהודה
מגידוביץ' ונבנה בשנת  .1926יעודו המקורי היה למגורים .הוא משתייך
לתקופת הבנייה המוקדמת של ת"א ,כמתחם השני מבחינה היסטורית אחרי
מתחם "אחוזת-בית" .בתחילה היתה המסחר אסור ב"אחוזת-בית" ובת"א,
כך שהופעת החנויות במבנה זה ,מאוחרת יותר .הציון המשוקלל שניתן למבנה
ע"י צוות-השימור הוא  25.5נק' מתוך  60.0נק' אפשריות .מבחינה פיסית
המבנה הוכרז כמסוכן .זהו מבנה שעבר תהפוכות ,אבל אם הוא יטופל נכון,
העתיד שלו מזהיר.
בועדה לטיעוני המתנגדים ,המופיע במסמך "דרפט ההתנגדויות" שהוכן ע"י
הועדה המקומית נאמר כך:
שמירה על המבנה הקיים היא בבסיס מטרות השימור .הריסתו נוגדת את
מטרות השימור .מבנה לשימור דורש התייחסות יותר יסודית במציאת
הפתרונות הפונקציונליים לניצול המבנה ,אך כפי שנלמד מהנסיון של יישום
פתרונות השימור בתל-אביב ומדוגמאות בעולם ,לאחר תהליך שיקום מושכל
ומבוקר ,האיכויות הנובעות מהשימור מצדיקות את ההשקעה התכנונית
והכספית ,כי הן מעניקות ערך מוסף למבנה.
בעלות על מבנה מקנה זכויות וחובות כאחד .אחזקה שוטפת היא באחריות
הבעלים ולאחר הזנחה ארוכת שנים לא ניתן לצפות שהמבנה ימשיך לתפקד
כבעבר או לדרוש מהעיריה את מימון הוצאות השיפוץ הגבוהות ,שהיו צפויות
להימנע אם האחזקה היתה תקינה .בכל מקרה ,ניתן לממש במבנה זה ,את
זכויות הבנייה התקפות )אם יש לו בכלל( וכן את התמריצים שמוצע להוסיף
לתכנית.
הוספת יתרת זכויות הבנייה והתמריצים אמורים לכסות על עלויות השימור.
העיריה לוקחת בחשבון את עלויות השימור בתחשיבי ההשבחה ובכך
משתתפת חלקית בעלויות השיפוץ ,כך שהנטל מתחלק בין הרשות לבעלים.
מימוש הזכויות התקפות ,לא יימנע כתוצאה מתכנית השימור .הועדה
המקומית ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה זה הוא דוגמא לכך ,ש"התאבון גדול מיכולת העיכול" .הבנין הוא דוגמא
צנועה לסגנון האקלקטי .נאה אך לא "מדהים" או "יחיד במינו".
חלקו הקדמי של המבנה ,ובעיקר בקומה השנייה שלו ,נאה ואופייני ,כולל גג
הרעפים לעומת זאת קומת הקרקע המסחרית היא גיבוב "חסר טעם" ,שלא
נותר בו הרבה מן הבנין המקורי .מצבו הפיסי של המבנה רעוע ביותר ,ולא
בכדי הוכרז כ"מבנה מסוכן" :חלקו האחורי של המבנה ובעיקר החצר
האחורית על המבנים המגובבים בה ,שספק אם הם נבנו על-פי היתר ,הם
מראה מביש באמת.
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לפנינו מבנה ישן מאוד בן  78שנים ,שמצבו הפיסי "בכי רע" ,ומה שנותר
מ"תפארתו" ,היא החזית הקדמית של הקומה השנייה ומראה גג הרעפים.
בעיני ,זו דוגמא לכך ,שאי אפשר לדבר על השימור במובנו המלא והכולל.
לכל היותר ,ניתן לשמר את החלק הקדמי בלבד ,בתוספת קטעים קצרים,
משתי החזיתות הצידיות .וזאת בעיקר בשל החשיבות של יתר המבנים
הסמוכים ברח' לילינבלום ,שאני מסכים על חשיבותו כאנסמבל של מבנים
לשימור מסוגים שונים .זה מחייב ,לנקות את מראה החנויות בחזית הבנין
בצורה דרסטית.
ראוי לשקול מתן זכויות בנייה נוספות ,מעבר לרגיל ולמקובל בתכנית השימור
כי אחרת לא יהיה זה מוצדק לחזק את המבנה הרעוע ,בגין העלויות הגבוהות
מאד הנדרשות לכך .תוספת זכויות ניתן למקם בחלקו האחורי של המבנה תוך
הריסתו החלקית בחצר ,שכיום היא תפוסה ,מבחינת התכסית ,כמעט
במלואה.
לדעתי ,אלה הם התנאים לשימור המבנה .אם לא יתקבלו תנאים אלה על דעת
הועדה המחוזית ,אני ממליץ לוותר על שימור המבנה .בסיכום ,דחיית
ההתנגדות מותנית ,בהחלטה יותר מפורטת של הועדה באשר לפתרון הפיסי
של השימור אשר ניתן לביצוע ,בעיקר בחלקו הקדמי של המבנה .תוספת
הזכויות מאחור כאמור ,נועדה לאפשר את מימון חיזוק המבנה באופן מסיבי
ואת מימון השיפוץ .אין לי מידע על יתרת הזכויות הקודמות לבנייה )אני
מעריך שלא נותרו כמעט זכויות כאלו( .את הפתרון המומלץ על-ידי ,אני חייב
לאמת ע"י ייעוץ ספציפי כלכלי-שמאי ,שיתווסף כאשר אקבל יועץ לשמאות.
מס' סידורי – )בישיבה( 3
מס' המבנה ברשימת השימור – 719
המתנגד :חב' אורידיקי בע"מ

הכתובת – רח' מונטיפיורי 36
המייצג – עו"ד א .סוכובולסקי

עמדת המתנגד
)המתנגד ובא-כוחו ,לא הופיעו לפני החוקר במועד שזומנו אליו(.
 .1דרישות השימור והאחזקה לפי התכנית ,אינן סבירות והן בלתי הגיוניות .בין
השאר משום אמורות להיקבע עפ"י שיקול הדעת המוחלט של רשות הרישוי
ומהנדס העיר ,מבלי לקבוע קריטריונים מנחים לשימור.
 .2שינוי כלשהו בבנין ,לרבות שינוי במערך החללים הפנימיים ,אמור להיקבע ע"י
רשות הרישוי בהתאם לשיקול דעתה המוחלט.
דבר זה הינו בלתי סביר ופוגע בצורה קשה בזכות הקנין של הבעלים.
 .3סעיף ב) (4לתכנית המוצעת ,מחייב שיפוץ ואחזקה לפי דרישות בלתי ידועות
של מהנדס העיר.
עמדת הועדה המקומית
מבנה הקרוי "גוגול" ,תוכנן בסגנון האקלקטי ע"י האדריכל משה לוברניצקי ונבנה
ב .1924-צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  28.0 /נק' .בשנת
 1988שוקם ושופץ המבנה .האלמנט הבולט במבנה הוא ארקר מרכזי מעוגל ובראשו
כיפה המצופה באריחי אבץ .הכרכוב העליון של המבנה ,מסתיר את גג הרעפים
מאחור .השימוש המקורי היה למגורים ,השימוש הנוכחי – משרדים .באשר
לקריטריונים המנחים לשימור ,החליטה הועדה המקומית לתכנון ת"א כי "מסמך
הנחיות לטיפול ושיקום במבנים קיימים" ,יצויין בתקנון התכנית שיתייחס אליו
כמסמך חיצוני אשר יעודכן מעת לעת.
שינוי במערך הפנימי של המבנה עלול להשפיע על צורתו החיצונית ולכן חייב להיות
תיאום לגבי כך ,עם צוות השימור של עירית ת"א.
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דרישות השימור והאחזקה לפי התכנית הן סבירות והגיוניות ,והתכנית מפרטת
תמריצים האמורים לכסות על ההוצאות הכרוכות בגין השימור .לסיום ,הועדה
המקומית דוחה את ההתנגדות.
המלצת החוקר
כאמור המתנגד או בא-כוחו לא הופיעו לפני החוקר ,למרות זימונם.
המבנה האמור שופץ בפועל ,ונראה במצב טוב מאוד; הכללתו ברשימת המבנים
לשימור באה להגן עליו למעשה מפני הרס או שינויים לא רצויים בעתיד ולחייב
תחזוקתו כמבנה לשימור .אני מזדהה בענין זה עם עמדת הועדה המקומית .בנושא
הפגיעה בזכות הקנין ,איני מסכים עם המתנגדים ,אתייחס לנושא באופן כללי בפרק
הפותח את ההמלצות .לסיכום ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי4 :
מס' המבנה ברשימת השימור – 718
מונטיפיורי 34
המתנגד :חב' רוסתם דר

הכתובת :רח' יבנה  15פינת רח'
המייצג :עו"ד א .סוכובולסקי

עמדת המתנגד
העו"ד המייצג את המתנגד ,מר א .סוכובולסקי ,מייצג גם את חב' "אורידיקי" בענין
התנגדותה להכללת מבנה מס'  719ברשימת השימור ,שהוא הבנין הצמוד למבנה
ברח' יבנה  15פינת רח' מונטיפיורי )כתובתו :רח' מונטיפיורי  .(36ההתנגדות נוסחה
בשני המקרים באופן זהה לחלוטין .אי-לכך ,אני מפנה תשומת לב הקורא לנוסח של
עמדת המתנגד כפי שמופיע במבנה שמספרו הסידורי ) 3בישיבת התנגדויות מס' ,(2
המופיע בעמודים שלפני עמוד זה .המתנגד ובא-כוחו לא הופיעו לישיבה.
עמדת הועדה המקומית
מבנה הקרוי בית "סופרסקי" ,תוכנן בסגנון האקלקטי ע"י האדריכל אריה שטרימר
ונבנה בשנת  .1924צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק' 33.0 /
נק' ,אשר מכניס אותו לרשימת השימור בהגבלות מחמירות .השימוש המקורי היה
למגורים ,השימוש הנוכחי למשרדים.
יתר פרטי ההתייחסות זהים לעמדת הועדה המקומית לגבי המבנה ברח' מונטיפיורי
) 36מס' מבנה ברשימת השימור –  ,(719הצמוד למבנה זה.
נא ראו התייחסות הועדה המקומית ,המובאת בעמודים הקודמים .המלצת הועדה
היא להעביר את המבנה למצב שבו תהיה לבעלים האופציה לבחור בין הישארות
במצב של מבנה לשימור במגבלות מחמירות לבין בחירה במצב של מבנה לשימור
רגיל.
המלצת החוקר
המתנגד או בא-כוחו לא הופיעו לפני החוקר ,למרות זימונם.
מצבו של מבנה זה דומה מאוד למבנה הצמוד אליו ברח' מונטיפיורי  .36המבנה
שופץ בפועל לפני מספר שנים ונראה במצב מצוין )בקריטריון – מצב פיזי ניתן לו
הציון –  5.0ע"י צוות השימור( .הכללתו ברשימת המבנים לשימור באה להגן עליו
מפני הרס או שינויים לא רצויים בעתיד ,ולחייב תחזוקה שוטפת כמבנה לשימור.
אני מסכים בענין זה עם עמדת הועדה המקומית .בנושא הפגיעה בזכות הקנין ,איני
מסכים עם המתנגדים .אתייחס לנושא באופן כללי בפרק הפותח את ההמלצות.
לסיכום ,אני ממליץ לאמץ את הצעת הועדה המקומית לאפשר לבעלים את אופצית
הבחירה בין מבנה לשימור במגבלות מחמירות לבין מבנה לשימור רגיל.
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מס' סידורי – 8
מס' המבנה ברשימת השימור – 349

הכתובת :רח' החשמל 12

המתנגדים – לאה ידידיה ,מרים סלומי ,עו"ד דן חסון ,ד"ר גד חסון ,ר .גולוס
המייצג :עו"ד בת שבע זגורי ,ממשרד ברין ,חסון ,מאיר ,קימקין ושות'
עמדת המתנגדים
 .1מסעיף  ,1לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבנייה עולה ,כי כדי שבנין יהיה
בנין לשימור הוא צריך להיות בעל חשיבות הסטורית ,לאומית ,אדריכלית או
ארכיאולוגית ,הבנין שבנדון אינו עונה על אף אחד מהפרמטרים הנ"ל.
 .2לבניין אין חשיבות אדריכלית כלשהי .מדובר בבנין פשוט ומכוער בעל קוים
פשוטים וישרים ,ללא כל ייחוד שהוא ואינו צריך להיות בנין לשימור .מן
הראוי להרסו ולבנות בנין יפה במקומו.
 .3בכוונת המתנגדים להרוס בעתיד את הבנין ולבנות במקומו בנין אחר חדיש
מודרני ,יפה וגדול יותר למטרות השכרה .בנין חדיש כזה ,יתרום אף ליופי
הסביבה .אם יוכרז הבנין לשימור ,זה יפגע באפשרות המתנגדים לנצל באופן
מקסימלי את רכושם.
המתנגדים ובא-כוחם ,לא הגיעו לישיבה להשמעת דברם לפני החוקר.
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן בידי אדריכל ש .שטיינבוך ונבנה בשנת .1936
שימושו המקורי היה למטרת משרדים .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה –
 60.0נק'  31.0 /נק' ,אך ציון זה עדיין לא עובר את סף השימור עם הגבלות
מחמירות.
בנוסף ,במענה לטיעוני המתנגדים – הוספה התייחסות במסמך "דרפט ההתנגדויות"
שהוכן ע"י הועדה המקומית ,והיא מצוטטת גם לגבי מבנה מס' סידורי  24בישיבה
זו – זהו המבנה ברח' לילינבלום מס' ) 17מס' המבנה ברשימת השימור  .(669 -אני
מפנה את קורא הדו"ח להתייחסות זהה ,זו המופיעה בשלמותה לגבי אותו מבנה,
המסקנה הסופית של הועדה המקומית ,היא ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה "נקי" ואופייני מאוד לסגנון הבינלאומי .קוים "פשוטים וישרים" אינם
מצביעים על כיעורו של הבנין כטענת המתנגדים ,אלא להיפך על עיצוב "נקי"
ומודרני .זהו דווקא ייחודו של הסגנון לפיו תוכנן המבנה .אם ישמר וישופץ המבנה
כהלכה ,גם הוא יתרום ל"יפי הסביבה" .ניתן לממש במבנה ,זכויות בנייה תקפות
)אם יש לו עדיין( וכן את התמריצים שמוצעים בתכנית השימור .בסיכום ,אני
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה( – 10
הכתובת :רח' לבונטין  28פ .רח' מקוה
מס' המבנה ברשימת השימור – 637
----------ישראל 15המתנגדים :דניאל יעקובזון – לאה צוקר המייצג:
עמדת המתנגדים
המתנגדים לא הופיעו בפני החוקר במועד הזימון ,אין להם בא-כוח המייצגם.
 .1הבנין הנדון נבנה בשנת  ,1937והוא משמש למגורים ולבתי עסק .חלק
מהדיירים מוגנים בתוקף החוק.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

הבנין הנדון הינו בית רגיל ללא סגנון או אופי מיוחד ,ואין בו דבר הקשור
למורשת הבנויה של העיר.
בשנות ה 80-של המאה העשרים ,בהדרכת חב' עזרה ובצרון בע"מ ,השקיעו
סכום כסף ניכר לשיפוץ הבנין הנדון.
אין כל הצדקה ,מקצועית או אחרת ,לכלול את הבנין בתכנית השימור לשם
הבטחת המורשת הבנויה של העיר.
אין בדעתם להשקיע כספים נוספים בבנין ,והם אינם מוכנים או מעונינים
להיכנס להוצאות בקשר לכך.
הם שומרים לעצמם את כל הזכויות לבנייה נוספת ,במידה ויחליטו על כך
בעתיד.
התכנית לשימור פוגעת שלא כדין בקנינם ובזכויותיהם המוקנים להם בחוק.

עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדריכל מ .הלברט ,ונבנה בשנת  .1936במקור
שימש המבנה למשרדים )כיום למגורים ובתי עסק( .צוות-השימור נתן לו ציון
משוקלל גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' ,שהכניס את המבנה לקטגוריה של מבנים
לשימור בהגבלות מחמירות.
בהתייחסות להתנגדות המופיעה ב"דרפט ההתנגדויות" של עירית ת"א – הועדה
המקומית נאמר כך:
"מראהו של המבנה אינו מעיד כלל על כך ששופץ לאחרונה ,אם מפאת הזמן הארוך
שעבר או בשל שיפוץ ללא הנחיות אדריכליות מתאימות .בכל מקרה השיפוץ העתידי
ייעשה לפי הנחיות השימור ותוך התחשבות במצב המבנה.
השיפוץ שיעבור המבנה בעתיד ,יבוצע במסגרת תכנית חדשה למימוש יתרת הזכויות
התקפות והתמריצים הנלווים ב"מגרש מקבל" .המלצתה היא :לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה שמדובר בו ,בית יעקובסון ,יוצא-דופן מבחינת האיכות והעושר
הארכיטקטוני המאפיינים אותו .זוהי דוגמא מעולה לסגנון הבינלאומי ,המתבטא
גם בחזית המיוחדת של חדר-המדרגות ,גם בפינות מעוגלות )בחזית הדרומית(,
בחלונות העגולים ,בקורות האופקיות על הגג המקבילות למעקה הזיזי הבולט של
מעקה הגג ,במרפסות הבולטות ועוד .ולמרות שהבנין מוכרב מהרבה אלמנטים
שונים ,הוא מעוצב בהרמוניה ובחן .המבנה פינתי ,ומקבל חשיפה נרחבת לעין
הציבור בסיכום ,הוא זכאי בהחלט להגדרה של מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות
ועם אופי מיוחד .התייחסותי לנושא הקנייני וזכויות הבעלים ,בפרק הפותח הכללי
של דו"ח המלצותיי.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה( – 15
הכתובת :רח' הרצל 72-74
מס' המבנה ברשימת השימור – 440
-------המייצג:
המתנגדת :גב' שולמית בנדל
עמדת המתנגדת )המתנגדת לא הופיעה לישיבה בפני החוקר(
 .1בגלל שימור הבנין ,ייגרמו לה נזקים כספיים רבים כדלקמן:
א .תהיה הפחתה בערך הבנין
ב .תהיה הגבלה במכירת הנכס
ג .תהיה הגדלה בהוספת בנייה בעתיד
ד .תיווצר הגבלה בשיפוצים והתאמות במושכר ,שתגרום לדיירים שוכרים
לוותר על הרצון לשכור את המבנה.
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לסיכום
שימור המבנה יפגע בערך המבנה ,שרק חלק ממנו בבעלותה ,הכנסותיה משכר
הדירה יתמעטו ,פרנסתה תפגע )כי מהכנסות אלו היא מתקיימת בדוחק( ובגילה
המתקדם כל פגיעה או שינוי במבנה יפגעו בה מאוד.
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון בנייה מיוחד סגנון "האר-דקו" ,כמעבר בין הסגנון האקלקטי לסגנון
הבינלאומי .המבנה" ,בית מוגרבי" ,שנבנה בשנת  ,1926תוכנן בידי האדריכל יוסף
ברלין .המבנה שימש במקורו למגורים ,כיום יש בו שימושים מעורבים .צוות
השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה  60.0נק'  32.0 /נק' ,כלומר על סף המעבר
לשימור במגבלות מחמירות .הועדה המקומית סבורה שרח' הרצל כולו חשוב ,בגלל
רצף המבנים לשימור )למרות ההזנחה הרבה של המבנים( לדעתם יש עדיין זכויות
בנייה רבות למבנה ,הנקבעות ביחס לרוחב הרחוב .הועדה המליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
מהסגנון "המיוחד" כפי שהוגדר סגנון ה"אר-דקו" בתכנית השימור ,נותרו מעט
מבנים בת"א; לכן ,חשוב לשמור על המבנים המעטים המייצגים בצורה טובה סגנון
ארכיטקטוני זה .אם מעמדו של הבניין לשימור רגיל ,ניתן יהיה לבנות במסגרת
מבנה זה ,את התוספות/תמריצים המוקנים בתכנית השימור .תוספות אלו אמורות
לכסות את עלות השימור למרות שלהערכתי ,התמריצים בגין תוספות אלו אינם
מתמרצים באופן ניכר ואינטנסיבי את ביצוע השימור בפועל .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
כפתרון אפשרי נוסף ,למצב שנוצר והמתואר בהתנגדותה של גב' ש .בנדל ,אם היה
צוות השימור שוקל מחדש את הציון והיה מעלה אותו בסך הכל בנקודה אחת
בודדת ,היה המבנה עובר באופן אוטומטי למעמד של שימור במגבלות מחמירות
ובנסיבות מבנה ספציפי זה והבעלים שלו ,ייתכן שזה היה מקל עליהם לקבל תימרוץ
ניכר יותר ובסיוע מנגנון היישום של התכנית היו מחפשים עבורם "מגרש מקבל"
ואז היקף התימרוץ היה מאפשר לבעלי – המבנה לבצע את השימור .אני מציע זאת
לשיקולה של הועדה המחוזית )בהתייעצות גם עם צוות השימור של הועדה
המקומית לתכנון(.
מס' סידורי – 16
מספר המבנה ברשימת השימור 441 -
פלורנטין 38
המתנגד – רפאל היזלבך

הכתובת  -רח' הרצל -79פינת רח'
המייצג -

עמדת המתנגד
עמדת המתנגד והתנגדותו לא לוו בתצהיר חתום בפני עו"ד ,כפי שנדרש בחוק.
המתנגד לא הופיע לישיבה בפני החוקר ,למרות זימונו.
 .1למתנגד בעיות בריאות קשות .הוא עצמו נכה ואשתו נכה ב 100%-על כסא
גלגלים .הם נזקקים לטיפולים בבתי חולים וגם לטיפולים בחו"ל.
 .2אין שום דבר מיוחד במבנה שלו.
 .3המבנה נבנה לפני עשרות שנים ,הצנרת שלו רקובה לגמרי ,כולל צנרת הביוב.
 .4ערך הבנין יורד בצורה דרסטית עקב הכרזת המבנה לשימור
 .5בגלל השימור אי אפשר להרוס את הבניין ולבנותו מחדש.
עמדת הועדה המקומית
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הבנין בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' ו .הלר ,ונבנה ב .1933 -במקור שימש כבנין
למגורים .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל ברמה בינונית =  60.0נק'  27.0 /נק'
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות
היות והמתנגד לא הופיע להשמעת התנגדותו לפני החוקר ,לא הובעה גם התייחסות
מצד נציגי הועדה המקומית לעניין ההתנגדות .באופן כללי נמצא המענה "בדרפט
ההתנגדויות" שהוכן ע"י צוות השימור עבור הועדה המקומית לתכנון ואומץ על
ידה .לגבי הטענה שאין שום דבר מיוחד במבנה ,קבעה הועדה עמדתה כי המבנה
ראוי לשימור .לפני  50שנה המבנה נראה נהדר .היום יש הזנחה גדולה של המבנה
במפלס הרחוב ,יתכן שנעשה "עוול" לבנין והיה צריך לתת לו ציון יותר גבוה.
המלצת החוקר
לכאורה ,מבחינה טכנית ומשפטית לא לוותה ההתנגדות בתצהיר כנדרש בחוק.
למרות זאת מתוך כתב ההתנגדות שנכתב בכתב יד ,עולה מצב קשה למדי של
המתנגד ומשפחתו )בעיות נכות וכיו"ב(.
אי לכך ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות ,מבחינה מקצועית-ארכיטקטונית ,אך
מציע
שהועדה המחוזית ,לאחר בדיקת אימות הנתונים ומצב המתנגד ,תטיל על מנגנון
יישום
התכנית ,לכשיוקם ,לטפל ישירות ובאופן אינטנסיבי במקרה ספציפי זה.
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 3לתכנית השימור ת"א מס' /2650ב'
נערכה בת"א ביום 26.3.03
מס' סידורי בישיבה 10 -
מספר המבנה ברשימת השימור – 891
המתנגד – אסא פז

הכתובת :רח' פרישמן 60
------המייצג:

עמדת המתנגד
 .1המתנגד ,הינו "דייר מוגן" ,המתגורר בדירה בקומה ד' ברח' פרישמן  ,60מאז
תחילת  ,1957בה גר עם אשתו ,עד שנפטרה .הדירה שנבנתה על גג הבנין בן 3
הקומות,
ב ,1956-נבנתה על פי תכניתה של אשתו שהיתה אדריכלית ,בהיתר ובאישור
מינהל ההנדסה בעירית ת"א.
 .2ההתנגדות היא לסעיפים מס' – 10.1.3 :א) (2ולסעיף מס'  – 10.1.3ב )(1
שבהוראות התכנית .משום החשש שמן דהוא עלול לנסות ולפגוע בזכויותיו
בדירה וברכושו ,שהן זכויות שמורות.
)למען הבהירות ,סעיף  – 10.1.3מניעת פגיעה במבנים לשימור – קובע כך:
א .איסור הריסה
) (2הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר הריסת תוספות במבנה
לשימור שאינן מהוות חלק מהמבנה המקורי.
וסעיף  – 10.1.3קובע:
ב .שינויים במבנה לשימור ודרישות לאחזקתו
) (1כל פעולה חיצונית וכל פעולה פנימית המשפיעה על מעטפת המבנה
או משנה את מערכת החללים הפנימיים ,חומרי הגמר או הפרטים
הייחודיים תעשה באישור הועדה המקומית או רשות הרישוי
בהתאם לענין ,לאחר קבלת חוות-דעת מהנדס העיר בהתייחס לכל
פרטי הפעולה.
המתנגד הבהיר בדבריו בעל-פה בעת הישיבה את השתלשלות המקרה.
בשנת  ,1955קיבל הסכמה מהמפקח "על רכוש האויב" שהחזיק בבעלות
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זמנית על שני-שלישים מהמבנה )? – לא ברור בדיוק ,ייתכן שהכוונה
"לרכוש נטוש"? ,מכיוון שבעלת-הבית של בנין זה נספתה בשואה( .לבנות
דירה על גג הבנין על חשבונו של המתנגד ועל-פי תכנון שנערך ע"י רעייתו
האדריכלית ,ז"ל .הסיכום היה לטענתו ,שבכך יהפוך להיות דייר מוגן
בדירה זו .מאז  1957התגוררו בדירה זו ולא היו כל בעיות.
אולם ,לאחרונה ,נודע לי מפי בנה של בעלת-הבית-הנוכחית ,כי בשנת
 1997במרוצת דיונים על שיפוץ המבנה ,רמזו לו במחלקת ההנדסה של
העיריה ,שאם הוא רוצה להיפטר מדיירו המוגן )מר אסא פז( ,הוא יכול
להיעזר על-ידם .וזאת לאחר יותר מ 40-שנה שהיה דייר מוגן במבנה זה.
מר א .פז חושש שלפי התכנית יוכל בעל-המבנה ,להרוס את דירתו שהיא
תוספת בנויה משנת  1956על המבנה המקורי שהוא בנין לשימור ,שנבנה
במקור בשנת  ;1936וזאת כדי לבנות לעצמו דירה חדשה בשטח  150מ"ר
על גג המבנה ,במקום דירתו של מר א .פז ששטחה  63מ"ר .המתנגד
חושש איפוא לפגיעה חמורה בזכויותיו כדייר מוגן ,ומפני האפשרות
)הקיצונית( שדירתו תיהרס.
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדר' א .שפמן ונבנה בשנת .1936
צוות-השימור העניק לו את הציון המשוקלל = ) 60.0נק' 23.0/נק'() ,יש
להעיר :התוספת על הגג ,בה גר המתנגד ,נבנתה רק בשנת .(1956
ב 1997-הוצאו הנחיות שיפוץ למבנה על פי בקשת בעל-הבית ,אך השיפוץ
לא בוצע בפועל בהתאם להנחיות .בעל-הבית בירר בעירית ת"א את
האפשרות לבנות על הגג לפי התכנית .במבנה מסוג זה 3 ,קומות צמודות
קרקע ,יש אפשרות לבנות דירה אחת בגודל  150מ"ר .דירתו של מר אסא
פז היא בגודל  63מ"ר .מובן שבעל המבנה מעונין להשביח את הנכס ע"י
בניית דירה על הגג בשטח  150מ"ר ,אך הוא לא יוכל להשביח את הנכס
ע"י הגדלת דירתו של המתנגד ,א .פז.
לפי הנחיות השימור ,הדירה של מר א .פז אינה עומדת בהנחיות ,כי היא
מכוסה בגג רעפים משופע ,ואינה תואמת לנפחי המבנה ,ולכן כדי
להגדילה ,החלקים שאינם תואמים את הנחיות השימור ,אף אם נבנו
בהיתר יחויבו בהריסה כדי לבנות את הדירה הגדולה מחדש ,ללא פגיעה
בזכויות הבנייה.
בעייתו של המתנגד היא קנינית ,מול בעל המבנה.
לא יילקחו זכויות הבנייה של מר א .פז ,כך שמבחינת זכות הקנין שלו
הוא מוגן ,אף אחד לא מתכוון להרוס לו את השטח הבנוי שלו בן 63
מ"ר ,ולהשאיר אותו ללא דירה ,לפחות לא העירייה.
גם אם המבנה )בכללו( לא היה כלול בכלל בתכנית השימור" ,המשחק"
בין תכנית מס'  74הנוכחית התקפה שמאפשרת את קיום הדירה הקטנה
לבין תכנית "ס" )סמך( המאפשרת זכויות בנייה של דירה בת  150מ"ר
נשאר אותו דבר .זה בכלל לא משנה אם המבנה בתכנית השימור ,או לא
)על הגג מותר לבנות רק דירה אחת ,ולא שתי דירות(.
המלצת החוקר
המבנה ראוי לשימור ,לא רק על פי המלצת צוות השימור .ייתכן אפילו
שהניקוד שניתן לו נמוך במעט ממה שהיה ראוי לדעתי למבנה זה.
המתנגד ,אסא פז ,לא מתנגד למעשה לכלל התכנית אלא לשני סעיפים
ספציפיים בתכנית הנוגעים לבעייתו האישית .שכן ,החשש שלו שינסו
להרוס את דירתו על גג המבנה ,שהסעיפים הרלבנטיים בתכנית מתירים
את הפעולה הזו .לדעתי ,חששו מוגזם ,שכן לפי דבריו היו לו סיכום
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מוקדם עם הרשויות שהיו בעלות המבנה בזמנו שיוקנה לו מעמד של
דייר מוגן.
הבעיה שאני צופה פה ,וכן סבורה גם הועדה המקומית ,היא בעייה
קנינית בין המתנגד לבין בעל המבנה ולא בעייה של תכנית השימור ,שכן
גם לפי תכניות קיימות היה זכאי בעל-הבית לבנות דירה בת  150מ"ר על
גג המבנה .לאפשרות זו אין קשר לתכנית השימור /2650ב' ,שהיא הנושא
שלפנינו .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
הערה :גם גב' בתיה פיינצק הגישה התנגדות לתכנית השימור ,בהיותה
בעלת זכויות בנכס ברח' פרישמן  .60אבל היא נתנה ייפוי-כוח ל"מרכז
הכלכלי לשמאות והנדסה" בראשות ארז בוקרה וחגי זלצר ,לייצג אותה
בשמיעת ההתנגדות ע"י החוקר ,ולכן הועברה שמיעת התנגדותה לישיבה
מס'  ,10בה נשמעו כל ההתנגדויות שיוצגו ע"י "המרכז הכלכלי לשמאות
והנדסה" ,במרוכז.
מס' סידורי )בישיבה( – 5
המס' ברשימת המבנים לשימור – 564
פינת מזא"ה 49
המתנגד :אביבה ונירה פריד

הכתובת :רח' יהודה הלוי 99
המייצג :עו"ד אמנון חלד

עמדת המתנגד
• הבנין ,נשוא תכנית השימור ,סבל וסובל מליקויים תכנוניים והתקנת מתקנים
וחומרים ישנים ובלתי-מתאימים כך שיזדקק לשיפוצים ושינויים מרחיקי
לכת.
• תכנית השימור תמנע מביצוע אותם דברים חיוניים לשמירת הבנין במצב תקין
ואסתטי ,לרבות תיקון אותם מקומות ואלמנטים הנדרשים לשמירה על
בטיחות הדיירים והנזקקים לבנין.
• תכנית השימור ,תמנע ,שלא כדין ,ניצול זכויות הבנייה של בעלי-הבניין.
• החלת תכנית השימור תפחית בצורה משמעותית את השווי של הבנין ,וזאת
ללא כל הצדקה אוביקטיבית.
• אין כל צורך לשמר הבנין ואין בבנין כל פריט או אפיון המצדיק הפקדת תכנית
השימור.
בהופעת עו"ד א .חלד המייצג את המתנגדות ,סרב להוסיף פרט כלשהו,
והסתפק בהתנגדות הכתובה.
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדר' א .אוליצקי ,זכה בקושי בציון משוקלל
של ) 60.0נק  20.0 /נק'( שהוא הסף התחתון לכניסה לרשימת המבנים לשימור .אדר'
ניצה סמוך עצמה הודתה שאינה יכולה לאמר שיש למבנה זה "ערכים נורא גבוהים"
אבל הוא "יושב טוב" על פינה חשובה של רח' יהודה הלוי ורח' מזא"ה ,וקרוב
"לבנין אנגל" )בתכנונו של אדר' ז .רכטר( ,ויש לו חשיפה מאוד גבוהה )לעין הציבור(.
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה אמנם משקף בעיצובו את הסגנון הבינלאומי )מרפסות בולטות וכו'( אבל
נעדר חן כלשהו ואינו מן הדוגמאות הבולטות של סגנון זה.
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קירבתו היחסית למבנים חשובים אחרים בסגנון הבינלאומי ,אינה סיבה מספקת
לכלול אותו בתכנית השימור .גם ציונו הנמוך יחסית מצביע על כך שיש כאן נסיון
להכניס את המבנה "בכוח" לתוך התכנית ללא הצדקה מספקת .עדיף במקרה זה
לוותר על הכללת המבנה בתכנית השימור .אני ממליץ לקבל את ההתנגדות ולמחוק
המבנה מרשימת השימור.
מס' סידורי )בישיבה( 4
מס' המבנה ברשימת השימור – 563
המתנגד :יעקב מרגי

הכתובת :רח' יהודה הלוי  - 98פינת
רח' החשמונאים 75
-----------המייצג:

עמדת המתנגד
 .1מבקש להסיר את הקביעה של מבנה לשימור מן הבנין .משום שלבנין אין שום
חן ,אסתטיות או מוטיבים שכדאי לשמר.
 .2קביעתה של הועדה לשימור הבנין ,התבססה אך ורק על מי שתכנן את הבנין
ולא על איך הבנין נראה.
 .3הבנין הוא פשוט במראהו ואפילו מכוער ,כאשר עצים ענקיים מכסים את
מחציתו.
 .4בישיבת הבית הועלה רצון כן ואמיתי לשפץ את הבנין אך לא בעלות של מבנה
לשימור.
 .5אם הועדה תסיר את הקביעה של מבנה לשימור ,נוכל להתארגן בכדי לשפצו
על-פי הבנתו ,רצוננו וכספנו.
עמדת הועדה המקומית
המבנה המדובר בסגנון הבינאלומי תוכנן ע"י האדריכל קרל רובין ונבנה בשנת .1935
הציון המשוקלל שהוענק לו ע"י צוות השימור ) 60.0נק' 18.0/נק'( נמוך מאוד )וגם
אם נצא מההנחה שנשמט בטעות הציון לאדריכל ,כי שמו ידוע ,הרי זה יכול להוסיף
עוד  2עד  3נק' ,כך שהציון הכולל היה מגיע ל 20-נק' עד  21נק'( .הועדה המליצה
לדחות את ההתנגדות.
בעת שמיעת ההתנגדות בפני החוקר ,נסב עיקר הדיון בין המתנגד יעקב מרגי לבין
נציגי הועדה המקומית ,על בניית הדירות על גג המבנה ע"י מר י .מרגי.
הבנייה על הגג לא באה מכוחה של תכנית השימור ,והזכויות לבנייה לא נבעו
מתכנית השימור אלא מתכנית אחרת .נכון שתכנית השימור מייקרת את השיפוץ
אבל הדרישה המקומית בתכנית השימור היא לשיפוץ )על פי הנחיות השימור( .דירת
הגג נבנתה למעשה כמנגנון כדי לשפץ את הבנין כולו )מה שלא בוצע בינתיים(.
התכנית לא נכנסת למנגנונים קנייניים ,איך עושים את זה .בדרך-כלל מי שבונה על
הגג ומכיר את התכנית וכתוב בה בצורה מפורשת שיש לשפץ את המבנה ,יודע שהוא
לוקח על עצמו התחייבות .הוא היה צריך לשלם ערבות בנקאית כדי להבטיח את
השיפוץ .המתנגד לא פעל בדיוק לפי ההיתר .נציגת הועדה המקומית הציעה
שהחומר יובא בפני החוקר ותיבדק האמת לגבי כל הניירת שהמתנגד דיבר עליה.
המלצת החוקר
לפני שאביע דעתי ,עלי לציין שלמרות הדו-שיח בין המתנגד לבין נציגי הועדה
המקומית; לא הובא החומר שדובר עליו בין שני הצדדים ,לפיכך לא נמשך הדיון
ולא התברר שום דבר נוסף למעט מה שנשמע והובן בישיבה זו .אך כפי שנראה
בהמשך ,לאחר מחשבה נוספת שלי בנדון ,אין צורך בכך .לא בכדי "זכה" מבנה זה
בציון נמוך כל-כך ,אין במבנה זה שום דבר המייחד אותו מבחינה עיצובית .תכנית
השימור מקיפה מאות מבנים לשימור ,העולים על מבנה זה מכל בחינה שהיא .אין
טעם להתווכח עם הטוען ,מר י .מרגי שהינו בעל דירה במבנה זה וכן בעל הזכות על
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הגג ,אותה ניצל לבניית  2הדירות על הגג .הויכוח בין מר י .מרגי ונציגי עיריית ת"א
והועדה המקומית הוא לגיטימי ,אך אינו מענינה של תכנית זו )כולל הצד הקנייני
שהועלה בדיון( .אני ממליץ בלב שלם לוותר על מבנה זה ולהוציא מהתוכנית.
ההמלצה ,לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה( 19
מס' המבנה ברשימת השימור – 673
המתנגד :חב' "סלקום"

כתובת :רח' לילינבלום 22
המייצג :עו"ד כץ ממשרד עו"ד
צלרמאיר-פילוסוף ומור

עמדת המתנגד
זוהי התנגדות עקרונית לנושא האיסור הגורף על הצבת אנטנות סלולריות על מבנים
לשימור ,המופיע בתכנית השימור .ההתנגדות נרשמה פה ספציפית למבנה ברח'
ליליינבלום  ,22אבל היא מתייחסת לכל המבנים עליהם מוצבת אנטנה סלולרית של
חב' סלקום כגון :רח' נחלת בנימין  ,1רח' גורדון  ,70רח' פיניסקר  ,2רח' שינקין ,1
רח' ארלוזורוב  93וכו' .הם סבורים שאיסור כזה הוא בלתי-חוקי ובלתי סביר.
ההוראה בתכנית הרלבנטית לענינם הוא סעיף  – 10.1.3ב' המדבר על שינוי במבנה
לשימור ודרישות לאחזקתו .נקבע שכל פעולה חיצונית או כל פעולה פנימית
המשפיעה על מעטפת המבנה או משנה אותו טעונה אישור של הועדה המקומית
לאחר קבלת חוות-דעת של מהנדס העיר .האיסור הגורף בתכנית שימור ,שהיא
תכנית שבסמכות ועדה מחוזית ,עומדת בסתירה להוראות תמ"א
-36א' )שנושאת תקשורת ואנטנות סולולריות( ,שקיבלה תוקף ביום  .30.5.02תכנית
מתאר מחוזית אינה יכולה לשנות תכנית מתאר ארצית ,אלא באותה דרך שהדבר
נעשה .האיסור הגורף הוא בלתי סביר באופן קיצוני ,כי הוא לא נותן איזון ראוי בין
צרכי הציבור המבקשים לעשות שימוש בתשתיות לבין צורכי הציבור בשימור .הדרך
הראויה ,זו הדרך הכתובה בתכנית ,קביעת הוראות לעיצוב ,חוות-דעת של מהנדס
העיר כיצד לעשות את הדבר ,בצורה נסתרת ומוצנעת.
התשתית של החברות הסלולריות זהה לתשתיות של חשמל ,טלפון ,כבלים וכו'.
תמ"א  36קובעת בסעיף  8להוראותיה ,שניתן להציב אנטנות סלולריות בכל ייעודי
הקרקע ללא יוצא מהכלל ,בכפוף למגבלות ולתנאים שנקבעו בתכנית .ההגבלה
היחידה שתמ"א
 ,36קובעת בנוגע לאזורי בנייה עירונית היא שאסור להציב אנטנות קרקעיות .זאת,
מכיוון שרוצים להפנות את החברות הסלולריות להצבת האנטנות על גגות המבנים
תוך השתלבות בהם.
תמ"א  36קובעת הוראה בנוגע לעיצוב ונותנת את הגמישות בענין המיקום ולעניין
העיצוב בידי הועדה המקומית לתכנון .יש הוראה נוספת בתמ"א  36הקובעת,
שבנוגע לעיצוב הקשור בתכניות שימור ,היות ויש להם עיצוב ייחודי לאותו מקום,
מפנים באותו ענין )את המעונינים( לתכנית השימור ,אבל לא יכול להיות שתכנית
השימור תבוא ותוסיף סייגים ואיסורים שאפילו תמ"א  36לא חשבה עליהם.
סעיף  32בתמ"א ,36/מדבר על צמצום ונצפות של האנטנות הסלולריות .זה עולה
בקנה אחד עם סעיף  – 10.1.3ב' בהוראות תכנית השימור ,הבא לעודד הצנעה
והצבה של מתקנים טכניים בצורה נסתרת .יש לעשות מאמץ לקריאה פרשנית
המשלבת בין תמ"א 36/לבין תכנית השימור ת"א /2650ב' ,ולא פרשנות שתבטל את
תכליתה של התכנית האחרת .האיזון הראוי בין השתיים הוא הענקת שיקול דעת
לגורמים התכנוניים; דהיינו ,מהנדס העיר וועדת השימור .שיבחנו ויבדקו כל בקשה
לגופה .יכול להיות שיימצא פתרון שלא מחייב איסור גורף של הצבת אנטנות .מודע
לכך שגם לשיקול נופי יש משמעות לגיטימית בהחלטה על הצבת אנטנה סלולרית
ואין הוא מתכחש לכך ,אך יש גם בכך שיקול דעת כפי שנאמר בפסק-דינו של השופט
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עמית :כל עוד הדברים נעשים באופן חוקי על בסיס של שוויון ,הגינות,סבירות
ומידתיות נכונה ,אזי הם ראויים.
עמדת הועדה המקומית
תמ"א ,36/אומרת בצורה מאוד מפורשת שאם יש בקשה להציב אנטנה על מבנה
המיועד לשימור ,או שהוא כלול בתכנית מופקדת שעל-פיה הוא מיועד לשימור,
ינהגו בבקשה זו לפי הוראות התכנית שייעדה את המבנה לשימור.
כלומר הוראות התכנית לשימור )שמעמדה כמעמד תכנית מתאר עירונית( הן אלו
שבסופו של דבר צריכות להיות הגורם המכריע .תמ"א 36/הפנתה את ההכרעה
לתכנית המקומית .לדעתם ,תכנית השימור אינה סותרת את תמ"א .36/ההבחנה בין
אנטנה סלולרית לבין יתר הדברים ,נעשתה משני טעמים .קודם ,מספקים לבנין את
היכולת לתפקד לצורך מגורי הדיירים בו .בעוד ,שאנטנה סלולרית ,בדרך-כלל
כשהדיירים מסכימים שזה יוצב על הגג ,זה פשוט עסק מסחרי מבחינת הדיירים,
סיבה נוספת להכללת האיסור על הצבת אנטנה סלולרית על מבנים לשימור ,היא
בגלל הנסיון המר שיש לצוות השימור של עירית ת"א עם ביצוע התקנת האנטנות
ע"י החברות הסלולריות ,שאינן עומדות בתנאים הרשומים בהיתרי הבנייה.
האנטנה אינה תורמת למבנה עצמו ,היא רק פוגעת במבנה ,ולא רק ע"י האנטנה
גופא ,אלא גם בגלל הצורך בחדר טכני באותו מבנה ,אליו מועברים כבלים מן
האנטנה שעל הגג ,המכערים את חזיתות המבנה .מהנסיון הוכח שאי-אפשר להצניע
את האנטנה ,כי כאשר מצניעים אותה נפגע פוטנציאל התקשורת שלה ,לכן היא
צריכה להיות גבוהה וחשופה ולא להסתתר מאחורי אלמנטים אחרים.
אין לעיריה מספיק יכולת אכיפה ופיקוח כדי לפקח על התקנת כל האנטנות
הסלולריות ובסופו של דבר ייפגע שימורם של המבנים שנקבעו לכך בתכנית .לצערם,
מנסיון העבר יש פער בין התאוריה והפרקטיקה ולכן אינם מוכנים להסתכן .באזורי
תכנית השימור בה מצויים מרבית המבנים הכלולים בתכנית )כ 1,160-מבנים( יש
בסך הכל כ 8,500-מבנים .מדוע צריך להתעקש דווקא על הצגת אנטנות על גבי
מבנים אלה ,יפנו בבקשה ליתר המבנים ,המונים קרובים ל 7,500-מבנים )שאינם
לשימור( ויציעו להם להציב אנטנות סלולריות על גגותיהם .הועדה המקומית
מבקשת לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
הסיטואציה מזכירה את סיפור העם הידוע שבסופו" :כולם צודקים"!
מחד ,אמת היא כי הטלפונים הסלולריים הפכו להיות מוצר המוני ,שבו משתמשים
כולם ויש צורך אמיתי במערכת תשתית של אנטנות .מאידך ,השאלה הגדולה היכן
תמוקמנה האנטנות? תמ"א 36/לתקשורת קבעה כללים ועקרונות לפרישת האנטנות
אך היא מתנה זאת בהתאמה לתכניות המקומיות ,כמו שזה כרוך גם בהסכמת דיירי
המבנה עליו מותקנת האנטנה .מכאן אנו למדים שלמרות שתמ"א 36/גוברת על פי
היררכית התכניות על תכניות מקומיות ,אין היא כופה על תכניות מתאר מקומיות
שינויים בגין התקנת האנטנות הסלולריות.
האיסור הגורף על התקנת אנטנות סלולריות על מבנים לשימור אינו נראה לי ,אך
ורק משום שחברות הטלפונים הסלולריים לא עמדו בהיתרי-הבנייה שקיבלו
מהעיריה וחרגו מהם .תתכבד עירית ת"א בבקשה ,ותדאג לאכוף את היתרי הבנייה
שהיא מוציאה כחוק .יש מסר מאוד מדאיג ובלתי חינוכי באמירה שאין לתת אישור
משום שהגוף שנתן את ההיתר אינו מסוגל לאכוף את ביצועו .בחנתי גם מספר
מקרים בהן הותקנה אנטנה סלולרית על הגג ,כולל במבנה שברח' ליליינבלום ,22
ומצאתי שהתוצאה אינה אסתטית במיוחד ,אבל האפקט העיצובי הכולל אינו
"כצעקתה" ויש הרבה אלמנטים אחרים במבנים הללו המטרידים את עין המסתכל
הרבה יותר כמו :מזגנים חיצוניים ,צנרות וכו' ,המה גם שלפחות לגבי הצופה מן
הרחוב ,האנטנות נצפות הרבה פחות .המלצתי איפוא היא לקבל את ההתנגדות
בחלקה .לא לקבוע איסור גורף על התקנת האנטנות ,אלא לחייב כל בקשת היתר
בבדיקה ובחוות-דעת של מהנדס העיר וצוותו ובאישור ועדת התכנון או השימור.
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ואם רוצים אכיפה תקיפה יותר ,אף לתבוע בחוק עזר עירוני ,הפקדת ערבות כספית
לביצוע ההיתר כלשונו ,ובאם לא יבוצע כחוק ,תחולט הערבות.
מס' סידורי )בישיבה( 2
מס' המבנה ברשימת השימור – 560
המתנגד :עו"ד צבי קפלן

הכתובת :רח' יהודה הלוי 89
המייצג :עו"ד צבי קפלן

עמדת המתנגד
 .1אין הצדקה להחיל על הבנין את הוראות תכנית השימור ,כאשר איננו בעל
חשיבות הסטורית ,לאומית ,אדריכלית או ארכיאולגית.
 .2החלת הוראות התכנית על הבנין מהווה אפלייה פסולה,מאחר ובנינים אחרים
בתל-אביב ,בעלי חשיבות היסטורית ,לאומית ,או אדריכלית גדולה מאלה של
הבנין לא נשמרו או לא נמנעה הריסתם.
 .3החלת התכנית על הבנין תגרום נזק רב מאחר ויפגעו ויוגבלו זכויותיו הקניניות
והוא יהיה מחויב לבצע פעולות ולהיכנס להוצאות שלא יוכל לממנן.
 .4בתכנית הוראות קיצוניות שאינן עולות בקנה אחד עם חוק התכנון ,חלקן חורג
מההסמכה הקבועה בחוק זה ,חלקן נוגד את חוק היסוד ,כבוד האדם וחרותו.
לדוגמא – הכנת תיק תעוד שהיא עבודה חשובה ובעלת ענין ,אך הטירחה
והעלות חייבת להתחלק בין כל תושבי העיר ואין להעמיסה רק על כתפי בעל
המבנה.
דוגמא נוספת – התערבות בחללים הפנימיים בבנין או שינוי בחלוקה הפנימית,
החלפת צנרות מים וביוב ,מערכת חשמל או כבלים ,החלפת גג ,חנייה ,גינון
ופיתוח שטח.
 .5חלק מההוראות ,אינן עוסק בשימור אלא בדרך להפיכת המבנה לאנדרטה
מתה ,אבל המבנה הוא בנין חי שנועד לשרת את דייריו.
 .6התמריצים שמציעים התכנית ברובם זעומים ,ובחלקם הגדול לא מעשיים.
ההגבלות על העברת הזכויות כה חמורות ,עד כי הן מרוקנות אותן כמעט מכל
תוכן.
 .7בעוד שהתכנית מטילה הגבלות קשות ביותר על השימוש במרפסות ,כמעט עד
כדי הפקעת אפשרות שימוש מעשי במרפסת ,אין התכנית משחררת את
הבעלים אף מחובת תשלום הארנונה עבור המרפסת המופקעת".
 .8התכנית מפרה את האיזון הנדרש בדין והפגיעה בבעלי הבנין עולה על הנדרש.
 .9אין כל הצדקה ,להטיל מגבלות כה כבדות ,בצורה כה גורפת על למעלה מ-
 1,000בנינים .בהופעתו בעל-פה לפני החוקר ,הוסיף עו"ד קפלן כי שיפוץ לפי
הוראות השימור מקפיצה את העלויות פי  3ויותר ,וזה הופך את השימור לדבר
בלתי אפשרי .לגבי דיירים או בעלים שהם פנסיונרים או חסרי אמצעים ,משול
הדבר למעשה להפקעת הרכוש.
אם מדברים על מתן הלוואות עבור השיפוץ ,יש קושי עצום בהחזרת אותן
הלוואות בעיקר ע"י אותם בעלים שאינם בעלי אמצעים.
שימור המבנה אינו מעלה את ערך הנכס .מה כל כך מיוחד בבנין הזה שמצדיק
להטיל עליו דרישות כל כך דרקוניות ,עד כדי כך שאינן מאפשרות לאנשים
לשפץ אפילו את הבנין שלהם מכיון שעל הבנין חל צו  – 3כמבנה מסוכן ,אם
הבנין לא היה לשימור היינו עושים את התיקון המסוכן עם השיפוץ ,עם
העזרה של העיריה .בגלל שהבנין לשימור ,העיריה מנעה זאת.

80

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדריכל אריה ליליינפלד ונבנה ב .1934-צוות
השימור העניק למבנה את הציון המשוקלל – ) 60.0נק' 25.0/נק'( למבנה הוצא צו 3
כמבנה מסוכן .במקור שימש המבנה כולו למגורים ,כיום קומת הקרקע )אחת מתוך
שלוש הקומות( משמשת לייעוד מסחרי ,על המבנה הזה חלה תכנית "ס" .מכיוון
שהגג גדול דיו ,ניתן לבנות על הגג דירה נוספת בשטח בן כ 80-מ"ר )בחלקו האחורי
של הגג(.
הבנין קיבל מבחינת עיצובו את הציון  ,4.0שזהו ניקוד מכובד ,המעיד על איכותו
העיצובית של המבנה ,ועל ההצדקה להכללות ברשימת המבנים לשימור .נערכו
עשרות ישיבות עם הבעלים של המבנה ,ונמסרו לו ההנחיות לשיפוץ שהועברו גם
למהנדס של חב' "עזרה ובצרון" .המהנדס הוציא מפרט שהועבר לקבלנים ,ואלה
העבירו הצעותיהם .אך השיפוץ לא התקדם .את האופציה של הבנייה על הגג ,פסלו
הבעלים מסיבות משפחתיות )הם החליטו שלא כדאי להם לבנות על הגג( .לגבי
הצורך בפתיחת המרפסות ,התיחסו נציגי הועדה כבר לגבי מבנים אחרים והם
עומדים על כך .גם ההתייחסות לנושאים האחרים כמו הפלייה לעומת בנינים
סמוכים ,נענתה בהזדמויות קודמות והועדה פסלה טענה זו בגין נימוקים מקצועיים
על פי החלטת ועדת-השימור שהשתכנעה שהמבנים אשר נכללו בתכנית קיבלו ציון
גבוה יותר מבנינים אחרים .נושאים אחרים נענו כבר בהזדמנויות אחרות ומופיעים
בדרפט .המחלוקת היחידה עם המתנגד מר צ .קפלן נובעת מחוסר רצונם להוציא
 600,000ש"ח על השיפוץ .העיריה היתה מוכנה להביא את הנושא ל"ועדת חריגים"
ולהלוות את כל הסכום הדרוש לשיפוץ .אך לא נתקבלה הסכמת הדיירים והבעלים
לקבלת ההלוואה ,והמענק לפי הקריטריונים שנקבעו )הטענה העיקרית היא חוסר
היכולת להחזיר את ההלוואות .כשחל על מבנה צו  ,3כמבנה מסוכן ,זאת אומרת
שחלקים בו מתפוררים ונופלים ומסכנים את הדיירים )ואת העוברים ושבים( ,אין
העירייה מונעת את התיקון הנקודתי שצו 3-מחייב ,בגין היות המבנה מסוכן ,את
תיקון הבטונים )למשל( אפשר לעשות ללא היתר שיפוץ.
אין אפלייה בין מבנה זה לבין מבנים אחרים השייכים לחברות גדולות .הועדה
המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,מעוצב יפה ובהחלט בעל ייחוד ארכיטקטוני בסוגו .בעיקר בגין
אלמנטים כגון החלונות הורטיקליים בחדר המדרגות ,מרפסות מעוגלות
והתייחסותן למרפסות
ההוריזונטליות הסמוכות להן .הטיפול בגג )כולל קורות אופקיות דקורטיביות(
וכיו"ב.
אני חולק על הציון  2.0שניתן ע"י צוות השימור למצב הפיסי של המבנה .אני סבור
שמתן הציון –  1.0בסעיף זה הוא המתאים לענין ,בעיקר כאשר כנגד המבנה עומד
ותלוי צו ) 3שפרושו הכרזה על מבנה מסוכן( .אני סבור שהמבנה ראוי בהחלט
לשימור )ההחלטה אם לבנות תוספת דירה על הגג צריכה להתקבל ע"י הבעלים(.
בסיכום ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
התייחסות לנושא הקנייני ולפגיעה בזכויות על פי חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו"
תעשה בפרק הפותח את המלצתי באופן גורף עבור כלל ההתנגדויות.
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מס' סידורי )בישיבה( – 3
מס' המבנה ברשימת השימור – 560
המתנגד :גב' נחומה כאבז

הכתובת :רח' יהודה הלוי 89
המייצג :עו"ד שלומית כאבז

עמדת המתנגד
)המתנגדת ובאת-כוחה ,לא הופיע לדיון בפני החוקר(.
 .1דרישת השימור מטילה עלויות עתק על בעלי הדירות בבנין מחד ,ומאידך
גוררת את הבעלים לבעיות ביורוקרטיה אינסופית שמקורן בעירית ת"א.
 .2לפני כשבע שנים ,פנו בעלי הדירות לחב' "עזרה ובצרון" כדי לסייע להם לעמוד
בדרישות העיריה בשיפוץ הבנין .ממועד זה ואילך נוקטת מדיניות של "לך
ושוב" שמקורה בעירית ת"א ,מדיניות המונעת את השיפוץ.
 .3על אף שהבנין טרם נכלל בתכנית לשימור ומעמדו התכנוני לא ברור ,נכפה על
הבעלים שיפוץ כבנין המיועד לשימור.
בשנת  1995נערך כתב כמויות שעלותו כ 328,000-ש"ח.
 .4בעלי הדירות בבנין הגישו בקשה לועדת החריגים ,לסיוע .ההחלטה עוכבה
במשך כשנתיים .ביום  19.3.97נתקבלה החלטה בועדת חריגים.
 .5ביום שהבעלים עמדו לחתום על חוזה עם קבלן לביצוע השיפוץ ,נתקבל הוראה
מטעם המהנדס שני ,שלא לחתום הואיל וחלפו שנתיים ממועד עריכת כתב
הכמויות ,נקבע כי יש לערוך כתב כמויות חדש ,וכל התהליך החל מבראשית.
 .6שוב פנו הבעלים בבקשה למתן כתב כמויות מעודכן על פי דרישות השימור –
והפעם התקבל כתב כמויות באומדן של  643,000ש"ח.
 .7עקב העלות "האסטרונומית" של השיפוץ ,ביקשו הבעלים פגישת ייעוץ עם
הגב' ניצה סמוק – ראש צוות השימור ועם אנשי חברת "עזרה ובצרון" .תיאום
הפגישה ארך חודשים רבים.
 .8הומלץ לבעלים לפנות בשנית לועדת החריגים לקבלת סיוע – שוב עברו שנתיים
ממועד קבלת האומדן הכספי האחרון ועדיין לא נתקבלה החלטה ע"י ועדת
החריגים.
 .9כל השלבים שתוארו לעיל ,ארכו זמן ממושך )כ 7-שנים( היו כרוכים במאמץ
רב והשקעת משאבים אדירה ,המסוכלת ע"י הגורם המעונין בשימור.
 .10בנוסף על הקשיים הנ"ל ,הבנין ברח' יהודה הלוי  ,89חריג ,בהיותו מפוצל בין
מספר רב של בעלי בתים ,דבר ההופך את השיפוץ בהתאם לדרישות השימור
לבעייתי ביותר.
 .11הבנין לא קיבל אישור לבנין של קומה או שניים נוספות ,כפי שמקובל בבנינים
אחרים המיועדים לשימור ,דבר המהווה פיצוי לבעלי הדירות בגין דרישת
השימור ומקל על עמידה בעלות השיפוץ.
 .12ערך הדירות ירד משמעותית בשנים האחרונות מאז החלו בעלי הדירות
בהליכים לשיפוץ הבנין בעוד שעלות השיפוץ עלתה בכ.200%-
 .13בעלי הדירות מתקשים ביותר לעמוד בהוצאות הגבוהות של דרישות השימור,
ללא עזרה משמעותית מטעם העיריה.
 .14לסיכום ,בעלי הדירות נעשו שבויים בידי עירית ת"א ו/או בידי הועדה
המחוזית לתכנון ,הם מעונינים מאוד לשפץ את הבנין אך בשל גזרת השימור,
אינם יכולים להביא את הדבר לידי ביצוע.
עמדת הועדה המקומית
ראשית ,עמדת הועדה המקומית לענין התנגדות זו – למבנה מס'  560ברשימת
השימור ברח' יהודה הלוי  ,89זהה למה שהובא בשמה ,לענין ההתנגדות הקודמת
ע"י עו"ד צבי קפלן לאותו מבנה.
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בנוסף הוסיפו נציגי הועדה המקומית הבהרות ספציפיות לטיעוניה של גב' נחומה
כבאז .לדבריהם ,המגעים שלהם בענין מבנה זה ,נערכו מול עו"ד צבי קפלן בלבד,
ללא שיתוף דיירים אחרים .כל התהליך התאריך לעיתים בצדק ולעיתים בגלל
ההגזמה של הבדיקות הדקדקניות של עו"ד צבי קפלן את כתב הכמויות ,והאם הוא
תואם את הנחיות השימור אם לאו .נערכו ישיבות במשרדי צוות-השימור בכל פעם
שביקש זאת.
הוא היה הולך לחב' "עזרה וביצרון" וחותם איתם חוזה ,וחותם חוזה עם קבלן ואז
נעלם לשנתיים ולא חוזר .העיכובים לא נגרמו בגלל אנשי צוות השימור והעיריה.
בפעם האחרונה שנותק המגע עם עו"ד צ .קפלן זה היה בערך בשנת .1999
הביורוקרטיה המתוארת אינה חלק של תהליך היתר רגיל .היא נובעת מכך שצוות
השימור ניסה לגייס סיוע כספי לשיפוץ מבנה זה.
מדובר במבנה הכולל  8דירות ,כאשר הסיוע הכספי הן הלוואות בסדר גודל של 48
אלף ש"ח לדירה ,ללא ריבית והצמדה.
בנוסף לביורוקרטיה ,לא הסכימו הדיירים לבצע את השיפוץ לפי הוראות השימור
ולפי המפרט הטכני .הם רצו לקבל את מענקי השימור ללא מחויבות כלפי הנחיות
השימור ,לכן זה לא הובא לועדת החריגים לצורך הסיוע הכספי ,מכיוון שהדיירים
סרבו לחתום על ההסכמה לעבוד לפי הוראות המפרט .באשר לזכויות הבנייה,
באזור זה לא חלות זכויות לבניית שתי קומות נוספות על גג המבנה ,כי המבנה נמצא
מחוץ לגבולה של תכנית "לב-העיר ת"א" .בסיכום ,הועדה המקומית מבקשת לדחות
את ההתנגדות.
המלצת החוקר
בדומה ,ובהמשך להמלצתי לגבי ההתנגדות הצמודה למבנה זה ,שהובאה לפני
ההתנגדות הנוכחית למבנה ,גם כאן אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .אך כדי
לאפשר בכל זאת את השימור בפועל של מבנה זה ,אני ממליץ להמשיך לסייע לדיירי
המבנה ,באמצעות מנגנון יישום התכנית שיוקם בהתאם להמלצות ולהחלטת הועדה
המחוזית .אני מניח שמנגנון זה יפעל גם בענין הסיוע הכספי.
מס' סידורי )בישיבה( 7,8
הכתובת :רח' לילינבלום 2
מס' המבנה ברשימת השימור – 660
המתנגד :בנק לאומי ע"י אדר' רפי אלקין המייצג :אדר' רפי אלקין בשם אגף
נכסים ,בינוי ותחזוקה
עמדת המתנגד
הערה) :אדר' בנק לאומי – אדר' רפי אלקין שהיה אמור לייצג את הבנק ,לא הופיע
לישיבה ,וכן אף אחד אחר מטעמו(.
 .1בתכנית המוצעת בולט חסרונם של תמריצים כלכליים ומנופים שעשויים
להמריץ את בעלי המבנים והמתחמים ליישם את התכנית.
התמריץ המופיע בתוכנית ,אינו מפורט ומותיר שיקול דעת נרחב לוועדה כך
שלמעשה התמריץ המוצע הינו תמריץ זכות ולא חובה ואין כל בטחון כי בעל
הבניין יקבלו .התנאים הינם בלתי אפשריים.
 .2התוכנית המוצעת בעלת חסרונות רבים כגון ,אי-קיום מנגנון פיצוי עבור
עלויות השימור והירידה החדה בערכו של הנכס שייגרמו לבעלי הנכסים.
היחס בין העלויות וההגבלות המוטלות על הבעלים של המבנים לבין ההשבחה
הצפויה של הנכס אינה ביחס סביר .אי אפשרות לתכנון חנייה כמו כן התוכנית
מונעת ומעכבת ניצול אחוזי בנייה ומימוש זכויות בנייה קיימות על המבנים.
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.3
.4

ההגבלות והחסרונות המפורטים לעיל ובנוסף הגבלות השימור המחמירות
)כדוגמת סעיף  10.1.3ב] [1לתכנית( מהוות פגיעה מהותית בקנין של בעלי
המבנים ,ואינה עומדת במבחן המידתיות של חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
לאור האמור דלעיל ,יש לדחות את התוכנית במתכונת בה הוגשה ,או לשנות
את הוראותיה באופן שבו התמריצים והמנופים הכלכליים יהיו ברורים,
יעילים ,ניתנים ליישום ויהוו תמריץ ופיצוי הולם על הפגיעה בקנין והטירחה
הכרוכה בשימור הבנינים.

עמדת הועדה המקומית
המבנה הנדון הוא המבנה של קולנוע "עדן" בסגנון האקלקטי שתוכנן ע"י אדר'
מגידוביץ ונבנה בשנת  .1926המבנה הכיל במקורו קולנוע מקורה וכן אולם קולנוע
פתוח לעונת הקיץ .שטח המגרש גדול יחסית  1,495מ"ר .הציון המשוקלל שהוענק
ע"י צוות השימור הוא ציון גבוה =  60.0נק' 39.0/נק' ,בעיקר בגין ערכו ההיסטורי
כבית הקולנוע הראשון של העיר ת"א .מה שהעניק לו  10נק' מתוך סה"כ 39
הנקודות .כיום הבנין הוא נטוש ,אך בחזקתו של בנק לאומי .מס' הנקודות מקנה
למבנה מעמד של מבנה לשימור במגבלות מחמירות.
למרות שהמתנגד לא נכח בדיון ,נתבקשו נציגי הועדה המקומית להגיב לכתב
ההתנגדות .להלן תמצית תגובתם:
ככל שידוע להם ,הבנק אינו מעונין להשאיר את המבנה בבעלותו ,אלא למוכרו.
ההצעה של הבנק היתה לשנות את ייעודו של המבנה למטרות מגורים .אך הבנייה
המוצעת היתה חריגה לגמרי ,לא רק יחסית למבנה הנוכחית ,אלא לגבי הסביבה
כולה .אין מניעה לשימוש סביר במבנה ,אך לא להרסו ולהופכו למשהו אחר.
מדובר על אפשרות לשנות את היעוד ליעוד מסחרי שיש לו משמעויות לתועלת
הציבור והסביבה ,למשל בית קולנוע מיוחד )אחד היזמים הציע בית קולנוע לסרטים
תיעודיים ,אך היוזמה נפלה(.
היום מיועד הבנין למשרדי הבנק ,והחצר מכוסה בכל מיני מחסנים של הבנק
שבנייתם ניצלה כבר את אחוזי הבנייה .הוצעו אפילו לפתוח מכון כושר גופני ובריכה
לתועלת תושבי האזור ,אבל גם זה לא הגיע לכלל מימוש.
טענת המתנגד – בנק לאומי ,שחוסר האפשרות לתכנן חנייה ,מעכבת ניצול אחוזי
בנייה ומימוש זכויות הבנייה הקיימות על גבי המבנה .מדובר על זכויות בנייה
קיימות בסדר גודל  135%שנוצלו כבר ,אבל זה לא מספק את המתנגד .כתגובה
להתנגדות הוצע תמריץ של הגדלת השימושים המסחריים מתחת לקומת הקרקע.
יש פה הזדמנות לעשות משהו ייחודי מבחינה מסחרית ולהוסיף להם אחוזי בנייה,
הועדה המקומית לא תתנגד לתכנית כזאת ואף תסייע לה אם היא לא תפגע בערכי
השימור ואם היא לא תשנה את פניה של הסביבה הקרובה.
בהופעתם לפני החוקר אמרו נציגי הועדה המקומית כי המבנה הוא לשימור רגיל,
למרות שבכרטיס המבנה לשימור מופיע המבנה לשימור במגבלות מחמרות .יש
לבדוק ולברר את המצב הנכון לאשורו .משום שבמקרה שהמדובר במגבלות
מחמירות ,יש צורך להעביר את כל הזכויות והתמריצים למגרש "מקבל" ,בעוד
שבשימור רגיל יוכלו לנצל את כל התמריצים במגרש עצמו .ממליצים לדחות את
ההתנגדות )אם כי מוכנים להיות גמישים בענין תוספות בנייה מתחת לפני הקרקע,
בתנאי שתוגש תכנית בהתאם(.
המלצת החוקר
מבנה קולנוע "עדן" ייחודי ,בעיקר במשמעותו ההסטורית ,מעט פחות מכך במובן
העיצובי-הארכיטקטוני .אין ספק שהמבנה ראוי לשימור )לפחות שימור רגיל( .אם
נבחן את רגישות הציון המשוקלל הסופי; אף אם היינו מפחיתים את הציון עבור
החלל הפנימי והחיצוני מ 3.0-נק' ל 2.0-נק' ,את הציון לאדריכל מ 4.0-נק' ל 3.0-נק',
ואת הערך ההיסטורי מ 5.0-נק' ל 4.0-נק' ואת ערך המיקום )הערך המתחמי( מ6.0-
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ל 5.0-נק' ,היינו מקבלים ציון משוקלל סופי בן –  32.5נק' ,כלומר במבנה הראוי
בהחלט לשימור ,שיש רק לקבוע אם הוא שימור במגבלות מחמירות או שימור רגיל.
לאור הערותיהם של נציגי הועדה המקומית לתכנון ,ייתכן שעדיף לבחור כאן
בשימור רגיל עם מיצוי כל התוספות האפשריות בבנייה תת-קרקעית .אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות חלקית ,תוך תוספת ההסתייגות ההולכת לקראת בקשת
המתנגדים באשר לאפשרות תוספת זכויות מסוימת )בבנייה תת-קרקעית( ובתנאי
שלא ייפגעו עקרונות השימור.

מס' סידורי )בישיבה( 6
מס' המבנה ברשימת השימור – 566
המגיד 10
המתנגד :פסיה וזאב יוסקוביץ ובעלי דירות במבנה

הכתובת :רח' יהודה הלוי  107פינת רח'
המייצג:

---------

עמדת המתנגדים
הערה :המתנגדים לא הופיעו לשמיעת ההתנגדויות ע"י החוקר.
 8בעלי דירות במבנה הגישו את ההתנגדות במשותף ,לא נמצא תצהיר לאימות
העובדות החתום ע"י מגישי ההתנגדות בפני עורך-דין.
לטענת המתנגדים:
 .1המבנה הזה הינו בנין רגיל אשר במשך השנים עבר שיפוצים ,מתוחזק במצב
סביר ואינו בעל אופי מיוחד.
 .2הם אינם רואים כל צורך לשנות את מעמדו של הבנין לפי תכנית שונה מזו
התקפה כיום ,וזאת מהסיבות הבאות:
א .אינם מעונינים כי יחייבו אותם לערוך שינויים בבנין.
ב .במקרה של שיפוץ הבנין אינם מעונינים להיות מחויבים לעשות את
השיפוצים דווקא לפי דרישות.
ג .אין להם תכנית לבנייה נוספת על גבי הבנין הקיים ,כך ששינוי
התוכנית יחייב אותם בתשלום מס-שבח ללא הצדקה.
ד .אינם מעונינים כי שינויים של מה בכך יהיו אסורים על דיירי-הבנין,
כגון :סורגים.
ה .אינם מעונינים להיות מוגבלים בכל בקשה לשינוי ,כשצרכיהם
ונוחיותם יצדיקו זאת )אין סיבה שיהיו מוגבלים בעתיד ,רק בגלל שינוי
תכנית המתאר )בה כלול הבנין( ללא הצדקה(.
ו .ככל שלבנין יש תכניות החלות עליו והגוררות מגבלות ככל שיהיו,
הדבר מרחיק בעתיד קונים מלרכוש דירות בבנין ,דבר שמוריד את ערך
הדירות.
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בסיכום :הם מתנגדים בכל תוקף לשינוי בתכנית המתאר החלה על
הבנין.
עמדת הועדה המקומית
הבנין שמדובר בו ,בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' זאב רכטר ונבנה בשנת ,1935
הבנין נבנה במקורו כבית-מגורים )הקרוי בית לובסטר( ונותר עד היום כבנין
למגורים .הציון המשוקלל שניתן לו ע"י צוות השימור היה  60.0נק'  20.0 /נק' אבל
משום מה לא צוין הציון שניתן לאדריכל המתכנן ,למרות שהאדריכל האחראי
לתכנון במקרה זה ,זאב רכטר ,הינו מן החשובים ביותר שפעלו בארץ-ישראל
)ומאוחר יותר במדינת ישראל(.
גם בהסברים בעל-פה לא הוסיפו נציגי הועדה המקומית פרטים נוספים לחיזוק
עמדתם ,והמשיכו להתנגד לקבלת ההתנגדות של בעלי-הדירות במבנה זה.
המלצת החוקר
 .1מבחינת אי המצאת תצהיר חתום כדת וכדין ,ניתן היה לפסול בכלל את
ההתנגדות ,אבל את הקביעה בענין זה אני משאיר לועדה המחוזית על פי
המלצת היועץ המשפטי שלה.
 .2מבחינה ענינית ,לא בכדי זכה המבנה לציון מינימלי ,ואף אם היה ניתן ציון
לאדריכל ,היו נוספות עוד  3או  4נקודות .כך שמדובר בציון נמוך יחסית – 20
נק' עד  24נק' .להערכתי המקצועית המבנה הזה הוא באמת מבנה חסר ייחוד
ארכיטקטוני ,למרות שתוכנן ע" אדריכל חשוב מאד .מאידך ניתן לעיצוב ,ציון
מוגזם –  3.0נק' במקום  2.0נק' .בבנין חלו שינויים חיצוניים לא מעטים ,כגון,
סגירת מרפסות בכל הקומות ,התקנת סורגים ,תליית מזגנים וכו' .להחזיר את
הבנין הזה למצבו המקורי כרוך במאמץ גדול שאינו מצדיק את התוצאה
הסופית .אני מציע לוותר על הכללת מבנה זה בתכנית השימור .המלצתי
איפוא היא :לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה – 9
מספר המבנה ברשימת השימור – 668
המתנגד :דן פזי

הכתובת :רח' לילינבלום 15
המייצג :עו"ד יגאל יהלומי

עמדת המתנגד
 .1אין למבנה זה כל ייחוד ארכיטקטוני .הבנייה רגילה ופשוטה .ההחלטה כי
סגנון הבנייה הוא בינלאומי ולפיכך יש לשמר את הבנין ,שגויה וחסרת בסיס,
אין קיים דבר כמו "סגנון בינלאומי" כי אם מדובר בסגנון בינלאומי משמע
אין לבנין כל סגנון ייחודי .הבנין אינו מוסיף יופי או אופי לאזור זה.
 .2ההחלטה על שימור בנינים ללא ייחוד ,בהיקף המפורט בתכנית השימור,
תגרום לפגם חמור בחזות העיר.
 .3לגבי כל בנין אשר לא מצאו כל עילה לשימורו קבעו כי זה סגנון בנייה
בינלאומי .לפי קנה מידה זה יש לשמר את רוב הבנינים המכוערים של תל-
אביב.
 .4התכנית פוגעת בזכויותיו בגלל הנימוקים כדלקמן:
א .פגיעה בזכותו הקנינית בניגוד לחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו"
במידה העולה על הנדרש.
ב .התכנית מהווה פגיעה באפשרות לניצול אחוזי-בנייה וזכויות בנייה.
ג .הטלת חבויות כספיות גבוהות על בעלי הנכס ,בהקשר למימוש אחוזי
הבנייה ו/או ביצוע שיפוצים.
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ד .פגיעה משמעותית בשווי הנכס כאשר אין יחס סביר בין העלויות
המוטלות עליו כבעלים לבין התמורה הכלכלית.
ה .אין מנגנון לפיצוי עבור עלויות השימור הגבוהות.
ו .אין להטיל הוצאות כבדות ,על בעל בנין ,ללא הצבעה ברורה על
המקורות למימון.
עמדת הועדה המקומית
בית גויסגולד ,בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים יהודה ורפאל מגידוביץ
ונבנה ב 1935-כבית-משרדים .המבנה נותר כבנין משרדים עד עצם היום הזה .לפני
כ 9-שנים שופץ המבנה .קומת הקרקע לשימוש מסחרי .הציון המשוקלל שניתן ע"י
צוות השימור הוא גבוה מאד רק ½ נקודה פחות מדרגת השימור במגבלות
מחמירות ,כלומר 60.0 :נק' 32.5/נק' .גם הטיח המקורי שוחזר בעת השיפוץ .למבנה
שפה אדריכלית מובהקת ,תחושת האלמנטים האנכיים והאופקיים חזקה מאוד.
ככל הידוע ,לא נותרו למבנה זה זכויות בנייה קודמות .אבל האמירה ,שכאילו
תכנית השימור גורמת לכך אינה נכונה ,כי מדובר במבנה לשימור רגיל ,באשר
לטענה שאין מנגנון לפיצוי עבור עלויות השימור הגבוהות ,היא אינה מוצדקת כי
למבנה תמריצים לשימור רגיל המאפשרים ניצול מרתפים לשטח עיקרי והתחברות
מאחור ,וגם זכויות לבנייה על הגג )לפי מה שנצפה נוסף גם מבנה קטן על הגג שלא
היה קיים קודם לכן( .ניתן לבנות על הגג קומה חלקית ,בחלקו האחורי .על פי
ההערכה ניתן יהיה להוסיף לפחות  100מ"ר .בסיכום מתנגדים לקבלת ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה יוצא דופן בעיצובו המיוחד .הוא בולט בן באיפיוניו האדריכליים בסגנון
הבינלאומי ,אך מצטיין גם בביטוי אדריכלי אישי ברמה גבוהה .מצבו הפיסי של
המבנה סביר ,לאחר השיפוץ שעבר לפני כ 9-שנים ,נראה שלא תהיינה בעיות
מיוחדות בשימור המבנה וכאמור יוכל לקבל את התמריצים המוקנים לו על-פי
תכנית השימור .באשר לטענת המתנגד על פגיעה בזכותו הקנינית על פי חוק היסוד
"כבוד האדם וחרותו" ,יינתן מענה בפרט לגבי טענה זו ,אך גם על הטענות הכלליות
בפרק הפתיחה של דו"ח ההמלצות שלי .באשר לטענות האחרות ניתנו תשובות ע"י
נציגי הועדה המקומית המקובלות עלי והוכח כי יש תמריצים לשימור ,האמורים
לכסות את הפגיעה החומרית .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
ישיבת שמיעת התנגדויות מס' 13.4.03 – 10
מדובר בישיבה בה נשמעה התנגדות ראשית ,מס'  93ברשימת ההתנגדויות ע"י מר
ארז בוקרה – שמאי מקרקעין והנדסאי בנין ,אחד ממנהלי "המרכז הכלכלי
לשמאות והנדסה".
מר ארז בוקרה ,הסביר כי הוא מייצג מספר רב של מתנגדים ,לפי טענתו – 24
מתנגדים ,בעוד שלפי בדיקת החוקר הוא מייצג רק  17מתנגדים )ייתכן שהפער בין
המספרים נובע מן העובדה שמר ארז בוקרה לקח בחשבון מתנגדים למבנים
הכלולים בתכניות אחרות כגון – "לב העיר" ,ואינם שייכים לתכנית השימור(.
מכל המתנגדים שהוא מייצג לא התייצב איש ,בעת שמיעת התנגדותו בפני החוקר.
מתנגד אחד – משפחת רחל ואורי צמחי ,שהגישו התנגדות למבנה ברח' בר כוכבא
 ,48אף נימקו באופן אישי ובנפרד את התנגדותם ,זאת בנוסף להסמכת "המרכז
הכלכלי לשמאות והנדסה" כמייצגים בישיבת השמעת ההתנגדויות .כל המתנגדים
האחרים חתמו רק על כתב הסמכה סטנדרטי ל"מרכז הכלכלי לשמאות והנדסה"
כמי שייצג אותם בעת שמיעת ההתנגדות .גם התנגדותו של מר ארז בוקרה ,מנהל
"המרכז הכלכלי לשמאות" ,נכתבה בפרוט ובאריכות אך כהתנגדות זהה לכל
המבנים שהם מייצגים אותם ) 17במספר(.
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בשל המצב המיוחד הזה ,נציג קודם כל את עמדת המתנגדים באמצעות כתב
ההתנגדות הרשמי הזהה של "המרכז הכלכלי לשמאות וכו'" ודבריו בעל פה של מר
ארז בוקרה.
לאחר מכן נוסיף מידע ספציפי הקשור באופן פרטני לכל אחד מהמבנים המיוצגים
ע"י המרכז הכלכלי לשמאות" ,וכן את התנגדותם האישית של רחל ואורי צמחי.
ולבסוף תובא המלצת החוקר המתייחסת לכל שנכתב והוצג קודם לכן.
עמדת מייצג המתנגדים – "המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה" באמצעות מר ארז
בוקרה
את המוטו הכללי של מר א .בוקרה ניתן לסכם כך:
"אנחנו לא נגד התכנית ,להיפך אנחנו בעדה .אנו מבקשים רק לשפר את התכנית.
אם לא תהיה כדאיות כלכלית למחזיקי המבנים ,ואיש לא "ירוויח" ממנה ,התכנית
לא תבוצע!!! לכן הם תובעים שתהיה מעין "תכנית כלכלית סגורה" ,שביצועה לא
יהיה על חשבון בעלי הנכסים .הם רואים עצמם למעשה כמגישי חוות-דעת מקצועית
בשם בעלי הזכויות בנכסים המתנגדים לתכנית .זאת תוך שימת דגש על הוראות
התכנית שבאישורן יש כדי לפגוע בשווי זכויותיהם של חלק מבעלי הנכסים; או על
אלו שבאישורן יש בכדי לגרוע מיכולתה של התכנית ,החיובית מעיקרה ,להתממש.
יודגש גם ההיבט השמאי-כלכלי העומד בבסיס אישורה של התכנית ובביצועה
ומימושה למעשה .בנוסף לסקירתם של היבטים כלליים אחרים.
יוצגו גם המלצות לקידומה של התכנית ע"י הפיכתה לכדאית כלכלית ,מה שיתרום
לביצועה המהיר לרווחת תושבי העיר.
סעיף  – 8מהות ההתנגדות והנימוקים
 8.1היבט שמאי-כלכלי
א..." .טבלה לקביעת שטחי בנייה להעברה למגרש המקבל כתמרוץ....
עלויות שיפוץ המבנה לשימור".
היות ועלויות השיפוץ של המבנים מאופינות בשונות גבוהה ,אין
לקבוע את התימרוץ לביצוע השיפוץ כחלק יחסי קבוע ) (30%מהיקף
השטחים העיקריים במבנה .זה עלול ליצור אי-כדאיות כלכלית בביצוע.
יש לקבוע מנגנון לפיו יוכלו בעלי המבנה לשימור להציג את העלויות
הכרוכות בשיפוץ ,ואם יוכח כי העלויות בפועל גבוהות משווין של זכויות
הבנייה להעברה )לניוד( ,תוכל הועדה לתכנון להוסיף שטחים להעברה,
שינתנו בנוסף לתמרוץ הקיים".
ב .לפי אותו סעיף בהוראות התכנית-:
"...טבלה לקביעת שטחי בנייה להעברה למגרש המקבל כתימרוץ...
שיהוי הנובע מהצורך בהכנת תכנית מפורטת :יועברו זכויות בהיקף
 10%מהשטחים העיקריים הקיימים של המבנה לשימור"...
קיים קשר ישיר בין היקף הפגיעה הכלכלית של בעלי הזכויות במבנה
בגין השיהוי בהעברת שטחי הבנייה אל "המגרש המקבל" ,לבין היקפם
של השטחים המועברים .זאת בהנחה ,שזמן השיהוי הנובע מהכנת
תכנית מפורטות נקודתית ,זהה בכל המקרים.
לפי זאת יש לקבוע את גובה התמרוץ ,בהתייחס לנקודת האיזון:
במבנים בהם סך השטחים להעברה גבוה מהשטחים
א.
העיקריים הבנויים בפועל ,ייקבע התימרוץ כאחוז מסך השטחים
המיועדים להעברה.
במבנים בהם ,סך השטחים להעברה נמוך מסך
ב.
השטחים העיקריים הבנויים בפועל ,ייקבע התמריץ כאחוז
מהשטחים העיקריים הקיימים .יש צורך בפיצוי נוסף בגין הקושי
במציאת מגרש מקבל מתאים.
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)לפי סעיף  10.1.7א'( "...באזור המגורים שטח המגרש
ג.
המקבל לא יקטן
מ 3.0-דונם" הוראות התכנית קובעות כי "המגרש המקבל" ,אליו
מנוידות זכויות הבנייה חייב להיות גדול מ 3-דונם באזור מגורים
וגדול מ 1.5-דונם באזור מע"ר .בנוסף ,קבעו ההוראות מגבלות
לענין תוספת הקומות למגרש המקבל ,קומה אחת באזור מגורים
ו 5-קומות באזור מע"ר....
היות ובת"א קיים היצע קטן של מגרשים פנויים,
הגדולים בשטחם מאלה המבוקשים ע"פ תכנית זו ,הרי שמגבלות
מעין אלו ,עלולות לגרום לפגיעה כלכלית קשה בבעלי זכויות-
הבנייה להעברה.
לדעתם יש להסיר את המגבלות הללו ולאפשר לקבוע
"מגרש מקבל" בכל גודל שהוא ,תוספת קומות ושטחים ללא
הגבלה .בתנאי ששוכנעה ועדת התכנון ,כי תוספת הזכויות אין בה
כדי לפגוע בעיצוב הרחוב או לגרום למיטרד סביבתי .זאת כדי
להגדיל זמינות המגרשים המקבלים.
)לפי סעיף ".... - (4)8קביעת אמצעים לתימרוץ שימור
ד.
מבנים בהליכי-היתר או ע"י שינוי בזכויות הבניה בהליך של תכנית
מפורטת"...
על פי הבהרות שנמסרו ע"י צוות השימור בעירית ת"א,
התברר כי לא ניתן יהיה לשלב בין שני מסלולי התמרוץ השונים.
הוראה זו עלולה ליצור אפלייה בין בעלי זכויות
במבנים שונים.
לדעתם ,בכדי לקדם את ביצוע השימור ,ובכדי למנוע
אפלייה בין בעלי-זכויות במבנים שונים ,יש לאפשר את שילובם של
שני מסלולי התמרוץ ,בנוסף ,ראוי לאפשר לבעל הזכויות לבחור
את מסלול התמרוץ הכדאי ,עבורו.
)סעיף זה אינו נוגע לענין תכנית שימור זו ,כי הוא
ה.
מתייחס לגבי מבנים שאינם לשימור ,בתוך מתחם לשימור .תכנית
/2650ב' אינה מתייחסת למתחמים לשימור ,כי אם לגבי מבנים
בודדים לשימור בלבד .הערת החוקר – אדר' י .גולני(.
)לפי סעיף – 10.1.3ב')..." ((1כל פעולה חיצונית וכל
ו.
פעולה פנימית ...תיעשה באישור הועדה המקומית לתכנון"...
הוראה זו המטילה מגבלות לגבי שינויים פנימיים
בנכס ,הינה בעלת השפעה משמעותית על שווי זכויות הבעלים ועל
סחירות הנכס.
לדעתם ,יש לבטל את הוראת הסעיף על-מנת למנוע את
הפגיעה שפורטה.
)לפי סעיף – 10.1.7ב'( " ...התוספות ...המהוות תמריץ
ז.
לשימור מבנים לא תינתנה כולן או חלקן ,אם תוגש תביעה על פי
סעיף  197לחוק התכנון והבנייה"...
אין להתנות את מתן התמריץ באי-הגשת תביעה
לירידת ערך המקרקעין לפי סעיף  197לחוק התכנון ,בגין התכנית
הנדונה.
היות וייתכנו מקרים בהם שוויו הכלכלי של התמריץ
לא יפצה על מלוא הנזק הכלכלי שייגרם בעקבות אישור התכנית,
הרי שקיים צורך אמיתי בהשלמתו של הפיצוי הכלכלי באמצעות
הליך של תביעה בגין ירידת-ערך .בנוסף ,התנייה מעין זו תגרום
לכך שרשויות התכנון יידרשו להקצאת משאבים כספיים בפועל
89

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

בגין התביעות על ירידת ערך ,בעוד שאם ההתנייה תבוטל ,חלק
מהפיצוי יינתן בשווה-ערך לכסף )דהיינו בזכויות בנייה( .יש לבטל
את הוראת הסעיף הנ"ל על מנת למזער את נזקי הצדדים
המעורבים ולהקטין החיכוך ביניהם.
)לפי סעיף  10.1.7ב'(4-5 ,
ח.
בחישוב השטחים והמקדמים הנוספים
.4
שיתקבלו מהאחוזים המפורטים בטבלה ,יתחשבו
השמאים ...בהשפעות המס שיוטל על בעל-המבנה לשימור
ובעל המגרש המקבל.
המקדמים האמורים בסעיף דלעיל,
.5
ייקבעו במשותף ע"י שמאי הועדה המחוזית ושמאי הועדה
המקומית.
הוראות הסעיפים הנ"ל ,אינן ברורות די הצורך.
למיטב הבנתם ,יש לקבוע ולציין במפורש מהם
"המקדמים האמורים" יש לקבוע ,מפורשות ,מנגנון בו "שמאי
מטעם הבעלים" יוכל להתייחס לקביעת שמאי הועדות המקומית
והמחוזית.
)לפי סעיף – (11.2
ט.
לצורך שימור החזות האדריכלית של מבנה לשימור,
רשאית הועדה המקומית להגביל את מספר חדרי היציאה לגג
ושטח הפרגולות ואת מיקומם ו/או לאסור אותם בכל.
היות והוראה זו עשויה להגביל או לאסור מימוש
זכויות הבנייה של חדרי-היציאה לגג ,הרי שקיים סיכוי לפגיעה
בשוויון הכלכלי של הזכויות .לדעתם ,יש להסיר מגבלה זו
מהוראות התכנית ,לחילופין ,יוקצו זכויות אלו כזכויות בנייה
לניוד ,בהתאם לסעיך  10.1.7ב' לתכנית השימור.
)לפי סעיף (11.3
י.
"הוראות תכנית " "0על תיקוניה ,חלות על תכנית זו,
למעט המבנים עם מגבלות מחמירות"...
הפרוש לכך ,כי לא יתאפשר ניוד זכויות הבניה לפי
תכנית "ס" למגרש אחר בהתאם להוראות סעיף  – 10.1.7ב'1
לתכנית השימור.
הוראה זו עלולה להביא לחוסר איזון ואפלייה בין
בנינים לשימור רגיל ,לבין בניינים לשימור במגבלות מחמירות,
שהמשמעות המעשית שלהם הן ביטול זכויות בנייה שהוקנו על-פי
תכנית מפורטת תקפה .ופגיעה כלכלית בשווי זכויותיהם.
אם כוונת מעצבי תכנית השימור הינה למנוע ניצול
בפועל של הזכויות המוקנות לפי תכנית " ,"0יש למצוא ניסוח אחר
לסעיף זה .בו יובהר כי ניתן לנייד את הזכויות החלות על המבנה
אך לא ניתנות למימוש בו .אם הכוונה בסעיף זה לבטל את הזכויות
המוקנות על פי תכנית "ס" במבנים עם מגבלות מחמירות עדיף
לבטל את הסעיף בכלל.
היבטים כלליים
א( יש לציין בהוראות התכנית ,כי ניתן להמיר את זכויות הבנייה לניוד )להעברה(
מייעודן המקורי לייעוד אחר ,בהתאם לדרישות השוק החופשי.
ב( בכדי להביא למימושה של תכנית זו ,יש לשקול אפשרות למתן הקלות
בדרישות השימור של המבנים.

90

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

ג(

ד(

ה(

יש לאפשר גמישות והקלות מסוימות בדרישות להחזרת המצב המקורי
לקדמותו ,בכל הנוגע להוראות אשר ביצוען אינו בשליטתו של בעל-הזכויות
המשפץ )למשל ,דירות המאוכלסות ע"י דיירים מוגנים( ,או הוראות שיש
בביצוען משום פגיעה בבטיחות או באיכות החיים הבסיסית )למשל ,הסרת
סורגי-ברזל שהינם צורך בטיחותי(.
"לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור המורשת הבנויה של העיר ת"א-יפו
באמצעות (1) :קביעת רשימה של מבנים לשימור הגדרת המבנים ומיונם".
)סעיף  8לתכנית( .אין בתכנית הגדרה לגבי המונח "המורשת הבנויה" ,התכנית
אינה מפרטת על-פי אלה קריטריונים נקבעה רשימת המבנים לשימור .מן
הראוי לפרסם את הקריטריונים והשיקולים שהביאו לקביעת הרשימה של
המבנים לשימור ,על מנת לאפשר לציבור להתמודד נקודתית לגבי הכללת
מבנה זה או אחר בתכנית.
בהוראות התכנית אין התייחסות למבנים ששופצו בעבר בהתאם לדרישות
צוות השימור.
אין להפלות לרעה בעלי-זכויות במבנים לשימור ששיפצו את נכסם בעבר.
מן הראוי לשנות את הוראות התכנית ,כך שיתאפשר גם לבעלי הזכויות
ששיפצו מיוזמתם בעבר ,ליהנות מהתמריצים הכלכליים המפורטים בתכנית
זו.
קיימים אי-דיוקים בין רשימת המבנים לשימור שפורסמה בעיתון "העיר"
ביום  11/1/2001לבין המבנים לשימור המופיעים בתשריט התכנית.
היות ומדובר בהטלת מגבלות חמורות על זכות הקנין של הפרט ,מן הראוי
לבחון ולתקן את הדרוש ,על-מנת שבעלי הזכויות ידעו את מעמדו התכנוני של
נכסם לאשורו ובהתאם לכך יוכלו לכלכל את מעשיהם.

סיכום ומסקנות
התכנית צריכה ליצור מנגנון בין "צורכי ציבור ראויים" לבין "זכויות הקנין של
הפרט" .בתכנית השימור נעשה מאמץ משמעותי חיובי ליצירת האיזון ,למרות זאת
יש הוראות שיש בהן פוטנציאל אפשרי לפגיעה בזכות הקנין של הפרט.
רק יצירת אינטרס משותף לבעלי הזכויות ולרשויות התכנון בת"א יכול להביא
למימושה של התכנית.
על-מנת לאפשר את האינטרס הציבורי בשימור "המורשת הבנויה" ,תוך שמירה על
האיזון בינו לבין זכויות הקנין של הפרט ,מומלץ לתקן את הוראות התכנית ,תוך
קביעת מנגנון מוסכם ,שבו ישותפו בנוסף לנציגי רשויות התכנון גם נציגים
מקצועיים שיגנו על האינטרס של בעלי הזכויות בנכסים ,העלולים להיות מושפעים
מהוראות התכנית.
תשובת הועדה המקומית לתכנון ,לנקודות שהועלו ע"י נציג המתנגדים
נציג הועדה המקומית הודה שהתנגדות זו ,היתה אחת ההתנגדויות שהיוו תשומות
חשובות מאד להמלצות שהובאו בפני הועדה המקומית לתכנון לצורך עדכון
התכנית .נקודות רבות מאד שהועלו ע"י מר ארז בוקרה ,זוכות להתייחסות בתוך
המענה להתנגדויות שהוכן ע"י נציגי הועדה המקומית )ועירית ת"א( ,המכונה
"דרפט ההתנגדויות" .חלק מההוראות בתכנית הוצע לשנות בעקבות הדיון בנוסח
ההתנגדויות שהועלו ע"י "המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה" ומר א .בוקרה ,בשם
 17מתנגדים לתכנית.
ההתייחסות תהיה גם לגבי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות .וגם לגבי המבנים
לשימור רגיל .אין ספק שהתכנית צריכה ליצור איזון בין המרכיבים שלה.
התוספת בדרישות השיפוץ )לעומת שיפוץ רגיל( משביחה את ערך הנכס ,ותאפשר לו
"חיים טובים" )קיים ארוך( במצב איכותי לאורך שנים רבות .קירבה למבנים
אחרים נוספים לשימור תגרום להקרנה הדדית ולכך תהיה השפעה חיובית על ערכי
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הנכסים .הדוגמא האמריקאית מוכיחה שלוקח זמן לתהליך חיובי כזה לחלחל ,הוא
אינו מיידי ,אבל ככל שהמסה גדולה יותר יש לה השפעה מתחמית גדולה יותר,
התהליכים ארוכים ו"מקרינים" בין הנכסים ועליית השווי בהם צפויה להיות גדולה
יותר.
לגבי הטענה הראשונה שתוספת שוות ערך ל 20%-מהשטחים העיקריים אין די בה
כדי לכסות את עלויות השימור ,התנגדות זו נתקבלה בחלקה .נמצא ש30%-
מהשטחים העיקריים אינו מפצה בהכרח על התוספת בעלויות השיפוץ .נמצא
שהמיתאם חזק יותר לשטח מעטפת המבנה ,ולכן המליצה הועדה המקומית לשנות
את המקדם הזה בטבלת השטחים להעברה ,ולהפוך אותו כפונקציה של שטח
מעטפת המבנה – בשתי וריאציות של מבנה בסגנון האקלקטי ומבנה בסגנון
הבינלאומי.
ההמלצה איפוא היא לקבל את ההתנגדות בחלקה ,ולעדכן את מקדמי השטחים
להעברה ,במבנים לשימור עם מגבלות מחמיורת באופן שישקף קשר ישיר בין
העלויות לבין היקף השטחים להעברה .חישוב שטחי הבנייה להעברה יביא בחשבון
את ההפרשים בשווי הקרקע ,בין המגרש המוסר למגרש המקבל .השטחים להעברה
שיתקבלו מהמקדמים המפורטים בטבלה ,יוכפלו במקדם הפרש שווי הקרקע.
מקדם זה ייקבע על ידי חלוקת שווי הקרקע במגרש המוסרי ,בשווי הקרקע במגרש
המקבל ,כפי שייקבע במשותף ע"י שמאי התכנית.
מוצע גם שהועדה המקומית ,תקבע הליך מזורז ,או עדיפות מינהלית לקידום תכנית
מפורטות להעברת זכויות בסמכות ועדה מקומית ,ממבנים לשימור.
בנושא התמרוץ בגין השיהוי ,והטענה שהפיצוי הוא נמוך מדי .ההמלצה העקרונית
של הועדה המקומית היתה לקבל את ההתנגדות .לפי ההצעה הפיצוי בגין שיהוי
הנובע מהצורך בהכנת תכנית מפורטת יכלול את העלויות הנובעות מהכנת תכנית,
בהן גם את משך הזמן הנדרש להכנתה .נושא מקדם השיהוי עודכן איפוא ,הוא בא
לכסות על הפער בין מועד אישור התכנית לבין המועד בו יענה השוק על הביקושים
לאותם זכויות להעברה וניתן יהיה לבצע את התוכנית .במקדם השיהוי נבנו שני
פרמטרים נוספים ,המבטאים את הקושי בהתארגנות כפונקציה של הרכב הבעלויות
והקושי בהתארגנות בעלים ,וכן הקושי כפונקציה של כמות השטחים הבנויים
המנבאת את היקף השטח שאותו יש לשמר .והאבחנה בהפרש בין מה שנוצל לבין
הקיים בתכניות תקפות .השיהוי מתייחס כאן גם לצורך בהכנת התכנית הנוספת
שבסמכות ועדה מקומית וההתקשרות עם "מגרש מקבל".
לנושא גודל המגרש המקבל ,הומלץ לקבל את ההתנגדות ולשנות את הקריטריונים
למגרשים המקבלים ,כדי להגדיל את סיכויי המימוש .במקום ששטח המגרש לא
יקטן מ 3.0-דונם ,מומלץ ששטח המגרש המקבל לא יקטן מ 1.0-דונם ,לגבי גובה
המבנים – במבנים של עד  9קומות – התוספת לא תעלה על  2קומות ,בבנינים בני 9
קומות ומעלה ,ניתן יהיה להוסיף עד  5קומות.
תוספת הזכויות האמורה לא תחול על "תל-אביב ההסטורית )למעט אזור המע"ר(
ועל "יפו ההסטורית" כפי שיוגדרו בתכנית השימור .בחלק הדרומי של "תל-אביב
ההסטורית" )דרומית לרח' ארלוזורוב( רק מגרשים על מבנים בני  16קומות ומעלה
יוכלו לשמש כמגרשים מקבלים .גודל התוספת נקבע כדי להגן על האזורים הבנויים
ולמנוע פגיעה בסביבת "המגרשים המקבלים כל תנאי הסף מטרתם למנוע מצב שבו
עושים שימור ,משפרים מקום אחד אבל גורמים נזק ופוגעים במקום אחר ,הכוונה
למנוע שימוש ,וניצול לרעה של האפשרות להעברת זכויות .תנאי-הסף באים להגן
על המגרשים המקבלים ולמנוע פגיעה בהם.
באשר לשילוב שני תהליכי התמרוץ :א .שימור מבנים )רגיל( בהליכי היתר ,ב .שינוי
זכויות הבנייה בהליך של הכנת תכנית מפורטת .אין אפשרות לשלב בין שני
המסלולים הללו .כי תהליך הכנת תכנית מפורטת מיוחד למבנים בהגבלות
מחמירות שבהם לא ניתן להוסיף זכויות בנייה על המבנה לשימור.
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לכך נוצר המנגנון המוצע של העברת זכויות שלא ניתן לנצלן במבנה עצמו .במבנים
האחרים ללא ההגבלות המחמירות יש תוספת של זכויות בנייה עבור כפיצוי עבור
התוספת בעלויות השיפוץ הנדרשת כתוצאה מייעוד המבנה לשימור מדובר איפוא
על שני מסלולים שאינם חלים על אותם מבנים ולא ניתן לערבבם.
בענין הדרישה שלא להתנות את מתן התמריץ באי-הגשת תביעה לירידת ערך
המקרקעין לפי סעיף  197לחוק התכנון.
"מנגנוני התמריץ" המעוגנים בתוכנית מהווים האיזון בין פגיעה אפשרית בזכות
הקנין ובהוצאות הכספיות למימון השימור ע"י מתן תחלופות כלכליות לפגיעות
אלו ,שיהיה בהן כדי השבה ופיצוי.
בהסתמך על פסק-דין שניתן ע"י כב' השופט מודריק בבית המשפט המחוזי בת"א
בענין קמחי נגד רשות הרישוי ת"א-יפו ,קבע השופט כי פיצויים על-פי סעיף  197הינו
אחת התרופות להשבת נזקים שגרמה תכנית לשימור ,תרופה אפשרית אחרת הינה
העברת זכויות שנלקחו מן העותרים לנכס אחר ומתן אחוזי בניה נוספים באותו
נכס.
מתן תמריצים בהוראות תוכנית לשימור הן דרך אחת לפיצוי ,דרך אחרת אפשרית
שקבע המחוקק בסעיף  8לתוספת הרביעית לחוק היא הזכות לפיצוי לפי סעיף ,197
ואולם אין פיצוי כפול והברירה הינה בין החלופות ולא לזכות בשתיהן ,ביחד מי
שבוחר בחלופת התמריץ לא יוכל לזכות פעמיים בגין אותו נשק ולהתעשר על חשבון
תכנית השימור ולתבוע בנוסף פיצויים על פי ס 197 .המטרה היא לעודד את
"הנפגעים" לבחור בתמריצים הניתנים בתכנית ולא לפנות לתביעת פיצויים לפי
סעיף  .197מדובר במבנים לשימור עם מגבלות מחמירות.
לפי הערכת הועדה המקומית לתכנון ,התמריצים המוצעים בתכנית חושבו כך שיש
בהם "הגזמה" לטובת עלי-הנכסים האמורים לשמר את המבנים שברשותם.
הבחירה באיזה מסלול לבחור תלויה בהחלטתם של בעלי הנכסים .והם מאמינים
שהתמריץ הזה כדאי ,כולל רווח ייזמי ואפילו תמרוץ נוסף בחלק מהמקרים .הם גם
ממליצים להאריך את המועד שבו ניתן להגיש תביעת פיצויים ל 6-שנים )וגם זה
במחשבה הצועדת לקראת בעלי הנכסים לשימור(.
לענין" ,חישוב המקדמים הנוספים" שיתקבלו מהאחוזים המפורטים בטבלה,
יתחשבו השמאים בהשפעות המס שיוטל על בעל המבנה לשימור ובעל המגרש
המקבל ,וכן שהמקדמים האמורים ייקבעו במשותף ע"י שמאי הועדה המחוזית
לתכנון ושמאי הועדה המקומית.
המלצת הועדה המקומית היא לקבל את ההתנגדות לגבי השמאים ולאפשר לבעלים
להביא שמאי משלהם ,כמו שפועלת התוספת השלישית לחוק התכנון באמצעות
שמאי מוסכם או ע"י שמאי בעלים ושמאי וועדה .ותהיה הכרעה ביניהם .בכל מקרה
מה שעושים השמאים ,הם קובעים את שווי הזכויות ,הם אינם קובעים את עלויות
השיפוץ.
השמאים קובעים את הפרשי שווי הקרקע ,את מקדם שווי הקרקע בין המגרש
לשימור ובין המגרש שאליו מועברות הזכויות ,בהתאם לכך נקבע האיזון הסופי של
כמות הזכויות להעברה.
לגבי השפעות המס ולגבי היטל השבחה ,הזכויות האלו נרכשות למעשה ע"י המגרש
המקבל בשווין המלא .יש גם המלצה לתת את שטחי-השרות בבנין כתמריץ .היות
וכך הדבר ,אין מדובר פה בהשבחה והרוכש את הזכויות לא ישלם היטל השבחה
בנוסף.
לגבי מיסוי אחר ברמה הלאומית ,כגון מס שבח ,על התקבולים בגין הזכויות
המועברות ,יש פנייה לנציבות מס-הכנסה מטעם עירית תל-אביב .בנושא הזכויות
שלא ניתן לממשן או הזכויות שנכפו ,ולראות בהן מעין הפקעה ,היות ומדוברר בצו-
רשות מוסמכת הכופה על בעלי המבנים ,אך אינה מאפשרת להם לממש את זה
במגרשם ,היות וכך ,מבקשים שיחולו הסעיפים של שיעורי-מס מופחתים )מבלי
להתייחס למצבים נקודתיים בכל מבנה( .אין עדיין תשובה על בקשה זו .ברגע
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שמקבלים תמורה היא תהא חייבת במס ,המטרה היא להגיע להבנה שמדובר
בתמורה שהיא תוצאה שנכפתה על הבעלים ,ולשלם עבורה שיעורי-מס מופחתים.
לענין הגבלת מספר חדרי היציאה לגג ,הסעיף שונה ,וזהו אחד התמריצים הגדולים,
במבנים לשימור רגיל .הוא מאפשר איחוד חדרי היציאה לגג לדירה .בלי צורך
לקשור אותה לדירות התחתונות והגדלה השטח שלהם לפי מספר חדרי היציאה לגג.
הגדלת השטח תנוע בין הכפלת השטח ועד שילושו .אם בעל-הבית יחליט שלא לקחת
את התמרוץ הזה של הגדלת שטח חדרי היציאה לגג והפיכתם לדירה אחת ,יישאר
שטח חדרי היציאה לגג בעינו.
אחת המטרות בתמריץ זה ,היתה מניעת מספר בעלויות נפרדות על הגג ,כשכל אחד
נוהג אחרת ,כרצונו.
לנושא הזכויות החלות על מבנים על-פי הוראות תכנית "ס" ואפשרות מניעת ניצולן
בפועל .במבנה לשימור רגיל )ללא מגבלות מחמירות( כל זכות מוקנית שבתכנית
לשימור או בתכניות אחרות החלות על המבנה ,ניתן לממש את הזכויות במבנה
עצמו.
במבנים לשימור עם הגבלות מחמירות ,אם יש זכויות מוקנות כאלו ,ניתן להעביר
שטחי בנייה אלה למגרש "המקבל" במסגרת המקדמים להעברת הזכויות )מופיע
בטבלת השטחים להעברה כיתרת שטחי הבנייה העיקריים והלא-מנוצלים(.
לגבי המבנים ששופצו בעבר ,התכנית נותנת תמריץ לכל בעלי-המבנים לשימור,
הכלולים בתכנית ללא קשר למצבו הנוכחי של הנכס דרישות השימור יקבעו לאחר
אישור התכנית לפי מצב המבנה כיום) .מבנים ששופצו בעבר אך אינם נכללים
בתכנית השימור ממילא לא יכולים לזכות בתמריצים(.
באשר לדרישות הכלליות ,כגון הקלות בדרישות השימור השונות .מבקשים נציגי
הועדה המקומית להתייחס לנושאי סגירת המרפסות והדרישה לפתחן ,וכן לנושא
קביעת סורגים.
הועדה המקומית לתכנון תאפשר סורגים בתנאים מסוימים.
בגליפים של הפתחים ,זאת אומרת ,בין מישור החלון והתריס אפשר להתקין
סורגים ,מאפשרים התקנת סורגים גם בין הדלת והתריס ,אבל לא במרפסת גופא.
הנחיות אלו אינן חלק מהתכנית ,אבל התוכנית תפנה את הפונים למסמך שיהיה
נגיד לציבור ויופיע גם באינטרנט .הם יעודכנו מעת לעת בסמכות מהנדס העיר
ובאישור ועדת השימור והועדה המקומית לתכנון.
את האיסור על סגירת מרפסות ואת הדרישה לפתיחתן ,אין הועדה המקומית מוכנה
לשנות.
ובאשר לנושא הקריטריונים על-פיהם נבחרו המבנים לשימור ופתיחתם לציבור.
נציגי הועדה המקומית ,טענו שכל המידע ניתן להשגה במשרדי התכנון של מהנדס
העיר ,על-פי דרישה .וכי מוקדם מדי לקבע אותם בתכנית עצמה ,מה גם שהמחקר
הארכיטקטוני בישראל באשר לסגנונות הבנייה המיועדים לשימור והאדריכלים
שתכננו על-פיהם ,אינו מפותח דיו ויש להניח שלאור המחקרים יתווספו תובנות
חדשות ומידע חדש ולכן אין טעם לכלול את ההבהרות והמימצאים בשלב זה כחלק
מהתכנית הסטטוטורית.
מר ארז בוקרה הודה לנציגי הועדה המקומית לתכנון ,כי רבים מהדברים שהובאו
בהתנגדותו נלקחו לתשומת לב נציגי הועדה המקומית ואמנם יושמו בפועל .כך
שנותרו לו כמה הערות קטנות ,אך אלו לא השפיעו למעשה על המסקנות המסכמות
בדיון זה.
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התנגדות אישית-פרטנית של רחל ואורי צמחי בעלי-זכויות בנכס ברח' בר-כוכבא
 ,48ת"א
הם הגישו במשותף עם בעלי דירות בנוספים בבנין ,התנגדות באשר לנזקים
הכלכליים שייגרמו להם אם תאושר תכנית השימור ,וזאת הוגשה באמצעות מר
ארז בוקרה.
בנוסף הם מפרטים מספר נקודות להתנגדותם ,בנפרד מההתנגדות המשותפת
שהוצגה ע"י א .בוקרה והמרכז הכלכלי להנדסה ושמאות.
 .1התנגדות לפתיחת מרפסות ,שנסגרו כבר לפני כ 30-שנה ,מגינות מפגעי מזג
אויר ,מגינות על הפרטיות ומגדילות את המרחב בדירה.
 .2התנגדות להוראה לבטל את השינויים שנעשו בתכנון הפנימי של הדירה
ולהחזיר המצב לקדמותו זוהי זכות קנינית בסיסית של בעל-הדירה ,לתכנן
אותה לנוחיותו על-פי צרכיו.
 .3התנגדות להסרת מזגנים קיימים ואיסור התקנת מזגנים חדשים על-פי הצורך.
אנו חיים במזרח-התיכון )מבחינה אקלימית( ומזגן הפלך כבר לצורך בסיסי
בחיינו.
 .4התנגדות להטיל עלינו לשאת בהוצאות ספציפיות אשר נועד לייפות את חזות
העיר ,בעוד שאר תושבי-העיר אינם נושאים בהוצאות .אם העיריה רוצה
לייפות את חזות העיר ,עליה להוציא את הכספים עבור מטרה זאת מתוך
התקציב שלה.
 .5הצורה הארכיטקטונית
ישנם בתל-אביב בנינים יפהפיים ומענינים ,את הבנינים האלה אכן ראוי
לשמר .בבנין שלנו ,לעומת זאת ,אין כל ייחוד או יופי בולטים לעין .היות
והבנין לא נמצא במתחם לשימור איש לא יבוא במיוחד לראותו .התכנית
המגלומנית הזאת ,הורסת את חזות העיר ולא משפרת אותה .ידוע כי החברות
המשפצות בנינים לשימור גובות מחירים גבוהים בהרבה מקבלן שיפוצים
רגיל שהיה משפץ את הבנין הזה וכל זה אמור להיעשות על גבם של בעלי
הדירות.
 .6מתנגדים לטיעון כי הפיכת הבנין לבנין לשימור תעלה את ערכן של הדירות.
לדירות בבנין שלנו יש מגרעות בשל מיקומו של הבנין .כאשר הדירה נמצאת
בבנין לשימור ,על הקונה הפוטנציאלי יחולו הגבלות של חוסר אפשרות לבצע
שינויים בדירה שיהלמו את צרכיו.
לפיכך מיקומו של הדירה בבית לשימור מקטין את סחירותה ומוריד את
מחירה.
ההתייחסות למבנים לפי כרטיסי המבנים לשימור )עמדת המתנגדים הוצגה באופן
משותף(
מס' סידורי בישיבה מס' 1 – 10
מס' המבנה ברשימת השימור – 891
המתנגד :פיינצק בתיה
לשמאות והנדסה

הכתובת :רח' פרישמן 60
המייצג :המרכז הכלכלי

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל א .שפמן ונבנה ב .1936-צוות
השימור העניק לו ציון משוקלל =  60.0נק'  23.0 /נק' .כלומר מבנה לשימור רגיל.
הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי בישיבה )מס' 2 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 167
המתנגד :הורוביץ פטריסיה
והנדסה

הכתובת :רח' ביאליק 5
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל שלמה גינזבורג – שא"ג ונבנה
ב .1938-צוות השימור העניק לו ציון משוקלל =  60.0נק'  28.5 /נק' דהיינו מבנה
לשימור רגיל .המבנה מצוי ברחוב בו ממוקמים מבנים רבים לשימור .הועדה
המליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 3 – (10
הכתובת :רח' ברנר 4-6
מס' המבנה ברשימת השימור – 255
המתנגד :חב' "ימה וקדמה ישראל" בע"מ המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות
והנדסה
עמדת הועדה המקומית
השימוש המקורי של המבנה היא מגורים .מבנה בסגנון האקלקטי שתוכנן על ידי
האדריכל אברהם שארי ,ונבנה בשנת  .1924הבנין ניצב על מגרש גדול יחסית,
בשטח 1,158 :מ"ר.
צוות השימור העניק לבנין ציון גבוה =  60.0נק'  33.5 /נק' ,שהכניס אותו לקטגוריה
של מבנה עם הגבלות מחמירות .יחד עם זאת הועדה המקומית לתכנון מציעה
להעביר את המבנה לקטגוריה של אופציה ,דהיינו שבעלי המבנה יוכלו להחליט מה
הם מעדיפים להשאיר את הבנין בקטגוריה של מבנה לשימור במגבלות מחמירות,
או להעביר אותו לדרגת שימור רגיל.
המבנה בעל איכות גבוהה ,הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 4 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 645
המתנגד :עו"ד דוד סופר

הכתובת :רח' שמריהו לוי 18
המייצג:המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל מ .גולדנברג ונבנה בשנת .1938
צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' .הועדה
המליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 6 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 248
המתנגד :רחל ואורי צמחי

הכתובת :רח' בר-כוכבא 48
המייצג:המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
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מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדר' בנימין צ'לנוב ונבנה ב 1935-צוות
השימור העניק למבנה ציון משוקלל =  60.0נק'  27.0 /נק' .הועדה ממליצה לדחות
את ההתנגדות.
הערה :משפחת צמחי הגישה גם כתב התנגדות בנפרד.
מס' סידורי בישיבה )מס' 7 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 489

הכתובת :שדרות ח"ן 14
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

המתנגד :אושרוביץ דניאל

עמדת הועדה המקומית
בנין מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י האדריכלים א .אקרמן ו-א .פן ונבנה
בשנת  .1938צוות השימור העניק לו ציון משוקלל =  60.0נק'  27.0 /נק' .הועדה
המליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 8 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 673
המתנגד :ציון שאוליאן

הכתובת :רח' ליליינבלום 22

המייצג:המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
המבנה נועד במקורו לבית-משרדים ונותר כזה .מבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י
אדריכל ל .אדלר ונבנה ב .1936-צוות השימור העניק לו ציון גבוה ,אך עדיין
בקטגוריה של מבנה לשימור רגיל; הציון =  60.0נק'  32.5 /נק'.
הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 9 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 329
המתנגד :רחלי אידלמן

הכתובת :רח' הגלבוע 14
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
בית-מגורים דו-קומתי ,בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י אדריכל פ .ביזונסקי ונבנה
ב .1932-צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  42.5 /נק' .אשר על
כן מבנה זה הינו לשימור במגבלות מחמירות.
הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 10 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור 889 -הכתובת:רח' פרישמן  57פינת רח' הרמן כהן 1
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

המתנגד :אוה סלעי

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י האדריכלים א .ברגר ו-י .מנדלבוים
ונבנה
ב .1937-צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  34.0 /נק' שהכניסו
לרשימת המבנים לשימור במגבלות מחמירות .הועדה המליצה לדחות ההתנגדות אך
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להעביר את המבנה לסיווג הביניים – של אופציה ,המאפשר לבעלים בחירה בין
הישארות במגבלות מחמירות או לעבור למצב של שימור רגיל.
מס' סידורי בישיבה )מס' 11 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 802
המתנגד :סלעי משה

הכתובת :רח' יבנה  5פינת רח' נחמני 2
המייצג:המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים ר .ביקל ו-ל .גינזבורג נבנה
ב1957-צוות השימור העניק לו ציון גבוה =  60.0נק'  28.0 /נק' .הועדה ממליצה
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 12 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור –689

הכתובת :רח' מאנה  ,26פינת רח' דובנוב 25

המתנגד :עמוס שוקן

המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים ר .ביקל ו -ל .גינזבורג נבנה
ב .1957-צוות השימור העניק לו ציון גבוה =  60.0נק'  31.0 1נק' .הועדה המליצה
לדחות את ההתנגדות ,אך להעביר את המבנה לאופציה ,דהיינו מתן הבחירה בידי
הבעלים ,אם להשאירו כמבנה לשימור רגיל ,או להעבירו לשימור במגבלות
מחמירות )וזה מוזר ,משום שהניקוד הנמוך מסך  33הנקודות המעבירות את המבנה
לקטגוריה של המגבלות המחמירות(.
מס' סידורי בישיבה )מס' 13 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 702
המתנגד :עדי קפלן

הכתובת :רח' מגידו 3
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל יהודה סטמפלר ונבנה ב.1936-
צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  23.0 /נק' .הועדה המליצה
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 14 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 541
המתנגד :עדי קפלן

הכתובת :רח' יהודה הלוי 16
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
מבנה מגורים בסגנון האקלקטי ,תוכנן ע"י אדריכל חנוך כספי ונבנה ב .1915-צוות
השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק' 28.0/נק' .למבנה ערך אדריכלי
והיסטורי בהיותו חלק ממבני שכ' "אחוזת בית" .הועדה ממליצה לדחות את
ההתנגדות.
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מס' סידורי בישיבה )מס' 15 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור – 228
)מבוא יוסט (2
המתנגד :איתמר זיידמן

הכתובת :רח' בן יהודה 150
המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
בית מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים לודוויק ,ראוך וב .שילמבר,
ונבנה ב .1937-צוות השימור בעניק לו ציון משוקלל =  60.0נק'  27.0 /נק' .הועדה
ממליצה לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי בישיבה )מס' 16 – (10
מס' המבנה ברשימת השימור–  824הכתובת:רח' חובבי ציון  36פינת רח' דרויאנוב 1
המתנגד :עמנואל בלאס

המייצג :המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה

עמדת הועדה המקומית
בית מגורים בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל שלמה )גאפ( גפשטיין נבנה ב-
 .1937צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  32.0 /נק' על סף
השימור במגבלות מחמירות .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מדובר בקבוצת מבנים אקראית שהדבר היחיד המשותף לה הוא ייצוג ע"י המרכז
הכלכלי לשמאות והנדסה – מר ארז בוקרה וחגי זלצר.
עיקרה של ההתנגדות הארוכה והמפורטת שהוגשה ויוצגה ע"י מר ארז בוקרה ,לא
היה התנגדות גורפת לעצם ההכללה בתכנית השימור ,כי אם להיפך .מר בוקרה טען
שהם בעד התכנית ,אלא שיש לשפרה ,לשנות את הוראותיה בכמה נושאים כדי
להפוך את התכנית לכלכלית וע"י כך להבטיח את יישומה בפועל .נציגי הועדה
המקומית לתכנון הודו ,שהתנגדות זו גרמה למספר רב של שינויים משמעותיים
בהוראת התכנית )המוצעים לאישור ע"י הועדה המחוזית( ובכך בעצם הושגה
מטרתה של התנגדות זו.
אני מסכים עם רוב דעותיה של הועדה המקומית לתכנון וממליץ לדחות את
ההתנגדויות של  14מבנים ,ובשלושת האחרים מס'  – 3של חב' "ימה וקדמה
ישראל" ,של גב' סלעי אוה מס'  10ברשימה ומס'  – 12של מר עמוס שוקן ,לאמץ את
המלצת הועדה המקומית ולהעביר את המבנים המיועדים לשימור מס'  ,889 ,255ו-
) 689בהתאמה( ברשימת השימור לקטגוריה של מבנים באופציה ,דהיינו לאפשר
לבעלים המתנגדים לבחור בין הישארות בקטגוריה לשימור בהגבלות מחמירות או
לעבור לשימור רגיל.
אני מתנגד לדעתה של הועדה המקומית לתכנון ,באשר למעמד הקריטריונים
לבחירת המבנים לשימור ,ומעמד כרטיסי-השימור של המבנים .אין סיבה מוצדקת
לאי-הכללתם של הקריטריונים לבחירת המבנים בתוך תכנית השימור עצמה.
עיקרה של כל תכנית הוא בחשיפתה לציבור ובשקיפותה; אשר על כן ,אני ממליץ
לכלול את הקריטריונים לבחירת המבנים בתכנית השימור גופא ,וכן לפרסם את
הנימוקים למתן הציונים לכל מבנה ,בתכנית עצמה .ובאשר לחשש שקריטריונים
עשויים להשתנות ,יש לקבוע בתכנית השימור עצמה ,מנגנון גמיש שיאפשר שינויים
בקריטריונים בעת הצורך בתהליך פשוט ולא מסורבל שייקבע ע"י הועדה המחוזית
לתכנון .למשל ,בהסכמה משותפת של מתכנן המחוז ת"א ומהנדס העיר ת"א.
(1-63)6198
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החוקר :אדר' יהונתן גולני
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  – 4לתכנית השימור ת"א מס' /2650ב'
נערכה בת"א ביום 30.3.04
הקדמה
ישיבת שמיעת ההתנגדויות מס'  ,4בתכנית השימור ת"א /2650ב' ,הוקדשה רובה
ככולה לשמיעת התנגדויות שהיו מיוצגות ע"י התאחדות בעלי בתים בישראל.
בחלקה הראשון של הישיבה ,אפשרנו למספר מתנגדים )עשרה בסה"כ( ,אשר היו
מיוצגים ע"י התאחדות בעלי בתים ,להציג בעצמה באופן אישי את התנגדותם
וביניהם :שלמה בריסי ,יעקב משולם ,מרדכי שיפמן ,איתמר לבנשטרק ,עדה
ברקוביץ שיוצגה ע"י גב' יהודית קיסרי ,אייל גוהר וזרח שקט .גב' מלישקביץ -
לאומי שרה ,ומרדכי עמנואל גורל ,אשר קיבלו את רשות הדיבור ,ויתרו על זכות
הדיבור שלהם .לאחר מכן נשא דברים יו"ר התאחדות בעלי בתים ,אבי רוזן,
והוסיפו דברים דר' בנימין סלומון בשם התאחדות בעלי בתים ועו"ד שלומית בך
)מספר הערות השמיע גם השמאי והיזם ,אלי יהל( .על פי הרשימה שבידי יו"ר
התאחדות בעלי בתים ,הוא דיבר בסה"כ בשם  39מתנגדים )כולל אלה שהופיעו
בגופם ,בישיבה זו מס' .(4
נציג תחילה את התנגדותם של המתנגדים שהופיעו באופן אישי ,כולל תגובת נציגי
הועדה המקומית; לאחר מכן נציג את דברי ההתנגדות הכלליים של התאחדות בעלי
בתים ואת תגובת נציגי הועדה המקומית לגביהם .נסיים ברישום פרטי המבנים
הפרטניים שלא הוצגו ישירות ע"י בעליהם .ולכל אלה תצורף גם המלצתי כחוקר
בתכנית.
מס' סידורי )בישיבה( 13 ;17 -
מס' המבנה ברשימת השימור 636 -
המתנגד  -שלמה בריסי ,בלה בכר
ונורה דרזנין

הכתובת  -רח' מקווה ישראל  - 24פינת
רח' לבונטין 6
המייצג  -עו"ד שאול דרזנין והתאחדות
בעלי בתים

עמדת המתנגדים
 .1לבנין אין כל ייחוד אדריכלי או ערך אורבני המצדיק הכללתו בתכנית השימור.
הבנין הינו בנין נמוך בן שתי קומות בלבד שאינו משאיר כל רושם בחיצוניותו
המעליבה.
 .2הבנין בנוי על מגרש ששטחו כ 700-מ"ר ,והוא בן שתי קומות בלבד ,לכן זכויות
הבניה על המגרש נוצלו באופן חלקי בלבד .רוב הדירות אינן מוגנות על-פי חוק
הגנת הדייר ,וחלקן פנויות מבחינה כלכלית .מדובר במגרש לבנייה ,הכללת
הבנין בתכנית השימור ,עם הגבלות הבנייה של התכנית החדשה ,תגרום נזק
כלכלי עצום לבעלים.
 .3התכנית לקויה ,שטחית וטעונה תיקון יסודי מהסיבות הבאות- :
א .התכנית קובעת הגבלות תכנון ובנייה דרסטיות על המבנים שבתחומה
באופן העלול "להקפיא" את השימושים והפוטנציאל הקרקעי.
התכנית מונעת ומעכבת ניצול אחוזי בנייה ומימוש זכויות
)(1
בנייה קיימות.
הקריטריונים באשר למימוש אחוזי הבנייה והשיפוץ,
)(2
נוקשים מאוד ומטילים חבות כספית גבוהה על הבעלים.
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התכנית חורגת מן המידתיות הדרושה ,בהתאם
)(3
לקריטריונים של חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" ופגיעה מהותית
בזכויות הקנייניות.
ב .בולט חסרונם של תמריצים כלכליים ,העשויים להמריץ את בעלי
המבנים ליישם את התכנית.
ג .התכנית מקפיאה חלקים נרחבים מן העיר ההסטורית ,כדי שתשמש
אתר שימור לאדריכלות בת"א שלפני  70-80שנה ,ומאידך יקומו מרכזי
עסקים מודרניים ורב קומתיים בפריפריה של ת"א .מרכז ת"א יהפוך
להיות מיועד רק לבעלי אמצעים ולא לצעירים.
ד .עיריית ת"א שגתה שלא הקימה פורום של אדריכלים מן המעלה
הראשונה להתייעצות בעניין השימור בת"א.
ה .אין יחס סביר בין העלויות המוטלות על הבעלים לבין התמורה
הכלכלית הצפויה מן הנכס ,ואין מנגנון לפיצוי הבעלים עבור העלויות
הגבוהות והירידה הדרסטית בערך הנכס.
ו .לא הוקצו משאבים ולא נקבעו מקורות המימון לפיצוי כל הבעלים
שיגישו תביעות לפיצויים על-פי סעיף  197לחוק התכנון.
בסיכום ,הם מבקשים לדחות את התכנית ,ולהוציא את המבנה שבבעלותם מן
התכנית.
בהופעתו בפני החוקר ,הוסיף המייצג עו"ד ש .דרזנין ,כי התכנית פוגעת קשות
בבעלים משום שהם לא יוכלו לנצל את זכויות הבניה שלהם .מכיוון שהתכנית
קובעות גבולות לבניה לפי הקונטור )קו  -המיתאר החיצוני( של הבית הקיים.
ואפילו אם ירצו לשפץ אותו מבלי להרסו ,לא ניתן היום לפי התכנית לבנות מעליו
ולשבח את ערכו .כיום ,הערך שלו כמגרש הלך לאיבוד .כיום ,זה בנין לשימור שערכו
בשוק ירד לפחות ב.50%-
עמדת הועדה המקומית -
מדובר במבנה בעל סגנון בנייה "מיוחד" ,הכוונה לסגנון "האר-דקו" שלפיו תכננו
בארץ בין השנים  ,1928-1932והיה מעין סגנון מעבר בין הסגנון האקלקטי לבין
הסגנון הבינלאומי ,שרווח בשנות ה 30-ואילך .האדריכל ד .טוביה תכנן את המבנה
שהוקם ב .1932-צוות השימור העניק למבנה את הציון המשוקלל =  60.0נק' 23.0 /
נק' נציגי הועדה המקומית התייחסו לשלושת הטענות העיקריות :אחת ,שהבנין לא
צריך להיכלל ברשימה משום שהוא חסר  -ייחוד ארכיטקטוני ועיצובי .שתיים ,שיש
פגיעה בזכויות הקנין ,משום שלא ניתן לממש את הזכויות התקפות במגרש .שלוש,
שביצוע השימור בפועל יהיה יקר.
לגבי הטענה הראשונה ,הבניין עבר ביקורת על פי מערכת מסודרת ושיטתית של
קריטריונים ולפיהם קיבל ציונים והערכה .המערכת הזו להערכת מבנים מקובלת
בארץ ובחו"ל .זוהי מערכת אוביקטיבית במידת האפשר ,ותוצאות ההערכה אושרו
ע"י ועדת השימור וועדת התכנון המקומית .המבנה הספציפי לא קיבל ציון גבוה
בגין העיצוב שלו ,אבל העיצוב שלו הוא עיצוב אופייני של שנות ה ,30-והוא מתייחס
יפה מאוד לפינת הרחובות .הוא מתייחס לרחוב בצורה לא רגילה ,אופייני לתקופה
ההיא ומחזק את המתחם האורבני כולו ,ולכן נכנס לרשימת השימור.
לגבי הטענה השנייה ,הקניינית ,הבנין הינו בנין לשימור רגיל ,ללא הגבלות
מחמירות .כלומר ,אין כל מניעה לממש את כל זכויות הבנייה הקיימות כיום בבנין.
אפשר להשלים את הבנייה שלו ,על-פי התכניות התקפות ולממש את כל הזכויות
)כולל אלו המוקנות על פי תכנית השימור המוצעת( .התכנית אינה מורידה שום
זכות ,מתירה את כל הזכויות כמו שהן.
לגבי הסוגיה השלישית ,ביצוע השימור בפועל - :השיפוץ של מבנה לשימור הוא אכן
יקר יותר ,אבל מדובר בכסף המושקע בשיפוץ רכוש פרטי ,הנותר בידי הבעלים .הוא
אינו נלקח ע"י העיריה ,ושימור ושיפוץ טוב יותר מועיל לבנין ולהארכת הקיום שלו,
101

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

למראהו החיצוני ולערכו הכלכלי בשוק .בנוסף ,מספקת התכנית תמריצים
ספציפיים ,תוספת אחוזי בנייה ,מעבר למותר בתכניות התקפות ובעיקר על הגג,
זאת כדי לסייע לביצוע עבודות השימור בפועל .קווי הבנין הישנים ,יאפשרו ניצול
יותר טוב של הזכויות ,ואין מניעה להוסיף קומות על פי זכויות הבנייה הקיימות
ולממש בנייה גם מאחורי הבנין .יתרון התכנית ביחס למבנים פינתיים אחרים,
שהיא מגדילה גם את התכסית בקומות .אמנם לא מגדילה את שטחי הבנייה ,אבל
מאפשרת גמישות רבה יותר בניצול זכויות הבנייה ) 70%תכסית  -לעומת  45%כיום
במבנים חדשים(.
תכנית השימור המתוקנת ,תיתן זכויות לבניית קומה חלקית על הגג בנוסף לזכויות
הבנייה הקיימות כיום .משמע ,עצם הכללת המבנה בתכנית השימור תגרום לו רווח
ולא הפסד.
לגבי טענתו של עו"ד שאול דרזנין כי :הכללים על פיהם המבנה לתכנית השימור
אינם שקופים ,וכי הם אינם ידועים לציבור ,וכי כמו שנשלחה הודעה לבעלי המבנים
בדבר הכללת המבנה שלהם ברשימת המבנים לשימור )שבתכנית השימור( ,כך היתה
חובה על עירית ת"א לכלול באותה הודעה גם את הקריטריונים לבחירת המבנים
לשימור .תגובת הועדה המקומית לתכנון היא ,כי הקריטריונים היו פתוחים לציבור
מהיום הראשון לקיומם ,אך מי שלא בא למשרדי הועדה המקומית לתכנון )או
משרדי התכנון של מהנדס העיר ת"א( ולא ביקש לעיין בקריטריונים ,לא קיבל
אותם .זה לא נכון שהקריטריונים אינם שקופים ,והחובה חלה על האזרחים לבוא
ולברר אותם ,הכל פתוח לציבור .לטענה כאילו נגרם נזק לבעלי המבנה ,יצטרכו
בעלי המבנה להוכיח שנגרם להם נזק כי לדעת נציגי הועדה המקומית לא נגרם להם
נזק ,והכל פתוח לציבור ושקוף.
בסיכום ,הועדה המקומית ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
במקרה שלפנינו ,אני חולק על הציון המשוקלל שניתן למבנה זה ע"י צוות השימור =
 23.0נק' .ייתכן שיש מבנים נאים מבחינה ארכיטקטונית יותר ממבנה זה ,אך ייחודו
הארכיטקטוני הוא בכך שעיצובו מותאם בצורה מעולה לסביבתו האורבנית ,הוא
מעצב את פינת הרחוב המעוגלת משהו בין רח' מקווה-ישראל לרח' לבונטין ,בצורה
נאה ומרשימה ,ומעניק כבוד לעיצובו של הרחוב ,בצורתו המתמשכת ,אך לא
משעממת.
לדעתי ,זכאי המבנה לתוספת  3נק' עד  4נק' .נכון שגם לו זכה ב 26.0 -נק' או 27.0
נק' )מתוך  60.0נק' אפשריות( לא היה מעמדו משתנה ממבנה לשימור רגיל .אך זה
סותר טיעוני המתנגדים ,כאילו מבנה זה חסר חשיבות ארכיטקטונית כלשהי
התייחסות כללית לנושא הקניני וחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" ,ידונו בפרק
הכללי הפותח.
אני מזדהה עם עמדת הועדה המקומית לתכנון ,בעניין הטענה השניה ,הקנינית,
והשלישית ,בדבר ביצוע השימור בפועל.
באשר לטענה הראשונה ,של בחירת המבנה לשימור על פי מערכת מסודרת של
קריטריונים ,המענה אמנם נכון ומוצדק ,אבל איני מקבל מכל וכל את הטלת
"האשמה" על המתנגדים ,כאילו הם היו חייבים לברר במשרדי העיריה /במינהל
ההנדסה ,את כל הפרטים בדבר הקריטריונים על פיהם נשפט ונבחר המבנה .זוהי
תשובה בלתי מקובלת .שקיפות של תהליך ,פרושה בין השאר ,לצעוד לקראת ציבור
אזרחי העיר .באותו אופן בו נשלחו הודעות לכל המתנגדים על הכללת המבנה שלהם
בתכנית ,ניתן לשלוח גם מידע תמציתי בדבר הקריטריונים בהם משתמשים,
ונימוקי הבחירה הספציפיים במבנה לשימור .ניתן גם להשתמש ברשת האינטרנט
לצרכים אלה ולהפנות את הציבור לאמצעי זה .השימוש באינטרנט הפך נפוץ יותר
ויותר בשנים האחרונות ,וזה בהחלט כלי נוסף ,יעיל ולגיטימי להפצת המידע ,בעניין
זה הצדק עם עו"ד שאול דרזנין ,בא-כוח המתנגדים .כתבתי כבר במקום אחר כי יש
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לכלול את הקריטריונים בהוראות התכנית ,ואני דבק בעמדתי זו .תוך הגמשת
האפשרות להכניס בהם שינויים במידת הצורך.
התייחסות כללית לנושא הקניני וחוק "כבוד האדם וחרותו" ,תדון בפרק הכולל
שיפתח את דו"ח החוקר.
מס' סידורי )בישיבה מס'  29 (4ו39 -
מס' המבנה ברשימת השימור 918 -
המתנגד  -מטילדה משולם ודוד
משולם

הכתובת  -כיכר צינה דיזנגוף  3פינת רח'
פינסקר 72
המייצג  -אינג' יעקב משולם

עמדת המתנגדים -
 .1התכנית קובעת הגבלות תכנון ובניה דרסטיות על המבנה כולל ניצול זכויות
הבניה הקיימות באופן העלול לפגוע בשימושים ובפוטנציאל הכלכלי של
המבנה.
 .2הקריטריונים לשיפוץ המבנה ,נוקשים ומטילים עליהם עלויות גבוהות ביותר
שהכשרת הנכס לא תוכל לכסותן.
 .3התכנית פוגעת בנכס ,כתוצאה מהגבלות הבנייה ופגיעה במימוש זכויות
הקיימות בנכס ובפוטנציאל הנוסף של המבנה.
 .4לסיכום ,התכנית תגרום לנזק כספי גדול ,והם שוקלים להגיש תביעת פיצויים
כנגד העירייה ,ומבקשים שזכויותיהם יובטחו.
ובהופעתו בפני החוקר ,הוסיף מר משולם בעל פה את הטיעונים הבאים- :
רוצים לשמר את המבנה כפי שנבנה בשנות ה 30-וה .40-הבעייה היא שבינתיים שינו
את כיכר דיזנגוף המקורית .הרסו את הכיכר שהיו צריכים לשמור אותה ,ובמקום
זאת הרימו את מפלס הכיכר ,בגובה הקומה הראשונה של המבנה .הדיירים שגרו
שם קודם ,ברחו בגלל שינוי מפלס הכיכר .בשנות ה 40-של המאה ה ,20-הוציא אבי
המתנגדים ,היתר בנייה לתוספת קומה ,אבל בגלל המלחמות וההתרחשויות לא
בוצעה תוספת הבנייה אם כי הכינו מקום להתקנת מעלית .אינם מבינים איך אפשר
לדרוש לשמר את הבנין כפי שהיה בשנות ה ,30-כאשר הסביבה השתנתה .מזכיר גם
את בעיית הוספת מזגנים לבנין שאינם מותאמים לצורתו המקורית .לפי דרישות
הקבלנים ,שיפוץ במתכונת שימור מייקר את עלותו בכ ,30%-ערך הבנין ואיכות
החיים ירדו ,זה ניכר היטב בחנויות שנסגרו ,והדיירים שברחו משם .אינם יכולים
עוד לשאת בנזקים ולחכות עוד חמש או עשר שנים ,טוענים של"בנק הפועלים",
שהבנין הסמוך להם ,היה בבעלות הבנק ,יש אמצעים לשפץ את המבנה כהלכה ,אבל
לא להם כאדם פרטי.
עמדת הועדה המקומית
מבנה זה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ספציפית ע"י אדר' יהודה ליולקא על פי מתווה
עקרוני לכיכר שזכה בתחרות ארכיטקונית ועוצב ע"י האדריכלית ג'ניה ברגר .הבנין
נבנה ב ,1935-ובמקור יועד למגורים .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה
מאוד =  60.0נק'  42.0 /נק' ,שהכניס אותו לקטגוריה של שימור בהגבלות מחמירות.
נציגת הועדה המקומית לתכנון ,הודתה שטיעונו של אינג' י .משולם באשר למפגע
שנוצר כתוצאה מהגבהת מפלס הכיכר ,יש בו ממש והם מצרים על כך ,לעירייה יש
תכניות די מתקדמות להחזיר את הכיכר לקדמותה .המהלך הזה יהיה יקר מאוד
מבחינה תקציבית וביצועו תלוי במצבה התקציבי של העירייה.
אם יש למבנה זכויות בנייה שלא נוצלו ,הרי שהן יחד עם התמריצים הניתנים
בתכנית השימור ,יתנו פתרון הולם לבעלי המבנה לשפצו מבלי שהעומס הכלכלי יפול
על כתפי הבעלים.
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שלושה מבנים נוספים התוחמים את כיכר דיזנגוף ,כבר שופצו ובכולם נמצאו
פתרונות למזגנים ולשרותים ולמעליות .כלומר ,דברים שנראים כבלתי אפשריים,
הם אפשריים ולא מסובכים .ההכנסה לבעלים בעקבות השיפוץ היא ברורה .גב' פ.
גולדמן ,המנהלת הנוכחית של צוות השימור הזמינה את מר משולם לפגישה איתה
לצורך הצגת התמריצים והאפשרויות .ההצעה היעילה לדעתה ,לאחר אישור תכנית
השימור ,להכין תכנית מפורטת בסמכות ועדת תכנון מקומית ,ואז סדר הגודל של
הזמנים לאישור יהיה בסביבות שמונה חודשים והמתנגד יוכל לקבל פיצוי לפי
הזכויות שיגיעו לו מן התכנית.
המלצת החוקר
כיכר דיזנגוף היא אחת "האיקונות" החשובים ביותר  -סימני ההיכר
הארכיטקטוניים המובילים של העיר תל-אביב ,עוד מן העשור השלישי לקיומה.
לכן ,אין ספק שכאשר מדובר במבנה המרכיב את הכיכר ,הבנויה מתחילתה על פי
תכנית עיצוב אורבני מחייבת ,יש לשמור על הכללים הארכיטקטוניים המחייבים.
המתנגדים מבקשים בעצם לשמור על זכויותיו יותר משהם מבקשים להתנתק
מהתכנית .אני מניח על פי תשובת הועדה המקומית והעובדה שהמבנה הינו לשימור
בהגבלות מחמירות כי התמריצים בתכנית והזכויות התקפות הקודמות יספיקו כדי
לכסות את עלויות השימור ,ובכך גם יש לשער יעלה עם השנים ערכו של הנכס
המשומר ומשופץ .בכל מקרה אין לקשור את ביצוע השימור ,עם שינוי פיסי העשוי
לחול בכיכר דיזנגוף עצמה .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 28 (4
מס' המבנה ברשימת השימור476 -
המתנגד  -מרדכי שיפמן

הכתובת  -רח' זמנהוף 10
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וגם ייצג
עצמו אישית

עמדת המתנגד
מייצג את עמדת ועד הבית ,המבנה הינו מכוער ,אפל ,ללא שום הילה ויוקרה,
מבקשים לאשר חנייה במבנה שלהם .כתוצאה מכך דרשו מהם לבצע כל כך הרבה
שינויים במבנה שלהם כדי להחזיר את המצב לקדמותו .יש הגזמה בתכנית זו
במספר הבתים לשימור .אם העירייה רוצה לשמר ,שתשלם עבור השיפוץ.
מבקש להוציא את הבנין מרשימת השימור .אינו מבין מה הסמכות להטיל על
הדיירים במבנה זה ,שכולם דיירי מבנה ואנשים זקנים מאוד ,לשפץ את הבנין כדי
להחזיר עטרה ליושנה .אין בבנין הזה מי שישלם את מחיר השיפוץ.
עמדת הועדה המקומית -
במקור היה זה בית מגורים שנקרא בית ארנשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן
ע"י האדריכל דוד מולדבי ,ונבנה בשנת  .1938צוות השימור העניק למבנה זה את
הציון המשוקלל =  60.0נק'  26.5 /נק' בעיקר בשל היותו חלק ממתחם השימור
באזור כיכר דיזנגוף ,ובשל חומרי הבנייה והגימור כולל פרטי המבנה והטיח
החיצוני .באשר לבקשת ועד הבית בעבר ,לפתור את בעיית החנייה ,ההנחייה
התכנונית בעירית ת"א היא להתיר חניות בטור ,רק בצידי המבנה ובטור ,ולא
להתיר לחנות בחזית הבנין .לא צריך להיות סקפטי ,לגבי האפשרות להשיב "עטרה
ליושנה" ,ב 200 -מתוך  300המבנים הראשונים ששופצו ,נעשתה עבודה טובה מאוד.
בנין זה כלול באחד המתחמים החשובים ביותר לשימור ,מסביב לכיכר דיזנגוף יחד
עם כל הטבעת של המבנים מסביב לכיכר אשר "חוזקה" .המבנה נמצא באזור
ההכרזה של אונסקו ,וכל מבנה שיש לו ערך אדריכלי בינוני נכנס לרשימת השימור
כדי לחזק את המיתחם .אחרת לא היתה הצדקה לשים כאן  30מבנים בהגבלות
מחמירות ואת כל היתר להזניח.
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למבנה יש חצר טיפוסית ,חומרי גמר ייחודיים ,טיח מיוחד ופרטים טובים של בית
טוב שנבנה באיכות טובה .זה בית שלא כדאי להרסו ,אלא לטפח אותו ולשמור
אותו .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
למרות שמבנה זה קיבל  26.5נק' כציון משוקלל ,הרי שבבחינה חוזרת ונשנית של
המבנה ,נראית לי הכללתו ברשימת השימור כמבנה לשימור רגיל ,בלתי מחויבת
המציאות .אמנם הגב' סמוך הזכירה את חומרי הגמר הייחודיים והפרטים הטובים
של בית טוב שנבנה באיכות טובה ,וכמובן את העובדה שנכלל במתחם חשוב
לשימור ,המתחם כיכר דיזנגוף .בעיני אין זה סיבה מספיקה ,אפילו אם רוצים
לתגבר ולחזק את כמות המבנים לשימור במתחם כלשהו .ערכו העיצובי של מבנה
זה ,נמוך ,וסתמי למדי .אין סיבה מספקת כדי לדחוף "בכוח" מבנה לתוך רשימת
המבנים לשימור ,אם ערכו העיצובי פחות מבינוני ,ואין טעם להעלות את הניקוד
בצורה מלאכותית .מבנה לא ראוי ,המוכנס לרשימת השימור פוגע בערכם של
המבנים האחרים הראויים באמת לשימור .אני ממליץ לקבל את ההתנגדות ,ולגרוע
את המבנה מהתכנית.
מס' סידורי )בישיבה מס' 27 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 233 -
המתנגד  -איתמר לבנשטרק

הכתובת  -רח' בן יהודה  204פינת רח'
יפה נוף
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וגם ייצג
עצמו באופן אישי

עמדת המתנגד
ערכו בדיקה ומצאו שאם ימכרו את הבנין ,כשהוא מחולק לדירות נפרדות ,ערכן של
הדירות יהיה נמוך בהרבה ,ממה שיוכלו לקבל אם יבנו בנין חדש על אותו מגרש.
בנוסף ,בנין חדש יפתור להם את כל הבעיות ,כגון :הוספת ממ"דים )מרחב מוגן
דירתי( לפי התקן החדש את הוספת החניות החסרות כיום ,וכן את עמידותו של
הבנין בפני רעידות אדמה וכו' .מבחינה צורנית לא ישנו את דמות המבנה ,כהוא זה.
כך שהצעה זו טובה עבורם אך גם לטובת בטחון הציבור.
עמדת הועדה המקומית
בית וגנר ,בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל ארתור רייס ונבנה ב .1936-קיבל
מצוות השימור את הציון המשוקלל =  60.0נק'  24.5 /נק' .הצעת המתנגד ,אינה
פתרון קביל .מבחינה אידיאולוגית ,בכל העולם שימור מכוון לשימור ושיפוץ המבנה
המקורי ולא להריסה ובנייה של הבנין מחדש .במבנים הניצבים על מגרשים
ששטחם פחות מ 500-מ"ר ,אין מתקינים חנייה תת קרקעית ,כי שטח המגרש קטן
מדי והעלות תהא גבוהה מדי .עדיף ליצור חנייה ע"י יצירת פתחים בקיר "הבמה"
המוגבהת ,עליה בנוי המבנה.
תחשיב כלכלי של הריסת המבנה ובנייתו מחדש ,יוכיח שעדיף להשאיר את המבנה,
להוסיף את התוספות עליו ולשדרגו.
אין לומר גם שהמבנים אינם עמידים בפני רעידת אדמה ,בעיקר אם הם נבנו
בקירות כפולים מלבני סיליקט .נכון שמבנים שנבנו על גבי עמודי-בטון ,הינם
בעייתיים מבחינת רעידות אדמה.
המלצת החוקר
אני מצדד עקרונית בעמדת הועדה המקומית לתכנון ,שנושא שימור מבנים אינו יכול
להיפתר ע"י הריסת מבנים עד היסוד והקמתם מחדש ,כך שהצעתו של המתנגד
אינה מקובלת עלי .לענין המבנה הספציפי ,המבנה שהוקם ב ,1936-הינו בהחלט
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מבנה מעניין מבחינה ארכיטקטונית ,אבל מצבו הפיזי רע יותר מכפי שצוין בכרטיס
המבנה .בכרטיס השימור קיבל המצב הפיזי את הציון  .2 -מי שבוחן את המבנה
מקרוב ,רואה שהמבנה בחלקים מסוימים שלו ,ממש עומד בפני התפוררות ,להלן,
ראה את חיזוקי הפלדה שנועדו לחזק את המרפסת בקומה ב' ,כדי שלא ימשיך
תהליך ההתבקעות שלה וכן הצורך שנוצר בתמוכות פלדה נוספות מתחתיה .לכן,
אני מבקש להסב את תשומת לב הועדה ,שהשיפוץ והחזרת המבנה מבחינה פיזית
לתקנו ,עלול לחייב השקעת משאבים כספיים גדולים יותר מן המשוער בתחילה ,ואז
יש צורך למצוא פתרון כספי שיענה על הצרכים הללו .ייתכן שבמקרה ספציפי זה
יצטרכו למצוא מקורות נוספים לסיוע לבעלי המבנה .אך כאמור ,מבחינת ערכו של
המבנה ,הוא ראוי לכך בהחלט .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 23 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 943 -

הכתובת  -רח' קרית ספר 10

המתנגד  -עדה ברקוביץ )אחת
מהבעלים(

המייצג  -התאחדות בעלי בתים וגם
יהודית קיסרי

עמדת המתנגדים-
מכיוון שגב' ע .ברקוביץ נאלצה ללכת ,גב' יהודית קיסרי שגם היא כגב' ע .ברקוביץ,
אחת מבעלי הבית ברח' קרית ספר  ,10הופיעה בשמה ובמקומה .כאמור ,המבנה
הזה מיוצג כהרבה מבנים אחרים ע"י התאחדות בעלי בתים ,אלא שזו מייצגת
התנגדות רחבה וכוללת ולא התנגדות ספציפית לבנין זה ,או לבנין אחר.
לאחר מאמצים רבים הצליח ועד הבית להסכים לשיפוץ המבנה ולאחר מגעים עם
"האגודה לתרבות הדיור" וחב' "עזרה ובצרון" ,הגיעו להערכה כספית של כ-
 150,000ש"ח עבור השיפוץ .אולם משנודע שהמבנה נכנס לרשימת השימור המריא
המחיר ל 500,000 -ש"ח .הדיירים לא יוכלו לאסוף כספים כדי לכסות על הפער הזה.
הם אינם מתנגדים לשיפוץ במתכונת שימורית ,ובתנאי שהרשות תתן להם את
ההפרש כמענק .אין דיירים מוגנים במבנה ,אלא כולם בעלים של דירותיהם ובעלי
הבנין כבית משותף .הזכות הנותרת לבנייה במבנה זה ,זו זכותה להוסיף חדר
לדירתה הקטנה שעל הגג .אם דיירי המבנה לא יהיו מעוניינים לממש את השיפוץ
במתכונת מחייבת של שימור ,מה יקרה אז? האם הבית יישאר כפי שהוא ,דהיינו -
מט ליפול ,ולא יולכו לשפץ אף את השיפוץ ההכרחי? זה מה שיקרה ,אם הדיירים
אינם מעוניינים לממש את זכותם לבנות על הגג ,או למכור לגוף אחר את הגג ,וכל
שהם רוצים זה רק לשפץ את הגג כפי שהוא .הם חייבים לבדוק את האפשרות לקבל
את הפרש העלויות  -כמענק מהרשות ,אחרת אינה יודעת איך ישופץ הבניין.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1947על פי תכניתו של האדר' יונתן שלאין.
המבנה נותר ביעודו המקורי ,קרי  -למגורים .צוות השימור העניק לו את הציון
המשוקלל =
) 60.0נק'  26.0 /נק'( .שהוא ציון בינוני במערך הציונים .הרשות הציבורית מנסה
לספק את האמצעים כדי שבעלי הבנין יוכלו להתמודד בצורה מכובדת עם חובת
השימור שהוטלה עליהם .בעיקר ,על ידי שני דברים ,תוספת הזכויות לבנייה
שבתכנית ,וכן מענקים לסיוע מיוחד מטעם חברת "עזרה ובצרון" .לדעת נציגי
הועדה ייתכן שניתן לבנות על גבי גג זה ,שתי דירות בנות  100מ"ר .ובכל מקרה ,אם
הדירה על הגג נבנתה בהיתר ,ניתן להרחיבה לדירה בת  150מ"ר )יש לזכור
שהזכויות הללו במקור שייכות לכל הבעלים( .נציגי הועדה הציעו לנציגי הבית לבוא
בדברים עם מחלקת השימור ,כדי לברר בדיוק את זכויותיהם .כך שעקרונית ,יהיה
פתרון כלכלי לבעיה שהעלתה גב' י .קיסרי.
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המלצת החוקר -
למרות שהמבנה שמדובר בו ,זכה לציון בינוני ע"י צוות השימור מראהו רגיל למדי,
ואין בו ערכים עיצוביים גבוהים במיוחד )הוא גם זכה לציון נמוך למדי בתחום זה -
 2.0נק' )מתוך  6.0נק' אפשריות( .הוא מוקף מרפסות משלושת עבריו )המרפסות
נסגרו כולן ,כנראה ללא היתר( .על פי הערכתי האישית זהו מקרה גבולי .ממליץ
לקבל את ההתנגדות.
מספר סידורי )בישיבה מס' 3 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור  120 -הכתובת  -רח' אלנבי  98פינת סמטת בית
השואבה
המתנגד  -אייל עופר
המייצג  -התאחדות בעלי בתים ובנוסף
הוא מייצג את עצמו
עמדת המתנגד -
הוא מבין שנושא האנטנות הסלולריות על הגג ,בעייתי מבחינת תכנית השימור אבל
על הבנין שלו מוצבת אנטנה סלולרית ,שהציבה אחת החברות ,לדעתו בהיתר.
האנטנה הזו הותקנה לפני שלוש שנים לפחות )דהיינו ,בסביבות שנת  .(2000הושקע
כסף רב בהתקנת האנטנה ,והאנטנה גורמת לו כבעלים של הבנין ,הכנסה .הוא מבין
כשמכריזים על בנין לשימור לא ניתן להתקין אנטנות סלולריות ויהיה אולי צורך
להוריד אנטנות אלו .הוא רוצה שהאנטנה תישאר שם ותכניס לו "שכר דירה".
כאמור ,הוא רואה לכן בתכנית השימור פגיעה בזכות קנינית וזכות כלכלית .לענין
האיזון בין הפיצוי לבין ההשבחה הנגרמת ע"י תהליך השימור ,צריך להביא גם את
נושא האנטנות בחשבון .הוא בטוח שיש היתר לאנטנות .הוא יודע שמדיניות עיריית
ת"א בנושא זה ,השתנתה לחלוטין .לכן כיום החברות הסלולריות הולכת במסלול
מסודר ומגישות בקשות להיתרים.
העזרים הטכניים בגין התקנת האנטנה הותקנו בתוך חדר על הגג עצמו.
עמדת הועדה המקומית -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכל קרל רובין ונבנה בשנת .1940
השימוש המקורי של המבנה היה למטרת משרדים .צוות השימור העניק למבנה זה
ציון משוקלל =  60.0נק'  26.5 /נק' ,ציון בינוני אשר הכניס אותו לרשימת השימור.
נציגת הועדה המקומית מניחה שאם האנטנה הותקנה בשנת  ,2000היא הותקנה
ללא היתר ,כפי שעשו בתחילה החברות הסלולריות .אנטנה זו לא קיבלה היתר ע"י
צוות השימור .הנוהל בעבר היה כזה שנתנו פסק זמן מסוים ,בין מספר חודשים
לשנתיים ,כדי להוציא היתר בנייה כחוק לאנטנה .אם לא ניתן אישור חייבים
להוריד את האנטנות וזה חל לא רק לגבי בנינים לשימור ,אלא על כל הבניינים
בת"א .האנטנות שהותקנו במבנה זה לא הותקנו לפי הדרישות של איכות הסביבה
ולא של מינהל הנדסה .קרוב לוודאי ,שאם מר גוהר מדבר על היתר ,הכוונה להיתר
זמני הניתן עד שמסדירים את ההיתר הסופי .אם כך הדבר ,האנטנה תצטרך לרדת
לפי התכנית .אין זו זכות מוקנית להתקין אנטנות ,אין זה דבר שהועדה המקומית
מתחייבת לאשרו ואין זו פגיעה בזכות הקנין .למה מסרבים לאשר אנטנה בבנינים
לשימור ,הוסבר כבר בישיבה קודמת  -מס'  .3בהתנגדות מס'  ,19באותה ישיבה ,של
חברת "סלקום" למבנה ברח' לילינבלום מס' .22
המלצת הועדה המקומית לתכנון  -לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
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המבנה הוא מבנה טיפוסי נאה המייצג את הסגנון הבינלאומי וראוי בהחלט
לשימור .האנטנות הסלולריות הותקנו בכל אחת מפינות הגג  -הן נצפו מכל כיוון,
ובמיקומן הנוכחי אינן תורמות באופן חיובי לחזותו של המבנה .יש לבחון אם אמנם
הוקמו האנטנות הסלולריות על פי היתר חוקי קבוע .באם לא נבנו האנטנות לפי
היתר קבוע חוקי ,ניתן לתת ליזם הזדמנות לפנות למינהל הנדסה ולבקש מחדש
היתר ,ובאם לא יינתן היתר כדין ,יש להסיר את האנטנות שהותקנו אני מסכים עם
עמדת הועדה המקומית שהתקנת אנטנות אינה זכות מוקנית .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 32 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 494 -
המתנגד – זרח שקט

הכתובת  -רח' אידלסון  - 17פינת רח'
חברון
המייצג  -התאחדות בעלי בתים ,ובנוסף
מייצג את עצמו

עמדת המתנגד -
המבנה שלו נפגע מן העובדה שהוא נתון ב"מעין סד" ,בין שני בנינים גבוהים בני
חמש קומות .הבנין שלו בסך הכל מורכב מקומת קרקע בתוספת שתי קומות .הוא
מבקש לבנות עוד שתי קומות מעל הבנין הקיים ,ואת דרגת  -השימור להעבירה
מדרגה א' לדרגה ג' .כל מה שניתן לבנות זה  60מ"ר נוספים על הגג) .לאחר שהובהר
לו בעל פה ,ע"י אדר' ניצה סמוק ,כי אולי יגיע לזכויות של בניית דירה אחת בת 110
מ"ר( מי ישפץ את הבנין כולו? תמורת בניית דירה בת  110מ"ר ,לא נשמע סביר.
הבנין יישאר כקופסה קטנה הלחוצה באמצע בין שני ענקים.
עמדת הועדה המקומית
יש להבהיר שהמתנגד טועה בקשר לזכויות בתכנית זו שאינה "תכנית לב העיר".
האזור נקרא "מתחם ביאליק" ,שבתחילה היה חלק מתכנית "לב העיר" ,מאוחר
יותר הוחלט להוציא את המובלעת הזו ,כולל רח' אידלסון .מן התכנית בגלל הערך
האדריכלי וההיסטורי ולהכין לאזור זה תכנית מיוחדת אך זו נעצרה בגלל שיקולים
שונים של העירייה .באזור מתחם זה לא חלות זכויות של הקמת דירה על הגג לפי
תכנית "ס"  -ולא הזכויות של תכנית "לב-העיר" לבניית בתים עד  5קומות בסה"כ
ויציאות לגג.
המבנה עצמו בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל ש .גולדברג ונבנה בשנת .1935
צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' ,אך לא מספיק כדי
להפוך למבנה לשימור במגבלות חמורות .על פי תכנית השימור ,ניתן לאחד את
זכויות חדרי היציאה לגג ולהפכן לדירה אחת מאוחדת בשטח גדול יותר .זה מאפשר
בנייה מעבר ל 60 -מ"ר )שניתנו בגין תכנית מס'  74שמלפני  15שנים ,שניתן על פיה
לבנות על הגגות( .לפי ההערכה תאפשר תכנית השימור בניית דירה בשטח משוער של
 110מ"ר .בנוסף ,נותנת תכנית השימור אפשרות להרחיב שטחי מגורים מתחת
למפלס הכניסה ,מתחת לקומת הקרקע כך תהפוכנה דירות הקרקע ,להיות דירות גן
עם הצמדה של החצרות האחוריות ,אלו תהיינה דירות דו-מפלסיות ששטחן יגדל ב-
 50%בערך .הפתרון יימצא ספציפית לכל מבנה כאשר תאושר תכנית השימור ,ניתן
יהיה להוסיף את הזכויות המגיעות ,רצוי לבוא לצוות השימור ולקבל הסבר מפורט.
ההמלצה היא לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
זוהי דוגמא אופיינית למדי ומעניינת של מבנה בסגנון הבינלאומי ,המורכב משני
גושים בנויים המחוברים ביניהם ,מרפסות נרחבות ומרשימות )שנסגרו כמובן במשך
השנים בתריסי פלסטיק( ,חדרי מדרגות ,עם חריצי אוורור והארה אופייניים וכיו"ב.
הבעיה במבנה היא ,שמחד הוא זכה לציון גבוה מאוד  31.5 -נק' ,אבל לא גבוה דיו
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כדי להעבירו לקטגוריה של מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות .ומכיוון שהוא
נותר מבנה לשימור רגיל ,זכויות הבנייה שלו פחותות בהרבה .זה מצב מתסכל אלי,
אבל אין אנו יכולים באופן מלאכותי להעלות את מספר נקודות הציון ב 1.5 -נק'
נוספות כדי לשנות את מעמדו .זו תוכל לעשות ועדת השימור בלבד ,אם תמצא
לנכון ,או אולי גם הועדה המחוזית .בכל מקרה ,במצב הנוכחי ,יצטרכו בעלי המבנה
להתמודד עם סך כל הזכויות שיעמדו לרשותם על פי תכנית השימור .אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות .אין חסרון בהפרש הגבהים בין מבנה זה לבין המבנים
השכנים .הפער בגובה אינו נורא כל כך.
התנגדות התאחדות בעלי-הבתים בת"א
כאמור 37 ,מתנגדים הסמיכו את התאחדות בעלי הבתים לייצגם בדיון על
התנגדותם לתכנית .עשרה מתוכם הופיעו בכל זאת בעצמם ,באופן אישי ,לפני
החוקר כדי להשמיע ולהסביר את הצד האישי של התנגדותם.
לאחר מכן ,הופיעו נציגי התאחדות בעלי בתים להשמעת ההתנגדות המייצגת
הכוללת .בשמם הופיעו ,גב' עו"ד שלומית בך ,מר אבי רוזן  -יו"ר התאחדות בעלי
הבתים ,וד"ר בנימין סולומון .גם השמאי אלי יהל ,הופיע קצרות כדי לתמוך
בטיעוניהם .להלן תמצית דבריהם.
עו"ד שלומית בך :מדובר בבעלי בתים שיש להם מספר רב של דיירים מוגנים
המחזיקים בחלק מהדירות .מדובר בבתים בעיקר משנות ה) 30-של המאה ה,(20-
כשרוב הדיירים לא שילמו אפילו "דמי מפתח" כשנכנסו לגור בדירות והפכו להיות
מוגנים מכוח חוקי הגנת הדייר ,שהתחילו בחקיקתם משנות ה 40 -ואילך .הדיירים
הללו מחזיקים גם בדירות וגם בחנויות ובבתי עסק .לבעלי הבתים אינטרס לפנות
כמה שיותר דיירים מוגנים ,כדי שהבנין יהיה פנוי ויוכל לשמשם לצרכיהם וללא
מגבלות .השיפוץ המוכתב ע"י השימור הוא שיפוץ מאוד יקר ,ש"הדיירים המוגנים"
מכוח תקנות הגנת הדייר ,לא צריכים להשתתף ברובו .הדיירים המוגנים צריכים
להשתתף בתחזוקת הבית השוטפת.
ענין השימור נופל איפוא על בעל הבית ,בעוד שהדייר המוגן ,נהנה מההשבחה,
מעליית ערך הנכס המשוער ,מעין "עשיית עושר ולא במשפט" .כשירצה הדייר
להתפנות ,ידרוש יותר כסף בגין עליית ערך הנכס המשומר .זוהי פגיעה חמורה
בזכות הקנין של בעל הבית ,בניגוד לחוק היסוד "כבוד האדם וחרותו" .וכך נפגעים
בעלי הבתים פגיעה כפולה ,גם עליית ערך הדירות ממנה נהנים הדיירים המוגנים -
שאותה יגבו לכשיפנו את דירתם וגם תשלום גבוה יותר עבור השיפוץ "השימורי".
אבי רוזן  -בעלי הבתים משקיעים הון עתק כדי לעמוד בדרישות השימור בעוד
הדיירים המוגנים אינם משתתפים בהוצאה .בממוצע" ,דייר מוגן" מתחלף אחת ל-
 24שנים .יש הבדל אדיר בין דרישות השיפוץ של מינהל הנדסה בת"א לגבי מבנה ישן
ומוזנח לבין בנין לשימור .הרשות המקומית מנסה לאכוף על ציבור בעלי הבתים
שימור לטובת כלל תושבי העיר .אם כך ,יואילו להשתתף בעלויות השימור ולא יפילו
הכל על כתפי בעלי הבתים.
עורך הבדל בין שתי קטגוריות ,האחת ,בעלי בתים המממשים את זכויות הבנייה
ומקבלים את "הבונוסים" )הניתנים בתכנית( ,לבין רוב בעלי הבתים הנמנים על
הקטגוריה השנייה ,הנדרשים לשפץ את הבנין ,או הרוצים לשפץ את הבנין לבדם,
מבלי לממש את הזכויות והבונוסים שהתכנית אמורה להקנות להם .צריך לערוך
את ההפרדה בתוך התכנית גופא ,בין אלה שרוצים לממש את זכויות הבנייה ויקבלו
את ההטבות לבין אלה שאינם מממשים את ההטבות.
תכנית השימור במהותה הינה חיובית ביותר .אין מחלוקת כי כימות נכון וביצוע
נכון ושיתוף פעולה בין העיריה לבין בעלי הבתים יש בהם כדי לתרום רבות לעיר תל
אביב.
מביע מחאה חריפה ביותר כנגד הועדה המקומית והעיריה ,על כי התעלמו מציבור
בעלי הבתים ,פנה בינואר  1999לראש העיר ולמהנדס העיר ,כדי שישבצו נציג מטעם
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התאחדות בעלי הבתים בועדת מומחים מצומצמת שהוקמה לצורך בדיקת תכנית
השימור בת"א .הוא לא נענה בתשובה חיובית ,אלא רק זאת שהמלצות הועדה
)שכללה את עו"ד ה .רוסטוביץ ,הקבלן ר.פלד ודר' מיכה לוין ,יועץ ראש העיר
לאומנויות( יובאו לידיעת הציבור .הוא מבקש לקבל את המלצות אותה ועדת
מומחים.
בדיון קודם בפני החוקר ,אמרה אדר' נ .סמוק ,כי יוקם מסלול מקוצר באשר
לאישור שינויים פנימיים במבנים לשימור .זה אומר שהועדה המקומית רוצה
סמכות להתערב גם במה שנעשה בתוך הבניינים .הוצאת "היתר בניה" למבנה
בתכנית השימור ,לוקח שנים) .במקרה אחד הוזכר כי הוצאת היתר נמשכה 7 -
שנים( בעוד שלבנין רגיל לוקחת הוצאת היתר  7חודשים בממוצע .על מחלקת
השימור של העירייה מוטל עומס כבד אך לא מתגברים אותה ,וזה גרוע מאוד.
מבקש להמציא נתונים סטטיסטיים ,כמה זמן לוקח למחלקת השימור להוציא
היתר בנייה .יש לבחון את סמכויות מחלקת השימור והועדה המקומית שתכליתן
קידום השימור ופישוט ההליכים הביורוקרטיים ,ולפרשן באופן מצומצם .לא ייתכן
שיחזיקו את ציבור בעלי הבתים בחזקת "עבריין מראש" .לועדה המקומית יש מלוא
הכלים להפסיק עבודות בנייה ,אם בעל הבית לא עומד בתנאי היתר הבניה )מסתמך
על פס"ד ב"בג"צ" יהודית קרסיק נגד ממ"י  .(1996 -כאן עבר אבי רוזן לדבר על
עניינו הפרטי )למרות שהוא הופיע בתחילה כמייצג ענינם של עשרות בעלי בתים(.
הנושא הוא :מבנה שלו ברח' עין ורד  4בת"א ששופץ על ידו.
הבית כלול בתכנית  - 2385ב.מ .מס' " 44לב תל אביב" ,אזור ב') .הערת החוקר י.ג.
= מבנה זה אינו כלול בתכנית השימור /2650 -ב'(.
אבי רוזן אומר שהיה צריך לפתור בעצמו את בעיית הדיירים המוגנים ,הוא שיפץ
את כל המבנה על חשבונו ,ואין לו כלים לפנות לדיירים ולדרוש השתתפותם
בהוצאות השיפוץ והשימור .הוא הוסיף לבנין בן  3קומות ,עוד  2קומות ויציאות
לגג .העיריה דרשה ממנו להרחיב את הלובי בכניסה על חשבון שטחים אחרים )?(
ובסוף לא ניתן לו טופס ) 4טופס המתיר אכלוס( ע"י העיריה ולכן הקומה העליונה
כולה אינה מאוכלסת מזה כשנתיים.
בעלי הבתים מודים שתכנית השימור משפרת את הבנין ומעלה את ערכו ,אלא
שהדיירים המוגנים אינם משתתפים בהוצאות לנושא פתיחת המרפסות בחזית
המבנה )הפרטי ,שלו( :בעל הבית נמצא "בין הפטיש לסדן" ,בין עירית ת"א מחד,
לבין דייריו המוגנים ,מאידך.
מה היה קורה ,לולא השכיל לפתור את הבעיה באופן עצמאי בעזרת הרבה מאוד
כסף )שלא קיבל מדייריו המוגנים( .כדי שיוכל לפתוח את המרפסות בחזית הקדמית
והאחורית .הועדה המקומית לתכנון היתה צריכה לשמור על זכות הטיעון של
האזרח בפני ועדת השימור .במקרה הספציפי שלו ,מחלקת השימור נתנה טענותיה
מבלי לזמן את האזרח להעלות את טענותיו ואת המידע שבידיו .לא הכניסו את זה
בכלל לועדה המקומית ואז אתה נשאר " -תקוע"! וזה נותר תלוי ועומד בפני ועדת
השימור .לא ייתכן שיקרה מצב כזה הנמשך במשך שנים ,משום שלמחלקת השימור
אין זמן לשבת עם הפונים אליה .לא ייתכן שיאשרו תכניות )הנוגעות לשימור( בין
בועדה המקומית לתכנון ובין בועדה המחוזית לתכנון כאשר הרשות המקומית אינה
ערוכה בכלל לטפל בנושא.
ועוד נקודה חשובה ביותר ,לאור הניסיון המצטבר של שיפוץ המבנים עד היום ,עולה
כי החמרים הנדרשים לשיפוץ אינם מתאימים כנראה לאקלים הארץ.
בפועל ,ניתן לראות מבנים רבים ששופצו על פי תכנית השימור ,כאשר עבודות
השיפוץ נסתיימו רק לאחרונה והם נראים גרוע ביותר .לדוגמא מבנים ברח' מאז"ה
 ,18מאז"ה  ,20בלפור  ,13ברנר  ,4אחד העם  ,19ועוד .מה שהוא מצפה ,שאם
מאשרים תכנית ונותנים סמכויות לועדת השימור להכתיב גם את מפרט החומרים
מהם יש לבצע את הבנייה אז חייבת להיות פוליסת ביטוח .מה שדרוש באופן דחוף,
זה מציאת פתרון לנושא ופיקוח על הנושא של חומרים לשיפוץ.
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לסיכום ,חובת הועדה המחוזית לתכנון לאשר תוכנית העומדת במבחן המציאות,
תוכנית שתוכל לצאת מן הכח אל הפועל ולא תוכנית שתאושר ובפועל לא יקרה
מאומה .התכנית חייבת להיות ברורה ואם התכנית לא תהיה ברורה ,בתי המשפט
יהיו מוצפים בתביעות .אין ספק שהתכנית מגלומנית בהיקפה ,יש לצמצם אותה
לעניות דעתנו ל 200 -עד  300מבנים ,המבנים חייבים במרכוז מסויים ,אם הבנינים
מפוזרים אין לזה אפקט .אם רוצים לעשות תכנית יש להקים מתחם תחום )כמו
בערים גדולות אחרות בעולם( ולתת הטבות ממשיות .לפי בדיקתנו במקומות
אחרים בעולם בהם מבוצע שימור ,ההוצאות לא חלות רק על בעלי הבית ,זה
פרויקט לאומי .כדי לצמצם את מספר המבנים בתכנית כדאי שיערכו סקר בין בעלי
המבנים.
ד"ר בנימין סלומון  -הבעיה העיקרית היא ההבדל הפילוסופי בין הקבוצה המייצגת
את השימור מטעם עירית תל אביב בפני החוקר והרשויות לבין אזרחי תל אביב.
תכניות שימור צריך להכין בתיאום עם הציבור של תל אביב ,כי הענין הוא בעל
חשיבות מרכזית לחייהם של אזרחי תל אביב .גם אנשים שאין להם נכסים בת"א,
חייבים להשתתף בדיון הפילוסופי העקרוני הזה ,כי אנחנו רוצים עיר שיכולה
להתפתח .אני בהחלט בעד שימור ,והצליחו לשכנע אותנו שיש משהו מיוחד בבנינים
בסגנון הבאוהאוס.
כיום הגענו למצב שאנחנו עוצרים את ההתפתחות של ת"א .אפשר היה לצמצם את
מספר המבנים השמורים העומדים כיום על למעלה מ) 1700-כולל תכנית "לב תל-
אביב"( .אפשר להוציא מהתכנית מבנים שאין צורך שהם יישמרו והיינו מגיעים
לתוצאות טובות ,כי נכס נדל"ני הוא גם ענין כלכלי .רצוי שימור סלקטיבי ,אם
יוצאו מאות בתים מתוך התכנית הגרנדיוזית הזאת ,ניצור פה מנוף כלכלי פנטסטי,
)הגיש תסקיר בנושא השימור ,הכולל דוגמאות מסקטולנד ,גלזגו ואברדין(.
עמדת הועדה המקומית -
בנושא "הדיירים המוגנים" -
נכון שהדייר המוגן לא נאלץ לתרום לשיפוץ ,מעבר לשיפוץ המינימלי וזה באמת נובע
מדרישות החוק .הנכס אינו רשום על שם הדייר המוגן ולא יישאר בבעלותו .לאחר
פינוי הדייר המוגן ,הנכס עם כל ההשבחה הנובעת מהשיפוץ המשופר ,תישאר בידי
הבעלים ובאשר לכך ש"תיאבונם" של דיירים מוגנים יעלה כתוצאה מהשיפוץ -
השימורי ,אין כל סיבה שההיגיון הפשוט ,העובד בכל מקרה אחר בבתי המשפט לא
יעבוד גם פה ,אין סיבה לפצות את הדייר המוגן ,רק משום שעל חשבון בעל הבית,
המבנה שלו שופץ .במסגרת תכנית השימור מנסים לספק גם תמריצים ,כאשר
מדובר רק בפערים של השיפוץ ולא בהעברת זכויות .במלים אחרות ,אפילו אם
הבנין יכול לממש את כל זכויותיו ,הועדה המקומית דואגת להוסיף כל שיפוץ
אפשרי ובלבד שלא תיפגע המטרה של השימור עצמו .ייתכן מאוד שבמקרה ספציפי,
שייבחן אם תהיה סיבה לכך ,קיימת גם אפשרות לתמרץ את הבעלים על העלויות
הנוספות.
למרות שטענו קודם לכן שהנכסים לא מושבחים אף פעם על ידי השיפוץ של
השימור ,סו"ס מודים שבעקבות שיפוץ עם הוראות השימור ,ערך הנכס עולה.
בעיית הדיירות המוגנת לא נוצרה בעקבות תכנית השימור ואינה קשורה קשר ישיר
לתכנית השימור.
באשר לאבחנה בין שתי קטגוריות של בעלי בתים הרוצים לשמר וליהנות
מהבונוסים ואלה שמוכנים לשמר מבלי ליהנות מהתמריצים .הכוונה של תוכנית
השימור היא ללא ספק לספק תמריצים .או להוסיף השבחה נוספת לנכסים בצורה
שתספק או שתאזן את הדרישות הנוספות ,שתוכנית השימור מביאה בחובה .אם
הבעלים הספציפיים בוחר לממש או אינו בוחר לממש את התמריצים זה עניינו .אין
שום סיבה שהתכנית תבחין בין שני סוגי הבעלים.
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בנושא הפרטי הספציפי שהעלה אבי רוזן .ההתערבות של מחלקת השימור בענין
החללים הפנימיים בקומת הכניסה ,לא נעשתה מסיבה אדריכלית כי אם בגלל
זכויות הבנייה .בקומת כניסה זו היו שלוש דירות שנוספו במשך השנים )הן נוצרו
מדירת שומר ומלובי כניסה גדול ,שהיו קיימים בהיתר המקורי .אם הקומה הזו
היתה קומה של שטחים עיקריים היא היתה נספרת כקומה )על-פי תכנית "לב
העיר"( ,ואז אבי רוזן היה יכול לבנות קומה אחת פחות .ההצעה לנקות את השטח,
להרוס את שלוש הדירות הללו ולהפוך את הקומה לשטחי שירות בלבד ,ואז הקומה
היתה נספרת כקומה מפולשת ,ע"י כך ניתן היה לבנות את שתי הקומות ואת
היציאה לגג וזה נעשה בתיאום עם אדר' ניצה סמוק .אבל אז לא ידעו ששלושת
הדירות הללו תפוסות עם דיירים מוגנים.
כשהגיעו לסוף התהליך נמצא שבסופו של דבר שום דירה לא נהרסה )למרות
הסיכום עם מחלקת השימור בעיריה( ,כל הזכויות מומשו; הדיירים המוגנים פונו
ושלושת הדירות הושכרו לשכירות רגילה.
תנאי ההיתר המקורי לא קוימו איפוא ,ולא ניתן לאשר את הבנייה הזאת ,כי היא
חורגת בשטחים וחורגת מהזכויות המגיעות לה לפי תכנית "לב העיר" .מר רוזן פנה
לועדת ערר ,אך לאחר דיון ,ועדת ערר פסקה כנגדו ,ואז פנה מר רוזן לבית המשפט
)עדיין לא ברור מה תהא פסיקת בית המשפט( .אין שום קשר לנושא של התערבות
צוות השימור בעניין החללים הפנימיים .הקשר הוא שמר א .רוזן חשב שבגלל
טיפולו היפה בבניין ,מגיעה לו עוד חצי קומה מעבר לזכויות המותרות .זו בחירה
שלו ,במקום להרוס את הדירות על פי ההיתר ולקבל את חיבור החשמל בקומה
העליונה ,הוא מעדיף לא לאכלס את הדירות ולא לקבל חיבור חשמל.
באשר למבנים שהשיפוץ שלהם לא הצליח ,זה נבע מכך שלא עבדו בהם לפי הנחיות
צוות השימור ,ולא דאגו לאטימה כהלכה וכו' וכאשר פעלו לפי ההנחיות
המקצועיות ,השיפוץ השימורי הצליח.
בענין ועדת המומחים לבחינת תכנית השימור שנוהלה ע"י אדר' ישראל גודוביץ,
מהנדס העיר בשעתו .הועדה לא הגיעה לשום מסקנות התפרקה ונגוזה לחלוטין .לא
נרשם פרוטוקול ולכן גם לא הופץ כל פרוטוקול.
ועדת השימור הסטטוטורית נועדה לשמש כגוף ממליץ לועדה המקומית לתכנון.
ההיתרים המובאים לפניה לדיון ,הם אותם היתרים בהם מתגלה חוסר הסכמה בין
צוות השימור לבעל המבנה או לאדריכל המבנה ,כאשר מועלים נושאים חריגים
שהצוות חושב שאין זה נכון לאשר אותם בועדת השימור יושבים גם גורמים נוספים
ממינהל הנדסה )נציג הרישוי ,אדריכל העיר ,מהנדס העיר ונציג המחלקה לתכנון
ארוך טווח( .בסך הכל מספר המקרים שמגיעים בהם לחוסר הסכמה אינו גדול,
מתוך  100היתרים בשנה ,מגיעים בסך הכל ל 3 -עד  4מקרים שבמחלוקת .הועדה
הפועלת בצורה מסודרת ומאוזנת עושה את האיזון והשיקול בין אינטרס השימור
לאינטרס הציבורי.
אדר' פארה גולדמן ,הזכירה כי בנושא המסלול המקוצר לקבלת היתרים במבנים
לשימור ,מגובשות הצעות שיועלו לדיון בקרוב בפני ועדת השימור.
מניחה שלהכרזת אונסקו על "העיר הלבנה  -בת"א" כמורשת שימור עולמית ,יהיו
היבטים כלכליים בנושא תיירות ,אם ישרור שלום באזורנו .דנים עתה גם בנושא
ארגון "קרן שימור".
מאזכרת נקודה חשובה בחוק השימור האנגלי ,הקובע הנחייה מפורשת שיש לבחור
את האוביקטים לשימור ,ללא שום התחשבות כלכלית .מניחים שלאחר ההכרזה של
אונסקו ,ניתן יהיה לערב את משרד החוץ ומשרד החינוך ,באחריות על אתרים
בינלאומיים ובעלי חשיבות בינלאומית ,הנמצאים בתחום ישראל.
מודים שאולי היה בעבר כשל נקודתי של המערכת ,אבל לאחר טיעון של בעלי עניין
בפני ועדת השימור ,ברגע שתינתן תשובה ע"י ועדת השימור ,היא חייבת להיות
מועברת מיידית לבעל המבנה או לאדריכל המתכנן והם יעבירו את זה עם ההמלצה
של ועדת השימור )חיובית או שלילית( לועדת המקומית לתכנון.
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בנושא עלויות השימור .זכויות בנייה ומימוש זכויות הבנייה הנוספות לא קיים
בחו"ל ,כי לא נהוג להוסיף על הבנינים הקיימים בתוך המרכזים ההסטוריים.
לעומת זאת כשמבנה הוא בעל חשיבות לאומית או בינלאומית ניתנת תמיכה
ממשלתית בשימורו ,בנוסף לתמיכה העירונית .תכנית השימור שאנו עוסקים בה
נותנת זכויות בנייה בלמעלה מ 90% -של המבנים הכלולים בה .לזכויות הללו מטרה
אחת ,להבטיח הכנסה לבעלי הבתים כדי שיוכלו להביא את המבנה למצב הרצוי של
שימור .זכויות אלו ניתנו למטרה זו כי לעירייה אין כסף ולממשלה אין כסף והדרך
היחידה שהעירייה מצאה כמקור מימון אלו הזכויות להגדלת השטחים במבנים כדי
שיתמרצו את השימור.
לגבי צמצום מספר המבנים לשימור התייחסו כבר דוברי הועדה המקומית לתכנון,
אפרופו התנגדויות אחרות .בגדול העניין הוא בהבטחת מסה מינימלית של מבנים
לשימור כדי להשיג את האפקט הרצוי של שימור ,ומשמרים רק את המבנים
הראויים ביותר על-פי קריטריונים.
מנקודה זו ואילך יוצגו בקצרה נתוני המבנים לשימור שהיו כלולים ברשימת
המתנגדים אשר יוצגה ע"י התאחדות בעלי הבתים ,אך לא נסקרו באופן ספציפי ע"י
המייצגים שלהם .כנאמר דלעיל ,עשרה מבין המתנגדים הציגו בעצמם את
התנגדותם למרות שיוצגו גם ע"י התאחדות בעלי הבתים.
המייצג הרשמי שקבל יפוי כח בכל ההתנגדויות הבאות היא התאחדות בעלי בתים
מס' סידורי )בישיבה מס' 1 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור  409 -הכתובת  -רח' העלייה  38פינת רח' הרב
פרנקל
התייחסות הועדה המקומית -
בנין בסגנון הבינלאומי ,השימוש המקורי למגורים הוגדר כמבנה מסוכן  -לפי צו .3
אין נתונים על האדריכל ושנת הבנייה וכן מהו הציון המשוקלל .המגרש קטן בשטחו
בסה"כ =  196מ"ר.
מס' סידורי )בישיבה מס' 2 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 403 -

הכתובת  -רח' הס 23

המתנגד  -טלמור חגית
התייחסות הועדה המקומית -
בנין מגורים בסגנון הבינלאומי ,הקרוי בית פרוי שניידר .תוכנן ע"י אדריכל יהודה
סטמפלר ,ונבנה ב .1934 -צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק' /
 27.5נק' .כלומר ציון בינוני.
מס' סידורי )בישיבה מס' 4 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 886 -

הכתובת  -רח' פרישמן  - 34פינת רח'
דב הוז

המתנגד -מיכאלי דניאל ,קירשנבאום
הרמינה
התייחסות הועדה המקומית -
בית מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל בן עמי שולמן ונבנה בשנת .1934
צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  30.0 /נק' ,שהוא ניקוד גבוה
למדי.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 5 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור1036 -

הכתובת-רח' ריינס  42פינת רח' גורדון5

המתנגד  -קשמן דליה
התייחסות הועדה המקומית-
בית אולמן ,בנין מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכל מ .גולדנברג ,ונבנה
בשנת  .1937צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל  60.0נק'  24.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 6 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 789 -

הכתובת  -רח' נחלת בנימין 40

המתנגד  -גולדשטיין גדעון
התייחסות הועדה המקומית-
בית וינטרוב ,שיועד במקורו למגורים ,הינו מבנה בסגנון האקלקטי ,שתוכנן ע"י
האדריכל י .מגידוביץ ונבנה בשנת  .1930צוות השימור העניק לו ציון משוקלל בינוני
=  60.0נק' 26.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 7 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 995 -

הכתובת  -שד' רוטשילד 64

המתנגד  -ארליך אביבה
התייחסות הועדה המקומית-
מבנה בסגנון האקלקטי ,ששימש במקור למגורים .תוכנן ע"י האדריכל יוסף ברלין
ונבנה בשנת  .1926הוגדר ע"י צוות השימור כבעל חשיבות אדריכלית והסטורית.
הצוות העניק לו את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק'  33.0 /נק' שהכניסו לסיווג
המבנים לשימור במגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 8 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 299 -

הכתובת  -רח' דיזנגוף 28

המתנגד  -עו"ד יצחק משיח
התייחסות הועדה מקומית-
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכל דב כרמי ונבנה בשנת .1933
צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל הבינוני  60.0נק'  28.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 9 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 442 -
המתנגד  -שוורץ ירון
התייחסות הועדה המקומית-
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המבנה בסגנון הבינלאומי שימש במקורו למגורים ולמסחר ,תוכנן ע"י האדריכלים
ר .ברזילי והאוסמן ונבנה בשנת  .1935המבנה קיבל צו  3 -למבנה מסוכן .המגרש
גדול יחסית  880 -מ"ר שטחו .החזית מורכבת משני חלקים סמטריים זהים .צוות
השימור העניק למבנה זה ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  32.5 /נק' .כלומר חצי
נקודה בלבד פחות מהסיווג לשימור במגבלות מחמירות.
הערת החוקר והמלצתו -
מכיוון שמבנה זה מרשים במיוחד ויוצא דופן באיכות עיצובו הארכיטקטונית וגם
זכה בהתאם בציונים גבוהים ,נראה לי לנכון להעלות את הציון ב ½ -נקודה ,כדי
שיגיע לסף  33הנקודות המזכות בנין להיכנס לסיווג השימור במגבלות מחמירות.
מאידך כדי לא לחייב את בעלי המבנה ,הייתי מסווגו בסיווג האופציה ,המאפשר
לבעלי המבנה לקבל החלטה מה הם מעדיפים ,האם להשאירו כמבנה לשימור
במגבלות מחמירות או לשמרו כמבנה לשימור רגיל .הסיבה להמלצתי היא הכרתי,
כי התמריצים לשימור מבנה  -כשימור רגיל ,נמוכים באופן משמעותי מהתמריצים
לשימור במגבלות מחמירות .מכיוון שהמבנה ברח' הרצל  85הוא מבנה גדול-
מימדים ,ומצבו הפיסי כנראה אינו טוב ,יידרשו אמצעים כספיים גדולים כדי לשמרו
כראוי ,והתמריצים ברמה הרגילה לא יספיקו להערכתי .לפיכך עדיף להשאיר את
אופצית הבחירה בידי בעלי המבנה כדי שיחליטו באורח חופשי ומשוחרר מלחצים.
מס' סידורי )בישיבה מס' 10 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 529 -

הכתובת  -רח' יבנה 33

המתנגד  -קמנר יעקב
התייחסות הועדה המקומית-
בית קמינר ,מבנה בסגנון האקלקטי ,תוכנן ע"י האדריכלים  -א .ברוולד וא .שוחט
ונבנה בשנת  .1925המבנה בעל חשיבות הסטורית בהיותו אחד מבתיה הראשונים
של ת"א .במקורו היה בית מגורים.
צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק'  37.5 /נק' ,כלומר
מבנה לשימור במגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 11 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 386 -

הכתובת  -רח' הנביאים פינת שמשון
הגיבור

המתנגד  -קמנר יעקב
התייחסות הועדה המקומית-
בית בז'וזה ,מבנים מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים א .ברגר וי.
מנדלבוים ונבנה בשנת  .1935זכה לציון משוקלל גבוה מצוות השימור =  60.0נק' /
 35.5נק' ,ונקבע כמבנה לשימור במגבלות מחמירות.
הערת החוקר  -המצב הפיסי אינו זכאי לדעתי לציון  4.0נק' אלא לכל היותר ל3.0 -
נק' ראה מצב המרפסת בקומת הגג ,הנראית כשחלק ממנה מתפורר.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 12 - (40
מס' המבנה ברשימת השימור 872 -

הכתובת  -רח' פינסקר 66

המתנגד  -מלשקוביץ לאומי שרה
הערה  -המתנגדת רצתה לדבר בישיבה אך ויתרה על זכות הדיבור שלה.
התייחסות הועדה המקומית-
בית מלשקוביץ הוא בית מגורים בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל מ .זרניצקי
ונבנה בשנת  1936צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל נמוך יחסית =  60.0נק'
 24.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 14 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 782 -

הכתובת  -רח' נחלת בנימין  - 32פינת רח'
קלישר

המתנגד  -גורל מרדכי עמנואל
הערה  -המתנגד רצה לדבר בישיבה אך ויתר על זכות הדיבור.
התייחסות הועדה המקומית-
בית גורל ,מבנה מגורים במקורו ,בסגנון האקלקטי ,תוכנן ע"י אדריכל יצחק
קיפניס ונבנה בשנת  .1925צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק' /
 30.0נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 15 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1045 -

הכתובת  -רח' רמב"ם 9

המתנגד  -ד"ר זאב סולומון
התייחסות הועדה המקומית-
בית סולומון ,במקור נבנה כבית מגורים .היום משמש בעיקרו למסחר ולמשרדים.
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י אדריכל אקסלרוד ונבנה בשנת  .1933הציון
המשוקלל שהוענק לו ע"י צוות השימור ,נמוך למדי =  60.0נק'  22.0 /נק' לא ניתן
ציון לאדריכל למרות ששמו ידוע וזה מעורר פליאה(.
המלצת החוקר -
המבנה ברח' רמב"ם  9הינה מבנה פשטני וברמת עיצוב לא גבוהה .הייתי שוקל
לגרוע אותו מתכנית השימור .יש די מבנים ברמה גבוהה יותר ברחוב רמב"ם.
מס' סידורי )בישיבה מס' 16 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור  642 -הכתובת-רח' שמריהו לוין  7פינת א .ספיר
המתנגד  -אסתר ברגמן
התייחסות הועדה המקומית-
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מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים בלקס וזברודסקי ונבנה
בשנת  .1937הציון המשוקלל שהוענק לו ע"י צוות השימור הינו מעל לבינוני = 60.0
נק'  28.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 18 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור  402 -הכתובת-רח' הס  20פינת רח' אידלסון26
המתנגד  -עמיקם קפלן
התייחסות הועדה המקומית-
בית אלטר הורביץ ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכל ב .לנדלר
ונבנה בשנת ) 1925אחד המבים היותר מוקדמים בסגנון הבינלאומי( צוות השימור
העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  26.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 19 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1037 -

הכתובת  -רח' ריינס 43

המתנגד  -עירית מילשטיין זליצקי
התייחסות הועדה המקומית-
בית זליצקי ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכל זאב טשודנובסקי
ונבנה ב .1947 -צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  30.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 20 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 267 -

הכתובת  -רח' י .ל .גורדון 26

המתנגד  -אווה ומרטין צדרבאום
התייחסות הועדה המקומית-
בית בגדד יצחק עזרא ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י האדריכל בן עמי
שולמן ונבנה בשנת  ,1936צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל הגבוה = 60.0
 30.0 /נק' )הערת החוקר = מבנה אופייני ,אך נאה ומיוחד(.
מס' סידורי )בישיבה מס' 21 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 753-הכתובת-מרכז בעלי מלאכה -21פינת יוחנן הסנדלר
המתנגדים  -זיוה לונברג ,דור ראובן ומלכה ניראל
התייחסות הועדה המקומית-
בית בריסק ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י אדריכל י .מיכאלי ונבנה
בשנת  .1936צוות השימור העניק לו ציון נמוך יחסית =  60.0נק'  22.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 22 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 931 -
המתנגד  -רזניקוב דוד
התייחסות הועדה המקומית-
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מבנה מגורים בסגנון האקלקטי ,שתוכנן ע"י האדריכל יוסף מינור ונבנה בשנת
 .1924המגשר גדול יחסית =  900מ"ר .צוות השימור העניק ציון משוקלל גבוה =
 33.5 / 60.0נק' ,שהכניס את המבנה לתכנית עם הגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 24 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 562-הכתובת-רח' החשמונאים  76פינת רח' יהודה הלוי 6
המתנגד  -יוסף רז
התייחסות הועדה המקומית-
בית קליין ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י אדריכל שלמה גפשטיין
)גאפ( ונבנה בשנת  .1937צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל = 24.5 / 60.0
נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 25 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1069 -

הכתובת  -רח' שינקין  -65פינת רח' הגלבוע

המתנגד  -כצנלסון אברהם
התייחסות הועדה המקומית-
בית רובינסקי ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכל לוצ'יאן
קורנגולד ונבנה ב .1937-המבנה עבר שיקום ב .1990-צוות השימור העניק לו ציון
משוקלל יוצא דופן =  60.0נק'  49.0 /נק') .הערת החוקר  -אחד המבנים היפים
ביותר בתל אביב(.
מס' סידורי )בישיבה מס' 26 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1012 -

הכתובת  -רח' רופין 14

המתנגד  -רון שמואל ניניו
התייחסות הועדה המקומית-
מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכל שמואל מיסטצ'קין ונבנה
בשנת  .1938המבנה קיבל מצוות השימור את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק' /
 32.0נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 30 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 438 -

הכתובת  -רח' הרצל  66פינת וולפסון 5

המתנגד  -ברודו יצחק
התייחסות הועדה המקומית-
בית בועז דנקנר ,מבנה בסגנון האקלקטי .תוכנן ע"י האדריכל ויקטור ג'חון ונבנה
בשנת  .1926הוצא למבנה צו  3כמבנה מסוכן .צוות השימור העניק לו את הציון
המשוקלל =  60.0נק'  26.0 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 31 - (4
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מס' המבנה ברשימת השימור 36 -

הכתובת  -רח' אחד העם 41

המתנגד  -קינן רון
התייחסות הועדה המקומית-
בית דובובסקי ,מבנה בסגנון האקלקטי ,תוכנן ע"י האדריכל דב הרשקוביץ ונבנה
בשנת  .1928במקורו תוכנן כבית מגורים .צוות  -השימור העניק לו את הציון
המשוקלל =  60.0נק'  24.5 /נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 33 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור256-

הכתובת-רח' הירשנברג  6פינת רח'
גוטליב

המתנגד  -גליה נחום
התייחסות הועדה המקומית-
בית ברלינסקי .מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכל א .מלמוד
ונבנה בשנת  .1937צוות השימור העניק לו לו ציון גבוה מאוד =  60.0נק'  37.0 /נק';
שהכניסו לתכנית עם הגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 34 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 467 -

הכתובת  -רח' ויזל 16

המתנגד  -גליה נחום
התייחסות הועדה המקומית-
בית הרמן .מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י האדריכלים = צ .ברק ודב
כרמי .ונבנה בשנת  .1939צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק' /
 31.0נק'.
מס' סידורי )בישיבה מס' 35 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 383-הכתובת  -המלך ג'ורג'  84פינת רח' זמנהוף
המתנגד  -גולדברשט שמואל
התייחסות הועדה המקומית-
בית יקותיאלי ,מבנה מגורים ומסחר בקומת קרקע בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י
האדריכלים א .ברגר וי .מנדלבוים ונבנה ב .1938 -צוות השימור העניק לו את הציון
המשוקלל הגבוה =  60.0נק'  33.5 /נק' .לפיכך הוכנס לתכנית עם הגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 36 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1032 -

הכתובת  -רח' ריינס 27

התייחסות הועדה המקומית-
בית טיירשטיין .מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י האדריכל אליהו
קוצ'ינסקי ונבנה בשנת  .1935צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה = / 60.0
 33.0נק' .לכן הוכנס לתכנית עם הגבלות מחמירות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 37 - (4
מס' המבנה ברשימת השימור 1109 -
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התייחסות הועדה המקומית-
בית סגל ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכל גרשון סטמפלר,
ונבנה בשנת  ,1938צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק' /
 32.5נק'.
המלצת החוקר
כאמור ,ישיבה זו הוקדשה להתנגדויות שיוצגו ונתמכו כולן )פרט לזו שיוצגה ע"י
עו"ד שאול דרזנין ,ברח' מקוה ישראל  (24ע"י התאחדות בעלי בתים ,בראשותו של
אבי רוזן .בעשר מתוך ההתנגדויות והן מופיעות בראשית הדו"ח על ישיבת שמיעת
התנגדויות זו )מס'  ,(4העדיפו הדוברים לשאת את התנגדותם גם באופן אישי ,לבד
מן ההתנגדות הכללית של התאחדות בעלי בתים .אתחיל איפוא מן הסיפא ,השורה
המסכמת .לבד מן ההתנגדות של ד"ר זאב סולומון למבנה מספר  1045ברשימת
השימור ,ברח' רמב"ם  ,9שלגביה אני ממליץ לועדה המחוזית לשקול הוצאת המבנה
מרשימת השימור; לגבי היתר אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
אני מבקש להעיר שהיה זה בלתי נכון או ראוי לכרוך את הדיון בסוגיה האישית של
מר אבי רוזן ,על המבנה שברשותו ושאותו שיפץ )וגם בגין העובדה שמבנה זה לא
היה כלול בתכנית השימור אלא בתכנית "לב תל אביב"(; בהצגת הטיעונים הכלליים
לגבי שאר המבנים אותם ייצג .בינתיים נודע לי בימים האחרונים ,כי מר אבי רוזן
נפטר לצערנו הרב ,בדמי ימיו .תהא מנוחתו עדן .לפיכך ,איני מבקש להתייחס יותר
לסוגיה האישית  -הפרטית .באשר לטיעוניו הכלליים וכן לטיעוני ד"ר ב .סולומון
שייצג גם הוא את התאחדות בעלי הבתים ,אני מזדהה עם תשובות נציגי הועדה
המקומית לתכנון  -ת"א ,ואין טעם לחזור עליהן שוב כי הוצגו קודם לכן בהרחבה.
יחד עם זאת ,שתי נקודות שהועלו ע"י מר אבי רוזן ודר' ב .סולומון לא זכו לתגובה
ועליהן אני מבקש לעמוד .האחת ,היא הטענה שמחלקת השימור במינהל ההנדסה
אינה מאוישת כנדרש וכי עובדה זו גורמת סחבת בטיפול בנושא .אני סבור כי טענה
זו מוצדקת בהחלט לא ייתכן כי בסוגיה כה סבוכה ורגישה ,הנוגעת למאות מבנים
ברחבי ת"א ,תטפל מחלקה המאוישת בחסר משווע של כוח אדם מקצועי .אני
ממליץ לועדה המחוזית לדרוש מהועדה המקומית ,תיקון המצב לטובת בעלי
המבנים לשמור ולטובת העיר ת"א-יפו בכללה .הנקודה השנייה ,היא הטענה כי
תכנית השימור חייבת לאפשר לעיר להמשיך ולהתפתח .אני חושב ,שתכנית שימור
זו אינה מפריעה או סותרת את יכולתה של תל אביב להמשיך בהתפתחות .מדובר
בסך הכל בכ 1160-מבנים מתוך אלפים רבים של מבנים מהם מורכבת העיר .גם
מתוך כמות זו של מבנים רק  150מבנים בערך ,נותרו כמבנים לשימור בהגבלות
מחמירות ,יתר  1000המבנים הם לשימור רגיל ,שעליהם ניתן להוסיף ולבנות כמות
מסוימת של תוספות בנייה .המסקנה היא שתכנית השימור אינה עוצרת למעשה את
התפתחות העיר ,שלא "כצעקתה" .נהפוך הוא ,בטווח הארוך ייתכן מאוד שהשימור
יגביר אפילו את התיירות המיוחדת לעיר ובעקיפין יתרום להעלאת יוקרתה
ולהתפתחותה הכלכלית ,ומכאן המסקנה שאין לטענה זו על מה שתסמוך.
באופן כללי אני ממליץ איפוא לדחות את הטענות.
(1-30)6252
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ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  ,5מתאריך  1באפריל ,2003
בפני החוקר  -אדריכל יהונתן גולני ,לתכנית שימור ת"א /2650ב'
הקדמה
גם בישיבה מס'  5לשמיעת ההתנגדויות ,נשמעו התנגדויות לתכנית השימור שיוצגו
ע"י התאחדות בעלי בתים בת"א .חלק מהמתנגדים נשאו את התנגדותם בפני
החוקר באופן אישי ,ואילו האחרים יוצגו ע"י מר אבי רוזן ,יו"ר התאחדות בעלי
הבתים .היתה זו ישיבה שנייה בה נשמעו דברי התאחדות בעלי הבתים ,לאחר
שנציגיהם הופיעו והשמיעו התנגדותם גם בישיבה הקודמת מס'  .4למרות שמר אבי
רוזן נשא את דבריו כאחרון הדוברים ,נראה לי מן הראוי ,להביא את תמצית דבריו
בראשית סקירת ההתנגדויות בישיבה מס'  ,5כפתיח לכל המתנגדים שדיברו באותה
ישיבה.
מר אבי רוזן  -יו"ר ומנכ"ל התאחדות בעלי בתים בת"א
הערה  -מכיוון שאבי רוזן כבר נשא דבריו באריכות גם בישיבה מס'  .4נתבקש לקצר
בדבריו ולא לחזור על דברים שנאמרו כבר על-ידו .למרות זאת לעתים היו חזרות
וגם אמירות שחפפו את שנאמר קודם לכן .אך מכיוון שלצערנו הרב ,נפטר אבי
באופן פתאומי ,ואין עוד ביכולתו לשוב ולהידרש לנושא ההתנגדויות ,אבי חוזר
ומסכם את דבריו שנאמרו בלהט רב ומתוך מחויבות אישית עמוקה.
אבי רוזן טען שלא קיבל את דרפט ההתנגדויות )קרי ,הטיוטה של התייחסות
העיריה להתנגדויות שהועלו( וזאת למרות בקשתו המפורשת .לבסוף קיבל את
הדרפט באופן עקיף באמצעות השמאי אלי יהל ,איתו היו לו קשרים מקצועיים.
א .רוזן שאל אם תיתכן בקשה להארכת המועדים בגין השביתות במשרד הפנים,
מעבר למועד שקצב השופט ג .קלינג לסיום תהליך שמיעת ההתנגדויות.
לנושא בעיית הדיירים המוגנים ,המפריעים לדעתו לתהליך השימור .לפי סקר
שנערך ע"י חברת "משאבים סינרגטיים" מטעם משרד הבינוי והשיכון לפני ,1994
מספר הדיירים המוגנים הולך ומצטמצם אך בקצב איטי של כ 3% -מדי שנה ,אם
מדברים על כ 1500 -מבנים )בתכניות השימור השונות( הרי שזה עשוי לקחת עוד
שנים רבות ,עד שאותם בתים יהיו "נקיים" מדיירים מוגנים .כי בממוצע דייר מוגן
מתחלף פעם ב 24-שנים.
אין להפוך קהל רחב של בעלי בתים ל"עבריינים בפוטנציה" ,אם על כל תיקון או
שינוי פנימי קטן וחיזוק הרצפה ,הם נזקקים להיתר מצוות-השימור .אי-אפשר
לערוך שיפוץ חלקי במבנה .רק כשנדרש שיפוץ מלא ,לגבי המבנה כולו ,ניתן אז
לקבל את הסיוע הכספי של חברת "עזרה ובצרון".
אבי רוזן ,דרש שתהא אכיפה מוגברת ופיקוח הרשות על הקבלנים העוסקים בשיפוץ
ובשימור.
באשר לועדת המומחים לבחינת תכנית השימור לת"א ,שהוקמה על-ידי ראש העיר
תל-אביב ,אך לא הוציאה מתחת ידה פרוטוקולים או חוות דעת מסכמות .א .רוזן
איזכר את פנייתו לעיריה ב 1999 -להיות מיוצג בועדת מומחים זו ,ואת העובדה
שפנייתו נדחתה .עו"ד הנריק רוסטוביץ' ,שהיה חבר ועדת המומחים ,כתב בעצמו
חוות דעת אישית המשתרעת על גבי  8עמודים .סוכם גם שפרופסור אלכסנדר צוניס
יכין חוות דעת משלו בענין תכנית השימור.
א .רוזן ביקש מידע מראש העיר ת"א וכן מידע ממחלקת המידע העירונית .אך
למרות שקיבל הבטחה מלשכת מהנדס  -העיר לקבל מידע; הבטחה זו לא כובדה
ולא קוימה )רכז הועדה הזו היה אדריכל מיכאל וייס( .נציגי ועדת המומחים היו
חייבים בשקיפות מלאה ,אך הם לא נקטו במדיניות זו והסתירו את מסקנותיהם
ואת דיוניהם.
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קובע ,לזכות המערכת ,שלפחות אחת ההצעות לשינוי ,שהוצעו על-ידו ,התקבלה )לא
ברור לאיזו הצעה הוא מתכוון  -י.ג (.ובין היתר הציעו גם ביטול כופר החנייה.
לאחר פגישתו עם ראש העיר בספטמבר  ,1999הוא הציע לו שבין  7ל 10-אחוזים
מהמיסים העירוניים ילכו לקופה ספציפית לשיפוצים במבנים לשימור .להצעה זו
לא קיבלו התייחסות בכתב מן העיריה ,למרות שמהנדס העיר )דני קייזר( צידד
ברעיון ברמה העקרונית והציע שיפעלו במשותף מול השלטון המרכזי בכנסת כדי
לשנות את החקיקה בנושא .באשר לאותה קרן שיפוצים ,הוא הציע שתוקם ועדה
שיהיו מיוצגים בה נציגי ציבור ונציגי ועדת השימור ,אשר תקבע את הבנינים
הזקוקים לשיפוץ ואת יכולת הקרן לסיוע כספי.
חוזר ומדגיש את הצורך בהקצאת המשאבים למחלקת שימור מבנים ואת הצורך
לתגבר את מחלקת השימור מבחינת כוח-אדם .כמו כן חוזר על הצעתו לראש העיר,
לשקול האפשרות לפתוח מסלול סטאטוטורי מיוחד לאישור התכניות וההיתרים
לגבי מבנים הנכללים בתכנית השימור ,על-מנת לייעל ולקצר את ההליכים .אבי חזר
ונדרש גם לנושא הדיירים המוגנים והסביר כי קיימת בעיה של סגירה אחידה של
המרפסות האחוריות ,משום שאי-אפשר לחייב דיירים מוגנים לבצע זאת בדירתם.
לדעתו ,אי-שיתוף פעולה של דיירים מוגנים בנושא השיפוץ "השימורי" ,המתחייב
על-פי התכנית ,צריך להיחשב כאחת מעילות הפינוי של אותם דיירים.
אבי רוזן תהה ,מה יקרה כאשר מבצעים שימור לפי מפרטים של מחלקת השימור
של עירית ת"א ובפיקוחם הצמוד ,והשיפוץ לא יצליח )יתמוטט או יתפורר וכו'( .מי
יפצה אז את בעלי הבתים?
אדריכלית ניצה סמוק )וכן גב' שירה בנימיני( ענו לדברי אבי רוזן ,בשם הועדה
המקומית לתכנון .המענים התייחסו לרוב הנקודות שהועלו ,אך לא לכולן.
על הועדה הציבורית שהוקמה לבחינת תכנית השימור של ת"א ,בראשות מהנדס
העיר דאז אדריכל ישראל גודוביץ' ,הסבירה אדריכלית נ .סמוק ,כי אנשי מחלקת
השימור לא השתתפו בישיבות ועדה זו .חברי הועדה לא הגיעו לכלל הסכמה ביניהם
וחלק מהם אף התפטרו מחברותם בועדה .בסופו של דבר לא הופק דו"ח אחד של
מסקנות ,והועדה התפזרה ללא סיכום .רצו לכפות על חברי הועדה מסקנות שהם לא
הסכימו להן .עו"ד הנריק רוסטוביץ' )שהיה חבר הועדה( כתב חוות-דעת אישית
שלו.
באשר לתגבור צוות השימור .קשה לקבוע פגישות עם צוות השימור .מה לעשות? זו
המערכת העירונית ,היא מאוד מסורבלת ,היא מאוד כבדה ,ועד שהיא מגיבה לפניות
כאלה שהן צורך אמיתי ,לוקח לה הרבה יותר זמן מאשר למשרד פרטי .כיום )בעת
מתן התשובה( כלל הצוות בין ½  3משרות ל 4 ½ -משרות.
לענין קצב הוצאת היתרי בנייה ,אדר' נ .סמוק הביאה דוגמא של היתר בנייה שהוצא
תוך  5חודשים בלבד לאדריכל מסוים .כלומר ,זה אפשרי לעמוד בקצב כזה ,וזה לא
חייב לקחת שנים .אלא שזה פועל כראוי אם ממלאים אחר הדרישות ,והמבקש לא
"מושך" את התהליכים .אם לא עושים "קונצים" ניתן להוציא היתר בחצי שנה.
לנושא החקיקה בדבר עילות פינוי כנגד דיירים מוגנים ,העיריה אינה עוסקת בשינוי
חקיקה ,ותכנית שימור זו אינה יכולה לתת מענה לזה ,אבל יכול להיות שצריכה
להיות פנייה של התאחדות בעלי בתים לועדה לשימור אתרים שליד החברה להגנת
הטבע ,שעוסקת בשינוי החקיקה.
גב' שירה בנימיני ,חזרה ואישרה את תשובתם הקודמת לגבי ועדת המומחים
שבחנה את תכנית שימור ת"א ,שלא הומצא כל מסמך בהמלצות רשמיות ,לגוף
רשמי כלשהו בעיריה .הועדה שהוקמה לא הסיקה כל מסקנה משותפת ,ופורקה
מבלי שתוצג הצהרה לגורם רשמי כלשהו.
היא ואדריכלית נ .סמוק התנגדו שחוות הדעת של עו"ד ה .רוסטוביץ' תועבר לידי
החוקר ,משום שלחוות דעת זו אין שום מעמד רשמי.
מר אבי רוזן ,ביקש שיירשם ,שאם אכן פרופ' אלכסנדר צוניס ,הכין חוות דעת ואם
הוא מסר אותה למינהל ההנדסה ,מן הראוי שחוות דעת זו תועבר הן לחוקר והן
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להתאחדות בעלי בתים ,זו זכותם מה גם שהובטח לו בכתובים שיקבל את חוות
הדעת .הוא גם מחה על כך שלא קיבל את דרפט ההתנגדויות שהוכן ע"י מינהל
ההנדסה של עיריית ת"א .החוקר ,אדריכל י .גולני ,העלה הרהור בישיבת
ההתנגדויות שבכל זאת יש הבדל בין חוות דעת פרטית אישית של עו"ד ה.
רוסטוביץ' לבין חוות דעת מומחה שנתבקשה מפרופ' אלכסנדר צוניס.
גב' שירה בנימיני ,הודיעה שדרפט ההתנגדויות של העירייה הועבר לועדה המחוזית
לתכנון לחלוקה לכל המתנגדים ,ומי שמבקש לעיין בו ,יש שני עותקים במשרדי
הועדה המחוזית .היא מודעת לעובדה שעותק של הדרפט לא נשלח לאבי רוזן ,אשר
הביע מחאתו בגין זאת.
בסיכומו של דבר ,פטירתו של אבי רוזן ז"ל קטעה את פעילותו הממושכת בענין
ההתנגדויות לתכנית השימור של ת"א .אבי רוזן ז"ל ,היה נוכח בכל  16הישיבות
לשמיעת ההתנגדויות שהתקיימו בפני החוקר ,וניתנה לו הזדמנות ראויה ובהרחבה
להציג את עמדותיו מתוך הבנה שבתוקף תפקידו כיו"ר התאחדות בעלי בתים בת"א
ייצג עשרות מתנגדים.
בתום הישיבה החמישית ,בה נשא את דבריו ,פניתי אליו ישירות וכה אמרתי לו- :
"אבי ,אני לא אומר את זה לגנאי ,אני אומר את זה לשבח ,לא היה מתנגד כמוך
שחקר ודרש לעומק העניין וניתן לו כל הצ'אנס שבעולם להציג את ההתנגדות ולקבל
את כל התשובות ואני מקווה שזה יועיל ,הלוואי ,אמן!"
לא נסתייע ,ואבי לא זכה להגיע לסוף התהליך ,חבל על דאבדין! יהי זכרו ברוך!
והתנגדותו הכתובה ,כמו גם הבנין שלו ברח' עין ורד  ,3ששופץ לתפארת ,יהיו גל עד
ויד זכרון לזכרו!
לאחר הבאת דברי התנגדותו של אבי רוזן ז"ל ,בישיבה מס'  ,5שהיוו השלמה לדבריו
בישיבה מס'  ,4ניתן להציג את יתר ההתנגדויות .חלקן שהושמעו ישירות בעל פה
בפני החוקר ,וכן לאזכר את יתר ההתנגדויות שיוצגו ע"י אבי רוזן ,כמייצג ברשות
ומטעם כל אותם מתנגדים ,שלא דיברו בישיבות הללו.
מס' סידורי )בישיבה מס' 18 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור 336 -
המתנגד – יגאל דיקנוף

הכתובת  -רח' גורדון  27פינת דב הוז 34
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וכן המתנגד
עצמו

עמדת המתנגד -
בשנת  ,1994קיבל המתנגד הודעה מצוות-השימור בעיריית ת"א ,הודעה שעליו לשפץ
את הבנין .מתוך הבנת חשיבות הענין וכהשקעה הוא שיפץ את הבנין ,בדיוק לפי
הנחיות אדריכלית ניצה סמוק .הדיירים המוגנים לא השתתפו בהוצאות השיפוץ.
הם אנשים מבוגרים שבקושי משלמים את דמי השכירות .בשלב מאוחר יותר
השקיע סכומי עתק כדי להשתחרר מהדיירים ומעול הגנת הדייר לגבי הנכס .חלק
מהמבנה היה מושכר ל"פרוות שרף" ,עסק יוקרתי מאוד .אך בעלי העסק קיבלו
הודעה כי עליהם לפנות את המקום משום שזהו בנין לשימור .כתוצאה מכך
נתקפחה פרנסתו .בקשתו להחנות כלי רכב בחזית הבנין סורבה .הדירות  -בבניין
אינן ניתנות להשכרה כי משפחות לא יבואו לגור באזור זה ,לכן הוא מבקש לפצל
את הדירות ,לדירות קטנות יותר ולהשכיר אותן לבודדים .מה שנוצר זה שהבנין
אמנם שלו ,אבל בפועל הוא "רכוש" העיריה ,כי אינו יכול לעשות שום דבר בנכס
שלו.
עמדת הועדה המקומית
המבנה הקרוי "בית זיגמן" ,בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י האדריכלים אדם אפנצלר
ול .קרנובסקי ,ונבנה בשנת  .1934צוות השימור העניק לו ציון גבוה =  60.0נק' /
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 33.0נ' .ציון שהכניסו לקטגוריה של מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות .יחד עם
זאת לאחר דיונים נוספים ,החליטו נציגי הועדה המקומית לתכנון ,להציע להעבירו
לקטגורית "האופציה" ,כלומר שהבעלים של המבנה יוכל לבחור בין הישארותו
ב"מגבלות מחמירות" או מעברו למעמד של מבנה ל"שימור רגיל".
בענין מעברו של העסק "פרוות שרף" מן המבנה ,לא ברור אם הדבר קשור בהיות
המבנה לשימור או שזה קשור בשימושים המותרים באזור בכלל .בכל מקרה "פרוות
שרף" לא יצאו מהמבנה ביוזמת צוות השימור .באשר לחניית כלי הרכב בחזית
המבנה אין ההוראה נובעת מתכנית השימור אלא מהנחיות הכלליות של מהנדס
העיר .המתירות חנייה מאחורי הבנין ובמרווח צידי אחד שלו )לפחות שלושה כלי
רכב בטור( .לא יאפשרו חניית כלי רכב בחזית המבנה ,מה שקיים שם ,נעשה ללא
היתר .לגבי כוונתו לפצל את הדירות הגדולות במבנה למספר רב יותר של דירות
קטנות ,יש לבחון את התכנית המפורטת החלה על המבנה כיום .אם היא מתירה
צפיפות גבוהה יותר ניתן יהיה לפצל את הדירות הקיימות )אין זה קשור בהכרח
בתכנית השימור( .בבדיקה נוספת ,רח' גורדון הוא רחוב מגורים רגיל ,יש בו הגדרת
צפיפות לכן לא ניתן לפצל את הדירות ,והוראה זו חלה על כל הדירות ברחוב.
לסיכום ,ביקש מר י .דיקנוף לזמן פגישה עם צוות השימור כדי לברר זכויותיו.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,הוא אחת הדוגמאות היותר טובות של מבנים בסגנון הבינלאומי
וראוי לשימור בדרגה גבוהה .אך אני מאמץ את הצעת הועדה המקומית לתכנון,
ומצטרף להצעה לסווג את המבנה בקטגורית הביניים של "האופציה".
מס' סידורי )בישיבה מס'( – 15
מס' המבנה ברשימת השימור580-

הכתובת – רח' יוסף אליהו 11
המייצג-עו"ד צבי קורץ והתאחדות בעלי
בתים

המתנגד  -נורית קורץ
עמדת המתנגד
אין כל הצדקה אדריכלית לשימור הבנין הספציפי .מדובר בבנין שאין בו ,ייחודיות
אדריכלית ,שנבנה לפני עשרות שנים ,ורוצים לשמר בכוח את הייחודיות שאין בו
כאשר מבקשים לשמר את ההיסטוריה נוצרות בעיות קשות ,משום שלא ניתן לבנות
חניות ,מרתפים ,מחסנים מעליות ,מיזוג אוויר מרכזי וכל יתר מתקני השרות
המודרניים .התכניות המשמרות את העבר ,פוגעות בזכות הקנין של האדם וברכושו
)לפי חוק היסוד  -כבוד האדם וחרותו( .אין כל הצדקה כלכלית לשימור ,הדבר פוגע
בזכויות הניצול הכלכלי של הנכס ופוגע פגיעה כספית קשה בבעלי הזכויות.
בעיקר קשה הדבר בבתים שיש בהם דיירים מוגנים ,שלא ניתן לגבות מהם כסף וכל
עלויות השיפוץ מוטלות על הבעלים.
באשר לפיצויים ,הועדה המקומית לתכנון מעולם לא שילמה שקל אחד על פי סעיף
 197מיוזמתה .לסיכום ,בשנת  2003לא צריך לשמר את שנות ה 40 -של המאה
שעברה ,אלא אם כן יש מקומות מוצדקים מבחינה אדריכלית; שהעירייה תביא
ותנמק מדוע יש הצדקה אדריכלית לשימור בנין זה.
עמדת הועדה המקומית -
בית קושמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל ל .ליבמן ונבנה בשנת
 .1939צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  28.0 /נ' .בעל המבנה
יכול לנצל את זכויות הבנייה שיש לו במבנה עצמו התכנית מציעה לו זכויות נוספות
בכמות כזו המשקפת את ההפרש בין שיפוץ "רגיל" לשיפוץ משמר .לגבי מתקנים
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מודרניים כמו :מעלית או מזגנים ,תכנית השימור מבטיחה למצוא פתרונות לכל
המבנים .החניות מוגבלות לפי קובץ התקנות של אדריכל העיר.
לגבי מרתפים ההוצאה יקרה ,למרות שתיאורטית ניתן לחפור מתחת לבנין ,אך
כלכלית אין זה מתאים לבנין קיים .לפי החישובים ההנדסיים-כלכליים ,עדיף
להוסיף בנייה על גבי בנין זה מאשר להרוס אותו ולבנות בנין חדש .המתנגד מוזמן
לדיון והערכה ספציפית מה ניתן לעשות בבנין שלו כדי לממש את כל זכויות הבנייה
שלו .למבנים שיש להם דירות גג קטנות או חדרי יציאה על הגג מאפשרים הגדלה
משמעותית של השטח הבנוי על הגג .אחד הבונוסים החשובים בתכנית הוא ההמרה
של שטחי השרות בקומת העמודים לשטחים עיקריים .המבנים ברחוב יוסף אליהו
בנויים באיכות גבוהה מאוד ובשעתו התכוונו למשוך לאזור זה ,תושבים ממרכז
העיר ומדרום העיר ,בתקופה שאזור זה עוד היה איזור "ספר".
המלצת החוקר -
ממליץ לדחות את ההתנגדות ולקבל את הפתרון המוצע ע"י הועדה המקומית
לתכנון ,דהיינו שימור רגיל ובניית תוספות הבנייה במבנה עצמו.
מס' סידורי )בישיבה( 13 ;17 -
מספר המבנה ברשימת השימור 771-הכתובת-רח' נחלת בנימין  17פינת
רמב"ם13
המייצג  -עו"ד אהובה רזיאל
המתנגד  -גב' מוסיה שרמייסטר
וגלינה רות)ליין( עדן
עמדת המתנגדות -
הבית הזה ספג כבר גזרות ומכות חמורות בעבר .מאז שהפכו את רחוב נחלת בנימין
למדרחוב ,אי-אפשר להיכנס אליו ברוב שעות היום .כבר בשנת  1986היתה חובה
לשפץ את הבית )שנבנה ב .(1924 -בעלות הבית היו שתי נשים מבוגרות .אחת עוד
בחיים והיא בת  .91בקושי יש להם כסף להיות בבית  -בגלל גילו ,הבית מתפורר
לאט ,לאט .בשנת  ,1990למרות השיפוץ שבוצע ,בקושי ראו את תוצאות השיפוץ
וקיבלו הודעה שזהו מבנה מסוכן .מכיוון שלא היתה ברירה ,לקחו הלוואות כדי
לתקן אותו ,הבית עכשיו במצבו עם טלאים .על-פי תכנית השימור מטילים מגבלות
נוספות ,שגם בתוך הבית עצמו אסור לשנות דבר ,וצריך לקבל לכל דבר אישור.
בבית גרים דיירים מוגנים ,שאינם מוכנים להשתתף בשום דבר מבחינה כספית.
בתוך דירותיהם הם עושים כרצונם בלי ליטול רשות מבעלי הבית )למשל במקום
מרצפות שנשברו אצלם ,הם יצקו בטון(.
אין מה לשמר בנינים כאלה ולהטיל הגבלות מחוץ לצורה החיצונית .אינן חושבות
שצריך לשמר על חשבון האזרח הקטן ,שאין לו ממה להתקיים .אם העירייה רוצה
לשמר את הבתים ,היא צריכה לרכוש אותם ולשמר אותם ולתחזק אותם ולתקן
אותם ,ולא להטיל את זה על אנשים בני  90שיעשו את זה.
)בתגובה על הסבריה של גב' שירה בנימיני ,כי התכנית מאפשרת העברת זכויות
הבנייה למגרש אחר( בעלי הבנין לא יסכימו להעביר את זכויותיהם .בתיקון שבוצע
ע"י בעלי הבנין ב 1986-היה תיקון סביר ותקין ,וגם הצבעים אושרו ע"י העירייה.
עמדת הועדה המקומית
תכנית השימור קבעה מבנה זה לשימור בהגבלות מחמירות ,כי הציון המשוקלל
שניתן לו גבוה =  60.0נק'  35.5 /נק' .הבנין בסגנון האקלקטי תוכנן ע"י האדריכל
יוסף ברלין ,ותחילת בנייתו בשנת  .1924הבנין הושלם בשנת  .1931ייעודו המקורי
היה למגורים ולמסחר.
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על פי תכנית השימור נדרשות דרישות בסיסיות ,כולל זאת ששינויים פנימיים לא
יפגעו בחזית המבנה ,והדרישה לשמר גם את החלקים הציבוריים הפנימיים במבנה
זה.
הצבעים האקריליים ,אינם מתאימים לצביעה חיצונית של המבנה ,ועמידותם
נמוכה .הדרישה היא לצביעה חיצונית בצבע על בסיס סיד ,שהקיים )אורך החיים(
שלו יותר ארוך .המחיר אומנם מעט יותר גבוה ,אבל התוצאה מצדיקה זאת .יש
לחדש את הצבע מדי  7שנים ,לפי הנסיון מכיוון שמדובר בדרגת שימור מחמירה
מאפשרים העברת יתרת זכויות הבנייה בתוספת הזכויות הנוספות על-פי התכנית
למגרש אחר .וזה יכסה עלויות השיפוץ הראוי לבנין לשימור נכון שניתנו הנחיות
לשיפוץ החיצוני ולצביעה בשנות ה ,80-אבל אז לא היו הנחיות טכניות מקצועיות
מיוחדות למבנים לשימור .כתוצאה הצביעה לא החזיקה מעמד שנים רבות ,ועתה
צריך לשפץ ת מחדש לפי הנחיות מתאימות לשימור.
בסיכום ,הועדה המקומית דוחה את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
אחד המבנים היותר מעולים ומיוחדים מבחינה עיצובית בתל-אביב ,כדוגמא לסגנון
האקלקטי .כנראה שגם השיפוץ הקודם בסוף שנות ה ,80-נעשה בצורה לא רעה כלל
וכלל ,אם צוות השימור נתן למצב הפיסי של המבנה ציון גבוה =  4.0נק' שאינו
אופייני לרבים מהמבנים לשימור .המבנה ניצב בנקודה חשובה ביותר מבחינת
נצפותו ,בקרן הרחובות נחלת בנימין ורמב"ם ,בהם חולפים מאות )ולעתים ,גם
אלפים בימים מסוימים( עוברים ושבים .המבנה ראוי לציין הגבוה שזכה בו,
ולשימור במגבלות מחמירות.
מאידך ,יחס התכנית למבנה כזה תואם את נסיבות בעלי הבית ,שבמקרה זה היא
אשה זקנה מאוד .מכיוון שמדובר בהעברת זכויות הבניה למגרש אחר ,ובכמות כזו
שתספיק לכסות את הוצאות השימור ,אני סבור שאין לבעלים ולא למייצגת אותה,
עו"ד אהובה רזיאל ,מה לדאוג .אני מאמין שתגובתה כי הבעלים אינם מעוניינים
למכור את הזכויות נובעת מחוסר הבנה .להיפך ,זה הפתרון המתאים לסיטואציה
של המבנה  -בגלל גילה המתקדם של בעלת הבית ,על העירייה לדאוג לכך שימונה
מתאם פרויקט חיצוני שידאג לכל התהליך ולא להטיל זאת אישית על בעלת הבית.
אני ממליץ לדחות את התנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 17 - (5
מספר המבנה ברשימת השימור 849 -
המתנגד  -אמנון פלדמן

הכתובת-רח' עמרם גאון  5פינת קרית ספר2
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וכן המתנגד
מייצג את עצמו

עמדת המתנגד -
הבנין בסגנון בנייה משנות ה .40-כשאני בא לשפץ את הבנין אני רוצה לדעת מהיכן
להשיג את הכסף .אין לי אמצעי  -מימון ויש לי דיירים מוגנים .זה למעשה בסיס
הבעייה ,ואיני רוצה לחזור על מה שאמרו כבר המתנגדים שקדמו לו .אני נכה במאה
אחוז ,ואני עובד .יש לי בסך הכל הכנסה קטנה מהבנין .אם אקבל הלוואה ,מאיפה
אחזיר אותה? אני בגיל  ,67מי יתן לי היום הלוואה לעשר שנים ,או אף ל 5-שנים?
אם הדיירים בבנין לא היו מוגנים ,יכולתי לקבל שכר דירה גבוה יותר .את הדירה
קיבל כירושה מהוריו.
עמדת הועדה המקומית -
בית שפיר הינו מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל י .מיכאלי ונבנה ב-
 .1934צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל 60.0 - :נק'  26.0 /נק' .מעבר
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לזכויות הניתנות בתכנית ,חברתו "עזרה ובצרון" מוכנה להעמיד הלוואה ללא
הצמדה וריבית ,בסדר גודל של  48,000ש"ח לכל דירה בבנין לשימור.
דהיינו ,מעבר לזכויות העודפות ,העירייה יוצרת הסדרי עבודה עם חב' "עזרה
ובצרון" ,כאשר זו לוקחת על עצמה את שיפוץ הבנין לפי הנחיית העירייה ומעמידה
אותן הלוואות לרשות בעלי הבנין .ההלוואה היא ל 3 -שנים .תוכנית השימור
מאפשרת להוסיף זכויות בנייה על גג המבנה לשימור .אם ייבנו התוספות על הגג,
ניתן יהיה להשכירן לדיירים )לא מוגנים( ומדמי השכירות ניתן יהיה להחזיר
הלוואות ,זו ההשבחה של המבנה.
אבל יש לקחת בחשבון שגם כמו בשיפוץ רגיל ,צריך בעל הבית להשקיע בשיפוץ
סכום ראשוני .התכנית אינה מחייבת לשפץ ,אבל אם בעל הבנין ירצה לקבל היתר
בנייה על הגג או לבצע פעולת בנייה אחרת ,הוא יהיה חייב לשפץ לפי הנחיות
התכנית .במקרה ספציפי זה ,אם אין לבעל הבית אפילו סכום ראשוני לשיפוץ ,זה
עשוי להיות מצב בעייתי .אמנם יש נסיונות לחוקק בכנסת חוק שיחייב שיפוץ
מבנים ,בכל מדינת ישראל ,אבל כרגע זה אינו קשור בתכנית השימור) .אבי רוזן ז"ל
 העיר כי בכנסת הקודמת קיבלו את עמדתם שיש להפריד בין בתים בבעלות פרטית)ללא דיירים מוגנים( לבין בתים שיש בהם דיירים מוגנים ובנקודה זו הצעת החוק
"נתקעה".
המלצת החוקר -
הסברתי כבר את עמדתי ,שהתמריצים הניתנים ע"י התכנית למבנים המיועדים
לשימור רגיל ,נמוכים פרופורציונלית לתמריצים הניתנים ע"י התכנית למבנים
לשימור בהגבלות מחמירות ,המיועדים כזכויות בנייה להעברה ל"מגרשים
מקבלים".
במקרה הספציפי שלפנינו ,של מבנה לשימור רגיל ,שדירותיו מאוכלסות ע"י דיירים
מוגנים ושמצבו הפיסי אינו מן השפירים יותר ,קרוב לוודאי שעלויות השימור
עשויות להיות גבוהות למדי .לפיכך ,יהיה צורך להתייחס באופן שונה במעט וללכת
לקראת בעל הבית ,אם העירייה אומנם מעוניינת בשיפוץ המבנה .גם העובדה
שהבעלים נכה ואינו עובד ,ובגיל מתקדם יחסית עלולה להשפיע על יכולתו לקבל
הלוואות אפילו מחברת "עזרה ובצרון" .מכאן ,שהועדה המקומית לתכנון  /עיריית
ת"א ,יצטרכו לפעול במקרה זה מעט לפנים משורת הדין ,ע"י הלוואה נוחה במיוחד,
או אף בסיוע כספי חלקי ללא תמורה .אחרת ,ספק בליבי אם מבנה זה ישופץ אי
פעם .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות ,אך לקבל בד בבד החלטה על סיוע מיוחד
לשיפוץ המבנה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 19 – (5
מספר המבנה ברשימת השימור 314 -
המתנגד  -בנימין הרצליך

הכתובת  -רח' דיזנגוף 115
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וכן
מייצג עצמו באופן אישי

עמדת המתנגד -
למשפחתו אין את היכולת הכספית לעמוד בשיפוץ המבנה .הייחוד הארכיטקטוני
היחיד הקיים במבנה זה היא התעגלות המרפסות במבנה .הנושא הכלכלי הוא זה
המהווה אבן נגף לשיפוץ ולתכנית בכלל .מכניסים אותנו לסיטואציה של הטלת
עלויות וחובות )על הבעלים( ולא על הדיירים המתגוררים במבנה.
עמדת הועדה המקומית -
בית זילברשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל א .פן ונבנה בשנת
 .1935צוות השימור קבע למבנה את הציון המשוקלל =  60.0נק'  27.5 /נק' .תכנית
השימור באה לתת מענה לעלויות הנוספות הנובעות ממגבלות השימור ,ולא לעצם
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ההכנה של תכנית כלכלית המאפשרת לשפץ המבנה .התכנית אינה" :צו עשה!" אלא
שאם בעל הבית מחליט לשפץ ,אזי הוא חייב לעשות זאת לפי הנחיות התכנית.
תיקון נקודתי-אקוטי ,ניתן לעשות גם היום) .המתנגד בנימין הרצליך" - :הבהרה זו
מקלה עלי"(.
חוברת ההנחיות של העיריה לגבי השיפוצים תפורסם באתר האינטרנט .אם יש ספק
לבעלים ,אפשר להזמין את נציגי צוות השימור וניתן להיוועץ בהם.
תכנית השימור קובעת גם שאם רוצים לבנות על הגגות לפי תכנית "ס" )סמך(,
תכנית זו מחייבת שיפוץ של מבנה רגיל )לא רק מבנה לשימור( .משמע ,מי שמקבל
היתר בנייה על הגג מחויב לשפץ את המבנה ,ולא רק במתכונת שיפוץ רגיל ,אלא
שיפוץ יותר מחייב!
המלצת החוקר
המבנה הוא מבנה בסגנון הבינלאומי המובהק ,כשסימן ההיכר עיקרי שלו הן -
המרפסות .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות גם משום שהמבנה מהווה מרכיב חשוב
בחזית רח' דיזנגוף ,שהוא אחד המוקדים העיקריים לסגנון הבנייה שחפצים לשמרו.
מס' סידורי )בישיבה מס' 36 - (5
מספר המבנה ברשימת השימור 1059 -הכתובת -רח' שולמית  8פינת רח' יעל 2
המייצג  -מייצג את עצמו

המתנגד  -אפרים וינטר
עמדת המתנגד -
שואל שאלה ,האם התכנית מכוונת רק לעתיד או גם לגבי העבר .כלומר ,האם
אנשים יידרשו להרוס מבנים שבנו בעבר ,או שזה מיועד למי שרוצה לערוך שיפוץ
בביתו בהווה או בעתיד?
 .1תכנית השימור מגבילה אותו בשימוש ברכוש הפרטי שלו ועומדת בניגוד
מוחלט לזכות הקנין לפי חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" .אישור התכנית
ימנע ממנו שימוש בבנין כרצונו ,ולהשקעתו בבית פרטי ,על קרקע פרטית לפי
"תכנית גדס" של בית דירות פרטי באזור מגורים – .1
 .2התכנית קובעת הוראות בנייה מחמירות ,הפוגעות בזכויותיו ברכושו כגון
שמירת חללים פנימיים ,פתיחת מרפסות הכרוכה גם בהסרת אמצעי מיגון,
כגון :תריסים וסורגים .ומהווה פגיעה במרחב המחיה האישי ובבטחון האישי.
 .3יישום התכנית יציב מגבלות במימוש זכויות הבנייה ,כגון על הגג או בשטחי
החנייה.
 .4המבנה ברח' שולמית  ,8בנין נאה מאחר שדייריו דאגו לשיפוצו הנאות.
ולתחזוקו המתמיד .אולם לא קיים כל איפיון מיוחד שיקבע כי הינו מבנה
לשימור ,לא ברור כלל מה הקריטריונים שנקבעו והפכוהו ראוי לשימור.
דרושה רוויזיה בתכנית.
 .5מביע התנגדות במיוחד לסעיף -10.1.5ג' ,הדורש – פתיחת מרפסות .השיפוץ
בוצע תוך הקפדה מירבית לשמירת אחידות חזית המבנה עם שאר הדירות .לא
שברנו שום קטע מהמבנה הקיים .אין לעיריה הצדקה לדרישה זו שאם תיושם
תפגע בהם קשות ,ותהפוך את הדירה ללא ישימה בהתאם לצרכים שלהם.
 .6הם סגרו את המרפסת בציפוי של זכוכית ניידת ולא נגעו במבנה עצמו .בדירתו
המצויה בקומה שנייה הם קבעו סורגים ניידים לצורכי הגנה על הדירה ,הם
אפילו הוסיפו תריס "דמה" כדי שתהיה אחידות לבנין .הבעייה היא מצוקה
של מרחב .שיפוץ החזית על ידו נעשה מתוך שמירה על אחידות הבנין .אם
קובעים כלל שרירותי שצריך לפתוח את המרפסות בכל הדירות זה נזק עצום
לאלפי אנשים.
הוא יתנגד לכך בכל תוקף ,אחרת הוא ייאלץ לעזוב את הדירה.
עמדת הועדה המקומית
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דברים שלא נבנו בהיתר בנייה צריך לפרק אותם ,למרות שמקבלים איזה פיצוי עבור
פתיחת המרפסות ,במתכונת של זכויות בנייה בשיעור מחצית משטח המרפסת ,כל
הדברים הללו במסגרת השיפוץ לשימור .אם בוצע שיפוץ ,הועדה המקומית לתכנון
ומחלקת השימור ,דורשים האחדה בכל המבנים ,כגון :החלפת חלונות באופן אחיד.
המבנה שבו גר מר וינטר ,הוא בית פויר ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' מ.
רוזנגרטן ונבנה בשנת  .1940צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל הגבוה 60.0
נק'  31.0 /נק'.
הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות .המתנגד סגר את המרפסת למרות שנאמר לו
שאסור לעשות זאת.
המלצת החוקר
ממליץ לדחות את ההתנגדות .בנוסף להמלצה זו ,יש לפתור את בעיית סגירת
המרפסות בדרכים יצירתיות תוך השגת מטרת השימור .התייחסות מיוחדת לכך
אקדיש בפרק הפותח הכולל של המלצתי.
מס' סידורי )בישיבה מס' 26 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור 708-הכתובת  -רח' מוהליבר  39פינת רח' שפי
המתנגד  -אליהו ששון

המייצג  -התאחדות בעלי בתים והמתנגד
עצמו

עמדת המתנגד -
למיטב ידיעתו ,האזור הוא אזור מסחר ,המוקפא לבנייה .אינו יודע אם יש לו בכלל
זכויות על מבנה זה .בעבר אדריכל נ .סמוק אמרה לו שניתן לאשר לו בניית פנטהאוז
בשטח  60מ"ר על הגג ,אך זה מותנה בשימור המבנה ובתיקון כל היסודות .אינו יודע
אם אפשר בכלל לבנות על מבנה זה ,כי הוא מתפורר .המבנה בן שתי קומות .יש לו
דייר מוגן אחד כיום וקומה אחת פנויה להשכרה .כל הבנין כולו מורכב משתי דירות.
לדבריו ,מהנדס קונסטרוקציות בחן את המבנה ומצא שאי אפשר להעמיס את
היסודות .בעיה נוספת היא המדרגות המוליכות לקומה השנייה שהן מדרגות
חיצוניות וגבוהות מדי .המבנה עומד בלתי מושכר בחלקו במשך חצי שנה .והארנונה
שהוא משלם על המבנה גבוהה מאוד  3,500 -ש"ח לחודשיים )??  -הסכום נראה
בלתי סביר  ? -י.ג .(.נאמר לו שיש אפשרות במידה והמבנה אינו מבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ,שניתן יהיה להרוס את החלקים הלא מתאימים ולא יציבים.
עמדת הועדה המקומית-
המבנה בסגנון אקלקטי נקרא "בית עוזיאל" .הוא תוכנן ע"י האדריכל יהודה
צוקרמן ונבנה בשנת  .1922צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל  60.0 -נק' /
 27.5נק' .המבנה לא נפגע מתכנית השימור מבחינת זכויות הבנייה שלו ,וניתן יהיה
לממש את זכויות הבניה .באשר לטענה שיסודות המבנה מעורערים ,יש לבדוק את
הנושא שוב ביסודיות .עם התפתחות נושא השימור ,יש גם מהנדסים שמתמחים
בשימור .וייתכן שמהנדס עם הבנה ונסיון בשימור יצליח להביא מבנה ,אף זה
הנראה מרופט למדי ,למצב טוב ,כולל תוספות .אך יש לבדוק שוב ספציפית מבנה
זה .לגבי הריסת קטעים מהמבנה צריך לבדוק את זה .ניתן כנראה להוסיף עוד
קומה על המבנה הקיים ,ומבחינת העיריה לא תהיה מניעה לבנות .אבל זה מותנה
כמובן בבדיקת קונסטרוקציה של המבנה הקיים) .בעל המבנה טוען שיש זכויות
לבנות עד  2קומות נוספות על המבנה הקיים(.
המלצת החוקר
המבנה קטן המימדים הזה ,נראה כמבנה מעניין מבחינה ארכיטקטונית אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות .מאידך ,מכיוון שהמבנה ישן מאוד ויכול להיות שגם אינו
יציב במידה מספקת ,ייתכן שיהיה צורך לתגבר את התמריץ הספציפי למבנה זה,
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מעבר לתמריצים הרגילים ,שכן עלות השיפוץ והשימור עלולה להיות גבוהה מן
המתוכנן והמחושב בממוצע למבנה מסוג זה.
מס' סידורי )בישיבה מס' +7-(5מס' סידורי )בישיבה מס'  23-(6וכן )בישיבה מס'
(16
מס' המבנה ברשימת השימור 515-הכתובת  -רח' חיסין 27
המתנגדת  .1 -אירנה ידידיה
)ידידיו(

המייצג  -מייצגת את עצמה
המייצג  -עו"ד אריה חגי ,סיל וגולדין

המתנגדת  .2 -רות שרייבר
שתי המתנגדות לתכנית הן אחיות ,אך כל אחת מהן הגישה התנגדותה בנפרד,
שתיהן הינן בעלות הנכס במשותף.
עמדת המתנגדות -
 .2גב' רות שרייבר -
הטלת שימור במגבלות מחמירות על הבנין ,היא בלתי סבירה ,שרירותיות ,בלתי
מוצדקת ובלתי חוקית בעליל .לפיכך יש לבטל את השימור .לחילופין ,יש לבטל את
המגבלות המחמירות שהוטלו על הבנין .הפתרונות המוצעים בתכנית בלתי ישימים.
זכויותיה של המתנגדת הוענקו לבנין האמור במסגרת  6תכניות מאושרות ,מאז
שנות ה 40-של המאה הקודמת .התכנית מציעה אמנם פתרון בדמות של "ניוד
זכויות" למגרש אחר )"מקבל"( ,אך הוצאתו לפועל של הפתרון ,קשה ביותר.
ומטילה על הפרט עלויות בלתי סבירות .התכנית המופקדת קובעת כי מימוש
הזכויות לא יבוצע בנכס עצמו.
השגרירות הרוסית פנתה בשעתו למתנגדות והתעניינה ברכישת המבנה לצורך
הכנסת השגרירות לתוכו ,אולם השגרירות ויתרה על רכישת הבנין משהוברר לה כי
בעקבות המגבלות המחמירות שהוטלו עליו לא ניתן יהיה למצות בו את זכויות
הבניה.
הוראות התכנית מטילות על המתנגדות מטלות בלתי הגיוניות ,ובפועל שוללות
מהמתנגדת את כל הזכויות התכנוניות שנצברו במשך עשרות שנים .ועדה ציבורית
שהוקמה ע"י מהנדס העיר לשעבר אדריכל ישראל גודוביץ' ושכללה את פרופ'
אלכסנדר צוניס ,דר' מיכה לוין ,מיכאל וייס ,ועורכי הדין הנריק רוסטוביץ' וישראל
קנטור  -בחנה את תקנון התכנית לשימור ,ומסקנותיה היו כי תקנון התכנית לא
יעבור שום מבחן משפטי או ציבורי וכי יגרור אלפי התנגדויות.
למרות מסקנותיה הברורות של הועדה הציבורית ,העיריה ממשיכה בתכניתה מבלי
ליישם מסקנות אלו .לשם הבטחת שימור המורשת הבנויה של ת"א ,ניתן לקבוע
רשימה של מבנים לשימור ,להגדיר את המבנים ולמיינם .קיימים אמנם קריטריונים
אוביקטיבים לשימור מבנים ,אך הבנין נשוא ההתנגדות אינו נופל לגדר אף אחד
מהקריטריונים הללו .לא ברור מהו סגנון "המיוחד" שבו אפיינו את המבנה .זהו
אינו סגנון הבאו-האוס ,ולא הסגנון האקלקטי ,שהינם סגנונות מוכרים.
הבנין נבנה ב 1943 -ע"י האדריכל מיטלמן ,ידידו של אבי המתנגדת ,שלא היה
אדריכל ידוע ובעל שם .הבנין הוא בליל של סגנונות ,ואינו מצטיין בסגנון מובהק
לכן ניתן להסתפק בשיחזור ולא בשימור ולאפשר בניית שתי קומות נוספות באותו
סגנון בו בנוי הבנין כיום הקביעה לפיה הבנין הינו בעל סגנון מיוחד היא קביעה
שרירותית! יתר הבנינים לשימור ברח' חיסין הם בסגנון הבינלאומי  -סגנון
הבאוהאוס ,בעוד שהמבנה מס'  27הוא היחיד שאינו בסגנון הבאוהאוס.
עמדתה של אדר' ניצה סמוק ,ראש צוות השימור לשעבר בעיריית ת"א לפיה יש
להטיל על המבנה מגבלות מחמירות ,היא  -עמדת יחיד .זו גם עמדה חדשה מצד
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העירייה והועדה המקומית לתכנון שחזרו בהן מעמדתן הקודמת לפיה אפשר למצות
את זכויות הבניה על הבנין עצמו.
מר מיכאל וייס ,מתאם שימור של עיריית ת"א ,שלח ביולי  1999מכתב למתנגדת ובו
קבע" :מלוא זכויות הבנייה המוקנות לנכס ייושמו במסגרת תוספת בנייה למבנה
הנ"ל".
הועדה המקומית לתכנון ועיריית ת"א אינן יכולות לחזור בהן ממצגים ומהבטחות
ללא כל הצדק חוקי.
שימור המבנה תוך הגבלות מחמירות מהווה פגיעה קשה ובלתי סבירה בזכויותיה
הקנייניות והתכנוניות של המתנגדת.
המבנה עומד למכירה ולמרות היות אטרקטיבי ובמיקום מצוין ,טרם נמצא לו קונה.
הסיבה לכך שאין קונה רציונלי שיהיה מוכן לשלם את מחירו הריאלי של הבית,
ולקבל בית שנשללו ממנו זכויות הבנייה ,וכל שינוי בבנין מחייב את הרוכש באישור
העירייה.
בעלות המבנה ,המתנגדות גב' שרייבר וגב' א .ידידיו ,מבקשות מזה חודשים רבים
לבצע חלוקה בעין של המבנה ,אך היות וחלוקה כזו מחייבת חלוקה פנימית של
הדיירות ושינויים בהן ,לא ניתן הדבר למימוש מחמת המגבלות המוחלות ע"י
התכנית.
עיכובים אלה הנגרמים ע"י המגבלות המחמירות גורמים נזקים כספיים ניכרים.
המגבלות המחמירות מטילות בעקיפין מיסים על בעלות הבנין .עלויות השימור הינן
עצומות.
גם על הבית שממול לבנין ברח' חיסין  ,27ברח' חיסין מס'  ,28הוטלו מגבלות
מחמירות .ברם ,שם קיבלו הבעלים הקלות מהעירייה או מהועדה המקומית ,והם
ביצעו תוספות בנייה בנכס עצמו .התנהגות זו היא אפלייה לרעה של המתנגדת ללא
כל בסיס חוקי .הבניין רשום כבנין משותף השייך לשתי היורשות בעלות המבנה.
לסיכום ,יש לבטל את ההוראות בתכנית המופקדת באשר למבנים שהוטלו עליהם
מגבלות מחמירות בהיותן בלתי סבירות ,בלתי צודקות ובלתי הוגנות.
לחילופין יש לבטל את השימור שהוטל על הבנין שכן הקביעה כי לבנין סגנון מיוחד,
בלתי מנומקת ושרירותית.
לחילופין ,יש לבטל את המגבלות המחמירות שהוטלו על המבנה .בהיותן מנוגדות
למצגי העירייה.
המתנגדת הציגה הצעה לתוספת בניית  2קומות על גבי המבנה המקורי ,ע"י
האדריכל הרולד רובין ,האמורות לשמור על סגנונו המקורי של המבנה.
 .1המתנגדת  -אירנה ידידיה )ידידיו( -
לגביה  -שימור הוא "מהפכת אוקטובר הבולשביקית השנייה".
דה-פקטו הבנין אינו שלה  -היא אינה יכולה לעשות איתו שום דבר ,לא להוסיף ,לא
לשנות ,לא למכור! "איזה עונש מקבל אדם בגלל שבנה בית יפה?!" שימור  -הוא
לקיחת זכויות אדם בסיסיות.
בעבר ,היא קיבלה הסכמה מאדריכל גודוביץ' )מהנדס העיר לשעבר( לאפשרות
להוסיף בנייה לבנין שלה .אחר כך ביטלו הסכמה זו לדבריה" :השופט קלינג קבע
שיש הפרה בוטה בזכויות אדם )בנושא השימור( במקרה של העברת זכויות הבנייה
למקום אחר ,יש לשלם מס שבח ) (50%וזה הפסד נוסף .בסיכום היא מתנגדת
להכללת המבנה בתכנית.
עו"ד אריה חגי  -המייצג את רות שרייבר -
השלים טיעוניו בישיבה מס'  ,16הקונסטרוקטור גיל ויינלס ,בדק ומצא שהבנין
תוכנן כך שהיסודות שלו מסוגלים לשאת  3קומות  +קומת מרתף .עדיין אינו מבין
את הגדרת הבנין המשתייך לסגנון מיוחד ,שאינו מוגדר בקריטריונים .אדריכלית
המבנה ,אירנה מיטלמן ,לא היתה מעולם אדריכלית ידועה.
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אם היה נבחן שוב נושא הניקוד שניתן למבנה ,היינו מגיעים למסקנה שצריך להוריד
את הניקוד לפחות מ 20 -נקודות .בכל מקרה ,אין סיבה שהבנין יוכרז לשימור
במגבלות מחמירות.
עמדת הועדה המקומית -
מדובר בבית פינקלשטיין ,אשר נבנה בסגנון מיוחד )לא בינלאומי ולא אקלקטי(,
על-פי תכניתה של האדריכלית אירנה מיטלמן ,בשנת  .1945הציפוי החיצוני של
המבנה בפריקסטים דמויי אבן) ,שטיינפוץ( .צוות השימור קבע שהציון המשוקלל
של המבנה יהיה ציון גבוה =  60.0נק'  36.5 /נק' .ציון שהכניסו לקטגוריה של שימור
במגבלות מחמירות.
ובהתייחסות לחוות דעתו של המהנדס גיל ויינלס לגבי המבנה ,הקובעת כי הבנין
בנוי משלד בטון עם קירות מלבני סיליקט.
הבטון והברזל התנפחו כתוצאה מאחזקה לקויה ,והקיר התומך נוטה לכיוון הרחוב
והוא זקוק לחיזוק .וכן ,כי ניתן להוסיף עד  3קומות מעל למבנה הקיים ,בהסתמך
על הקונסטרוקציה הקיימת ולבסוף ,תכנית מס'  58איפשרה עוד בזמנה בניית 3
קומות מעל קומת מרתף ,לכן המסקנה היא שהבנין נבנה מראש כדי לקבל קומה
נוספת ,אחת לפחות.
מענה מחלקת השימור לחוות דעת זו היה ,כי חוו"ד לא התבססה על עיון בחישובים
הסטטיים המקוריים ,אלא על הסתכלות חיצונית בלבד וללא ביצוע בדיקות
פולשניות.
הקירות החיצוניים אינם מחופים באבן ,אלא בפריקסטים של טיח דמוי אבן.
ברוב המבנים בת"א שנבנו באותה תקופה ,היה זה סטנדרט מקובל להכין מראש את
בניית הקומה השלישית .לכן ,עובדות אלו ,אינן מהוות אסמכתא על כוונות הבעלים
או האדריכל.
בבחינת ערכו של המבנה כמבנה לשימור ,השיקולים העיקריים הם אדריכליים או
הסטוריים .המבנה נמדד על פי מצבו העדכני והצורך לשמרו בצורתו האותנטית.
השיקולים ההנדסיים הם מינוריים .לפיכך ,ההנחות ההנדסיות שהובאו לעיל אינן
יכולות להשפיע על המסקנה ,כי יש לשמר את המבנה במצבו הנוכחי ללא תוספת של
בנייה חדשה שתשנה אותו כליל.
המלצת החוקר -
הערה :הובא לידיעתי כי בשנה האחרונה ,התקיימו מגעים עם בעלות המבנה
לקראת הסכם לשימור המבנה ומימוש יתרת הזכויות הבלתי מנוצלות .תהליך
הסדרת הנושא מול בעלות המבנה נמצא בעיצומו ולכן טרם נדרשה הסרה של
ההתנגדות לתכנית השימור מצידן .אם וכאשר תחלטנה המתנגדות ,גב' ידידיו וגב'
שרייבר ,להסיר את התנגדותן מרצונן החופשי ,או אז תתייתר המלצתי זו ,וכל
ההתנגדות שלהן תהיה כאילו לא היתה קיימת.
ההמלצה
המבנה נשוא ההתנגדות הינו מבנה מיוחד במינו .אמנם הוא אינו נמנה על המבנים
בסגנון הבינלאומי וגם לא על הסגנון האקלקטי .אבל הוא מבנה יוצא-דופן בעיצובו
המאופק והצנוע מחד ,אך מצטיין בהדרו השקט ,כוילה עירונית נאה במיוחד
ומרשימה .מכיוון שמדובר בתכנית שימור כוללת ולאו דווקא של מבנים הנמנים על
סגנון זה או סגנון אחר ,אני מוצא שיש בפירוש מקום לכלול מבנה זה בתכנית.
המתנגדות טענו שאין מקום להטיל על המבנה שלהן הגבלות מחמירות בשימור
)למרות שנקבע לו הציון המשוקלל הגבוה =  36.5נק'(.
בחנתי טיעוניהן לגבי רמת עיצובו של הבנין ,האדריכלית שתכננה אותו ,ומצבו
הפיסי .ובדקתי את מידת רגישותו של הציון המשוקלל לשינויים היפותטיים
בציונים הנפרדים של כמה מהקריטריונים .כך למשל ,אף אם הציון בגין העיצוב
היה מופחת מ 4.0 -ל ,3.0 -ואף אם הציון שהיה מוענק לאדריכלית מופחת מ 3.0 -ל-
 ,2.0והמצב הפיזי היה זוכה רק לציון  ,4.0גם לאחר כל זאת לא היה הציון
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המשוקלל יורד מתחת לסך  33.0נק' ,כלומר גם אז היה הציון מכניס את המבנה
לקטגוריה של שימור במגבלות מחמירות.
אי לכך ,אני סבור שהטענה כי המבנה אינו מתאים להגדרת השימור בהגבלות
מחמירות ,אין לה על מה שתסמוך.
בחינה היפותטית נוספת שערכתי ,היתה בדיקת האפשרות להמליץ על העברת
המבנה לקטגוריה השלישית של "האופציה" ,דהיינו מתן האפשרות לבעלי המבנה
לבחור בין השארתו לשימור במגבלות מחמירות או העברתו לקטגוריה של השימור
הרגיל )המאפשרת מימוש זכויות הבנייה במבנה עצמו( .אבל בבחירה האחרונה,
המבנה יקבל פחות זכויות בנייה מאשר באפשרות הראשונה ולכן זה נראה כפתרון
בלתי סביר מבחינת בעלות המבנה; מה גם שבמקרה כזה הייתי ממליץ חד משמעית
לא לאפשר להוסיף יותר מקומה אחת נוספת על גג המבנה הנוכחי ,שהרי אחרת
ישתנו הפרופורציות של המבנה באופן קיצוני ויאבד ייחודו מכל וכל .לכן ,מסקנתו
הסופית היא לדחות את ההתנגדות .כל יתר ההתייחסויות לגבי פגיעה בזכויות
הקנין של בעלות המבנה ,בפרק הכולל.
כאמור ,במידה ותוסר ההתנגדות ,מתייתרת המלצתי זו בכללה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 23 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור 268-הכתובת  -רח' גורדון 28
המייצג  -התאחדות בעלי בתים ובנוסף
המתנגד  -מקס מרדכי לרנר
מייצג את עצמו.
עמדת המתנגד -
למבנה  3בעלים ,אמו ,אחיו והוא עצמו .לגבי אמו ואחיו ,ההכנסה מהמבנה ,מהווה
מקור הכנסה יחיד ובלעדי.
לפי ברור שערכו ,עלות השיפוצים ,כ 2-מיליון שקלים ,תגיע לרמה הגבוהה פי  13עד
 14מההכנסה השנתית מהבנין ,זו בעיה כספית שאינם מסוגלים להתמודד עמה.
החנייה מהווה בעיה נוספת ,יש להם חנייה מאושרת בהיתר לשני רכבים ,ודרישת
השיפוץ לפנות את החנייה ,אינה באה בחשבון .בדרישות השיפוץ יש גם הגיון ,כמו
הדרישות לשים את המזגנים על הגג .אך הדרישה להסיר את הסורגים הקיימים
ולהחליפם בסורגים הקבועים בין התריס לחלון ,אינה סבירה כי הם אינם רוצים
לגור ב"בית סוהר" .אצלו בדירה האישית היתה פריצה והוא אינו מוכן להסתכן
בכך ,לא בפתרון שהוצע לו לגבי הסורגים .בסורגים שהוא התקין והבולטים כלפי
חוץ ,ניתן לגדל צמחיה .לגבי הדייר בקומת הקרקע ,סילוק הסורגים מהמרפסת,
משמעותו אפשרות קלה לפריצה לדירה זו .הדיירים לא ישתתפו בהוצאות השיפוץ.
במבנה  15דירות 9 ,מהן מושכרות בשכירות רגילה 3 ,תפוסות ע"י דיירים מוגנים,
וב 3-הנותרות גרים בני משפחת לרנר.
קשה לקבל את קריטריון המיקום כקריטריון לשימור .מה גם שהנקודות שקיבל,
מהוות מחצית מסך כל הנקודות .כבעלי מבנה לשימור ,הם מרגישים מופלים לעומת
המבנים הרגילים האחרים בתל-אביב )החופשיים הרבה יותר לפעול מבחינת
שינויים ושיפוצים(.
עמדת הועדה המקומית
בית שמואל מינקוב ,תוכנן ע"י אדריכל יהודה סטמפלר בסגנון הבינלאומי ונבנה
בשנת  .1936צוות השימור קבע למבנה את הציון המשוקלל =  60.0נק'  25.5 /נק'
תוספת הוספה לבנין ב 1951-ע"י אדר' שלמה גפשטין.
בענין החניות ,אם ניתן היתר לחנייה בעבר ,העיריה לא תבטל אותה )"טעויות של
העבר ,העיריה צריכה לספוג"( .למרות נתוני העלות שהוצגו ע"י המתנגד המספרים
אינם נראים סבירים ,כי המחיר לא צריך להיות יותר ממיליון שקל .אם מישהו
בחב' "עזרה ובצרון" נקב במחיר כפול מכך ,הרי שחרג מסמכותו .קודם מקבלים את
הנחיות השימור ממחלקת השימור בעיריה ורק אחר כך ניגשים לקבל הערכה
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כספית .לגבי המזגנים ,הדרישות להסתרתם קיימות גם במבנים רגילים .אם היו
נוקטים בפעולות אחזקה ומניעה במועדן ,לא היו מגיעם לכדי שיפוץ בהיקף הנוכחי.
סגירת מרפסות בסורגים פוגעת מבחינה אסתטית בעיר ,הנראית עכשיו כמו מבני
כלובים.
המלצת החוקר
המבנה שמדובר בו אינו מתבלט בעיצוב ייחודי ,ונראה מבנה סתמי למדי .עיקר
הציון שניתן לו הוא עבור מיקומו ,ובענין זה יש להעיר למתנגד ,כי למיקומו של
מבנה בתכנית השימור חשיבות רבה ,וכי יש משמעות למסה "קריטית" של מבנים
לשימור המצויים בקירבת מקום גיאוגרפית ,בניגוד לדעת המתנגד .וכך ,למרות
חשיבותו הנמוכה יחסית של המבנה ,הרי שתרומתו לאנסמבל הכולל חשובה ,ולכן
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .נושא קביעת הסורגים אינה פתורה עדיין סופית,
ובעיקר בקומות הקרקע .יש לדרוש פיתוח פתרונות יצירתיים לפתרון סוגיה כאובה
זו .נושא ההגנה על הרכוש הפרטי חשוב ועקרוני ואין לפטור אותו בטענות אסתטיות
בלבד ,ראוי לחשוב למשל גם על סורגים ניידים/מתקפלים ,כאחת האפשרויות.
מס' סידורי )בישיבה מס'  ,25 - (5ו30 -
מס' המבנה ברשימת השימור 786-הכתובת  -רח' נחלת בנימין 37
המתנגד  -לאה וחיים שמואל זיגר

המייצג  -התאחדות בעלי בתים ועו"ד אלי
מרקוביץ.

הערה
לגבי המבנה הזה ברח' נחלת בנימין  ,37הוגשו ע"י אותו זוג מתנגדים ,שתי
התנגדויות נפרדות .האחת ,באמצעות עו"ד שלומית בך בשם התאחדות בעלי בתים
שמספרה ברשימת המתנגדים הוא  ,174 -והשנייה באמצעות עו"ד אלי מרקוביץ
במספרה ברשימת המתנגדים הוא  .119 -בנוסף בעת שמיעת ההתנגדות הופיעו
בישיבה גם מר זיגר וגם חתנו וניתנה להם האפשרות להשמיע דבריהם באופן ישיר
ואישי.
יש להעיר שהמתנגדים הם אנשים מבוגרים מאד ,מר זיגר בן  91ואשתו בת .83
עמדת המתנגדים -
 .1אין להכליל את הבנין לא במתחם לשימור ,ולא כמבנה לשימור .מדובר בבנין
דירות למגורים בבנייה סטנדרטית שלא נשא מעולם כל סממן ציבורי ,חברתי
או היסטורי .לבנין עצמו אין כל איפיון אדריכלי מיוחד המשמר סגנון הסטורי
כזה או אחר.
 .2קומת הקרקע של המבנה הינה קומה מסחרית.
 .3הנזקים שייגרמו למתנגד אם לא יוצא הבנין מתכנית השימור ,יהיו כבדים
ביותר מבחינה כלכלית.
 .4גם גילם הגבוה של המתנגדים לא יכול לעודד את האפשרות כי המתנגדים
ישתפו פעולה ,במסגרת פעולות השימור.
 .5בהכרזת הבנין לשימור ,יש פגיעה מהותית ומשמעותית בזכויות הקנין ,בניגוד
להוראות חוק היסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .6לא ברור מהו "סגנון בינלאומי" ומהו ייחודו בבנין זה .גם איכות הבנייה היא
למטה מן הממוצע .מהו סגנון בינלאומי? השיכונים בבלגרד ובמוסקבה הם גם
בינלאומיים ,הם דומים מאוד לשיכונים ברח' לה גרדיה .אם עורכים הקבלה
בין הבנין שבבעלותם לאותם בניני שיכונים ברח' לה גרדיה בת"א ,אין שום
ייחודיות ,קוביות  -בטון ללא שום צורה מיוחדת ,ללא ארכיטקטורה ,ללא
פיתוחים ,ללא חדר מדרגות חיצוני ,הכל פנימי .בעצם ההכללה של סגנון
בינלאומי אפשר להגדיר גם את החושות של בגדד כסגנון בינלאומי .לכן,
מתנגדים להכליל את הבנין שלהם בתכנית השימור ,ומבקשים לרשום זאת
בפרוטוקול.
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עמדת הועדה המקומית
בית סורקין הוקם במקור לפי תכניתו של אדר' י .מגידוביץ בשנת  ,1925אבל המבנה
בצורתו הנוכחית ,ובסגנון הבינלאומי המאפיין אותו תוכנן ע"י האדריכלים י .כשדן
וא .שמשוני ונבנה בשנת  .1934צוות השימור קבע למבנה ציון משוקלל בינוני = 60.0
נק'  28.0 /נק' השימוש של המבנה במקור היה למסחר בקומת הקרקע ולמגורים
בקומות העליונות.
המונח "סגנון בינלאומי" בארכיטקטורה הוטבע כשם של תערוכה שהתקיימה בסוף
שנות השלושים במוזיאון לאמנות מודרנית בניו יורק .נציגת הועדה המקומית
אמרה שהיתה מעדיפה לכנות סגנון זה כארכיטקטורה מודרנית מוקדמת .ניסתה
להבהיר למתנגד את ההבדל בין הבנין שלו לשיכונים ברחוב לה-גרדיה .שניהם
נמנים על התחום המודרני בארכיטקטורה ,אבל בבנין ברח' נחלת בנימין יש פרטים
יותר עשירים ויותר מתוקנים גם ברמת הספציפיקציה של איכות של עידון אדריכלי.
איכות המתבטאת בפרטים ,בקצב של החלונות ,בפרופורציות ,ובאיכויות של
החומרים.
הבעלים יקבלו על פי התכנית תוספת של זכויות בניה שיוכלו לממש אותה ,או
בבנייה בפועל על הבנין עצמו ,או במכירת הזכויות כדי לפצות על ההפרש הכספי בין
השיפוץ הרגיל של הבנין ,לבין השיפוץ של הבנין לפי דרישות מחלקת השימור.
במקרה של התקשרות עם חברת "עזרה ובצרון" לצורך שיפוץ המבנה ניתן לקבל
בנוסף ,הלוואה ללא ריבית והצמדה ,בסך  48,000ש"ח לדירה.
)המתנגדים ,אמרו בסיום דבריהם ,כי הם מתנגדים להלוואה שיש צורך להחזירה(.
המלצת החוקר
אין לבוא בטענות למתנגדים שאינם מתמצאים ומבינים דבר בהגדרת ארכיטקטורה
של מבנים מסוימים ,כנמנית על הסגנון הבינלאומי .זה מביא אותם כמובן לבטא
בצורה לא מושכלת את יחסם לסגנון זה בארכיטקטורה .עם זאת בשורה המסכמת,
אין בדבריהם הלא מבוססים כדי לסתור את העובדות ההסטוריות בדבר חשיבותו
של אותו סגנון ארכיטקטוני )סגנון ,שחזר וקיבל אישוש מקצועי ברמה בינלאומית
מטעם מוסד של האו"ם( .המבנה המדובר הוא מבנה אופייני מאוד לסגנון
הבינלאומי המוקדם ,ולמרות שאינו מצטיין בעיצוב יוצא דופן בתחום זה ,בכל זאת
הוא תורם בעצם קיומו לנפח המצטבר של מבנים מייצגי סגנון זה בקטע זה של
העיר .מצב הבנין מבחינה פיסית סביר בהחלט וכן לא נסגרו המרפסות הפונות
לרחוב.
ממליץ לדחות את ההתנגדות .באשר לטענות על פגיעה בזכות הקנין יש לפנות לפרק
הפותח הכולל בדו"ח המלצות החוקר.
מס' סידורי )בישיבה מס' 1 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור– 62
המתנגד  -עדית יעקבי ודניאל
יעקבי

הכתובת-רח' איילת השחר  10פ'רח' ראש פינה
28
המייצג  -התאחדות בעלי בתים ,וכן מר יעקבי
שייצג את עצמו

עמדת המתנגד
המתנגד לא התייחס לנושא הכללת המבנה שבבעלותו בתכנית השימור .עיקר דבריו
נסבו על בעיה אחת והיא "הבמה" שעליה ניצב המבנה שלו המיועד לשימור .בסיפרה
של אדר' ניצה סמוק "בתים מן החול" ,היא מתייחסת לתופעה של "בתים על במה",
בתל אביב הישנה .במקרה הספציפי של המבנה שלו ,במקור לא היתה קיימת
"במה" מוגבהת ,כאשר נבנה הבנין ב .1935 -בסוף שנות ה 30-או תחילת שנות ה40-
135

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

)של המאה הקודמת( ,עם הקמת גשר הרכבת מעל רחוב ראש פינה ,חפרו ושינו את
פני הקרקע באזור והרחוב הצמוד למבנה נשוא ההתנגדות הונמך מפלסו .כתוצאה
מכך היה צורך בהקמת קיר תמך כדי לתמוך את הבמה המלאכותית שנוצרה .בנוסף
לכך ,הקימה הרשות המקומית מדרגות כדי לעלות אל מפלס הכניסה של הבית.
"החומה" או "קיר התמך" הגבוה הוקמו ע"י העיריה ועל חשבונה ,כמו גם המדרגות
המובילות לבנין .כל החלקים הללו נמצאים באחריות העיריה ,כולל אחריותה
לעלויות הכרוכות בחיזוק "הבמה" אם וכאשר ישופץ הבנין .נושא "הבמה" בולט
נוכח אוזלת ידה של עירית ת"א בהקימה את "קיר התמך" המחזק את "הבמה"
שנוצרה בחזית הבנין הפונה לרחובות ראש פינה ואיילת השחר ,הקיר החל
להתמוטט בתחילת שנות ה . 70-הקרקע עליה עומד הבנין נמצאת בתנועה מתמדת,
עקב כך רצפת דירות קומת הקרקע שקעה במקומות רבים והמרצפות מתנדנדות.
הוא מתריע בשמו ובשם בעלי הבתים הממוקמים על "במה" ,בסביבה הקרובה ,על
הסכנה ,ומבקש שעירית ת"א בתוקף בעלותה וסמכותה על פי החוק ,תפעל להקמת
תמיכות מסיביות שיגנו על הבנינים המיועדים לשימור בהיקפם המלא ולא רק
בחזית הפונה לרחוב .אחרת יימצאו במצב של גלישת קרקע וזה נוגע ל 4-הבנינים
המיועדים לשימור .לבד מהתזוזה הטבעית של הקרקע ,קיים גורם מהותי של סיכון
וזה בעת רעידות אדמה.
מדבר גם כנגד הוצאות השיפוץ הכבדות ,מרבית בעלי הבתים אינה מסוגלים
להיערך להוצאה כספית גבוהה שכזו.
שואל האם מערכת השימור מסוגלת לקיים פתיחות גם כשצריך לבצע שינויים
מבניים שאינם תואמים את האמת ההסטורית של המבנה המיועד לשימור )למשל,
הוספת קרניז מעקה בולט מסביב לגג כדי לטפל בבעיית נזילת המים(.
בנושא השימור גופו אמר המתנגד מר דניאל יעקבי- :
"לא אוכל לטעון דבר וחצי דבר כנגד עצם נושא השימור באופן כללי ,אך הייתי
מעדיף לולא החליטה העיריה להכליל את בניינו בתכנית השימור ,וזאת מטעמים
כלכליים גרידא ומן הטעם הנוסף שיש בכך משום טירחה רבה לבעלי הבנין".
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י האדריכל אריה כהן בשנת  .1935זהו בית
מגורים שצוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' .ציון זה
הכניס את המבנה לשימור בהגבלות מחמירות.
לכשיידרשו בעלי המבנה לשפץ" ,הבמה" הגבוהה הזאת )שדובר עליה ע"י המתנגד(
אינה טריטוריה שלו ועלות השיפוץ צריכה לחול על עירית תל-אביב .נציגת מחלקת
השימור והועדה המקומית לקחה על עצמה לבדוק את הנקודה הזו .היא גם הציעה
למתנגד להעלות את הבעיה על הכתב ולשלוח זאת לעיריה ,כי היא חושבת שאף
אחד לא יודע היום ש"הבמה" הזאת נבנתה ע"י עירית ת"א .היא מציע למתנגד
לצרף גם את כל הצילומים שברשותו ולתארך את כל הפעולות שנעשו.
לגבי ההצעה להוספת מעקה בולט ,כדי לטפל בפרט של אטימת נזילת המים .הבנייה
עשויה לפגוע באיכויות הארכיטקטוניות של המבנה ,ועדיף למצוא פתרון אחר
לאטימת המים.
המלצת החוקר
זהו אחד המבנים היותר מרשימים בסגנון ה"באו האוז" ,הקוים האופקיים של
המרפסות והחריץ האנכי של חלון חדר המדרגות ,מקנים למבנה מראה דינאמי
ואסתטי ,מיוחד במינו .לאמיתו של דבר המתנגד ,לא התנגד לשימור עצמו ,אלא
ביקש לפתור ע"י העיריה את הבעיה הקונסטרוקטיבית של "הבמה" המוגבהת,
שהיא באחריות העיריה .צדק המתנגד בדבריו על הסיכון הפוטנציאלי שחייבים
לטפל בו ,ונציגי הועדה המקומית הכירו בכך .המבנה ראוי לשימור בהגבלות
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המחמירות .אני ממליץ חד משמעית לדחות את ההתנגדות .ולטפל ע"י העיריה
בחיזוק "הבמה" ובתיקונה האסתטי ,בד בבד עם ביצוע השיפוץ "השימורי".
מס' סידורי )בישיבה מס'  28 - (5ו29 -
מס' המבנה ברשימת השימור 903-ו-
904
המתנגדים  -יצחק בן נון ויוסף צדוק

הכתובת  -דרך מנחם בגין  10ו 12-יש גם
כתובת מאחור = רח' הגדוד העברי  1ו3-
המייצג-התאחדות בעלי בתים וכן יצחקבן
נון

הערה מקדימה -
החלטתי לצרף ביחד את ההתייחסות לשני המבנים הללו ,משום שהמתנגדים להם
הם אותם מתנגדים ,שהם אחים ,ובעלי שני המבנים .כמו כן הדיון בשני המבנים
ושמיעת ההתנגדות נערכו במשותף לשני המבנים ולמרות ששני המבנים נפרדים,
הסוגיה היא אחת והטיעונים זהים.
השורה המסכמת בהתנגדות היא - :הבעלים אינם מעונינים בשימור המבנים ,אלא
בהריסתם ובבנייה חדשה באתר ,של מבנה חדש ,במקומם.
עמדת המתנגדים -
 .1החלקות  1ו 2 -שברשותם ,יחד עם חלקות  3ו 4-שבבעלות משפחות לאלו
וגורניצקי ,יוצרות שטח רציף בן כ 3000 -מ"ר ) 3דונם( דמוי משולש התחום
ברחובות = דרך מנחם בגין ,רח' הגדוד העברי ורח' צ'לנוב .כל בעלי החלקות
רוצים לפעול במשותף לפיתוח המתחם המתואר ,בהתחשב במקומו ,גודלו
והפוטנציאל הגלום בו.
 .2הכרזה על שימור המבנים בחלקת  1ו) 2-דרך מנחם בגין  10ו (12-תמנע המשך
פיתוח המתחם כאמור ,בעוד שהמבנים המצויים כיום על חלקות  1ו 2-נבנו
לפני למעלה מ 70-שנה ומצבם כיום אינו מצדיק הכרזתם כמבנים לשימור.
 .3מתנגדים להגבלות המפורטות בתכנית השימור בהיותן בלתי סבירות ופוגעות
בזכות הקנין על פי חוק "כבוד האדם וחרותו".
 .4התכנית פוגעת באופן קיצוני בניצול אחוזי הבנייה ומימוש הזכויות המירביות
לבנייה בחלקותיהם .כמו כן ,מתנגדים למגבלות בקווי הבנין בגובה המבנים.
 .5התכנית המוצעת תביא לירידה דרסטית במחיר השוק של הנכס ,ולא תהא
כדאיות כלכלית להשקיע בנכס עקב המגבלות.
 .6תכנית המתחם המוצעת ע"י המתנגדים מבטאת מבט אדריכלי חדשני לשנות
ה ,2000-לעומת הקיים.
 .7התכנית המוצעת תביא לנטישת בעלי עסקים באזור לטובת מרכזים מסחריים
חדשים במקומות שונים בפריפריה ולפגיעה קשה באטרקטיביות המסחרית
של האזור.
 .8התמריץ המוצע לבעלי המבנים הינו מזערי ,בניגוד לתקדימים קודמים בתל
אביב.
 .9מתנגדים להתניית קבלת התוספות המוצעות בתכנית באי הגשת תביעה
לפיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון והבניה.
 .10מתנגדים למגבלות בניה כלשהן לפי התכנית.
 .11מתנגדים לסעיף בתכנית הקשור לתכנית "ס" והמגבלות החלות עליה.
 .12מתנגדים לסעיף המחייב אותם לשפץ את המבנים על פי חוק עזר עירוני ,וזאת
מהטעם כי חלק מהמבנים שופץ על ידם לפני זמן קצר ובהשקעה כספית
גדולה.
 .13מתנגדים ביחס למימוש שטחי בנייה עיקריים ושטחי שרות כפי שמוכתב
בתכנית וכן ביחס להגבלת גודל יחידת דיור.
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 .14מתנגדים להוראות ביחס לקוי בנייה ,הואיל והמבנים הקיימים יש להם
חזיתות ראשיות לשני הצדדים ,הן הקדמי והן האחורי ,והן ביחס לקביעה של
תכנית מירבית של  - 60%עד  70%במגרשים פינתיים לעומת המצב כיום.
 .15מתנגדים להגבלת בנייה של עד  2מבנים על מגרש אחד.
 .16מתנגדים להגבלה בשטחי המרתפים והפיכת שטחי השרות לשטחים עיקריים
וכן להגבלת פתיחת מרפסות מעבר לקו הבנין או סגירתן.
 .17מתנגדים להתניית שימוש חורג במבנה בשיפוץ ואחזקת המבנה.
ובעל פה ,הוסיף המתנגד יצחק בן נון ,כי בנין אחד )דרך מנחם בגין  (10נרכש על ידם
בשנת  1986/7ושופץ על ידם ב 1989 -ואילו הבנין השני שלידו נרכש ב.1999 -
יש בעיה קשה מאוד בתחזוקת המבנים ,חלקם מתפורר ,יש בעיה של נזילות מים,
והרלסים )קורות המתכת המשמשות כחלק מהקונסטרוקציה של הבנין( חלודים
ומעוקמים .אם אפשר יהיה לבנות בנין חדש ,זה יוסיף יופי לרחוב ,והצורה כיום של
הבנינים לשימור די עלובה .בנין לשימור הוא גם נטל כלכלי כבד ,כשנטל המיסים
גדל כל הזמן" .לא מעדיף להרוס אבל השימור מיותר לדעתי ,עדיף לתת לזמן לעשות
את שלו" )קרי :שהבנין יתפורר מאליו( .בכל מקרה איכות הבינה של הבנינים
שברשותם ,ירודה מאוד! טוען שבניגוד לנאמר ,מחלקת השימור לא יצרה איתו
קשר.
עמדת הועדה המקומית
"בית טורקיה"  -שכתובתו = דרך מנחם בגין  / 10רח' הגדוד העברי  ,1הינו מבנה
בסגנון האקלקטי שתוכנן ע"י האדריכל דב טשודנובסקי ונבנה ב .1931-צוות
השימור קבע לו ציון משוקלל נמוך יחסית =  60.0נק'  22.0 /נק' שטח המרש קטן =
 212מ"ר.
"בית גליגמן"  -שכתובתו = דרך מנחם בגין  / 12רח' הגדוד העברי  .3הינו מבנה
בסגנון האקלקטי שתוכנן ע"י האדריכל משה לוברניצקי ונבנה ב .1915 -שטח
המגרש כ 460-מ"ר .צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק' 24.0 /
נק'.
שני המבנים משמשים בקומת הקרקע שלהם לצרכי מסחר ובקומות העליונות
למגורים.
בניגוד לנאמר ,הבנין השני שנרכש ע"י הבעלים ,האחים בן נון וצדוק לפני כ5-4-
שנים ,היה כבר כלול בתכנית השימור ועובדה זו היתה ידועה ,אף אם המתנגד אמר
שלא היה ידוע להם על כך .באשר לקושי שבשימור מבנים כה ישנים .כיום ,לעומת
המצב בעבר ,יש ידע מתקדם יותר של טיפול במבנים ישנים מבחינת החומרים
והטכניקות ,המאפשר לשמר ביתר הצלחה אף מבנים ישנים ,למשך שנים רבות
נוספות.
מחלקת השימור הוציאה מידע על המבנה הזה לשימור ואיפה ניתן לממש את
זכויות הבניה ,לפני כ 4-עד  5שנים .מן הדין היה לבדוק את המבנה הזה בעת
הקנייה .בשעתו בדקו אם ניתן לממש את זכויות הבניה ויש שם אפשרות פיזית
לממש את זכויות הבנייה העודפות.
המלצת החוקר
במבנה ,בדרך מנחם בגין  3 ,10החזיתות )כולל החזית הפינתית המחברת( נאות
ומרשימות .במבנה השכן מס'  ,12החזית לדרך מנחם בגין נאה ומעניינת ,אך החזית
לרח' הגדוד העברי ,חלשה הרבה יותר ובמצב פיזי גרוע!
בחינת הציון המשוקלל של המבנה בדרך מנחם בגין  60.0 = 10נק'  22.0 /נק'
מצביעה על הפרופורציה הבלתי סבירה לדעתי בין פרמטר העיצוב לפרמטר המיקום,
שהיא לרעת פרמטר העיצוב ,שלא בצדק .הציון הנמוך  22.0נק' ,עושה עוול לבנין
מעולה זה .במקרה שלפנינו דוגמא לסוג מתנגדים השונה מן הרגיל .בדרך כלל
המתנגדים הם בעלים וגם דיירים של מבני מגורים באזורי מגורים טיפוסיים ,כאן
138

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

אנו מתמודדים עם בעלים של מבנים שהם יזמים במהותם ונושא השימור ,למען
האמת ,לא מעניין אותם כלל .לכן ,עיקר מטרתם היא הריסת הקיים וקבלת אישור
לבניית קומפלקס חדש במקומם .כדי לשמר מבנים בסגנון האקלקטי ,ההולכים
ומתמעטים ,וחשיבותם לתולדות ת"א אינה פחותה בעיני ממבנים בסגנון
"הבאוהאוז" ,יש להקצות משאבים גדולים יותר .מכיוון שלא הגיעו לסף השימור
בהגבלות מחמירות ,יש צורך למצוא מקורות נוספים לשימור ,אם אנו מעוניינים
באמת ובתמים לשמר את המבנים שמצבם הפיזי אינו טוב ,אחרת אין להם סיכוי
ממשי .ממליץ ,בלב חרד וספקני ,לדחות את ההתנגדות ,כי התמריצים שבתכנית
כנראה אינם מספיקים.
מס' סידורי )בישיבה מס' 33 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור1059-
המתנגד  -ד"ר עידו סימון

הכתובת  -רח' שולמית 8
המייצג  -התאחדות בעלי בתים וכן
המתנגד ייצג את עצמו

עמדת המתנגד -
 .1כבעלים של שתי דירות )מס'  3ו (4-בקומה א' ברחוב שולמית  ,8הוא מגיש
התנגדותו לצרוף ביתו לתכנית השימור .הופתע לשמוע על הפקדת תכנית
השימור ,מגוף פרטי )"המרכז לשמאות" של ארז בוקרה( באחור רב ,לכן לא
ניתן תוך הזמן הקצר שנותר להגשת ההתנגדויות ,להכין את ההתנגדות בעזרת
מומחים.
 .2התכנית מגבילה אותו בשימוש ברכוש הפרטי שלו ועומדת בניגוד מוחלט
לזכות הקנין על פי חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" .התכנית עומדת בניגוד
להשקעה בבית פרטי ,על קרקע פרטית לפי תכנית גדס.
 .3התכנית המופקדת ,הינה כללית לגבי מספר רב של בנינים בת"א .לא ברור מה
היו הקריטריונים שנקבעו לגבי המבנה שלו ,שמייחדים אותו משאר המבנים
ברחוב .לדעתו על הועדה המקומית להגישה מחדש עם פרוט והסברים לגבי
המבנה שבבעלותו.
 .4התכנית קובעת הוראות בנייה מחמירות לגבי מבנים לשימור ,הפוגעות בו
כלכלית וכן בזכויותיו ברכושו ,אך אינה מציעה כל פתרון כספי ע"י העירייה
כפיצוי הוגן להגבלות המחמירות .התכנית יוצרת בעיות מימוש זכויות בנייה
קיימות בבנין ,למשל  -על הגג וכן לגבי חנייה ,ושימור חללים פנימיים .יהיה
עליו לשאת בעלויות כספיות גבוהות כגון :הדרישה לפתיחת כל המרפסות
לחזית הראשית ולחזית הצד הקדמית וכן הסרת אמצעי מיגון כגון תריסים
וסורגים ומהווה פגיעה במרחב המחיה האישי ,בבטחון האישי ,ופגיעה ישירה
בערך הנכס.
 .5אין אפשרות לקבל תכנית זו שהיא חד צדדית .כאשר הבנין שהוא תקין
לחלוטין ,יחויב על ידי העיריה בשיפוץ חדש ובשימור הבנין ,בלא מימון מלא
של העיריה ,כפיצוי מלא על הסבל והטירחה הכרוך בשימור הבנין וכן פיצוי
הולם בגין פגיעה בערך רכושו.
 .6קרא את "דרפט ההתנגדויות" )הטיוטה( שהוכנה ע"י עירית ת"א ובו "חוות
הדעת" על ההתנגדויות .ההמלצות ,כמעט לגבי כל ההתנגדויות ,הן "לדחות
את ההתנגדות" .רק במקרים בודדים שהבנין נדון בבית המשפט ויצא צו
להריסתו ,הסכימה הועדה להוציא בית זה מהתכנית.
 .7הועדה )ועדת השימור( טוענת כנגד חוות הדעת המקצועיות הנוגדות של
ארכיטקטים שהוגשו ע"י מספר בתים ,שיש אמנם דעות שונות בנושא
השימור ,אך רק חוות הדעת שקיבלה ועדת השימור הן הנכונות .בהמשך יפרט
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עד כמה החומר שהוגש ע"י הועדה המקומית אונו מספק ,אינו מדויק ואינו
נכון.
למרות שהוועדה טוענת כי יש הכרה בינלאומית בפרויקט ,לא ידוע על כך ,ואין
מסמכים המאשרים תמיכה זו ,ודאי שלא ע"י "אונסקו".
קשה מאוד לקבל חומר על התכנית .מציע שהחומר ישלח לכל הנוגעים בדבר
בדואר ,לחילופין שהחומר יימצא באינטרנט לגישה חופשית ומיידית ,או
שיהיה אפשר להעתיקו על מדיה מגנטית במשרדי הוועדה המקומית .דרך זו
תאפשר באופן מיידי גישה קלה לפרוטוקול הוועדה והחלטותיה לכל
המתנגדים הרבים לתכנית.
למרות שהועדה המקומית הכירה בצורך להגדיר את "מטרות השימור",
ההגדרה הזו לא מופיעה בחוק.
למיטב ידיעתו לא כל בעלי הרכוש ,בבנין שלו ,קיבלו את ההודעה בדבר תכנית
השימור ,לפי הדרישה בסעיף  - 5בתוספת הרביעית לחוק .משוכנע שכך הדבר
גם בשאר  1300 -הבנינים שבהם מדובר בתכנית הזו .הועדה המקומית לא
ביצעה את הנדרש בתוספת הרביעית לחוק .עובדה זו כשלעצמה מחייבת
להפסיק את דיוני הועדה המחוזית בנושא ,ולהמשיכו רק לאחר ביצוע החוק
כלשונו .אינו מקבל את תשובת הועדה מעמ'  79בנושא.
מאחר שביתו ,הוא בית משותף ,חשוב שכל בעלי הדירות יהיו מודעים לתכנית.
ידוע לו גם על כמה מבעלי הדירות בבנין שלו ,שהגישו התנגדויות כחוק ,ולא
קיבלו כלל זימון להופיע בפני הועדה לשמיעת ההתנגדויות )מתכוון  -בפני
החוקר( ,נראה לו שועדת-השימור ויועצתה אינם מודעים כלל מי הם בעלי
הרכוש.
שלוש פעמים הפקיעו את רכושו  -פעם ראשונה ע"י חוק הגנת הדייר ,פעם
שנייה בשנות ה 50-ע"י הפקעת חלק ממגרשו הפרטי לצרכי ציבור ,ועכשיו ע"י
תכנית השימור של עיריית ת"א.
מציע להקטין מיד את תכנית השימור ולהתרכז במספר קטן של בנינים
ייצוגיים באזורים מרוכזים .מדיניות "שמירה" סיטונית של בנינים פרטיים
הינה בלתי סבירה ושגויה.
גם על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון ,סעיף  ,3בו נכתב "תכנית שימור
שהוצעה ע"י מעונינים" ,כלומר ,אנשים בעלי רכוש החושבים שכדאי לשמרו.
זה הכיוון הנכון לגבי שימור ,שרק בעלי נכסים המעונינים בשימורם יכללו
בתכנית כזו.
מבקש לקבל העתק מהעתירה המינהלית שהוגשה כנגד התכנית .כמו כן,
מבקש לקבל את דו"ח המועצה לשימור אתרים לגבי הבנין .מבקש גם לקבל
העתק מדו"ח מהנדס העיר הקודם ,אדר' י .גודוביץ' והועדה הציבורית
שהקים לנושא השימור .או לפרסם מסקנותיה ברבים .על הועדה המקומית
להסביר גם מדוע לא שיתפו את בעלי הבתים  -לפני הכנת התכנית להפקדה.
ביקש פירוט בנושא הקריטריונים לשימור ולא קיבל אותו עד עתה .פנה
בבקשה אישית לאחר שלא היה מענה לפנייתו בכתב לקבל את תיק הבנין שלו
ונמנע ממנו בטענה שהחומר חסוי .מהי רשימת הקריטריונים לשימור
שאושרה ע"י הועדה המקומית? והיכן ניתן למצוא אותה? ומה על חוק  -חופש
המידע?
כל המרפסות בבנין זה סגורות כיום למיטב ידיעתו ,רובן נסגרו לפני  30שנים
ויותר ,ייתכן שחלק מהן בהיתר )?( ,וכך משתמשים בכל דירה באופן מלא.
מצא שיש לועדת התכנון שלוש הצעות שונות ) (1לפתוח את המפסות כחובה,
אך עם תמריצים ) (2לפתוח  50%מהמרפסת עם תמריצים ) (3להקים מרפסות
חלופיות )היכן( במקום אלו שיושארו סגורות.
לאחר שיקבל את החומר ויתשאל אותם אנשי מקצוע שכתבו את המסמכים
המנחים האמורים ללוות את תכנית השימור ויקבעו "כללי המשחק" המנחים
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לשימור המבנה ואחזקתו ,ייתכן שיביא חוות דעת של אנשי מקצוע מטעמו,
שתסתור את חוות הדעת המלומדת שהוגשה ע"י הועדה המקומית לתכנון.
מי יממן את תיק התיעוד לבנין ,מדוע אין כבר עכשיו תיק תיעוד שהוא יכול
לקבלו? מהיכן יבואו כספי הפיצויים שיגיעו לו לפי סעיף  197לחוק?
לא "זכה" לראות את חוות דעתו של שמאי הועדה המקומית ,היכן אפשר
למצוא אותה? והיכן המפות לגבי האזורים השונים בתכנית? מבקש להמציא
לו אותן בהקדם.
במקומות רבים בפרוטוקול הועדה המקומית הטיעונים העיקריים לכל תכנית
השימור " -שמדובר במבנים שאינם מונומנטים בודדים ,אלא חלק מפסיפס
אורבני מורכב ...וכו' ,ברחוב שולמית נקבעו שני מבנים נפרדים לשימור שאינם
"חלק מפסיפס אורבני" של "האזור המיוחד" לכן כלל לא מובן לו מדוע נבחר
ביתו ל"שימור".
טיעון אחר של הועדה המקומית "שערך המבנה לשימור עולה" ,מאחר ואין
בידו דו"ח שמאי ,הוא יודע רק זאת שהוגשו מאות התנגדויות ע"י בעלי הרכוש
היודעים שערך רכושם יורד כאשר הם נכלאים בתכנית לשימור ,ותכנית
שימור היא סוג של הפקעת זכויות בנכס ,המגבילה את בעלי הרכוש.
הועדה המקומית טוענת ב"דרפט" ההתנגדויות שהוכן על ידה ,ששיפוץ מבנה
לשימור בחומרים טובים יותר ועמידים יותר גורם לכך שיהיו במצב טוב יותר
וערכם יהיה טוב יותר .לצערו ,מצב הבנינים ששופצו בת"א ,לשימור ,אינו
מחזק טענה זו כלל .ביתו שלו עבר שיפוץ יסודי שעלה ממון רב רק לפני מספר
שנים )הביצוע נעשה ע"י חב' "עזרה ובצרון"( והעיריה לא השתתפה בעלות
השיפוץ .לו היה יודע שתהיה תכנית שימור שתכלול גם את ביתו ,לא היה
מסכים לשפץ את ביתו קודם לכן .אחת המסקנות שנבעו מהשיפוץ בביתו
שהיה במסגרת "מבצע" של העיריה ,שבעתיד לא יבוצע כל שיפוץ במבנה עם
עזרה ופיקוח של העיריה ,מאחר ושיפוץ זה נגמר בסכסוך משפטי .מנסיונו הוא
יודע שבעלי הנכס יודעים טוב יותר כיצד לשמור על רכושם.
מה פרוש שימור במבנה שלו ,האם זה כולל החזרת הדירות הקיימות כיום
בקומת הקרקע למה שהיה מתוכנן במקור? כלומר ל-מחסנים וחנייה פרטית?
כיום אלו הן דירות הרשומות בטאבו ולא שייכות לו )כ"רכוש משותף"( ,כיצד
יבוצע הדבר?!
תכנית השימור ,רצופה בהוראות בלתי ברורות ,ופוגעת ברכושו בניגוד לחוק
יסוד "כבוד האדם וחרותו" .התכנית פוגעת בצורה קיצונית בקנינו ובזכויותיו
הבסיסיות.
למעשה ,כל "התמריצים" וה"תוספות" שהרשות המקומית מנסה ל"העניק"
לו אם התכנית תתממש ,אינה למעשה "שימור" המבנה כלל ,תוספת של שתי
קומות או חפירות מתחת לבנין ,ייצרו עומס יתר על המערכות הישנות
הקיימות )כגון ביוב( ובמידה ויגורו יותר אנשים בבנין יהיה גם עומס על
החנייה .אין "לשמר" בתי מגורים רגילים שנבנו בתחילת המאה ה ,20-אלא
לאפשר התחדשות לפי דרישות בעלי הרכוש בהווה.
בפסק הדין של השופט קמא נאמר " -אין מנוס מלשמר אתרים הראויים
לשימור  -שימור ושיקום הראוי לשימור ,אף במחיר של תוספת בנייה" .העולה
מפסק הדין שיש דרישה להוכיח שאכן המבנה ראוי לשימור ,ובנוסף " -שימור
ושיקום כולל תוספת בניה" בהחלטת השופט יש סתירה פנימית חמורה או
שזה שימור  -ואז אין תוספות בנייה ,או שזה שיפוץ ואז אין אפשרות להחזיר
את המבנה לצורתו המקורית .ומה יהיה הפיצוי לאותם בנינים שאינם
מעונינים בתוספות בנייה .האם יהיה "פיצוי כספי" ,ומהיכן יבוא? והאם הוא
יכסה את עלות השיפוץ הנדרש וכן פיצוי כספי על אובדן שטחים פעילים
בדירה.
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 .29לסיום ,הוא אומר שמוזרה ההחלטה להוסיף את ביתו לתכנית השימור ,מאחר
שברחוב יש מבנים רשימים ומייצגים יותר שלא נכללו בתכנית .המבנה שלו
אינו חלק מ"מתחם" מיוחד כמו למשל בכיכר דיזנגוף .תכנית השימור בת"א
מוגזמת והיא אינה אלא שיפוץ בתים לחומרה ,לפי תכנית של ארכיטקטים
מטעם העיריה שאינם מקובלים עליו.
למעשה ,עד אותו רגע )שבו הוגשה ההתנגדות( לא התקבלה התכנית ע"י
"אונסקו" ,לאחר שכל התכניות של "אונסקו" יאושרו )כנראה הכוונה
ל"אישור" התכנית ע"י ארגון "אונסקו"( ,אכן יש להם הצדקה לשימור אמיתי
לדורות הבאים וליצירת אזורים מעניינים לתיירים עם מימון ממשלתי
מתאים  -מבקש להוציא את ביתו מהתכנית ,או לא לאשר להפקיד התכנית
בכלל.
ועוד תזכורת ,טוען המתנגד שיש חוק המאפשר לעסוק בפתיחת המרפסות
שנסגרו )בלא היתר( ולשם כך אין צורך לייצר תכנית שימור.
עמדת הועדה המקומית
בית "חנה פויר" בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל מ .רוזנגרטן ונבנה בשנת
 .1940צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי ,אך לא כדי להכניסו לקטגוריה
של שימור בהגבלות מחמירות  60.0 -נק'  30.0 /נק'.
בעניין פרסום התכנית
עירית ת"א עשתה מבחינה לוגיסטית את המקסימום ,שלחה  17,000הודעות
רשומות בדואר ,על פי נסחי טאבו וקובץ הארנונה .בנוסף ,תלו מודעות בדבר
התכנית על לוחות המודעות ברחבי העיר .לגבי כרטיסי המבנים ,העירייה שואפת
להעביר את החומר הזה לרשת האינטרנט ,עכשיו ממחשבים את הכל ,עורכים את
הבדיקות וזה ייכנס לאתר מיוחד באינטרנט .חוות הדעת של הועדה המקומית
)"דרפט ההתנגדויות"( הוא מסמך שהוגש לועדה המחוזית ,אם הועדה המחוזית
רוצה היא יכולה לפרסם אותו בעצמה באינטרנט.
לגבי ההתנגדויות ,אופי ההתנגדויות היה כזה שרוב הטיעונים חזרו על עצמם ,ומעט
טיעונים ספציפיים שדרשו התייחסות ספציפית ונתנו להם מענה ב"דרפט" ,מענה
עקרוני.
נציגת הועדה המקומית הזדהתה עם עמדת המתנגד בעניין התנגדותו להגדיל את
הצפיפות במבנה שלו ובאזור מגוריו ,מתוך רצונו לשמור על איכות החיים ועל מראה
סביבתו ,ובזה תכנית השימור תומכת בעמדתו ,גם הועדה המקומית תומכת
בשמירה על "תכנית גדס" )שהמבנה ברח' שולמית  ,8הוא חלק ממנה(.
הועדה המקומית מנסה לעודד את השימור באמצעות תמריצים לבעלי המבנים
שיבצעו את השימור ,כדי שיוכלו ל"ספוג" את עלויות השיפוץ )למרות שהמתנגד
אמר שהתמריצים אינם נוגעים אליו כי הוא אינו מעוניין לממש את תוספת הבנייה(.
יש להבין שאין מדובר בחובת שיפוץ מיידית .זכויות הבנייה אינן נמנעות מבעלי
המבנה של המתנגד .כמובן שהועדה המקומית רוצה לשפץ את המבנה יותר מכפי
שהוא משופץ כיום ,אבל זה לפי שיקול דעתם של בעלי המבנה ,אם כך ,לא מובן מה
תכנית השימור מונעת מן המתנגד לבצע?
באשר לטענה ,שבגלל המבנה הוכרז לשימור ובגלל חוק הגנת הדייר העיריה מנציחה
את ההזנחה בעיר ת"א .אין העובדה הזו נכונה ,יורד בקצב מהיר מספר המבנים
שבהם מרבית הדיירים מוגנים ונותרו אולי כ 1500-מבנים ובהם דיירים מוגנים,
מתוך כ 8500-מבנים בעיר המרכזית )העיר הלבנה( ובעיר ההסטורית .בכל מקרה
הדיירות המוגנת לא מנעה את שיפוץ המבנים .ייתכן שזו היתה הסיבה עד שנות ה-
) 90של המאה ה ,(20-אבל כיום הסיבה היא שבעלי המבנים לא "משנסים
מותניהם" ,לשפץ את המבנים שלהם .המרפסות הסגורות בחזיתות הקדמיות
והצידיות חייבות להיפתח לפי תכנית זו ולפי המענה הרשום ב"דרפט ההתנגדויות"
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של הועדה המקומית .מרפסות אחוריות ניתן לסגור .במבנה לשימור שאינו בהגבלות
מחמירות ,כמו המבנה נשוא התנגדות זו ,ניתן להוסיף בנייה במבנה עצמו )על הגג
וכו'( על פי הזכויות והתמריצים שקובעת התכנית.
הועדה המקומית לתכנון ,מנסה ליצור איזה שהוא בסיס כלכלי שיהיה גם מתרומות
וגם ממקורות נוספים ,מהיטלי השבחה )מאחוז מהיטלי ההשבחה באזור העיר
ההסטורית( ,אך אין עוד תשובה מוחלטת על זה .אונסקו  -לא תקים "קרן שימור",
עבור תכנית שימור ת"א.
ודבר אחרון ,להערת המתנגד שאין צורך להכניס את המבנה לרשימת השימור ,כי
אפשר לפעול לשימורו מבלי שיהיה כלול בתכנית השימור .החשיבות העיקרית של
הכללה בתכנית השימור היא שבנין כזה לא ניתן להרסו.
המלצת החוקר
למתנגד ניתנה ,באופן מפליג ,הרשות להביע את התנגדותו ודעותיו בגין תכנית ,והוא
ניצל אותה עד תום ,כמו גם התנגדותו שבכתב ,שהיא ארוכה ומפורטת ולטעמי גם
מעט טרחנית .על מרבית טענותיו והשגותיו ניתנו תשובות ע"י נציגי הועדה
המקומית ואני סומך ידי עליהן .אני תומך בטענות המתנגד ביחס למסירת המידע
ולפיכך הצעת נציגי הועדה המקומית לפרסום התכנית באמצעות רשת האינטרנט
נראית לי בהחלט .בכל הנוגע לטיעוני הפגיעה בזכויות הקנין על פי חוק " -כבוד
האדם וחרותו" ,תינתן תשובה מקובצת בפרק הפתיחה הכולל בדו"ח ההמלצות של
החוקר .הבניין הוא בנין נאה בסגנון הבינלאומי ,אך לא יוצא דופן ברמת עיצובו,
התרומה העיקרית שלו תהיה ליצירת מסה קריטית של מבנים בסגנון הבינלאומי
במתחם גיאוגרפי זה של אזור כיכר דיזנגוף ושלוחותיו ,וכן הוא תומך בחיזוקו של
"מתחם גדס" הצמוד לכיכר דיזנגוף ,שהוא חלק ממנו .בסיכומו של דבר ,אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס'  22 - (5ו31 -
מס' המבנה ברשימת השימור 405-הכתובת-רח' העליה  18פינת רח'
לוינסקי52
המתנגד  -סלע שניידר נימי )בשם
בעלי הנכס(

המייצג  -התאחדות בעלי בתים וגב' סלע
שניידר בעצמה

עמדת המתנגד -
הערה  -התנגדות זו מופיעה תחת שני מספרים סידוריים שונים ,משום שבנוסף
להיותה מיוצגת ע"י התאחדות בעלי בתים ,היא הוגשה בנפרד כהתנגדות ע"י בעלי
המבנה.
 .1המתנגדת היא מנהלת הנכס ובעלים של מחציתו ופונה גם בשם חמשת
הבעלים האחרים של אותו נכס .בנוסף לאמור בהתנגדותה של התאחדות בעלי
הבתים ,שהיא התנגדות גורפת משותפת ,הם מבקשים להעלות נימוקים
נוספים.
המבנה שלהם נמצא בגבולות שכונת פלורנטין ,ומתוך הקשר שהם מקיימים
עם מנהלת השכונה ,נודע להם שמתוכננת לאזור תכנית שימור ,הכוללת גם
את המבנה שלהם .לכן ,הם מבקשים קודם כל להודיע כי הם נפגעים מן
העובדה שהבנין שלהם הוכנס לתוך רשימת השימור.
 .2ידוע להם שתכנית השימור מטילה מגבלות וחובות רבים על בעלי הבנינים
שנועדו לשימור ,לפיכך ברצונם לפרט את העובדות הנוגעות ליכולותיהם של
בעלי הנכס/המבנה.
א.מדובר ב 6 -בעלים המחזיקים בנכס.
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ב.בנכס  3קומות ,הכוללות קומת קרקע ובה  4חנויות  3מתוכן בדמי מפתח.
בקומה הראשונה  3דירות מגורים המאוכלסות ע"י עולים חדשים ועובדים
זרים ,בשכר דירה נמוך במיוחד .בגלל מיקום הבנין בצומת רועש וסואן ,לא
ניתן להשכיר הדירות בשכר דירה גבוה יותר.
הקומה השנייה ריקה ,ומאז מרס  ,2000אינם מצליחים להשכירה בגלל מצבה
הדורש שיפוץ ואינם מצליחים לגייס הכסף לביצוע השיפוץ .היו שמחים מאוד
לשפץ את כל הבנין לו היה הדבר אפשרי מבחינתם מבחינה כספית .אולם
בנסיבות הקיימות ולאור העובדות שפורטו ,אין להם את הכספים לבצע שיפוץ
אלמנטרי ,ובוודאי שלא יוכלו לגייס כספים לשיפוץ החזיתות .בוודאי לא
בתנאים המוקפדים הנדרשים במבנים לשימור .בגלל כל הסיבות דלעיל
בתוספת הסיבות שנמנו ע"י התאחדות בעלי הבתים הם מתנגדים לתכנית.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בו מדובר הוא מבנה בסגנון האקלקטי שנבנה ב 1928 -ותוכנן ע"י אדריכל
לא ידוע .השימוש המקורי של הבנין היה למגורים .המגרש עליו הוא ממוקם ,קטן
מאוד כ 193 -מ"ר בסך הכל .הציון המשוקלל שנקבע ע"י צוות השימור הינו ציון
בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק') אך זאת כמובן בין השאר משום שלא נקבע ציון
לאדריכל( .הועדה דחתה את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
למרות ששם האדריכל אינו ידוע ,איכותו הארכיטקטונית  -העיצובית ברמה גבוהה
מאוד )העובדה היא שהוא "זכה" לציון  4.0נק' ע"י צוות השימור בנושא העיצוב(.
לפיכך ,למרות מצבו הפיסי הירוד יחסית ,יש בהחלט סיבות טובות לשמרו ,אם כי
השאלה עומדת ,מה יהיה סך כל התמריצים לשימור במקרה זה יש לי רושם
שכמבנה לשימור רגיל  -ללא הגבלות מחמירות ,כמות התמריצים תהיה קטנה,
יחסית לעלות הגבוהה שידרוש שימור כהלכה .יהיה צורך לבחון את סוגית העלות
מול התמריצים במבט מפוכח ,כי ייתכן שהועדה המחוזית תיאלץ לקבל פה החלטה
ייחודית נקודתית כדי לפתור את הסיטואציה .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
כל ההתנגדויות הבאות אשר תיסקרנה להלן ,היו על סדר היום של ישיבה מס'  ,5אך
לא נדונו במפורש בישיבה ,שכן חוץ מהיצוג הכללי ע"י התאחדות בעלי הבתים ,לא
דנו בהן באופן פרטני .לכן אסקור בקצרה את ההתייחסות בכרטיסי המבנים
לשימור .יש לציין שההתייחסות של נציג הועדה המקומית לתכנון כלפי כל אותן
התנגדויות ,היתה אחת ,קרי שיש לדחותן!
מס' סידורי )בישיבה מס' 2 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור– 295הכתובת  -רח' דיזנגוף  17פינת תרס"ט 17
המתנגד  -לאור  -ישעיהו טליתמן המייצג  -התאחדות בעלי הבתים
התייחסות הועדה המקומית לפי כרטיס המבנה
בית טליתמן ,בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל פ .ביזונסקי ונבנה בשנת .1935
צוות השימור קבע את הציון המשוקלל =  60.0נק'  26.0 /נק' .הועדה המליצה
לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
לדחות את ההתנגדות
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מס' סידורי )בישיבה מס' 3 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור883-
המתנגד  -שמך יעקב ,משפ'
שוילי ,י .הורביץ ואחרים

הכתובת  -רח' פרישמן 21
המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית וכרטיס המבנה -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל חיים סוקולינסקי ונבנה בשנת .1934
נקבע לו ציון משוקלל גבוה ע"י צוות השימור =  60.0נק'  31.5נק' .אך לא כזה
שמכניסו לשימור בהגבלות מחמירות .אחת הדוגמאות היפות למבנה סגנון "הבאו
האוז" .הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
כמבנה באוהאוז טיפוסי ,ראוי לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 4 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור  88 -הכתובת-רח' אלנבי 33) 33א'(-פינת רח' הס 1
המתנגד  -יעל מנירב

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית מרדכי ליפמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי .תוכנן ע"י האדריכלים יוסף ברלין וד.
טוביה ונבנה בשנת  ,1934לאחר הריסת בנין מוקדם יותר שבנה יוסף ברלין באותו
אתר בשנת  .1924צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  24.5נק'.
)לא ברור מדוע זכה קריטריון האדריכל רק לציון  2.0 -נק' ,שהרי מדובר פה
באדריכל מעולה וידוע?(
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה טיפוסי ומיוחד בסגנון "הבאוהאוז" הכולל גם את המרפסות המתעגלות
הארוכות המייחדות את המבנה .לדעתי הציונים שניתנו הן לאדריכל והן לעיצוב
המבנה ,הינם ציונים נמוכים מדי ,וניתן היה להוסיף למבנה ספציפי זה ,לפחות 4 -
נק' .בכל מקרה הבנין ראוי לשימור ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 5 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור  672כתובת-רח' לילינבלום  21פינת רח' הרצל12
המתנגד  -חיים ישראל פרל

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
מבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדר' פנחס היט ונבנה ב .1925 -השימוש המקורי
במבנה זה היה למשרדים ,והבנין נותר למבנה למשרדים ומסחר .צוות השימור קבע
לו ציון משוקלל גבוה יחסית =  60.0נק'  30.5 /נק' .הועדה המליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה טיפוסי לסגנון הבינלאומי ,שעיצובו אופייני לסגנון זה .ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 6 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור 997-הכתובת-שד' רוטשילד  82פינת רח'
מזא"ה44
המתנגד  -מרים יעקב

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית בראון ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י האדריכלים יוסף וזאב ברלין )אב
ובנו( ונבנה בשנת  .1932שימושו המקורי למגורים וכך נותר עד היום .צוות השימור
קבע לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  37.5נק' שימור בהגבלות מחמירות הועדה
המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה מיוחד במינו ברמת עיצובו הגבוהה ,בסגנון הבינלאומי .ראוי לשימור מכל
הבחינות .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 8 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור –
448

הכתובת-רח' נחלת בנימין  14פינת רח'
השומר

המתנגד  -יוסף חן

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית גורביץ  .1מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים מ .לוברניצקי וי.
מגידוביץ ונבנה בשנת ) 1926שנה מוקדמת לגבי מבנים בסגנון זה( .צוות השימור
העניק למבנה זה המשמש למגורים ולמסחר ,ציון משוקלל =  60.0נק'  26.5נק'.
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
אחד המבנים הראשונים .בסגנון זה בתל אביב .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 10 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור -
751

הכתובת  -רח' מקוה ישראל  26פינת רח'
החשמל 29

המתנגד  -אריאל אוקסהורן

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית בלומנפלד ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל מ .קרסיק ונבנה בשנת
 .1934השימוש המקורי למגורים ,ועד היום משמש בחלקו למגורים .צוות השימור
קבע לו ציון משוקלל גבוה יחסית =  60.0נק'  30.5 /נק' .הועדה המליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה ייחודי בעיצובו ,דוגמא מלאת חיוניות יצירתית  -בסגנון "הבאוהאוז" .ממליץ
לדחות את ההתנגדות ,המבנה ראוי מאוד לשימור.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 11 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור  67 -הכתובת  -רח' אילת  41פינת רח' 3357-6
המייצג  -התאחדות בעלי בתים

המתנגד  -אריאל אוקסהורן

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
מבנה ישן מתחילת המאה ה ,20-או אף לפני כן .המבנה בסגנון אקלקטי תוכנן ע"י
אדריכל בלתי ידוע .המבנה מיוחס לבנייה הטמפלרית בארץ ישראל .שטח המגרש
עליו ניצב הבנין גדול יחסית =  1,095מ"ר .צוות השימור העניק לו ציון גבוה ,על סף
השימור בהגבלות מחמירות =  60.0נק'  32.5נק' .הועדה המליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר -
זהו מבנה מיוחד ומעניין השייך לבנייה הטמפלרית בארץ ישראל .בשל העלות
העשויה להיות גבוהה יחסית של שיפוץ בדרגת שימור ,אני מציע להעביר את המבנה
לקטגוריה של אופציה ,בה יוכלו בעלי המבנה לבחור בין שימור רגיל לבין שימור
בהגבלות מחמירות )אף אם בפועל חסרה חצי נקודה כדי להיכלל בקטגורית השימור
במגבלות מחמירות( .בשל גודלו הנרחב של המגרש ,ניתן יהיה במקרה הצורך )לפי
סוג הפתרון( להוסיף בנייה במגרש עצמו ,ולא על גבי המבנה .המלצתי היא לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס'  13 - (5ו12 -
מס' המבנה ברשימת השימור – 55

הכתובת  -רח' אידלסון 14

המתנגדים  -סבירסקי עובדיה ,עליזה מרגולין,
ירושלמי גילה.

המייצג  -התאחדות בעלי
בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית "פרושניידר" ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל זאב הלר ,ונבנה
בשנת  .1936השימוש המקורי שנותר ,עד היום ,הוא למגורים .צוות השימור העניק
לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  37.5נק' ,שקבע את המבנה לשימור בהגבלות
מחמירות .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה יוצא דופן באיכותו הארכיטקטונית .ראוי לשימור בדרגה הגבוהה ביותר.
ממליץ לדחות את ההתנגדות .לבנין זה היו מתנגדים שונים.
מס' סידורי )בישיבה מס' 15- (5
מס' המבנה ברשימת השימור 170-הכתובת  -רח' ביאליק 9
המתנגד  -שמעון לודביג ויינברגן

המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית "יעקב גראוס" ,מבנה בסגנון האקלקטי  -המשלב סגנון של בית דירות אירופאי,
בן  3קומות ,עם מוטיבים שונים ,ארץ ישראליים ,נאו קלאסיים ,מרפסות סגורות
במעקה  -סבכה ,עמודים קלאסיים בכניסה ,ואף מוטיבים מסוימים של "ארט דקו"
)במקרה כזה עדיף לכנות את הסגנון כסגנון "מיוחד" ולא "אקלקטי" .תוכנן ע"י
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אדריכל פנחס היט ונבנה בשנת  .1928למרות שבכרטיס המבנה מתואר מצבו של
המבנה ,כמבנה  -מסוכן בדרגה  ,3 -בכרטיס המבנה עצמו מתואר המצב הפיזי כטוב
 וזוכה לציון  4 -נק' .צוות השימור קבע את ציונו המשוקלל הגבוה  60.0נק' 35.0נק' ,שהכניסו לדרגת שימור עם הגבלות מחמירות.
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה מעולה בעל ייחוד ואופי משלו הראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 16 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור 244-הכתובת  -רח' בן עמי
10
המייצג  -התאחדות בעלי בתים
המתנגד – שמעון לודביג ויינברגן
עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
בית "פיינזילברג וציגל" ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים חיים
קריס ונחמן שבתאי ונבנה בשנת  .1936צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =
 60.0נק'  28.5 /נק' .הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות .המבנה הוגדר כמבנה
מסוכן בדרגה .3 -
המלצת החוקר -
המבנה בסגנון הבינלאומי הטיפוסי והאופייני ,אך אינו מהווה את הדוגמא
הייחודית ביותר לסגנון בנייה זה .המשמעות של השארתו ברשימת השימור ,היא
כדי להשיג את הנפח הקריטי של מבנים בסגנון זה ובאזור המסוים הזה סביב כיכר
דיזנגוף .אני מקווה שהתמריצים הניתנים בתכנית לשימור רגיל יספיקו כדי לשפץ
מבנה זה ברמה הגבוהה הנדרשת בשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 20 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור-
23
המתנגד  -גילה ירושלמי

הכתובת  -רח' אחד העם  19פינת רח' נחלת
בנימין
59
המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל י .כשדן ונבנה בשנת  .1934השימוש
המקורי היה מסחרי ונותר כזה למטרות משרדים ומסחר .המבנה שופץ בשנת 2000
ומצבו הפיזי תקין .צוות השימור קבע את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק' 32.5 /
נק' .אך הוא רק על סף השימור במגבלות מחמירות .הועדה המליצה על דחיית
ההתגדות.
המלצת החוקר
מבנה פשוט אך מצטיין בעיצובו הנאה והנקי .ראוי ביותר לשימור .ממליץ לדחות
את ההתנגדות.

148

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מס' סידורי )בישיבה מס' 24 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור 270 -

הכתובת  -רח' י .ל .גורדון 33

המתנגד  -לאה בן אמיתי כמיופת כוח של
אברהם בן אמיתי

המייצג  -התאחדות בעלי
בתים

עמדת הועדה המקומית  -וכרטיס המבנה -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל צבי ספוקויני ,ונבנה בשנת .1936
צוות השימור קבע ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' .הועדה המליצה לדחות
את ההתנגדות.
המלצת החוקר
בנין אופייני לסגנון "הבאוהוז" .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 27 - (5
מס' המבנה ברשימת השימור 565 -
המתנגד – בנימין אוליאמפרל

הכתובת  -רח' יהודה הלוי 100-102
המייצג  -התאחדות בעלי בתים

עמדת הועדה המקומית – וכרטיס המבנה
בית "ויסלר" ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' א .וולמן ונבנה בשנת .1938
צוות השימור קבע לו ציון משוקלל =  60.0נק' 28.0/נק' .הועדה המליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה נאה ,נקי ומכובד בסגנון הבינלאומי ,הראוי לשימור.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 35 ,34 ,9 – (5
מס' המבנה ברשימת השימור  1059 -הכתובת-רח' שולמית  ,8פינת רח' יעל 2
המתנגד – גילי לויתן ,בן יאיר עליזה ,אטלס שושנה ויעקב
כל המתנגדים דלעיל הגישו כתב התנגדות זהה שנוסח עבורם כנראה ע"י "המרכז
לשמאות" )ארז בוקרה(.
הם לא הופיעו בעצמם לישיבת שמיעת התנגדות זו .גב' גילי לויתן הופיעה לישיבת
התנגדויות מס'  – 14ב.22.6.03-
עמדת המתנגדים
 .1לא קיבלו הודעה ספציפית על התכנית לשימור כבעלי הזכויות בנכס כולל לא
לפרסום על לוח-המודעות.
 .2תכנית המתאר לשימור מגבילה אותם בשימוש ברכושם הפרטי ועומדת בניגוד
לזכות הקנין על-פי חוק היסוד כבוד האדם וחרותו.
 .3התכנית קובעת הוראות מחמירות לגבי מבנים לשימור הפוגעות בזכויותיהם
וברכושם .ובין היתר וברכושם .ובין היתר ,שמירת חללים פנימיים ,פתיחת
מרפסות ,והסרת תריסים וסורגים .פוגעת במרחב המחייה האישי ובבטחון
האישי.
 .4יישום התכנית עלול להכביד בדרישות ולהציב מגבלות חמורות כגון בעיות
מימוש זכויות בנייה קיימות בבנין ,למשל על הגג או שטח החנייה ,או דרישה
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לשאת בעלויות הכספיות הגבוהות הדרושות לשיפוץ המבנה ושימורו .וכן
דרישה לפתיחת המרפסות הסגורות.
 .5התכנית המופקדת היא כללית לגבי מספר רב של בנינים בת"א ולא ברור מהם
הקריטריונים לגבי המבנה שלם שמייחד אותו משאר המבנים שנבנו באותו
רחוב ובאותה תקופה ואינם נכללים בתכנית .חוברת הועדה המקומית
והמחוזית לחייב את מעצבי התכנית להגישה מחדש.
 .6אין לקבל תכנית חד-צדדית לפיה הבנין המשופץ שהוא תקין לחלוטין עלול
להיות מחויב בשיפוץ מחדש ע"י העיריה .בלא מימון מלא של העיריה.
לפיכך הם מבקשים להסיר את המבנה מתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית
לגבי הטענות כי הבנין שופץ בהקפדה ,וכן כי פתיחת המרפסות תהפוך את הדירות
לבלתי מתאימות לצרכי הדיירים וגן לגבי השאלה מדוע הוצאות השיפוץ חלות על
הבעלים ולא על העירייה.
כל מה שהושקע בנכס במסגרת החוק והנחיות העירייה לא הושקע לשוא .שינויים
שנעשו בדירות ללא היתר ושמשפיעים גם על המעטפת החיצונית היו צריכים
להילקח מראש בחשבון ,כהשקעה בסיכון.
למעלה מ 10-שנים העירייה מודיעה לכל רוכש דירה במבנה לשימור הפונה אליה ,כי
לא ניתן לאשר את סגירת המרפסות החזיתיות.
הוצאות השיפוץ חלות על הבעלים כי :א( הרכוש נשאר שלהם ,ולכן השבחת ערך
התכנית נותנת במפורש
המבנה לאחר השיפוץ נשאר שלהם כבעלי המבנה .ב(
תמריצים לכיסוי הוצאות השיפוץ ,באמצעות זכויות בנייה נוספות במבנה.
בנושאים נוספים ,יש לראות את תגובת הועדה המקומית להתנגדותו של ד"ר עידו
סימון ,שהושמעה באותה ישיבה ומובאת במסגרת הדיווח על הדיונים ושמיעת
ההתנגדויות בישיבה מס'  5בדו"ח ביניים זה – מספר ) .3טיעונים בדבר
הקריטריונים נענו גם הם ,אך יש לראות את המלצות החוקר בענין זה(.
המלצות החוקר
בכל הנוגע לטיעונים בדבר הפגיעה בזכות הקנין על פי חוק היסוד "כבוד האדם
וחרותו" ,נא לראות התייחסות בפרק הפותח את דו"ח ההמלצות של החוקר.
המבנה נבחר לתכנית השימור ,משום שהוא מעוצב ומתוכנן בצורה נאה ונקייה
במיוחד ומשמש כדוגמא טובה ומאפיינת את הסגנון הבינלאומי .בענין
הקריטריונים ,צודקים המתנגדים בדרישתם לקבל את הקריטריונים על פיהם
נבחרו המבנים כולם )לאו דווקא המבנה הספציפי שלהם( .חופש המידע ושקיפות
תהליך התכנון חייבים להיות חלק בלתי נפרד גם מתכנית השימור.
בענין סגירת המרפסות שהתכנית תובעת לפתוח אותן ולהשיבן למצבן המקורי ,יש
לי תפיסה שונה מאשר תפיסת הועדה המקומית לתכנון .בעוד ,שבנוגע ל150-
המבנים המוגדרים לשימור בהגבלות מחמירות ,אני תומך בהחזרת המבנים למצבם
המקורי; הרי שבאשר ליתר המבנים ,בתכנית ,המיועדים לשימור רגיל ,אני סבור
שניתן למצוא פתרונות ביניים שונים ומגוונים וגם יצירתיים ,כדי לפתור בעיה זו,
בלי להזדקק לפתיחה דרסטית של המרפסות ,שמשמעותה האמיתית ברוב המקרים
היא :לפגוע פגיעה קשה במרחב המחיה שדיירים התרגלו אליו במשך עשרות שנים.
על חלק מכיווני הפתרון אעמוד בדו"ח ההמלצות הסופי שלי.
ייתכן שהמבנה בו מדובר ,אינו המבנה לשימור בעל עיצוב ייחודי ויוצא דופן ,אבל
הוא מעוצב בצורה מרשימה דיה כדי להשתתף בעיצוב מתחם "גדס" טיפוסי הצמוד
לכיכר דיזנגוף והוא מהווה תרומה חשובה ליצירת המסה הקריטית של מבנים
לשימור בסגנון הבינלאומי שאיפיין את העיר הלבנה ,ועל כן חשוב שישומר .בסיכום,
אני ממליץ לדחות את שלוש ההתנגדויות.
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ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 6לתכנית השימור ת"א ,מס' /2650ב' נערכה
ביום  2באפריל  2003בת"א ,בפני החוקר אדר' יהונתן גולני
מס' סידורי )בישיבה מס' 7 - (6
מס' המבנה ברשימת השימור 107-הכתובת  -רח' אלנבי  ,79פינת רח' מזא"ה 2
המתנגד  -דוד דוד-יוסף

המייצג  -עו"ד ד"ר משה ויינברג  -משרד ויינברג-
דורון

עמדת המתנגד -
להלן תמצית כתב ההתנגדות -
 .1הכללת המבנה בתכנית השימור ,נוגדת את חוק היסוד  -כבוד האדם וחרותו
ופוגעת קשה בזכות הקנין של המתנגד שהוא בעל הנכס ,ללא צורך או תכליתי.
 .2הכללת המבנה ברשימת השימור בלתי סבירה משום שהיא מפלה את הבעלים
לרעה ביחס לבעלי מבנים אשר לא נכללו בתכנית.
 .3לא ברורה תכלית שימורו של מבנה ,אשר נבנה בשנת  1925בסגנון האקלקטי,
כלומר בסגנון מעורב ללא כל ייחודיות שהיא ,שהינו חסר ערך.
החלטה זו הינה שרירותית ,וחסרת כל יסוד ,לא ברור מי קבע שסגנון בנייה זה
יש לשמר.
 .4התכנית רבת-היקף ,ולא ברור מי קבע היקף גדול כזה ,למעלה מ 1120 -בנינים
המיועדים לשימור ומתוכם למעלה מ) 22%-כ 252-מבנים! הינם בסגנון
האקלקטי )כאמור ,זהו עירוב סגנונות שאין בהם כלום(.
 .5לבעלים נגרמו נזקים כבדים מחוק "הגנת הדייר" ומתכנית שימור זו במבנה,
לפחות בחלקו ,מחזיקים עדיין דיירים מוגנים משנות ה 30-של המאה
העשרים .חלק מהדיירים פונו ע"י הבעלים ,אך עדיין יש  8דיירים מוגנים
במבנה ,המטילים על הבעלים נטל כלכלי כבד.
 .6המנגנון הביצועי של התכנית אינו בר-ביצוע וחסר כל היגיון.
 .7מנגנון הפיצוי שבתכנית המוצעת אינו בר-ביצוע ואיננו ראוי.
 .8התכנית מהווה פגיעה בחירות הבעלים לנהוג בנכס שלהם כרצונם.
 .9התכנית אינה מאפשרת לבעלים לנצל את הפוטנציאל הכלכלי של המבנה.
לדוגמא ,התכנית אינה מאפשרת להקים מגדל מעל לבנין ,כך שהמבנה המקורי
לא ייפגע ויישמר כמות שהוא .התכנית תביא לירידה משמעותית בשוויו
הכלכלי של המבנה ,ביחס לשוויים של יתר המבנים באזור ,אשר לא נכללו
בתכנית לשימור מבנים .בשל מיקום המבנה ,כמו גם בגלל היותו ישן מאוד,
קשה להפיק רווח כלכלי סביר מהמבנה ,ולפיכך איסור האפשרות לנצל את
הפוטנציאל התכנוני שלו ,ע"י תכנית השימור ,תפגע בהם עוד יותר ,ולפיכך
תכנית השימור אינה סבירה.
 .10שלילת כל אפשרות מבעלי המבנה לעשות בנכס כרצונם וחיובם כיצד לפעול
בכל הנוגע לנכס באמצעות התכנית ,הופך את התכנית לתכנית הפקעת הנכס
במסווה של תכנית לשימור אתרים.
 .11התכנית אינה מאפשרת שינויים פנימיים ,שיש בהם כדי לשנות את מערך
החלל הפנימי ,זוהי הגבלה שאינה קיימת בחוק התכנון והבנייה .התכנית גם
מאפשרת לאסור חנייה בחצרות המבנים לשימור .דבר הנוגד את המדיניות
הנוהגת באשר לחנייה .דוגמאות אלו ואחרות ,מצביעות על כך שהתכנית
המוצעת נוגדת את האמור בחוק התכנון והבנייה.
 .12לנכס ייגרם גם נזק עתידי כתוצאה מאישור התכנית .במצב דהיום ,ישנם כ-
 250%בנייה על המחוברים למקרקעין .בעתיד ,על-פי התכנית לא תהא
אפשרות להגדיל את אחוזי הבנייה ,ועל כן שווי המקרקעין יפחת .נזק דומה
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יווצר כתוצאה מחוסר אפשרות עתידית לאמוד וחלוקה מחדש של החלקות
בתכנית.
 .13אין בתכנית המוצעת כל מנגנון לפיצוי הולם של הבעלים בגין הפגיעות בהם
כתוצאה מאישור התכנית .חוק התכנון והבנייה אמנם רואה לנגד עיניו את
האינטרס הציבורי ,בעצם העובדה שהוא איפשר לרשויות השלטון לפגוע
בזכויות קנייניות במקרקעין כאקט חד-צדדי ,ללא צורך בהסכמת בעל הזכות
הקניינית ,אך יחד עם זאת ,נקודת המוצא צריכה להיות ,שבצידה של פגיעה
כזו  -יינתן פיצוי הולם .דבר זה לא בא לידי ביטוי בתכנית המוצעת .לפי המצב
החוקי הקיים ,העברה של זכויות בנייה ,טעונה תשלום מסים שונים שיוטלו
על הבעלים ואין זה הוגן שאף נטל זה בנוסף לנטל הקיום והאחזקה יפול על
הבעלים.
ובעל-פה ,בהופעתו בפני החוקר ,הוסיף ד"ר מ .ויינברג- :
 .1התכנית אינה עומדת בקריטריונים כלכליים .אי-אפשר להגיש תכנית שאי-
אפשר לבצע אותה כלכלית ,והיא גורמת רק לנזק לכל מי שנכלל בה.
 .2על-פי חוק התכנון והבנייה ,מה ש"צריך ליפול בגדר התכנית" ,הם מבנים בעלי
חשיבות היסטורית ,לאומית ,אדריכלית או ארכיאולוגית .הקריטריונים בהם
השתמש צוות השימור ,אינם תואמים את ההגדרות הללו.
 .3יש בתכנית השימור ערבוב בין הנושא של שיפוץ לנושא של שימור .אם צריך
לשפץ את המבנים אפשר לעשות זאת על פי נורמות חוקיות וקריטריונים
הקיימים כיום ,אין הצדקה להכין תכנית שימור לצורך זה.
 .4הבנין שלהם אינו בנין מכוער ,הם דווקא שמחים על צורתו .אבל לא כל חלון
מעוגל וכל עמוד חייבים לשמר.
 .5מבחינת האינטרס הציבורי ,כדי לבצע את תכנית השימור יצטרכו להעסיק
מסה של מקבלי שכר בעיריית תל אביב וזה יפול כנטל כבד על הציבור.
 .6אין תשובה בתכנית למטרות השימור ,הן אינן מוגדרות כהלכה.
 .7אין ספק שתוגשנה תביעות פיצויים לפי סעיף  197ע"י מרבית בעלי המבנים.
ולכן עיריית ת"א או ש"תפשוט את הרגל" או שתברח מהתכנית.
הבעלים של המבנה ,מר דוד דוד הוסיף- :
משפחתו נהנתה מהבנין שבנתה ב 1925-רק בהתחלה ,עד שנת  .1940אבל לאחר
חקיקת חוק "הגנת הדייר" ,הפכו הדיירים ל"בעלים" למעשה של הבנין .אם עירית
ת"א טוענת שתכנית השימור אינה "מפקיעה" את המבנים מבעליהם אלא להיפך,
היא משפרת את מצבם וערך הבנינים עתיד לעלות ,אם כך שתוותר עירית ת"א על
התכנית ותנהיג את נושא השימור כנושא וולונטרי ולא כנושא כפוי.
הוא יועץ כלכלי במקצועו ,אם יוכיחו לו שערכו של הבנין שלו יעלה כתוצאה
מהשימור ,הוא יהיה מוכן בשמחה רבה לשפץ ולשמר את הבנין בעצמו ,אבל שלא
יכפו את זה עליו! שיקראו לתכנית " -תכנית לעידוד שימור הבנינים בת"א" .אם
יהיה עידוד והוא יהיה מלווה במענקים ובעזרה ,אזי הוא יבדוק את הצד הכלכלי
ובשמחה רבה ישמר את הבנין ,אבל רק אם יהיה כדאי לו! מזכירים שיש להם עדיין
כ 950-מ"ר זכויות בנייה שלא נוצלו עדיין ,וכן מרתפים שמותר להם לבנות לפי
תכנית מאושרת.
עמדת הועדה המקומית
 .1ביחס להגנה על זכות הקנין לא מדובר בהפקעה .הבנין לא נרשם על שם
העיריה .לא מונעים שום שימוש בבנין זה .אפשר לעשות בו כל שימוש המותר
על פי תכנית מאושרת .כל מה שמבקשת התכנית זה להתייחס לבנין בקצת
יותר כבוד .התכנית מציעה תמריצים ונותנת אפשרות לממש את כל הזכויות
שיש לבעלים על הבנין .הועדה המקומית אף מציעה לשפר את התמריצים.
בסך הכל התכנית מאוזנת ,לא רק שאינה מפקיעה ,לדעת הועדה המקומית
היא גם אינה פוגעת.
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את הבדיקה הכלכלית והשמאית ניתן להפיץ לפי שיקול דעתו של החוקר.
לענין השינויים הפנימיים .לא מדובר על כך שכל שינוי פנימי ייאסר .מדובר
רק בשינויים פנימיים העלולים לפגוע במשהו הראוי לשימור .ובעיקר בשינוי
פנימי העלול לפגוע בשימור המעטפת החיצוני של המבנה.
הכלים שעומדים לרשות הועדה המקומית אינם מאפשרים להבטיח שימור,
אם הם ילכו על-פי תכנית שהיא תכנית "מעודדת" בלבד .כמו שאין קובעים
יעוד  -קרקע שהוא רק "מעודד" שימוש קרקע מסוים )מגורים ,או תעסוקה או
תעשיה וכו' באותו מקום( מסיבות של שיקולים תכנוניים .באותה מידה אינם
יכולים להשאיר את המכלול של השימור ואת תוצאותיו המצרפיות לשיקול
דעתם הפרטי של הבעלים השונים .כל אדם לעצמו יכול לשקול את שיקוליו
הוא ,אבל המכלול עלול להיפגע! אין יכולת במסגרת חוק התכנון והבנייה
לעשות תכנית שהיא תכנית עידוד.
הבעלים של המבנים אמנם נדרשים להשקיע יותר בנכסים שלהם ,אבל
ההשקעה היא בנכס הפרטי שלהם .השקעה זו אינה עוברת לבעלות העיריה.
הניסיון שנבדק בעולם מוכיח שסך הכל כשכל הסביבה משתפצת ,וכשיש בה
הרבה מבנים לשימור זה מעלה את ערך המבנים .בת"א ,קיימת מסורת בת 60
שנים של הזנחה מבישה .בחלקה בגלל חוק הגנת הדייר ,אך בחלקה בגלל
זלזול וחוסר תרבות דיור.
לנושא העברת הזכויות לבנייה ,זה מתייחס רק למבנים לשימור בהגבלות-
מחמירות )כיום הם מונים כ 150-מבנים( ,ולא לכלל  1160 -המבנים שבתכנית.
נושא הקריטריונים לבחירת המבנים ,נערך בצורה מקצועית ,שלא כפי שנטען
ע"י המתנגד .בעתיד הם מתכוונים להעביר מסמך שנפוץ בארה"ב ,כיצד בנויים
הקריטריונים לשימור שם ,כדי שניתן יהיה להשוות.
הקריטריונים שהשתמשו בהם היו שקופים לקהל והוא קיבל אותם .נערך גם
מבחן רגישות לגבי הקריטריונים בקרב מספר אדריכלים בישראל ,המנוסים
בתכנון שימור )כגון אדריכל י .רכטר ז"ל ,אדריכל מייק טרנר ,אדריכל אמנון
בר-אור ואחרים( .המשקלות של כל קריטריון נקבעו לאור מבחן רגישות זה,
ואז הוצגו המשקלות בדיון פתוח מול המועצה לשימור אתרים.
באשר לסגנון האקלקטי .ברמה המקומית ,הוא סגנעון ארכיטקטוני חשוב
מאוד .הסגנון "הבינלאומי" הוא חשוב לא בגלל שהוא קרוי סגנון "בינלאומי",
אלא משום שיש לו באמת חשיבות בינלאומית ,ועומד להיות מוכר בעתיד
הקרוב כבעל חשיבות בינלאומית ,וסגנון זה שאב את הנדבכים שלו בין השאר
מהסגנון האקלקטי ,ככל שזה נראה מוזר .לא ניתן לדלג על שלב בנייה זה
ולפסלו כאילו אינו חשוב .מקרב המבנים לשימור במגבלות מחמירות למעלה
מן המחצית ,הם מבנים בסגנון האקלקטי .המבנה ברח' אלנבי  ,79הוא אחד
המבנים הטובים בסגנון האקלקטי .שני אדריכלים מובילים תכננו אותו.
בקומות הראשנוות אדר' יהודה צוקרמן ובקומות העליונות אדריכל ד.
טבצ'ניק .אין כל כוונה להרוס את המבנה והתכנית נותנת לו פתרונות שעד
היום לא היו לו) .דר' מ .ויינברג ,השיב ,כי בתל-אביב אכן יש תכניות מעודדות,
לדוגמא הביא את תכנית לב-העיר ת"א כתכנית כזו ,המתירה לבנות עוד
קומות על גבי המבנים(.
ראוי לאזכר כי צוות השימור ,קבע למבנה זה שנבנה ב 1925-ע"י שמואל דוד,
ציון משוקלל =  42.0 / 60.0נק' ,זהו ציון גבוה מאוד שתייג אותו כמבנה
לשימור בהגבלות מחמירות.
בעל המבנה ,מר דוד דוד ,אמר בדברי תשובתו ,כי אם יגשו לנושא השימור,
במסגרת של תכנית מעודדת ולא כופה ,כל ההתנגדויות יוסרו ,לדעתו.

המלצת החוקר
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המבנה הנדון ,הינו אחד המבנים היותר בולטים בסגנון האקלקטי ,וראוי לשמרו,
מאד .בניגוד לדעה המזלזלת כאילו זהו סגנון חסר ייחודיות ,ראוי להשאיר את נושא
הערכת חשיבותם הארכיטקטונית של המבנים לאנשי המקצוע ,קרי לארכיטקטים.
למרות שפרוש שמו של סגנון זה הוא סגנון לקטני ,בהיותו מלקט אלמנטים
ארכיטקטוניים ממסורות שונות ,מזרחיות מחד ואירופיות מאידך ,הרי שהשילוב
של סגנונות אלו למסכת ארכיטקטונית מורכבת ומשולבת נעשה בצורה יוצאת מן
הכלל ,והוא הפך למעשה לסגנון מקומי מובחן ,מעין סגנון " -ילידי" ,שיש כלפיו
הערכה מקצועית גבוהה ביותר באשר לחשיבותו בהתפתחות התכנון והבנייה בארץ-
ישראל .לפיכך למרות שמשתמשים כל הזמן באזכורים לגבי הסגנון "הבינלאומי"
או סגנון ה"באוהאוז" ,תכנית שימור זו היא תכנית שימור גם לסגנונות הקודמים
להם כגון הסגנון "האקלקטי" וסגנון ה"אר-דקו" המכונה כסגנון "מיוחד",
שחשיבותם אינה פחותה .זוהי תכנית לשימור הסגנונות העיקריים שהובילו בתכנון
המבנים בארץ ישראל משנות העשרים ועד לשנות השבעים.
אני סומך ידי על רוב התשובות שנאמרו ע"י נציגי הועדה המקומית .איני מסכים
איתם בנושא "שקיפות הקריטריונים לשימור" והפצתם בקרב הציבור בכלל
והמתנגדים בפרט.
באשר לנושא הכלכלי ,עוד נרחיב בפרק המבוא להמלצות ,אבל בקצרה ניתן לומר,
כי עקרון התכנית מבוסס על מתן פיצויים ותמריצים כחלק מן התכנית עצמה
כעידוד לביצוע השיפוץ "השימורי" בפועל .ולכן לא ניתן לבטל בהינף יד את התכנית
כאילו לא שקלה את השיקולים הכלכליים לגבי תכנית "מעודדת" ,אין סוג כזה של
תכנית אלא אם היא מעוגנת במסמך סטטוטורי על פי חוק התכנון והבנייה ,כדי
שתהיה גם מחייבת .גם תכנית "לב תל אביב" היא תכנית סטטוטורית מאושרת .אם
לא תהיה תכנית השימור ,תכנית סטטוטורית מאושרת ,יש סכנה שמבנים ראויים
לשימור ייהרסו במוקדם או במאוחר .נושא זכויות הקנין ושמירתן יידון בפרק
הכולל של ההמלצות .בסיכום ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 9 - (6
מס' המבנה ברשימת השימור 115 -הכתובת-רח' אלנבי  91פינת רח' מונטיפיורי
25
המייצג  -עו"ד הלפרין ואדריכל אביגדור
ברזילי

המתנגד  -זאב פיסצקי  -מנכ"ל
"חברת מושב זקנים ת"א".

עמדת המתנגד -
חברת "מושב זקנים" )בית-אבות( תל-אביב ,היא עמותה המשמשת כבעלים של
מבנה זה .העמותה מכהנת כנאמן של הקדש ציבורי .מטרתה היחידה היא שיכונם
של קשישים מיעוטי-יכולת ,עצמאיים תשושים וסיעודיים.
כל נכסי העמותה וכל תקבוליה ,מיועדים למטרת רווחתם של הקשישים החוסים
בבית-האבות .התשואה אותה מקבלת העמותה מהבנין נמוכה מאוד שכן מרבית
דייריו שוכרים מוגנים על-פי חוק הגנת הדייר .בשל אופי פעולתה שאינו עסקי ,כל
הכבדה חוקית שתוטל עליה ,תפגע בפעילותה וממילא בשלומם ורווחתם של
החוסים.
למבנה זה אין חשיבות הסטורית או ארכיטקטונית .אם בעברו הוא שימש כבית
מלון ,הרי שבמשך עשרות שנים הוא משמש למגורים ,למשרדים ולחנויות .הציונים
שניתנו לו ע"י צוות השימור הם בינוניים ואף נמוכים .הציון המקסימלי ניתן אך
ורק למיקום ,אך זה כשלעצמו אינו יכול לשמש כגורם מכריע או בעל חשיבות
מיוחדת לצורך השימור .למבנה שתי חזיתות חלקות לאלנבי ולמונטיפיורי ,וקשה
להגיד שזה בנין ששווה לשמר בו משהו .בסיכום ,היות והמבנה אינו ראוי לשימור,
מבקשים להוציא אותו מתכנית השימור.
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עמדת הועדה המקומית
המבנה שהיה בעבר "מלון בלפוריה" ,הוא מבנה בסגנון האקלקטי שתוכנן ע"י
האדריכל פיינשטיין ונבנה בשנת  .1921צוות השימור קבע לו ציון משוקלל = 60.0
נק'  28.5 /נק'.
המבנה ברח' אלנבי  ,91שונה בצורה די רדיקלית בשנות ה 30-של המאה העשרים.
היתה לו פינה קמורה ,והוא חלק משורה של בתי-מלון שנבנו לאורך רח' אלנבי.
כמעט כל בית פינתי באזור זה ,היה בית מלון .לא ניתן לצפות את הערך האדריכלי
שלו ,ולא ניתן להעריך אותו על-פי הצילומים של היום .עד שלא רואים את הצילום
המקורי של המבנה ,לא מבינים למה הכוונה .צוות השימור סבר שאפשר להוסיף
בנייה על גבי הבנין ,ותוך כדי הוספה שתממש את הזכויות על הגג ,לחשוף את
הערכים המקוריים של המבנה.
המלצת החוקר
אין כל ייחוד ארכיטקטוני במבנה זה .הסימן הדל לנופך ארכיטקטוני ,הוא פס
כרכובי דקורטיבי ,בחלקו העליון של המבנה ,הנקטע לפתע )כנראה כתוצאה
משינויים שחלו במבנה( והרפליקה שלו בחלקו התחתון של המבנה מעל קומת
הקרקע .למבנה זה אין באמת שום ייחוד אחר .כדי לשחזר את מראהו הראשוני של
המבנה תוך תיקון כל הסטיות וההוספות ,עלול להידרש שיפוץ "שימורי" ,שעלותו
תהיה גבוהה למדי ,ביחס למה שניתן יהיה להשיג עבור הבנייה הנוספת על-הגג .כל
זה אמור להיות מוטל על עמותה מעוטת יכולת .אני סבור שההשקעה אינה מוצדקת
מבחינת הערך הארכיטקטוני שכביכול יוחזר לבנין .הציונים שניתנו למבנה הם
גבוהים מדי ואינם משקפים נכונה את ערכו של המבנה למטרת שימור .אני ממליץ
במקרה זה ,לוותר ולקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 10 - (6
מס' המבנה ברשימת השימור 183 -הכתובת  -רח' ביאליק 24
המייצג  -עו"ד ציפי מרגלית  -משרד עו"ד
יגנס-טויסטר

המתנגד  -חברת "בית מנחם"
בע"מ

עמדת המתנגד -
לעמדת המתנגד היו שתי פזות )שני שלבים(.
בשלב הראשון :הוגשה התנגדות נמרצת מאוד שתמציתה היתה זו- :
 .1התכנית קובעת כי הבנין הינו לשימור בהגבלות מחמירות ,ולא תותר בו
תוספת בנייה .התכנית גם קובעת הוראה גורפת האוסרת על הריסתו של מבנה
לשימור.
 .2מזה קרוב ל 6-שנים מקדמת הועדה המקומית לתכנון  -ת"א ,בשיתוף פעולה
עם החברה ,תכנית נקודתית לחלקה זו ,המבוססת על הריסתו של הבניין
הקיים תוך קביעת הוראות להקמת בניין חדש על החלקה.
 .3ביום  1.5.96דנה הועדה המקומית לתכנון ת"א בתכנית המוצעת שתכליתה:
"הריסת המבנה הקיים ברח' ביאליק  24המשמש כגן ילדים והקמת מבנה
מגורים חדש עם אופציה לשימושי מסחר כגון גלריה או בית קפה בקומת
הקרקע" .הועדה החליטה לאשר את התכנית בשתי החלופות ולהעבירה לדיון
להפקדה בועדה המחוזית .לאחר כל ההשתלשלות של הטיפול בתכנית ,מאז
יוני  2000נמצאת התכנית בועדה המקומית וממתינה להעברה לדיון להפקדה
בועדה המחוזית.
 .4הכללת בנין כבנין לשימור בתכנית ובפרט שימור עם הגבלות מחמירות הינה
פעולה שלא בתום לב של הרשות העירונית.
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 .5מתכנית השימור נעדרת תכנית כלכלית ותמיכה ציבורית לביצוע התכנית.
 .6האמצעים הכלכליים בתכנית בלתי ישימים ובלתי כדאיים.
 .7התכנית מתנה מתן התוספות לתמרוץ השימור באי הגשת תביעה לפיצויים
לפי סעיף  197לחוק התכנון ע"י המתנגדים .סעיף זה אינו מקובל על
המתנגדת.
 .8ועדת התכנון מתבקשת להורות על ביטול הוראות התכנית המתייחסות
לחלקה ולבנין ספציפי זה ,נשוא ההתנגדות ,מטעמים ספציפיים ומטעמים
כלליים.
 .9הטעמים הספציפיים הם - :הכנתה של התכנית לחלקה זו ,לפיה יש להרוס את
הבנין ,שגובשה בשיתוף פעולה עם צוות השימור ,שהסכים כי לבניין אין ערך
שימורי .כמו כן קידומה של התכנית הזו מעוגן בפסק דין של בית המשפט
והתכנית באה לפצות על נזקי הבנייה בחלקה סמוכה.
 .10הטעמים הכלליים לביטול התכנית הם :אי-ישימותה של תכנית השימור.
בשלב השני של הופעתה בעדותה בחקירה בפני החוקר ,אמרה עו"ד ציפי
מרגלית- :
מן הראוי היה שהתכנית המתקנת שהוגשה לחלקה זו שהיא נשוא ההתנגדות
היתה מקבלת תוקף מזמן ,אבל משום מה לא הצליחו נציגי עירית ת"א להביא
עבודה זו לידי גמר .היתה זו העדפתה של הועדה המקומית לתכנון ,לקדם
תכנית שעיקרה הוא הריסת הבנין הקיים ,ובניית בנין חדש.
ההתנגדות שלהם אומרת במפורש שהעיריה "התבלבלה" .לא יכול להיות
שמחד הם מקדמים תכנית נקודתית להריסת הבנין כחלק מפסק דין ,תוך
הוצאת הבנין מחובת השימור ,ומאידך הם מכניסים את המבנה לשימור
במגבלות מחמירות.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון "מיוחד" ,שזכה לציון משוקלל נמוך יחסית מצוות-השימור  60 -נק' /
 24.5נק' .שנת הקמתו כנראה .1920 -
המלצת הועדה המקומית היא לקבל את ההתנגדות ולהוציא את המבנה מרשימת
השימור.
המלצת החוקר
אני מאמץ את המלצת הועדה המקומית .גם לולא המליצה הועדה המקומית
להוציא את המבנה מרשימת השימור ,הייתי אני ממליץ לעשות כן ,כי לדעתי המבנה
אינו ראוי לשימור .ממליץ איפוא לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 26 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור79 -
המתנגד  -חב' "בתי מלון
מאוחדים" ,וחב' ""SABONA

הכתובת  -רח' אלנבי  6 ;4 ;2ורח' הרברט
סמואל 56
המייצג  -עו"ד יעקב גלאור וכן אדר' נחום כהן

עמדת המתנגדים -
המתנגדים מתייחסים למבנים שברשותם כאל "מבני מתחם אמבסדור" ,על שם בית
המלון שבמתחם זה .להן תמצית הטענות- :
 .1תכנית השימור פוגעת בקנין בעלי המבנים המיועדים לשימור באופן בלתי
שיוויוני ובערך נכסיהם ,אך אינה מבטיחה פיצוי הולם.
התכנית מטילה על הבעלים חובת שיפוץ ואחזקה ללא מתן כל פיצוי.
.2
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 .3תכנית השימור היא תכנית גרנדיוזית רחבת היקף ,שהועדה המקומית עתידה
להידרש בגין אישורה מאות מיליוני דולרים ,ומכיוון שאין לועדה מקור כספי
למימון הפיצויים ,אין מקום לאשרה מלכתחילה.
 .4שימור בניני מתחם אמבסדור ,בתכנונם המקורי משנות ה 20-של המאה
הקודמת ,סותר לחלוטין את הסביבה הטבעית והבנויה ,ואת תכנונם ופיתוחם
וסגנונם של הבנינים הסמוכים.
 .5שימור הבנינים במתחם "אמבסדור" בצורתם הנוכחית תגזור על המתחם ועל
האזור כולו כלייה מבחינה מסחרית ,חברתית ותיירותית ותפגע בציבור כולו.
תוצאת הכללת המתחם בתכנית השימור ,תהיה שמתחם אמבסדור יוותר
לנצח משכן למלונות מפוקפקים שעיקר אורחיהם פועלים זרים ואלמנטים
שליליים.
 .6הועדה המקומית יזמה ואישרה לפני מספר שנים ,תכנית מפורטת ,לפיתוחו
של מתחם "אמבסדור" .שינוי המדיניות הקיצוני של הועדה המקומית
המבקשת עתה לשמר את בנייני המתחם אינו מוסבר ובלתי מוצדק.
המתחם היה אמור להיהרס ותחתיו להיבנות מבנה מסחר ותיירות בן 33
קומות.
 .7תכנית השימור פוגעת בקנין בעלי המבנים לשימור ,ואינה מבטיחה פיצוי עבור
ערך הנכס.
 .8ביחס למבנים לשימור ,ללא מגבלות מחמירות ,מגבילה תכנית השימור את
תחילת תכנית "ס'" )המתירה הוספת קומות על מבנים ישנים( ,להוספת קומה
אחת בלבד .בנוסף ,הועדה המקומית ,רשאית לאסור באופן גורף על חנייה
בחצרות המבנים לשימור.
 .9הועדה המקומית מבקשת ,במסגרת תכנית השימור ,להציע לבעלי המבנים
"תמריצים" שונים )כגון" :ניוד זכויות"( ,אשר אין בהם פיצוי של ממש על
הפגיעה בזכויות הקנין הכרוכה בתכנית השימור ואשר מרביתם כלל אינם
חוקיים .התמריצים בהליכי ההיתר שוליים.
 .10בפני הועדה המקומית כלל לא עמדה חוות דעת שמאית כוללת בדבר היקף
הפיצויים שעלולה הועדה המקומית להידרש לשלם בגין אישור תכנית
השימור.
" .11ניוד ומסחר בזכויות הבנייה" הוא רעיון בלתי ישים מבחינה מעשית ,הוא
מוגבל למגרשים עם זכויות בלתי מנוצלות .אין אפשרות לתת תמריצים
בכפייה.
 .12בהיעדר מקורות למימון תכנית השימור יש להתנות אישורה בבטחונות
לפיצויים.
 .13אין הצדקה אדריכלית או היסטורית לשימור בניני מתחם "אמבסדור".
 .14הקריטריונים להכללת מבנים לשימור הם בלתי סבירים בעליל.
 .15שימוש מפלה בקריטריון השימור .תכנית השימור יוצרת אפליה ברורה בין
מתחם "אמבסדור" לבין הבנינים הסמוכים לו שאינם מיועדים לשימור.
האבסורד הגדול ביותר הוא שאותה ועדה מקומית המבקשת עתה לשמר את
מבני המתחם ,היא זו שאישרה את הפיתוח של המגרש הנמצא ממול למתחם
"אמבסדור" )בו שוכן כיום בניין "מגדל האופרה"( במקום זה שכנו בעבר
משכן הכנסת הראשונה של מדינת ישראל ולאחר מכן בנין האופרה של תל
אביב ,אשר לא יכול להיות ספק בדבר הערך ההסטורי שלהם .לאור זאת,
ההחלטה לכלול את מתחם "אמבסדור" מפלה אותו לרעה ופוגע באופן בלתי
שוויוני בזכויות בעליו.
ובהופעה בעל פה הוסיפו המייצגים את הטיעונים הבאים- :
 .1התכנית הזו היתה צריכה להיקרא "תכנית לשימור מתחמי".
 .2כיכר הרברט סמואל )שמתחם "אמבסדור" ,הוא חלק מהמבנים המגדירים
את החלל שלה( זכתה בתחרות לעיצוב החזיתות בשנת  ,1925ע"י האדריכל
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.3

הידוע יוסף נויפלד ,ובאותה תקופה היא היתה הכיכר היחידה מהסוג הזה.
היום ,נעשתה הפרה בעצם של החלל הציבורי ע"י מין בנין של תכנית נקודתית,
שלא התחשב במה שקורה במקום זה .יש פה חוסר איזון מדהים כי עכשיו
מבקשים לשמר את המשולשים )הקשתות "המשולשות" בצורתן( שהם
תוצאה של התחרות של החזיתות .זה נקרא להרוס את הכיכר מפני שהחלל
נהרס .אם נתחיל לשמר ,אז צריך להרוס את הבנין הגבוה )שנבנה ממול מתחם
"אמבסדור" המכונה מגדל האופרה( ,אם באמת רוצים להפעיל תכנית שימור,
לשמור על החלל האורבני ועל הכיכר העירונית .בסופו של דבר ,מקום זה הוא
"השער לתל אביב".
האינטרס התכנוני אדריכלי מחייב שהכיכר הזאת תהיה פחות או יותר
סימטרית ,תוך נסיון לשמר אלמנטים כאלה ואחרים של הבנין הזה .אבל ,לא
לייצר מצב א-סימטרי ,שמצד אחד על חורבות אתר כנסת ישראל הראשונה
עומד בנין בולט מאוד ,בן עשרות קומות ובצד השני יישמר בית מלון מפוקפק,
שספק אם יש לו היום איזה שהוא ערך פרט לזה שהוא מאכסן כיום עובדים
זרים ,המועמדים לגירוש .אפילו הנסיון לשמר את הקשתות הוא נסיון קלוקל
משום שהקשתות היו גבוהות יותר ,והקשתות כאן הן קשתות קטנות ,קשתות
מוסלמיות קטנות יותר ,ונמוכות יותר ,גם יחסית למה שקיים בצד השני.
אם יש מקום בו אפשר להסתפק בשימור חזיתות מבחינה אדריכלית ,זה
המקום.

עמדת הועדה המקומית -
מתחם "אמבסדור" )כפי שכונה בפי המתנגדים( ,הם מבנים בסגנון הבינלאומי
שתוכננו ע"י אדריכל יוסף נויפלד ונבנו ב .1925-במקור הם תוכננו כבית מלון,
ואמנם לכאורה הם משמשים כ"מלון" עד היום ,אבל בחלקם הגדול הם משמשים
לאכסון עובדים זרים ,רובם ממתינים לגירושם מישראל .החלק התחתון משמש
למסעדות ,בתי-קפה ומסחר .צוות השימור קבע ציון גבוה למבנה =  32.0 / 60.0נק',
אך לא די בו כדי להכניס את המבנה לקטגוריה של שימור בהגבלות מחמירות.
עקרונית הם מסכימים עם אדריכל נחום כהן שיש להתייחס לראיה המתחמית .לגבי
התכנית משנת  ,1996שהועדה המקומית הביעה את דעתה שצריכים לאשר שם
אחוזי בנייה דומים לאלה המקובלים ברצועת החוף של ת"א .משמעות מדיניות זו,
הסכמה ל 300-עד  400אחוזי בנייה תלוי בשימושים .הם מתמודדים עם בעיה של
מימשק בין כמה תכניות החלות באותו מתחם גיאוגרפי ,והמתקדמות במקביל.
מטרותיה של כל תכנית מעט שונות .לא יודעים איזו תכנית תאושר קודם ואיזו
מאוחר יותר .איזה אלמנטים של שימור ניתן להבטיח באותה תכנית ,שהוזכרה ע"י
המתנגדים ,משנת  ,1996זה לא הובהר עד הסוף משום שהבעלים לא הצליחו
להתאחד .אחוזי הבנייה שהוזכרו ע"י נציגת הועדה המקומית היא בתנאי שהיו
פועלים בקנה מידה של מבנן שלם בין רחובות והדבר לא התממש  -קידום התכנית
נפסק בשנת  .1996משום שלא ידעו איזה מטרות שימוריות ניתן יהיה להשיג
במסגרת תכנית מעין זו ,הכניסו את המבנים הללו לתכנית השימור ,כדי להשיג ככל
שניתן במסגרת תכנית השימור שהוגשה .בכל מקרה ,חוות דעתה של הועדה
המקומית שיש לדחות את ההתנגדות.
לאור כל מה שנאמר ,היא תציע שצוות השימור ואנשי עיריית ת"א יבדקו את העניין
שנית.
המלצת החוקר
על פי עמדותיה הקודמות של הועדה המקומית ,הייתי חושב להשתמש בביטוי
התלמודי" ,טובל ושרץ בידו" .שכן ,להכתיב שימור לאגף הדרומי של כיכר הרברט
סמואל שבו יש מגבלות חמורות על תוספות הבנייה שתותרנה על הגג ,בעוד שבאגף
הצפוני של אותה כיכר עצמה ניתן היתר לבנות מגדל מגורים ענקי ,אינו עולה בקנה
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אחד עם היגיון תכנוני ,הגינות או טעם טוב .אבל לאור התפתחות הדיון ,נדמה לי
שנציגי הועדה המקומית הבינו את האבסורד שבסיטואציה זו .מחד ,אני סבור שיש
לשמר את העיצוב הבסיסי של קומת הקרקע ,על עמודים וקשתותיה )המשולשות(.
מאידך ,באשר לקומות העליונות ,ניתן לחשוב על בנייה בעלת עוצמה ונפח העולים
על קומה אחת נוספת ,כזו שתתאים עצמה לפרופורציות של המבנים באגף הצפוני
של הכיכר )מגדל האופרה( .אם ארשה לעצמי להשתמש לרגע בניסוח של המתנגדים,
הם דיברו על "שימור החזיתות" ,וכמובן יש בכך היגיון כי חייבים להסתכל על
האנסמבל של הכיכר על שני חלקיה ועל ההגיון שבעיצוב הסימטרי של הכיכר ,שהיא
אחד המקומות המיוחדים ביותר של תל אביב ,ואיקונה רבת שנים של עיר ,כולל
חשיבותו ההיסטורית של האתר כולו .עד שתוכרע הסיטואציה כולה מבחינה
עיצובית של המתחם ,אני ממליץ בנסיבות אלו לקבל את ההתנגדות בחלקה ,בנוגע
לעיצוב החזיתות בהתאמה ושמירה על קוי המתאר האופייניים שלהם .ובאשר
לבנייה העתידית מעל מבנה זה ,יש צורך להכין תכנית בהסכמה בין מהנדס העיר,
צוות השימור ,הועדה המקומית והועדה המחוזית ,ואף תוך התייעצות עם החברות
היזמיות בעלות המבנים במתחם הדרומי.
מס' סידורי )בישיבה מס' 22 – (6
הכתובת  -לכל שטח התכנית
המייצג  -אדריכל ישראל גודוביץ  -יו"ר
אגודת האדריכלים

התנגדות כללית
המתנגדת  -אגודת האדריכלים
ומתכנני ערים

עמדת המתנגדת -
לאגודה ענין ציבורי בתכנית והיא מגישה התנגדות זו מכח סעיף ) 100ד( לחוק
התכנון והבנייה.
)מכיוון שהתנגדותו של יו"ר האגודה ,אדריכל ישראל גודוביץ ,אשר נשמעה בעל פה
באופן ישיר ע"י החוקר ,היתה בלתי בהירה ועמומה במידה מסוימת ,בחרתי להביא
את כתב ההתנגדות בשלמותו ,כדי לנסות ולהבין טוב יותר את מהות ההתנגדות(.
כללי
באופן עקרוני ,תכנית לשימור מבנים ואחרים בכלל ,הינה אקט מאוד חיובי הן
מהבחינה האדריכלית והן מבחינת הצדק ההיסטורי והציבורי .תכלית התכנית נשוא
כתב התנגדות זו הינה ראויה באופן כללי ,אלא שהדרך המוצעת על ידי יוזמת
התכנית למימושה לקויה ועלולה להביא בפועל לתוצאה הפוכה מתכליתה המקורית
של התכנית.
מאחר שהתכנית מתייחסת לכמות חסרת תקדים של כ 30%-מהמבנים הקיימים
בעיר ההיסטורית ,ואשר כולם נמצאים בבעלות פרטית .יש צורך לכלול בהוראות
התוכנית התייחסות לנושאים הבאים:
ההשפעה האורבנית של שיפוץ  /שימור מבנה בודד על הרחוב והמיתחם.
.1
 .2התנגדויות בעלי הנכסים אשר יגרמו לעיכוב  /השהייה ואי ביצוע התכנית ,דבר
שעלול לפגוע בתכליתה של התכנית  -דהיינו שימור וכתוצאה מכך להתפוררות
הקיים ואובדן בלתי הפיך של השימור עצמו.
 .3חסרים בתכנית מנגנונים צודקים והגיוניים להבטחת זכויות הפרט  -הכל כפי
שיפורט להלן.
 .4קביעת המבנים המיועדים לשימור על ידי יוזמי התכנית ,גם אם נעשתה כדין
ומתוך סמכות ,הרי שבהעדר התייעצות ציבורית ומקצועית ,הקביעה אינה
הולמת את רוח תקופתנו.
במידה ומוסדות התכנון יחליטו לקבל ולאשר ,חרף האמור לעיל ,את התכנית כולה
או בתיקונים קלים  -אבקשכם להתייחס לנקודות כדלהלן:
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א .התכנית ,באם תאושר ,פוגעת ו/או עלולה לפגוע פגיעה של ממש בזכויות
הקנייניות של הפרט ו/או הגוף ו/או הציבור ו/או הגורם אשר התכנית
מתייחסת אליו )להלן לשם הקיצור " -הפרט"(.
לצד הירידה הצפויה להיות ,בעקבות אישור התכנית ,בערכם של הנכסים
המיועדים לשימור ,הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך ,כופה התכנית על הפרט
הוצאות כספיות רבות במסגרת בדיקת זכויותיו ו/או אכיפתן )הוצאות
שמאות ,הוצאות מינהליות ,הוצאות משפטיות וכיו"ב( ו/או במסגרת חובותיו
מכח התכנית )כגון שיפוצים(.
ב .בתכנית חסרים מנגנונים ראויים להבטחת זכויות הפרט ,בין היתר לעניין
צמצום ו/או פיצוי נאות ו/או מובטח לפרט בגין הנזקים העלולים להיגרם לו
עקב אישור התכנית.
ג .לצמצום הפגיעה בפרט למינימום סביר ולאיזון האינטרסים והכוחות בין
הרשות לפרט ,חייבת התכנית לכלול את כל אלה ,אשר בהעדרם אין לאשר
התכנית:
 .1על יוזמת התכנית להמציא לאלתר ,טרם אישור התכנית ו/או בתנאי
לאישורה ,הערכת שמאי ,אשר ימומן על ידה בשל היותה היוזמת.
הערכת השמאי תתייחס לשינוי בשווי הנכסים ו/או האתרים
המיועדים לשימור בעקבות התכנית ,תוך התייחסות לזכויות הבניה
וההקלות שהיו יכולות להיות מוענקות לנכסים אלמלא התכנית ,לרבות
הזכות ו/או האפשרות להרוס את המבנים המיועדים לשימור ובניית
בנינים חדשים תחתם; כן תתיחס השמאות לעלויות שיפוץ הנכסים לפני
התכנית לעומת העלויות בעקבות קיומה של התכנית ,כולל עלויות
הקשורות בדיור מוגן ,עלויות הקשורות בהריסת הרחבות אשר בוצעו
בעבר )על הפגיעה בזכויות מגורים ובזכויות אחרות כתוצאה מכך(; כן
תתייחס השמאות לעלויות "תיק שימור".
 .2התחייבויותיה הכספיות של יוזמת התכנית כלפי בעלי הנכסים
בעקבות התכנית ,בגין היותה היוזמת - ,תהיינה מובטחות בערבויות
בנקאיות ,על מנת להבטיח את זכויות הפרט ועל מנת לא לגרור אותו
לבית המשפט לאכיפת זכויותיו.
 .3בהתייחס למלוא התקופה שהתכנית נמצאת במוסדות התכנון ועד
גמר כל ההליכים המשפטיים האפשריים  -תתחייב יוזמת התכנית,
מראש ,שלא להקפיא את התכנון והבניה  -במבנים ובאתרים המיועדים
לשימור וכן תתחייב שלא להטיל איסורים והגבלות בסנקציה
להתנגדויות לתכנית ,או כאמצעי לחץ על הציבור או מכל סיבה אחרת.
בענין זה ,היוזמת תתחייב ותסיר כל ספק לגבי השימוש שהיא יכולה
ו/או רשאית לעשות בסעיף  78לחוק התכנון והבניה ו/או בסעיף 4
לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה.
 .4במקרה שיוזמת התכנית תחליט כי "טובת הציבור" או טובת
"הערכים ההיסטוריים" ,לכאורה ,עומדים מעל הפגיעה בזכויות הפרט
וזכויות הקנין על פי חוק יסוד :כבוד האדם וחירותו וכי ,לדעתה של
היוזמת ,התקיים האיזון בין האינטרסים במידה הנדרשת - ,תממן
יוזמת התכנית הבאת העניין העקרוני שביסוד התכנית ,בפני בתי
המשפט המוסמכים ,דהיינו :בית המשפט העליון בשבתו כבית המשפט
הגבוה לצדק ו/או בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים
מינהליים.
ובהופעתו בעל-פה הוסיף אדריכל ישראל גודוביץ' את הדברים הבאים- :
 .1תכניות קיימות ומאושרת בת"א ,כמו התכניות הקרויות תכנית "ע" "ס",
ו"מ" ,הדומות לתכנית השימור במובן זה שהן חלות על חלק גדול מאוד של
העיר ת"א ,כמעט על כל החלק של "העיר ההסטורית" )בתל-אביב( ,אם לא
160

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

.2

.3

יותר ,אין בהן הפלייה בין מתחם ,מבנן או בית .ואילו בתכנית השימור,
ש"הקו הכחול" שלה מקיף את שטח העיר כולה ,יצרו מצב שבו רק 1400
מבנים מתוך  8000המבנים שבעיר ההסטורית ,מסווגים לשימור .אנחנו רוצים
התייחסות לכל המבנים הכלולים בתחום תכנית זו.
כפי שאומר אדריכל נחום כהן ,בדיון על הנושא הקודם ברחוב אלנבי ,שתכנית
השימור עשויה בעצם מתכניות נקודתיות רבות .הדרישה כאמור של אגודת
האדריכלים ומתכנני הערים ,שההתייחסות תהיה לכל המבנים שבתחום "הקו
הכחול" של תכנית השימור .הועדה המקומית יכולה להשיב בשלילה ,להגיד
שזו "תכנית מיוחדת" ,או כל מיני דברים אחרים .אבל הוא לא מציע לנציגי
הועדה לענות מיידית ,אלא לשקול קודם את בקשתו.
"האם יש תכנית שימור דומה לזו שהוכנה לעיר ת"א ,באיזה שהוא מקום אחר
בעולם? התשובה היא  -לא!" .יש תכניות כלליות לשימור כמו למשל בפריז -
התכנית אוסרת לבנות מעל לגובה של שמונה קומות .במונפרנס הם נכשלו
בגלל המגדל שהתירו לבנות שם ,אבל הם לא רוצים לחזור על זה ,פעם נוספת.
בבודפשט אסור לבנות מגדלים וגם בקלן אסור .כשהיה מהנדס העיר תל אביב,
פעל להגדרת "העיר ההסטורית" כדי להחיל עליה את כל הכללים כנגד מה
שרצה למנוע .והנה ,לפני שבועיים בחסות הועדה המקומית מביאים לדיון עוד
מגדל נוסף .ובכן ,מה יקרה ,תשמרו שני מבנים ויקימו עשרה מגדלים? איזו
צורה יש לנו ובאיזו זכות מוסרית יכולה אותה ועדת תכנון מקומית לדבר על
"מתחם מוסך דן" ועל בנין ברח' אלנבי .אין לועדה זו זכות מוסרית .הוא רק
אומר מראש ,אחרי שייגמר תהליך החקירה ,ואחרי שאגודת האדריכלים
תשמע תשובה ,הם יגישו תביעה על הפלייה!

עמדת הועדה המקומית
תכנית שימור מעצם מהותה ,היא תכנית המייחדת מבנים מסוימים .היא יכולה גם
להכיל מתחמים שלמים .לא ברור מאיזה היבט מבקש אדריכל י .גודוביץ' ,שהועדה
המקומית תתייחס ליתר המבנים בעיר )הכלולים בתחום "הקו הכחול" של התכנית(
שלא הוגדרו כמבנים לשימור .התכנית המופקדת הראשונה בנושא השימור חולקה
למתחמים לשימור ,והתייחסה לבנינים הנמצאים בתוך המתחמים אלא שכדי לקדם
את התכנית בקצב מהיר יותר ,הוחלט לחלק את התכנית לשימור לשתי תכניות- :
האחת ,המכילה את המתחמים לשימור ,והשנייה ,המתייחסת למבנים לשימור
כמבנים בודדים .לפי חוק התכנון לא רק שזה אינו אסור לתת הוראות שונות
במתחמים שלמים או לחלקות שונות ,אלא שזו למעשה המשמעות של החוק .מותר
להבדיל בין יעודי קרקע שונים ,ובין מבנים שונים ,למשל ,מבחינת מספר הקומות
וכו' ,בתנאי שהשיקולים הם שיקולים תכנוניים ,אבל אלה בהחלט הכלים של חוק
התכנון והבנייה ,אין לנו כלים אחרים .
ראוי ונכון על פי חוק התכנון והבנייה לבחור מבנים שיש להם ייחוד מסוים
ולהתייחס אליהם ולעשות מהם נשוא התכנית .מבחינה משפטית אין שום בעיה עם
זה ואין ספק בכך.
הבקשה של אדריכל י .גודוביץ' נובעת מההנחה שאסור להתייחס לאלף מבנים
)בערך( שנבחרו מתוך כחמישים אלף מבנים .הועדה המקומית לתכנון ומינהל
התכנון וההנדסה בעירית ת"א ,חושבים שזה מותר ,לא רק מותר אלא אף רצוי.
אינם מבינים את כוונתו של אדר' י .גודוביץ' ,שצריך להתייחס לכל יתר המבנים.
נציגי הועדה המקומית הסבירו את התהליך ואיך נבחרו המבנים לשימור על פי
קריטריונים שנקבעו מראש.
הם אינם בטוחים שהבינו את שאדר' גודוביץ'  -מבקש ,אבל לדעתם בקשתו אינה
מעשית ,ולכן הם מציעים שתשובתם תהיה שהנחת היסוד שלו אינה נכונה ולכן אין
הם חייבים להתייחס אליה ,מעבר למה שכבר נאמר על ידם כאן .מציינים שהיתה
בתכנית השימור שלהם התייחסות מפורשת ל"עיר ההיסטורית" של ת"א )הכוונה ל-
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 8000המבנים הקיימים במרכז העיר ,שרובם משנות העשרים של המאה הקודמת
ועד שנות השבעים שלה(.
המלצת החוקר
לדאבוני ,אדר' גודוביץ' יו"ר אגודת האדריכלים ומייצגה בדיון ,איבד את סבלנותו
ופרש מהישיבה לפני שנסתיימה השמיעה בעניין אותו העלה וכך לא שמע את
דבריהם של נציגי הועדה המקומית במענה לטיעונים שהעלה .הדברים שהועלו על
ידו בכתב ההתנגדות ,ברורים יותר .גישת המתנגד פה נובעת בעיקר מנקודת הראות
של זכויות הפרט אבל אין בה איזון ,מאידך ,בהתייחסות לצרכי הציבור בתל-אביב
ככלל ולזכויותיו .גישה זו עומדת בסתירה לעצם הכרזתו של אדר' י .גודוביץ' על כך
שהתכנית היא "אקט מאוד חיובי" ,הן "מבחינת הצדק ההסטורי והציבורי
ומהבחינה האדריכלית" .מה שמופיע לאחר מכן בכתב ההתנגדות ובטיעון בעל פה
סותר את הצהרתו הראשונית.
למשל ,הוא טוען ש"חסרים בתכנית מנגנונים צודקים והגיוניים להבטחת זכויות
הפרט" ,על מה מסתמכת קביעה זו?  -לא ברור! לא ברור גם למה הכוונה שהתכנית
עלולה לפגוע בזכויות הקניניות של "הציבור" .וכן כי חסרים בתכנית מנגנונים
לפיצוי הפרט.
ומה לגבי התמריצים הכלולים בתכנית כתמורה לביצוע פעולות השיפוץ והשימור או
לגבי האפשרות הנתונה בתכנית ל"ניוד זכויות בנייה" ,במקרה של מבנים לשימור
בהגבלות מחמירות?
יחד עם זאת יש גם הגיון תכנוני בדרישתו לכלול בהוראות התכנית את בחינת
השפעת השיפוץ/השימור ,של מבנה בודד על הרחוב ,המתחם )או קטע הרחוב
הרלבנטי  -י.ג ,(.יש בכך הגיון משום שאם מוסיפים בנייה על גגו של מבנה לשימור,
משתנה נפחו ומשתנה חזותו וכו'.
באשר לדרישה להמציא הערכת שמאי טרם אישור התכנית ,זו דרישה בלתי סבירה.
הערכת שמאי תלויה בתנאים העשויים להשתנות מעת לעת .התכנית אינה מחייבת
לבצע את השיפוץ השימורי באופן מיידי לאחר אישור התכנית .ומה יקרה אם ביצוע
השימור יתעכב במשך שנים? הרי שאז הערכה שמאית מוקדמת עשויה להתברר
כבלתי עדכנית ובלתי רלבנטית ,שיש לחזור עליה .יש טעם בהערכה שמאית ,סמוך
לעת ביצוע השיפוץ ואז יכולים שני הצדדים להביא הערכות שמאיות עדכניות
ולהכריע בענין אם תהיה דרישה לכך .הערכות שמאיות כלליות לגבי התכנית ,בוצעו
מדגמית ,ע"י עיריית ת"א .לדעתי ,דרישתו של אדר' י .גודוביץ' בלתי מעשית .אין
צורך לבחון את כל המבנים הכלולים ב"קו הכחול" של התכנית .התכנית בחנה את
כל המבנים בתחום העיר ההסטורית על פי קריטריונים ,וזו נראית בחינה הוגנת
ומקצועית .נשאלת השאלה ,למה הותווה "הקו הכחול" של התכנית בגבולותיה של
העיר ת"א-יפו כולה? לגבי שאלה זו יש לי שתי תובנות .האחת :יש להתייחס
לתחומי העיר כולה משום שתכנית זו היא רק חלק אחד מהתכנית ,הכוללת חלק
נוסף המתייחס לחלוקה למתחמים לשימור .לאחר אישורו של החלק הראשון
המתייחס למבנים לשימור ,יבוא תורו של החלק השני העוסק במתחמים ,להידון
במוסדות הסטטוטוריים ,והמתחמים עשויים להשתרע על פני גבולות נרחבים יותר
מתחומיה של "העיר ההסטורית" .כמו כן עשויים אולי להתגלות פה ושם מבנים
נוספים ,שבמחשבה נוספת יוחלט שהם ראויים לשימור .הסיבה השניה" - :ניוד
זכויות הבנייה" ,המתאפשר ע"י התכנית ,יכול להיעשות לכל מבנה בתחום העיר תל-
אביב-יפו .אשר על כן צריכה כל העיר להיות כלולה בתחומי תכנית השימור.
המלצתי איפוא היא לדחות את ההתנגדות .למעט אותן הערות אשר המלצתי קודם
להתחשב בהן בעת הניסוח הסופי של הוראות התכנית.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 25 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 74 -

הכתובת  -רח' אילת 53

המתנגד-מרים ריקס ויעל קוריצקי

המייצג  -משרד עו"ד יגאל ארנון ,עו"ד
לובן ועו"ד קוריצקי

עמדת המתנגד -
 .1התכנית פוגעת באופן חמור בזכותן הקנינית של המתנגדות ,ומטילה עליהן
איסורים ומגבלות מרחיקות לכת.
 .2החלתה של תכנית השימור על המבנה הינה בגדר אפלייה ,שכן בסמוך למבנה
אושרו תוכניות בנין עיר בנוגע למתחמים לשימור ומבנים לשימור .במסגרתן
אושרו אחוזי בנייה גבוהים ,המתנגדות זכאיות ליזום תכנית דומה לגבי
המבנה שלהן.
 .3התכנית הינה בלתי סבירה ובלתי מידתית ,בהיותה פוגעת בזכויות המתנגדות
פגיעה חמורה בניגוד לסעיף  8לחוק היסוד "כבוד האדם וחירותו" .התכנית
בלתי סבירה גם לאור תחולתה הגורפת על למעלה מ 1500-מבנים.
 .4רשימת המבנים לשימור ,נקבעה באופן שרירותי וללא קריטריונים ברורים
ופומביים .היעדר הקריטריונים או היעדר פרסומים ,אינו מאפשר למתנגדות
למצות זכותן להתנגד לתכנית השימור.
 .5התכנית מתיימרת להכיל הוראות עונשיות ולשלול זכויות המוקנות על פי דין.
לדוגמא  -על פי סעיף .10.1.3א .3.לתכנית ,מבנה לשימור שנפרש ללא היתר
כדין ,יהיו זכויות הבניה לגביו על פי ההיתר המקורי של המבנה שנהרס .על פי
סעיף .10.1.7ב לתכנית ,מתן תוספות בנייה להעברה למגרש מקבל ,כתמריץ
לשימור מבנים ,מותנית באי-הגשת תביעה על-פי סעיף  197לחוק התכנון
והבנייה בגין אישור תכנית השימור .הוראות אלוה מהווה חריגה מסמכות
ונוגדות את תקנת הציבור.
 .6התכנית אינה מבוססת על מקורות מימון ראויים .לתכנית לא צורף כל תחשיב
כלכלי-שמאי ,אמין וחיצוני ,אשר יש בו תחזית על הפיצויים שיאלצו רשויות
התכנון לשלם בגין אישור תכנית השימור.
 .7הוראות התכנית בנוגע לתימרוץ שימורם של מבנים הינן בלתי ישימות ובעלות
משמעות כלכלית שולית ,בכלל ,ובכל הנוגע למבנה זה ,בפרט.
 .8תכנית השימור יוצרת חוסר ודאות לגבי זכויות הבנייה והפעולות המותרות
במבנה.
 .9המתנגדות מבקשות להבהיר כי הן אינן חולקות על החשיבות בשימור אתרים
בגלל ובעיר תל אביב בפרט .אלא שתכנית השימור לוקה בשורה של ליקויים
ופגמים אשר מאפילים על החשיבות הציבורית הטמונה בה.
 .10המבנה נעדר כל חשיבות ולפיכך הוא איננו בגדר "אתר" ולא ניתן להחיל עליו
את תכנית השימור .המבנה איננו בעל חשיבות הסטורית ,לאומית ,אדריכלית
או ארכיאולוגית.
לפיכך החלטת רשויות התכנון להחיל את התכנית על המבנה הינה בלתי
סבירה בעליל ואינה עונה על מטרת התכנית שהיא "להבטיח את שימור
המורשת הבנויה של העיר תל-אביב יפו".
 .11תכנית השימור פוגעת באופן חמור בזכויותיהן הקנייניות של המתנגדות
במבנה.
 .12תכנית השימור מטילה על המתנגדות הגבלות ,איסורים וחיובים נרחבים
וגורפים בכל הנוגע לביצוע שינויים במבנה ,לרבות שינויים פנימיים.
 .13כל ההגבלות מהוות פגיעה קשה בערכו הכלכלי של המבנה.
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 .14בתחום ת"א אושרו תכניות בנין עיר רבות בסמוך ,בתחום ובנוגע ל"מתחמים
לשימור" ,ו"מבנים לשימור" .למשל ,תכנית מס'  2355בנוגע ל"מתחם
נחושתן" בו אושרו אחוזי בנייה גבוהים ,למרות שבתחום התכנית מצויים גם
מבנים לשימור.
 .15כיום חלה על המבנה תוכנית מפורטת מס'  ,1200על פי מהווה המבנה חלק
משטח לתכנון בעתיד ,ועל פיה ניתן ליזום תכנית בנוגע לחלקה עליה מצוי
המבנה ,באחוזי בנייה מקובלים ,בדומה לתכניות שאושרה גם בסמוך למבנה.
 .16האינטרס הציבורי של שימורי אתרים ,אשר לגבי חשיבותו אין כל מחלוקת,
אינו מצדיק ,פגיעה מכל סוג ובכל היקף בזכויותיהם של בעלי המבנים
לשימור.
 .17למיטב ידיעת המתנגדות ,על פי הערכות של מומחים לדבר ,רק כ 200-עד 300
מבנים בתל-אביב אכן ראויים לשימור .החלת תכנית השימור בצורה כה
גורפת ,גורמת אך ורק להחטאת המטרה הציבורית ,המוצדקת כשלעצמה.
 .18הועדה המחוזית מתבקשת להורות על הוצאת המבנה מרשימת המבנים
לשימור .ולחילופין להורות על ביצוע השינויים המתבקשים בתכנית לפי
הסעיפים שפורטו דלעיל.
ובהופעתן לפני החוקר הוסיפו עו"ד לובן ועו"ד קוריצקי ,מספר נקודות בעל-פה,
כדלהלן- :
 .1הפתרון ההולם ,ליצור בנק של זכויות בנייה שבאמצעותם יפצו בעלי נכסים
לשימור .בנק כזה לא הוקם עדיין.
 .2מבנים לשימור ללא הגבלות מחמירות ,אינם זוכים לתמריץ של העברת זכויות
בנייה ל"מגרש מקבל" ,כפי שזכאים מבנים לשימור בהגבלות מחמירות.
השאלה ,מדוע נכסים לשימור ללא הגבלות מחמירות לא זוכים לפיצוי דומה.
המנגנונים שניתנים בתכנית לפיצוי למבנים  -ללא הגבלות מחמירות ,הם בלתי
ישימים לחלוטין ולא מפצים על שום דבר.
תוספת פיצוי ומנגנונים נוספים ,גם הם לא הולמים ובלתי מספקים מענה מתאים.
המייצגות עברו על מספר נקודות כגון  -א .קביעת קווי בניין לפי מבנה קיימים .ב.
קביעת קו בניין אחורי עד  3מ' .ג .קביעת תכסית מירבית עד  60%משטח המגרש .ד.
הפיכת שטחים קיימים שנקבעו כשטחי שרות ,לשטחים עיקריים .ה .מתן שימוש
חורג )כגון שימוש למגורים ,במבנה שהוא לעסקים וכו'( .ו .התייחסות למרפסות .ז.
המרת חדרי יציאה לגג ליחידת דיור נוספת.
אחת לאחת הסבירו המייצגות ,בכל הנקודות הללו ,כי אינן רלבנטיות או בלתי
אפשריות במקרה הספציפי של המבנה השייך למתנגדות .המבנה אינו עונה לאף
אחת מן ההגדרות המייחדות אותו  -כמבנה מיוחד .וההשערה שהמבנה היה פעם
בעבר הרחוק מבנה של חמאם ,זו השערה שלא הוכחה.
עמדת הועדה המקומית
בהתייחס לטיעונים הכלליים- :
 .1לסוגיית ההבדל בזכויות שבין מבנים בהגבלות מחמירות למבנים ללא הגבלות
מחמירות.
ניתן לממש את כל זכויות הבנייה במבנים לשימור רגיל )ללא הגבלות
מחמירות( בפועל יש ויכוח אם יש פגיעה ,מהי מהות הפגיעה והאם היא עוברת
את גבול הסביר .לעומת הפגיעה יש למעשה גם השבחה של הנכס כי יש בו
השקעה יותר גדולה .אין לוחצים על הבעלים לבצע את השיפוץ לפי לוח זמנים
מסויים או מיידי.
 .2לגבי "בנק זכויות" .רעיון זה הוצע בעבר ,בעיקר לגבי המבנים לשימור
בהגבלות מחמירות ,שלא ניתן לממש בהם את הזכויות הקיימות בפועל.
היועצים המשפטיים של הועדה המחוזית לתכנון והועדה המקומית לתכנון,
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.3

.4

.5

מתנגדים לכך ,משום שזה מנתק את הזכויות מהקרקע באופן הנראה להם לא
נכון ,ומשום שזה אינו מבטיח את השיקול התכנוני.
בארה"ב" ,בנק זכויות" מאוד מקובל ,שם משמרים שמורות טבע באופן כזה.
תכנית השימור יכולה בסופו של דבר לפעול ,כפי שנערכה ,גם ללא "בנק
זכויות" .יש בעיה בהערכת הביקושים ,לדעתם ,הביקושים הסבירים שהם
יכולים להצדיק את השימוש בהעברת זכויות בנייה ,צריכים להיות מופנים
למבנים עם הגבלות מחמירות.
לגבי התמריצים .למשל הוזכרה תוספת זכויות הבנייה על הגג .אכן במענה של
הועדה המקומית ,התייחסו למגורים .אבל ,לאחר שיקול דעת נוסף הם
מתכוונים לחזור לועדה המקומית לתכנון ולבקש את תוספת הזכויות הזאת,
ללא קשר אם מדובר במגורים או בשימוש אחר במבנה למטרה שונה ,כגון
משרדים או תעסוקה.
לגבי מתחם לשימור ומבנה לשימור .יש להדגיש ,המתחמים לשימור כפי שהם
הופיעו בתכנית הזאת ,אינם כוללים שום מבנה לשימור .הם התייחסו פשוט
למרקם העירוני הסובב.
המתחם הללו הוצאו מהתכנית בגלל בעיה טכנית של הודעות לבעלים .שנית,
הם התייחסו אך ורק למבנים שאינם לשימור כלל.
המילה מתחם אולי מטעה פה ,כי השתמשו במושג "מתחם" גם כאחד
הקריטריונים לבחירת המבנה להכללה בתכנית ,בעוד שהשימוש במילה
"מתחם" בהקשר זה היתה אך ורק מכוונת לתאור השכנות למבנה לשימור,
איך הוא מקרין על המבנים שמסביבו ואיך הוא מושפע מהקרנת הבנינים
השכנים עליו .המשקל שניתן להמצאות בסביבה שיש בה הרבה מבנים
לשימור ,הוא משמעותי ביותר.
הנקודה הנוספת היא " -הזכות להרוס את המבנה" ,הקיימת בתכניות אחרות
אך אינה יכולה להתקיים בתכנית השימור ,כי היא סותרת את עצם מהות
התכנית .ברוב המקרים הם יתנגדו להרס המירקם העירוני כולל ע"י זה שכל
הבעלים ינצל את זכותו להרוס את המבנה שלו בשביל לבנות משהו הרבה
יותר גדול.
בתכניות "פינוי בינוי" ,למשל ,כדי שהתכנית תהיה כלכלית ,נדרשת תוספת
זכויות בנייה מאוד משמעותית .אחרת ,לא כדאי להרוס את הקיים או לפנות
את הדיירים ולבנות בניין חדש פחות או יותר באותן זכויות .לעניין
הקריטריונים לשימור וסיווגו של מבנה ספציפי זה .לשם הנוחיות ריכזו את כל
המבנים שאינם שייכים לסגנון הבינלאומי או האקלקטי בקבוצה של סגנון
"מיוחד" ,או "מבנה מיוחד" .מבנה זה ברח' איילת  53אינו אקלקטי מפני
שהוא מבנה ערבי נקי .היו צריכים אולי לקבץ את המבנים הערבים בקבוצה
מיוחדת וזו טעות של צוות השימור ,שלא עשו כן .אבל עדיין יש למבנה זה ערך
בתוך הרצף הבנוי של העיר ,ויש לו חשיבות בתוך ההתפתחות והצמיחה של
תל אביב בקו התפר של העם יפו .ולכן זה אינו מונע את ההצדקה האורבנית
לשימור המבנה .גם טכנולוגיית הבנייה שלו היא מאוד ייחודית כי אין הרבה
דוגמאות כאלה כיום.
המתנגדות העירו בנקודה זו ביחס לדברי נציגת הועדה המקומית "שאם
מנצלים את הזכויות ,לא כלכלי להרוס בית שיש לו  160אחוזי בנייה על מנת
לבנות את תוספת הבנייה המותרת על פי תכניות מאושרות מן העבר .כי
הבעייה האמיתית היא :תוספת זכויות הבנייה המפליגות שניתנו למתחמי
הבנייה הסמוכים לבנין זה )כמו מתחם "נחושתן"(".
נציגת הועדה המקומית אמרה שהיתה הבחנה מאוד דרמטית בין הגדה
הדרומית של רחוב אילת השייכת לתחומה של יפו ,לבין הגדה הצפונית של
רחוב אילת אותה ראו כהמשך אזור המע"ר של תל אביב ,בו מותרת בניית
מגדלים .הנושא הזה נבחן כיום כדי לגבש מדיניות .ואם במסגרת אותה
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מדיניות יוחלט שממשיכים לטפל בכל מבנן באמצעות תכניות מבנניות ,ייתכן
שאפשר יהיה לארגן את המבנן ,לדאוג לשימור המבנה ועדיין לחלק את
הזכויות בצורה שונה ולממש אותן בתחום המבנן.
יש רק לציין שצוות השימור קבע למבנה זה ציון משוקלל גבוה =  60.0נק' /
 30.0נק' ואף קבע שלמבנה יש חשיבות אדריכלית והסטורית .שנת ההקמה
אינה ידועה אך כנראה שהמבנה מסוף המאה ה 19-או תחילת המאה ה.20-
יכול להיות שהמבנה שימש במקורו כ"חמאם" )בית מרחץ( ,אך זה אינו וודאי.
ההנחה שניתן להגן על המבנה במסגרת "תכנית המתחמים" כפי שסוברים
המתנגדים אינה נכונה ,שכן אין תכנית זו מונעת את הריסת המבנים בתחומה.
הועדה המקומית מציעה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
נציגי הועדה המקומית הודו בדבריהם שהם מתלבטים לגבי זכויות הבנייה המגיעות
במקרה זה למבנה ,בהתייחס לתקדימים שניתנו בשכנות מיידית .אני מסכים עם
רוב התשובות שניתנו ע"י נציגי הועדה המקומית .יחד עם זאת ,הגעתי למסקנה
הבאה לאחר ניתוח מספר רב של מקרים בהם נבחנו המבנים לשימור בהגבלות לא
מחמירות .התמריצים המוצעים אינם מכסים את עלויות השימור .בממוצע מגיעים
לכיסוי כ 95%-מעלויות השיפוץ "השימורי" .אם נצרף את הזכויות המגיעות למבנה
זה ,את מצבו הפיזי הגרוע של המבנה הקיים ,ואת הזכויות שחולקו "ביד נדיבה"
בסביבה הקרובה ,אין מנוס משינוי המדיניות הספציפית כלפי מבנה "מיוחד" זה.
אם רוצים להיות הוגנים ,יש לשנות את זכויות הבנייה שינתנו למבנה זה ,ובאם אין
רוצים לבנות יותר מדי על גבי המבנה הספציפי הזה ,אפשר להכניס אותו לקטגוריה
השלישית ,של "האופציה" ,בה תינתן לבעלים הבחירה בין מבנה לשימור רגיל או
לשימור ב"הגבלות מחמירות" ,בה ניתן לנייד זכויות בנייה ל"מגרש מקבל" .אני
ממליץ שלא לקבל את ההתנגדות )יחד עם זאת לבדוק שנית את זכויות  -הבנייה
שיקבל מבנה זה בסופו של דבר(.
מס' סידורי )בישיבה מס' 21 -(6
המתנגד  -המועצה לשימור מבנים ואתרי
התיישבות  -תמר טוכלר ואדר' סעדיה מנדל

המייצג  -גב' תמר טוכלר

עמדת המתנגדים -
לפני שנסקור בקצרה את עמדת המתנגדים ,ראוי להדגיש כי המועצה לשימור מבנים
בעצם אינה מתנגדת אלא תומכת בתכנית .אלא שיש לה כמה הערות והצעות
להוספת מבנים ,מתחמים ,ואתרים כאלה ואחרים לתכנית השימור .כמו כן יש לה
כמה הערות והצעות ביחס למסמכים שראוי להשתמש בהם וכן נוהלי עבודה .אבל
בסך הכל זוהי בעצם עמדה של תמיכה מובהקת בתכנית.
 .1רשימת המבנים לשימור הוכנה אמנם בקפדנות מרובה ,למרות זאת אותרו
בת"א מספר לא מבוטל של מבנים ואתרים הסטוריים נוספים המהווים חלק
מהמתחמים המיועדים לשימור ,אך על אף שהם עומדים בקריטריונים של
התכנית ,לא סומנו לשימור .אין בתכנית המוגשת די ביטוי למתחמים
ומירקמים הסטוריים בעיר.
 .2יש לצרף נספח נוסף וחשוב ביותר לרשימת נספחי התכנית " -הנחיות לטיפול
ושיקום מבנים קיימים" .מדובר במסמך הנחיות קיים המיועד למתכננים,
למבצעים ולציבור "המשתמש" במבנים לשימור.
 .3מצויים בעיר מספר מתחמים הסטוריים הראויים לשימור שלא נכללו כאמור
בתכנית השימור .המתנגדים מבקשים לצרפם לתכנית המושבה האמריקאית
) -גרמנית( ביפו  -אתר ההתיישבות הראשון מחוץ לחומות יפו ) (1859ובו מבני
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עץ מקוריים שהובאו ע"י המתיישבים מצפון ארה"ב לפני כ 150-שנים! מיתחם
זה השתמר כולו.
נוה-צדק -
מתחם השכונה העברית הראשונה מחוץ ליפו יש לשמר את שרידי המבנים
הראשונים של השכונה הראשונה שלא נכללו בתכנית השימור.
שרונה ) -כיום "הקריה"(
מושבה טמפלרית שהשתמרה במלואה ובה עשרות מבנים שנבנו בשלהי המאה
ה ,19-החל מ!1872-
חצי האי הירקוני  -יריד המזרח ונמל תל אביב
מדובר בשרידי יריד המזרח שנבנה ותוכנן ע"י מיטב האדריכלים בסגנון
"הבאוהאוס".
בשנות השלושים של המאה ,20-נחשב ליריד השישי בחשיבותו בעולם .יש
חשיבות היסטורית ,תרבותית ואדריכלית גבוהה לטיפול ושימור המיתחם
במיוחד לאור העובדה שאיזור זה מהווה מרכז תיירות ובילוי חשוב בעיר .יש
להתייחס גם לשטח נמל תל אביב ומגרשי "המכביה".
רחוב פיג'וטו -
הרחוב המסחרי המתוכנן הראשון בת"א .מכלול שהשתמר בשלמותו.
שכונת פלורנטין -
מירקם עשיר של מבנים בסגנון האקלקטי והבאוהאוס .נמצאו בו כ 300-בתים
הראויים לשימור ברמות השונות.
נבדקו רחובות ראשיים בעיר ,בעלי חשיפה גבוהה לציבור .נמצא כי מרבית
המבנים אמנם סומנו לשימור ע"י התכנית .ובכל זאת ,נמצא כי קיימים מבנים
רבים נוספים בעלי חשיבות גבוהה לשימור ,הן כפרטים והן להשלמת
מתחמים.
בין הרחובות בהם יש מקום לעיבוי המרקם- :
בן יהודה ,אלנבי ,קינג ג'ורג' ,שד' רוטשילד ,ביאליק ,שדרות בן ציון ,שלמה
המלך  -ריינס  -נצח ישראל  -רייך  -שטנד ,יהודה הלוי ,ומתחם שכונת "רמת
השרון" - ,מקוה ישראל  -רח' החשמל  -ברזילי  -לבונטין .כיכר מסאריק ,דרך
אילת ודרך יפו.
כמו כן נמצאו מספר רחובות בהם ריכוזי מבנים הראויים לשימור כחלק
ממתחמים לשימור שאינם מופיעים כמתחמים לשימור בתכנית וביניהם :רח'
השופטים ,רמח"ל ,שד"ל ,שפינוזה  -רח' הרמן כהן.
התכנית הנקראת "תוכנית לשימור מבנים ואתרים בת"א" ,מציגה בעיקר
מבנים וכמעט שאין התייחסות לאלמנטים כמו :גינות ,כיכרות ,מונומנטים
וצמחייה ,אלה מתיחסים להגדרת "אתר" לפי סעיף מס'  1לתוספת הרביעית
לחוק התכנון והבנייה .מרבית הגנים ההסטוריים בעיר ,בהם גינות שתוכננו
במסגרת תוכנית גדס ,למרות שסומנו מפות המבנים והמתחמים לשימור
הנספחות לתכנית  -לא סומנו לשימור .יש לכלול את כולם בתכנית .יש גם
להדגיש את חשיבות שימור העצים ההסטוריים במרחב התכנית ,המוגנים על
פי חוק "פקודת היערות".
מוצע כי מתחמים המיועדים לשימור יסומנו ככתמים על גבי המפות
המצורפות לתכנית השימור ,ולא כצירים כפי שנעשה.
מציעים שלכל מתחם תוכן תכנית בינוי מפורטת על פי מאפייניו .שתכלול
הנחיות גם לטיפול במבנים הקיימים וגם לבנייה החדשה וכן הנחיות לטיפול
בשטחים הפתוחים.
אף כי מדובר בעיר תל אביב יפו ,אין התכנית מתייחסת ליפו כלל ,פרט לאזור
"יפו העתיקה" הוזנח האזור במשך השנים .למרות השינוי שחל ביחס לערכי
המורשת הבנויה ביפו ,אין רשימה מדויקת של הנכסים הראויים לשימור ,אין
הנחיות ברורות וההרס נמשך .יש לקדם בדחיפות תכנית שימור מקיפה ליפו.
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מוטרדים מאוד מהפרדת המתחמים מתכנית שימור זו ,והכנסתה לתכנית
נפרדת .בקשת ישראל מאונסקו להכיר בת"א כמורשת תרבות עולמית לוותה
בתכנית שכללה גם את המתחמים ,אם לא תקודם תכנית המתחמים עלולה
להיפגע באופן ישיר ההכרזה של אונסקו".

עמדת הועדה המקומית
שמחים לקבל מהמתנגדים את ההכרה במאמץ הממושך שהם משקיעים בתכנית.
לגבי הבקשות הספציפיות:
 .1באשר להכנסת ההנחיות לטיפול ושיקום של מבנים בתור נספח לתכנית.
העניין נשקל פעמים רבות .הם הגיעו למסקנה שזה מסוג ההוראות שלא צריך
לתת להן תוקף של תכניות מפורטות מאושרות .ההוראות הללו ברמה מספיק
מפורטת .את ההתנגדות הזו של המועצה לשימור אתרים ,הם קיבלו בחלקה.
הם מפנים מתכנית השימור למסמך "המותר והאסור" בתור מסמך קובע.
אבל המסמך הזה הוא בסמכות מהנדס העיר .מהנדס העיר ,הועדה המקומית
וועדת השימור עשויים מדי פעם לעדכן אותו ,הוא לא יכול להיות מסמך
סטאטוטורי וגם לא כנספח לתכנית מפורטת .קובץ זה יהיה קובץ הוראות
בסמכות צוות השימור .הוא יאפשר תיקוני טעויות ,בדיקות פרטניות ,או
ויתורים במקרים ספציפיים .כדאי לשמור שלמהנדס  -העיר תהיה הסמכות
לשקול לגופו של עניין ולא כאשר מדובר על תכנית שלמה .אפשר להזכיר את
המסמך הזה בגוף התכנית ,לעשותו מוגדר ,מודפס ומופץ בציבור עד כמה
שאפשר ,כדי להגדיל את שקיפותו אבל לא לעשותו חלק מתכנית השימור.
 .2באשר לתוספת מתחמים שלמים לתוך התכנית .המושבה האמריקאית ,נווה
צדק ,שרונה ,צפון הקריה ,עיר ימים )חצי האי הירקוני( ,שכ' פלורנטין ורח'
פיג'וטו .הנושאים הללו מטופלים באמצעות תכניות אחרות ולא דרך תכנית זו.
הגיעו למסקנה ,שככל שהתכנית גדולה ורחבה יותר ,ככה קשה להם להתמודד
עם השימור באמת .הכנסת מבנה שכבר טופל לצרכי השימור בתכנית אחרת,
לתכנית שימור זו ,יפתח עוד פעם את עניין ההתנגדויות ותביעות הפיצויים
ומהלכים משפטיים אחרים המותרים על-פי חוק התכנון .זו תהא פשוט
שגיאה מבחינה מתודית ברמה האסטרטגית של איך לטפל בשימור ,לשים את
כולם באותו הסל .זה יהיה מסוכן מדי.
זה כולל גם את יפו .ביפו יש  300מבנים הכלולים היום בתכניות ,שנערכו
למתחמים שלמים ובתוך המתחם צוינו מבנים לשימור .ביפו ,בהבדל מת"א,
אפילו ניתן תמרוץ גדול מאוד )תמורת השימור( ,משום שהבנייה שם אחרת,
הנפחים אחרים וכו'.
 .3לגבי הגינות ,אכן יש משמעות גדולה לגינות הללו .רוב הגינות האלה נמצאות
בידי העירייה .ייתכן שהן זקוקות ליותר הגנה ממה שהן מקבלות היום .הועדה
הסכימה שבמסגרת תכנית המתחמים ,הגינות האלה יצויינו כמתחם לשימור
או כאתר לשימור.
 .4בנושא המתחמים .במתחמים אין לנו מבנים לשימור .זוהי למעשה פעולת
ההשלמה העירונית ,באותו קטע עיר של המבנים הרגילים שאינם לשימור
ספציפי ,שהם מהווים את המתחם .התייחסו בהחלט להמלצה של המועצה
לשימור אתרים ,ביחס לסימון המתחמים ככתמים לעומת צירים .בתכנית
המופקדת הם מופיעים כציר של רחוב ,על שני צדדיו .עכשיו הם בוחנים תכנית
מתחמים המתייחסת לכתמים שלמים בעיר ,התואמים ככל שאפשר את אזורי
ההכרזה של אונסקו .לא הפסיקו לעבוד על תכנית המתחמים למרות שהקצב
הואט ,בגלל העיסוק האינטנסיבי בתכנית לשימור המבנים.
גב' תמר טוכלר ,נציגת המועצה לשימור אתרים ,ציינה בסוף הישיבה כי בשל
ההתעוררות הציבורית ,הם ממשיכים לנסות ולקדם קרן ציבורית שתוכל לסייע
לרשויות המקומיות בשימור האתרים .אך מי "שהפיל" את הנסיון הזה עד היום היו
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דווקא ראשי הרשויות המקומיות עצמם .אבל עתה הולך ומוקם פורום ראשי הערים
)לובי( שהתפקיד שלו יהיה לעזור לקדם את תכניות השימור .היא סבורה שכיום,
ההתנהלות של עירית תל אביב ,רגישה יותר לצרכים של התושבים ברמה של
התקשורת הבינאישית וזה יתרום לנושא השימור.
המלצת החוקר
כאמור התייחסותה של "המועצה לשימור אתרים" ,היתה יותר בבחינת תימוכין
מאשר התנגדות .ובכל זאת יש צורך להתייחס להערותיה והמלצותיה .יש להבין כי
חלק ניכר מההתנגדויות שהגיעו מצד הבעלים הפרטיים של המבנים לשימור ,נסבו
על ההיקף הגדול מדי לדעתם של מספר המבנים שנכללו בתכנית ,כאשר נשמעו
דרישות תקיפות מצידם לצמצם את היקף התכנית .אחת הסיבות לכך לדעתם ,הוא
ההיקף העצום של התביעות הכספיות לפיצויים ,הצפוי לעיריית ת"א מצד
המתנגדים .איני רוצה עדיין לקבוע "מסמרות" בעניין זה .אך באופן כללי אומר שיש
הגיון לטענות הללו ,אשר על כן ,הרחבה ניכרת של היקף המבנים לשימור עלול
להכביד מאוד על יכולת ביצועה ומימושה של התכנית עד כדי קריסתה .איני
מתכוון ,לתוספות קטנות ,פה ושם ,של מבנים לשימור ,אם אמנם יוכח שנשכחו
באקראי ,או בגין אי הבנה או חוסר תשומת לב מספקת .אבל להוסיף מסות של
מבנים לשימור על אלה שכבר הוכנסו לתכנית ,אחרי בדיקת המבנים הראויים
להיכלל כמבנים לשימור על פי קריטריונים ,עלול לחרוץ את גורלה של התכנית .פה
תימצא התכנית במצב של "תפסת מרובה  -לא תפסת כלום"!
בנוסף לכך ,הכללה של מבנים רבים נוספים בתכנית ,תיפתח אותה מחדש
להתנגדויות ותביעות ותרחיק את יכולת אישורה במוסדות התכנון לעתיד רחוק
ובלתי ידוע .בשל כל אלה ,אני ממליץ לועדה המחוזית לנהוג זהירות רבה
בהמלצותיה אלה של המועצה לשימור אתרים .עם זאת היו למועצה לשימור אתרים
כמה המלצות נבונות ,העשויות לקדם את התהליך ,כגון שימוש במסמך ההנחיות,
אשר אינו חייב בהכרח להיות סטאטוטורי.
אני מציע להאזין להתייחסות הועדה המקומית בענין זה ולאמץ את המלצתה.
נושא המתחמים חשוב מאוד ,אבל לא כדאי לדחוף אותו בשלב זה קדימה .ראוי
לתת לתהליך של תכנית השימור להסתיים מבחינה סטאטוטורית ,ורק לאחר מכן
לקדם באינטנסיביות את תכנית המתחמים .ענין נוסף הוא מתחמים או מבנים
לשימור הנמצאים בתהליכים סטטוטוריים בתכניות אחרות .לא כדאי לבלבל את
היוצרות ,ולכלול אותם בתכנית שימור זו ,כי זה יזעזע את תקינותם של תהליכים
שכבר החלו ומתקדמים במסלולם לפי הקצב שלהם .עם זאת ,אני ממליץ לועדה
המקומית לתכנון ועיריית ת"א ,ליצור כלי שיהיה זמין ושקוף ,הכולל את כל
המבנים והמתחמים לשימור ,שיהיה נגיש לכלל הציבור באמצעות האינטרנט,
ופרסום בכל אמצעי המדיה האפשריים כדי שכל המעוניין יוכל לקבל מידע עדכני
ואמין ,בו זמנית ,על כל הנעשה בתחום השימור בת"א ,ובאותה מידת בהירות .אני
ממליץ איפוא לקבל את ההתנגדות באופן חלקי בלבד .אבל להסתמך במידה רבה על
תשובות הועדה המקומית ,ולא "להציף" את תכנית השימור הזו באופן גורף ובלתי
נבון ,במבנים נוספים.
מס' סידורי )בישיבה מס' 6 ,5 ,4 ,3 - (6
מספרי המבנים ברשימת השימור  ;92הכתובות  -רח' אלנבי  45ו ,47 -שד' בן
גוריון  79ורח' רוזנבאום
965 ;213 ;93
המתנגדים  -חב' מ .גולדמן  -השקעות,
א .גולדמן ,ר .גולדמן ותמי לפיד
הערה מקדימה -
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צירפתי  4התנגדויות ביחד ,משום שהבעלים הם אותם הבעלים .המייצגת היתה
אותה מייצגת ,חלק ניכר מהטיעונים היו משותפים ,ורק לבסוף הועלו טיעונים
ספציפיים לגבי המבנים ,כאשר שניים מתוכם ,ברח' אלנבי ,צמודים.
עמדת המתנגדים -
נימוקים כלליים- :
 .1התכנית קובעת הגבלות תכנון ובנייה דרסטיים ,באופן העלול "להקפיא" את
השימושים והפוטנציאל הכלכלי הטמון במבנים ובמקרקעין- :
א .התכנית מונעת או מעכבת ניצול אחוזי בנייה ומימוש זכויות בנייה.
ב .הקריטריונים באשר למימוש אחוזי הבנייה והשיפוץ נוקשים מאוד
ומטילים חבות כספית גבוהה.
ג .כפועל יוצא ,התכנית פוגעת מהותית בזכות הקנין של הבעלים במידה
העולה על הנדרש וחורגת מן המידתיות הדרושה בהתאם לקריטריונים
של חוק היסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .2התכנית מקבעת את קווי הבנין וגובה המבנים המותרים כיום .כך לא ניתן
לנצל אחוזי בנייה ,בבנייה לגובה ,בהליכי הקלות או תכנית נקודתית.
 .3כתוצאה מכך נפגע השווי הפוטנציאלי של המיתחם ומחיר השוק יורד.
 .4אין יחס סביר בין העלויות המוטלות על הבעלים לבין התמורה הכלכלית מן
הנכס.
 .5אין כל מנגנון לפיצוי בעל הנכס עבור עלויות השימור הגבוהות והירידה
הדרסטית בערך הנכס.
 .6פגיעות נוספות בזכויות הבעלים הן- :
משך הזמן הארוך הנדרש לקבלת היתר בנייה ,לבנין לשימור.
א.
משך הזמן הארוך הנדרש לקבלת היתר לשיפוץ.
ב.
הדרישה לפתיחת מרפסות בחזיתות.
ג.
מגבלות על חנייה בחצרות המבנים.
ד.
עלויות שיפוץ גבוהות במיוחד ,עקב הדרישות לשימוש בחומרים
ה.
מיוחדים.
אפשרות הועדה המקומית להגביל תוספות בנייה ,על פי תכניות ג' ו-
ו.
ס'.
 .7בולט חסרונם של תמריצים כלכליים ו"מנופים" העשויים להמריץ את בעלי
המבנים ליישם את התכנית .אם התכנית תאושר כמות שהיא ,אזי הוראות
התכנית לא יושמו הלכה למעשה.

התייחסות פרטנית למבנים לשימור- :
 .1רח' רוזנבאום - 6
היתר בניה ניתן ב ,29.1.40 -הבנין תוכנן ע"י האדריכלים מילבאואר  -מיטלמן.
ההתנגדות מלווה במסמכים רבים לגבי שינויים שונים שנעשו עם השנים,
רובם ברשיון ,ששינו את הבנין בצורה משמעותית.
 .2שדרות בן גוריון - 79
היתר בנייה ניתן ב .1.2.38 -הבנין תוכנן ע"י האדריכלים דוב כרמי וצחי ברק.
גם בנין זה עבר שינויים לא מעטים במשך הזמן.
 .3רח' אלנבי - 45 - 47
הבנינים נבנו לראשונה עוד בשנות ה) 20-של המאה העשרים( .תוספות
ושינויים תוכננו ע"י האדריכל זכי שלוש .במשך השנים נעשו שינויים רבים
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בבנין תוך הוצאות היתרים על תוספות ,צריפים ,סככות ומבנים ששינו
לחלוטין את צורת הבנין .הבעלים של הנכס השקיעו ,על פי דרישת חב' "עזרה
ובצרון" ועירית ת"א ,בשיפוץ בנינים אלה לפני כ 7-שנים כ 300,000 -ש"ח
שהושקעו בחיזוק הבנין ,החלפת צנרת חיצונית ,שפריץ חיצוני וכו'.
צורתם ומצבם של הבניינים אינם מצדיקים את שימורם:
בכל הבניינים הנ"ל ובמיוחד בבניינים שברח' אלנבי  47-45קיימות תוספות בנייה
שנעשו החל מסמוך להוצאת היתר הבנייה הראשון ,כולל :סגירת קומת עמודים,
תוספת דירות ,מחסנים ,דוכנים וסככות ,ברובם ברשיון .אלה לא הוסיפו ליופי
המבנים .הכיעור זועק במיוחד במבנים ברח' אלנבי .בכל המבנים אין למצוא
במובהק סממנים של בנייה בסגנון הבינלאומי .הדבר בולט במיוחד בשני המבנים
שברח' אלנבי  .45 ,47גושי הבנינים חסרי פרופורציה נאה לעין ,מוסתרים ע"י קומה
מסחרית מכוערת בצורה קיצונית .ניתן בהחלט למצוא דרך לשמר אלמנטים
מסוימים בחזית המסחרית .תוך שמירה על פרופורציה נכונה עם החזית המסחרית
המתמשכת משני צידי הבנינים .באתר זה ,ניתן להקים בנינים חדשים שישמרו על
שפה תכנונית ואדריכלית נכונה ,אשר ישפרו את המצב.
לאור כל האמור לעיל ,מבקשים לבטל את הכרזתם של כל הבנינים הנזכרים לעיל,
כבנינים לשימור ,המבנים בשד' בן גוריון  79וברח' רוזנבאום  6מיצו את זכויות
הבנייה שלהם ,במידה וישופצו וישומרו ניתן לקבל היתר ליחידות דיור נוספת על
הגג ,זה לא כלכלי.
לגבי המבנים ברח' אלנבי  ,47-45קיימות זכויות בנייה .הם יהיו מוכנים להסיר את
התנגדותם לגבי המבנים בשד' בן גוריון ורח' רוזנבאום ,אם יקבלו את גישתם לגבי
בטול השימור ברח' אלנבי )למעט החזית המסחרית הפונה לרחוב(.
עמדת הועדה המקומית -
בראשית ,סקירת המבנים על פי כרטיסי השימור- :
 .1רח' רוזנבאום " - 6בית סקורניק" .מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י
האדריכלים מיטלמן ומילבאואר ,ונבנה ב .1940-צוות השימור קבע לו את
הציון המשוקלל 60.0 :נק'  30.0 /נק' שהוא ציון גבוה למדי )אך פחות מסף
ההגבלות המחמירות(.
 .2שד' בן גוריון " - 79בית אלרהנד" .מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י
האדריכלים דב כרמי וצחי ברק ,ונבנה ב .1939-צוות השימור קבע לו את
הציון המשוקלל 60.0 :נק'  35.0 /נק' .ציון גבוה מאוד שהכלילו בקטגורית
השימור בהגבלות מחמירות.
 .3רח' אלנבי " - 47-45בית שפירא".
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים חייקין וזכי שלוש ,ונבנה ב-
 .1933גם במקורו ,כמו גם היום המבנה שימש למגורים ולמסחר .צוות
השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  28.0 /נק'.
למעט המבנה בשדרות בן גוריון )שהוא לשימור בהגבלות מחמירות( יתר המבנים
הם לשימור רגיל ולכן כל זכויות הבנייה במבנה עצמו נשמרות להם ואין שוללים
מהם את זכויותיהם.
רק למבנים ברח' אלנבי יש עדיין זכויות לא מנוצלות .למבנה ברח' רוזנבאום ,שבו
יש אפשרות לחדרי יציאה לגג שטרם מומשו ,אפשר לאחד אותם לדירת גג בשטח
של כ 110-מ"ר .לגבי החנייה ,האפשרות לבצעה תלוי במדיניות החנייה של העירייה
באיזורים השונים .אם זה מותר ,אין הבדל בין מבנים לשימור ומבנים רגילים ,ואז
ניתן לנצל חנייה בצד המבנה או מאחור.
לגבי המבנים ברח' אלנבי  45ו ,47 -שם תוספת הבנייה תהיה בעייתית ,ניתן יהיה
למצוא פתרון כדי להוסיף עליהם את כל זכויות הבנייה .מבנים אלה לא תוכננו
במקור ע"י אדר' זכי שלוש ,אלא ע"י אדר' חייקין שהיה אחד האדריכלים הבריטיים
היותר מובילים .השינויים במבנים נערכו ע"י זכי שלוש .כאשר המבנים שהיו
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קיימים פשוט לבשו כסות אחרת .ההפרש במרחק בין החזית המסחרית התוחמת
את רח' אלנבי ,לבין הבנינים היותר גבוהים שנבנו מאחור ,הוא כ 5-מטר .הבעלים
יחד עם האדריכל שלהם ,ובהתיעצויות עם צוות השימור ,יוכלו למצוא פתרון ,כיצד
להחזיר "עטה ליושנה" ,ועדיין לנצל את זכויות הבנייה הנותרות המגיעות להם.
שד' בן גוריון מס'  ,79בתכנון דב כרמי ושותפו ברק ,נמצא ברצף מבנים ,מספרים
 ,79 ,77ו ,81 -בשד' בן גוריון .שלושה מבנים על גבי עמודים מאותה תקופה ,עם
חצרות נפלאות .חלקם נשמרו במלואם ,חלקם נשמרו באופן חלקי .איכות הבנייה
מאוד גבוהה .איכות חיפוי בחומרים מאוד גבוהה ,בנין בהחלט לא פשטני.
הבנין ברח' רוזנבאום  ,6נמצא ברחוב שכולו לשימור .אין שם בנין אחד שלא
לשימור ,מלבד הבנין הפינתי הגובל ברח' אבן גבירול )בגדה הדרומית של רח'
רוזנבאום( .המבנה אינו בהגבלות מחמירות ,ניתן לבנות עליו דירה בת למעלה מ-
 100מ"ר )אם יש אפשרות חוקית לבנות  3חדרי יציאה לגג( .לא כדאי להרוס מבנה
באיכות בנייה כזו ,היום ,אפילו אם לא היה לשימור .באשר למגבלות החנייה .ברח'
אלנבי  ,47-45גם אם המבנה לא היה לשימור והיו מתכוונים לבנות מבנה חדש ,אי
אפשר היה להיכנס לחנייה .לא היתה ניתנת זכות חנייה .ברח' רוזנבאום  6יש חנייה
בחצר .בשד' בן גוריון  79יש חנייה בהיתר המקורי ,רק שהיא נחסמה.
היתרי החנייה בת"א כפופים לקובץ ההנחיות של אדריכל העיר .מה שמותר זה
במרווח צידי אחד ,לפחות שלוש מכוניות ,וניתן גם מאחורי הבנין.
הבונוסים הנוספים שיש לשני המבנים הללו )בשד' בן גוריון וברח' רוזנבאום( זה
שבמקור היתה לשניהם חנייה בתוך המבנה בקומת העמודים .שבהיתר המקורי
נחשב לשטח שרות .כיום ,התכנית ממירה את זה לשטח עיקרי .מבנה רגיל לא יכול
לעשות את זה .נכון שבמציאות עושים זאת ללא היתר ובקשיים מרובים ,ועושים
שימושים למשרדים ומחסנים וכו' .התכנית "מכשירה" את השטחים הללו וגם את
חדרי ההסקה במרתפים במידה וישנם .מצבם הפיסי של המבנים האלה ,לגמרי לא
רע.
המלצת החוקר -
שני המבנים ,בשד' בן גוריון  79וברח' רוזנבאום  ,6הם מבנים ראויים לשימור וזכו
בצדק לציונים משוקללים גבוהים ,על-פי סיכום הציונים שקיבלו מצוות השימור על
הקריטריונים השונים; במיוחד המבנה בתכנון כרמי וברק ,שהוא אחד המבנים
היותר יפים בתל אביב ,בשד' בן גוריון .אולם ,לגבי שני המבנים הצמודים ברח'
אלנבי  45ו ,47-למרות הציון המשוקלל הבינוני שהומלץ ע"י צוות השימור ,יש לי
מחשבות אחרות .למרות שהוצג חומר "הסטורי" ,שהראה את המבנים הללו לאחר
הקמתם ,ובו נראים המבנים הללו במלוא "הדרם" ,השינויים הדרסטיים שעברו
במשך השנים הביאו אותם למצב פיסי שונה לגמרי .אמת שיש ייחוד בשילוב בין
המבנה השטוח )החד-קומתי( ,המהווה את החזית המסחרית לכיוון רחוב אלנבי,
לבין מבני הקומות המתנשאים מעליו )משהו שמזכיר באופן קלוש מבנים אחרים,
בערים אחרות בעולם( .המבנים הקומתיים ,המשמשים למגורים ,עברו
טרנספורמציה כזו ,שקשה לדבר על "השבת עטרה ליושנה" .אין עוד טעם בשיחזור
העבר ושיפוצו במבנים הללו .מה שראוי אולי לעשות ,זה שימור קומת הקרקע
המסחרית ,שיש בה עדיין ערכים ארכיטקטוניים ראויים .אך מאידך לוותר על
שיפוץ  -שימור המבנים בני שלוש הקומות בעורף החזית המסחרית .כאשר ניתן
לבנות את בתי המגורים הללו מחדש ,בתוספת מסוימת של קומות ,תוך תאום עם
מהנדס העיר/אדריכלית העיר וצוות השימור .ההמלצה איפוא היא לקבל את
ההתנגדות בחלקה .להותיר את השימור המלא בשד' בן גוריון וברח' רוזנבאום,
ושימור חלקי בלבד ברח' אלנבי ,לגבי קומת הקרקע המסחרית.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 1 - (6
מס' המבנה ברשימת השימור 86-הכתובת  -רח' אלנבי 31
המייצג  -עו"ד אלדד לביא
המתנגד  -משפ' מגנזי
עמדת המתנגד -
לא המתנגד ולא מייצגו  -לא הופיעו בפני החוקר ,למרות שהוזמנו לישיבה .עמדת
המתנגד מבוססת איפוא על כתב ההתנגדות המקורי.
 .1לבנין אין כל ייחוד ארכיטקטוני ,דומה מאוד לעשרות בנינים בסביבתו שלא
הוכרזו כמועמדים לשימור.
 .2מצבו הפיסי של הבנין האמור רע מאוד .הכרזתו לשימור ,משמעותה הטלת
מעמסה כספית כבדה על הבעלים )שהינם תושבי חו"ל(.
 .3אם ברצון הרשות המקומית לדאוג לתחזוקה ראויה של המבנים ,הדרך לעשות
זאת אינה ע"י הגדלת הנטל על בעל הנכס לשימור ,וחיובו לשפץ את הנכס שלו.
בעלי נכסים שאין בידם הממון הדרוש לשיפוץ ,ייאלצו להזניח את הנכס
שבבעלותם.
 .4מבקשים להוציא את הנכס האמור מרשימת המבנים לשימור .לחילופין,
מבקשים שהתכנית תקצה להם עזרה כלכלית ממשית ומשמעותית .שתאפשר
לבצע שיפוץ במבנה שיעמוד בדרישות תכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית
ניתוח כרטיס המבנה לשימור - :בית "יהודה נס" ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן
ע"י אדריכל אריה שטרימר ונבנה ב .1929-צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני
=  60.0נק'  27.0 /נק' .המבנה הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה  .3דהיינו מצבו הפיסי של
המבנה אינו טוב .על הטיעונים ,כי הכרזה המבנה לשימור מטילה מעמסה כספית על
הבעלים .כי מצבו של המבנה רע והתוצאה של הגדלת הנטל תהיה המשך הזנחתו של
המבנה ,ענתה הועדה המקומית ,כך- :
בעלות על מבנה מקנה זכויות וחובות כאחד .אחזקה שוטפת היא באחריות הבעלים,
ולאחר הזנחה ארוכת שנים ,לא ניתן לצפות שהמבנה ימשיך לתפקד כבעבר או
לדרוש מהעירייה את מימון הוצאות השיפוץ הגבוהות ,שהיו צפויות להימנע אם
האחזקה היתה תקינה .בכל מקרה ,במבנה זה ,ניתן לממש את זכויות הבנייה
התקפות ואת התמריצים שמוצע להוסיף לתכנית .הוספת יתרות זכויות הבנייה
והתמריצים אמורים לכסות על עלויות השימור .העירייה נוהגת לקחת בחשבון את
עלויות השימור בתחשיבי ההשבחה ובכך משתתפת חלקית בעלויות השיפוץ ,כך
שהנטל מתחלק בין הרשות לבעלים .מימוש הזכויות התקפות והמוקנות אינו נמנע
כתוצאה מתכנית השימור .המלצת הועדה היא לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
במבנה זה יש מספר מאפיינים בולטים ונאים של הסגנון הבינלאומי ,כגון מרפסות
מאורכות המלוות את חזית המבנה ,שנותרו פתוחות עם מעקי צנורות מתכת וכו'.
גם פינות המבנה טופלו בעיצוב אדריכלי מעניין ומרשים ,קיר קעור פנימי ומרפסות
מתעגלות הבולטות החוצה .עם זאת ,מצבו הפיסי של המבנה בכי רע .הבנין מוסתר
בחלקים ניכרים שלו ,ע"י העצים הנטועים ברחוב אלנבי ,כך שקשה לראות את חזית
המבנה מרחוק .במבנה כזה שאינו לשימור בהגבלות מחמירות ,סך התמריצים
וההטבות בגין השימור הינם בינוניים למדי ,וקשה לראות כיצד יכסו את התיקונים
והשיפוץ השימורי שיעלו בממון רב.
אם ניתן היה לתת זריקת עידוד מבחינה זכויות ו/או סיוע כספי ,ייתכן שזה היה
מקל על פתרון הבעיה .במצב הנוכחי אני מטיל ספק ,אם ניתן לבצע שיפוץ "שימורי"
כראוי .כך שספק אם תושג מטרת התכנית .על הועדה המחוזית לשקול ענין זה .אני
ממליץ לדחות את ההתנגדות ,בגין ערכו העיצובי הארכיטקטוני של המבנה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 8 – (6

173

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מס' המבנה ברשימת השימור  109 -הכתובת  -רח' אלנבי 81
המתנגד  -מעונות אלנבי  - 81בע"מ

המייצג-עו"ד אלון עזרן-ע .קוסובסקי  -שחור

עמדת המתנגד ) -לא הופיעו בישיבה אליה זומנו(
תמצית הטענות- :
לא היה מקום להכריז על הנכס כמבנה לשימור עם מגבלות מחמירות.
.1
 .2ההגבלות והחיובים שהושתו על בעלי הנכס הם כה נרחבים שיש בהם פגיעה
בזכות היסוד לחופש ולשמירה על הקנין ,מאידך ,האינטרס הציבורי לשימור
מבנים ,אינו יכול להצדיק פגיעה שכזו.
 .3התכנית מנסה לאזן את הפגיעה באמצעות מנגנון פיצוי המבוסס על העתקת
זכויות בנייה ,יישומו וחוקיותו מוטלים בספק ,ואף אם יצא אל הפועל ,לא
יהיה בו כדי לפצות על הנזק שייגרם ,בשל תכנית מחמירה בהוראותיה
הקובעת כי היזקקות למנגנון הפיצוי יהווה ויתור על זכות התביעה לפי סעיף
 197לחוק )דרישות פיצויים(.
 .4הפיצוי המוצע מבוסס על תכנית ערטילאית ,שלא ברור באיזה מועד ניתן יהיה
להוציאה אל הפועל .לעומת זאת הפגיעה בקנין ,ודאית ממשית ומיידית
וודאות הפגיעה לעומת הספק בפיצוי מעיד על חוסר איזון ושוויון.
 .5מנגנון הפיצוי מבוסס על הקפאת זכויות הבנייה המותרות כיום ,ואין בו שום
קביעה להמשכיות הזכאות לפיצוי ,לכשתכניות מפורטות בסביבת הנכס יגדילו
את אחוזי הבנייה במרחב התכנוני של הנכס.
 .6עורכי תכנית השימור חרגו מהסמכויות שהוענקו להם לפי התוספת הרביעית
לחוק .בכך שהשיתו על הבעלים חיובי שיפוץ ,שימור ושחזור הנכס ,הרבה
מעבר לחובת תחזוקת אלמנט השימור למניעת הריסתו או אובדנו.
 .7לפיכך ,מן הדין והצדק להוציא את הנכס מתחולת התכנית ולמנוע את הפגיעה
בזכויותיה הקנייניות ,עד לגיבושה של תכנית שמור מאוזנת והוגנת המעמידה
במישור אחד את אינטרס השימור מול ערך זכויות הקנין והפיצוי בגין הפגיעה
בו.
יימנע מצב בלתי נסבל לפיו בעלים פרטיים של נכסים ישאו על כתפיהם בעול
השימור ,בעוד שהציבור הנהנה מן השימור אינו נדרש לממן זאת מן הקופה
הציבורית הכללית.
ההגבלות לפי התכנית ,כה חמורות ,עד כי הבעלים של נכס לשימור ,נותר
כבעלים "על הנייר" .למעשה יש כאן מעין "הפקעה" של הפוטנציאל הטמון
בנכס תמורת "נזיד עדשים" .לא ברור למה נבחר המבנה לשימור ב"הגבלות
מחמירות" ולא לשימור רגיל.
עמדת הועדה המקומית
לפי כרטיס המבנה" ,בית סגלוב" ,מבנה בסגנון האקלקטי ,תוכנן ע"י האדריכל
יהודה מגידוביץ' ונבנה בשנת  .1925צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה מאוד
  60.0נק'  39.0 /נק' ,שהכניסו לקטגורית השימור בהגבלות מחמירות .השימושהמקורי וגם כיום היה למגורים וקומת הקרקע למסחר .המצב הפיסי של המבנה,
מתואר כמצב טוב למדי )זכה לציון  ,4הגבוה יחסית( .הועדה ממליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה זה הינו מבנה מעולה מבחינת עיצובו העשיר והמרשים ,אחת הדוגמאות
המיוחדות והנאות ביותר של הסגנון האקלקטי .ללא ספק זכה להערכה הראויה לו
שהקנתה לו את התואר "לשימור בהגבלות מחמירות" .ממליץ לדחות את
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ההתנגדות חד משמעית .לנושאים כלליים כמו פגיעה בזכויות הקנין ,אתייחס בפרק
הכללי שיפתח את המלצתי.
מס' סידורי )בישיבה מס' 10 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 117-הכתובת  -רח' אלנבי  ,94פינת סימטת בית
השואבה
המתנגד  -חב' הבנין המרכזי בע"מ המייצג  -עו"ד אלון עזרן  -ע .קוסובסקי  -שחור
עמדת המתנגד ) -לא הופיעו בישיבה אליה זומנו(
המתנגד מיוצג כמו במקרה הקודם של רח' אלנבי  ,81 -ע"י אותו מייצג עו"ד אלון
עזרן שהשתמש באותם נימוקים בכתב בדיוק ,שאין טעם לשוב ולחזור עליהם.
בנוסף הם מתרעמים על הקביעה כי הניקוד שניתן למבנה מסתמך גם על קיומו של
"מתחם לשימור" החובק רחובות שלמים .מונח שאינו קיים בתוספת הרביעית
לחוק ,ואף העניקו ניקוד נוסף לעובדת הימצאותו של מבנה מסוים במתחם לשימור
וכן שזהות האדריכל המתכנן נקבעה כקריטריון המעניק תוספת ניקוד לפי טבלת
הקריטריונים .לפי סעיף  12לתוספת הרביעית לחוק התכנון ,על עורכי התכנית היה
להכין רשימת מבנים הראויים לשימור בתחום שיפוט העיר ,תוך פרוט הנימוקים
לקביעתם .רשימה ככל שנערכה ,מעולם לא הוצגה למתנגד ולא נדרשה התייחסותו.
באשר לזכויות הבנייה ,הנכס בנוי על חלקה בשטח של כ 1,424-מ"ר וטרם מוצו
זכויות הבנייה לגביה לפי התכניות התקפות היום ,לרבות בכל הנוגע למרתפים
וחדרי יציאה לגגות.
עמדת הועדה המקומית
התייחסות למבנה לפי כרטיס המבנה לשימור .המבנה ברח' אלנבי  ,94הנמצא
בבעלותה של חב' "הבנין המרכזי" ,הינו בנין מסחרי שתוכנן ע"י האדריכל י.
רפפורט ונבנה ב .1949-ייחודו בין השאר ,שהיה זה המרכז המסחרי הראשון שהכיל
את חנות ה"כל-בו" הראשון המודרני .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי
 32.0 / 60.0נק' ,אבל לא גבוה מספיק כדי להכניסו לשימור בהגבלות מחמירות.
מצבו הפיסי הנוכחי של המבנה סביר )ציון =  3נק'(.
שתי הבהרות ,הועדה המקומית אכן פרסמה את רשימת המבנים לשימור הכלולה
בתכנית ,וכן אפשר היה לקבל את הציונים לקריטריונים השונים ,שניתנו ע"י צוות
השימור לכל מי שפנה וביקש אותם .באשר לציון ,הגבוה הניתן למיקום במסגרת
הקריטריונים לשימור ,בהיותו לכאורה "חלק ממתחם" ,כבר הוסבר בקשר לבניינים
אחרים שאין הכוונה למתחם על פי הוראתו הסטטוטורית בתכנית המתחמים .שכן
החלק של "המתחמים לשימור" ,הוצא מתכנית זו לפי החלטת הועדה המחוזית לגבי
התכנית .במושג מתחם ,הכוונה במתן הציונים לקריטריונים לשימור ,לסביבה
הקרובה של המבנה המסוים שיש בה מבנים נוספים המאופיינים בציונים גבוהים,
שהכלילו גם אותם בתכנית השימור ,ואשר מהווים תמיכה חשובה ,האחד במשנהו,
בערך השימורי של הסביבה הקרובה כולה .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
באשר לנקודות הכלליות המועלות בהתנגדות כגון ,פגיעה בזכות הקנין ,יעילותו
ונחיצותו של מנגנון הפיצוי ,חוסר האיזון והשוויון בתכנית ,והויתור על זכות
התביעה לפיצויים לפי סעיף  ,197אתייחס אליהן במסגרת הפרק הכולל ,שיפתח את
דו"ח ההמלצות שלי .לגבי שקיפות הקריטריונים לשימור והבאתם לידיעת הציבור
הבעתי דעתי מספר פעמים במסגרת דו"חות הביניים שהגשתי למתכננת המחוז .אני
סבור שהקריטריונים חייבים להיות גלויים וברורים וכן גם הסיבות )בקיצור נמרץ(
שהביאו לבחירת המבנים השונים להכללה בתכנית השימור .הימצאותו של מבנה
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בקירבה למבנים אחרים המיועדים לשימור ,מעצימה את האפקט הכולל של
השימור ,הן מהבחינה התרבותית-חברתית הכוללת ,והן מבחינת היותו אטרקציה
לתיירים המעוניינים בשימור ובאדריכלית ובכך משפיע לטובה על כלכלת העיר
כולה ,שהוא ערך חשוב לעצמו.
המבנה הספציפי ברח' אלנבי  ,94הינו מבנה מרשים וטיפוסי למבני המשרדים
והמסחר בתקופתו .לפיכך ,ראוי מבנה אופייני ברמה גבוהה ,שיישמר לזכרון
הדורות הבאים כמייצג נאמן של העיצוב האדריכלי בתקופתו .אני ממליץ לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 11 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור  177 -הכתובת  -רח' ביאליק 17
המייצג  -עו"ד אלי מרקוביץ'

המתנגדת  -יפה סילבי

עמדת המתנגדת -
המתנגדת הינה אחת מהבעלים של המבנה ברח' ביאליק .17
.1
 .2התכנית קובעת הגבלות תכנון ובנייה דרסטיות על המבנים שיכללו בתחומה,
באופן העלול להקפיא את השימושים והפוטנציאל הכלכלי הטמון במבנה
ובמקרקעין.
 .3התכנית חורגת מן המידתיות הדרושה ,בהתאם לקריטריונים של חוק היסוד
"כבוד האדם וחרותו" ,באופן שיש בו משום פגיעה מהותית ומשמעותית
בזכויותיה הקנייניות של גב' יפה סילבי ,במידה העולה על הנדרש.
 .4בתכנית המוצעת בולט חסרונם של תמריצים כלכליים ומנופים העשויים
להמריץ את בעלי המבנים ליישם את התכנית.
 .5לא יעלה על הדעת ,כי תכנית השימור תקפיא חלקים נרחבים של העיר
ההסטורית של ת"א ,כדי שתשמש אתר שימור גדול לאדריכלות שהיתה נהוגה
בת"א מלפני  70ו 80 -שנה .באותה עת באזורי הפריפריה של ת"א יקומו מרכזי
עסקים מודרניים ,בעוד שמרכז העיר ת"א יהפוך אבן שואבת לבעלי אמצעים
בלבד שתרחיק את הצעירים מן העיר.
 .6עיריית ת"א לא הקימה פורום של אדריכלים מן המעלה הראשונה בעולם
ובישראל ,כדי שיחוו דעתם מה רצוי לשמר בת"א.
 .7אין יחס סביר בין העלויות המוטלות על הבעלים של המבנים ,לבין התמורה
הכלכלית שאמורים הבעלים להניב מן הנכס.
 .8אין כל מנגנון לפיצוי בעל הנכס עבור עלויות השימור הגבוהות והירידה
הדרסטית בערך הנכס.
 .9הועדה המקומית של ת"א ,עלולה להיות מוצפת במאות תביעות לפיצויים על
ירידת ערך הנכס ,לפי סעיף  ,197ולא ידוע מאיפה יבואו המשאבים לפיצוי
בעלי הנכסים.
 .10מן האמור לעיל עולה כי יש לדחות את התכנית במתכונת כפי שהוגשה .או,
לשנות הוראותיה כך שהמבנים ישופצו וישומרו מתוך מימון חלקי או מלא של
התמריצים הכלכליים שיפורטו.
עמדת הועדה המקומית
על פי כרטיס המבנה לשימור - :בית ירחובסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן
ע"י אדריכל ש .פונרוב ,ונבנה בשנת  .1937צוות השימור קבע למבנה זה ציון
משוקלל גבוה למדי =  60.0נק'  31.5 /נק' ,שקבע את המבנה לשימור רגיל .עיצוב
המבנה ברמה גבוהה ,וגם הקשר שלו למירקם הבנוי הקרוב חשוב ביותר .המצב
הפיסי דחוק למדי ויש צורך דחוף לשפץ את המבנה בהקדם .המבנה שימש תמיד
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למגורים .באשר לטענות כאילו אין תמרוץ לשיקום בתכנית ,זה פשוט אינו נכון.
בסיסה של התכנית הוא בתמריצים השונים הכלולים בתכנית ,כך שניסוח
ההתנגדות אינו מתחשב או מעריך את המציאות כפי שהיא .הועדה ממליצה לדחות
את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה זה הוא דוגמא מעניינת לסגנון הבינלאומי .ראוי ביותר לשימור .מצבו הפיסי
של המבנה אינו טוב ,וראוי וכדאי להתחיל בשיפוץ "השימורי" בהקדם ,כדי שמצב
המבנה לא יתדרדר.
במידה ויש עדיין זכויות בנייה לא מנוצלות ניתן לממשן במבנה בתוספת תמריצי
הבנייה הנוספים המובטחים בתכנית השימור.
אישור תכנית השימור ,אין פרושו פגיעה בפוטנציאל הכלכלי של ת"א .היפוכו של
דבר ,ביצוע השימור בפועל ,עשוי להעלות בטווח הארוך יותר את ערכי הנכסים ואת
הפעילות הכלכלית בעיר תל-אביב.
נושאים כלליים הקשורים בקניינה של המתנגדת ,לפי חוק "כבוד האדם וחרותו",
יטופלו בפרק הכללי הפותח את דו"ח ההמלצות שלי .ההכרזה "לא יעלה על הדעת",
כי תכנית השימור תקפיא חלקים בעיר ההסטורית לצרכי שימור המבנים בהם ,היא
תמוהה ביותר .ניתן לומר גם את ה"איפכא מסתברא" ,יהיה זה תמוה אם העיר,
תחליט לדחות את פעילות השימור ,עליו החליטה בהגשת תכנית השימור  -ת"א,
לועדה המחוזית לתכנון .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 12 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור  179 -הכתובת  -רח' ביאליק 19
המייצג  -עו"ד חיים שוב ,עו"ד משה שוב

המתנגד  -חיים שוב

עמדת המתנגדים ) -עו"ד חיים שוב לא נשמע אישית בישיבה מס' (6
המתנגד הינו שותף בבעלות על המבנה ברח' ביאליק .19
.1
לא קיבל מידע מלא על שימור המבנה שהוא אחד מבעליו.
.2
 .3תכנית השימור במתכונתה הנוכחית הסוחפת ,היא גזירה שאין הציבור יכול
לעמוד בה.
 .4מצטרף להתנגדות של הבעלים הנוספים בנכס ,כמו גם לטענות השונות,
המופיעות בהתנגדויות השונות ונוגעים לעניין זה.
 .5התכנית כולה בטעות יסודה בכלל ,והמבנה הנ"ל אינו ראוי לשימור בפרט .אין
יסוד לאבסורד הגלום בסיווג המבנה כ"שימור מיוחד".
 .6יש לאפשר בניית מלון דירות או מבנה אחר בהתאם לאישורים שניתנו.
 .7השימור מנוגד למצג ולמידע שקבלנו מהעירייה טרם רכישת המבנה ולאחר
מועד רכישתו.
 .8לא מן הנמנע שהנזק בעקבות ההליכים השגויים הננקטים ע"י הרשויות בעניין
השימור נגרם גם למתנגד עצמו וגם לעיר ולתושביה ,משום שמנסים לשמר
מבנה מגוחך ונטול ערך .וחוסכים מהעיר מבנה מפואר שהיה יכול להעשיר את
תרבותה ויופיה.
 .9התכנית אינה מבדילה בין עיקר לטפל ,וכמות המבנים שהוכנסו מעיד על חוסר
פרופורציה משווע.
 .10התכנית מנוגדת לפיתוח הסביבתי.
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 .11לא נערך כל איזון סביר בגין הפגיעה הקיצונית בזכויות יסוד .זאת עקב
העובדה שהרשויות מעבירות את מטלת השימור על אזרחים פרטים ,ונוטלת
רכוש פרטי לצרכים מוזיאליים.
 .12איסור ביצוע שינויים פנימיים במבנה מנוגד לכל חוק ודין.
 .13אין להטיל חובת האחזקה ושיחזור החלקים המקוריים על הבעלים.
 .14איסור כל תוספת בנייה בבנינים לשימור בהגבלות מחמירות ,כוללני ומתעלם
ממצבים ספציפיים.
 .15הוראות התכנית אינן סופיות ומשאירות חופש בלתי נסבל לשרירות הגורמים
ברשויות.
 .16אין כל יחס סביר בין העלויות המוטלות על הבעלים לבין התמורה הכלכלית.
 .17שלילת זכות תביעת פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון והכפפתה לקבלת
פיצויי התמריץ ,מחוסרת סמכות ומנוגדת לכל חוק.
 .18הוראות התמריץ אינן מעשיות ,אינן חוקיות ,אינן מחייבות את הרשויות
ושרירותיות ,ומתעלמות משיקולים מהותיים )כגון :שיקולי מיסוי ,סיווג
"המגרש המקבל" וכו'(.
 .19אין כל ערך לתכנית השימור בהעדר תחשיב כלכלי  -שמאי ,אמין וחיצוני
המכיל תחזית על היקף הפיצויים שתיאלץ הועדה המקומית לשלם ,ואת
המקורות למימונם.
נימוקי התנגדות ספציפיים ביחס לנכס:
 .1מדובר במבנה בן קומה אחת בשטח של כ 200-מ"ר ,כאשר שטח המגרש הינו
כ 1118-מ"ר .הבעלים הם :עו"ד חיים שוב ,עו"ד משה שוב וגב' מלכה אשר
בחלקים שווים.
.2

.3

.4
.5

.6

המצב התכנוני:
לפי תכניות מפרטות החלות על המגרש ,זכויות הבנייה על המגרש מגיעות
לשטח עיקרי בין  2012מ"ר בתוספת יציאות לגג וחדרי שרות .בשנת ,1990
אישרה עיריית ת"א תכנית עקרונית לבניית מלון דירות במבנה בן  6קומות על
גבי קומת עמודים ומרתף.
השטח אשר התכנית מבקשת לשמר מהווה פחות מ 10%-מזכויות הבנייה
המאושרות .זכויות הבנייה של השטח העיקרי ,עולים לכדי אלפי מ"ר ,כאשר
השטח המבונה כיום הינו כ 200-מ"ר בלבד .אין תקדים לחיסול כה מהותי של
זכויות קניין.
המבנה פשוט ביותר ,נטול כל ייחודיות ,נמוך מכל סביבתו והשארתו במתכונת
הנוכחית אך יבליט את כיעורו.
הקריטריונים אשר על פיהם התבססה העירייה תמוהים לחלוטין ,נטולי כל
ביסוס ונעדרי כל היגיון תכנוני .הנכס קיבל מועדת השימור ציון משוקלל
המגיע ל 40-נקודות ,המקנה לו שימור בהגבלות מחמירות.
המבנה נטול כל ערך עיצובי .המבנה נטול ערך חברתי הסטורי ולא ברור כלל
מנין נשאב הנתון כי במקום קיים בית כנסת.
מצב פיסי  -המבנה זקוק לשיפוץ ולתחזוקה שוטפת .עלויות שימורו נאמדים
בסכומי עתק שלא לדבר על פיצוי הבעלים.
לסיכום:
התכנית כולה בטעות יסודה ויש לבטלה או לבצע בה שינויים
א.
מהותיים.
ב .המבנה ברח' ביאליק  ,19אינו עומד בפרמטרים שנקבעו ויש להוציאו
מרשימת המבנים לשימור ולפצותנו בגין הנזק שנגרם.
ג .לחילופין ולמצער יש להוציא את הנכס מרשימת השימור בהגבלות
מחמירות.
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עמדת הועדה המקומית -
בית חוה שפירה ,הוא מבנה בסגנון מיוחד )קרי :סגנון של "טרום הסגנון
הבינלאומי" ,אך במעבר מהסגנון האקלקטי לסגנון הבינלאומי(.
תוכנן ע"י האדריכלים הנודעים יוסף ברלין ויהודה מגידוביץ ,ונבנה בשנת .1922
המבנה נבנה במקורו כוילה עירונית .לאחר מכן שימש כסנטוריום  -בית מרפא.
כיום הוא בשימוש כבית כנסת .למבנה זה חשיבות אדריכלית מיוחדת בהיותו אחת
הדוגמאות הראשונות בת"א לוילה עירונית .המבנה הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה .3
צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל ,הגבוה מאוד =  60.0נק'  40.0 /נק',
שהכניסו לקטגוריה של שימור בהגבלות מחמירות .בגלל חשיבותו הארכיטקטונית
של המבנה וחשיבותו בהסטורית התכנון העירונית ,הועדה ממליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
מכיוון שיש עוד שתי התנגדויות נוספות לאותו מבנה עצמו ,אנסח את המלצתי
במשותף לכל ההתנגדויות המתייחסות למבנה זה ,שכן כל המתנגדים הם למעשה
בעלים במשותף לאותו מבנה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 13 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 179-הכתובת  -רח' ביאליק 19
המתנגד  -מלי רוזנבלום

המייצג  -עו"ד משה שוב

עמדת המתנגדת )גב' מלי רוזנבלום לא נשמעה באופן אישי(
התכנית פוגעת ביותר בנכס שסבל כבר שנות פגיעה רבות בהכנת התכנית.
.1
 .2אין לקבוע בתכנית אפשרות בנייה בלתי שגרתית במגרשי בנינים לשימור
שתפגע בנכסים גובלים :בהקטנת קו בנין ,תוספת בנייה בקומת קרקע וכו'.
 .3אין לתת סמכות רחבה ביותר לועדה המקומית להטיל ללא פיצוי ,גזירות
רבות וחמורות בלי לפרטן בתכנית.
 .4אין למנוע זכויות בניה המותרות כיום מ"בנינים לשימור" שיהרסו שלא
באשמת הבעלים.
 .5אין לתת לועדה המקומית סמכות של הפיכת שטחי עזר לשטחים עיקריים.
 .6העברת שטחים בסמכות ו .מקומית תגרום לאי ודאות ותמנע פיצוי בעלים.
 .7אין לגזור הנחיות לשיפוץ בעלות כספית רבה שלא בתכנית מפורטת.
 .8אין לאסור חנייה בבנינים לשימור וביחוד לא בהחלטת ועדה מקומית בלבד.
 .9אין להגביל חדרי יציאה לגג ופרגולות בסמכות ועדה מקומית ושלא במפורש.
 .10יש לדחות את תכנית השימור ולבטלה מעיקרה ,משום שהמתנגדת תיפגע
ביותר אם תאושר התכנית.
עמדת הועדה המקומית -
עמדת הועדה זהה בדיוק למה שמופיע באשר להתנגדות הקודמת ,של עו"ד חיים
שוב ,ביחס לאותו מבנה עצמו ,ברח' ביאליק .19
המלצת החוקר -
המלצת החוקר זהה בדיוק להמלצתו ביחס להתנגדותו של עו"ד חיים שוב .את
המלצתי באשר לקבוצה של שלושת ההתנגדויות המתייחסות למבנה ברח' ביאליק
 ,19אביא לאחר הבאת ההתנגדות השלישית והאחרונה ביחס לאותו מבנה.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 14 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 179-הכתובת  -רח' ביאליק 19
המתנגדת  -מלכה אשר

המייצג  -עו"ד בועז רווה

עמדת המתנגדת ) -גב' מ .אשר לא נשמעה אישית בישיבה מס' (6
להלן תמצית עמדת המתנגדת כפי שמופיע בכתב ההתנגדות- :
המתנגדת הינה בעלת  1/3מהזכויות במבנה ובמקרקעין ברח' ביאליק .19
.1
 .2ההתנגדות היא לעצם אישור התכנית ולהחלתה על הבנין ולהגבלות התכנון
והבנייה הנובעות מהחלתה.
 .3התכנית מחילה עצמה על הבנין הספציפי ,קובעת כי הוא מיועד לשימור
ומטילה עליו הגבלות מחמירות כהגדרתן בתכנית ,בהגדירה את הבנין כבית-
כנסת ,שנבנה בסגנון בנייה מיוחד.
 .4לדעת המתנגדת ,הבנין אינו עונה על הגדרת אתר ,המתחיבת כדי להכלילו
בגדר התכנית ,שכן אין לבנין כל חשיבות הסטורית ,לאומית ,אדריכלית או
ארכיאולוגית.
 .5יתר על כן ,הנחת המוצא של הועדה המקומית לפיה מדובר בבית כנסת ,היא
שעמדה בבסיס ההחלטה בדבר החלת התכנית על הבנין וקביעת מידת
ההגבלות שיוטלו עליו ,ואולם הנחה זו הינה שגויה .בידי המתנגדת פסק דין
חלוט )של בית משפט השלום בתל אביב( ,לפיו הבנין נשוא ההתנגדות אינו
מהווה בית כנסת ,לא כל שכן מקום קדוש ,ובמסגרתו ניתן צו לפינוי הבנין
מהאנשים שפלשו אליו ועשו בחלקו שימוש ,שלא כדין ,כבית תפילה .הבנין לא
נבנה מעולם כבית כנסת ,אלא שימש את משפחתה של המתנגדת למגורים
בלבד ,במשך שנים .אחדים מבני משפחתה של המתנגדת אף נולדו בבנין זה.
 .6מכיוון שהתכנית פוגעת בזכות הקנין של המתנגדת ,בהטילה מגבלות תכנון
ובנייה ,שומה היה על הועדה המקומית לאזן בין האינטרס הציבורי כפי
שעולה ממטרות התכנית לבין האינטרס הפרטי של המתנגדת למנוע פגיעה
בזכויותיה בגלל ובזכות הקנין בפרט.
 .7הקביעה בתכנית לפיה הבנין מיועד לשימור ,ובודאי הקביעה בדבר החלת
הגבלות מחמירות על הבנין ,היא תולדה של איזון שאינו ראוי ,בהטילה על
המתנגדת פגיעה במידה העולה על הנדרש ,ועל כן היא מנוגדת להוראות חוק
יסוד " -כבוד האדם וחרותו".
 .8הקביעה בתכנית לפיה הבנין מיועד לשימור ,עם הגבלות מחמירות מהווה
פגיעה בעקרון השוויון ואפלייה פסולה ,ביחס לבנינים אחרים שבמיתחם,
הדומים באופיים לבנין נשוא ההתנגדות ,שהרי הנימוק שמדובר בבית כנסת
נשמט.
 .9התכנית פוגעת באופן חמור בזכות הקניין של המתנגדת ,בהטילה איסורים
והגבלות כדלקמן- :
הוראות תיעוד הכרוכות בהוצאות כספיות רבות ,איסור הריסה ,הגבלות
בשינויים במבנה ואיסור חנייה בחצר המבנה לשימור.
 .10בנסיבות אלו אישור התכנית ימנע ,עד כדי שלילת כדאיות כלכלית ,שינויים או
תוספות בנייה בבנין ,או הריסת המבנה הקיים ובנייה של בנין חדש .בכך
תיפגע מאוד זכות הקניין של המתנגדת.
 .11אפילו אם ייקבע כי הבנין ראוי לשימור ,הרי שהפגיעה בזכות הקנין הינה
בלתי סבירה ,בהיותה עולה על מידת הפגיעה המינימלית ההכרחית ,בהיותה
מנוגדת לפיסקת ההגבלה הקבועה בחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .12התכנית המחילה עצמה על כ 1500-מבנים ברחבי תל אביב ,קובעת שתי
קטגוריות שימור בלבד .חלוקה זו לשתי קטגוריות בלבד ,בהתייחס למספר
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הרב של המבנים שהתכנית חלה עליהם ,מדגישה את חוסר הסבירות וחוסר
המידתיות בתכנית.
 .13אישור התכנית במתכונתה הנוכחית )על ההגבלות הרבות שהיא מטילה ועל
תחולתה הנרחבת( יגרור עמו ,קרוב לוודאי ,גל תביעות לפיצויים לפי סעיף 197
 לחוק התכנון והבנייה .אבל התכנית אינה מפרטת מקורות למימון הפיצוייםובכך היא עשויה לסבך כספית את עיריית תל אביב .הפתרון לכך הוא צמצום
היקף התכנית למבנים ש"באמת" ראויים לשימור ,וצמצום מידת הפגיעה
וההגבלות שהתכנית מטילה.
 .14הועדה המחוזית מתבקשת לקבל ההתנגדות ולא לאשר את התכנית,
ולחילופין ,להוציא את הבנין מגדר תחולת התכנית.
ולחילופי חילופין ,להורות על שינוי התכנית באופן שההגבלות המוטלות לפיה
יצומצמו עד מאוד.
עמדת הועדה המקומית-
עמדת הועדה זהה לעמדותיה בענין שתי ההתנגדויות הקודמות לגבי אותו מבנה
עצמו .אולם בתוספת משפט הבהרה אחד :בניגוד לנאמר בדברי המתנגדת ,המבנה
ברח' ביאליק  19לא הוצע לשימור בשל היותו בית כנסת ,אלא בראש וראשונה
ובעיקר משום שהוא מהווה אחת הדוגמאות הראשונות והטובות לתכנונה של וילה
עירונית בת"א.
המלצת החוקר -
הצגת עמדתה של הועדה המקומית וצוות השימור ,מעוררת בי התלבטויות וזאת
משום שלמרות הציון המשוקלל הגבוה מאוד והנדיר ) 40.0נק' מתוך  60.0נק'
אפשריות( ,המבנה דנן שתוכנן ע"י שני אדריכלים מעולים וחשובים ביותר ,אינו
המבנה החשוב והמיוחד כל כך מבחינה עיצובית ,לטעמי .אני מוכן לקבל את ההסבר
על חשיבותו וייחודו של המבנה כאחת הדוגמאות החשובות מבחינת ההסטוריה של
התכנון והבנייה בת"א  -לתכנון וילה עירונית.
דומני שהסיטואציה הפיסית של מבנה קטן יחסית ,כ 200-מ"ר בלבד ,וחד קומתי,
הבנוי על גבי מגרש גדול יחסית בשטח ב 1,118 -מ"ר ,מאפשר יותר מפתרון אחד.
כלומר ,ניתן לאפשר "ניוד זכויות" למגרש "מקבל" באתר אחר ,שהוא הפתרון
המוצע למבנה לשימור בהגבלות מחמירות .אך בנוסף ניתן לחשוב גם על פתרון
אחר ,של הותרת הבנין הקיים לשימור במגרש זה ,שיפוצו ברמה "שימורית" גבוהה
כנדרש ,ובמקביל לתכנן תוספת מבנה באותו מגרש עצמו שהינו גדול למדי ,כך שלא
יפגע בבנין המשומר .יש לתכנן אותו במידות סבירות כאלו ,כך שלא יאפיל על
המבנה הישן ,הקיים למעלה מ 80-שנה במגרש זה .ייתכן שהנחיות אלו יפחיתו
במשהו את הזכויות לבנייה שסברו הבעלים שיוכלו לבנות במגרש זה .אבל בסך
הכל ,בסופו של יום ,יהא זה פתרון שבו גם "הזאב ישבע" אך גם הכבשה תיוותר
"שלמה" ו"נושמת" .באופן מעשי זה אומר שנצטרך להמליץ על הקטגוריה
השלישית ,דהיינו "האופציה" של הבעלים לבחור בין "ניוד זכויות" לבין בנייה
במגרש המקורי ,כאשר המגבלה המפורשת היא שאין לפגוע בבנין לשימור ,ולא
לבנות על גבו ,אלא מחוץ לו ,במגרש עצמו.
פתרון מפורט ניתן לתאם בין צוות השימור ,אגף התכנון של מהנדס העיר ,מתכננת
המחוז והמתכנן מטעם בעלי המבנה לשימור.
מס' סידורי )בישיבה מס' 18 ,17 ,16 ,15 - (6
הכתובות :רח' ביאליק  ,17רח' רמב"ם
 ,22רח' ריינס  ,5רח' שפינוזה 9

מס' המבנה ברשימת השימור -
1112 ,1024 ,1050 ,177
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המייצג  -עו"ד דב פירר  -ב"כ בעלי
המבנים

המתנגד  -דב פירר ,הנהלת רכוש
בע"מ

עמדת המתנגד ) -עו"ד דב פירר לא הופיע לפני החוקר(
כתב ההתנגדות מפרט את כתובות המבנים הכלולים בהתנגדות ,מספרי החלקות
והגושים שלהם.
וכן את ההודעה הלקונית כי הם מתנגדים לתכנית מתאר מקומית מס' /2650ב' -
"שימור מבנים ואתרים בת"א".
וכי הם מבקשים לזמנם על מנת שיוכלו לטעון טענותיהם .המתנגד זומן אך לא
הופיע.
עמדת הועדה המקומית -
לגבי המבנה ברח' ביאליק  ,17ראה עמדת הועדה בהתייחסות הקודמת לרח' ביאליק
 ,17בדו"ח ביניים זה הועדה המליצה לדחות ההתנגדות.
המלצת החוקר -
לגבי המבנה ברח' ביאליק  ,17ראה המלצתי בהתייחסות הקודמת לרח' ביאליק ,17
בדו"ח ביניים זה .המלצתי לדחות את ההתנגדות.
עמדת הועדה המקומית  -לגבי רח' רמב"ם - 22
ההתייחסות לפי כרטיס המבנה לשימור- :
בית מאיר כהן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י אדריכל מ .צ'רנר ונבנה בשנת
 .1928צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  27.0 /נק' .תוספת
למבנה תוכננה ע"י אדר' י .מגידוביץ בשנת .1934
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר  -לגבי רח' רמב"ם - 22
מבנה מוקדם זה בסגנון הבינלאומי ,מכיל כמה סימני היכר של הסגנון במבנה
שתוכנן בצורה מעניינת ,כגון :פינה מעוגלת ,חלון דמוי תרמומטר בחדר המדרגות,
מרפסות פתוחות ,וקוים הוריזונטליים מעוצבים בצורת "גליף" )חיתוך קטן פנימה(
מעודן .בסך הכל בנין צנוע אך נאה שראוי לשמרו .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
עמדת הועדה המקומית  -לגבי רח' ריינס - 5
ההתייחסות לפי כרטיס המבנה לשימור- :
בית רובין  -שלם ,מבנה סגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י האדריכלים י .טולדנו וא .רוסו
ונבנה בשנת  .1938בית מגורים זה קיבל מצוות השימור את הציון המשוקלל הגבוה
למדי =  60.0נק'  31.5 /נק'.
הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר  -לגבי רח' ריינס - 5
מבנה בעיצוב מעולה ביותר .המבנה קיבל מצוות השימור את הציון  3נק' עבור
העיצוב ,עובדה שהיתה מביאה את הציון המשוקלל לסך  33.5נק' ומכניסה אותו
לקטגוריה של שימור ב"הגבלות מחמירות" .מציע להעביר מבנה זה לקטגורית
ה"אופציה" ,דהיינו ,שהבעלים של המבנה יוכלו לבחור האם הם מעוניינים להישאר
בקטגוריה של שימור רגיל ,או שימור ב"הגבלות מחמירות" )עובדה המעניקה
תמריצי זכויות יותר נרחבים( .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
עמדת הועדה המקומית  -לגבי רח' שפינוזה - 9
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ההתייחסות לפי כרטיס המבנה לשימור -
בית "יצחק פכטהולד" ,מבנה מגורים בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י אדר' א .פן
ונבנה בשנת  .1936קיבל מצוות השימור את הציון המשוקלל הנמוך יחסית = 60.0
נק'  22.5 /נק' .הועדה המליצה לדחות את ההתנגדות
המלצת החוקר  -לגבי רח' שפינוזה - 9
מבנה סתמי שעיצובו בדרגה נמוכה יחסית ,מרשה לעצמי לחלוק אף על הציון
שקיבל עבור העיצוב מצוות השימור =  3.0נק' .אני סבור שזה ציון מוגזם עבור
איכות שאיננה .אני מציע לוותר על המבנה הבלתי ראוי הזה .ממליץ לקבל את
ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 20 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 235 -

התנגדות כללית ולא ספציפית

המתנגד  -עמוות לב ת"א למען איכות חיים

המייצג  -ייצוג עצמי

עמדת המתנגד ) -למרות שהוזמנו לא הופיעו לישיבה(
עמותת לב תל אביב למען איכות חיים בתל אביב ,מתנגדת לתוכנית השימור מס'
/2650ב' ואלה נימוקי ההתנגדות- :
 .1התכנית המוגשת מאפשרת חופש קיצוני לנציגי הרשות העירונית ,מהנדס
העיר והועדה המקומית לתכנון ובניה.
 .2התכנית מתחמקת מהגדרה מדוייקת וברורה מהן זכויות התושבים ובעלי
הנכסים בעיר.
 .3התכנית רצופה בהוראות בלתי ברורות וסוביקטיביות ופוגעת בצורה קיצונית
ברכוש ובזכויות הבסיסיות הן בשל אלה המתגוררים בבניינים שהוגדרו
לשימור והן באלה המתגוררים במתחמים לשימור ,וכמובן בכאלה שגרים
בסמוך ל"מגרשים מקבלים".
להלן דוגמאות לאמור לעיל.
"מהנדס העיר רשאי לפטור "...על סמך מה?
סעיף  10.12ב -
"הועדה המקומית תהיה רשאית להרוס "...גם מבנים
סעיף 2 10.13
בהיתר? מתוך אילו שיקולים?
מהן "תוספות חיוניות"? חיוניות למי?
סעיף  10.15א-ד
מהן "מטרות השימור" ועל סמך מה נקבעו הבניינים
סעיף  10.15ב
והמתחמים לשימור ואילו ערכים אדריכליים או אחרים
משמרים.
יש להגיש רשימה מדוייקת של הערכים
והאלמנטים המצויים בכל בניין ובניין ולפרט את הסיבות
להכללת בניין מסוים ברשימת השימור.
מהו כלל השטח שיתוסף לזכויות הבניה הקיימות.
סעיף  10.15ד
תכנית מתאר צריכה לדייק בכל מה שקשור לזכויות בניה.
תכנית המתאר משאירה את קביעת צפיפות הדיור
סעיף  10.15ה
למהנדס העיר .תפקידה של תכנית בניין עיר לקבוע את
הגדרת הצפיפות בצורה מדוייקת.
זכויותיהם הארזחיות והחוקיות של התושבים הגרים
סעיף  10.16ב
בלב ת"א נפגעות קשות ע"י השימוש הרחב שעושה העירייה
במתן גורף של אישורים לשימושים חורגים תוך התחמקות
מהכנסת תכנית בניין עיר מסודרת.

183

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

עתה מוצגת בפנינו תכנית מתאר
מקומית שנמנעת מלקבוע שימושים ומותירה אותם לשיקול
דעתם של פוליטיקאים ופקידים.
אולי "התכנית" תקבע כי אין צורך
בתכניות בניין עיר? הכל יקבע עפ"י שיקולי מהנדס העיר,
הכל יהיה במקרים "מיוחדים"  -בהם הוא יהיה רשאי לקבוע
שטחים ,שימושים וצפיפות ככל העולה על רוחו.
"מגרש מקבל"  -יש להגדיר את מיקומם
סעיף 10.17
המדויק של המגרשים המקבלים ואת הוראות הבניה
החדשות המותרות בהם ,ולאפשר לנפגעים להתנגד ולקבל
פיצוי.
"הנחיות לשיפוץ"  -שיקבעו ע"י מהנדס העיר.
ב
סעיף 10.22
אנו דורשים הכנת תכנית בניין עיר למתחמים הנ"ל באופן
שיפצה את הנפגעים ויאפשר התנגדויות .רק לאחר אישור
התכנית במוסדות התכנון ומתן תוקף תופעל התכנית.
כאמור לעיל ,התכנית הנ"ל פוגעת בזכויות הבסיסיות של בעלי נכסים אשר לרוע
מזלם נכללו בתכנית כמו גם באלה שאינם יודעים על הפגיעה הצפויה ממגרשים
"מקבלים" הסמוכים להם.
התכנית עצמה בנוייה במכוון בצורה מעורפלת והגדרותיה מתחמקות .יש לדחות את
התכנית ולהחזירה למתכננים על מנת שישתמשו בכלים המקצועיים העומדים
לרשותם ויכינו תכנית שתגדיר בצורה ברורה ומדוייקת את החובות והזכויות של
תושבים ובעלי הקרקע.
עמדת הועדה המקומית
ההתנגדות מופיעה במענה הועדה המקומית בע"מ  -54-56להלן העתק המענה שניתן
 .39 .1עמותת תושבי לב תל-אביב
הטיעונים להלן מוספרו לפי סדר הופעתם בהתנגדות שהוגשה:
טענה מס'  : 1התוכנית המוגשת מאפשרת חופש קיצוני לנציגי הרשות...
מענה :לא ניתן בתוכנית כה רחבה להתייחס באופן פרטני לכל האופציות
האפשריות בשטח.
לכן ,במספר היבטים מצומצם וכדי לאפשר גמישות מירבית בטיפול של כל מבנה
בנפרד הוחלט להשאיר זאת לשיקול המקצועי של נציגי הרשות ושל מה"ע .כל
הסמכויות שניתנו בתכנית למהנדס העיר נקבעו במסגרת חוק התו"ב .כאמור,
מדובר על מספר היבטים מצומצם ועל שינויים קטנים מאד שמשקלם בהשפעה על
חיי השכונה הוא שולי.
המלצה :לדחות את ההתנגדות.
טענה מס' " :2התוכנית מתחמקת מהגדרה מדויקת וברורה מהן זכויות התושבים
ובעלי הנכסים בעיר".
מענה :תכנית השימור אינה פוגעת בזכויות בנייה הקיימות מתוקף תכניות
מאושרות .הפתרון שהיא מספקת שואף לאיזון הנכון בין ההיבט התכנוני להיבט
הקנייני ,כאשר רוב המבנים לשימור יכולים לממש את זכויותיהם במגרש ,ואילו
מבנים לשימור בהגבלות מחמירות שאינם יכולים לממש את זכויות הבניה במגרש
המבנה לשימור ,יוכלו להעביר את זכויות הבניה שלהם למגרש אחר בתוספת
תמריצים.
למרות הכל מי שעדיין רואה עצמו נפגע ,החוק מספק לו את ההגנה הנאותה.
המלצה :לדחות את ההתנגדות.
טענה מס' " :3התוכנית רצופה בהוראות בלתי ברורות ...ופוגעת בצורה קיצונית
ברכוש ובזכויות הבסיסיות של התושבים ...כגון:
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מה"ע רשאי לפטור באופן חלקי או מלא מהגשת תיק תיעוד.
א.
ב .הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר הריסת תוספות ...שאינן מהוות חלק
מהמבנה המקורי .מתוך אילו שיקולים?
ג .רשאית הועדה המקומית ,בהמלצת מה"ע וועדת השימור להתיר :תוספות
בניה מקומיות ,החיוניות להתאמת המשך תיפקודו של המבנה ...חיוניות למי?
ד .מהן מטרות השימור ועל סמך מה נקבעו הבניינים והמתחמים לשימור ...יש
להגיש רשימה של הערכים והאלמנטים....ולפרט את הסיבות להכללת המבנה
ברשימת השימור.
מהו כלל השטח שיתוסף לזכויות הבניה הקיימות?
ה.
תוכנית המתאר משאירה את קביעת צפיפות הדיור למה"ע.
ו.
ז .זכויות התושבים בלב תל-אביב נפגעות ...ע"י שימוש רחב שעושה העירייה
במתן גורף של אישורים לשימושים חורגים" .הועדה המקומית תהיה רשאית
להתיר שימושים ...חורגים ,בהליך של שימוש חורג ובלבד ......שלא יפגעו
במטרות השימור"
מגרש מקבל  -יש להגדיר את מיקומם המדויק של המגרשים המקבלים…
ח.
ט .הנחיות לשיפוץ במתחמים שיקבעו ע"י מה"ע  .יש לפצות את הנפגעים ולאפשר
התנגדויות.
מענה:
א .לא בכל המבנים לשימור ולא בכל המקרים נדרשת הגשתו של תיק התיעוד.
במקרים המובאים להלן לא נדרש תיק תיעוד ,כגון :בקשה לשימוש חורג בו
לא נעשים שינויים מהותיים במבנה ,או בבקשה לשינויים באחת מדירות
המגורים במבנה ,או במבנים הפשוטים בסגנון הבינלאומי לגביהם יש מידע
מספק וכד'.
כדי למנוע פירוט מיותר אשר בודאי לא יכסה על כל האופציות האפשריות,
הוחלט להשאיר זאת לשיקול הדעת המקצועי .שיקול דעת זה אינו מהווה כל
פגיעה בזכויות התושבים ,אלא אמור להקל על הליכי התכנון ולאפשר את
הגמשתם.
ב .השיקולים נכתבו בסעיף עצמו .ההריסה תידרש במקרים בהם התוספות אינן
מהוות חלק מהמבנה המקורי ולפיכך מונעות את שחזור המבנה ע"פ המקור.
מטרת ההריסה היא להשיב עטרה ליושנה ולהשיג איכויות אדריכליות
גבוהות.
ג" .חיוניות להתאמת המבנה לייעודו החדש ולהמשך תפקודו - "...הכוונה
לזכויות בניה תקפות אשר ניצולן במגרש מוגבל מכוח תוכנית זו ,כמו כן,
הודגש כי מדובר בתוספות מקומיות והכוונה היא להרחבות מצומצמות
שתאושרנה רק במידה שהובהר ,לאחר הבדיקה התכנונית ,כי ערכיו של
המבנה לא יפגעו.
ד .הגדרת מטרות השימור תשולב בהוראות התוכנית כפי שנאמר במענה
להתנגדויות אחרות בנדון.
הקריטריונים מהווים כלי עזר מקצועי למיון המבנים .המבנים סווגו ע"פ
הקריטריונים ותוך ניסיון להבטיח שיטתיות בזיהוי המבנים ועקביות
בהתייחסות אליהם .העבודה התבססה על דוגמאות בינלאומיות להערכת
מבנים והסובייקטיביות בהערכתם צומצמה למינימום .עבודת התכנון ניסתה
להעריך את המבנים ע"פ הקריטריונים ולכונן שיטת ניקוד שהיא במהותה
ערכית .אין החוק מחייב לקבוע קריטריונים או לכלול את רשימת התבחינים
המקצועית במסמכי התכנית המופקדת .עם זאת ,טבלת הקריטריונים וכרטיס
המבנה הכולל את הניקוד שנקבע למבנה מצויה לעיון הציבור במינהל
ההנדסה.
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המתחמים כאמור הוצאו מתכנית השימור .הנושא ידון מחדש בעת הכנת
תוכנית עיצוב למתחמים בעלי ערך אדריכלי במרכז תל אביב.
ה .ככלל ,התוכנית אינה מעניקה זכויות בניה חדשות למימוש במבנים לשימור
היות שהדבר נוגד את עקרונות השימור .כנגד זאת המבנים בהגבלות מחמירות
מתומרצים בתוכנית זו בתוספת זכויות שניתן לממשן במגרש המקבל בלבד.
הגדרת הזכויות במגרשים המקבלים תעשה באמצעות תוכניות מפורטות להן
ניתן יהיה להגיש התנגדות .בגלל הסיטואציות הרבות והשונות שייווצרו בגין
התוכנית ,לא ניתן לצפות מראש מהם כלל השטחים שעתידים לתמרץ את
המבנים לשימור בהגבלות מחמירות .על מנת למנוע אי בהירות ביחס למיקום
המגרשים המקבלים ,מוצע לקבל את הטענה בחלקה ולהגדיר בתוכנית שני
אזורים )" תל אביב ההיסטורית" ו"יפו ההיסטורית"( בהם ,ככלל ,לא יהיו
מגרשים מקבלים .אזורים אלו כוללים את אזורי המגורים במרכז העיר
וביניהם גם שכונת לב תל אביב .בדרך זו לא תהיה לזכויות העודפות במגרשים
המקבלים כל השפעה על לב תל אביב .ר' המלצה לטיעון מס'  29בחלק א'.
ו .הצפיפות שנקבעה בתוכנית מתייחסת לצירי הפעילות הראשיים בלבד היות
שבהם הצפיפות לא הוגדרה עד כה .התוכנית התייחסה לצפיפות בצירים הנ"ל
בצורה מורחבת וקבעה כי גודל הדירות המינימאלי לא יפחת מ 45-מ"ר נטו.
כמו כן ,קבעה כי במקרים חריגים יוכל מה"ע העיר לדרוש דירות גדולות יותר
כדי למנוע פגיעה באיכויות המבנה .מוצע לשנות את ניסוח הסעיף באופן
שיבהיר את הכוונה .בכל מקרה סעיף זה אינו משליך כלל וכלל על תושבי לב
תל-אביב הואיל ובאזור זה הצפיפות מוגדרת מתוקף תוכניות לב העיר
המאושרות.
ז .שימושים חורגים בתחום תוכנית לב העיר אינם רלוונטיים לתוכנית זו ,כי
היא תחול על מספר בודד של מבנים לשימור בלב העיר; אלה שלא נכללו
בתוכניות לב העיר המאושרות ,או דורגו בהן בדרוג נמוך מדי .עם זאת ,על
מנת לשמור על הסטטוס הקיים ,מוצע לקבל את ההתנגדות בחלקה ולשנות
בתוכנית חלק מסעיף  11.6במטרה לבטל החלת תוכנית זו על המבנים לשימור
שאושרו בתוכניות לב העיר וכרם התימנים ,מעבר למספר הבודד של המבנים
שצוינו לעיל.
לאחר התיקון המוצע ,הסעיף הדן בתוכנית זו בשימושים חורגים אינו עתיד
להשפיע על אזור לב העיר .בנוסף ,חשוב להבהיר שהסעיף הדן בתוכנית
בשימושים חורגים ,מאפשר חריגה על פי תקנות החוק עם אפשרות להגשת
התנגדויות בכל מקרה בנפרד.
ח .תכנית השימור קובעת קריטריונים למגרש מקבל .מטרת הקריטריונים
להבטיח שקביעת מגרשים מקבלים תעשה משיקולים תכנוניים ולא תפגע
בסביבה הקרובה למגרש המקבל .הקריטריונים כוללים התייחסות למיקום,
גודל מגרש ,תוספת גובה והתאמה תכנונית וסביבתית .עם זאת ,על מנת למנוע
אי בהירות ביחס למיקום המגרשים המקבלים מוצע לקבל את הטענה בחלקה
ולהגדיר אזורים בהם ,ככלל ,לא יהיו מגרשים מקבלים ,כמצוין בסעיף ה'
לטיעון זה.
לא ניתן בשלב הנוכחי לסמן את כל המגרשים המקבלים כמוצע .בכל מקרה
של מימוש זכויות במגרש מקבל תופקד תוכנית מפורטת נפרדת ואז ניתן יהיה
להגיש לגביה התנגדות פרטנית.
ט .המתחמים הוצאו מתוכנית השימור .כאשר תופקד תכנית חדשה שתכלול את
המתחמים לשימור ,ניתן יהיה להתייחס אליה בנפרד.
המלצה :לקבל את ההתנגדות בחלקה בטיעונים ד ,ה ,ו ,ז ,ו-ח ,ע"פ המענה .את
שאר הטיעונים מומלץ לדחות.
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המלצת החוקר -
לא ברור לי הקשר בין שם העמותה לבין תוכן ההתנגדות .לעתים חלק ממנה נראה
קנטרני .חלק ממנה פרטני מאוד וחלק כללי מדי.
החלק בהתנגדות המתייחס ל"מטרות השימור" ,נראה לי מוצדק ,גם אני סבור שיש
לנסח את מטרות השימוש מחדש.
איני מבין מדוע נאמר כי התכנית מאפשרת חופש קיצוני לנציגי הרשות העירונית,
מהנדס העיר והועדה המקומית לתכנון .ככל שבחנתי את תכנית השימור
והוראותיה ,הן נראות לי בהחלט במסגרת חוק התכנון והבנייה ,ולכן ההגדרה -
"חופש קיצוני"  -אינה מוסברת ,ואינה מאוששת ע"י ההוראות של התכנית גופא.
התכנית אינה מתחמקת מהגדרה ברורה מהן זכויות התושבים ובעלי הנכסים ,בין
במבנים לשימור רגיל ובין במבנים לשימור בהגבלות מחמירות ,ולכן תמוהה קביעה
זו של המתנגדת.
התכנית אינה רצופה בהוראות בלתי ברורות ,וכל מתכנן בעל מקצוע או משפטן
האמון על חוק התכנון והבנייה מסוגלים לדעתי לקרוא ולהבין את הוראות
התכנית .לגבי הפגיעה בצורה קיצונית ברכוש ובזכויות הבסיסיות של המתגוררים
בבניינים לשימור )אלה הנוגעים למתחם לשימור אינם כלולים בתכנית השימור
הזו( ,השאלה היא מה פירוש מתגוררים האם הכוונה לבעלי המבנים? או לדיירים
מוגנים לפי חוק הגנת הדייר .אני מסכים שניתן להתווכח עם יוזמי התכנית האם
התמריצים עונים על הפגיעה או על ההוצאות הכרוכות בשימור ,ואף אני עצמי מצוי
בויכוח מסוים עם יוזמי התכנית על נקודה זו אך ההגדרה "פוגעת בצורה קיצונית"
היא מוגזמת להערכתי לגבי הנפגעים המתגוררים בסמוך ל"מגרשים מקבלים".
איננו יודעים עדיין סופית אלה מגרשים "מקבלים" ייבחרו ,ולכשיוחלט על אותם
מגרשים ,רשאים המתגוררים בסמוך להם ,להגיש התנגדות לתכניות המפורטות
הנקודתיות שיוכנו לגביהם .הדרישה להגדיר מראש את מיקומם המדויק של
המגרשים המקבלים היא בלתי מעשית ,זה עניין של חיפוש ספציפי בכל מקרה
לגופו ,ומוצע על ידינו שגוף מתאם יעסוק בביצוע התכנית וגם בעניין זה .לסיכום,
לדעתי ,אין התכנית בנויה במכוון בצורה מעורפלת והגדרותיה אינן מתחמקות.
ממליץ לקבל את ההתנגדות בחלקה ,על פי ההמלצות של הועדה המקומית לתכנון.
מס' סידורי )בישיבה מס' 24 – (6
מס' המבנה ברשימת השימור 70 -

הכתובת  -רח' אילת 45

המתנגד  -בעלי המגרש הידוע כחלקה  43גוש
7041

המייצג  -עו"ד שלמה גורי

עמדת המתנגד ) -לא הופיע בפני החוקר(
המגרש בשטח  3,491 -מ"ר ,נמצא ברח' אילת  45ונחצה ע"י רחוב שלוש.
.1
 .2המגרש נמצא בבעלותם של  21אנשים ועליו מבנים שונים ,ביניהם בנין
שחזיתו לרח' שלוש  17עליו חלות הוראות תכנית ת"א /2650/ב'.
 .3אין בבנין ,לא מבחינה חיצונית ולא מבחינה פנימית ,שום ייחוד המצדיק
הכללתו עם מבנים לשימור.
 .4הבנין מושכר לעמותת "בית-שנטי" ומשמש כיום ,מחסה לילדות חסרות בית.
 .5בין הבעלים נמצאות אלמנות שחיות מדמי השכירות של הבנין ושל בנינים
אחרים הנמצאים במגרש והחלת התכנית על הבניין תהווה הגבלה רצינית
לניצול המגרש והבנינים שעליו.
 .6לאור כל האמור ,אני מבקש שלא להחיל את התכנית על הבנין שאין בו שום
דבר ,לא מבחינת היופי ולא מבחינה ארכיטקטונית .שום דבר שיצדיק את
שימורו.
187

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

עמדת הועדה המקומית -
לפי כרטיס המבנה לשימור -
המבנה ברח' אילת  ,45תוכנן ע"י אדריכל לא ידוע ,בסגנון האקלקטי ,ונבנה כנראה
בשנת  .1925המבנה קיבל מצוות השימור ציון משוקלל גבוה למדי =  60.0נק' 34.0 /
נק' .לפיכך הוכנס מבנה זה לקטגורית המבנים לשימור בהגבלות מחמירות .הועדה
ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
אני מבקש להסב תשומת לב הועדה המחוזית שקיימת אי-התאמה בין צילום
המבנה ,המופיע על כרטיס המבנה לשימור של מינהל ההנדסה של עירית ת"א ,לבין
צילום המבנה שנעשה על-ידי .לדעתי ,צילום המבנה שעל כרטיס השימור ,הוא של
המבנה ברח' אילת  41ולא רח' אילת ) 45בוודאות!( הציון המשוקלל שנקבע 34.0 -
נק' ,גבוה מדי לדעתי ,שכן לאדריכל "לא ידוע" להעניק  3 -נק' זו קביעה בלתי
הגיונית ,כמו כן להעניק  4 -נק' עבור העיצוב נראה מופרז בנסיבות הענין ,גם המצב
הפיסי של המבנה אינו ברמה כזו המסבירה מדוע קיבל  3נק' .בסיכום אם יקבל
המבנה את הציונים ההולמים הוא ירד אל מתחת ל 30 -נק' בציון הכולל .מכיוון
שכך אין זה מתאים להכלילו בקטגוריה של בנין לשימור בהגבלות מחמירות ,ואפשר
לסווגו כמבנה לשמור רגיל .נראה שהמבנה בנוי בתוככי מגרש גדול למדי ,ומכיוון
שכך ניתן לבנות את כל זכויות הבנייה המגיעות למבנה זה ,בתחום המגרש עצמו.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.

(1-53)6350
אדריכל יהונתן גולני
2.9.2004
תכנית השימור של תל אביב  / 2650ב'
.1

הרציונל לחקירה בתכנית השימור תל אביב

 1.1לשם מה זקוקה ת"א לתכנית שימור?
כל עיר המכבדת עצמה ,רוצה לשמור על ההיסטוריה החברתית
והתרבותית שלה ,כמסד לבניית ועיצוב תרבותה וההיסטוריה שלה בעתיד.
כמו אדם ,או גוף אורגאני עילאי ומורכב אחר ,גוף שאין לו זיכרון הוא נחות
בכישוריו .הזיכרון הופך אותנו למה שאנחנו .כך גם עיר ,כגוף הבנוי ממערכת
מורכבת ההולכת ומתפתחת ,זקוקה לזיכרון המהווה לה מצפן ומפתח .הסטרטות –
השכבות השונות בהיסטוריה של העיר ,יכולות להיות שונות מאוד זו מזו באופיין
ובמהותן כך למשל ניתן להבחין בשוני הגדול בין הסגנון "האקלקטי" באדריכלות,
לבין הסגנון "הבינלאומי" ,המאוחר יותר .למרות השוני הגדול ביניהן ,הן בונות
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ביחד את המארג המרחבי – תרבותי וההיסטורי של העיר .תפקידה של תכנית
שימור עירונית ,הוא לשמור על הנכסים הפיסיים ,הארכיטקטוניים והאורבניים של
העיר.
 1.2מטרת החקירה בתכנית השימור
מטרתה של החקירה בתכנית כלשהיא על פי חוק התכנון והבנייה ,היא
לשמוע את המתנגדים לתכניות השונות ולקבל החלטה בעניין התנגדותם )לאמץ,
לדחות ,או לאמץ באופן חלקי ,בשינויים( החוקר בתכניות )לפי חוק התכנון( מהווה
למעשה מעין זרוע ארוכה של הועדה המחוזית ,ע"י כך שהוא שומע את המתנגדים
במקום שהועדה המחוזית תעשה זאת .לאחר מכן ,תפקידו לבחון את ההתנגדויות,
לנתח אותן ולהחליט מהן ההמלצות שימליץ לוועדה המחוזית בעניין אותן
התנגדויות .תהליך השמיעה של ההתנגדויות הינו תהליך "מעין" משפטי ,כאשר
החוקר מאפשר למתנגדים להביע עמדתם ולאחר מכן מאפשר לנציגי הוועדה
המקומית לשאת דבריהם ולהתייחס להתנגדות שנשמעה .זכות המילה האחרונה
היא בידי המתנגדים )או באי-כוחם( כתגובה לעמדה שהוצגה ע"י נציגי הועדה
המקומית לתכנון )למעשה הם גם נציגי הרשות המקומית( .היות והליך ההתנגדויות
נועד לאפשר לנפגעים מן התכנית )לדעתם( לבטא את התנגדותם לתכנית ,כדי לנסות
לשנותה כך שלא ייפגעו ממנה .זהו ביטוי מובהק להגנה על זכויות הפרט .במקרה זה
"הפרט" מיוצג בעיקר ע"י בעלי המבנים לשימור ודייריהם .לפיכך שמיעת
ההתנגדויות ע"י החוקר ,הוא חלק חשוב ביותר בהליך התכנון הדמוקרטי ,כדי
לשמור על האיזון התכנוני שחייב להתקיים בתכנית .מאידך ,עלינו לזכור כי בהליך
התכנוני הזה ,הנפגעים אמנם יכולים להשמיע עמדתם בטרם האישור הסופי של
התכנית ,אבל הם אינם "השחקנים" היחידים בתהליך המורכב של התכנון הכולל.
"הציבור" כגוף ,גם הוא משתתף חשוב בתהליך שיש להתחשב בצרכיו ,ברצונותיו
ובזכויותיו .סופו של תהליך תכנון נכון הוא מציאת האיזון הראוי והשקול בין
הרצונות הצודקים של כל הצדדים השותפים לתהליך זה.
לפיכך ,על החוקר לשמוע את כל הצדדים ,את הנפגעים "כפרטים" מחד ואתהציבור
האמור להיות מיוצג ע"י נציגי הועדה המקומית לתכנון וכן ע"י גופים
מקצועיים רלוונטיים וכדומה ,כגון" :עמותת האדריכלים"" ,המועצה
לשימור אתרים" וכו' ,המייצגים גם הם פנים שונים ואחרים של האינטרס
הציבורי ,במובן הרחב של המילה :אינטרס של ציבור תושבי העיר ,של
העירייה ,האמורה לנהל את העיר למען התושבים ,וכן שימור ערכי תרבות
במובנם הרחב ,לטובת הציבור העירוני וכלל אזרחי המדינה.
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תהליך השמיעה של כ 370-מתנגדים ,נמשך זמן רב והשתרע על פני  16ישיבות
ארוכות )כל ישיבה נמשכה בד"כ  7עד  8שעות ,דהיינו כיום עבודה שלם( .זאת
משום שרצינו לתת למתנגדים ובאי כוחם אפשרות להשמיע דבריהם ללא לחץ
וכן לאפשר לנציגי הוועדה המקומית לתכנון ,לענות בנחת ובהיקף הראוי ושוב
לאפשר על פי הפרוצדורה למתנגדים להשיב ,כזכות "המילה האחרונה" .דומני
שלא היו מתנגדים או משיבים שלא קיבלו את ההזדמנות להביע עמדתם
במלואה ובצורה הראויה ביותר .הישיבות הוקלטו וההקלטות תומללו
במלואן ,כך שיש בידינו רקורד מושלם כמעט של כל מה שנאמר במסגרת אותן
ישיבות .זאת בנוסף לכתבי ההתנגדות שהוגשו בכתב ,לכרטיסי-המבנים
לשימור שהוכנו ע"י צוות-השימור של עירית-ת"א ,ולמאגר צילומי-המבנים
לשימור שהופק באופן פרטי על ידינו.
 2.2הקריטריונים לבחירת המבנים לשימור
לאחר שמיעת רוב המתנגדים ,אנו יכולים לסכם שמספר רב של מתנגדים
התייחסו לענין הקריטריונים לבחירת המבנים לשימור .הטענות הרווחות
בענין זה ,היו שלא ברור על סמך מה נקבעו הקריטריונים הללו ועל ידי מי?
למה לא הובאו הקריטריונים הנ"ל לבחינה ציבורית קודם השימוש בהם?
הובאה גם הטענה שיש קריטריונים מסוימים כגון :קריטריון המיקום
ב"מתחם לשימור" – שיצר באופן מעשי את מרבית הנקודות להן זכו המבנים,
ובכך קבע את גורלו של המבנה להיכלל ברשימת השימור .בעוד שהתכנית
אינה מטפלת במתחמים לשימור .טענה נוספת הובאה כנגד אי-שקיפותו של
התהליך ,דהיינו ,מדוע לא צורפו הנימוקים הספציפיים לקביעת ציונו הסופי
של המבנה על פי הקריטריונים ,לדו"ח הסופי של תכנית השימור .לאור
הטענות הללו ,טענו המתנגדים כי תהליך הבחירה של המבנים לשימור היה
בלתי תקין ,נעשה בצורה "מוסתרת" .ובלתי פתוחה לבקרת הציבור הרחב
ולכן תוצאותיו הסופיות לא יכולות להיות מקובלות מבחינת "התקינות
הפוליטית" ,ולכן גם הוכללו יותר מדי מבנים שאינם ראויים ,בתוך תכנית
השימור.
נציגי הועדה המקומית לתכנון ובעיקר חברי צוות-השימור )או מחלקת
השימור( בעירית ת"א ,על שתי האדריכליות שהיו אחראיות לו ,בעבר )אדר'
ניצה סמוק( ובהווה )אדר' פארה גולדמן( ,השיבו באופן כללי ,כי תהליך בחירת
המבנים הראויים לשימור ,חייב להתבצע על פי קריטריונים מקצועיים
מוסכמים ,כפי שבוצע הדבר בתכניות שימור בחו"ל ובעיקר בארה"ב
ובאירופה.
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במרכז העיר ת"א קיימים כ 8,500-מבנים ,מתוכם כ 4,000-מבנים בסגנון
הבינלאומי ,כ 1,000-מבנים אקלקטיים ,והיתרה ,הכוללת בעיקר את הבנייה
החדשה שלאחר קום המדינה ,בערב רב של סגנונות .מתוך מאגר המבנים
הנ"ל ,לאחר עבודה מקיפה ,שכללה סקרי שטח ורשימות קודמות של מבנים
המועמדים לשימור )כולל בתכניות קיימות כגון :תמ"א ,(9/תחקיר הסטורי
וסקר ספרות ,נבחרו כ 1,400-המבנים החשובים ביותר .מתוך אלה ,נבחרו
להיכלל בתכנית השימור
כ 1,120-מבנים ,לאחר בדיקה מפורטת ומיון על-פי הקריטריונים ,שנקבעו ע"י
צוות השימור וועדת השימור .הקריטריונים הוצעו ע"י אנשי מקצוע בתחום
השימור ואדריכלים מנוסים בעלי ידע בשימור מבנים .הושוו גם הקריטריונים
לשימור עם הקריטריונים בהם השתמשו בתכניות דומות בחו"ל .נערכה
התייעצות גם עם הוועדה המקצועית של המועצה לשימור מבנים ואתרים
וועדת השימור כדי לעדן סופית את הקריטריונים לשיפוט המבנים .בסופו של
תהליך השתמשו בשבעה קריטריונים ,כדלקמן :עיצוב ,חלל פנימי וחיצוני,
קונסטרוקציה  +חומר בנייה ,האדריכל )מתכנן המבנה( ,מיקום ,ערך חברתי /
היסטורי ומצב פיסי.
לקריטריונים השונים ניתנו משקלות שונים מ 0.5 -נק' ועד  2.0נק' כאשר
שלושה קריטריונים :עיצוב ,מיקום וערך חברתי – היסטורי ,קיבלו משקל רב
יותר 2.0 ,נק' .הציונים חולקו ל 6-דרגות מ 0-נק' ועד  6נק' .ציון משוקלל בן
 20נק' ומעלה למבנה ,הכניסו לרשימת המבנים לשימור .ואילו סך כולל של
ציון משוקלל שהגיע ל 33-נק' זיכה מבנה להכללה ברשימת המבנים לשימור
בהגבלות מחמירות .בתחילה נמנו כ 250-מבנים לשימור בהגבלות מחמירות,
אך לאחר בדיקות מדוקדקות נוספות ירד מספר זה ל 160-עד  170מבנים
לשימור בהגבלות מחמירות .ברור שדרגה זו של שימור מחמיר ,מטילה קשיים
נוספים ולכן החליטו מגישי התכנית בסופו של דבר לצמצם את מספר המבנים
בקטגוריה זו למינימום האפשרי )כ .(160-לכל מבנה הוכן כרטיס שימור ,בו
נכללים כל הפרטים הפיסיים שלו ,שנת הקמתו ושם האדריכל שתכנן אותו,
פרטי זיהוי של המגרש ,הגוש והחלקה ,מס' תיק הבניין שלו ,סגנון הבנייה
שלו ,סיווג המבנה לפי שימושו ושטח המגרש במ"ר וכמו כן צוין גם שנת
הבנייה של המבנה .הציון המשוקלל הכולל ופרוט הציונים לכל קריטריון
כלולים גם הם בכרטיס המבנה .כמו כן נכלל צילום של המבנה בכרטיס לצורך
זיהויו.
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נציגי הועדה המקומית הביעו פליאתם לנוכח ההתנגדויות הרבות שעסקו
בסוגיה זו ,ונראה להם כמובן מאליו שאין לכלול פרטים הנוגעים
לקריטריונים ולציונים שקיבל כל מבנה ,בתכנית השימור המאושרת סופית.
כל תכנית שהיא ,ובוודאי תכנית רגישה כמו תכנית שימור זו ,חייבת להיעשות
בשקיפות מרבית .נושא קביעת הכללתם של מבנים לשימור בתכנית זו ,הוא
נושא החייב בשקיפות ,לכל המעוניין ,לא רק לבעלי הדירות כי אם לכלל
הציבור.
לכן ,חלק מהטענות שהועלו במסגרת ההתנגדויות יש לו ביסוס .איני מבקש
לפסול את מחלקת השימור ובודאי לא את העומדות בראשה ,להיפך ,אלה
מקובלים עלי מבחינה מקצועית וכן יועציהם מקרב המגזר הפרטי ומן
המועצה לשימור מבנים ואתרים ,כך גם המקורות החיצוניים מחו"ל בהם
נועצו לצורך פיתוח הקריטריונים .לכן ,הטענה בדבר חוסר מקצועיות אינה
מקובלת עלי  .באשר לקריטריונים עצמם ,היה צורך לחזק את משקלו של
קריטריון העיצוב וייתכן שהיה אף הגיוני לאחדו עם קריטריון החלל הפנימי
והחיצוני .איני משוכנע שקריטריון המיקום שווה במשקלו ובערכו לקריטריון
העיצוב .אבל במחשבה שלאחר מעשה אין הדברים ברמה קריטית המחייבת
לחשב מחדש את הציונים המשוקללים לכל מבנה שנקבעו .מאידך ,נושא
השקיפות ,הבהירות והנגישות החופשית למידע ,מחייבים גישה שונה לחלוטין
לעניין פרסום הקריטריונים .לדעתי ,הם צריכים להיות חלק מהתכנית ולאו
דווקא כנספח .כדי למנוע לזות-שפתיים אני מציע שיצורף לתכנית נספח ,בו
תוסבר דרך הענקת הציון המשוקלל לכל מבנה ,בקצרה בהיקף שלא יעלה על 3
עד  5משפטים או ,לחילופין ,יוכל כל פונה למחלקת השימור לקבל הסבר זה
בכתב .אם יצטרכו בעתיד לשנות קריטריונים יש לקבוע בהוראות התכנית
עצמה נוהל פשוט יחסית ,המסדיר דרך שינויים של קריטריונים.
לסיכום ,אין דרך אחרת לקבוע התאמת מבנים לתכנית השימור אלא בדרך
בחירה על פי קריטריונים.
למרות ,שידוע לי כמו לכולנו ,שקביעת ציון אינה ניתנת למדידה כמותית
מוחלטת ,אלא היא מבוססת על הערכה סוביקטיבית ותלויה בכישוריו
המקצועיים ,בנסיונו ,בידע וביושרה של המעריך ,אני מציע לסמוך על נתוניהם
המקצועיים של המעריכים.

192

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

 2.3פתיחת מרפסות שנסגרו והתייחסות לנושא הסורגים
ניתן לקבוע בוודאות ,שהטענה "הפופולרית" ,החוזרת ונשנית ברוב
ההתנגדויות ,היא תביעתם של המתנגדים כלפי התכנית ,לסגת מן הדרישה
האולטימטיבית לפתוח את המרפסות שנסגרו ובעיקר כמובן במבנים
המשתייכים לסגנון הבינלאומי ,או סגנון ה"באו האוס".
יש לאמר באופן חד משמעי ,שהמרפסות הפתוחות ,היו סימן-היכר מרכזי של
סגנון הבנייה הזה .מדובר על מרפסות פתוחות ,התלויות כזיזים מגוש המבנה
המרכזי .מרפסות אלו ביטאו את רוח העיצוב החופשי של המבנים .באופן
מעשי ,באקלים הים תיכוני ,בעיקר במישור החוף ,הן היוו גם צורך אקלימי.
כי זו היתה אחת האפשרויות להימלט מהחום המעיק ,המחנק והלחות ששררו
בתוך הדירות הקטנות יחסית של שנות השלושים והארבעים .באותה עת לא
השתמשו באמצעים מכניים למיזוג אוויר כפי שמקובל הדבר בימינו,
המרפסות היו בדרך כלל פשוטות וצנועות ,כמו המבנה כולו.
אבל עם חלוף השנים ,הסתבר ששטח הדירות הקטן ,צר מהכיל את כל
הפונקציות הדרושות לחיים מודרניים על פי תפישת אוכלוסיית הדיירים
המתגוררת באותם בתים .לפיכך חיפשו פתרונות זולים כדי להגדיל את שטחן
האפקטיבי של הדירות ,ואחד הפתרונות הזמינים היה - :לסגור את המרפסות
הפתוחות ,ולהכניסן ע"י כך לחלל הדירה ,כך שהחלל שנוצר מסגירתן ,צורף
לחלל הקיים של הדירה הבנוייה ובכך היתה מעט רווחה לדיירים שהתמודדו
עם דירות ששטחן נע בין  40מ"ר ל 75 -מ"ר בדרך כלל .ברוב המקרים ,לא
ביקשו הדיירים היתר בנייה לפעולה זו של סגירת המרפסות ,והבנייה נעשתה
איפוא באופן לא חוקי .במרבית הדירות שבהן נסגרו המרפסות ללא היתר
כחוק ,בוצע הדבר כבר לפני עשרות שנים )לעיתים לפני  40עד  50שנה(.
וכנראה ,שבמשך כל אותה תקופה ארוכה לא פנתה אליהם עיריית ת"א
בדרישה נחרצת לפתוח אותן מרפסות שנסגרו .כך התקבע באופן מעשי,
שפעולת בנייה בלתי חוקית ,בשל הזנחת הטיפול בה במועד ,הפכה להיות
עובדה קיימת שהעלימו ממנה עין .כאשר באה תכנית השימור וקובעת במפגיע
כי כחלק מפעולת השימור יש להחזיר המצב לקדמותו ולפתוח מרפסות
שנסגרו שלא כחוק ,הדבר מחולל סערת רוחות .הסוגיה קשה במיוחד משום
שבמרבית המקרים סגירת המרפסות תרמה באופן ישיר וממשי לרווחת הדיור
של הדיירים .החל משנות השישים והשבעים של המאה ה ,20-הוכנסו לשימוש
גם מזגני אוויר ,בעיקר בבתי המגורים במישור החוף ,שבו עומס החום בקיץ
כבד במיוחד בשל הלחות הגבוהה והטמפרטורות הגבוהות .עובדה זו מקשה
עוד יותר על פתיחת המרפסות הסגורות.
מה ניתן לעשות?  -הפתרון "הקל" ,הוא לדחות ההתנגדויות ממין זה ולא
לקבלן .אך דומני שזהו פתרון פשטני וקל מדי ,שאינו יורד לשורש הבעיה.
דומני שהפתרון צריך להיות שונה מעיקרו .בענין זה אני מציע לחלק את
המבנים לשימור לשתי קטגוריות ,אלה המיועדים לשימור בהגבלות מחמירות
ואלה המיועדים לשימור רגיל .הקטגוריה הראשונה היא החשובה ביותר שכן
בה נכללים כל המבנים שאסור לשנותם או להוסיף עליהם שום דבר ,ויתירה
מכך ,מבקשים להחזירם למצבם המקורי תמורת תמריצים מיוחדים
המיועדים להשגת מטרה זו .לכן ,אני מציע להתייחס למבנים בקטגוריה זו,
כלשון התכנית ולחייב אותם מבנים ,בפתיחת המרפסות כדי להשיבם למצב
המקורי .מדובר בקבוצת מבנים קטנה יחסית .המונה בסך הכל כ 150-עד 160
מבנים מסך כולל של כ 1130 -מבנים בתכנית השימור ,כלומר לא יותר מ14% -
מכלל המבנים .היות ואלה המבנים החשובים והייחודיים ביותר בתכנית
השימור ,ראוי לנהוג בהם בדיוק לפי הוראות התכנית ולפתוח המרפסות .לגבי
יתר המבנים הנכללים בתכנית ,מעט פחות מאלף מבנים ,אני מציע להתייחס
באופן שונה ודיפרנציאלי .אני סבור שלגבי מרבית המבנים בקבוצה השנייה
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הזו ,ניתן להציע פתרונות ביניים אחרים ושונים ,וזאת מתוך גישה אוהדת
למצוקת הדיירים .שכן ,פתיחת מרפסות סגורות באופן דרסטי פרושה המעשי,
שינוי מוחלט ברווחת הדיור של הדיירים באותן דירות בהן תתבצע פעולת
הריסה מעין זו .חדרים שבהן השתמשו הדיירים ייהפכו לחללים פתוחים
שיהיה צורך להקטינם מחדש כדי לתחום אותם ולהתאימם לתנאי מזג אוויר
משתנים בקיץ ובחורף .הפתרון המוצע על-ידינו הוא פתיחת מרפסות באופן
חלקי .פתרון זה ניתן להשגה באופנים שונים; אציג פה ,כדוגמא ,פתרון אחד
בלבד ,אבל ניתן לחשוב על פתרונות נוספים ולצורך כך ,אני מציע אפילו
שתוכרז תחרות בין אדריכלים להציע פתרונות ביניים ארכיטקטוניים-טכניים
ועיצוביים ,שיאפשרו לפתוח חלקית את המרפסת אך מבלי להרוס באופן
טוטאלי את החללים שנוצרו ע"י חיבורי החדרים עם המרפסות .הדוגמא
האחת שאני מציע פה ,אינה מחייבת ,אלא היא לצרכי הדגמת הרעיון בלבד.
המרפסות הגדולות שהיו קיימות בעבר ,נבנו ברוחבים משתנים בין  100ס"מ
ל 160 -ס"מ .ננתח לצורך הפתרון ,מה היתה מטרתן הארכיטקטונית של
המרפסות על פי סגנון "הבאו האוס" התל אביבי .מכיוון שלרובן היה "סינור"
בנוי מבטון מלמעלה ,ומעקה בנוי מלמטה ,נותר פתח פתוח בין שני חלקי מבנה
אלה ,שכאשר קרני השמש נפלו עליהם ,הם יצרו הצללה פנימית עמוקה .כוונת
הפתרון המוצע ,הוא לנסות לחזור ולייצר תחושה של הצללה פנימית תוך
הסגה לאחור של פני המעטפת של המרפסת ,שהיו סגורים קודם לכן ע"י
תריסים וחלונות מזוגגים.
אנו מציעים איפוא הסגה חלקית של אותם חלקים סגורים של המעטפת
החיצונית של המרפסת ,בסדר גודל של  70ס"מ עד  80ס"מ ,ולקבוע את החלון
 +התריס לפי הצורך ,בעומק המוצע .ע"י כך תתאפשר הצללה של החלק
הפנימי ,בגלל סינור הבטון הבנוי והמרפסת הבנויה .כך ,שכלפי חוץ יוותר
הרושם של הצללה )אמנם חלקית יותר( כפי שהיה בעבר .את החלקים שיוותרו
מעל ומתחת לחלון המוסג כלפי פנים ,ניתן לנצל לצרכי אחסנה .זהו אמנם לא
פתרון אידיאלי,אבל בכל זאת ,הוא מותיר רושם חיצוני דומה למה שהיה
במקור מחד ,ומאידך ,הוא מאפשר לא להרוס לגמרי את חללו המורחב של
החדר ,אלא להקטינו במעט.
דוגמא אחרת של רעיון אפשרי ,הוא שימוש בחלונות ובתריסים ,באופן זמני
בלבד ,למשך פרקי זמן קבועים במשך השנה .נאמר ,במשך שישה חודשים
מתוך  12החודשים בשנה ,וזאת בעיקר בעונות החורף והקיץ ,שאז רגילים
בדרך כלל הדיירים להשתמש במיזוג אוויר ,לצרכי חימום וקרור הדירה.
כמובן ,שזהו פתרון מסורבל ולא נוח ,המחייב התחייבות הדיירים לביצוע
תקופתי של סגירת מערכת החלונות והסרתם לאחר מכן .במקרה זה עדיף
הפתרון הראשון באופן עקרוני .אבל ,אנו בטוחים שבשיטת תחרות בין
אדריכלים על הפתרון ,ניתן יהיה להגיע למגוון מעניין ומרשים של פתרונות
יצירתיים.
פתרון נוסף לסוגיה הקשורה בסגירת המרפסות ,הוא פתרון נושא מזגני
האוויר .אחת האפשרויות היא מערכת מיזוג מיני מרכזית דירתית ,אך מכיוון
שזו עלולה להיות יקרה מדי ,ניתן לחשוב גם על מערכות מיזוג אויר מפוצלות,
כאשר במקום המזגנים המכוערים הקבועים בצורה מרושלת ולא אחידה על
הקירות החיצוניים ,ניתן להעלות את כל המדחסים על הגגות ולרדת בצנרת
מוסדרת וחבויה במידת האפשר ,אל הדירות.
למותר לאמר ,שפתיחה חלקית של מרפסות חייבת להתבצע בצורה אחידה
בכל הדירות בבנין.
סוגיה קשה במיוחד ,היא ההגנה על הדירות שבקומות הקרקע .הדירות הללו
נמצאות במצב נחות מבחינת יכולת ההגנה עליהן מפני פריצות .לכן ,סגירתן
של המרפסות באותן דירות ,באמצעים שונים ,כולל התקנת סורגים ,הוא צורך
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סביר ומובן ,בבחינת הכרח בל יגונה .אמנם נציגי הועדה המקומית לתכנון,
הציעו פתרון של פתיחת המרפסות הללו והתקנת סורגים חלופיים במישור
הקירות הפנימיים של אותן הדירות .פתרון זה נראה לי מאולץ ולא תמיד ניתן
יהיה לבצעו .לכן יש צורך למצוא פתרונות אחרים יצירתיים )כולל אפשרות
להתקין סורגים לא קבועים הניתנים להסרה ולהתקנה מהירה לפי הצורך(.
אבל לא ניתן לדעתי לחייב דיירים בקומות הקרקע לוותר על הגנה מינימלית
סבירה ,שלדאבוננו אינה עולה בקנה אחד עם הדרישות הנוכחיות של תכנית
השימור .באשר לסורגים בקומות העליונות ,גם שם הם מהווים אמצעי הגנה
חשוב ,אבל האקוטיות שבהתקנתם מצויה ברמה נמוכה יותר .כאמור יש צורך
למצוא פתרונות אחרים ,אסתטיים יותר להתקנת הסורגים ,ובכל מקרה
הייתי מציע לצרף את נושא הסורגים ,לאותה תחרות בין אדריכלים ,לפתרון
בעיית פתיחת המרפסות.
 2.5התקנת מעליות
התקנת מעליות חדשות במבנים לשימור ,גם הוא נושא שחזר ונשמע
בהתנגדויות רבות .בימינו השימוש במעליות במבנים חדשים נפוץ ביותר .כדי
לשפר תנאי המחיה באותם בתים לשימור שגילם "מתקדם" ,חייבים להתקן
בהם מעליות .כעקרון ,נאמר שאנו מחייבים התקנת מעליות במבנים
המיועדים לשימור ,אך בתנאים מסוימים.
בעניין זה יש להפריד בין מבנים שבהן ניתן להתקין מעליות חדשות רק מחוץ
למעטפת הקיימת של המבנה ,לבין מבנים בהם ניתן להתקין מעליות חדשות
בתוך חלל המבנה גופו .בכל מקרה ,עדיפה התקנת מעלית פנימית במבנים
בהם ניתן הדבר ,אך גם במקרה כזה מותנה הדבר בכך שהתקנת המעלית לא
תשנה את מראהו החיצוני של המבנה לשימור .במקרים בהם לא ניתן להתקין
מעליות חדשות בחלל הפנימי של המבנה ,אלא מחוץ למבנה בלבד ,יש לשמור
על הכללים הבאים- :
 .1לא תותקן מעלית חיצונית במבנה לשימור בהגבלות מחמירות.
 .2לא תותקן מעלית חיצונית במבנה לשימור רגיל ,בחזיתו הקדמית
הפונה לרחוב.
 .3ניתן להתקין מעלית חיצונית במבנה לשימור רגיל ,בתנאים מסוימים
בחזיתות הצידיות או האחוריות ,בתנאי תיאום מוקדם וקבלת
אישורים ממחלקת השימור וממחלקת התכנון של מהנדס העיר.
 2.6הסדרת חניות
נושא הסדרת חניות במבנים לשימור ,נשמע גם הוא לעיתים תכופות
בהתנגדויות השונות.
נושא הסדרת החניות הוא עניין למדיניות כוללת של העירייה להסדרת החניות
במרחב העירוני של תל אביב.
בעניין זה ,אין המבנים לשימור ראויים לפריבילגיות מעבר למקובל במבנים
הרגילים.
מחד ,כמות החניות שתוכננו במבנים לשימור נמוך מאוד ,משום שבאותם
מבנים שנבנו בת"א לפני עשרות רבות של שנים ,לא היה צורך בכמות רבה של
חניות כי כמות כלי הרכב באותם ימים היתה נמוכה מאוד .ניתן איפוא לשפר
במידה מסוימת את מצב החנייה ,אבל לא לפתור אותו באופן מוחלט .מובן
מאליו שלא ניתן לספק בתוך אתר בנוי ישן ,הבנוי בצפיפות פיסית ועל פי
סטנדרטים ישנים של תשתית ,אותו מספר חניות שניתן לספק ,באתר בנוי
חדש.
הכלל החשוב שיש לשמרו ,הוא איסור על חניות נוספות חדשות בחזיתו
הקדמית של המגרש הפונה לרחוב.
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חניות נוספות ניתן להתקין במפלס הקרקע ,בתנאי שתמוקמנה או בחצר
האחורית של המבנה ,אם היא מספיק גדולה ומאפשרת תמרון מינימלי לצרכי
החניות ,או בצידי המבנה במתכונת של חניה בטור עורפי .אפשרות נוספת
לחנייה היא במרתפים ,מתחת למפלס החצר הבנויה הנוכחית ,או בהתחפרות
חלקית .במקרים כאלה חייבים להתייעץ גם במהנדס קונסטרוקציות ,כדי
לבחון שמא יצירת מרתפים או התחפרות נוספת מתחת למבנים אינה עלולה
לפגוע מבחינה קונסטרוקציה ביסודות המבנה ,או במבנה עצמו.
חשיבותן של חניות חדשות נוספות ,בעיר הסובלת באופן כרוני ממצוקת חנייה
היא ברורה ,אך יש גם לסייג אותה לפי השימוש המיועד לבניין לשימור .אם
מדובר בבניין המיועד למגורים הבעיה פחותה ממצב בו הבניין מיועד למסחר
או משרדים שבו הצורך בחנייה הוא דחוף ונחוץ יותר .שכן במבני מגורים
ישנים במרכזיהן של ערים ותיקות אין הבטחה לאספקת חניות בשפע ובכמות
הדרושה ,ומצוקת חנייה זו היא בבחינת מצב מוכר ,סביר ונסבל.
כשמטפלים במתחם לשימור ולא בבנין בודד לשימור ,ניתן יהיה למצוא
פתרונות נוספים לחניות כגון ,הפיכתו של בנין ישן שאינו מיועד לשימור,
כמבנה לחנייה בקומות .הכל על פי החלטת מחלקת התכנון העירונית של
משרד מהנדס העיר ואגף התנועה והחנייה.
 2.7שרירותיות ההחלטה בבחירה ודירוג של מבנים לשימור
מספר לא מבוטל של התנגדויות התייחסו לסוגיה" :מי קובע אלו סגנונות
בנייה יש לשמר?" היו אלה טענות כבדות בעיקר כנגד ההחלטות
"השרירותיות" לדעתם של הבחירה במבנים לשימור ושל דירוגם.
גוף מימסדי מסודר כמו עיריית ת"א ,בונה לעצמו מינהל תכנון עירוני מקצועי,
שבראשו ניצב מהנדס העיר .כך גם יתר המחלקות לתכנון ,הכלולות במינהל
התכנון העירוני החל במחלקה לתכנון ארוך טווח ,המשך במחלקות לתכנון
סדיר וכלה במחלקת השימור .יש לתת קרדיט לגופים מקצועיים מסוג זה ,על
כך שהם פועלים לפי סטנדרטים מקצועיים בתכנון וביישום; שהם מגייסים
כח אדם תכנוני מקצועי ברמה גבוהה ,וכן שהם פועלים בתוך מערכת
מקצועית מוסדרת מבוקרת ,כמו למשל כפיפותם לועדה המחוזית לתכנון
ובניה ,למועצה הארצית לתכנון ,ומינהל התכנון הארצי במשרד הפנים,
ונועצים ב"מועצה הסטטוטורית לשימור אתרים" .קיימות גם מערכות
מוסדיות פנימיות ,כגון" :ועדת השימור העירונית" בראשה עומד סגן ראש
העיר ,שהיא גוף סטטוטורי על פי חוק התכנון והבנייה ,ויועצים חיצוניים
פרטיים מוכרים בתחומי המקצוע כאדריכלים ,מהנדסים ומתכננים אורבניים.
כל האמור לעיל בא לתאר מערכת תכנונית מקצועית ,שבה אין החלטות
מתקבלות ע"י איש מקצוע בודד ,אלא תמיד כמערכת מקצועית שיש בה בקרה
הדדית.
לפיכך ,הצגת הטענה או השאלה" :מי שמכם?" ,אין לה על מה לסמוך .אין
מדובר פה בשיגיון או גחמה )קפריזה( של אדם פרטי ,אלא בהחלטות של
מערכת מקצועית מסודרת ומבוקרת.
באשר לשאלה הספציפית :אלו סגנונות בנייה יש לשמר? אין התשובה
מסובכת .ראוי לשמר את המבנים הראויים מכל סגנונות הבנייה השונים ,שעל
פיהם נבנתה העיר במשך מאה השנים האחרונות .זה כולל את הבנייה הערבית
העירונית המסורתית ,את הסגנון האקלקטי שרווח בראשית המאה ה ,20-את
הסגנון "המיוחד"  -סגנון ה"אר-דקו" ודומיו ,שהיה סגנון שאפיין בנייה גם
במערב אירופה ,מרכזה ,וכן בארה"ב ,והוא מהווה סגנון בנייה ,במעבר בין
"האקלקטי" לסגנון "הבינלאומי" וסגנון "הבאוהאוז" שהחליפו אותם לאחר
מכן .כל הסגנונות הללו מוכרים היטב בעולם המערבי )בעיקר באירופה
ובארה"ב( .ונחשבים כסגנונות חשובים ומוערכים ביותר בתחום האדריכלות
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והעיצוב .בנוסף לכך ,בגלל נסיבות הסטוריות מיוחדות במינן ,של התנכלות
השלטון הנאצי למתכננים ומבנים בסגנון "הבאו האוז" על אדמת גרמניה,
התברר לאחר תום מלחמת העולם השניה ,כי דווקא בתחומי מדינת ישראל,
נותר "אוצר" בלום של מבנים שתוכננו בסגנון ה"באו האוז" )עם התאמות
יפות לתנאי ארץ ישראל( בעוד שבמקומות אחרים בעולם נותרו אך מעט
מבנים בסגנון זה )גם בגלל ההרס הרב שנגרם במלחמת העולם השנייה( .מכאן,
שהמורשת הבנויה שנותרה פה בישראל ,ובעיקר בת"א )מעט מבנים נותרו גם
בחיפה ובירושלים( אינה רק מורשת בנויה ישראלית ,אלא מורשת
ארכיטקטונית בנויה ,כלל עולמית.
בנושא זה קיימת הכרה בינלאומית בחשיבות המורשת הבנויה של תל אביב,
כפי שבא הדבר לידי ביטוי בהכרזה של "אונסקו" ,על "העיר הלבנה" של ת"א
כמורשת שימור עולמית.
 3.9היקף המבנים בתכנית השימור )אפשרות הגבלת מספרם(
טענה חוזרת ונשנית מצד מתנגדים רבים היתה בעניין היקף תכנית השימור
קרי :שהיא מכילה יותר מדי מבנים לשימור .כ 1,130 -מבנים לשימור בתכנית
זו ,ועוד מספר מאות מבנים לשימור בתכניות קודמות )כ (?) 450-מבנים(
בתכנית "לב העיר" ובתכנית "כרם התימנים" בסך הכל קרוב ל 1600 -מבנים
לשימור בתל אביב )אם תאושר גם תכנית זו(.
המתנגדים טענו שההיקף המירבי הראוי ,שניתן להעלות על הדעת כסביר ,הוא
כמה מאות מבנים בסך הכל; בסדר גודל שלא יעלה על כ 300-מבנים.
השאלה היא כמובן  -מה נחשב "הרבה מדי מבנים"?
נציגי הועדה המקומית לתכנון וראש צוות השימור בעבר ,אדריכלית ניצה
סמוק ,טוענים שבערים ידועות בעולם ,כגון ברצלונה ,מספר המבנים שאושרו
לשימור ,עולה לכדי רבבות.
המספר הראוי של המבנים לשימור ,אינו בחזקת קביעה מדעית .הוא תלוי
בכמה פרמטרים ,כגון  -מהו ההיקף המינימלי של מבנים המאפשר יצירת
אימפקט על התושבים ,המבקרים והתיירים שבעיר .תל-אביב הינה אבן מוקד
בעל ייחוד של מבנים משומרים מסוגים שונים ,ולא רק מוזיאון בו מוצגים
פריטים אמנותיים בודדים כדי לתת מושג היסטורי ,מה היה אותו סגנון
בנייה .כדי לקבל תחושה נכונה של סגנון בנייה יש צורך במסה קריטית של
מבנים.
פרמטר נוסף ,הוא הפרמטר הכלכלי ,יכולת העיריה לעמוד בתשלום תביעות
הפיצויים העלולות להיתבע ע"י בעלי המבנים המתנגדים לשימור ,ובכך קשור
גם היקף התמרוץ המוצע בתכנית השימור .אם התמריצים יהיו מספקים
ייתכן שתביעות הפיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון ,תצומצמנה מאוד.
כאמור ,אין מספר נכון של מבנים שראוי לשמרו .על פי הערכתנו המסה
הקריטית בוודאי גדולה מ 300 -מבנים לשימור ,אך יכול להיות שהיא ניתנת
לצמצום מהמספרים שננקבו בתכנית עצמה ,דהיינו פחות מ 1130 -מבנים.
אשר על כן ,אם לדעתנו יש מבנים שהכנסתם לתכנית אינה חיונית ,והציון
המשוקלל שניתן להם נמוך ,או אינו מוצדק לדעתנו ,אנו ממליצים לועדה
המחוזית לתכנון לוותר עליהם ולהוציאם מתכנית השימור.
נקודות למנגנון היישום של התכנית
.6
תכנית ,ראויה ככל שתהיה ,שאינה מבוצעת למעשה ,הרי היא כעוד
•
דו"ח תכנוני המקשט את מדף הספרים ,ללא תועלת.
הצלחתה של תכנית השימור תהיה ביישומה בפועל ,הלכה למעשה.
•
כדי שתכנית כה מורכבת ,מסובכת ורגישה ,תיושם; דרוש להקים
•
מנגנון מיוחד לצורך יישומה.
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•
•
•

•

•
•

רק הגורם שיזם והגיש את התכנית ,קרי :עיריית תל אביב יפו וועדת
התכנון המקומית שלה ,יכול להיות אחראי גם לביצוע התכנית.
ההצעה המצורפת בזה ,להלן ,היא הצעה של צוות החקירה בתכנית
השימור ,המוצעת כהמלצה לועדה המחוזית ,לחייב את עיריית ת"א בהקמת
אותו מנגנון מיוחד ליישום תכנית השימור.
מנגנון היישום המוצע יכול להיות משולב מגורמים ישירים בעיריית
ת"א על מינהליה השונים )כמינהל התכנון וההנדסה ,אגף הנכסים ,אגף
הפיקוח ,אגף הגינון וחזות פני העיר וכיו"ב( .יחד עם גורמים שמחוץ לעירייה
שיש להם זיקה ישירה לפעילות העירייה כגון :חברות עירוניות לשיכון
ושיקום עירוני ועוד.
הסיבה לצורך בצירוף חברות עירוניות למנגנון היישום נובע בין
השאר ,גם מהסיבה שעבור שירותים מסוימים ניתן יהיה לגבות אגרות שרות
סבירות עד מינימליות .לו רצתה העירייה גופא לגבות אגרות שרות כאלו,
היה נדרש שינוי בחקיקה ראשית ע"י הכנסת ,עובדה שהיתה דוחה את ביצוע
התכנית ע"י מנגנון היישום העירוני ,בחודשים רבים ,אם לא בשנים.
מטרת מנגנון היישום הוא להקל ) (facilitateעל ביצוע פעולות קשות
ומסובכות ,המוטלות בדרך כלל על המחזיקים במבנים )בין אם בעלים ,ובין
אם דיירים מוגנים(.
מה שהוברר לחוקר התכנית ,במהלך הישיבות הארוכות והרבות
לשמיעת המתנגדים ,הוא שמרבית הנכסים נמצאים בידי בעלי נכסים
פרטיים )רבים מאוד( ורק מיעוטם של הנכסים )המבנים( נמצאים בידי
חברות נדל"ן .מובן מאליו ,שהרבה יותר קל ופשוט לחברת נדל"ן מנוסה,
להיכנס לתהליך של "שיפוץ שימורי" המחייב גם השגת ממון רב ,משא ומתן,
הכנת תכניות נקודתיות ,העסקת קבלני ביצוע ובעלי מקצוע מנוסים בתחום
השיפוץ והשימור תוך פיקוח מקצועי הדוק ,ותאום בין הרבה מאוד גורמים,
בעלי הנכסים הרשות המקומית העירונית ,מוסדות התכנון ,קבלנים
מבצעים ,מתכננים בעלי מקצוע בתחום הבנייה ,ולעיתים קרובות גם גורמים
פיננסיים .אך בעוד חברת נדל"ן מנוסה יכולה להתמודד עם סוגית הביצוע
בפועל של השיפוץ השימורי ,לא כך הדבר לגבי בעלים פרטיים של בניינים
לשימור .לרובם אין מושג וגישה לנושא ביצוע השיפוץ בפועל .הנושא מרתיע
אותם מראש ,ורבים מהם יוותרו בכלל על נושא השיפוץ ,אם יחייבו אותם
לשפץ את המבנה ,ועוד במתכונת קפדנית המוגדרת כאן כ"שיפוץ שימורי".
לפיכך ,מכיוון שאין אנו רוצים שתכנית השימור תקרוס בשל חוסר אפשרות
לבצעה בפועל ,יש לדאוג להקמת המנגנון של היישום בפועל.
ראשית חוכמה ,מתחילה במידע שעל הרשות המקומית לספק לכל אזרח
ותושב ,על פי חוק חופש המידע .מדובר במידע בתחומים רבים ומגוונים .החל
במידע על כרטיסי המבנה לשימור ,על הציונים המשוקללים שניתנו לכל מבנה
לשימור על פי הקריטריונים השונים ,עבור ,במצב הנכסי והשייכות של המגרש
על פי הבעלויות ,במידע על מגרשים המתאימים לשמש כמגרשים "מקבלים"
להעברת זכויות בנייה של מבנים לשימור בהגבלות מחמירות ,וכלה במידע על
חברות קבלניות ובעלי מקצוע מומחים בתחומי הבנייה והשיפוץ השימורי.
אין מדובר בכך שנציגי העירייה יעסקו בתיווך העסקות בין בעלי המבנים
לשימור בהגבלות מחמירות לבין בעלי המגרשים "המקבלים" ,אבל הם
יצטרכו לאפשר ולהקל על בעלי הנכסים שאינם מתמצאים בנושאים הסבוכים
הללו ,להגיע לאותם קשרים וניהול "משאים ומתנים" .מדובר על בעלי מקצוע
מיומנים ,בין אם הם מצויים בצוותי החברות העירוניות ובין בבעלי מקצוע
מיומנים ומנוסים מהמגזר הפרטי שיגוייסו לסיוע ,תמורת תשלום כמובן ,אבל
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תשלום מופחת וסביר שבעלי המבנים לשימור ,שאינם במצב כלכלי שפיר,
יוכלו לעמוד בו .באותם מקרים "קשים" במיוחד ,כמו בעלי נכסים בגילים
מופלגים או מתקדמים ,או חולים שמצבם הפיסי והנפשי אינו מאפשר להם
להתמודד עם סידרת הפעולות המורכבות והמסובכות ,יש להעמיד לרשות
הנושא" ,מנהלי פרויקטים" ,שיהיו אחראי לתאום כל הפעולות ,מהתארגנות,
ארגון תיק תיעוד ,ועד מו"מ לגבי "מגרש מקבל" ,או מו"מ עם קבלן מבצע,
וכלה בביצוע השיפוץ השימור בפועל .במידה והעלויות תהיינה גבוהות מדי;
תצטרך העירייה לתגבר ,לעיתים ע"י מימון ביניים מקרן שימור שתוקם לצורך
זה ,את היכולת הפיננסית של בעלי הנכסים ,כדי להבטיח את מימוש התהליך
כולו ,מתחילתו ועד סופו.
נטילת האחריות ע"י העיריה ,תאותת לכל אזרחי העיר ולכל הרשויות
הציבוריות ,הממלכתיות והעירוניות ,כמו גם לגורמים פיננסיים ,כי העיריה
מתכוונת ברצינות למימוש תכנית השימור .כמו בכל תהליך של יצירה ופיתוח,
אין דבר מצליח ומידבק יותר מ"ההצלחה בכבודה ובעצמה" ,וככל שהתהליך
יתקדם במסלול הנכון ,וניתן יהיה להצביע על הצלחות של השימור בפועל ,כך
יואץ התהליך כולו ,ויותר בעלי מבנים וחברות נדל"ניות יצטרפו אליו .בסופו
של התהליך ,לאחר מספר שנים )שכרגע לא ניתן לאמוד אותו בוודאות( יתחיל
להתפתח גם תהליך של עלייה בערך המבנים המשומרים .העיר כולה ,על כל
תושביה ,תצא נשכרת מהפעלת תכנית השימור ויישומה.
בשל אי הודאות המאפיינת סיטואציה כזו והחששות המתלווים לכל צעד
בתהליך ,יש למצוא אפיק "הידברות" בין האזרחים ,בעלי הנכסים ,ואפילו
דיירים מוגנים ,כפרטים ,לבין הרשויות המקומית והממלכתית ,בנסיון לפתור
בעיות ,ללבן סוגיות ,ואולי אף לאפשר תיקונים מינוריים במידה והסיטואציה
הנקודתית תחייב זאת ,כדי לאפשר התנעת תהליך השימור וזרימתו והימנעות
ככל הניתן מהגעה למצב שבו הבעלים ממהרים להגיש תביעות פיצויים כנגד
הרשות על פי חוק התכנון והבניה.
תביעות פיצויים בקנה מידה "סיטוני" ,עלולות להביא לקריסת התכנית ,ולכן
יש להיערך לסיטואציה מעין זו .זו גם הסיבה מדוע אנו ממליצים במקרים
מסוימים ללכת לקראת בעלי המבנים הפרטיים ,ולשפר פה ושם את
התמריצים המוצעים להם ,כדי להימנע מהגעה למצב של "התנגשות חזיתית",
בין האזרחים ובעלי הנכסים לבין הרשות המקומית .גם למערכת הסברה
אקטיבית נרחבת ומתמדת ,למערך של "חינוך לשימור" במוסדות החינוך
והתרבות ,של סיורים לקהל מעוניין של תושבים ושל תיירים ,שימוש באמצעי
התקשורת ההמונית והאינטרנט יש חלק נכבד וחשוב בהצלחת התהליך
הארוך והמייגע הזה .בסופו של דבר ,אנו מאמינים ,כי הצלחת התהליך ,הוא
אינטרס של כל תושב בעיר תל-אביב-יפו כמו גם של כלל תושבי המדינה.
לסיכום
הקמת מנגנון ליישום תכנית השימור בפועל ,היא הכרחית.
*
הגוף שחייב להיות אחראי להקמת מנגנון זה הוא עיריית ת"א.
*
* התקציב להקמת מנגנון היישום יבוסס על "קרן שימור" שתוקם ע"י
איגום כספים ממקורות העירייה מחד והממשלה מאידך .חלק מתקציב
הפעולות ימומן גם ע"י תשלומים מינימליים עבור השרותים שיספק
מנגנון זה לאזרחים הנזקקים לו ,בעלי המבנים לשימור וכיו"ב.
* כדי להימנע מהצורך לקבל גיבוי סטטוטורי חקיקתי ,בנושא תשלום
עבור השרותים וכו' .יפעל המנגנון באמצעות גופים שאינם עיריית ת"א
באופן ישיר ,כגון :חברות עירוניות ,אם כי אחריות ניהול העל של
התהליך יהיה מוטל על העירייה.

199

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

* יש לקדם את החשיבה למתן תמרוץ מדורג לשימור על פני זמן .ככל
שיקדימו בעלי הנכסים לשפץ את המבנה שברשותם ,יקבלו תמרוץ גבוה
יותר.
* רצוי להכין רשימה פוטנציאלית של "מגרשים מקבלים" ,ממנה יוכלו
בעלי נכסים לשימור בהגבלות מחמירות ,לבחור מגרש שלגביו יוכלו
להיכנס למו"מ עם בעליו.
* כדאי להכין רשימה רחבה של קבוצות קבלניות המאגדות בעלי
מלאכה מומחים לנושאי "שיפוץ שימורי" ,מתוכה יוכלו המעוניינים
ב"שיפוץ השימורי" לבחור קבלן לצורך ביצוע השיפוץ במבנה שלהם.
* ראוי שמנגנון היישום יתמחה בטיפול בבעיות "דיירים מוגנים" ,כדי
לסייע בידי בעלי הנכסים לשימור ביישוב ופתרון בעיות הקשורות
ביחסים שבין בעלי הנכסים ודייריהם המוגנים ,בנושא "השיפוץ
השימורי" והפעלתו הלכה למעשה.
* יש להסדיר "מסלול ירוק" להיתרי בנייה בנושא השימור ,במינהל
ההנדסה של עירית ת"א.
* יש לבדוק אפשרות שעירית ת"א תתחייב לשדרג את התשתיות
העירוניות באותם רחובות בעיר ,המכילים מעל אחוז מסוים של מבנים
לשימור )האחוז ייקבע בהסכמה בין עיריית ת"א לבין הועדה המחוזית
לתכנון(.
* במקרים מסובכים של מבנה או מבנים לשימור ,ראוי להפעיל "מנהל
פרויקט" ,שהיה אחראי לתיאום התהליך כולו.
* בעלי הנכסים לשימור )ולעתים גם דיירים מוגנים הגרים באותם
נכסים( יחוייבו בהוצאות השרותים הכרוכים בביצוע תהליך השיפוץ
השימורי על כל שלביו ומרכיביו ובתנאי שתעריף השרותים הללו יהיה
נמוך וסביר .היות והעיריה יחד עם הממשלה שותפות תהיינה ב"קרן
השימור" ,נראה סביר שהתעריפים יהיו מוסכמים ע"י שני הצדדים.
* יש לבחון אפשרות העמדת מגרש אחד ,או מספר מצומצם מאד של
מגרשים ,בבעלות עירית ת"א ,כ"מגרש/ים מקבלים" ראשונים להתנעת
תהליך ניוד הזכויות ,כדי להתניע את התהליך הכבד והמסובך הזה.
.7

הרחבה בסעיף  - 8מטרות התכנית
למטרה העיקרית המופיעה בסעיף " - 8מטרות התכנית".
"לקבוע הוראות ותנאים להבטחת שימור המורשת הבנויה של העיר ת"א-יפו"
מוצע להוסיף מספר מטרות עיקריות ,כדלקמן- :
 .1להפעיל השימור כמנוף לצורך החייאה והתחדשות עירונית ,תוך
משיכת אוכלוסיה חדשה למרכז העיר ת"א ,ומשיכת פעילות כלכלית
ותרבותית למרכז העיר.
 .2ליישם את השימור כמנוף להשבחת רמת האדריכלות בעיר ת"א,
רגנרציה של מבנים ישנים בכלל ותמריץ לשיפוצם ,תוך חשיפתם לציבור
הרחב.

(1-16)6396
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ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 7לתכנית השימור ת"א ,מס' /2650ב'
נערכה ביום  29באפריל  2003בת"א ,בפני החוקר אדר' יהונתן גולני
מס' סידורי )בישיבה מס' 30 – (7
מס' המבנה ברשימת השימור 89 -

הכתובת  -רח' אלנבי 35א'

המתנגד  -אריה זולאי

המייצג  -עו"ד משה גלזנר

עמדת המתנגד -
ראשית נפתח בנימוקים שהועלו בכתב ההתנגדות- :
 .1הבנין הוכרז כשמור ללא סיבה ,אין הוא מכיל פריטים לשימור.
 .2הבית מאוכלס כולו ע"י דיירים מוגנים ושיפוץ הבית יהיה כולו על בעל המבנה,
שלא יוכל לשאת בהוצאות הכספיות הגבוהות.
 .3כדי לשפץ את המבנה לפי דרישת הועדה המקומית ואדר' ניצה סמוק
)אדריכלית צוות השימור( ,יצטרך למכור את כל נכסיו ולקחת הלוואות
שלעולם לא יוכל לצאת מהם.
 .4במידה שהועדה המחוזית לתכנון תסכים שהוא יעביר את זכויות הבנייה שיש
לו )במבנה ברח' אלנבי( לבניין ברח' לילינבלום ,הוא ישקול לוותר על
התנגדותו.
ובישיבת השמעת הטיעונים להתנגדות ,הוסיף עו"ד משה גלזנר ,מספר טיעונים
שנגעו להיבטים כלליים ומשפטיים ואדריכל גוטמן התייחס להיבט המקצועי-
שימורי של המבנה.
עו"ד מ .גלזנר - :בתוספת הרביעית לחוק התכנון )העוסקת בשימור( בסעיף 12ב',
נאמר כך" :ברשימת האתרים יפורטו הטעמים לכך שאתר ראוי לשימור ,ובאיזו
מידה ניתן לפתח את האתר" .בתיק המידע שנמסר לידם בשנת  2002המכיל את
חוות דעתו של צוות השימור ,נאמר במפורש" :הבנין מספר 35א' )ברח' אלנבי(
מהווה חלק ממבנה אחד שלם הכולל את בניין מספר ) 35ברח' אלנבי( .לפיכך,
תוספת הבנייה המוצעת תוגש לשני הבניינים ביחד ,כמבנה אחד .אך מדובר בכך,
שלמרות שהבנין נראה כבנין אחד ,נמשך ,הוא בנוי בעצם משתי חלקות נפרדות .על-
פי חוות דעת צוות השימור ,נבנה בניין אחד על שתי חלקות ומכאן נובעת הדרישה
לתוספת ושיקום המבנה יחד .באם אין בעלות אחת על שני המגרשים יש לקבל חוות
דעת היועצת-המשפטית לגבי דרישה זו של צוות השימור .צוות השימור "סתם את
הגולל" על כל אפשרות עשייה איזו שהיא במבנה עצמו .מדובר בשתי חלקות
בבעלויות נפרדות ,בשני צדדים של בתים משותפים ,שאין כל קשר ביניהם ,מלבד
העובדה הפיזית ,שיש איזה חיבור ביניהם.
כאשר מדובר בשני בניינים הבנויים על שתי חלקות ,שני נכסים נפרדים ,שאין בעצם
קשר ביניהם; מה פתאום ,שבגלל שבעל נכס אחד רוצה לקדם את תוספת הבנייה
שהוא מעונין בה בביתו האחד ,הוא יגרור אחריו מישהו אחר שהינו בעל הנכס
האחר )הצמוד אליו פיסית( אבל זהו למעשה בית אחר ,ואין כל קשר ,ואין שותפות
בין שני הבעלים הנפרדים.
שני הבנינים ברח' אלנבי  35וברח' אלנבי 35א ,יש להם בסך הכל קיר משותף .שטח
המגרש הכולל הוא  787מ"ר ,מתוכו חלקו של מר א .זולאי הוא  391מ"ר )כמחצית
המגרש(  -המסומן כחלקה מס' .30
המתנגד ובא-כוחו ,ירצו להגיש חוות דעת שתראה שמבחינה כלכלית-שמאית
הדיפרנציאציה בין עלות השימור וכמות הרווח הצפויה ,נוטה באופן משמעותי
לטובת הוצאות השימור שהן גבוהות בהרבה מהרווח שעשוי להיות מופק מתוספת
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הבנייה) .עד לכתיבת הדוח הנוכחי של החוקר  -לא הגיע מטעם המתנגד שום
מסמך(.
מדובר בבית זה שהוא בית משותף ,שהמתנגד מר א .זולאי ,שהינו רק אחד מבעלי
הבית המשותף מחזיק ברשותו את יתרת זכויות הבנייה המותרות ,האפשריות
למימוש בבנין זה .איך ניתן לבצע שימור מבנה כזה ,בו יהיה צורך לחדור לכל חלקי
הבנין ,הן ברכוש המשותף והן בחלקים נפרדים שבבעלות כל אחד מהדיירים?
מספיק ,שאחד או שניים יתנגדו לעניין וזה ייסחב עד אין סוף בבתי המשפט .באופן
מעשי לא ניתן הדבר לביצוע ,אלא אם כן יוציא מר זולאי מכספו כדי לפצות את
הדיירים .ברור שאם יעלה ערכו של המבנה לשימור לא רק מר זולאי ייהנה מכך,
אלא כל בעלי הדירות באותו בית משותף שערך רכושם יגדל כתוצאה מהשימור .לכן
לבנות על הרווח הצפוי מעליית ערך המבנה כנימוק לביצוע השימור ע"י מר זולאי,
זה לא רלבנטי במידה והועדה המחוזית תחליט לדחות את ההתנגדות ,לא יהיה
לבעלים מנוס אלא להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף  .197היות ולפי סעיף  8בתוספת
הרביעית לחוק התכנון )הדנה בשימור מבנים( ,יש אפשרות לועדה המקומית לסגת
מתכניתה היא ,אם ראתה שאין לה מקור כספי למימון תביעות הפיצויים .אבל הוא
מבקש להסב תשומת לב הועדה והחוקר ,כי במקרה כזה ,עדיין יוותרו הנזקים
שנגרמו לבעלי המבנה מעצם הכרזתו לשימור ,ונזקים אלה יצטרכו להיות מפוצים
ע"י הועדה המקומית .מציע איפוא לועדה המקומית לוותר על ההיקף הגרנדיוזי של
התכנית ,ובמקום למעלה מ 1000 -מבנים ,להסתפק בשלב זה רק במספר מבנים
שייצגו כל סגנון אדריכלי.
אדריכל גוטמן הוסיף באשר להסטוריה של המבנה הספציפי- :
התכנית המקורית המאושרת היא של אדריכל יעקב אורנשטיין משנת  .1925בשנת
 1926לאחר שכבר החלו לבנות את הבנין ,הארכיטקטים יוסף נויפלד ויעקב ירוסט
הכינו תכנית לשינוי או תוספת למה שנבנה ע"י אדריכל אורנשטיין .אורנשטיין תכנן
את המבנה בסגנון אוריינטלי עם קשתות בכל הקומות ,אבל הוא בנה רק את קומת
הקרקע ואז האדריכלים נויפלד וירוסט המשיכו ב 1926 -את תכנון התוספת על בנין
זה וגם בשנת  1933ערכו שינוי נוסף .הם השאירו את הקשתות בקומת קרקע וכן
בקומה א' ובקומה ב' הם המשיכו בסגנון אחר ממה שהופיע בתכנית המקורית.
תכניתו של אדריכל אורנשטיין התייחסה לשני חצאי המגרש ביחד ,ואילו התכניות
של האדריכלים נויפלד וירוסט ,על פי החזיתות המופיעות בהן ,לקחו בחשבון
שהמגרש מחולק לשניים ,ולכן בקטע אחד משורטטות שתי קומות ,בעוד שבחלקו
האחר של המגרש משורטטת תוספת של קומה אחת בלבד .מכיוון שלא היה שום
היגיון שחלק מהבנין יהיה בן  3קומות בעוד החלק הצמוד אליו יהיה בן שתי קומות
בלבד ,אנו מניחים שלאור מה שאנו רואים אחר-כך ,כבר אז היו בעלים שונים
באותו מגרש ב ,1940 -מופיע אדריכל חדש ,אינג' פיק ,שתכנן שינוי נוסף ,וגם על פי
תכניתו שבה הוא מציע להוריד את הקשתות שנבנו בקומת הקרקע על-פי תכניתו
של אדר' אורנשטיין ,רואים שהוא מסמן את שני החלקים הנפרדים של המגרש.
הבנין במצב תחזוקה לא תקין ,נראה לו שנפלה טעות ,ושהבנין לאור כל ההסטוריה
שתוארה אינו ראוי לשימור ,בגלל החלפת האדריכלים ,החלפת הסגנונות וכיוצ"ב.
אין שום צדק ארכיטקטוני ,לא מבחינה עירונית ולא מבחינת החזית של רח' אלנבי
לשמר את המבנה .אם יכניסו מבנה זה לשימור זה יסתום את הגולל על כל תוספת
או שינוי למבנה זה.
במבנה זה עסקו במשך התקופות השונות שישה או שבעה אדריכלים אחד מהם
נקרא ליאו פול לוסטיג.
עמדת הועדה המקומית
לדאבוני ,גב' ניצה סמוק ,שהיתה אמורה להתייחס לדבריהם של עו"ד משה גלזנר
ואדר' גוטמן ,לא היתה נוכחת בעת השמעת התנגדותם ,ואף לאחר מכן לא ניתנה
התייחסותה .לכן אני נאלץ לנתח את עמדת הועדה המקומית על פי כרטיס המבנה.
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המבנה המקורי ,קרוי על שם שני הבעלים הנפרדים להם השתייך המבנה "המחובר"
הזה ,בית א .שוחט ובית ח .ברין.
סגנון הבנייה שמגדיר מבנה זה נקרא "מיוחד" ,משום שהוא תוכנן טרום כניסתו של
הסגנון הבינלאומי ,ונבנה בשנת  1925ע"י אדריכל יעקב אורנשטיין כמבנה למגורים,
ולמסחר בקומת הקרקע שלו .צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'
 25.5נק'.
אדר' פארה גולדמן ,מנהלת היחידה לשימור מבנים כיום ,ענתה לעו"ד משה גלזנר
בתאריך  ,31.7.03בכתב על השאלות שהעלה במהלך השימוע לפני החוקר.
"...המבנה שכתובתו רח' אלנבי 35א' ,מופיע ברשימת המבנים לשימור ביחד עם
המשכו בכתובת אלנבי  .35מאחר ששתי הכתובות שייכות בפועל למבנה אחד ,מופיע
המבנה עם אותה כתובת.
באותה הכתובת מופיעות שתי החלקות הרשומות  -חלקה  29וחלקה מס'  30בגוש
 .6913המבנה שכתובתו אלנבי 35א' בנוי על חלקה מס'  ,30שבה מר אריה זולאי הינו
בעל זכויות .לפיכך ,ולמען הסר ספק ,המבנה בשלמותו נכלל ברשימת השימור,
בשתי החלקות הללו".
אדר' ניצה סמוק הוסיפה ביחס למבנה ברח' אלנבי 35א' .המבנה צמוד ב"קו-אפס"
למבנה במס'  .35לשני המבנים הצמודים כניסות נפרדות אך למעשה מבחינה מבנית
הם מהווים יישות אדריכלית אחת המבנה המאוחד נמצא בפינת הרחובות אלנבי
והס .מיקום זה מקנה לו חשיפה אורבנית גבוהה והוא נצפה מכל עבר .המבנה
המקורי נבנה בסגנון האקלקטי בשנת  1925ותוכנן ע"י האדריכל אורנשטיין .במהלך
השנים המבנה עבר התאמות ושינויים שבגללם לא ניתן כיום להתרשם מערכו
האדריכלי המקורי .במקרים רבים דומים  -במבנים בסגנון האקלקטי ובסגנון
הבינלאומי ,שוחזרו חזיתות המבנים על-פי התכנון המקורי על סמך תיקי התיעוד,
תכניות וצילומים היסטוריים.
במקרה הנדון ,אין כל כוונה להרוס את המבנה ,לכן בגלל ערכו המקורי ובגלל
מיקומו ראוי להשיב לו את ערכיו האדריכליים ,אשר בגלל חשיפתו הגבוהה יתרמו
רבות להתפתחותו של רחוב אלנבי ,שבו נמצא הרצף העשיר ביותר של מבנים בסגנון
האקלקטי .השבת ערכיו האדריכליים תעלה לאין ערוך את ערכו הנכסי של המבנה
לעומת מצבו העכשווי.
המלצות החוקר
עם כל הכבוד שאני רוחש לאדר' ניצה סמוק ,בעניין מבנה ספציפי זה היא חולמת
חלום באספמיה .במבנה הקיים ברח' אלנבי  35ו35 -א' ,לא נותר כמעט דבר מן
המבנה המקורי המתוכנן ,לא הוד לו ולא הדר .נפתח בציון המשוקלל ) 25.5נק'(
שניתן למבנה ברח' אלנבי  .35לדעתי אפילו ציון זה גבוה במקצת מן הציון הריאלי
הראוי למבנה זה .למשל בנושא העיצוב זכה לציון  ,3 -האמור להצביע על כך
שהמבנה בעל ערך עיצובי מעל לבינוני ,בעוד שבמציאות לא כך הדבר .המבנה הזה
ברח' אלנבי 35א' ,הוא תערובת מגובבת של עיצוב )שנעשה ע"י אדריכלים שונים( עם
פרטים גסים למדי של קונסטרוקציה .כך שאיני מבין גם מדוע זכה המבנה לציון -
 2.0על הקונסטרוקציה הלא אלגנטית שלו ,לדעתי ציון  2.0עבור העיצוב ,וציון 1.0
עבור הקונסטרוקציה הם ההולמים מבנה זה .זה היה מעמיד את המבנה על ציון
משוקלל כולל של  22.5 -נק' הראוי לו יותר מאשר הציון שניתן לו .זה מצביע על
מבנה שציונו הראוי נמוך יחסית )אם כי גבוה מסף  20הנקודות הנדרש( .מצבו הפיזי
של המבנה הזה ירוד למדי )ודווקא כאן הציון  1.0שניתן לו ,הולם ומתאים למצבו.
אם נוסיף לכך את מצב הבעלות המסובך מאוד של שתי בעלויות נפרדות על שתי
חלקות נפרדות ,נגיע למסקנה שיכולת השיפוץ והשימור בפועל של בניין הדבוק
לבנין נוסף בבעלות אחרת ,הוא קושי גדול מאוד .והשאלה שאני מנסה לענות עליה,
האם זה בכלל נחוץ? לבנין ברמה נמוכה יחסית מהבחינה הארכיטקטונית ,שאין לו
הרבה להציע מבחינת השימור ,אין טעם לכפות שימור בנסיבות כה קשות
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ומסובכות .האמת היא שאת עיקר הנקודות בציונו המשוקלל ,הוא צבר בגלל
מיקומו ברח' אלנבי.
לדעתי ,מיותר להתאמץ במבנה הספציפי הזה ולכפות עליו שימור ,שעלותו תהיה
גבוהה ותוצאתו הסופית אינה מצדיקה זאת .ממליץ במקרה זה לוותר על השימור,
יש די מבנים בסמיכות שראויים ויכולים לשאת בכבוד את נס השימור .אני ממליץ
לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס'  – 01 – (7אסופת מבנים המיוצגים ע"י משרד עו"ד שוב
הכתובת  -שדרות רוטשילד 59
מס' המבנה ברשימת השימור 91 -
מס' המבנה ברשימת השימור 328 -
הכתובת  -רח' הגלבוע 4
הכתובת  -שד' רוטשילד 63
מס' המבנה ברשימת השימור 994 -
מס' המבנה ברשימת השימור 781 -
הכתובת  -רח' נחלת בנימין 30
)אין התנגדות בכתב(
הכתובת  -רח' בן יהודה 120
מס' המבנה ברשימת השימור 225 -
הכתובת  -רח' אחד העם 39
מס' המבנה ברשימת השימור 35 -
מס' המבנה ברשימת השימור  418 ;417 -הכתובת  -רח' הרכבת 14א; 16
הכתובת  -רח' אידלסון 13 ;13א'
מס' המבנה ברשימת השימור 54 ;53 -
הכתובת  -רח' ביאליק 19
מס' המבנה ברשימת השימור 179 -
הכתובת  -רח' נחלת בנימין 2
מס' המבנה ברשימת השימור 758 -
הכתובת  -רח' דיזנגוף 251
מס' המבנה ברשימת השימור 322 -
הכתובת  -רח' יהודה הלוי 55
מס' המבנה ברשימת השימור 552 -
הכתובת  -רח' יהודה הלוי  11פינת היכל
מס' המבנה ברשימת השימור 359 -
התלמוד
הכתובת  -רח' החשמונאים 71
מס' המבנה ברשימת השימור 343 -
הכתובת  -רח' אילת ) 45או (?54
מס' המבנה ברשימת השימור ) 70 -או
למבנה ברח' אילת  54לא הוגשה
?(75
התנגדות בכתב
הכתובת :רח' אברבנאל  1פינת רח' אילת
מס' המבנה ברשימת השימור 8 -
52
המייצג  -משרד עו"ד שוב )בשמו עו"ד
המתנגדים  -בעלי המבנים )לא פורטו
ניצה אייכבוים(
בשמם(
הערה מקדימה
עו"ד ניצה אייכבוים נציגת משרד עו"ד שוב ,הציגה התנגדות כללית בשם  18מבנים
הכלולים ברשימת השימור בת"א .אמנם היא הודיעה מראש שהיא מתכוונת לטעון
באופן כולל עבור כל המבנים ,יחד עם זאת השתמשה בארבע דוגמאות של מבנים
מתוך הקבוצה בת  18המבנים ואלה המבנים שהוצגו על ידה גם באופן ספציפי- :
הבנין ברח' בן יהודה  ,120ברח' ביאליק  ,19ברח' דיזנגוף  ,251וברח' יהודה הלוי .55
נציג תחילה את עמדת המתנגדים באופן כולל וגם באופן ספציפי .לאחר מכן נביא
את תגובת נציגי הועדה המקומית לתכנון ונסיים בהצגת המלצות החוקר .עו"ד נ.
אייכבוים אף הוסיפה בפתח דבריה ,שברצונה לחסוך מזמנו של החוקר ושל הועדה
ולכן תשתדל מאוד לתמצת את דבריה ,ע"י כך שתביע תמיכה כללית בטענות שכבר
נשמעו באזני החוקר בישיבות קודמות ,כמו כן הודיעה לחוקר שהם ראו את מסמך
התגובה )דרפט ההתנגדויות( שהוכן עבור הועדה המקומית ע"י צוות השימור ונציגי
מהנדס העיר ת"א ובכך ראו שמענה מסוים לטענות ניתן כבר בתגובת הועדה
המקומית.
עמדת המתנגדים
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מבחינתם כל המבנים לשימור נראים אותו הדבר )?( ,לא ברור להם לפי איזה
קריטריונים נקבע שהבנינים הללו יכללו או לא יכללו בתכנית השימור .רוב המבנים
נראים זהים ,חלק מהבנינים שהם מייצגים מצבם בכי רע והם נראים כמו חורבות.
אין כל אינטרס ,סיבה או מניע לשמר את המבנים הללו .קריטריון נוסף שניתן לו
משקל נכבד לקביעת סיווג הבנין הוא האדריכל שעיצב את הבנין ,למרות ,שעדיין
אין אינדיקציה ברורה ,איזה אדריכלים ראויים שהמבנים שלהם יהיו לשימור.
כאשר הקריטריונים לבחירה עדיין לא ברורים ,הנזק הנגרם על פי קריטריונים
כאלה מהווה פגיעה חמורה בקנינם של בעלי הדירות .מלבד אותה טבלת
קריטריונים ,לא ראו שום מסמך הסבר ,כללי או מפורט ,שיסביר לפי איזה
קריטריונים ייבחרו הבנינים לשימור ,או לפי מה נקבע אם אותם בנינים יהיו
לשימור במגבלות חמורות ,או לשימור רגיל .וכאן מביאה עו"ד נ .אייכבוים את
המבנה ברח' ביאליק  .19שלדבריה נכלל עוד בתכנית השימור של תל-אביב מס'
 ,2267שבה לא היו מגבלות חמורות .לפי אותה תכנית ניתן אף להוסיף תוספת בנייה
לבנין הזה .בעוד שבתכנית השימור הנוכחית הוטלו עליו מגבלות מחמירות ,בעוד
שלפי התכניות החלות על מגרש זה ניתן היה להוסיף בו תוספות בנייה ולבנות 22
יחידות דיור.
בתור דוגמא נוספת היא מבקשת לציין גם את הבנין ברח' דיזנגוף  .251בניין משותף,
בן שלוש קומות הכולל עשר דירות ,אין בו שום אלמנטים מיוחדים או כאלה
הראויים לשימור ,ודאי שלא שימור במגבלות מחמירות .בעלי הדירות באותו בניין
משותף" ,אין הפרוטה מצויה בכיסם" ,וכבר כמה שנים הם מנסים לשפץ את הבנין,
להתקשר עם קבלן ,שיבנה קומה נוספת על הבנין ויקבל אותה תמורת שיפוץ הבנין
הקיים .אבל כל קבלן השומע שהבנין מוגדר לשימור כבעל מגבלות מחמירות מושך
את ידיו מהפרויקט .כך שלמעשה ,בפועל הבניה מוקפאת כבר עשר שנים .זה מוכיח
שקשה מאוד לרכז את כל הדיירים שאין להם אמצעים כלכליים לבצע שימור כזה
בבנין בבעלות משותפת .ובמקום לקבל בנין יפה לתפארת העיר ,נותר בנין לא משופץ
במצב רעוע .בעיה נוספת ,במקרה של מבנה לשימור במגבלות מחמירות ,שהפתרון
עבורו ,זה העברת זכויות הבנייה ל"מגרש מקבל" ובמקרה הספציפי הזה של בנין
משותף ,השאלה היא מי יקבל את הזכויות? כי יכול להיות שלחלק מהדיירים יש
מגרשים אחרים שניתן להעביר אליהם זכויות ,ולחלק האחר אין מגרשים אחרים.
בעוד שכל דייר זכאי לעשירית מכלל הזכויות!
כל המנגנון של ניוד הזכויות פסול מעיקרו )נציג העירייה העיר את אוזנה של עו"ד נ.
אייכנבום ,שאם הבעיה לדעתה שיהיה קושי לחלק את התמורה שתתקבל עבור
העברת הזכויות בין דיירי הבית המשותף משום שלחלקם עשויים להיות "מגרשים
מקבלים" ולחלקם לא ,הרי שנאמר מראש שהעברת זכויות-הבנייה אינה מתבצעת
למגרשים )"מקבלים"( שהם בבעלות אותם דיירים .אלא ,שהכוונה באופן כללי
לקבלת התמורה בעתיד עבור העברת זכויות הבנייה(.
כדוגמא נוספת הביאה עו"ד נ .אייכבוים את המבנה ברח' יהודה הלוי  ,55כמבנה
שאין בו שום אלמנטים מיוחדים ,ואין בו שום סיבה מיוחדת לשמר אותו ,ועל אף
זאת כשבאו בעלי המבנה והתענינו מה יצטרכו לעשות על מנת לשפץ את הבנין ,הם
קיבלו רשימה בת שבעה עמודים של דרישות לצורך השיפוץ השימורי.
כנ"ל לגבי המבנה ברח' בן יהודה  ,120בנין שהושכר במשך שנים ומצוי בשיפוץ.
במשך שנים ניסו לשפץ את המבנה ללא מגבלות שימור .לבסוף נכנע הבעלים ותחת
מחאה הוציא היתרים לשיפוץ ולבנייה במגבלות השימור.
נתתי דוגמאות נקודתיות מכמה בנינים המדגימים את המדיניות לגבי זכויות
הבנייה בתקופות שונות ואת הנושא של הכרזת הבניין לשימור במגבלות חמורות,
כאשר הכל שרירותי .מי שעומד בראש צוות השימור בתקופה מסוימת מתייחס לכך
בצורה מסוימת אך מי ששומע זאת בתקופה אחרת ,ההתייחסות שלו היא אחרת.
הקריטריונים אינם ברורים וזו בעיה נוספת בתכנית שימור זו ,כאשר הפגיעה גם
היא אינה ברורה .ניתן להגדיר תכנית זו כתכניתו של מהנדס העיר .היות ובכל דבר
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ועניין מפנים לשיקול דעתו וחוות דעתו והחלטתו של מהנדס העיר .לדעת המתנגדים
זה לא חוקי ,לא סטאטוטורי ולא תואם את חוק התכנון והבנייה .לא ברור כיצד
תכנית רחבת היקף כזו ,הכוללת למעלה מ 1000 -נכסים תשתוק לגבי כל כך הרבה
נושאים ,תיתן התייחסות כוללנית ותפנה כל דבר לשיקול דעתו והחלטתו של מהנדס
העיר.
הפגיעה צריכה להיות מפורטת בתכנית .אי אפשר לקבוע את הנזק בתור נזק עתידי.
תכנית השימור ,מטילה עומס עצום על בעלי הנכסים הכלולים בה.
תיק תיעוד ,למשל ,כרוך בעבודה רבה ,הן מבחינת איסוף חומר ,וזה גם כרוך
בעלויות כספיות גבוהות.
לבד מכך ,הבעלים צריכים לשאת בעלויות השימור ,שהן עלויות נכבדות ,וגם לשאת
את הפגיעה בזכויות שלהם ,מכיוון שהם אינם יכולים לנצל את מלוא הזכויות שהיו
להם ,טרם תכנית השימור וחייבים לבנות רק לפי מגבלות תכנית השימור )אם יוכלו
בכלל לבנות ,או רק לשפץ(.
הגבלה נוספת המופיעה בתכנית השימור ,היא החיוב לקבל היתר בנייה ,גם לגבי
שינוי של חללים פנימיים .סעיף  145לחוק התכנון והבניה ,קובע שיש צורך בהיתר
רק לצורך שינויים חיצוניים בבנין .אם כך ,הדבר סותר את חוק התכנון .ולבד מן
הטענה הכללית שכל התכנית מהווה פגיעה חמורה בקנינם של בעלי הנכסים
הכלולים בה ,זו התערבות פולשנית הנכנסת לביתו של אדם ולחלוקת החללים
הפנימית בו.
באשר לכדאיות הכלכלית של השימור ,נודע למתנגדים שנערכה חוות דעת ביוזמת
הועדה המקומית המצביעה על כך שנושא השימור הוא כלכלי .חוות דעת זו צריכה
להיות חלק ממסמכי התכנית .לו השימור היה בעל ערך כלכלי ,אנשים מיוזמתם היו
פועלים לשימור המבנים שלהם.
אם אמנם מדובר בבנין שיש לו ערך היסטורי-אדריכלי כחלק ממורשת העיר ,אזי
השוק יקבע את ערכו ,ולא עצם הכרזתו כבנין לשימור .חוות הדעת הכלכלית צריכה
להיות חשופה לציבור ולבעלי הנכסים החייבים לדעת על מלוא היקף הפגיעה
הצפויה לנכס שלהם ,ואם יש דיעה שלא צפויה פגיעה ,גם על כך הם צריכים לדעת.
סוגיה נוספת היא מנגנון הפיצוי .ידוע שמי שהנכס שלו נפגע ע"י תכנית ,רשאי
להגיש תביעה לפיצויים על פי סעיף  197לחוק התכנון .תכנית השימור אינה שוללת
את זכות הפנייה לקבלת פיצויים לפי החוק; אבל היא קובעת שאופציה אחרת
המוקנית לבעלי הנכסים לקבל פיצויים היא - :העברת זכויות הבנייה לנכס אחר.
עניין זה לא ברור ,כי אנו יודעים שהעברת זכויות אסורה ע"י בתי המשפט .לכן ,לא
ברור כיצד זה ייעשה? אם יש מגרש שנמצא ראוי להיות "מגרש מקבל" ,דהיינו
שבמגרש זה מן הראוי שתהיה תוספת בנייה .האם אי אפשר לאשר תוספת בניה
באותו מגרש בלי קשר לנושא השימור ,למה לכרוך בנין לשימור ל"מגרש מקבל"?
יקבל "מגרש מקבל" זכויות בנייה אם הוא ראוי לכך ,ללא קשר לשימור.
בשביל מה לקיים מנגנון של "העברת זכויות"? כי לענין זה יש היבטי מיסוי
משמעותיים :מס שבח ,היטל השבחה וכו'.
אם הבעלים של נכס ,נדרש להשקיע כל כך הרבה כסף במסגרת הכנת תיק התיעוד,
ובמסגרת השיפוץ גופו ,שלא לדבר על הפגיעה שספג במשך עשר שנים של "הפקעת
הנכס"; אין שום יחס בין ההשקעות העצומות והפגיעה העצומה הכלכלית שהוא
סובל ממנה במשך כל השנים .אין שום יחס בין כל זאת ,לבין היתרונות המושגים
באמצעות השימור )אם בכלל(.
סביר להניח שבעלי נכסים המיוצגים ע"י משרד עו"ד שוב )כמו גם נכסים אחרים
הכלולים בתכנית( במידה ויושארו בתכנית ,יגישו תביעה לפיצויים לפי סעיף .197
סעיף 8א' לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה ,קובע שועדה מקומית לתכנון,
צריכה להראות מקורות מימון למתן פיצוי לפי תביעות בגין סעיף  .197ובאם אין
מקורות פיצוי אפשר לבטל את התכנית .לא מוכר לנו מסמך המראה מה הם
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מקורות הפיצוי מהם מתכוונת הועדה המקומית לשלם את כספי הפיצויים לבעלי
נכסים שיגישו תביעות לפי סעיף .197
ייתכן שהועדה המקומית רוצה לפעול לפי השיטה ,שיהיו בנינים מסוימים ,שברגע
שהועדה המקומית תראה שמוגשות תביעות על סכום נכבד בגינם ,יחליטו להוציאם
מן התכנית .אך מתי נדע זאת ,בתוך כמה שנים? וזאת אחרי שכבר עשר שנים לא
ניתן לעשות שום דבר בנכסים אלה ממילא?  -היה ראוי להכין תכנית שימור
מצומצמת יותר ,שתפגע בפחות נכסים ,ולא תכלול קרוב ל 1200 -מבנים לשימור כך
ניתן היה להבטיח בצורה טובה יותר את מנגנון הפיצוי לבעלי הנכסים שיתבעו
פיצויים.
עמדה הועדה המקומית לתכנון -
נפתח בסקירת כרטיסי המבנים לשימור ,כפי שהוכנו ע"י צוות השימור .ונתחיל
באותם ארבעה מבנים ,שעו"ד ניצה אייכבוים ,השתמשה בהם באופן ספציפי כדי
להמחיש את עמדתה- :
רח' ביאליק  ,19רח' דיזנגוף  ,251רח' יהודה הלוי  ,55ורח' בן יהודה .120
רח' ביאליק  - 19מס'  179ברשימת השימור
בית חוה שפירה ,מבנה בסגנון "מיוחד" ,כשהכוונה לסגנון שקדם לתחילת הסגנון
"הבינלאומי" בארץ ישראל .תוכנן ע"י האדריכל יוסף ברלין )למרות שבמקור
מסוים ,מיוחס התכנון גם לאדריכל יהודה מגידוביץ'( .המבנה נבנה בשנת ,1922
במקורו כוילה עירונית .לאחר מכן שימש גם כסנטוריום  -בית-מרפא .בשנים
האחרונות שימש גם כבית כנסת .למבנה חשיבות אדריכלית מיוחדת בהיותו אחת
הדוגמאות הראשונות בת"א לוילה עירונית .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל
גבוה מאוד =  60.0נק'  40.0 /נק' ,ולפיכך הוכנס לקטגוריה לשימור בהגבלות
מחמירות .בגלל חשיבותו הארכיטקטונית וההסטורית ,הועדה המליצה לדחות את
כל ההתנגדויות לגביו) .המבנה הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה .(3 -
רח' דיזנגוף ) - 251פינת סימטת מיכה  - (4מס'  322ברשימת השימור
בית קרסו  -מס' 1
מבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדריכל אריה כהן ונבנה בשנת  .1936צוות
השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  32.5 /נק' ,שהכניסו לקטגורית
השימור במגבלות מחמירות .גם מבנה זה כקודמו הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה 3 -
)זה משמש בעצם כהתראה( ,למרות שהציון שהוענק לו על מצבו הפיזי היה = ,4
שזה ציון גבוה למדי.
הועדה המקומית המליצה לדחות את ההתנגדות.
רח' יהודה הלוי ) 55פינת רח' יבנה  - (35מס'  552ברשימת השימור
בית פולטש תוכנן ע"י אדריכל י .מגידוביץ' ,בסגנון "מיוחד" )טרום הסגנון
הבינלאומי( ואמנם למבנה זה מרפסות חיצוניות רבות שהוא אחד המאפיינים של
הסגנון הבינלאומי ,וחדר מדרגות המאופיין ע"י חלון מאורך דמוי תרמומטר.
המבנה נבנה בשנת  .1932צוות השימור קבע לו ציון משוקלל לא גבוה =  60.0נק' /
 24.0נק' .לפיכך זהו מבנה המיועד לשימור רגיל .מבנה זה כשני המבנים הקודמים
הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה =  .3הועדה המקומית המליצה לדחות את ההתנגדות.
רח' בן יהודה  - 120מס'  225ברשימת השימור
בית מיטלמן מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל וילי הלר ,שנבנה בשנת
 .1935צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה למדי =  60.0נק'  30.5 /נק' .המבנה
הוכרז מבנה מסוכן ,בדרגה  .3 -ב 2003 -הבנין הוכנס למצב של שיפוצים .קומת
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הקרקע שימשה תמיד לצרכי מסחר ,אך הקומה הראשונה והשנייה שימשו במקור
למטרת מלון.
הועדה המקומית המליצה לדחות את ההתנגדות
לגבי כל המבנים הבאים ,שכרטיסי המבנה שלהם יפורטו להלן הועדה המקומית
לתכנון המליצה לדחות את ההתנגדות.
שדרות רוטשילד - 59
בית האדון פלקוביץ' ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל שלמה גפשטיין
)גאפ( ,נבנה בשנת  .1932צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק' 26.0 /
נק'.
רחוב הגלבוע - 4
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י אדר' מ .צ'רנר ,ונבנה בשנת  .1935צוות
השימור קבע לו ציון גבוה מאוד =  60.0נק'  38.0 /נק' ,ולפיכך מיועד לשימור
בהגבלות מחמירות.
שדרות רוטשילד - 63
בית ניסן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' פ .ביזונסקי ,ונבנה בשנת .1931
צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי =  60.0נק'  28.5 /נק' .שינוי מסוים
בחזית תוכנן ובוצע ע"י אדר' דוב כרמי בשנת .1946
רח' נחלת בנימין  ,30פינת רח' קלישר 29
בית גוזמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' פריץ אפשטיין ונבנה בשנת
 .1933צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק'.
רח' אחד העם  ,39פינת רח' בצלאל יפה 5
בית מרגולין ,מבנה בסגנון האקלקטי ,שתוכנן ע"י אדריכל לא ידוע ונבנה בשנת
 .1926קיבל מצוות השימור ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  33.0 /נק' ,ולפיכך הוכנס
לקטגורית השימור בהגבלות מחמירות.
רח' הרכבת  14א'
זהו מבנה בית המכס המקורי מהתקופה העותומנית ,שהרכבת מיפו לירושלים
עברה לידו ,בתוואי המסילה המקורי שלה) .הערה = במקורות מסוימים ,הכתובת
מופיעה במחשב כרחוב הרכבת  .(3אדריכלי רשות הרכבות תכננו מבנה זה בסגנון
המוגדרת "כמיוחד" והוא הוקם בשנת  .1936צוות השימור קבע למבנה זה בשל
חשיבותו ההסטורית והאדריכלית ,ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  35.5 /נק' .לכן
המבנה לשימור בהגבלות מחמירות.
רח' הרכבת 16
המבנה קרוי "בית הסוכנים" )נדון בהרחבה בישיבה מס'  ,(2תוכנן ע"י אדר' אריה
ליליינפלד בסגנון הבינלאומי ונבנה בשנת  .1935משמש כיום כמטה מרחב ירקון של
משטרת ישראל .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל בינוני ומעלה =  60.0נק' /
 27.5נק' ,דהיינו מבנה לשימור רגיל.
רח' אידלסון 13
מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' הארי לוריא ונבנה בשנת  .1936צוות
השימור קבע לו את הציון המשוקלל הבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק'.
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רח' אידלסון 13א'  -פינת רח' חובבי ציון 1
מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדר' א .קבט ונבנה בשנת  .1936צוות השימור
קבע לו את הציון המשוקלל הבינוני =  60.0נק'  27.0נק' .המבנה מכונה בית
גולדברד רפסיה.
רח' נחלת בנימין  - 2פינת רח' הכרמל 50
מבנה בסגנון אקלקטי המכונה בית מנגל .מיקומו מיוחד במינו כי הוא המבנה
המסיים/מתחיל שני רחובות .מחד ,רח' נחלת בנימין ומאידך ,רח' הכרמל ,בעל
נצפות וחשיפה גבוהים ביותר .הבנין כולל ,שתי יחידות ,האחת  -הבנין האקלקטי
שתוכנן ע"י אדר' יהודה מגידוביץ ונבנה בשנת  .1920והשנייה  -תוספת מאוחרת
יותר בסגנון מודרני משנת  1946שתוכננה ע"י אדר' אורנשטיין .הבנין הוכרז כבנין
מסוכן בדרגה ) 3בגלל "גילו" המתקדם ,קרוב ל 85 -שנים( .צוות השימור קבע לו
ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  33.0 /נק' ,שהכניסו לקטגורית השימור בהגבלות
מחמירות .השימוש בקומת הקרקע הוא מסחרי ,ואילו בקומה א' ו-ב' הוא משמש
למשרדים.
רח' יהודה הלוי  - 11פינת רח' היכל התלמוד 6
בית ראובן רפלוביץ' ,מבנה בסגנון האקלקטי שתוכנן ע"י אדר' משה צ'רנר ונבנה ב-
 .1928צוות השימור ,קבע לו ציון משוקלל גבוה =  33.0 / 60.0נק' שהכניסו
לקטגורית השימור בהגבלות מחמירות.
רח' החשמונאים 71
בית שניידרמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,תוכנן בידי אדר' חיים סוקולינסקי ,ונבנה
בשנת
 .1936הוכרז המבנה מסוכן בדרגה  .3 -צוות השימור קבע למבנה זה ציון משוקלל
גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' ,שהכניס אותו לקטגורית השימור בהגבלות מחמירות.
רח' אילת  - 52פינת רח' אברבנאל 1
מבנה "מיוחד" על גבול יפו ,נבנה ע"י אדריכל בלתי ידוע בסגנון הבניה הערבית
המאוחרת .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  27.5 /נק' .השימוש
המקורי היה למגורים ומסחר.
רח' אילת ) 45אם אמנם טעתה עו"ד ניצה אייכבוים במספר המבנה ברח' אילת(
המבנה תוכנן ע"י אדריכל לא ידוע ,בסגנון האקלקטי ,ונבנה כנראה בשנת .1925
המבנה קיבל מצוות השימור ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' .לפיכך ,הוכנס
מבנה זה לקטגורית המבנים לשימור בהגבלות מחמירות.
אדר' נ .סמוק ,נציגת הועדה המקומית לתכנון התייחסה במפורש ובפרוט נוסף,
לארבעת המבנים שעו"ד נ .אייכבוים ממשרד שוב הביאה כדוגמאות.
לגבי המבנה ברח' ביאליק  ,19מחקר הסטורי הוכיח שזו הוילה העירונית הראשונה
המודרנית בת"א .מניצני המודרניזם שתכנן אדר' יוסף ברלין .יש לו ייחודיות שאין
לבנינים אחרים .הוא חלק ממתחם ביאליק החשוב ביותר ,וגם מצוי באזור ההכרזה
של "אונסקו" .ההיתר המקורי של מבנה זה היה לשתי קומות ,כנראה ,שמסיבות
כלכליות לא הושלמה הקומה השנייה .עם אישור התכנית ניתן יהיה לבנות את
הקומה הנוספת הקיימת בהיתר הבנייה המקורי ,וכל יתר הזכויות ניתן יהיה
להעביר באמצעות "ניוד זכויות" ל"מגרש מקבל" .מקווה ששלושת הבעלים של
המבנה ,חלק מהם ממשפחת שוב ,בסופו של דבר ישקלו דרכם לאחר אישור התכנית
ומקווה שיבחרו בדרך העברת זכויות הבנייה.
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המבנה ברח' דיזנגוף  ,251הוא מקרה די ייחודי .הבעלים של המבנה הביע באמת את
נכונותו לשפץ ,אך גם את חוסר יכולתו לממן את השיפוץ על פי הנחיות השימור.
נפגשו עם יזם וסיכמו שניתן יהיה לבנות בנסיגה שוות ערך ,כיוון שהבנין הוא כמו
בנין פינתי ,מצד אחד הוא גובל ברח' דיזנגוף ,מאידך הוא פונה גם לסימטת מיכה.
כלומר ,בנין פינתי עם שתי כניסות שניתן יהיה בנסיגה שוות ערך משתי החזיתות
לבנות דירה בנסיגה על גג ,ואת שאר הזכויות ניתן יהיה להעביר )כי יש לו זכויות
לבניית יותר מקומה אחת(.
המבנה ברח' בן יהודה  ,120לצורך הפרוטוקול ,ההיתר לפיו נבנית התוספת במבנה
זה ,הוא ההיתר הרביעי שניתן לבנייה ,ותמיד ניתנו מלוא הזכויות ללא בעיות ,רק
לענות על דרישות השימור .כולל תוספת של בניית שתיים וחצי קומות נוספות
ומלוא הזכויות עם הקלות לגבי ההשבחה ,כדי לעזור ולכסות על עלויות השיפוץ של
מבנה לשימור.
במשך עשר השנים האחרונות הוצאו  300היתרים ושופצו  300 -מבנים בכפוף
למגבלות השימור.
לגבי המבנה ברח' יהודה הלוי  - 55הוא עומד להיכלל בתב"ע שתפתור את זכויותיו
ע"י העברתן למגדל העומד לקום ברח' שד"ל .6
מוזר שמשרד עו"ד שוב טוען כנגד העברת זכויות בנייה ,כאשר בשנת  1991הוא
עצמו העביר זכויות בנייה מנכס שלו במקום מסוים בת"א לנכס אחר שלו בת"א
במקום אחר באמצעות תכנית מפורטת.
לגבי הטענות של הכרזת מבנה כמסוכן לפי צו  .3יכול להיות שהציבור סבור שלא
ניתן לשפץ ,כי הבניין לשימור והוצא צו  .3אפשר לבצע את ההוראה של התיקון של
צו  3מבלי לבצע שיפוץ כולל אלא שיפוץ נקודתי בדיוק על פי מה שדורש הצו .אם
רוצים לערוך תיקונים נקודתיים לפי צו  ,3צוות השימור אינו מתערב ואינו מונע.
מתנגדת לטענת עו"ד ניצב אייכבוים כי הפתרון הכלכלי ביותר ,בשביל הרבה
מהמבנים לשימור ,הוא בהריסתם ובנייתם מחדש.
לגבי יתר המבנים לשימור ,הו .המקומית דוחה את ההתנגדויות.
המלצת החוקר
באשר לנושאים הכלליים שהועלו ע"י המתנגדים .כגון :הפגיעה בקנינם של בעלי
הנכסים ,מנגנון העברת זכויות הבנייה ע"י ניוד ,והטענות כנגד השימוש בסעיף 8
לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה ,ראו התייחסותנו בפרק המבוא הכולל
בדו"ח ההמלצות של החוקר .כך גם לגבי ריבוי המבנים בתכנית השימור .ההסבר
בעניין בחירת המבנים לשימור ע"י נציגי הועדה המקומית ,כגון :שניתן לקבל הסבר
בעל פה לאופן הבחירה של מבנה זה או אחר וכי דף הקריטריונים מסביר בדיוק את
המשמעות של כל ציון ,הוא הסבר דחוק ולא מספק .לסוגיה זו נתנו דעתנו בפרק
המבוא של המלצתנו ונא לעיין שם בתגובתנו .יש לספק בעתיד הסברים על אופן
בחירת המבנים לתכנית השימור .זאת למרות דעתם של נציגי הועדה המקומית כי
שיטת ההערכה של המבנים היא מאוד פשוטה ומובנת.
לגבי המבנים הספציפיים ,אתייחס בהרחבה לשניים בלבד ,שאליהם התייחסתי כבר
במקומות אחרים בדו"ח ההמלצות הספציפיות שלי .אני מתכוון למבנה ברח'
הרכבת  ,16ולמבנה ברח' ביאליק  .19לגבי שאר המבנים כדלהלן :בשד' רוטשילד
 ,59רח' הגלבוע  ,4שד' רוטשילד  ,63רח' נחלת בנימין  ,30רח' בן יהודה  ,120רח'
אחד העם  ,39רח' הרכבת 14א' ,רח' אידלסון  ,13ו13 -א' ,רח' נחלת בנימין  ,2רח'
דיזנגוף  ,251רח' יהודה הלוי  11ו ,55 -רח' החשמונאים  ,71רח' אילת  45ורח'
אברבנאל  1פינת רח' אילת  .52אני מאמץ את עמדת הועדה המקומית וממליץ
לדחות את ההתנגדות לכולם.
להלן התייחסותי למבנה ברח' הרכבת - :16
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למרות שהמבנה קיבל רק  27.5נק' כציון משוקלל ,יש בו אלמנטים ארכיטקטוניים
נאים ומיוחדים ,וראוי לדעתי לשמר את המבנה בגלל ייחודו זה .בחנתי גם את
רגישות הציון המשוקלל לפי הקריטריונים השונים ,והגעתי לכלל למסקנה הבאה:
הבנין אמנם ראוי לשימור ,אך הבעייה האמיתית המפריעה למימוש תכלית זו ,היא
המצב הקשה של הפקעה ע"י גורם של הפקעה ע"י גורם שלטוני מחד ,וריבוי
הבעלים והיורשים שלהם מאידך ,אשר כנרה לא יצליחו להגיע לידי החלטה
משותפת על ביצוע השימור .לכן ,זוהי דוגמא טובה למקרה שבו על העיריה להתערב
בנושא ,אף אם הדבר מחייב השקעה כספית מסוימת ע"י העיריה .מדובר בניהול
וייזום ביצוע השימור של מבנה זה בפועל ,כולל ריכוז עשרות הבעלים של מבנה זה,
ע"י פרויקטור שימונה ע"י העיריה ויפעל מטעמה .אחרת ,אין סיכוי לדעתי שיתבצע
שימורו של מבנה מסובך זה.
להלן התייחסותי לגבי המבנה ברח' ביאליק - :19
הצגת עמדתה של הועדה המקומית וצוות השימור ,מעוררת בי התלבטויות וזאת
משום שלמרות הציון המשוקלל הגבוה מאוד והנדיר ) 40.0נק' מתוך  60.0נק'
אפשריות( ,המבנה דנן שתוכנן ע"י שני אדריכלים מעולים וחשובים ביותר ,אינו
המבנה החשוב והמיוחד כל כך מבחינה עיצובית ,לטעמי .אני מוכן לקבל את ההסבר
על חשיבותו וייחודו של המבנה כאחת הדוגמאות החשובות מבחינת ההסטוריה של
התכנון והבנייה בת"א  -לתכנון וילה עירונית.
דומני שהסיטואציה הפיסית של מבנה קטן יחסית ,כ 200-מ"ר בלבד ,וחד קומתי,
הבנוי על גבי מגרש גדול יחסית בשטח ב 1,118-מ"ר ,מאפשר יותר מפתרון אחד.
כלומר ,ניתן לאפשר "ניוד זכויות" למגרש "מקבל" באתר אחר ,שהוא הפתרון
המוצע למבנה לשימור בהגבלות מחמירות .אך בנוסף ניתן לחשוב גם על פתרון
אחר ,של הותרת הבנין הקיים לשימור במגרש זה ,שיפוצו ברמה "שימורית" גבוהה
כנדרש ,כולל הוספת קומה שנייה שהיתה מותרת לפי התכנית המקורית ,ובמקביל
לתכנן תוספת מבנה באותו מגרש עצמו שהינו גדול למדי ,כך שלא יפגע בבנין
המשומר .יש לתכנן אותו במידות סבירות כאלו ,כך שלא יאפיל על המבנה הישן,
הקיים למעלה מ 80-שנה במגרש זה .ייתכן שהנחיות אלו יפחיתו במשהו את
הזכויות לבנייה שסברו הבעלים שיוכלו לבנות מגרש זה .אבל בסך הכל ,בסופו של
יום ,יהא זה פתרון שבו גם "הזאב ישבע" אך גם הכבשה תיוותר "שלמה"
ו"נושמת" .באופן מעשי זה אומר שנצטרך להמליץ על הקטגוריה השלישית ,דהיינו
"האופציה" של הבעלים לבחור בין "ניוד זכויות" לבין בנייה במגרש המקורי ,כאשר
המגבלה המפורשת היא שאין לפגוע בבנין לשימור.
פתרון מפורט ניתן לתאם בין צוות השימור ,אגף התכנון של מהנדס העיר ,מתכננת
המחוז והמתכנן מטעם בעלי המבנה לשימור.
מס' סידורי )בישיבה מס' 30 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 907-הכתובת  -דרך פ"ת  - 29פינת רח' נחמני 67
המתנגד  -בנימין וינקלר

המייצג  -עו"ד בנימין שלזינגר

עמדת המתנגד -
הכרזת המבנה לשימור פוגעת בזכות הקנין של בעל הבנין ,משום שההכרזה מטילה
עליו חובות ומגבלות מסוימים ,אלמלא הוטלו עליו החובות היתה זכות הקנין שלו
חופשית .כל הטלת הגבלה כזו נוגדת את חוק היסוד  -כבוד האדם וחרותו ,אלא אם
הוא מוצדק ועומד במבחן הסבירות .לכן בעת הכרזה על מבנה לשימור ,הועדה
חייבת לנמק במפורט את הסיבות להחלטה על שימור ,ובנוסף חייבת ההחלטה
לעמוד במבחן הסבירות.
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במקרה ספציפי זה מדובר בבנין שנבנה בשנות ה) 30-של המאה העשרים( ,אין בו
שום דבר מיוחד מבחינה ארכיטקטונית ,הוא אינו משקף סגנון בנייה ואינו אתר
"היסטורי" .קביעת הרשימה של המבנים השמורים נעשתה באופן שרירותי ,ללא
קריטריונים מוגדרים וקבועים .באורח בלתי סביר ותוך אפלייה.
הועדה המקומית לתכנון לא נתנה שום הנמקה להחלטתה לכלול את המבנה בתכנית
השימור .היות והמבנה הינו חסר כל ערך וייחודיות ,אין שום הצדקה לקביעת
המבנה כמבנה לשימור במסגרת התכנית .יתר על כן המבנה אינו נמצא באזור בעל
ייחודיות כלשהי הראויה לשימור ומבנים הסמוכים למבנה זה לא הוכרזו לשימור
על פי תכנית המתאר הנדונה .העובדה שהבנין נבנה ע"י קואופרטיב כחלק משכונה
עדיין אינה מצדיקה לשמרו.
עמדת הועדה המקומית
המבנה האמור בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1933על פי תכניתו של האדריכל
פונרוב .צוות השימור העניק למבנה זה את הציון המשוקלל  25.5נק'  /מתוך 60.0
נק' .לפיכך זהו מבנה לשימור בהגבלות לא מחמירות.
המבנה נמצא ברצף של שכונה שנבנתה כקואופרטיב )השכונה מתחילה ,ממערב
למזרח ,ברח' נחמני  55ומסתיימת ברח' נחמני  ,(67כל המבנים בשכונה זהים למעט
מבנה זה ,שהוא פינתי ולכן שונה מהאחרים .השכונה הזו ומבנה זה בתוכה ,היא
מעין מובלעת שנקראה מתחם "הברושים"  -או מתחם "התאומים" היא חלק
ממתחם ההפרדה של אונסקו )כאתר מורשת שימור עולמית( והשוליים ממש בגבול
מתחם ההכרזה .בדרך פ"ת עצמה יש שלושה מבנים לשימור בקטע זה דרך פ"ת ,27
דרך פ"ת  29ודרך פ"ת .35
למרות שנציג המתנגד קבע שלא ניתן להוסיף בנייה על גבי המבנה הזה ,זה לא נכון
משום שלא נבחן המצב לעומקו ,יש זכויות לבנין וניתן יהיה להוסיף עליו בנייה
נוספת וכן להתקין מעלית חיצונית )למרות שעו"ד שלזינגר סותר קביעה זו( .בכל
מקרה אין זה מחובת העיריה לערוך את הבדיקה ההנדסית ,אלא זה בתחום
אחריותו של בעל המבנה .נציגת הועדה המקומית הודתה ,כי העובדה שלא נרשמה
בכרטיס המבנה לשימור ,העובדה ההסטורית שהבנין נבנה ע"י קואופרטיב כחלק
משכונת מגורים מיוחדת ,מקורה בטעות וכי יש לתקן טעות זו ,ולפיכך יש למבנה גם
ערך חברתי-היסטורי .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה שאנו עוסקים בו ,הוא מבנה ראוי לשימור גם בזכות עצמו )ולראייה ראו את
חלקו הצפוני של המבנה ששופץ באופן חלקי ,גם את מבנה חדר המדרגות עם החלון
המאורך )דמוי תרמומטר( ואת חלקו הדרומי של המבנה המתייחס בצורה מעוגלת
לעיצוב הפינה .אך המבנה הוא גם חלק מקומפלקס שלם שנבנה ברחוב נחמני
כקבוצת מבנים  -ע"י קואופרטיב .מכאן שלמבנה זה גם חשיבות הסטורית חברתית,
אלא שהציון לפרמטר זה נשכח בטעות .אילו היה ניתן הציון  1או  2לפרמטר זה,
היה סך הנקודות הכולל גדול ב 2 -נק' עד  4נק' ,ומגיע בסך הכל ל 27.5 -נק' עד 29.5
נק' ,שזהו ציון מכובד ברמה הבינונית .מכאן ניתן להעריך שזה בנין הראוי לשימור
והוא ממלא יותר מפונקציה אחת בתכנית השימור .נוספת העובדה שציר זה של דרך
פ"ת )דרך מנחם בגין כיום( תוחם את תחום ההכרזה של ארגון אונסקו כאתר
מורשת שימור עולמית ובאזור זה יש בהחלט קבוצה לא מבוטלת של מבנים
לשימור.
בכל הנושאים הכלליים יש התייחסות בפרק הפתיחה הכולל של דו"ח ההמלצות,
וזה כולל את ההתייחסות לפגיעה בזכות הקנין וכן לנושא אופן הבחירה של המבנים
לשימור ולענין הקריטריונים לבחירת המבנים לתכנית .אגב ,אין זה נכון שלא נבחרו
המבנים לפי קריטריונים ,שכן הוחלט על קריטריונים לבחירה ,והבחירה בשלב
האחרון נערכה לפי הקריטריונים.
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אני ממליץ לדחות את ההתגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 24 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 297-הכתובת  -רח' דיזנגוף 22
המתנגד  -שי ובועז ,רווה

המייצג  -עו"ד ע .יעיש ,עו"ד רן מלאך

עמדת המתנגדים -
א .אין לבנין ערך אמנותי כלשהו ,הוא נקבע כמיועד לשימור רק בשל זהות
האדריכל שתכנן אותו )דב כרמי(.
ב .זהות האדריכל המתכנן אין בה כדי להצדיק את שימור הבנין ,ואין בה כדי
לענות על מטרת התכנית כמפורט בסעיף  8שלה.
ג .הפרש הגבהים )כ 3-מטרים( שבין הרחוב והכביש לבין הבניין ,והקיר התוחם
את חצי חזית הבניין ,גורמים לכך שהבניין כמעט ואינו נראה מהרחוב.
ד .מכיוון שהתכנית פוגעת בזכות הקנין של המתנגדים ,בהטילה מגבלות תכנון
ובנייה ,שומא היה על הועדה המקומית לתכנון ,לאזן בין האינטרס הציבורי
כפי שעולה ממטרות התכנית לבין האינטרס הפרטי של המתנגדים ,למנוע
פגיעה בזכויותיהם בכלל ובזכות הקנין בפרט.
ה .למטרות התכנית ניתן להסתפק בהכללת הבנין ,כבנין שאינו לשימור ,המצוי
במתחם שימור .התכנית מנוגדת להוראות חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
ו .הקביעה כי הבנין מיועד לשימור מהווה פגיעה בעקרון השוויון ואפליה פסולה,
נוכח העובדה שביחס לבנינים אחרים במתחם )לדגומא ,רח' דיזנגוף  24ו(26-
הדומים באופי בנייתם לבנין זה ,נעשה האיזון הראוי )בנין שאינו לשימור
המצוי במתחם לשימור(.
ז .לענין מגבלות התכנון והבניה שיוטלו על הבנין באם תאושר התכנית- :
אישור התכנית ימנע ,או יתנה בתנאים בלתי סבירים עד כדי שלילת כדאיות
כלכלית ,שינויים או תוספות בנייה בבנין ,כגון:
בניית קומות נוספות על גג הבנין.
.1
בניית מעלית חיצונית לבנין.
.2
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934על פי תכניתו של אדריכל דב כרמי.
צוות השימור קבע למבנה ציון משוקלל =  60.0נק'  28.0 /נק' ,שהוא ציון בינוני,
המבנה מוכרז כמבנה בסיכון בדרגה ) .3 -עובדה המחייבת תיקונים ושיפוץ המבנה(.
המבנה צנוע ,אבל הוא חלק מרצף מבנים בעל חשיבות ,דוגמא לאדריכלות מקומית
טובה עם חזיתות הנותנות דוגמא לעיצוב על פי הפרופורציות של אדר' כרמי .אמנם
לא כמו הבנינים האחרים הידועים של כרמי ,אבל בכל זאת ברמה טובה .התכנית
משביחה את הבנין מבחינת הזכויות .ניתן להרחיב את הדירות האחוריות ע"י
חפירה מתחת למפלס הכניסה ,אלו הרחבות שבדרך כלל מבצעים אותן כיום ללא
היתר )מכיוון שאין זכויות בשום תכנית מפורטת המאפשרות הרחבות כאלה( .ניתן
להתחפר ולבנות חנייה מתחת ל"במה" )ההגבהה בחזית הבנין כלפי הרחוב( .לבמה
יש יתרון פיזי בגלל שהיא מנתקת את הדירה בקומת הקרקע מהגישה המיידית
לרחוב הסואן ,וגם משום שניתן לחפור חנייה מתחתיה ,בתנאי שנשארת קרקע
בעובי מספיק כדי להשאיר במה מגוננת .זכויות הבנייה על הגג על פי תכנית ס' ,לא
נלקחות ממבנה זה ,וניתן לממש את כל זכויות הבנייה על הגג .בסיכום ,המבנה אינו
נפגע ע"י תכנית השימור ,והוא אינו מסוג הבנינים שכדאי להרוס אותם .ניתן גם
להתקין בו מעלית .הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
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המלצת החוקר
מבנה זה הוא דוגמא לסוג מבנים שניתן להגדירם כמייצגי "הבינוניות הגבוהה",
כלומר ,בהחלט רמה ראויה של תכנון ועיצוב שכדאי לשמרם ,ובענין זה המלצתה של
אדר' נ .סמוק נראית לי נכונה .אדר' דב כרמי נמנה על קבוצה מצומצמת של בכירי
האדריכלים בישראל ,ועבודות התכנון שלו ,אף אם אלו מן הפחות מצטיינות שלו,
הינן עדיין ברמה אחת גבוהה יותר מעבודות טובות של אדריכלים אחרים .נראה לי
גם שעו"ד מלאך שייצג את המתנגדים ,היה מופתע מהזכויות שניתן לממש במבנה
זה ,כך שהמלצתי לדחות את ההתנגדות ,לא תיראה כה שלילית בעיניו .באשר
לטיעונים כלליים בדבור פגיעה בזכויות הקניין על פי "חוק היסוד" "כבוד האדם
וחרותו" ,נא לראות את עמדתנו בפרק המבוא הכולל לדו"ח המלצות זה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 27 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 867 -
המתנגד  -רות וקס ,חנה ריכוונגר ,רנה
גרוס ,אילה לנאו ,בעלות המבנה ברח'
פינסקר 13

הכתובת  -רח' פינסקר 13
המייצג  -עו"ד דניאל וקס

עמדת המתנגד -
 .1מבקשים למנוע הכרזתו כמבנה לשימור ,של בנין אשר נבנה בשנות ה 40-של
המאה העשרים כבנין מגורים רגיל ,חסר כל ייחודיות ,שניתן למצוא רבים
כמותו בישראל ,מבנה מכוער ולא מעניין.
 .2לדיירים בבנין יש טענות )עד היום( כלפי מתכנן הבנין ,שאינם יודעים מיהו.
 .3הבנין אינו מתאים לצורך לימוד או חיקוי בעתיד.
 .4המבנה מאוכלס בדיירים מוגנים ,שעל חלק מהם אין שליטה .הם הוספו בנייה
וערכו שינויים מלפני שנים רבות ולא ניתן לכפות עליהם להחזיר המצב
לקדמותו ,מבחינת הדין ואמצעי האכיפה הלקויים.
 .5התכנית פוגעת בבעלות הזכויות במקרקעין ,שהן היורשים של הבעלים
המקוריים ,מאחר ואופי התכנית ותוצאותיה גורמות להלאמה של רכוש פרטי,
פגיעה בזכות הקנין בניגוד לחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .6דרישת הרשויות מבעלות הבנין )שרובן מבוגרות ושתיים מעבר לגיל  (80לממן
עלות שימור ,המהווה נטל כספי כבד יש בה משום איפה ואיפה ,בכך שמנצלים
אותן כאזרחיות ותושבות ותיקות בתל אביב ומפלים אותן לרעה לעומת רבים
אחרים.
 .7רישום הערה בספרי המקרקעין ,בדבר שימור הבנין יפגע בשווי הנכס בשוק
החופשי ,יפגע בחופש הכלכלי והחרות למוכרו.
עו"ד ד .וקס הוסיף בעל פה ,כי בעלות הבית אינן יכולות להתמודד עם הדיירים
המוגנים שאינם רוצים להשתתף בהוצאות השיפוץ של הבנין ,ואין סיכוי שיצליחו
לאלצם לפתוח את המרפסות שנסגרו על-ידם .כמו כן התגלע ויכוח בין אדר' נ.
סמוק ,נציגת הועדה המקומית לבין עו"ד וקס באשר לזכויות הבנייה שנותרו למבנה
זה .כאשר אדר' נ .סמוק סברה שלא נותרו זכויות לבנייה של יותר מדירה בת 50
מ"ר על הגג ,בעוד עו"ד וקס טען שעל פי דף המידע שבידו ,ניתן לבנות עוד שתי
קומות על הגג .מקור הויכוח נעוץ בפתרון השאלה האם מבנה זה נכלל בתכנית "לב-
העיר"  -מס'  ,2363אם לאו?!
אם המבנה נכלל בתכנית "לב-העיר" אין סיבה שהוא יוכנס לתכנית שימור זו
שמספרה /2650ב' .הוא מבקש הקלה במקרה הספציפי שלהם ,הוא מבקש שיותן
להם לשפץ ,אבל בלי לחייבם להחזיר את המצב לקדמותו  -הוא הוסיף ואמר ,שלפי
תכנית בנין ערים מלפני  25שנה ,רצו להרחיב את רחוב פינסקר ,אם יעמדו על
מימוש תכנית זו כיום ,ואם ירצו ליישר את הקו ,יהיה צורך לחתוך חלק מהמבנה
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המשומר .בעוד שאדר' נ .סמוק אמרה שתכנית שימור זו )האחרונה( מבטלת אותן
הפקעות שנדרשו בתכנית ההיא.
עמדת הועדה המקומית
בית גולדשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדר' ש .ארליך ונבנה בשנת
 .1934זכה לציון משוקלל בינוני מצוות השימור =  60.0נק'  26.0 /נק' לאמור ,שימור
ללא הגבלות מחמירות .אדר' נ .סמוק אמרה שאינה בטוחה אם המבנה כלול
בתכנית "לב העיר" .אבל אם הוא נכלל בתכנית "לב העיר" בדרגת שימור ג' ,אזי
הוא יצא מתכנית השימור /2650ב' .נציגי הועדה המקומית הסכימו עם עו"ד ד .וקס,
כי הבעיה הקשה של מבנה זה שהוא מייצג הם הדיירים המוגנים .אם ניתן להוציא
את המבנה מתכנית השימור הזו ,הם יעדיפו זאת ,אבל אם לאו ,יישאר המבנה
בתכנית השימור וההתנגדות מומלצת להידחות.
המלצת החוקר
ראשית ,יש לבחון היטב אם המבנה כלול בתכנית "לב-העיר" ובאם כן ,יש להוציא
את המבנה מתכנית שימור זו .אך אם אין הדבר כך ,אני מציע לבחון אם אמנם ראוי
מבנה זה להיכלל בתכנית השימור ,למרות הניקוד שצבר =  26.0נק' .לאחר בחינות
נוספות של המבנה והניקוד שניתן לו ,נראה לי שהציון הינו מוגזם וכי עיקר הניקוד
ניתן לו עבור מיקומו .מיקומו של המבנה הוא בשוליו של אזור חשוב לשימור כמו
מתחם הרחובות ביאליק ,אידלסון והס ,אבל ברח' פינסקר עצמו יש מעט מבנים
הראויים באמת לשימור .גם הציון הגבוה יחסית שניתן לו לעבור העיצוב חורג
מהפרופורציה הראויה ,ולמעט מסגרות מובלטות בחלונות הפינתיים ,אין בו משום
עיצוב מיוחד הראוי לשמו .הייתי מציע להפחית את הניקוד כך ,להעניק את הציון
 2.0נק' עבור העיצוב ,החלל הפנימי והקונסטרוקציה ,הציון  1.0 -נק' נראה לי די
והותר ואילו עבור המיקום הייתי מעניק את הציון  5.0נק' בלבד .הסך המצטבר של
הנקודות לפי זאת יהיה  19.5נק' לבד וגם אם היינו מוסיפים  1.0נק' גם אז עומד
הציון המשוקלל על סדר גודל של  20.0נק'  -+וזה בקושי ציון עובר .לדעתי ניתן
לוותר על המבנה הזה בתכנית השימור ,גם ללא קשר לשייכותו לתכנית "לב העיר".
אני מציע לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדות במקרה זה .בברור נוסף נמצא
שהמבנה אכן כלול בתכנית "לב העיר" בדרגת שימור ג' .מכל הסיבות אני מציע
להוציאו מתכנית השימור.
מס' סידורי )בישיבה מס' 28 – (7
מס' המבנה ברשימת השימור  836 -הכתובת  -רח' סירקין 3
המייצג  -השמאי  -זאב כהן

המתנגד  -אביבה ואבא הבר

עמדת המתנגדים -
 .1תכנית השימור מחייבת את בעלי הנכס בהוצאות אחזקה כבדות לשימור.
משמעות הוראות התכנית הינה דרישה לשיפוץ מיוחד ולא סטנדרטי בעלות
גבוהה ביותר .מאחר שהנכס ישן ובנוי בשני סגנונות שונים וההוצאות תהיינה
כבדות ביותר.
 .2תכנית /2650ב' קובעת כי כל המרפסות לחזית קדמית וצדדית יהיו פתוחות
מאחר שחלק מהמרפסות נסגרו בהיתר ,קיום הוראה זו תחייב את בעלי הנכס
לפתוח מרפסות וביצוע שינויים פנימיים הכרוכים בעבודות הריסה ובנייה.
המרפסות משמשות לכיתות לימוד ופתיחת המרפסות תגרום לפגיעה בשטח
הכיתות ובצורתן ,וכן לפגיעה בשימוש בכיתות ולבעיות רעש.
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.3
.4
.5

.6

תיגרם ירידת ערך עקב אי ביצוע מעלית ,כי תכנית השימור מונעת התקנת
מעלית בחזית הקדמית ,בצמוד לחדר המדרגות .במצב הנוכחי ניתן להתקין
מעלית.
המבנה משמש כיום כבית ספר )בית הספר "אנקורי"( .המתנגדים מציעים
לבטל את סיווגו של המבנה כמבנה לשימור.
במידה ויוחלט לשמר את מבנה ,מאחר שאין מקורות כספיים לפיצויים בגין
הפגיעה במקרקעין ,ואין שטחי בנייה להעברה ,מן הראוי להתנות השימור תוך
אי פגיעה במרפסות שנסגרו בהיתר ,כאשר תקצוב הוצאות השימור ,יכוסה
ע"י מתן זכויות בנייה להשלמת קומה ד' ,מתן זכויות בנייה לשתי קומות
נוספות שתיבננה בנסיגה סבירה ,ומתן זכות למעלית בחזית הבנין.
אופי השימוש בנכס כבית ספר יוצר בלאי מואץ ,תנאי אחזקת המבנה על פי
התכנית אינם תואמים את הדרישות היום יומיות.

עמדת הועדה המקומית -
בית טיטלמד ,מבנה אקלקטי ,שנבנה בשנת  1926על פי תכניתו של האדריכל יהודה
סטמפלר בשנת  ,1940נבנו על גבי המבנה הראשוני ,שתי קומות נוספות על פי
תכניתו של אדריכל שלמה גפשטיין )גאפ( ,בסגנון הבינלאומי .צוות השימור קבע
למבנה זה ציון משוקלל נמוך יחסית =  60.0נק'  24.5 /נק' .במקורו יועד המבנה
למגורים .מאוחר יותר בשנות ה 60-הפך לבית ספר .לשאלות המתנגדים לא ניתן
להתקין מעלית בחזית המבנה .המחשבה לגבי המבנה הזה היתה ש"כשהוא יגיע
לפרקו" מבחינת פעולות השימור ,תיעשה איזו שהיא התאמה ,וקשר יותר הגיוני בין
התוספת הזו בת שתי הקומות )בסגנון הבינלאומי( ומה שבנוי גם מעליהן ,לבין
הבסיס )החד קומתי בסגנון האקלקטי( .כי אין שום קשר ארכיטקטוני לא מבחינת
הנפח ולא מבחינת העיצוב בין שני חלקי המבנה .יש לעשות חשיבה נוספת כיצד
להתאים את החזית ,וצריכה להיות ישיבה עם צוות השימור ,כדי לקבוע מה היו
הקריטריונים להתאמת המבנה כולו.
בעניין התוספת של הבנייה ,יש בעיה מסוימת ,כי תכנית ס' לגבי דירות מגורים אינה
תופסת לגבי מבנה בית ספר .נושא זה יצטרך להיפתר במסגרת צוות השימור.
מקווים שיימצא פתרון לסוג זה של המבנים שהם בודדים ,אבל תכנית השימור
יכולה לפתור אותו .יש בעייה במיקום המעלית ,אך בשום פנים אסור למקם אותה
בחזית המבנה .לגבי המרפסות שנסגרו על פי היתר בנייה והשקועות בתוך מסת
הבנין ,מציעים שבעלי הבנין או באי כוחם יתאמו את הנושא עם צוות השימור,
מעריכים שניתן למצוא פתרון) .מר זאב כהן ,מייצג המתנגדים ,אמר במפורש כי
התביעה לפתוח את המרפסות שנסגרו בהיתר יחייב שינוי מערך הכיתות בבית
הספר ,וכי העירייה נכנסת פה לדברים שהיא לא צריכה להיכנס אליהם ,וכי זה
יגרום לתביעה לפי סעיף ) 197פיצויים(.
המלצת החוקר
לפנינו מבנה שהוא בן כלאיים )היבריד( ,חלקו התחתון החד קומתי בסגנון
האקלקטי ,ומעליו שתי קומות נוספות בסגנון הבינלאומי ,וכאשר החלק התחתון
צבוע בצבע צהוב  -אוקר בולט לעומת החלק העליון הצבוע לבן ,הם נראים ממש שני
מבנים מנותקים .הציון המשוקלל שנקבע ע"י צוות השימור נמוך יחסית ) 24.5נק'(,
אבל זהו ציון לא הוגן ,משום שחלקו התחתון ,האקלקטי של המבנה המוזר הזה,
מצטיין בעיצוב ארכיטקטוני מעולה לעומת חלקו העליון של המבנה שהוא פשטני
למדי .האמת היא שהצדקת השימור נובעת בעיקרה מחלקו התחתון ,המקורי של
המבנה .אני מסבור שהבנין ראוי לשימור ,אך יש להתייחס בהתאם לשני חלקיו
השונים .את התחתון יש לשמר כפי שהוא .בחלק העליון ניתן לטפל במידת חופש
רבה יותר .לא הייתי ממליץ לפתוח את המרפסות שנסגרו בהיתר .ניתן להתקין
מעלית ,אך לא בחזית הקדמית אלא בחזית הצידית או האחורית.
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ניתן לבנות תוספת בנייה על הגג ,על פי הוראות תכנית זו וכן במידה שיש זכויות
בנייה מאושרות קודמות ,תוך תאום עם צוות השימור .כאמור בסיכומו של דבר
הבנין ראוי לשימור ,ויש לדחות את ההתנגדות תוך קבלת אותם דברים שהזכרתי
במפורש ,ותוך תאום עם צוות השימור ,בכך תיפתרנה רוב בעיות המתנגדים.
מס' סידורי )בישיבה מס' 29 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 1088-הכתובת -רח' שלמה המלך  27פינת רח' יעל 5
המתנגד  -רינה פלונסקי וזאב ליבנה המייצג  -השמאי המהנדס  -זאב כהן
עמדת המתנגדים -
 .1תכנית השימור  -יוצרת פגיעה בנכס הנדון .על פי המצב התכנוני הקיים ניתן
לנצל זכויות בנייה נוספות  -קומת מרתף ודירת גג או חדרי יציאה לגג .תכנית
השימור /2650ב' ,המגדירה את הנכס כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות,
אוסרת ניצול זכויות בנייה קיימות ופוגעת בשווי הנכס וכן תפגע בזכויות
עתידיות.
 .2בהתאם להוראות התכנית יחויבו בעלי הנכס בהוצאות אחזקה כבדות
לשימור .משמעות הוראות אלו הינן דרישה לשיפוץ מיוחד ולא סטנדרטי
בעלות גבוהה יותר.
מאחר שהנכס ישן ומוחזק בחלקו ע"י דיירים מוגנים ,יש בעיה בכיסוי
ההוצאות.
 .3תכנית /2650ב' קובעת כי כל המרפסות לחזית הקדמית והצדדית יהיו
פתוחות .מאחר שחלק מהמרפסות נסגרו ,קיום הוראה זו תחייב את בעלי
הנכס לפתוח מרפסות והמשמעות היא תכנון מחדש של חלוקת הפנים בדירות
וביצוע שינויים פנימיים .שטחי הנטו של הדירות יקטנו .כך ייגרם נזק כפול,
גם של ירידת ערך עקב הקטנת השטחים ,וגם בשל ההוצאות הכבדות לביצוע
עבודות שיפוץ פנים.
 .4תיגרם ירידת ערך עקב אי ביצוע מעלית .תכנית השימור מונעת אפשרות
התקנת מעלית בחזית הקדמית בה קיים חדר המדרגות.
 .5באם בכל זאת תאושר התכנית ,מומלץ ע"י המתנגדים- :
א .תשלום פיצויים בשיעור הפגיעה ,יש להעריך את הפגיעה הכוללת
בבעלים ולפצות בהתאם לכך.
ב .יש לבטל את סיווג המבנה ,כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות.
ג .שינוי סיווג המבנה כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות ומתן
תוספת זכויות בנייה במגרש הקיים )תוספת  2קומות מגורים( כפיצוי.
ד .תקנות התכנית  -בדבר " -אמצעים לתמרוץ מבנים לשימור" אינן
מהוות תמרוץ מהסיבות הבאות- :
א .אין למתנגדים מגרשים אחרים להעביר זכויות.
ב .גם במידה ותתאפשר מכירת זכויות יש להוסיף להוראות התמריץ
נקודות כדלהלן- :
 .1אפשרות להתיר  2קומות נוספות ,ללא היטל השבחה .ואם זה אינו
מתאפשר קונסטרוקטיבית  -לקבל פיצוי הולם.
 .2השטחים להעברה יחושבו על בסיס השטחים העיקריים הקיימים
 +השטחים המותרים לבנייה.
 .3יש לשתף את שמאי הבעלים בחישוב ה"נוספים".
 .4ההכרעה בענין המקדמים תהא ע"י שמאי מכריע מוסכם.
 .5אין להגביל את חדרי היציאה לגג.
 .6מתן אפשרות לתוספת מעליות בחזית בצמוד לחדרי המדרגות.
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 .7יש לתמרץ את הבעלים בתשלום פיצוי מלא בגין תכנון מחדש
וביצוע השיפוצים בניגוד לקיים.
הם הצליחו לפנות  7דירות מדיירים מוגנים ,ועדיין נותרו במבנה 3
דירות עם דיירים מוגנים.
עמדת הועדה המקומית
מדובר בבית רוזנוסר ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  ,1936על פי תכניתם של
האדריכלים מוקרסקי ופוגל .צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל גבוה מאוד
=  60.0נק'  38.0 /נק' ,שהכניס את המבנה לקטגוריה של מבנים בהגבלות מחמירות.
נציגי הועדה ניסו להסביר למתנגדים כי עירית ת"א פועלת לסייע לבעלי מבנים
בקטגוריה זו ,למצוא מגרשים "מקבלים" אליהם יוכלו לנייד את זכויות הבנייה
שלהם ,וכי בכך היא עשויה לפטור אותם מהצורך לחפש את המגרשים "המקבלים"
בעצמם.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,הינו אחת הדוגמאות היותר מעולות של מבנה בסגנון הבינלאומי
)סגנון "הבאוהאוז"( .הוא עשיר בעיצובו ולמרות סימני ההיכר של הסגנון הזה ,הוא
בהחלט ייחודי ויוצא דופן .לכן אין ספק שהוא ראוי לשימור בהגבלות מחמירות
והפתרון הנכון עבורו הוא ניוד זכויות הבנייה שלו .לפיכך ,למרות סיפור תולדות
המשפחה הנוגע ללב ,אני איתן בדעתי לדחות את ההתנגדות .יש להדגיש למתנגדים
שלפי בדיקתנו ,בקטגוריה זו של מבנים לשימור ,התמריצים לבעלי הנכסים הם
הגבוהים והנדיבים ביותר.
מס' סידורי )בישיבה מס' 31 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 602-הכתובת  -רח' דיזנגוף  265פינת רח' ירמיהו 30
המתנגד  -רות קידר ומרים
בירנבאום

המייצג  -פנינה אבן חן שמאית ועו"ד גילה
קונפינו

עמדת המתנגדות -
התכנית פוגעת בנכס מכמה בחינות- :
חובת הכנת תיק תיעוד ,מאריכה את משך הזמן לקבלת היתר בנייה.
.1
 .2בגלל התכנית לא ניתן להרוס את הבנין ,למרות שמדובר בבנין בן  67שנים.
ספק אם ניתן מבחינה קונסטרוקטיבית להעמיס על בנין ישן בנייה נוספת
והכדאיות הכלכלית למימוש זכויות אלו מוטלת בספק .כמו כן לא ניתן לממש
את הזכויות לבניית מרתפים.
 .3גם ללא מימוש זכויות הבנייה התקפות ,הוטלה על הבנין חובת שיפוץ ,יקרה
במיוחד.
 .4בתכנית "הוטמעה" שיטת "המקל והגזר" ,יש תמריץ והוא יינתן רק למי שלא
יגיש תביעה לפיצויים לפי סעיף .197
 .5חובת שיפוץ ואחזקת המבנה ללא תיגמול.
 .6לבנין אין כל ערך מבחינה הסטורית ,אדריכלית או עיצובית והוא אינו כלול
במתחם לתכנון.
 .7החסרונות והנזק בגין הכרזת המבנה לשימור והעלויות שייגרמו לבעלים בגין
הוראות התכנית ,עולים על היתרונות שמעניקה התכנית לנכס הנדון .לפיכך,
הן מתנגדות להכללת הנכס בתכנית השימור /2650 -ב'.
עמדת הועדה המקומית -

218

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937על-פי תכניתו של האדריכל יחזקאל
טוכמן .המבנה שימש במקור למגורים ולמסחר בקומת הקרקע והגלריה .צוות
השימור קבע למבנה זה ציון משוקלל ,נמוך יחסית =  60.0נק'  23.0 /נק' .נציגות
הועדה ניסו לשכנע את מייצגות המתנגדות כי כדאי להן להסכים להכללת המבנה
בתכנית השימור ,היות וכך יזכו בתמריצים חשובים מבחינת זכויות הבנייה ,העולים
ביחד לכדי תוספת קומה שלמה ,על הגג ,ועוד דירה נוספת לבנייה .בסיכום ,הוצע
לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
בחנתי את הערכת צוות השימור למבנה זה והגעתי למסקנה כי היא מוגזמת בחישוב
של הציון המשוקלל על פי הציונים שאני מוצא אותם ראויים יותר למבנה המדובר,
הגעתי לסך כולל של  18נק' בלבד .אני מציע להעניק לעיצוב  2נק' בלבד וכן  2נק'
עבור הקונסטרוקציה וחומר הבנייה ,למיקום  -אני מציע להעניק  3נק' בלבד .מבנה
זה מרוחק מכל מתחם לשימור ,וניצב מבודד ברחוב .אין שום רצף מבנים לשימור
ברחוב המוביל אליו .אמנם הנצפות שלו גבוהה יחסית ,בהיותו ניצב בקרן הרחובות
דיזנגוף וירמיהו ,אך זה עדיין לא מעניק לו את היתרון של היות מבנה חלק ממתחם
לשימור.
בענין העיצוב ,העניקה לו אדר' נ .סמוק 3 ,נק' ובהופעתה בעל פה אף הפריזה
באמרה שהיה מגיע לו  4נק' .איני יודע על מה הסתמכה באמירתה .לקומפלקס
המיוחד של מעונות עובדים  -ח' ,העניק צוות השימור  2נק' בלבד עבוד העיצוב
למרות חשיבותו האדריכלית והבינויות יוצאות הדופן .מכאן ,אני מסיק שהיתה
הגזמה בהענקת הציונים למבנה זה ברחוב דיזנגוף .שני חלונות עגולים בחדר
המדרגות ,והתעגלותן של שתי מרפסות ,עדיין אינה מזכה מבנה בציון עבור עיצוב
יוצא דופן .גם הנסיון של נציגות הועדה המקומית לשכנע בלהט את נציגות
המתנגדות ביתרונות יוצאי הדופן שיזכו בהן אם יישארו בתכנית השימור ,נראה
מופרז .אין צורך "לדחוף" בכח מבנה שיש בו אמנם כמה אלמנטים אופייניים אבל
הוא בפרוש לא הדוגמא המיוחדת ביותר לסגנון הבינלאומי.
בסיכום ,אני מציע לקבל את ההתנגדות ,ולגרוע את המבנה מרשימת השימור ומן
התכנית בעקרון ,צריך להבין שאם כוללים בתכנית השימור ,מבנים פחות ראויים
והולמים מפחיתים מערכם של המבנים לשימור ,החשובים והראויים יותר.
מס' סידורי )בישיבה מס' 32 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 629 -
המתנגד  -בעלי הנכס בחלקה  119גוש
7085

הכתובת  -רח' אדולף כרמיה 3
המייצג  -השמאית פנינה אבן חן

עמדת המתנגדים -
בכתב ההתנגדות שהוגש ע"י פנינה אבן חן ,הועלו אותם נימוקים בדיוק ,מילה
במילה ,שהועלו על ידה כלפי המבנה בקרן הרחובות דיזנגוף  265ורח' ירמיהו .30
הגב' אבן חן הוסיפה בעל פה שהמבנה היה חלק משכונת מרכז בעלי מלאכה ב'.
שהיתר הבנייה הוצא ב ,1937-וכי הבנין "נחבא" ,בין שני בתים ,שאינם לשימור.
היות ולא קיבלה את כרטיס השימור של המבנה ,ביקשה לקבלו כדי להתייחס אליו.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שתוכנן ע"י האדריכלים ברגר ומנדלבוים .צוות השימור
קבע לו ציון משוקלל =  60.0נק  24.5 /נק' ,הנחשב לציון בינוני נמוך למדי.
מה שמעניין בבנין ,זו הכניסה לקומת העמודים .האזור בו ממוקם המבנה הוא חלק
מתכנית "לב העיר" ,אשר אושר בתחילת שנות ה 90-ונקרא "קטע המודל" כי היה
אמור לשמש מודל לקטעים הבאים בתכנית "לב-העיר" אשר הוכנה ע"י משרדו של
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אדריכל אדם מזור .מאוחר יותר הוסיפו מספר מבנים לשימור בקטע זה שלדעת
צוות השימור היו חסרים בתכנית מקורית .המבנה לא סומן לשימור בתכנית "לב
העיר".
מכיוון שבנין זה בנוי על קומת עמודים חלקית ,קומת עמודים זו נספרת לו כקומה
ולפי תכנית "לב העיר" הוא יכול להוסיף קומה ויציאות לגג ,כשתכנית השימור
ממירה את חדרי היציאה לגג .כלומר ,הוא יכול להוסיף על הגג ,קומה שלמה אחת
בתוספת חדרי יציאה לגג .יש מקרה יחיד אחד בתכנית "לב העיר" ברח' שלום
עליכם  24שם נמצא מבנה לשימור ,כדי "ללכת לקראתו" ,עשה צוות השימור
"מיקס" בין הזכויות של קומת העמודים החלקית לזכויות של הקומה האחרונה,
כדי לסייע לבנין לכסות על עלויות השימור .שם התייחסו לקומת העמודים כקומת
עמודים מפולשת .הוסיפו על שלוש הקומות צמודות הקרקע בחישוב ,שתי קומות
נוספות המותרות לבנייה לפי תכנית "לב העיר" .לקחו את הנפחים ועשו העברה של
השטחים מהקומה החמישית לקומת העמודים החלקית וכך נוצרה למעשה קומה
ושלושת רבעי במקום קומה וחדרי יציאה לגג.
למבנה ברחוב כרמיה  ,3יש כניסה יפה מאוד ,והיתה בריכה בחצר הכניסה וציפוי
קרמיקה ודלת כניסה מעץ .זה גרם להענקת ניקוד גבוה מאוד למבנה .גם
לאדריכלים שבנו כ 300-מבנים ,העניקו ציון  .4בסיכום ,תכנית השימור היטיבה עם
המבנה ,שהוא למעשה בן  4קומות בפועל ,אף אחד לא מתכוון להרוס אותו וכדאי
ללמוד איך לנצל את כל ההטבות הניתנות למבנה לשימור מעין זה) .השמאית פנינה
אבן חן ,הגיבה כי כל ההטבות אינן מעוגנות בתכנית שימור זו( נציגת הועדה
המקומית ממליצה שהתקדים שהופעל לגבי המבנה ברח' שלום עליכם  ,24יופעל גם
לגבי מבנה זה .היא מציעה למתנגדים להידבר עם אנשי צוות השימור.
המלצת החוקר
מבנה זה ברח' כרמיה  ,3המוצע כמבנה לשימור אינו מן המבנים היותר חשובים
בתחום זה .ניתנו לו לדעתי ציונים מופרזים בתחומי העיצוב )ציוני  30.0 -בכל
שלושת קריטריונים של העיצוב( וכן ציון  4.0 -לאדריכלים ,שהוא גבוה מדי ,וכך
הגיעו לציון המשוקלל של  24.5 -נק' .אם היו מעניקים לו ציוני  2.0במקום  3.0ו-
 ,4.0היה מגיע הציון המשוקלל ל 18.0 -נק' בלבד .אני ממליץ לועדה המחוזית
לתכנון לשקול הוצאת המבנה מתכנית השימור ,דהיינו לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 23 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור  885 -הכתובת  -רח' פרישמן  ,33רח' פרוג  ,11פינת
רח' דב הוז 10
המתנגד  -ד"ר עמי ואורי יברכיהו

המייצג  -מייצגים את עצמם

עמדת המתנגדים -
המתנגדים לא הופיעו לישיבה .לטענתם  .1צורת הבנין כיום אינה צורתו המקורית
כפי שקבע האדריכל בזמן הקמתו .2 .שינוי הצורה נעשה לטובת הדיירים ,אך לרעת
צורתו הארכיטקטונית החיצונית המקורית  .3השינויים נערכו באישור העיריה ,לפני
שהמודעות לשימור היתה מפותחת.
עמדת הועדה המקומית
הקומפלקס שבו מדובר הוא מעונות הוד ) ,(2הקרוי גם מעונות עובדים ה' .מבנים
בסגנון הבינלאומי ,שתוכננו כקבוצת מגורים ע"י קואופרטיב ונבנו בשנת  1933על פי
תכניתו של האדריכל אריה שרון .למבנה חשיבות רבה אדריכלית חברתית
והסטורית .צוות השימור העניק לו את הציון המשוקלל הגבוה מאוד =  60.0נק' /
 52.0נק' ,שהכניס אותו לקטגורית המבנים לשימור עם הגבלות מחמירות .הועדה
הציעה לדחות את ההתנגדות.
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המלצת החוקר
אחד הקומפלקסים המבניים החשובים והמייצגים ביותר את הסגנון הבינלאומי -
סגנון הבאו האוז ,הן מבחינה אדריכלית והסטורית ,הן מבחינה חברתית .ללא ספק
אבן-דרך באדריכלות המודרנית בישראל .ראוי לשימור מכל הבחינות .אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות .כמבנה לשימור עם הגבלות מחמירות ,יהיה צורך לשמרו
בצורה דווקנית ,כולל פתיחת מרפסות .השינויים שנערכו במבנה לדעתי הם שוליים
יחסית ,להשתמרות הכוללת של הקומפלקס ,וניתן להחזיר את רובם למצב המקורי.
מס' סידורי )בישיבה מס' 26 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 581 -
המתנגד  -עו"ד ענת בית און ובעלי הבנין ובעלי
הזכויות

הכתובת  -רח' יוסף אליהו 13
המייצג _______----___ -

עמדת המתנגדת
 .1הבנין ברח' יוסף אליהו  13אינו ראוי לשימור ,אין לו שום חזות מיוחדת ומן
הראוי להוציא מרשימת המבנים לשימור.
 .2התכנית לשימור אינה אלא "התחכמות" עם הועדה המחוזית לתכנון ,אשר
דחתה תכניות קודמות .התכנית הופקדה לא בתום לב ,כדי לנצל הליכים על פי
סעיף  77בחוק התכנון.
 .3הועדה המקומית לתכנון תידרש לשלם פיצויים כתוצאה מירידת ערך
המקרקעין בסכומי עתק ,בהם לא תוכל לעמוד.
 .4התכנית כוללת סעיפים של פיצוי בדרך של "זכויות בניה" ומתן זכויות
ב"מגרשים שכנים" )?  -לא ברור למה הכוונה ,כנראה למגרשים "מקבלים",
שאינם בהכרח בשכנות למבנה לשימור( ,פיצוי זה אינו מתאים ואינו ריאלי
לגבי רוב המבנים הכלולים בתכנית.
 .5מן הראוי להתנות המשך הפקדת התכנית בכך שהועדה תוכיח שבידיה קרן
כספית משמעותית ,שיעודה יהיה תשלום הפיצויים הנדרשים.
 .6האיסור על שינוי מערך החללים הפנימיים ועל שינוי חלוקה פנימית ,אינו
חוקי ובהעדר סמכות.
 .7לא יתכן להטיל איסורים נוספים באופן גורף על מאות מבנים לשימור אשר
בהם נערכו שינויים במהלך השנים אותם יהיה בלתי אפשרי להחזיר למצבם
המקורי.
 .8אין לתת בידי הועדה המקומית כח לדרוש הריסת חלקים במבנה.
 .9אין לתת בידי מהנדס העיר כוח לחייב לבצע שיפוצים כאוות נפשו.
 .10אין לתת בידי הועדה המקומית כח לדרוש פתיחת מרפסות שכבר נסגרו.
 .11קביעה גורפת של זכויות בנייה משופרות )כגון :קו בניין עד  3מ' ותוספת
מרפסות אף מעבר לו( תפגע ברווחתם של בעלי מבנים סמוכים .על הועדה
המקומית להגיש פירוט של כל מבנה בנפרד ,ולהתייחס ספציפית לכל מבנה.
 .12אין לתת לועדה המקומית סמכות להתיר תוספת שטחי בנייה במגרשים
"מקבלים" ,בנוגד לתכניות בנין עיר תקפות.
 .13מתן תמריץ לשימור ,בהגדלת שטחי בניה של מגרש מקבל היא פסולה.
 .14התניית היתר לשינויים ותוספות בשיפוץ המבנים אינה רלבנטית.
 .15אין לתת לועדה המקומית ,כוח לאסור חנייה בחצרות.
 .16התכנית המוצעת פוגעת בזכויות הפרט ,זכויות על פי חוקי היסוד הקיימים
במדינתנו.
 .17תכנית מעין זו ,המטילה חובות מפליגות הכרוכות בהשקעה כספית גדולה,
עלולה להפקיע את הנכסים מידי בעליהן.
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 .18למרות שהדבר קשה ,יש להתייחס בתכנית באופן ספציפי לכל מבנה ומבנה.
עמדת הועדה המקומית
שהמבנה לא נדון ולא הוצג בפני החוקר בישיבת השמיעה של המתנגדים .העמדה
מבוססת על כרטיס המבנה לשימור.
בית קלמקין ,מבנה בסגנון הבינלאומי .נבנה בשנת  1940על פי תכניתם של
האדריכלים גולדמן ומיטלמן צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק' /
 28.5נק'.
ממליצים לדחות את התכנית.
המלצת החוקר
לדעתי ,הציון המשוקלל שניתן למבנה זה  28.5 -נק' ,מיטיב עימו מעל דרגות
האמיתית ,במיוחד הציון עבור העיצוב ) 3.0נק'( .אך גם אם היו גורעים  2נק' מהציון
המשוקלל הכולל ,עדיין היה נותר ציונו  26.5נק' שהוא ציון המכניסו לתכנית
השימור .אני מציע איפוא לדחות את ההתנגדות .זהו מבנה טיפוסי לסגנון
הבינלאומי.
מס' סידורי )בישיבה מס' 22 – (7
מס' המבנה ברשימת השימור 1065 -
המתנגד  -אסף אמיר  -חב' מעין דלא
ניידי ,בא כח הבעלים

הכתובת  -רח' שינקין 39
המייצג  -אסף אמיר מייצג את עצמו

עמדת המתנגד -
המתנגד לא נכח בישיבת שמיעת ההתנגדויות.
למיטב הבנתו כמנהל נכסי נדל"ן ,ועל פי דעתם של אדריכלים ומהנדסי בניין ,הבנין
אינו מתאים להכללה בתכנית שימור כלשהי .הבנין אינו בעל מאפיינים
ארכיטקטוניים מייצגים כלשהם והוא חסר ייחודיות לחלוטין .בסיכום ,הוא מתנגד
נמרצות להכללת הבניין שבניהולו בתכנית השימור וינקוט בכל אמצעי על מנת
שהבנין לא יכלל בה.
עמדת הועדה המקומית
בית בורנשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי שתוכנן ע"י אדריכל יהודה סטמפלר ,ונבנה
בשנת  .1935צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  25.0 /נק' .על
המבנה הוצא צו מבנה מסוכן בדרגה  .3 -הועדה המקומית ממליצה לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
למרות מראהו המרופט של המבנה ,הוא מהווה דוגמא נאה לסגנון הבינלאומי.
המרפסות הייחודיות האופייניות הקורניז האופקי מעל חלונות הקומה השלישית,
החלון המאורך דמוי "התרמומטר" בחדר המדרגות וכו'.
אני מוצא את המבנה ראוי לשימור ,התנגדותו של המתנגד ,אין לה על מה לסמוך.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
המבנה מחייב ללא ספק "שיפוץ שימורי הולם".
מס' סידורי )בישיבה מס' 21 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 191 -

הכתובת  -רח' בילינסון 4

המתנגד  -ד"ר אביתר מוריאל

המייצג  -עו"ד יוסף לוי

עמדת המתנגד -
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.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

הבנין הינו פשוט ורגיל לחלוטין ,איננו עתיק ובהחלט איננו בעל מאפיינים
ארכיטקטונים מיוחדים ולפיכך אינו עונה על ההגדרה של מבנה לשימור.
מימוש סעיפי הוראות התכנית ,יגרמו להוצאות גבוהות ומיותרות וכן עלויות
בלתי מבוטלות ובלתי צפויות.
ישנם אחוזי בנייה נוספים אשר ניתנים לניצול על גג הבנין ,במידה והוראות
התכנית תתממשנה ,יהיה זה מסובך ובעייתי לנצל זכויות אלו על פי רצונו של
בעל הנכס.
סעיפי תכנית השימור כגון :קביעת הוראות למבנים לשימור בנוגע לאיסור
הריסה ,טיפול במבנים מסוכנים ,שיפוצים וכו' ,מגבילים את בעל המבנה
ומגבירים תלותו בגורמים חיצוניים.
מימוש הוראות תכנית הינה בניגוד לחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו" באשר
הוראותיה בזכות הבנין של המתנגד.
מהנימוקים דלעיל ,מימוש התכנית הנדונה תביא לירידת ערך משמעותית של
המבנה הנדון.
לכן מתבקשת הועדה המחוזית ,לא לתת אישור לתכנית הנדונה כולה או
מקצתה.
המתנגד לא נכח בישיבת שמיעת ההתנגדויות.

עמדת הועדה המקומית -
בית הוכציט מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  ,1940על פי תכניתו של אדר'
שלמה גפשטיין )גאפ( .צוות השימור קבע למבנה זה את הציון המשוקלל ,הגבוה
יחסית =  60.0נק'  29.5 /נק' .אך זה עצמו מותיר אותו כמבנה לשימור ללא הגבלות
מחמירות .הועדה המקומית ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה הזה עבר כנראה בשלוש השנים האחרונות שיפוץ חיצוני "רגיל" )לאו דווקא
על פי הוראות "השימור"( ,כך שמצבו החיצוני הפיזי אף נראה טוב יותר מכפי
שנראה בעבר על-פי הנראה בתצלום המופיע בכרטיס השימור שלו ,עד כדי כך
שבקריטריון המצב הפיזי הייתי מעלה את הציון מ 2.0 -ל 4.0 -נק' .בכל מקרה,
המבונה ראוי בהחלט לשימור ומהווה דוגמא נאה לסגנון הבינלאומי ,בעיקר בשל
מרפסותיו הבולטות ,מעקותיהם השקופים של המרפסות הבולטות והמרפסות
המוכלות  -המופנמות והכרכוב שמעל המרפסת הגבוהה ביותר .תריסי הפלסטיק
שסגרו את המרפסות הבולטות הוסרו .ממליץ לדחות את ההתנגדות .כל הסעיפים
בכתב ההתנגדות הקשורים בנושאים כלליים כמו זכות הקנין ,קיבלו מענה בפרק
המבוא שבדו"ח ההמלצות של החוקר.
מס' סידורי )בישיבה מס' 19 ;20 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור –  220הכתובת  -רח' בן יהודה  32פינת רח' שלום
עליכם
המייצג  -עו"ד אלי סלע

המתנגד  -חניון רכב ,בניני פילץ,
נציגות בית "אל-על"

עמדת המתנגדים -
המתנגדים לא נכחו בישיבת השמיעה של ההתנגדויות.
לעמדת המתנגדים ,הצטרף האדריכל המקורי של המבנה ,אדריכל רם כרמי .להלן
אני מביא קטע המצוטט ממכתבו של אדר' ר .כרמי אל הועדה המחוזית " ...חלקי
הבטון המתפוררים של הבנין צריכים טיפול חדש וכמו כן ,במקביל ,כל הקומות
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הטיפוסיות שנבנו בתחילה בסטנדרט נמוך  -כולל כמות השרותים ,המערכות ,מיזוג
האוויר וחלונות האלומיניום.
אך כל זה אין פרושו "שימור" ,לא שיחזור ,אלא "מיחזור" הבנין בדרך מטא-
מורפוזה .זו אותה מטא-מורפוזה שאנו מחפשים בעבור תל אביב הלבנה כולה ,כי
הלב האורבני ,בכל עיר ,איננו מאובן ואיננו מוזיאון המשמר בנפתלין את
הארכיטקטורה שלו במעטפות זכוכית הפתוחות גם לשימוש .בית "אל-על" כמו תל
אביב הוא יצור חי שרוצה להמשיך להיות פעיל ,לשדר את ערכו ולהמשיך לתרום
תרומה לת"א המטרופולינית ,המבקשת את דרכה מחדש במירוץ אל העתיד .לכן,
בדומה למה שמתבצע היום בבנין  IBM -אשר זיכה בשעתו את מתכננו בפרס
ישראל ,העובר "טיפול שורש" ,אני כאדריכל הבנין ,מבקש מכם להעניק לי את
החרות ואת האמון המקצועי לצורך טיפול בבנין באותה מסירות שאפשר מבחינה
טכנית  -להעניק לו ובאותה אהבה שהיה ראוי לה מאז ומתמיד".
יונתן בורנשטיין ,ממנהלי בית "אל-על" וחניון הרכב שבבנין ,הגיש תצהיר
כהתנגדות לתכנית השימור וכך הוא כותב-:
 .1מניעת אפשרות בנייה של משרדים על הגג התחתון )מפלס הקומה השנייה,
המפולשת לשעבר(.
חברת בית "אל-על" ,התחייבה להקים עבור עיריית ת"א250 ,
1.1
מ"ר על הגג האמור לשימוש "קרן תל-אביב לפיתוח" )ליעוד ציבורי(,
בתנאי שימצא פתרון לחנייה נוספת במבנה.
המשרד לא נבנה והעירייה מצאה שאין לה צורך במשרד
1.2
במקום האמור.
הוסכם בין הצדדים שבית "אל-על" ,תרכוש את המשרד
1.3
מהעיריה בערכו )הנכס בנוי( ועל-פי ייעוד לשימוש כמשרדים.
העירייה התחייבה לפעול למתן אישורי בניית המשרד ,אך
1.4
הבנייה לא נתאפשרה בשל העדר יכולת להוסיף מקומות חנייה לבנין.
מאוחר יותר הסכימו הרשויות להמיר את תוספת החניות
1.5
בתשלום לקרן ת"א לחנייה.
כשחב' "בית אל-על" ,החלה לפעול על מנת שתוכל לבנות את
1.6
המשרד ,הביעו נציגי העירייה עמדה לפיה יש מקום לבנות שטחים
נוספים על הגג האמור ,אך מה שלא יוגש לעיריה במסגרת הטיפול
במשרד לא יאושר בעתיד.
לאור האמור לעיל השקיעה חב' בית "אל-על" למעלה מ-
1.7
 ₪ 100,000ביועצים כמו גם מאות שעות עבודה של מנהליה ועובדיה,
תוך קבלת הוראות מעיריית ת"א.
משרד אדריכל ר .כרמי בתאום עם העיריה ,הציג בפניה תכנית
1.8
על פיה יבנו במקום עוד  500מ"ר בנוסף לשטח המשרד ,ובסה"כ 750
מ"ר על הגג במפלס הקומה השנייה.
הואיל והעירייה היתה מעונינת שהשבח הנובע מתוספת זאת
1.9
של  500מ"ר ,יושקע בשיפוץ הבנין ברמת שיפוץ גבוהה ,והואיל והיה
מוסכם שהשבח אינו גבוה מספיק למימוש מטרה זו ,הסכימה העיריה
לאפשר בניית קומות נוספות על גג הקומה ה 12-בבית "אל-על".
הוראות התכנית לשימור ,לא יאפשרו לחב' "ב .אל-על" לבנות
1.10
את המשרד וכן את בניית שאר השטחים במפלס הגג הפתוח בשל הרצון
להחזיר את מבנה הבנין למצבו בתום הבנייה.
היתכנות כלכלית לביצוע השיפוץ כנגד התמורה המוצעת בתכנית:
.2
יתכן שזכויות הבניה שיינתנו להמרה במגרש אחר יהיו
2.1
שקולים לתוספת הקומות על גג הבנין ,אך יש לוודא נושא זה באופן
פרטני.
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.3

.4
.5

על פי המסתמן כעת ,האישור העקרוני להעביר את זכויות
2.2
הבנייה למגרש אחר אינו ריאלי לאור המטרים הרבועים הרבים שיש
להעביר ,בהנחה שמדובר בכ 3,800 -מ"ר.
גם אם יתאפשר להעביר זכויות בנייה גדולות למגרש אחר ,סך
2.3
התמורה מקסימלית הצפויה היא כ $ 1,330,000 -שאינם מכסים את
עלות השיפוץ העומדת על .$ 1,630,000
יצויין שאם תתקבל דרישה מאת העיריה שהפריקסטים
2.4
במבנה יוחלפו במקום שישופצו ,יגדלו עלויות השיפוץ בעשרות אחוזים.
הדיירים במבנה זה מתכננים להשקיע מאות אלפי דולרים
2.5
מעבר לשיפוצו החיצוני של המבנה גם בתוספת פירי מעליות ושינויים
בתאי השירותים בכל הקומות ,שיאפשרו המשך פעילותו של הבנין
כמבנה משרדים מודרני.
לאור האמור לעיל קיים חשש שהקצנת דרישות השיפוץ ימנעו
2.6
ביצועו בפועל.
פגיעה ביכולתו של בית אל על להמשיך לתפקד כמבנה משרדים )שיפוץ ברוח
המבנה תוך עדכונים הכרחיים(
בית "אל-על" הינו מגדל המשרדים הראשון שנבנה בת"א לפני
3.1
כארבעים שנה.
בשל עובדות אלו נוצר מצב בו הידע שהיה קיים בעת תכנונו,
3.2
גרם ל"טעויות" שנבעו מאי-הכרת צרכיו של מבנה משרדים בגודל שכזה.
גם טכנולוגית הבנייה השתפרו מאוד.
בין השאר ניתן למנות העדר חנייה בכמות מספקת ,מחסור
3.3
בפירי מעליות ,תכנון הויטרינות שאינו מאפשר אוורור מספק ועוד.
העירייה כבר הסכימה שיש מקום להוסיף פירי מעליות
3.4
חיצוניים ואף לבחון הגדלה של הגרעין המרכזי בו תאי השרותים ,תוך
שמירה על זהות סגנונית.
אי מתן אפשרות להחלפת ויטרינות ,ואי מתן אפשרות
3.5
לתוספת פירים למעליות ,ואי מתן אפשרות להשתמש בטכנולוגיות
מודרניות של מתקני חנייה ,ימנעו השכרת המשרדים בבנין בערכם
המלא.
התוצאה בלתי נמנעת תהיה איפוא התדרדרותו של הבנין בשל
3.6
אי-השקעות של בעלי הנכסים )כולל אי-השקעה בשחזור המבוקש,
במציאות יהפוך הבנין ל"סלאמס" וימשיך בהדרדרותו(.
אין הם מתנגדים לרעיון לשפץ את המבנה תוך שימור סגנונו הייחודי; אלא
לחלקים בהוראות השיפוץ שימנעו מהם לממש את מלוא זכויותיהם בקרקע,
מימוש ערך הנכסים והפרות הנובעות מהם.
גם אדריכל הבנין רם כרמי ,סבור שניתן לשמר את ערכיו וייחודו
הארכיטקטוני של הבנין ,ובכך לשמור עבור הציבור את הערך האמנותי-
היסטורי שלו ,תוך התאמתו לצרכים מודרניים שיאפשרו המשך תיפקודו
כמבנה מאוכלס.

עמדת הועדה המקומית
בית "אל-על" הוא מבנה בסגנון הבינלאומי )המאוחר( ,שנבנה בבטון חשוף ,בשנת
 1962על פי תכניתם של האדריכלים דוב ורם כרמי .צוות השימור העניק למבנה את
הציון המשוקלל הגבוה  60.0נק'  30.0 /נק' .אלא שזה לא הספיק למבנה להכלילו
ברשימת המבנים שבהגבלות מחמירות.
בשל העובדה שהמתנגדים לא הופיעו לישיבה ,לא נשמעה תגובה נוספת בעל-פה של
נציגי הועדה המקומית.
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ראוי רק לציין שבניקוד שניתן למבנה ע"י צוות השימור ,זכה קריטריון המיקום
לניקוד נמוך מאוד  2.0 -נק' מתוך  6.0נק' אפשריות.
המלצת החוקר
בית "אל-על" ,הוא אחד מהמבנים המשמשים כ"איקונות" של העיר ת"א ,בהיותו
מגדל המשרדים הראשון ,הניצב כמבנה מבודד למדי .גם בגין איכות עיצובו ע"י
שניים מגדולי אדריכליה של מדינת ישראל שזכו שניהם בפרס ישראל .בשינוי קל של
הציונים למשל בקריטריון המיקום מ 2.0 -נק' ל 4.0 -נק' היה המבנה יכול לעבור
בנקל ממעמד של מבנה לשימור רגיל למבנה לשימור בהגבלות מחמירות .מאידך
צודק אדר' המבנה רם כרמי ,שבמשך יותר מ 40 -שנים שעברו מאז הקמתו השתנו
מאוד קונצפציות הבנייה וטכנולוגיות הבנייה ,ואם זכינו ואדריכל המבנה עדיין חי
ופועל בינינו ,מותר לו כבעל הזכויות על תכנון ועיצוב המבנה ,גם להציע בו שינויים
מסוימים שלא יפגעו בעיצובו הבסיסי המקורי אך ישפרו את תיפקודו ,וכמו
שמתירים תוספות בנייה במבנים לשימור רגיל ,ניתן להוסיף גם למבנה זה בעיצוב
נכון ע"י האדריכל המקורי שישמור על עיצובו ורוחו של המבנה תוספת קומות.
משום שהציון המשוקלל הוא כה גבוה והוא נמצא על הסף בין שתי קטגוריות
השימור ,הייתי ממליץ לבחור פה בקטגוריה השלישית של מתן "האופציה" לבעלי
הנכס ,לבחור בין מתן זכות למבנה להימנות על הקטגוריה של הגבלות מחמירות
ולהעביר את הזכויות לבנייה ל"מגרש מקבל" ,או להשאר כמבנה לשימור רגיל
ולממש את זכויות הבנייה הנוספות במבנה עצמו תוך תאום העיצוב והתכנון של
התוספות עם רשויות התכנון העירוניות .בסופו של יום יש אינטרס אמיתי לעיר
ת"א ולתושביה שמבנה מיוחד המשמש כסמל של מקום ,יעבור ריענון ושיפוץ
שיאפשר לו לתפקד עוד עשרות שנים נוספות .אני מציע איפוא לדחות באופן מותנה
את ההתנגדות תוך הידברות עם בעלי הנכס מצד העיריה.
מס' סידורי )בישיבה מס' 18-1 - (7
מס' המבנה ברשימת השימור 232 ,372 -
כתובות המבנים  -שד' נורדאו  ;9 ,7רח' הירקון  ;258 ,260 -רח' נחום ;4 ,6 ,10
רח' בן יהודה 201 ,203 ,205
המתנגדים  -מ .סלומון ,ז .מנקין ,ב .בן-דוד ,ר .פוך  -שגב ,ל .ויטה ,ר .פלדי ,מ.
כהן ,ח .רוזן ,ת .דניאלי ,ח .גרמנוב ,מ .ריצמן ,א .לוב  -בקר ,א .עופר ,מ ופ .וקסלר,
ט .וינר ,ב .בר זאב ,ו .שומרוני ,ש .טרייסטר )בסה"כ  18התנגדויות נפרדות(
המייצגים  -ללא מייצגים חיצוניים
הערה מקדימה -
מדובר במתחם מבנני שלם ,הקרוי מעונות עובדים  -ח' )מס'  (6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1פרויקט
שיוזם ע"י אגודה קואופרטיבית בשנות ה 30-של המאה העשרים ,כשכונת מגורים
של עובדים .אף אחד מהמתנגדים לא הופיע משום מה לישיבת שמיעת ההתנגדויות,
למרות שזומנו אליה כולם בוודאות ,איש גם לא ייצג אותם .סיכום עמדתם )שהיתה
לרוב זהה( נערך על פי כתבי ההתנגדות ששלחו לעומת עמדה זו ,נמסרה תגובת
הועדה המקומית .המלצת החוקר ,מתייחסת לעמדות שני הצדדים .יש לשער כי
היעדרות המתנגדים מהישיבה נבעה מגילם המתקדם ,אם כי לא כל הדיירים היום
במעונות עובדים ,הם זקנים בהכרח.
עמדת המתנגדים -
כל המתנגדים מסרו כתבי התנגדות ,כתובים בכתב ידם .ההתנגדויות דומות מאוד
זו לזו ,לכן הרשיתי לעצמי לסכמן כהתנגדות משותפת.
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התכנית תטיל עלינו מגבלות וקשיים ולא תאפשר לנו לעשות שימוש
.1
בזכויותינו.
 .2רוב המתנגדים מייחסים חשיבות רבה לאפשרות הגדלת דירתם )מדובר
בדירות קטנות יחסית( .בדרך כלל ההגדלות מוצעות להקמה לתוך החצר
הפנימית של המבנן .דיירים שהרחיבו את דירותיהם בעבר על פי היתר ,מצבם
עדיף.
 .3אין במעונות עובדים מקלטים ,ממ"דים ,או אזור מוגן אחר היכול לשרת
בעתות חרום.
 .4הדירות נמצאות בקטעי רחובות הסואנים כיום )רח' הירקון ,רח' בן יהודה
שד' נורדאו וכו'( מלאי זיהום ורעש ,לא כפי שהיה המצב לפני כ 70-שנה
כשנבנו הבנים .כיום אין אפשרות להתגורר בבתים ללא חלונות כפולים וללא
מיזוג אוויר .על מנת לקיים איכות חיים מינימלית היה צורך לסגור את
המרפסות .לפיכך הם מתנגדים לדרישה לפתוח את המרפסות ,שהוא החלטה
שרירותית.
 .5צריך להתייחס לדירות ולבנינים המהווים את הקומפלקס לא כאל מוצג
ארכיטקטוני ,אלא כאל מקום שאנשים חיים בו.
 .6זכויותיהם נפגעו קשה ,הן במישור של אי היכולת לקיים בדירות איכות חיים
מינימלית ,והן עקב ירידת ערך הדירות.
 .7מכל הטעמים הללו ודומים להם ,המתנגדים דורשים להוציא את מתחם
מעונות עובדים ח' ,מתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית -
כאמור ,מתחת מעונות עובדים ,הוא קומפלקס בנוי המיועד למגורים ,שיוזם על ידי
אגודה קואופרטיבית ונבנה בשנים  33-1937על פי תכניתו של אדריכל אריה שרון
בסגנון הבינלאומי  -או סגנון "הבאוהאוז" .מורכב משני מגרשים - :האחד ,ברח' בן
יהודה ששטחו כ 4.7-דונם )מעונות עובדים  -ח'  (4 ,5 ,6ומגרש שני ברח' הירקון
ששטחו כ 5.2-דונם )מעונות עובדים ח'  .(1 ,2 ,3סה"כ שטח שני המגרשים כ10-
דונם .למבנן ברח' ירקון הוצא אף צו כמבנה מסוכן בדרגה  .3צוות השימור העניק
למתחם ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  32.0 /נק' אך לא מספיק כדי להכלילו
בקטגורית המבנים לשימור עם הגבלות מחמירות.
מעונות עובדים ח' בנויים במערך מבני דירות )מעונות( המשתרע על פני שני בלוקים
עירוניים הפונים לשדרות נורדאו ,בין רחוב הירקון לרחוב בן-יהודה ,וביניהם רחוב
נחום .בכל בלוק תחומה חצר משותפת לשימוש כל דיירי המעונות.
תצורת הבניה של מעונות העובדים בתל אביב מבטאת את החדשנות ,הפתיחות
וההומוגניות החברתית שאיפיינו את תנועת העבודה העירונית )להבדיל מהמגזר
הקואופרטיבי בהתיישבות הכפרית( ואת רוחה החדשנית והאופטימית של העיר תל-
אביב.
הבנייה להמונים באירופה במתכונת של מעונות עובדים )"סידלונגן" בגרמנית(
מתפתחת על רקע התפשטות הרעיונות ליצירת חברה שיוויונית ומיסוד התנועה
הסוציאליסטית בעקבות המהפכה התעשייתית.
אחרי מלחמת העולם הראשונה ,עם התרחבות התנועה הסוציאליסטית באירופה
והתחזקותה הפוליטית ,התארגנויות לבנית מעונות עובדים על ידי ערים בשלטון
סוציאליסטי ,כמו וינה ,או איגודים מקצועיים כמו בגרמניה ובאוסטריה הפכו
לחזון נפרץ .אדריכלות התנועה המודרנית ,האוונגרדית ,מאמצת רעיונות אלה מתוך
אמונה בתרומת התכנון לשיפור חברתי.
המסר החברתי של אדריכלות התנועה המודרנית תאם את האידיאולוגיה של תנועת
העבודה בארץ והובא לידי ביטוי בתכנון המרחבי של הקיבוצים והמושבים ובתכנון
השכונות העירוניות החל משנות העשרים .האדריכלות הזאת מצאה את ביטויה
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החל משנות השלושים בבניה העירונית של בתי המגורים וגם בתכנון מעונות
העובדים :תכנון פונקציונלי בקוים פשוטים ,מחוות עיצוב מינימליסטיות ושיויון
בתנאי המגורים של כל הדיירים בשאיפה לאחידות .הפתרונות הפונקציונליים
איפשרו בבית מעונות זולים והסתדרות העובדים העברית התארגנה לבניה
קולקטיבית של מעונות לחבריה .החצר המשותפת הפכה לליבה הסמלית והמעשית
של חיי הקואופרציה.
בתכנון מעונות העובדים בתל אביב עסקו שישה אדריכלים .מתכנני המעונות נבחרו
בתחרויות פומביות ,כאשר בחבר השופטים היה ייצוג לדיירי המעונות .הדיירים היו
שותפים לתהליך התכנון .מתוך עשרים בלוקים של מעונות שנבנו בתל אביב שלושה
עשר תוכננו על ידי שרון .מעונות ה'ו'ד' ומעונות ח' תוכננו על ידו בלבד .אריה שרון
הצליח לשכנע את הדיירים ביתרונות ביטול הפרצלציה של המגרשים לטובת
עקרונות של חיסכון ,אחידות בתנאי המגורים ואיכות חיים.
אריה שרון היה תלמידו של האנס מאיר ,שהיה מורהו בבאוהאוס .עם סיום לימודיו
עבד במשך שלוש שנים במשרדו של האנס מאיר בברלין והשתתף בתכנון שכונות
פועלים גדולות שביצע משרדו .שרון ,כחבר קיבוץ גן שמואל לשעבר ,הושפע מן
האידיאולוגיה החברתית והאמין באדריכלות כאמצעי לשיפור איכות החיים.
מעונות העובדים בלטו ברקמה העירונית הקיימת בזכות ביטול הפרצלציה העירונית
המקובלת ובנית הבתים בהיקף הבלוק העירוני סביב גינה פנימית רחבת ידיים .גוש
הבניה הגדול הבליט את ההומוגניות החברתית של ארגון חברי ההסתדרות.
הבניה סביב החצר איפשרה את העמדת הבתים במרחק המקסימלי ביניהם
ואיפשרה תנאי תאורה ואיוורור זהים לכל הדיירים .הגינה סימלה חיי חברה
משותפים .אל הגינה הופנו בקומת המרתף פונקציות ציבוריות משותפות כגון
מכבסה ,מרפאה ,חדר קריאה ,גן ילדים ,צרכנייה ,משרד ועד המעונות וכו' .חוק עזר
עירוני אסר על מיקום חדרי שירותים בחזיתות הפונות לרחוב .דרישה לתחזוקה
יעילה וזולה חייבה התקנת צנרת חיצונית למבנה .לכן מוקמו כל חדרי השירותים
בחזיתות הפונות לגינות.
הקשר בין הרחוב לבית והדגשת החלקים הציבוריים במעונות הושגו ע"י קומת
עמודים שמשמשת כאלמנט מקשר בין הרחוב לגינה הפנימית .פרגולות העץ
בכניסות לבתים הדגישו את המעבר בין הרחוב דרך חצר הכניסה למבנה .ספסלי
ישיבה בכניסות היו מקום מפגש לדיירים.
הפיתוח של החלקים הציבוריים במעונות הביא לידי ביטוי את הערכים החברתיים,
לצד הרצון להעניק איכות חיים לפרט.
עיצוב החזיתות הארוכות ,הפונות לרחובות ראשיים נעשה באמצעים מינימליים,
התמודדות עם המאסה הכבדה נעשתה על ידי קיטוע ליחידות ,חזרתיות ,משחקים
בקומפוזיציה של החלונות ומקצבים חוזרים בהעמדת המרפסות.
במעונות בולט המשקל האסתטי של המרפסת בעיצוב חזיתות .המרפסות גם
שקועות וגם בולטות ,זיזיות ,לפיכך נוצרת הן הצללה בתוכן ,מקרני השמש
המערביות או המזרחיות ,והן משחקי אור וצל שהן מטילות על חזית המבנה.
מרפסות זיזיות רווחות בתכנונים של אעריה שרון .לדבריו "המבט על הנוף התל-
אביבי משפת הים היה שמח ואופטימי ,המשחק של אור וצל על הקוביות והחזיתות
הלבנות שינה את מצב רוחי הארכיטקטוני ועורר תקוות שאפשר לשנות את המראה
האורבני על ידי בניה יותר פונקציונלית ואורגנית בעיר ,שהיה בה בוודאי חן חלוצי
ודחף פסיכולוגי של הנוער והאומנים לבנין ובינוי ברוח האוונגרדה החדשה") .אריה
שרון – "תל-אביב מאז ועד עתה" ,גזית כרך ל"ג אפריל .(1984
שמירת מעונות העובדים כראיה תרבותית לרוח התקופה וערכיה ובזכות איכויות
העיצוב האדריכלי חיונית לדורות הבאים.
לפיכך ,ממליצים לדחות את כל ההתנגדויות בנוגע למתחם זה.
המלצת החוקר
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לפנינו מתחם בנוי בעל חשיבות גדולה ביותר בתולדותיה של תל-אביב ,לא רק
מהבחינה הארכיטקטונית תכנונית ,אלא גם בהיבט החברתי וההסטורי .מעונות
עובדים ח' ,הוא אחד "האיקונות" ,סמלי-המקום המיוחדים של העיר .הוא נחשב
לציון דרך ,גם בספרי תולדות האדריכלות של המאה ה 20-הדנים בסגנון הבינלאומי
במבט כלל-עולמי ואירופי .לכן מוזר הדבר בעיני שהוא זכה לציון משוקלל בן 32.0
נק' בלבד ,כאשר עיצובו זכה בציון של  2.0נק' ,והאדריכל ב 4.0 -נק' בלבד למרות
שנחשב אחד האדריכלים החשובים ביותר בישראל )ראש אגף התכנון הראשון של
המדינה( .ברור לי שאילו היו ניתנים הציונים הראויים באמת ,היה המבנה מוגדר
לשימור כמבנה בהגבלות מחמירות.
אבל ,אני אנסה לנסח המלצה קונקרטית .זה שהמבנה ראוי לשימור" ,לית מאן
דפליג" .אם הוא מבנה לשימור רגיל ,ניתן להוסיף עליו תוספת ואין צורך להרחיק
את זכויות הבנייה שלו למגרש "מקבל" במקום אחר ,וזו כמובן הקלה מסוימת על
פי תביעות הדיירים במקום שהגישו את התנגדויותיהם .אין ספק שחייבים לשמור
על רוחו המקורית של העיצוב הראשוני ,למרות שפה ושם ניתן להכניס שינויים
מינוריים תוך תאום עם מינהל ההנדסה של עירית תל אביב ,כדי ללכת לקראת
המתנגדים .בגלל חשיבות הקומפלקס אני מציע להגיע לכלל הסכמה עם הדיירים
בדבר הקטגוריה השלישית )קטגורית הביניים ,בה ניתנת לדיירים האופציה להחליט
אם הם מעוניינים להתייחס למבנה שלהם כמבנה לשימור רגיל ,או כמבנה
לשימור בהגבלות מחמירות (.בכל מקרה ברור לי ,שזהו מקרה ברור בו חייבים
למנות מנהל פרויקט לשימור המיתחם ,בגלל חשיבותו ,בשל גודלו ובגין ריבוי
הדירות במתחם .אני ממליץ לדחות את ההתנגדויות ,אך לטפל במתחם זה בצורה
מיוחדת התואמת את סגולותיו ואת ייחודו.
(1-39)6488
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 8לתכנית השימור ת"א ,מס' /2650ב'
נערכה ביום  3ביוני  2003בת"א ,בפני החוקר אדר' יהונתן גולני
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  367 -הכתובת  -רח' הירקון 96
המייצג  -עו"ד הרצוג  -פוקס  -נאמן  -עו"ד
משה הרדי

המתנגד  -חב' מגדלי הירקון 96
בע"מ

עמדת המתנגדים )תמצית חלקית( -
מאז הגשת ההתנגדות השתנו הנסיבות בכל הקשור לנכס .היו הליכים משפטיים בין
הועדה המקומית לבין בעלי המקרקעין שהגיעו עד לבית המשפט העליון .שם
הסתיימו הדיונים בהסכם פשרה בין הועדה המקומית לבין בעלי הנכס .במסגרת
ההסכם ,ישנן הסכמות שקיבלו תוקף של פסק-דין לגבי שימור חלק מהבניין
ושיחזור חלקים אחרים של הבנין ,וגם לגבי האפשרות להוספת בנייה בבניין זה
והסכמה נוספת בנוגע לאפשרויות פיתוח עתידיות שלו .סוכם גם על הגשת תכנית
עתידית ,תכנית מתאר ספציפית נקודתית מפורטת לנכס זה .התכנית הוגשה לועדה
המקומית שהסכימה לאשר את התכנית ולהמליץ בפני הועדה המחוזית להפקיד את
התכנית הנקודתית הזו ,שתבוא בקטע זה במקום תכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית )בתמצית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1933על-פי תכניתו של אדריכל פ .ביזונסקי.
המבנה קיבל ע"י צוות השימור ציון משוקלל גבוה 60.0 = ,נק'  34.5 /נק' שהכניסו
לקטגורית המבנים לשימור בהגבלות מחמירות .המבנה הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה
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  ,3אולם בגלל הסכם הפשרה שנחתם בבית המשפט הועדה המקומית המליצהלהפוך את סיווג המבנה לשימור ,מהגבלות מחמירות לשימור רגיל.
המלצת החוקר -
אין ספק שזהו מבנה מיוחד הראוי לשימור ,מבנה מרשים דו-אגפי ,עם מרפסות
מעוגלות מרשימות מאוד וכרכובים המשכיים מרשימים ,מבנה בעל ייחוד
ארכיטקטוני .הניקוד המקורי שלו היה גבוה מאוד אך בכמה פרמטרים ניתנו אפילו
ציונים מופרזים ,כמו למשל בתחום המצב הפיזי ,תיקון קל של הציונים הללו היו
מעמידים אותו על סף של  33.0נק' ,כלומר ניתן לקבוע שהמבנה עומד בין המצב של
הגבלות מחמירות לשימור רגיל ,במקרה המיוחד שלפנינו בו הובא הנושא לבית
המשפט העליון ונחתם הסכם פשרה בין הצדדים ,ובגלל הציון המשוקלל שהוא
כאמור על הסף ,ניתן לפתור את הבעיה ע"י מתן זכות "האופציה" ,דהיינו שבעלי
הנכס יהיו רשאים להחליט מה הם מעדיפים ,הישארות בקטגוריה של הגבלות
מחמירות או שימור רגיל )עם זכות לבנות תוספות במבנה זה( .אין לי התנגדות
שמבנה ספציפי זה יוגן ע"י תכנית נקודתית שתדאג לשימורו ,אם זה יוסכם ע"י
הועדה המקומית לתכנון .בסיכום ,ניתן להסכים על "אופציה" לשימור ,שתוגן ע"י
תכנית השימור ,או ע"י תכנית נקודתית בתנאי שתוסכם על ידי הועדה המקומית.
אך גריעה מתכנית המתאר לשימור תלויה כאמור בהסכמה זו .לכן בשלב זה אני
ממליץ על גריעת המבנה אלא מותיר זאת לשיקול הועדה המקומית ,ולאימוצו ע"י
הועדה המחוזית לתכנון .בכל מקרה ,המבנה נותר כמבנה לשימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור 141-הכתובת  -רח' אמזלג 12
המתנגד  -משה קליף

המייצג _________-------___ -

עמדת המתנגד ) -התמצית תבוא בשלב מאוחר יותר( –
עמדת הועדה המקומית -
הועדה המקומית ממליצה להוציא את המבנים הכלולים בתכנית נוה-צדק )כולל
המבנה ברח' אמזלג  (12מתכנית שימור זו /2650ב' .ולכן הועדה תמליץ להוציא גם
את המבנה האמור מהתכנית ולהעבירו לתכנית " -נוה צדק" .המבנה עדיין יישאר
מבנה לשימור.
המלצת החוקר
ממליץ לאמץ עמדת הועדה המקומית ולגרוע את המבנה הספציפי מתכנית השימור
ולהעבירו לתכנית " -נוה צדק" ,שימורו יוגן ע"י התכנית אליה יועבר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  691 -הכתובת  -רח' מאפו 12
המייצג  -עו"ד אלי מרקוביץ' ,וד"ר בני
סלומון

המתנגד  -ד"ר בני סלומון

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
 .1לא יעלה על הדעת כי על סף תחילת המאה ה ,21-תקפיא תכנית שימור חלקים
נרחבים מן העיר ההסטורית כדי שתשמש אתר שימור גדול לאדריכלות
שהיתה נהוגה בת"א לפני  70-80שנה מחדש ,ומאידך גיסא ,באזורי הפריפריה
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.2
.3

הכוללים את רמת גן ,גבעתיים ,חולון ,יקומו מרכזי עסקים רב קומתיים
ומודרניים ,ומרכז העיר תל אביב ,יהפוך רק עבור בעלי אמצעים וירחיק את
הצעירים מן העיר.
עירית תל אביב לא הקימה פורום של אדריכלים מן המעלה הראשונה מהארץ
ומהעולם כדי שיחוו דעתם על מה רצוי לשמר בת"א וכיצד.
המבנה הזה ושכנו בני  3קומות בערך ,יישארו כמו "גמדים" ,בין מבנים
מודרניים גבוהים .השימור מפריע לקדם תכנית כלכלית הגיונית לפיתוח
המבנים במאפו  ,12ו.14-

עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בנין בסגנון הבינלאומי שהוקם בין השנים  1939-1937לפי תכניתם של האריכלים
אידלסון וקמינסקי ,צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל גבוה ,אך הוא
בקטגוריה לשימור רגיל  -לאורך רח' מאפו יש  41מבנים לשימור.
ייחודו של המבנה בפרופורציות שלו ,בעיצוב הפרטים שלו כפי שבא לידי ביטוי
במרפסות החזיתיות ובמרפסות הצדדיות ,וכן בטוח שלו הפרופוציות מצביעות על
היכולת העיצובית של האדריכלים שתכננו אותו.
הערה  -דר' ב .סלומון ,הסביר כי שכנו לרחוב ,דניאל סילבי )מרח' מאפו  (14 -יש לו
רעיון לאחד את שני המגרשים שלהם ולבנות בנין אחד במשותף על שתי החלקות
)כנראה ,תוך הריסת המבנים הקיימים כיום ,המוצעים לשימור( .לו היה יכול ,היה
ד"ר סולומון רוצה לשפץ ולשמר את המבנה שלו לפי הבנתו אבל לא בכפוף לסייגים
מחמירים שתכנית השימור כופה עליו ,יש לו סנטימנטים למבנה זה שנבנה ע"י
הוריו.
המלצת החוקר
הבנין בסגנון הבינלאומי )"באו האוז"( ,מעוצב לעילא ברמה גבוהה ע"י אחד
האדריכלים המצוינים שתכננו בתל-אביב ,אדר' בנימין אידלסון .המיוחד בו הוא
עיצוב מוקפד בכל החזיתות ולא רק בחזית הקדמית .ראוי לשימור מכל הבחינות.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 6 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  579 -הכתובת  -רח' יוסף אליהו 9
המייצג  -עו"ד מירה דרור-שמי ,עו"ד
שולמית יוד ממשרדה

המתנגד  -חברת א.ש .בע"מ

עמדת המתנגד )תמצית חלקית(
המבנה הינו סטנדרטי ופשוט ביותר ,ללא ייחוד כלשהו.
.1
 .2ברחוב יוסף אליהו קיימים בנינים נוספים ,בעלי מבנה דומה ,אשר נבנו באותה
תקופה בקירוב ,אבל חלקם לא נכלל ברשימת המבנים לשימור.
 .3החברה מקפידה על תחזוקה נאותה של הבנין ,ועל טיפוח המבנה החיצוני
והפנימי שלו .לצורך זה היא מחזיקה מזה כ 10-שנים במנהל קבוע ,הממונה
על התחזוקה השוטפת של המבנה ,הבנין מטופח ושמור.
 .4כמחצית הדירות בבנין מושכרות בדמי מפתח לדיירים מוגנים ,אשר לא ישאו
בעלויות השיפוץ על-פי התכנית ואלה יפלו על שכם בעלי-הדירות לבדם.
 .5החשש הוא שערך הדירות ירד כתוצאה מהשימור.
 .6הדבר שיכביד על הדיירים זו הדרישה לפתוח את המרפסות.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
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האזור הזה נבנה באיכות מאוד גבוהה גם מבחינת הבנייה ,גם מבחינת תשתיות וגם
מבחינת רמת ארכיטקטורה .לראייה ,ברחוב זה ,יוסף אליהו 13 ,מתוך  18המבנים
ברחוב נבחרו לשימור .במשך הזמן ערכו הכלכלי של כל הרחוב יעלה כתוצאה
מהשימור.
המרפסות נסגרו רק ע"י סורגים .איכותו הבסיסית של הבנין גבוהה .והוא גם נשמר
יחסית היטב .המבנה קיבל ציון גבוה מצוות השימור בגלל עיצובו האדריכלי ובגלל
הקונסטרוקציה וכן מצבו הפיזי הטוב .ניתן יהיה לאחד את חדרי היציאה לגג
ולבנות דירה נוספת.
המלצת החוקר -
המבנה הינו מבנה טיפוסי לסגנון הבינלאומי .אין בו ייחוד יוצא-דופן ,אבל בגין
איכותו הבסיסית ורמת תחזוקתו ,הוא ראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  623 -הכתובת  -רח' המלך כורש 2
המתנגד  -אורנה ירמות ,אילנה פלג
גב' גבור אילדיקו ,אנה קדרי
גרנצרסקה

המייצג  -עו"ד חיים גבעתי ,ודיירות הבנין

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1במבנה גרים דיירים מוגנים שביצעו שינויים בחזית הבנין ,כיצד אפשר לכפות
על הדיירים להחזיר המצב לקדמותו ,כאשר שטחים אלה ,בעיקר מרפסות,
הפכו למגורים במשך עשרות שנים.
 .2הדיירים המוגנים מודיעים שאין באפשרותם להשתתף בשימור הבנין מסיבות
כלכליות.
 .3מתנגדים לפתיחה מחודשת של מרפסת סגורה שתקרתה היתה בנויה במקור.
עם פתיחת המרפסת ,הדירה צפויה להצפה מחלון ודלת המרפסת .כדי למנוע
הצפה נדרשות הוצאות נוספות :התקנת סוכך )מרקיזה( ,התקנת פלדלת רב
בריח והתקנת סורגים .כל אלו הוצאות בלתי אפשריות.
 .4סגירת המרפסות ע"י חלון זכוכית אחיד לכל הבנין ,לא תיפגע במטרות
השימור.
 .5היופי של השכונה נובע מהעצים הגבוהים והיפים ,שהדיירים שמרו עליהם
כנגד כוונות העירייה להורידם.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
המבנה הוא בסגנון הבינלאומי .נבנה בשנת  .1936המבנה מיועד לשימור רגיל
)כלומר ,הציון המשוקלל נמוך מ 33-נק'( .במבנה  11 -דירות ,חלקן בדמי מפתח )(6
וחלקן ) (5בשכירות .מתוך  17מבנים ברחוב זה  10מבנים מיועדים לשימור )מה
שמוכיח על ריכוז גבוה במתחם אחד של מבנים לשימור( .הדיירים המוגנים צריכים
להשתתף ב 50%-מעלויות השיפוץ ,הרגיל.
המלצת החוקר
המבנה הוא דוגמא טיפוסית למבנה בסגנון הבאוהאוז )הסגנון הבינלאומי( חלק
מהמרפסות נאטם ע"י הדיירים בצורה לא אחידה .חדר המדרגות עם החלונות
דמויי "התרמומטר" ,אופייני מאוד.
מציע לשמר את המבנה ,למרות שהחזרת המבנה למצבו המקורי כרוכה במאמצים
ובהוצאות לא מבוטלות .ממליץ לדחות את ההתנגדויות.

232

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

הערה  -למעט הגברת אנה קדרי גרנצרסקה ,יתר הדיירים כולל המייצג עו"ד חיים
גבעתי לא הופיעו לפני החוקר ,במועד השימוע שנקבע.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור 469 -
המתנגד  -חב' רילטק בע"מ ,חב' מירג'
בע"מ

הכתובת  -ז'בוטינסקי 60-62
המייצג  -עו"ד דרור שמחיוף

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
מדובר במתחם בן  8דונם ,שהוא אחד הגדולים לתכנון באזור תל-אביב ,על החלקות
מצויים מבנים ,שבינם לבין המבנים המקוריים שנבנו ,אין ולא כלום .משום שמאז
בנייתם הוצאו במתחם זה מספר לא קטן של היתרי בנייה ,שהוסיפו ושינו את
המבנה באופן כזה ,שהיום כמעט ולא ניתן לראות שום אלמנט שימורי בבנינים
אלה.
המתחם מוחזק כרגע ע"י בית החולים "אסותא" ,הקיים באתר מזה עשרות שנים
וימשיך לשבת גם בעתיד אלא אם כן ימצא איזה פתרון תכנוני להקמת פרויקט
משולב אשר יכלול בתוכו אותם אלמנטים שהם הכרחיים לשימור ,שהם חושבים
שאינם רבים .מתחם זה שונה מרוב המבנים האחרים שנשמעו התנגדויות לגביהם,
שכללו דירות במרפסות .הם חושבים שיש להכין תכנית נפרדת ,ולצורך כך שכרו
שרותיהם של אדריכלים מן השורה הראשונה )אדר' א .שטרית ואדר' א .בר-אור(.
מבקשים שיהיה דיון נפרד במסגרת תכנית מיוחדת שבה תהיה התייחסות לפרויקט
העתידי מחד ,וכן שיכלול שימור אותם מבנים וחזיתות ומיקומם במסגרת תכנית
מפורטת שתוגש בתיאום בין בעלי הקרקע לבין מחלקת מהנדס העיר ת"א ואח"כ
עם הועדה המחוזית לתכנון.
מערערים גם על הניקוד הגבוה שצוות השימור של עיריית תל אביב העניק
לקומפלקס .במתחם יש חמישה מבנים .ולכן לכל מבנה יש להעניק בנפרד את הציון
הראוי לו .בעבר היה בית החולים בנוי בלב פרדסים .לימים נבנו סביבו מבני מגורים
בסגנון קבלני בעל איכות בינונית ומטה .ובית החולים "תקוע" כיום בסביבה זו
כמתחם גדול שאינו מתאים לאופייה ולתפקודה.
ההמלצה שלהם  -שהעיר תקבל מה שמגיע לה וזה השימור ,ובעלי הקרקע יקבלו מה
שמגיע להם וזה מתחם מגורים ,וזאת על ידי כך שיושארו אגפי בית החולים
הגובלים ברח' ז'בוטינסקי ,את הבנין שהוא מבנה בית הספר לאחיות כמעט
בשלמותו ,את הבניין הארוך החוצה את כל המגרש )מצפון לדרום( לקטוע אותו
בקטע כזה או אחר ,על פי משא ומתן ותכנון עם צוות השימור של עיריית תל אביב.
ע"י כך ,להולכים ברח' ז'בוטינסקי ,הם יקבלו את המופע של בנין לשימור ,כנ"ל גם
ברחוב קורדובה ,את המבנה של המינהלה ואת הקיוסק למכירת פרחים שהוא
באמת לשימור .ע"י כך ,לשחרר את המגרש לתכנון אדריכלי מודרני שיענה לצרכים,
וכך יתקבל גם שימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
קומפלקס המבנים שמדובר בו הוא בית חולים הותיק "אסותא" ,קומפלקס מבנים
בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1935על פי תכניתו של האדריכל יוסף נויפלד .צוות
השימור העניק לו את הציון המשוקלל  60.0 -נק'  31.0 /נק' הגבוה יחסית ,אך קבע
אותו לשימור ללא הגבלות מחמירות.
כאשר הקביעה היתה שלא תהיה מניעה לתכנן את המתחם מחדש ,תוך שימור
המבנים הקיימים.
היזם צריך לבחור אם הוא מפנה את בית החולים ,אין זו הנחיית העיריה .בעבר,
במהלך עשר השנים האחרונות ,היו שיחות ומגעים במטרה להעביר את הפעילות של
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בית חולים "אסותא" למתחם בית חולים "איכילוב" .העיריה אינה מתנגדת לשינוי
מקומו של בית החולים .אינם חושבים שהצרכים הציבוריים ייפגעו אם בית החולים
לא ישכון במקום זה .יש תלונות מאוד קשות של התושבים בסביבה על פעילות בית
החולים באזור מגורים ,כך שקיים קונפליקט .תמיד היו מגעים ,קודם לרכישת
הנכס ,כדי להבין איפה מגבלות השימור במתחם .בעקבות מגעים אלה ,נעשתה
הערכה ,אלה מבנים צריכים להישאר מתוך סך כל המבנים במתחם .בראייה רחבה
הגיעו למסקנה כי ניתן לוותר על המבנה של האורטופדיה ,הפונה לרחוב וורמיזה.
בשיחות שהתקיימו היתה הבנה שקומת הקרקע של המבנים ,תהיה פתוחה לציבור,
וייעודה יהא ציבורי .השטחים בקומות העליונות של המבנים הקיימים ,יכולים
להיות שטחים שישרתו את כל דירות המגורים בקומפלקס העתידי )שיש להניח כי
יהיה קומפלקס גדול למדי( .ניתן אפילו להפוך את הקומה העליונה במבנים
הקיימים ,למרכז ספורט שישרת גם את דיירי הסביבה .מבקשים להדגיש כי אם
מדובר במסות גדולות של דירות מגורים יש צורך להקצות גם שטחים פתוחים .אין
צורך להכריע בשלב זה .בסופו של דבר התכנית לשימור קבעה את מתחם בית
החולים "אסותא" לשימור בדרגה הזו ,המאפשרת תוספות בנייה במגרש .תכנית
השימור לא נועדה כדי לאשר הגדלת זכויות הבנייה במתחם זה .כשתוכן תכנית
חדשה )נקודתית( שתתואם ,אין מניעה ,לאור העובדה שמתחם זה לשימור ,אינו
בהגבלות מחמירות ,שיגיעו לגבי מגרש זה להסכמה עקרונית שניתן להוסיף בו
זכויות בנייה .כמה ואיך? זה יהיה על פי תאום עם העירייה בעת הכנת תכנית חדשה,
שתכנית השימור אינה מונעת את הכנתה .תהא תכנית מפורטת נקודתית למתחם
שתחליט מה יהיה לשימור ומה ירד!
המלצת החוקר
מתחם בית החולים "אסותא" ,בית-חולים פרטי ,נחשב במשך עשרות שנים אחד
המתחמים המייצגים החשובים ביותר של הבנייה בסגנון הבינלאומי בתל אביב.
הציון המשוקלל שהוענק לו  31.0 -נק' ,הוא ציון גבוה גם אם לא נכון בקטגוריה של
המבנים לשימור בהגבלות מחמירות אלא כמתחם של מבנים לשימור רגיל .מתוך
הדיון שנערך בפני החוקר ,התברר- :
 .1שנערכו דיונים להעברת בית החולים מהמתחם הנוכחי שלו ,לאתר אחר ,ייתכן
למתחם בית החולים "איכילוב" .וכן ,כי בית החולים "אסותא" במיקומו
הנוכחי גורם למטרד לסביבתו .רעיון ההעברה מקובל על עירית ת"א.
 .2אין לעיריה התנגדות כי במתחם זה ,יוספו בעתיד מבנים נוספים ,קרוב לודאי
לייעוד מגורים.
 .3נושא זה של בניית יעודים נוספים במתחם ,עשויה להיות קשורה בשינוי
מסוים של הקומפלקס הנוכחי הבנוי ,יתכן תוך ויתור על חלק מינורי מן
הקומפלקס הזה.
 .4תכנית השימור שלפנינו אין תפקידה לקבוע מה ייבנה במתחם זה בעתיד ,אלא
זה נושא ספציפי לתכנית מפורטת נקודתית שתוכן בנפרד ותוגש למוסדות
התכנון ,אשר ידונו ויחליטו בעניינה.
מסקנתי כחוקר ,כי מתחם בית החולים ניתן להעברה ,אבל העברתו בפועל היא
תנאי לכל החלטה אחרת .לא יעלה על הדעת שיוקם מבנה מגורים כלשהו במתחם,
כל עוד בית החולים מתפקד .מכאן ,שהתנאי לכל התהליך היא החלטה מפורשת על
העברת בית החולים תוך קביעת לוח זמנים מחייב על פינויו.
אם יועבר בית החולים ,ניתן להכין במקביל תכנית מפורטת שבה ייקבעו הכללים,
האם הקומפלקס הבנוי יושאר על כנו ,או אם חלק לא מהותי מן הקומפלקס ייהרס
ויפונה מן האתר )נציגי הועדה המקומית העלו את האפשרות כי מבנה המחלקה
האורטופדית של בית החולים ,הנמצא בחלקו הדרומי של המבנן הפונה לרחוב
וורמיזה ,ייהרס( .בשטח שיפונה ניתן יהיה לבנות בעתיד ,מבנים לייעוד אחר ,עליו
יוחלט בתיאום עם הועדה המקומית לתכנון.
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כל יתר הקומפלקס הבנוי ישומר בשימור רגיל ,וייעודו הספציפי ייקבע באותה
תכנית מפורטת מיוחדת .רצוי שקומת הקרקע תיועד לשימושים ציבוריים הפתוחים
לציבור הרחב.
לא נראית לי הצעת המתנגדים ,לקטוע ולפנות חלק מהמבנה הארוך הקיים הצופה
מערבה ,כלפי רחוב קורדובה.
הסיכום שלי איפוא ,הוא קבלת חלק מההתנגדות ,במובן זה שניתן היה להחליט על
שינוי ופינוי חלק מינורי מן הקומפלקס הקיים ,בעתיד ,תוך שימור יתרת
הקומפלקס הבנוי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור 799 -

הכתובת  -רח' נחלת בנימין 57

המתנגד  -אברון פולקוב ,ברתא לוריה ,פאולין
גולדברג

המייצג  -אופירה פולקוב

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1כמייצג הבעלים של הנכס וכאחד מבעלי הבנין בעצמו ,הוא מגיש התנגדות
לקביעת דרגת השימור של הבנין בדרגת השימור החמור ביותר.
 .2מבקשים לדעת מתי ואיך נקבע סגנון הבנין בסיווג "בינלאומי" .לגופו של ענין
לדעתם הבנין מתאפיין ע"י יותר מסגנון אחד.
 .3הבעלים של הנכס מבקשים להביא חוות דעת אדריכלית חילופית לגבי
אסכולת האדריכלית של הבנין) .בפועל הם לא המציאו חוות דעת כזו  -י.ג(.
 .4הקריטריונים העיקריים שמדברים עליהם רוב הזמן בנוגע לסגנון הבינלאומי,
הם :המרפסות הבולטות ומשחקים של אור וצל ,האם אלה הופכים בנין ראוי
לשימור  -לחומרה?!
 .5הבעלים של הנכס ,אוהבים באמת את הבנינים האלה ויש להם בעיניהם ערך
סנטימנטלי; אבל צריך להיות דו-שיח ענייני בין בעלי-הבתים לבין צוות
השימור העירוני.
בסוף דבריה ,חזרה בה הגב' א .פולקוב מדברים שהטיחה כנגד צוות-השימור של
עירית ת"א ונגד קביעותיו.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1934על פי תכניתו של האדריכל בן עמי
שולמן .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  38.0נק' ,שהכניסו
לקטגורית המבנים לשימור בהגבלות מחמירות.
נציגת הועדה הסבירה למתנגדים מדוע זכה המבנה לציון הגבוה שהוענק לו .בגלל
פינותיו המעוגלות של המבנה ,וחלונות "הסרט" ) -חלונות רציפים אופקיים(
המעניקים תחושה של פריסה לפרוסות אופקיות ,עובדה המוסיפה לתחושת הקצב
ולנפח הבנין .וכן עיצוב יוצא מן הכלל של קומת הקרקע.
ובקיצור כולו מעשה שלמות אדריכלי .המלצתם לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה של אדר' שולמן ,הינו הרבה יותר מבנין אופייני לסגנון הבינלאומי .הוא
מבנה בעל ייחוד ואופי משלו ,בגין כל אותן תכונות שנמנו ע"י נציגת הועדה
המקומית ,אדר' פ .גולדמן .ניתן ללמוד ממנו על עקרונות התכנון של הסגנון מחד,
ובכל זאת הוא יוצא דופן ובולט בשל סגולותיו העיצוביות שהוענקו לו ע"י מתכננו.
אי לכך אני מוצא אותו בהחלט ראוי לשימור מחמיר וממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור 630 -

הכתובת  -רח' כרמייה 16

המתנגד  -מתתיהו מאור ,שפרירה
ברישנסקי ,נ .א.מ.א  -נכסים

המייצג  -עו"ד הלית סילש

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
למבנה מספר בעלים שונים .המתנגדים הם רק מחלק מהבעלים.
.1
 .2היות והתכנית מחייבת לפתוח את המרפסות שנסגרו והיות וחלק מהדיירים
מסרב לפתוח את המרפסות ,הם נמצאים במילכוד היות ופתיחת המרפסות
אינה נמצאת בשליטתם .הם אינם יכולים לאכוף על מישהו אחר שיש לו
זכויות קניניות בבנין ,שאינן זכויותיהם של המתנגדים ,לפתוח את המרפסות
בדירותיהם.
 .3המתנגדים רכשו את הזכות לבנות על הגג ,אך עתה בגין תכנית השימור אינם
יכולים לממש זכות זו.
עמדת ועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה סגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1934-על פי תכניתו של האדריכל בנימין אנקשטיין.
צוות השימור קבע לו ציון משוקלל ל 60.0 -נק'  25.5 /נק' דהיינו מבנה לשימור רגיל.
המרפסות נסגרו ללא היתר .ניתן להמיר את חדרי היציאה לגג לדירה תוך הגדלת
שטחי הבנייה  -דירה ששטחה  92 -מ"ר .כדאי לתאם את הפתרון עם צוות השימור
ממליצים לדחות ההתנגדות.
המלצת החוקר -
למרות מצבו הפיזי "הבלתי מזהיר" של המבנה ,עיצובו של הבנין הוא מעניין
ומתוחכם .ההבדלה בין גושי הבנין ופתחי "הסרט" הנמשכים ,משווים למבנה מראה
מיוחד ומעודן .המבנה ראוי לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  419 -הכתובת  -רח' הרכבת  - 22בית "הדר" פינת
דרך מנחם בגין 19
המתנגד  -חב' "שרותי השומרים"

המייצג  -צבי אורן

עמדת המתנגדים ) -תמצית(
הטעם לפנייתם הוא טעם כלכלי ,הבנינים לא נועדו לקומץ אדריכלים .יכול להיות
שלבית "הדר" יש ערך הסטורי ,אבל לא ארכיטקטוני.
עמדת הועדה המקומית
בית "הדר" ,מבנה בולט בסגנון הבינלאומי ,שנבנה ב 1934-על-פי תכניתו .של
האדריכל קרל רובין .צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק' /
 47.5נק' .במקור שימש למשרדים ומסחר.
בית "הדר" הינו אחד מ 120-מבני ה"איקונות" ) (ICONSשל הסגנון הבינלאומי
בת"א .הוא נבנה כבנין ראשון עם שלד פלדה .מצב הבנין היום אינו טוב במיוחד.
בבית "הדר" יש עדיין ,יתרת זכויות בנייה שלא מומשו .בנין החייב בשימור
בהגבלות מחמירות .לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
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מבנה ייחודי יוצא דופן בסגנונו ,בעיר ת"א ,התחברות הגושים ,החזית המעוגלת
וחלונות "הסרט" ההמשכיים ,מקנים לו את ייחודו .ראוי לשימור בכל פה .ממליץ
לדחות את ההתנגדות .יש לו גם חשיבות היסטורית.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 23 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  515 -הכתובת  -רח' חיסין 27
המייצג  -עו"ד אריה חגי

המתנגדת  -גב' רות שרייבר

הערה -
המבנה הזה נדון כבר בישיבה מס'  ,5ב ,1.4.03 -ואת המלצתי נתתי כבר שם ,נא
עיינו בחוות דעתי זו )דוח ביניים מס'  - (3עמ' .43
המלצתי הסופית היתה לדחות את ההתנגדות  -שהוצגה אז ע"י גב' אירנה ידידיה.
הובא אז לידיעתנו כי יש כוונה להסיר את ההתנגדות ,אבל לא נאמרו דברים ברורים
ולכן ההמלצה נותרה על כנה) .גב' א .ידידיה היא אחותה של גב' רות שרייבר(
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  230 -הכתובת  -רח' בן יהודה  - 169פינת רח'
ז'בוטינסקי 12
המייצג  -עו"ד אלי מרקוביץ'
המתנגד  -גב' ריקי קיסוס
עמדת המתנגדת -
 .1המתנגדת היא אחת מבעלי המבנה ,למבנה אין כל אפיון אדריכלי מיוחד
המשמר סגנון היסטורי כזה או אחר.
 .2הבנין נבנה במקורו על מגרש פינתי ,כמבנה בן  3קומות .ומאוחר יותר נוספה
קומה שנבנתה באופן שונה בתכלית ,ללא כל מגבלה אדריכלית השורה
בשימור .הבנין נבנה טלאי על טלאי ,לא לפי מאפיינים כלשהם של שימור.
 .3הנזקים שייגרמו למתנגדת ,באם הועדה המחוזית לא תוציא את הבנין מן
התכנית יהיו כבדים ביותר מבחינה כלכלית.
עמדת הועדה המקומית
בית מטלון ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שבנה בשנת  ,1935על פי תכניתו של
האדריכל א .כבירי .צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =  60.0נק'  25.0 /נק'
המבנה הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה .3 -
הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
למבנה מאפיינים ברורים של מבנה בסגנון הבינלאומי ,בגין חזיתו הפינתית
המעוגלת ,בגין המרפסות המשוקעות בקומה א' ו-ב' )שמעל קומת הקרקע(,
והמרפסות הזיזיות הבולטות בשתי החזיתות שלו לכיוון רח' בן יהודה ורח'
ז'בוטינסקי .שינויים משמעותיים הוכנסו בקומה ב' של המבנה ,ונראה שהחזרת
המצב לקדמותו ,עלולה להיתקל בקשיים חמורים .למרות זאת ,הבנין ראוי לשימור
ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות .אגב ,המתנגדת לא הופיעה לישיבת שמיעת
ההתנגדות ,וכן גם מייצגה.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  992 -הכתובת  -שדרות רוטשילד 60
המייצג  -עו"ד גורניצקי ,ד"ר דליה אבן-יהב

המתנגד  -חב' "סטוצי" בע"מ

עמדת המתנגד -
המתנגד לא הופיע לישיבת שמיעת ההתנגדות וכן גם מייצגיו .לא נמצא כתב
התנגדות .כל שידוע הוא שהמתנגדת שוכרת את קומת הקרקע של המבנה לצורך
הפעלת מסעדה.
עמדת הועדה המקומית -
בית פוליקוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1932על פי תכניתו של
אדריכל ד .וכסלר ,צוות השימור העניק לו ציון משוקלל בינוני  25.0 / 60.0 -נק'.
המבנה הטיפוסי לסגנון זה בנוי בצורת " -ר" עם חצר כניסה מרווחת למבנה אשר
היתה בעבר גינת הבית )וכיום משמשת לחנייה( .ההדגשה האופקית נעשתה ע"י
מישורי טיח בשני גוונים ברצועות אופקיות וע"י מעקות ברזל אופקיים השכיחים
לאותה תקופה .המבנה נמצא באזור המע"ר של שד' רוטשילד בקטע בין רח' בצלאל
יפה לרח' נחמני ,בו הוחלט לשמור על קנה המידה המירקמי בגלל רצף של מבנים
משנות העשרים והשלושים של המאה העשרים .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה "באוהאוז" אופייני הראוי לשמור על פי תיאורו המפורט של המבנה ע"י
הועדה המקומית .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  890 -הכתובת  -רח' פרישמן 58
המייצג  -מייצג את עצמו

המתנגד  -ד"ר ברק שאשא

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
מתנגד לתכנית מטעמים רבים ושונים וביניהם- :
.1
התכנית אינה מפרטת בצורה הולמת את מטרותיה ,יתרונותיה וחשיבותה
.2
התרבותית.
 .3אין התכנית מפרטת את הקריטריונים לבחירת כל מבנה כראוי לשימור .אין
התכנית מטילה על העיריה לקבוע ולפרסם קריטריונים אלה ,ולפרט בפני כל
בעל מבנה לשימור את הנימוקים לבחירתו כראוי לשימור ואת תרומתו
למורשת.
 .4הכרזה על מבנה לשימור פוגעת בזכויות המחזיקים בנכס ,אין בתכנית פיצוי
הולם לפגיעה בזכויות הקנין הפרטיות.
 .5אין התכנית מטילה על העיריה להקצות תקציב מיוחד לשימור ולתמיכה
ישירה בשיפוץ המבנים .כמו כן אין התכנית מפרטת כי כספי תרומות ומענקים
שינתנו לשימור ,יושקעו אך ורק באופן ישיר בשיפוץ המבנים.
 .6באין מקורות תקציבים ציבוריים לשמירת האינטרס הציבורי שבשימור
המבנים ,יש לצמצם את רשימת המבנים הגרנדיוזית שהוגדרה.
 .7יש להגדיר בתכנית ,כמקור כספי לשימור כי מימון השימור ,האינטרס ציבורי,
יהווה חלק מהמטלות הציבוריות המוטלות על יזמים הבונים בעיר.
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 .8מקור כספי נוסף למימון שימור המבנים שלא הוגדר בתכנית ,הינו צבירת חלק
מכספי הארנונה המוטלת על המתגוררים בבתים לשימור תקין המיועדת
לשיפוץ.
 .9אין בתכנית הגדרה לחובת העיריה לתת לבעלי המבנים לשימור המבקשים
לשפץ ,סיוע וליווי מקצועי ,תוך הקלה בתחומים בהם ניתן ללכת לקראתם,
כגון  -מתן שירותי ארכיטקט לעיצוב החזיתות וסיוע בתהליכים
הבירוקרטיים הסבוכים הנדרשים לקבלת היתרי בנייה.
 .10אין בתכנית הנחייה כי כל עלויות השיפוץ המיוחדות ,הנוספות מעצם הגדרת
המבנה לשימור לטובת הציבור ,ימומנו בהתאמה מהתקציב הציבורי.
 .11התכנית אינה מחייבת את העיריה לפתח ולהגביר את המודעות הציבורית
והתרבותית לשימור ,דבר העשוי להעלות את ערכי הנכסים לשימור.
 .12הדרישה לפתיחת כל המרפסות הפונות לחזית הראשית ולחזיתות כיצד מהווה
אפליה לרעה שכן החוק בנושא זה קיים גם לגבי בתים שאינם לשימור.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון הבינלאומי נבנה בשנת  1935לפי תכניתו של האדריכל יעקב גינזבורג.
צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל ,הנמוך יחסית  60.0 -נק'  23.0 /נק'.
עם זאת הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
למרות שהמתנגד ,ד"ר ב .שאשא לא הופיע בפני החוקר ,אני מבקש לציין שכתב
התנגדותו הוא אחד מהיותר בהירים ,רחב היקף ומשכנע ,הוא נכתב לא רק מנקודת
ראותו האישית של המתנגד כבעל נכס שנפגע ,אלא מתוך הבנה עמוקה למהות
השימור ולבעיותיהם האמיתיות של בעלי הנכסים שבתיהם אמורים להיכלל
בתכנית השימור .יחד עם זאת ולמרות שהציון שנקבע הוא נמוך יחסית ,המבנה
ראוי מאוד לשימור ,בגין יחסי הנפחים בין גושי הבנין ,הקדמי והאחורי והמרפסות
הזיזיות הבולטות בעיצובן ,לכן אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  699 -הכתובת -רח' מאפו  27פינת רח' דב הוז 15
המייצג __________--------___ -

המתנגד  -קלרה וולך

עמדת המתנגדת -
גב' וולך היא אישה קשישה ,כבת שמונים .חולה מאוד )מטופלת בדיאליזה(.
.1
הכנסתה החודשית מעטה מאוד ואין ביכולתה לכסות את הוצאות שימור
.2
הבנין.
 .3הכנסותיה מספיקות לצרכיה היומיומיים ,אבל למרות רצונה הכן לשמר את
הבנין ההסטורי הזה ,היא פשוט לא תוכל לעמוד במשימה.
 .4היא מבהירה שהיא מאוד מעוניינת ואף תומכת בשימור בנינים הסטוריים ,אך
אם שימור הבנין מותנה בהשתתפות כספית של הבעלים אין ביכולתה לשלם
אפילו סכום קטן ,למרות שעקרונית אין לה שום התנגדות לשימור בניני
ה"באו-האוז".
המתנגדת לא נכחה בעת שמיעת ההתנגדויות.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  ,1934על פי תכניתו של האדריכל אריה כהן.
צוות השימור קבע למבנה זה את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק'  30.0 /נק' ,אך
זהו עדיין מבנה לשימור רגיל .בשנת  1938נערך שיפוץ בבנין ע"י אדר' כשדן .הבנין
ראוי לשימור והועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
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המלצת החוקר -
המבנה ראוי בודאות לשימור ויש לו מראה מרשים ביותר גם כלפי רחוב מאפו ,שני
אגפים כמעט סימטרים משני עברי הכניסה הראשית למבנה ולחדר המדרגות.
מכיוון רחוב רוב פוז ,עוצבו מרפסות זיזיות גדולות המקיפות כמעט את כל המבנה
מכיוון זה ,בתצורה מעוגלת.
המבנה כאמור הוא כמעט על סף הכניסה לשימור בהגבלות מחמירות.
מאידך ,התנגדותה של הגב' ק .וולך מעידה על כך שכאישה קשישה וחולה מאוד,
ספק אם היא תוכל להתפנות בכלל לפעילות כלשהי הקשורה בשימור ,כמו כן יש
להניח שקשייה הכספיים אמיתיים .זו דוגמא מובהקת לכך שיהיה צורך למנות
מנהל פרויקט לשימור בנין זה ,מטעם מנגנון היישום שיוקם ,ואולי גם צורך
להשתתף כספית במשהו בפעולות השיפוץ השימורי .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  614 -הכתובת  -רח' ישראליס 17
המייצג -

המתנגד  -דנקיט הרבי

עמדת המתנגד -
כתב ההתנגדות לא כלל נימוקים .המתנגד לא הופיע לישיבת השימוע ולא היה מייצג
מטעמו.
עמדת הועדה המקומית -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937על פי תכניתו של האדריכל פ .זקלר .צוות
השימור קבע לו ציון משוקלל =  60.0נק'  28.0 /נק' .דהיינו ,לשימור רגיל .הועדה
ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה נאה המאפיין את סגנון "הבאוהאוז" .ראוי בהחלט לשימור .מצבו הפיזי גם
הוא ברמה גבוהה .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  707 -הכתובת  -רח' מוהליבר 37
המייצג  -עו"ד יוסף דוד שחור
המתנגד  -גב' לאה כהן
עמדת המתנגדת ) -לא הופיעה לישיבת השימוע ,וכן לא מייצגה(
התכנית פסולה  -בהיותה פוגעת בזכות יסוד  -זכות הקנין.
.1
 .2התכנית פסולה ,בהיותה כוללנית ושרירותית ונוגדת את עקרונות החוק וכללי
הסדר הציבורי.
 .3למיטב הבנתה ואמונתה אין כל צידוק להכרזת הנכס כ"מבנה לשימור" ,ואינה
מבינה על יסוד מה מבוקשת ההכרזה לשימור.
 .4גם אם היה הבנין בנוי בסגנון המצדיק שימור כלשהו )דבר החסר כל אחיזה
במציאות( החשיבות שבשמירתו אינה עומדת בשום יחס לנזק הכלכלי שייגרם
לבעלת הנכס כתוצאה מההכרזה על השימור.
 .5יש בהכרזה הגורפת משום חוסר התחשבות בכספי הציבור ,מאחר ויידרשו
סכומים אדירים לכיסוי התביעות שתוגשנה בגין "ירידת ערך".
עמדת הועדה מקומית
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מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  1926על-פי תכנית של אדריכל ח .סימה.
הציון המשוקלל שנקבע לו ,הוא בינוני ומעלה =  60.0נק'  27.5 /נק' .לפיכך הוא
מבנה לשימור רגיל .ממליצים לדחות את התכנית.
המלצת החוקר
מבנה נאה בעל חן מיוחד .תכונותיו האדריכליות מתבטאות בעיקר בחלק המתעגל
שבקומה השנייה על חלונותיו המיוחדים האופייניים ציפויי הקרמיקה והמעקה על
מרפסת הגג המעוצב כבלוסטרדה )מעקה נמשך על גבי עמודונים מעוצבים(.
השינויים ,שהחלו לפגוע במראהו המקורי של המבנה ,הן בקומת הקרקע ,והן בגגון
הקל שהודבק לתוספת בנויה על גג המבנה ,רק מוכיחים עד כמה שימורו של המבנה
חיוני .מומלץ לשימור ,וכן מומלץ לדחות את ההתנגדות .ההתייחסות לנושאים
כלליים כמו זכות הקנין ,בפרק המבוא הכולל בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור 1040 -

הכתובת  -רח' ריינס 51

המתנגד  -משפחת גלנטה )ממילנו -
איטליה(

המייצג  -עו"ד דוד נקדימון

עמדת המתנגד -
משפחת גלנטה הם הבעלים של מחצית הבנין.
.1
 .2הכללת הבנין הנ"ל בתכנית השימור ,פוגעת קשות בזכויות הרכוש של בעלי
הנכס .מורידה מערך הבנין ומייקרת עלותו של כל תיקון ושיפוץ שיצטרכו או
שיידרשו בעלי הנכס לבצע בבנין.
 .3הכללת הבנין בתכנית השימור עומדת בניגוד לחוק יסוד "כבוד האדם
וחרותו" ,שכן היא פוגעת בזכויותיהם הקניניות של בעלי הנכס .המתנגדים
ומייצגם לא הופיעו לישיבת השימוע בפני החוקר.
עמדת הועדה המקומית -
מבנה אופייני בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1937על פי תכניתו של האדריכל
משה צ'רנר .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי 60.0 .נק'  29.0 /נק' ,אבל
הבנין עדיין לשימור רגיל.
הועדה באמצעות צוות השימור שלה קבעה שהיא ממליצה לדחות את ההתנגדות
להכללת המבנה בתכנית השימור.
המלצת החוקר
מבנה אופייני לסגנון הבינלאומי ,אמנם לא "מדהים" ,אך ראוי לשימור .בסביבתו
יש מבנים אחרים רבים המיועדים לשימור ,כך שהאימפקט הכללי של מתחם רחב
לשימור בא לידי ביטויו בהחלטה זו .ממליץ לדחות את ההתנגדות ולאשר את
השימור.
פריצת הגדר הנמוכה התוחמת את המגרש שעשתה בצורה "פרועה" ומכוערת כדי
לאפשר חניית רכב בקדמת המגרש הפונה לרחוב ,רק מוכיחה את נחיצותו של
השימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 - (8
מס' המבנה ברשימת השימור  693 -הכתובת  -רח' מאפו 14
המייצג  -עו"ד אלי מרקוביץ

המתנגד -דניאל סילבי
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עמדת המתנגד ) -לא נכח בדיון ובשימוע( – )תמצית חלקית(
העמדה הידועה לנו ,שנמסרה ע"י שכנו ד"ר בנימין סלומון ,שמר דניאל סילבי ,הציע
לד"ר ב .סולומון ,לאחד את שני מגרשיהם הצמודים ולהכין תכנית במשותף על גבי
שני המגרשים כדי לבנות בנין אחד על המגרשים שיאוחדו .אך איש לא נתן הסכמתו
לרעיון זה.
אין לכלול אותו בתכנית כבנין לשימור משום שמדובר בבנין בבניה
.1
סטנדרטית.
הבנין ממוקם בין בניינים חדשים וגבוהים ,ברח' שאינו טיפוסי לסגנון
.2
הבאוהאוס.
הציון שניתן לו גבוה מדי.
.3
למתנגד ייגרמו נזקים מבחינה כלכלית.
.4
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1932על פי תכניתו של האדריכל פנחס היט,
צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי =  60.0נק'  29.0 /נק' .ההמלצה
לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה מאופיין ע"י הפשטות שאיפיינה את סגנון הבאוהאוז המוקדם .אופייני לו גם
גוש המרפסות המובלט והכרכובים הבולטים הדקים בכל קומה מעל המרפסת.
המבנה ראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
טיעונים נוספים קיבלו מענה בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
.1
ליד מבנה זה עצמו יש מבנה נוסף בסגנון הבינלאומי שהומלץ לשימור.
.2
(1-18)6510
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 9לתכנית השימור ת"א ,מס' /2650ב'
נערכה ביום  3ביוני  2003בת"א ,בפני החוקר אדר' יהונתן גולני
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (9
הכתובת  -רח' מאנה 17
מס' המבנה ברשימת השימור 684 -
המייצג  -משרד עו"ד רינון  -עו"ד חיה רינון

המתנגד  -אריקה ואמיר כהן

עמדת המתנגדים ) -תמצית(
 .1הבנין נמצא במיתחם הידוע כ"קרית מאיר" .המיתחם מורכב מ 5-מבנים
טוריים ,בכל בנין  2כניסות ובכל כניסה  8 -דירות.
 .2כל הבנינים במתחם ישנים ,חסרי כל ייחוד ארכיטקטוני ,איכות הבנייה ירודה
ביותר ,הקירות החיצוניים והפנימיים סדוקים ,והרצפות בקומת הקרקע
שבורות ומעוקמות.
 .3כמעט בכל הדירות נעשו שינויים שונים ורבים )יש להניח שרובם ללא היתר(
המרפסות נסגרו באופנים שונים ,חלקן נאטמו .אין יותר חזיתות אחידות ,הכל
נראה כאנדרלמוסיה גדולה.
 .4מערכות התשתית של הבנינים )מים ,ביוב ,חשמל( רעועות וקורסות.
 .5בין הבתים נטועים עצים גדולים ,גורמים נזק אדיר למבנים ,מפאת התפתחות
שורשיהם .מאידך מקננים בהם צפורים ,עטלפים ועורבים ,המזהמים את כל
השטח.
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 .6מבחינת המורשת התרבותית ,העירונית והארצית ,אין כל הצדקה לשימור
המבנים.
 .7שימור אמיתי של הבנינים יצריך השקעת כספים אדירים ,אין כל ערך כלכלי
לעשות כן.
 .8במרבית הדירות בשכונה גרים אנשים מבוגרים ,או שהדירות מושכרות
לאנשים אחרים .אין סיכוי שייערך אי-פעם שיפוץ של כל המבנים באופן
אחיד.
 .9באם יוכרז המבנה בו נמצאת דירת המתנגדים לשימור ,תיגרם להם פגיעה
קשה בקנינם הפרטי.
 .10אחריות השימור והשיקום של מבנים מסוג זה מוטלת על העיריה ,כדי
שאנשים צעירים יוכלו להכנס ולהתגורר בהם .יש באזור תשתיות ראויות לחיי
משפחה ולגידול ילדים.
 .11השימור המבוקש בתכנית יגרום לגסיסת האזור.
המתנגדים אינם רוצים לגור בתוך "אתר מוזיאוני" ,אם זו כוונת השימור.
עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי ,המהווה חלק ממיתחם "קרית-מאיר" ,נבנה בשנת 1935
על פי תכניתה של האדריכלית יהודית סגל ,אשר תכננה הן את הבינוי של המיתחם
והן את הדירות ,עבור "קואופרטיב" של דיירים אשר התארגנו מראש .דיירים אלה
דווקא לא נמנו על אותו סוג של קואופרטיבים של דיירים אשר הקימו את מעונות
עובדים א' עד ח' )בכתובות :דב הוז ,פרוג ,ריינס ,בן יהודה ,הירקון ושדרות נורדאו(.
דהיינו הם לא היו בהכרח חברי הסתדרות העובדים ,ולא נמנו על הצד "השמאלי"
של המפה הפוליטית .למבנן המיוחד הזה יש איפוא חשיבות הסטורית ולא רק
חשיבות אדריכלית .צוות השימור קבע למבנן זה ציון משוקלל גבוה = 31.0 / 60.0
נק' .אך זה עדיין לא הכניסו לקטגוריה של שימור במגבלות מחמירות ,אלא כשימור
רגיל בלבד.
העיריה מתכוונת לסייע בהתארגנות ,בשכנוע ובדרכים אחרות להגשמת התכנית.
תכנית השימור החלה לפני כ 12-שנים ובאה מתוך רצון של תושבים רבים בת"א
לשמר חלקים הסטוריים של העיר.
לשכונה ערך אורבני גבוה מאוד מבחינת התכנון האורבני .תכנון שנותן במרכז
השכונה איכות מגורים גבוהה לדיירים ,וזו היתה המטרה שהושגה עד היום .במשך
השנים חב' "עזרא ובצרון" כן נכנסה לשכונה ועשתה עבודות שיפוץ ,אך לא לפי
הנחיות השימור הנוכחיות .התכנית ההנדסית של המבנים היא בעייתית ולכן אנו
שומעים על כל הבעיות החמורות של סדקים ושקיעות .בעת השימור והשיפוץ
המדוקדק ניתן להתגבר על רוב הבעיות .כרגע יש בשכונה "קקפוניה אסתטית",
אבל בגלל צורת הבינוי של השכונה והשטחים הירוקים הכלואים בה ,נוצר במקום
אחד מאוספי הצפורים הכי נדירים בארץ ,וכך נוצרה במיתחם גם חממה איכותית
למגורים וגם איכותית לנושאים אחרים של איכות הסביבה .מעולם לא שמעו מאף
דייר שהוא מתנגד שהשכונה הזאת תהיה מיועדת לשימור .לשכונה יש זכויות בנייה
של קומה נוספת על כל הגגות ,אך אף אחד לא מימש אותן עד היום .התכנית נותנת
אף זכויות לדירות בקומת הקרקע ,של הגדלת השטחים מתחת למפלס הכניסה .זה
יאפשר בהזדמנות זו לתקן גם את הרצוף הפגום .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מתחם "קרית-מאיר" הוא אחד המבננים יוצאי הדופן בתל אביב .הוא יוצר סביבה
אנושית מיוחדת מאוד .זה אינו סותר כמובן את הצורך לשקם ולשפץ את המבנים
הבודדים .אבל הסיווג הזה של שימור רגיל והזכויות הנוספות הלא מבוטלות
לבנייה ,יאפשרו לדעתי את "השיפוץ השימורי" הראוי.
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זה מאפשר לשמור על מתחם בנוי שלם שנבנה על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי
והתפיסה האורבנית והחברתית המתקדמת ,שרבים מערכיהם כוחם יפה ,לא
כמוזיאון לארכיטקטורה ,אלא כמבנן המאפשר חיים אנושיים תוססים ברמה
איכותית .לפיכך אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 188 -
המתנגד  -משפחת מרקר )יהודה ,ניל ,ג'ולי
ואמי(

הכתובת  -רח' בילו 3 ,1
המייצג  -עו"ד דוד סופר

עמדת המתנגדים -
 .1המתנגדים הינם הבעלים של חלקה מס'  ,273עליה קיימים הבנינים הישנים
ברח' בילו  1ו .3-הבנין ברח' בילו  3לא פורסם לשימור ,והתנגדות זו מוגשת
בזה למען הזהירות ביחס לשני הבנינים.
 .2שני הבנינים מאוכלסים בין השאר בדיירים מוגנים.
 .3אין ערך שימור לבנינים אלה באופן מוחלט.
 .4אין כל הצדקה כלכלית לבצע פעולות שימור בבנינים אלה גם לאור מצבם
הפיסי ,גם בגלל שהם תפוסים בחלקם ע"י דיירים מוגנים .וגם כי החלת
התכנית עליהם תסכל כל תכנית אפשרית של השקעה בהם.
 .5התכנית תגרום לירידת ערך מהותית של הבנינים.
 .6אם התכנית תאושר ,הבעלים יתבעו פיצוי די כבד לפי סעיף  197לחוק התכנון.
עמדת הועדה המקומית -
בית גרינברג ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1933על-פי תכניתו של
האדריכל ,י .מגידוביץ .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני-גבוה ,קרי = 60.0
נק'  27.5 /נק' הבנין הוכרז כמבנה מסוכן בדרגה ) 3המחייבת ביצוע כמה פעולות
שיפוץ(.
המבנה מופיע בתכנית "לב-העיר" ,לשימור בדרגה ב' ,מכיוון שבתכנית "לב-העיר"
הופיע רק חלק מהבנין )כנראה בילו  ,3ולא בילו  (1כי זה בית ארוך רצוף ורק חלק
ממנו  -בילו  ,1הוכנס לתכנית השימור בטעות ,כי הניחו ששני המבנים בנויים על
שתי חלקות נפרדות .במידה ויסתבר ששני המבנים בנויים על חלקה אחת משותפת,
אז הבנין כולו מעוגן לשימור בתכנית "לב-העיר" ואינו צריך להופיע בתכנית
השימור ,אז יוציאו אותו מהתכנית.
אותן הדרישות שיש לגבי מבנים לשימור בתכנית "לב-העיר" ,מופיעות לגבי מבנים
בתכנית השימור /2650 -ב' ,מבחינת הטיפול במבנים .כך שהסטטוס שלהם מבחינה
סטטוטורית אינו משתנה ,אם הם בתכנית האחת או האחרת ,ומעמדם לשימור
נשמר .נציגי הועדה המקומית מודים איפוא שקרתה טעות.
המלצת החוקר -
בינתיים התברר ששני המבנים אמנם יושבים על חלקה אחת .ולכן מומלץ להוציא
את המבנה ברח' בילו  1מרשימת השימור בתכנית /2650ב' ולצרף אותו "לאחיו"
הצמוד אליו ,ברח' בילו  ,3בתכנית "לב-העיר" .תכנית זו צריכה להגן על שימורם של
שני המבנים הרצופים ברח' בילו  1ובילו  .3הפרוש הסטטוטורי של המלצתי זו ,שאני
מקבל את ההתנגדות ,וממליץ להוציא את המבנה מתכנית זו.
הערה  -אני סבור שהציון שהוענק למבנה ע"י צוות השימור ,בתחום עיצוב המבנה,
שהוא  2.0נק' ,נמוך מדי והגיעו לו לפחות  3.0נק' .המבנה המשותף ראוי בהחלט
לשימור ,בגין העובדה שהוא מאפיין היטב את סגנון הבאוהאוז.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 281-הכתובת  -רח' גליקסון 6
המתנגד  -דוד סול בשם ועד הבית
רח' גליקסון 6

המייצג  -דוב סול ,רפי מלצר ,גילה
מנדלברט

עמדת המתנגדים -
רוב דיירי הבית ותיקים ומבוגרים ,אך אין סיבה בעולם שייענשו.
.1
 .2הגישו בקשה לשיפורים בבנין ,על מנת להקל על הדיירים הקשישים את
החיים ולהכניס מעלית לבנין .כדי לממן זאת היתה נכונות לתוספת קומה ע"י
קבלן.
 .3בית זה אינו "אוצר לאומי" ,הוא בית כאלפי בתים אחרים בעיר .באם רוצים
לשמר את החזית אפשר להתאים את התוספת לצורתו של הבנין.
 .4הדיירים דורשים מהעיריה להסיר את "הנטל" והצפייה מביתם ורכושם שהוא
רכוש פרטי .מבקשים לא לפגוע בזכותם לרווחה ולשיפור צורת חייהם הקשה.
יותר ממחצית הדירות הן בשכירות וזה מקשה על הטיפול בבנין.
עמדת הועדה המקומית
בית אנגלנד ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י אדריכל מרדכי
רוזנגרטן .צוות השימור קבע לו ציון גבוה משוקלל =  60.0נק'  31.5 /נק' .אם
תאושר תכנית השימור ,ניתן יהיה לאחד את חדרי היציאה לגג המותרים לבנייה על
פי התכניות ,לכלל דירה אחת גדולה יותר ,בסדר גודל של  100מ"ר ויותר ,שתסייע
לממן את השיפוץ .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מדובר במבנה אופייני מאוד לסגנון הבינלאומי ,מרפסות בולטות בנויות ,המשולבות
בחלקן במעקות ברזל "שקופים" ,וכן חלונות בעלי פרופורציות אופקיות .לטעמי,
הציון המשוקלל "מופרז" במידה מסוימת ,אך גם אם היו נגרעות מספר נקודות מן
הציון המשוקלל הגבוה )יחסית( עדיין היה הציון מחייב שימור רגיל .לפיכך מומלץ
לדחות את ההתנגדות .זה בנין נוסף המעצים את המסה הקריטית של מבנים
לשימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור  979 -הכתובת  -שד' רוטשילד 25
המייצג  -בנה אברהם חיים

המתנגד  -גב' פני חיים

עמדת המתנגדת -
מתנגדת שהבית שבבעלותה ייכלל במסגרת תכנית השימור מהנימוקים הבאים:
הבית במצבו הנוכחי איננו מקורי ,ואינו מייצג סגנון בנייה מיוחד.
א.
הקומה השלישית בבית היא תוספת מאוחרת מאמצע שנות השלושים.
ב.
הכניסה לקומת הקרקע מחזית הבית היא מאמצע שנות החמישים.
ג.
ד .בנייה מקורית היתה קיימת בבנין השכן שבשדרות רוטשילד  ,23אך התוספת
לבנין זה )בית אליהו גולומב( מאחור ,חנקה את הבית שבבעלותה ,ממוססת
כל תכנית שימור ונוגדת כל עקרון תכנוני.
ה .מספר רב של בתים באזור שהיו אבני דרך בבנין העיר ,הורדו ובמקומם הוקמו
מבנים מודרניים או מגרשי חנייה.
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עמדת הועדה המקומית -
מבנה זה שנקרא בעבר מלון "ניו-יורק" ,הוא מבנה שנבנה בשנת  1924ע"י האדריכל
זליג אקסלרוד .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי =  60.0נק'  29.5 /נק'.
המבנה נמצא במע"ר ההסטורי של תל-אביב ,בו קיים אוסף מבנים בסגנון
האקלקטי ,מהקמת העיר ב 1909-ועד תחילת שנות ה ,30-וכן מבנים בסגנון
הבינלאומי שנבנו בעיקר בתחילת שנות ה ,30-כבר כבניני משרדים .רוב המבנים
האקלקטיים נבנו כמבני מגורים ,וחלקם כבתי מלון .מלון "ניו יורק" נבנה בתחי לה
כמבנה מגורים ,אחר כך הוסב לבית מלון ,ושוב חזר והוסב לבית מגורים ,ואחר כך
לבית משרדים .אין ויכוח על הערך ההסטורי והאדריכלי של האזור ,המייצג את
המרקם המבני השלם ביותר ,של כל מה שהתחולל בעיר מהקמתה ועד קום מדינת
ישראל.
ברגע שהוחלט להשאיר את המע"ר ההסטורי במקומו ולשלב בתוכו כ 70-מבנים
לשימור .ובצידם לבנות בנייה מע"רית חדשה של מגדלי משרדים .יש איזו
אינטראקציה בין בניית המגדלים לשימור המבנים .השימור מעלה את ערך האזור
כמע"ר מודרני ,והמגדלים צריכים לתמוך בשימור המבנים .ממליצים לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר
למרות שהבנין ,נבנה בשתי פזות ,בנין דו-קומתי ב ,1924-וקומה שלישית נוספת
באמצע שנות השלושים )כנראה ע"י אדריכל שלמה גפשטיין )גאפ( התקבל מבנה
מעניין ומשולב ,כאשר דווקא הקומה הששישית על שתי בליטותיה המעוגלות
הסימטריות מקנה חן מיוחד לבנין .המרפסת שבקומה השנייה של החזית הקדמית,
נאטמה במהלך שנות ה ,70-בחוסר טעם מופגן שאינו הולם את הבנין.
בסך הכל הבניין נאה ,מיוחד וראוי לשימור .אני ממליץ איפוא לדחות את
ההתנגדות .אם נותרו זכויות הבנייה לבנין זה ,וכן תוספת כלשהי של תמריצים
שמקנה תכנית זו ,ניתן להוסיפן רק מאחור )למרות שברור הלחץ שנוצר על הבנין
ע"י "בית-ההגנה" המסיבי שנבנה מאחורי "בית גולומב" .תוספות בנייה יתואמו
איפוא עם צוות השימור ומחלקת התכנון של עירית ת"א.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (9
הכתובת  -רח' דב הוז 22
מס' המבנה ברשימת השימור – 335
המייצג  -מייצג את עצמו

המתנגד  -מנחם סגל

עמדת המתנגד -
המתנגד מתנגד גם לגבי המבנה ברח' ריינס  ,39חלק ניכר מהטיעונים משותף לשני
המבנים.
למבנה אין שום דבר ייחודי העושה אותו ראוי לשימור ,לא ארכיטקטוני ולא
.1
הסטורי.
הכניסה למבנה ,רגילה בהחלט ,דלת רגילה בלי לובי.
.2
 .3יש צורך לספק לבעל-הנכס את כל הנתונים מדוע חושבים שהמבנה שלו
מיוחד .עד היום לא מבין מדוע הבית הזה "חטא" ,שהוא צריך לקבל טיפול
מיוחד.
 .4לפני מספר שנים קיבל דרישה לעשות שיפוץ בביתו בגלל שהוא מסוכן )צו
בדרגה  .(3 -השיפוץ נעשה לפני שנתיים או שלוש ועלה לו הרבה מאוד כסף,
)אדר' ניצה סמוק טענה שאת השיפוץ הוא ביצע ללא היתר( .הוא לא רצה
מימון מהעיריה ,ולא ביקש הלוואות ,האם בגלל שהוציא את הכסף לשיפוץ
מכיסו ,מגיע לו עונש?
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יש במבנה דיירים מוגנים שהם חסרי אמצעים.
עמדת הועדה המקומית -
בית טיומקין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1975ע"י האדריכל הרי לוריא.
צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק' .דהיינו מבנה
לשימור רגיל .המתנגד אינו מצביע לדעתם על נזק אחד שהשימור עושה לו ,למעט
אולי העמקה של השיפוץ ,שזה דבר ידוע וברור .המבנה אינו בהגבלות מחמירות,
ואין הועדה מונעת מהבעלים שום זכות מותרת לבנייה הקיימת היום .תכנית
השימור לא רק שאינה נוטלת זכויות ,אדרבא התכנית מעניקה לבעלי הנכס
תמריצים ,שהן זכויות נוספות לבנייה .לפיכך ממליצים לדחות את ההתנגדות.
אמנם האדריכל הרי לוריא לא היה בין האדריכלים המובילים כמו שרון ,רכטר
וכרמי ,אבל הוא נמצא בגברדיה מכובדת ,והיה בין המכובדים בתקופה.
המלצת החוקר
המבנה הוא מבנה "באוהאוז" טיפוסי עם מרפסות זיזיות ארוכות ,הנמתחות לכל
רוחב החזית .המבנה הצמוד אליו ,ברח' דב הוז  ,20הוא כמעט העתק תמונת ראי
שלו .הייחוד הוא בהיות שני המבנים צמודים ,כשני אגפים של בנין אחד ,ולהופעתם
הפיסית המשותפת יש ערך מוסף .אני חושב שהבנין ראוי לשימור וממליץ לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור  1034 -הכתובת  -רח' ריינס 39
המייצג  -מייצג את עצמו

המתנגד  -מנחם סגל

עמדת המתנגד -
כאמור ,לגבי ההתנגדות של אותו מתנגד למבנה ברח' דב הוז  ,22הטיעונים לגבי שני
המבנים כמעט זהים .הבנין בריינס משעמם ובנאלי ,ללא ייחוד בקומת הקרקע .יש
לו מרפסת שהיה מבקש להריסה ,ובמקומה לקבוע חנייה בקדמת המגרש )נציגי
הועדה המקומית ,הסבירו לו שזה אסור בלי קשר לנושא תכנית השימור(.
מוכן לוותר על זכויות היתר לבנייה נוספת ,העיקר שירדו ממנו עם ענין השימור.
הוא חושש מהדבר הפשוט ,שאם הוא ירצה לעשות דברים בביתו ,שכל אחד עושה
בבית ,ושלא יגידו לו שהיות וביתו הוא בנין לשימור ,לכן הוא מנוע מלבצע דברים
בביתו .הוא יודע שבסדר הגודל של המגרש ברח' ריינס  ,39ששטחו מעל  500מ"ר,
נותנים לבנות  5קומות .אבל אינו יודע אם יתירו לו לבנות היות והבנין נמצא
במסגרת תכנית השימור .העיריה רוצה להכנס לתוך רכושו.
עמדת הועדה המקומית
בית דרזנין ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1938לפי תכניתו של
האדריכל גרשון סטמפלר .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק' /
 25.0נק' .המבנה במתחמים שמסביב לכיכר דיזנגוף ,גם ברחוב ריינס וגם ברחוב דוב
הוז .זהו אחד המתחמים הכי חשובים של "העיר הלבנה" ,הרצף של המבנים הוא
ממש עקרוני .בריינס נבחרו  20מבנים לשימור ,מתוך  60המבנים המרכיבים רחוב
זה .תכנית ס' חלה על שני המבנים הללו )בריינס ובדב הוז( ,וניתן לממש אותה ,כולל
העמקה ,של הדירות האחוריות ,העמקה של השטחים מתחת למפלס הכניסה
בדירות האחוריות .האיסור היחידי הוא על הריסת המבנים.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
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המבנה ,הוא מבנה אופייני לסגנון הבינלאומי .האמת היא שאין לו ייחוד
ארכיטקטוני ,אבל הוא תורם למסה של המבנים המשומרים בסגנון זה ,ובכך
חשיבותו שהוא מוסיף את חלקו למסה הקריטית של המבנים לשימור במתחם זה.
אני מוצא אותו ראוי לשימור ,ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור –  629הכתובת  -רח' כרמייה 3
המייצג  -עו"ד ישראל עזריאלי

המתנגד  -גב' טליה קלינג

עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית(
 .1אין ייחודיות במבנה ,ואין שום מימצא ההופך אותו ראוי להיות חלק ממורשת
הבניה של תל-אביב.
 .2החלת התכנית על בנין זה גורמת לפגיעה בלתי סבירה בזכות הקנין ומטילה
עליה מגבלות מחמירות.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית(
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937על פי תכניתם של האדריכלים א .ברגר
וי .מנדלבוים .צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל  60.0נק'  24.5 /נק'.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר –
מבנה זה נדון כבר במסגרת התנגדות אחרת של בעלי חלקה  ,19שיוצגו ע"י השמאית
גב' פנינה אבן חן .בישיבה מס'  .5בתאריך  ,29.4.03אני מפנה את הקורא להמלצתי
דאז שמבנה זה אינו מן המבנים היותר חשובים בתחום השימור ,וכי הציונים
שניתנו לו מופרזים .המלצתי לועדה המחוזית לקבל את ההתנגדות ,ולהוציא המבנה
מתכנית השימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 10 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור  1041 -הכתובת  -רח' ריינס 55
המתנגדות – גב' ב .וקסמן וגב' ר .פרט

המייצג  -מייצגות את עצמן

עמדת המתנגדות ) -תמצית(
 .1חזות הבית רגילה ביותר ואינה מיוחדת בשום פרט ,שאינו קיים במרבית
הבתים בתל אביב שנבנו באותה תקופה.
 .2בקרבת הבית ,ברח' אדם הכהן ,נבנה מגדל רב-קומות למגורים .לאור הקמתו
של המגדל במרחק כמאה מטרים מהבית ,אין מקום להטיל מגבלות כלשהן על
בנייה בבית ,לרבות בנייה לגובה.
 .3מתכנן הבית אינו אדריכל ידוע שיש לשמר את עבודתו .באזור שסביב הבית
לא נשמרת אחידות סגנונות ולפיכך אין להורות על שימור הבית.
 .4תכנית השימור פוגעת בזכויותיהם הקניניות לרבות בזכותן לבנות על הגג לפי
היתר שהוצא בעבר ,בזכות לבצע תוספות ושינויים ,כולל בניית מעלית וחנייה.
 .5תכנית שימור תגרום לירידת ערכו של הבית.
 .6המבנה נמצא ליד רמזור ,ובגין עובדה זו והתנועה המוטורית ברחוב ריינס ,הן
סובלות מרעש ומזיהום אוויר.
 .7כדי לתפעל את הבית כפי שצריך ולבנות על הגג לפי זכויות הבנייה ,יש צורך
להתקין מעלית )עדיף ליד מבואת הכניסה הקיימת(.
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עמדת הועדה המקומית-
בית חסיד ,בסגנון הבינלאומי נבנה בשנת  1937לפי תכניתו של האדריכל ש .שן
אריה .צוות השימור קבע לו ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  27.0 /נק' .דהיינו
המבנה מיועד לשימור רגיל.
למבנה יש איכויות המצויות כמעט בכל המבנים ברצף מרח' גורדון לשד' בן גוריון.
בנין זה הוא חלק מהרצף ויש גם רצף די חזק .אין בעיה למקם מעלית חיצונית
בחזית הצפונית בחזית הכניסה הדרומית תהיה בעיה למקם את המעלית .תכנית
השימור מכשירה דירות בקומת מרתף ואת הבנייה על הגג לפי תכנית ס' )סמך(,
בסדר גודל של  150מ"ר.
המלצת החוקר -
מבנה זה ,בעל איכויות ארכיטקטוניות טובות .היחס בין הגושים המבניים
המוסטים אחד כלפי משנהו ,הכניסה בתפר שבין הגושים .חתך המרפסות בחזית
הקדמית והמרפסות המופנמות בגוש האחורי .כל אלה מקנים למבנה ייחוד ,יחד עם
סממנים אופיינים לסגנון הבינלאומי .ראוי בהחלט לשימור ומומלץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 - (9
הכתובת  -רח' ארלוזורוב  - 93חזית קדמית,
מס' המבנה ברשימת השימור – 154
רח' בן סרוק 2א' ,חזית אחורית
המתנגד  -גבי אלפסי  -מנכ"ל חב' נכסי
ההסתדרות בשם חברת העובדים
הכללית

המייצג  -עו"ד סמדר גרוס ועו"ד אופיר נאור

עמדת המתנגדים -
 .1חברת העובדים היא בעלת קומפלקס הבנינים המכונים "בית הועד הפועל" של
הסתדרות העובדים הכללית.
 .2הבנין נבנה בקונספציה של האדריכלות הציבורית של שנות החמשים ע"י
האדריכל דב כרמי.
 .3הבנינים בנויים בקוים ישרים וחדים ללא כל סגנון המייחד אותם והשולט
בבנייה המודרנית של אותו זמן ,הקומפלקס מהווה "גוש" ענק ובולט ,וצבעו
צבע בטון אפרורי וחסר כל חן .כדי לשוות לבנינים אלה ,מראה חדש מתחייב
שיפוץ מאסיבי בקווי הבנינים ובחזות החיצונית ,תכנית השימור לא תאפשר
זאת.
 .4המתנגדת שוקדת שנים על הכנת פרוגרמה תכנונית לשינוי המתחם וקבלת
התכנית תפגע משמעותית במימוש תכנית המגירה.
 .5הוראות התכנית נוקשות ביותר ומחייבות שימור מוחלט של חזית וחצר הנכס.
 .6התכנית תפגע ביכולת ניצול מירבי של אחוזי הבנייה הגלומים במקרקעין,
בהתאם לתכנית המפורטת החלה עליהם .זכויות הבנייה הקיימות ותכנית
השימור תגרום לאי-מיצוי זכויות הבנייה .המוערכות בהיקפים גדולים יותר
)בין  500%ל.(750% -
 .7התכנית מחייבת פרוצדורה ארוכה ומסורבלת לצורך הוצאת היתרי בנייה.
 .8אופן הבנייה המותר בתכנית הינו מחמיר מאוד במגבלותיו.
 .9התכנית פוגעת באופן מהותי בקנינם של הבעלים ,ומהווה מעין "הפקעה" דה-
פקטו.
 .10היבטי הבנייה ללא הותרת כל חופש תכנוני לבעלים אינו מתיישב עם זכות
הפרט על קנינו ורכושו ,ונוגד את חוק יסוד "כבוד האדם וחירותו".
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.11
.12

.13

.14
.15

.16

.17
.18

את השאיפה לשמר מבנים בעלי ערך אדריכלי חברתי והיסטורי ,המהווה
אינטרס מובהק ,יש להכפיף לאינטרס הפרט לנהוג בקנינו הפרטי ללא סייג.
טיעון זה הינו כבד משקל בהתחשב בכך שהבנין מצוי במיקום מרכזי
ואסטרטגי ,בקירבת העיריה ,בתי המשפט ,מע"ר עסקים ,אזור שבו ניתן לנצל
אחוזי בנייה גבוהים ביותר .החלת תכנית השימור תפגע ביכולת לקבל היתר
לניצול מירבי.
הקומפלקס הבנוי נמצא על נתיבי התנועה מרכזיים בתל אביב ,ברח'
ארלוזורוב ורח' אבן גבירול ,דרך מנחם בגין ונתיבי איילון .גודלו של האתר
ומיקומו ,הן אורבנית והן תחבורתית הופכים אותו למקום ייחודי במינו בכל
תל אביב ולמקום בעל פוטנציאל עסקי אדיר .ניתן להופכו לאחד המרכזים
המגוונים ,התוססים והכלכליים של המדינה .החלת תכנית השימור נוגדת את
שיקולי התכנון האורבני התואם את המתחם הספציפי.
תכנית השימור המיועדת תגרום לירידת ערך משמעותית של המיתחם כולו,
המוערך כיום בעשרות מיליוני דולרים.
"אין ערך הסטורי ראוי לשימור במבנים האלה ,מדובר בסך הכל באכסניה
לארגון  -עובדים .זה לא איזה שהוא מוסד ממשלתי ,זה לא איזה מוסד
שלטוני ,זה לא מזוהה עם איזו שהיא אידיאולוגיה ,או איזו שהיא תפיסת
עולם".
"וגם אם יש איזה שהוא ערך אדריכלי לבנין ,שאינו בנין פעוט אלא נכס גדול -
מימדים ,הריהו בטל בשישים לעומת הערך האדריכלי שניתן להפיק ממתחם
כזה".
וכן " -ההסתדרות סבורה שאין איזה שהוא ערך אדריכלי מיוחד ,מדובר בגוש
בטון ,אין בו הרבה ייחודיות".
"ניתן להקים שם תכנית רחבת מימדים שתשלב כיכרות ,שתשלב איזו שהיא
אפשרות לחיי מסחר באופן שמתאים למיקום הנכס בלב השוקק של מרכז תל
אביב".
"נכונים ליזום מהלך של שיתוף פעולה עם העיריה על מנת לבחון חלופות
שישלבו .יש כמה חלופות שניתן לדון עליהן .מעלים רעיונות שהועלו ,אבל
דורשים ליבון ,אחת כזו היא חלופה שהם מבינים שהיא בעייתית ,למשל:
לשמר את הבנין המרכזי ולהרוס את שלושת הבנינים הנוספים .או להרוס את
התוספת למבנים שנעשתה בשלב מאוחר יותר ,וחלופה נוספת ,זה להרוס
ולהקים שם משהו שיהיה הרבה יותר נעים לעיין שיאפשר מעבר של ציבור
שם".
ניתן להכין תכנית שימור גם עם היקף פגיעה מצומצם יותר והפגיעה הנוכחית
היא גדולה מעבר למה שנדרש .מדובר על אתר בן  14דונם באזור יקר בתל
אביב ,שניתן לנצל אותו.
בעזרת משרד אדריכלים משה צור ,הכינו הצעת תכנית אלטרנטיבית הכוללת
מגדל בן  32קומות שייבנה במגרש ,למגורים ומעט מסחר.

עמדת הועדה המקומית
מדובר בבניני הועד הפועל של ההסתדרות ,קומפלקס בנוי בסגנון הבינלאומי שנבנה
ע"י אדריכל דב כרמי בשנת  .1952צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה = 60.0
נק'  32.0 /נק' ,שהכלילו בקטגוריה לשימור בהגבלות מחמירות.
המבנים הללו הם מבנים מובהקים לשימור וצריך לשמר אותם .הם מופיעים גם
כהישגים ארכיטקטוניים חשובים בפרסומים בינלאומיים לנושאי האדריכלות .זה
אינו מונע מהועדה המקומית לתכנון את הסמכות שלה להצטרף .ליוזמה או לעודד
יוזמה לתכנית אחרת תבוא ותשנה את תכנית השימור.
כשהוועדה המקומית תשקול כל יוזמה חדשה במסלול זה היא תיקח בחשבון
שיימצאו אמצעים לשימור ראוי של המבנים האלה .ייתכן מאוד שהועדה תתנה
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תנאים בתכנית החדשה ,שיבטיחו כי השימור יהיה ראוי וברמה גבוהה .בסקר של
ארגון אונס"קו שהוקדש למבנה זה נאמר מפורשות שהמבנה הוא אחד המבנים
החשובים של הבנייה הציבורית בשנות ה .50-המגרש של בניני הועד הפועל נמצא בין
מתחם סומייל )בן  30דונם( ומתחם רמז-ארלוזורוב ,ממזרח לו .יש להתחשב
בתכנון ,בכל המתחמים .כל תכנית שתוגש תידרש לטפל במבנים לשימור שבמגרש
"הועד הפועל".
המלצת החוקר
למרות שהקומפלקס קיבל ציון משוקלל בן  32.0נקודות ,הוא קוטלג לשימור
בהגבלות מחמירות כפי הראוי לו .בטוחני ,שבמחשבה נוספת ,לגבי ציונים שניתנו
לכמה פרמטרים בבנינים אלה ,ניתן להעלות את הציון ,כמו למשל בעניין הערך
החברתי-היסטורי וכן בעניין המיקום .כשמדובר על בנין מגורים קטן יחסית יש
חשיבות ,אם הוא חלק ממתחם נרחב יותר של מבנים מגורים .במקרה של מבני
הועד הפועל ,הקומפלקס הוא כה גדול מימדים ,שאינו זקוק לתמיכה ננוספת של
מבנים לשימור מסביבו .הקומפלקס הוא המתחם ,בעל חשיבות אורבנית ונצפות מן
המעלה הראשונה ,יחד עם זאת בגלל גודלו של המגרש ) 14דונם( ,קרוב לוודאי
שניתן יהיה בעתיד להוסיף בנייה במגרש זה כפוף להחלטות הועדה המקומית
לתכנון .כהמלצה מקצועית אישית ,אוסיף רק שבמקרה של בנייה נוספת ,רצוי מאוד
לבחור בפתרון שתכסית הקרקע שלו תהיה מינימלית )גם אם זה יחייב התנשאות
המבנים לגובה רב( .זאת כדי לאפשר גם בעתיד מבט חופשי במידת האפשר אל
הקומפלקס המקורי של בניני הועד הפועל .ממליץ לדחות את ההתנגדות מכל וכל
)במאמר מוסגר ובקול מוצנע ,אומר רק שנימוקי נציגי ההסתדרות בענין חשיבות
הקומפלקס וערכו של הבנין ,היו תמוהים ביותר ובלתי מובנים ודי לחכימא!(.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 9 - (9
הכתובת  -שדרות ח"ן 15
מס' המבנה ברשימת השימור – 490
המתנגד  -גב' א .פרידברג וגב' ח .רותם המייצג  -משרד עו"ד בועז רווה )ובשמו עו"ד
עומר יעיש(
עמדת המתנגדות ) -תמצית(
לא ברור על בסיס מה נקבע הבנין לשימור ,מה היו הקריטריונים לקביעת
.1
השימור.
התכנית פוגעת בזכות הקנין שלהן.
.2
 .3התכנית תמנע את התקנת המעלית החיצונית לבנין ,או תהפכה ללא כדאית.
העדר מעלית יפחית את ערך הדירות באופן משמעותי.
 .4מבקשים לצמצם את כל המגבלות הקבועות לחזית הבנין בלבד ולאפשר בניית
קומות נוספות על גג הבנין.
 .5אישור תכנית השימור ימנע או יסרבל פתיחת פתחים בגדר חצר הבנין ,לצורך
יצירת מקומות חנייה בחצר הבנין.
עמדת הועדה המקומית
בית ליב ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה ב 1939-על פי תכניתם של האדריכלים
ברגר ומנדלבוים .צוות השימור העניק למבנה את הציון המשוקלל הגבוה =  60.0נק'
 29.0 /נק' .זוג האדריכלים הללו בנו כ 300-מבנים בתל אביב באיכות מאוד גבוהה,
כמו גם מבנה זה .זה אחד המתחמים הטובים ביותר על "פילוטי"  -עמודים ,בתל
אביב.
אין בעיה לממש מעלית חיצונית בחזית הצפונית או הדרומית ,אך לא בחזית
הראשית.
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אין בעיה גם לחנות לאורך אחת החזיתות הצידיות ,בטור )מכונית אחת אחרי
השנייה( וזאת כדי להגן על הפילטר הירוק בין המבנה לרחוב ,לטובת הדיירים ,וגם
כדי להגן על אותן חצרות שהן עדיין מגוננות.
לגבי זכויות הבנייה ,הקומה היחידה שניתן להוסיף ,תהיה רק לאחר אישור תכנית
השימור .בניית הדירה האחת הגדולה ,תיווצר ע"י איחוד חדרי היציאה לגג,
המותרים כיום לבנייה.
המלצת החוקר -
המבנה אופייני מאוד לסגנון הבינלאומי ,בגין המרפסות הזיזיות הבולטות והחלונות
האופקיים .המבנה מייצג ברמתו את מה שניתן לכנות רמת "הבינוניות הגבוהה",
ובתור שכזה הוא מהווה תרומה נוספת חשובה ליצירת מסה קריטית של מבנים
לשימור בסגנון הבינלאומי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור –  179הכתובת  -רח' ביאליק 19
המייצג  -אפי אשר ועו"ד בועז רווה ועו"ד
עומר יעיש

המתנגד  -גב' מלכה אשר

עמדת המתנגדים -
 .1ידוע שהוגשו התנגדויות גם ע"י בעלי הזכויות הנוספים .למתנגדת בעלות על
שליש הזכויות בבנין זה.
 .2בנימוקים שפורטו לעניין הגדרת הבנין לשימור .צוין הבנין כבית כנסת ,זו
הנחה שגויה.
 .3הבנין כיום נמצא בשלב בו יש תביעה לפינוי פולשים נוספים לבנין הזה.
 .4תכנית השימור תגרום לפגיעה בזכות הקניין.
 .5כיום בנוי בנין בן קומה אחת בשטח  200מ"ר.
שטח המגרש כולו כ 1,100-מ"ר לפני כעשר שנים אושרה להם עקרונית בנייה
בהיקף  2,000מ"ר.
עמדת הועדה מקומית
בית חוה שפירה )ולפני כן בית איסמעילוף( ,בנין מיוחד ,שהוקם בדגם של וילה
עירונית .במקור שימש לסנטוריום .נבנה בשנת  1922ע"י האדריכלים יוסף ברלין
ויהודה מגידוביץ' .בשנים האחרונות שימש כבית כנסת .קיבל הודעה למבנה מסוכן
בדרגה  .3צוות השימור העניק לו ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  40.0 /נק'
דהיינו לשימור בהגבלות מחמירות.
התכנית לבנות מלון בן  5קומות ,ובו רצפות בנויות בהיקף ) 250%אחוזי בנייה( לא
אושרה; מבוססת על תכנית עירונית ישנה לבניית בתי מלון באזור זה.
מראש ,אושרו בתכנית המקורית ,שתי קומות ,מהן נבנתה רק אחת.
בסוף שנות ה 80-המבנה הפך לסנטוריום ,בגלל מיקומו הגבוה יחסית של המגרש
ובגלל הגינה האחורית .מבחינת הערך האדריכלי ההיסטורי שלו ,זו הוילה העירונית
הראשונה ,עם קווים נקיים ,על פי עקרונות המודרניזם שאדריכל ברלין הביא איתו
מאירופה.
חשיבות רבה יש למבנה זה שנמצא ברחוב ביאליק ,הנמצא באזור ההכרזה של
אונס"קו על תל אביב כ"מורשת שימור עולמי" ,וכמתחם הכולא בתוכו את כל
תקופות הבנייה בעיר .מוצע לדחות את ההתנגדות ,לדעתם אין פגיעה במתנגדים.
ויש פתרונות ותמריצים שתכנית השימור מספקת ,המאזנים כל פגיעה שיוזמי
התכנית זיהו אותה .הזכויות שניתן לנייד אותן ,הן מעבר לקומה הנוספת שמותר
לבנות אותה.
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המלצת החוקר
מבנה זה נידון כבר בישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 6בתאריך  ,2.4.03ואת
המלצתי כתבתי כבר לגבי השמיעה באותה ישיבה .הצעתי להמליץ על הקטגוריה של
"האופציה" לבעלים לבחור בין "ניוד זכויות" לבין בנייה במגרש המקורי .במקרה
כזה ,יש להותיר את הבנין הקיים לשימור במגרש ,להוסיף לו קומה שנייה המותרת
לפי התכנית המקורית ,ולשפץ את המבנה ברמה "שימורית" גבוהה כנדרש.
במקביל ,לתכנן תוספת מבנה באותו מגרש עצמו ,שהנו גדול למדי ,כך שלא יפגע
בבנין המשומר ,כאשר המגבלה המפורשת ,שאין לפגוע בבנין לשימור .פתרון מפורט
ניתן לתאם בין צוות השימור ,אגף התכנון של מהנדס העיר מתכננת המחוז ונציגי
בעלי המבנה לשימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 205 -
הכתובת  -שד' בן גוריון  37פינת רח' גרץ 1
המייצג  -עו"ד עמיהוד בן פורת ועו"ד לביא בן
פורת

המתנגד  -דב ואריה לאוטמן

עמדת המתנגדים ) -תמצית(
 .1הגדרת הבנין לשימור מטילה מגבלות מרחיקות לכת על זכויות הקנין של
הבעלים לנצל את המבנה ולפתחו.
מגבלות אלו כוללות בין היתר ,איסורי הריסה ,הגבלת זכויות בנייה .הטלת
איסור על כל פעולה חיצונית ופנימית המשפיעה על מעטפת המבנה או שינוי
מערך החללים הפנימיים.
 .2התכנית מטילה חובת שיפוץ והחזקה על חשבון הבעלים ,ללא קשר למשמעותו
הכלכלית וללא פיצוי.
 .3החלת תכנית השימור על המבנה ,נגועה בחוסר סבירות קיצוני.
 .4הלכה למעשה ,יש בתכנית נסיון להפוך מבנה מודרני שתוכנן בהתאם לסגנון
בנייה משנות ה 20-וה 30-של המאה ה ,20-שאין בו מאפיינים יוצאי דופן
ל"מוצג מוזיאוני" .להקפאה זו אין הצדקה בעיקר לאור שימור נרחב של
מתחם "באו-האוז" אשר המבנים שבו הוכפפו למגבלות מחמירות.
 .5אין אפשרות לפתור את בעיות החנייה של הבנין.
עמדת הועדה המקומית
"בית לאוטמן" הוא מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1954על פי תכניתו של
אדריכל דב כרמי .צוות השימור העניק למבנה ציון משוקלל גבוה =  60.0נק' 31.5 /
נק' ,אך עדיין מייעדו לשימור רגיל.
תכנית השימור אינה אוסרת על החנייה ,זו נקבעה ע"י מדיניות חנייה כוללת לעיר
תל אביב .לפיה ,מותר לחנות בצידי המבנה ,בטור ,אך לא בחזית הבנין .הועדה
ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה הוא דוגמא מעולה למבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר של שנות החמישים
)שונה מסגנון "הבאו האוז" המוקדם ,למשל בעניין המרפסות הפנימיות המובלעות(.
התכנית אוסרת על שינויים פנימיים לא מתואמים ,אם הם פוגעים בחזות החיצונית
של המבנה .הבניין ראוי לשימור ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (9
הכתובת  -רח' התבור  39פינת רח' רבינוביץ -
מס' המבנה ברשימת השימור 456 -
שפר 9
המייצג  -מייצגת את עצמה

המתנגד  -גב' עדינה סביר-רוזן

עמדת המתנגדת ) -תמצית(
מדובר במבנה רעוע בן שתי קומות שנבנה בשנת  .1925במבנה  4דירות בשטח כולל
של  300מ"ר 3 .מהן הוכרזו ע"י העירייה כבלתי ראויות לשימוש ועומדות ריקות
מזה שנים.
בשל מצבו ההנדסי של המבנה ,עלות שיקומו לשימור גבוהה מעלות בניית מבנה
חדש.
מצב המבנה אינו מאפשר זכויות בנייה של כ 220-מ"ר נוספים ,לא ניתן יהיה לתמרץ
שימורו בהליך של שינוי זכויות בנייה.
איסור הריסת המבנה ,מונע גם מימוש האפשרית לבנות מרתף וחנייה תת קרקעית.
כמעט כל המאפיינים אשר ייחדו את המבנה בעבר נהרסו או נגנבו ,בין היתר עמודי
גדר הבנין.
עמודים דקורטיביים שהיוו את מעקה מרפסת קומת הקרקע נעקרו ממקומם
ונגנבו .התריסים והחלונות בחזיתות הבנין התפוררו ונשברו .דלת כניסה מעוטרת
נגנבה.
למעשה אין מדובר בשימור מבנה ,אלא בשיחזור ובנייה מחדש של מרבית
המאפיינים שהיו ראויים אולי לשימור .זאת במבנה רעוע שיידרש לחזקו מן היסוד.
בכך תהיה תועלת מזערית  -אם בכלל ,לסביבה ולחזות העיר .המבנים הגבוהים
שמסביבו יגמדו את המבנה שבבעלותה ,אשר כאמור לא ניתן מעשית להוסיף
לקומותיה.
נגרמת פגיעה כספית גדולה בה כבעלת הנכס ,איסור הריסת המבנה יגרום לה נזק
במאות אלפי דולרים .במשך עשרות שנים הוגדר המבנה בתכניות מפורטות כ"שטח
לתכנון בעתיד" .הביאה תימוכין לטענותיה בחוות דעת של אדריכל משה ורשבסקי
ושל המהנדס סיגורה.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  ,1925על פי תכניתו של האדריכל יוסף ברלין.
למבנה חשיבות אדריכלית והסטורית .צווי  3בדבר מבנה מסוכן נמסרו לבעלים
מספר פעמים ,ובפעם האחרונה בשנת  .2001צוות השימור קבע למבנה זה ציון
משוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' ,אשר קבע אותו לשימור רגיל .למבנה יש זכויות
בנייה וניתן להוסיף עליו קומה .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
לפנינו מצב בעייתי מיוחד ,מעין "מילכוד" וזאת בשל הסיבות הבאות- :
.1

מחד ,הבנין בעל מאפיינים ארכיטקטוניים מעניינים .יש לו סגנון עיצובי
מרשים למדי בתחום הסגנון האקלקטי ,ונראה כי יש חשיבות בשימורו.

.2

מאידך ,מצבו הפיסי של המבנה בכי רע .כנראה נגנבו ונשדדו ממנו פריטי מבנה
יפים וחשובים .מצבו ההנדסי הוא כזה שאין אפשרות להוסיף עליו קומה
נוספת ,ללא שינוי רדיקלי במערכת התמיכה שלו וכן שיפוצים רדיקליים
במערכת הקירות הקיימת למניעת סדקים והחלפה מסיבית של טיח מתפורר,
בשל העובדה שאין להתווכח עמה שמדובר במבנה בן  80שנה )!( הבנוי סמוך
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יחסית לחוף הים .כמו-כן ,יש להוסיף לעובדות אלו את העובדה שבמשך כ15-
השנים האחרונות ,הבנין עומד ריק ובמצב הזנחה .לא אתחיל כעת לבחון במי
האשם .אם כי אין ספק שגם לבעלי המבנה "התנהגות תורמת" בהזנחה זו
)אולי מחמת המחשבה שעדיף להרוס את המבנה מאשר לשפצו(.
.3

באופן מעשי ,אם רוצים לשמר את המבנה הזה ,ויש טעם אדריכלי והסטורי
בשימור כזה ,משום שנותרו אך מבנים מעטים יחסית בסגנון האקלקטי ,יש
צורך בקבלת החלטות דרסטיות במקרה דנן .זכויות הבנייה הנוספות שניתן
לממשן במבנה לא יספיקו לכסות את עלויות חיזוק המבנה ,שיחזור אלמנטים
מיוחדים שאיפיינו אותו ושיפוצו "השימורי" .עובדה זו מחייבת השתתפות
כספית מצד "קרן השימור") ,לכשזו תוקם( בשיפוצו ושימורו של מבנה זה .אם
כי בשל אחריותם של בעלי המבנה למצבו )לפחות באופן חלקי( אין לשחררם
מנשיאת חלק ראוי של העול הכספי הכרוך בעלויות השימור.

.4

המלצתי איפוא היא לדחות את ההתנגדות .אבל ,דחייה זו מותנית בכך
שהעירייה תיטול על עצמה השתתפות חלקית בשימור ,באמצעות "קרן
השימור" ,או באמצעי אחר דומה.

מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (9
הכתובת  -רח' זלוציסטי 5
מס' המבנה ברשימת השימור 472 -
המתנגד  -גדעון גרוברט  -מנכ"ל ג.ג .נכסים המייצג  -מייצג את עצמו
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
 .1החברה רואה את עצמה נפגעת באופן חמור ביותר בין היתר מהסיבות
הבאות:
* איסור על הריסת המבנה.
* איסור מוחלט על שינויים חיצוניים.
* דרישה לאישור שינויים פנימיים ע"י הועדה המקומית.
* מגבלות על התקנת מערכות טכניות בבנין לרבות מזגנים ,דוודים ,צנרת וכו'.
* חובת שיפוץ ושיחזור חיצוני ע"פ דרישות מהנדס העיר.
* חובת שיחזור חלקי מבנה שיהרסו עקב סכנת יציבות או התפוררות.
* חובת הגשת תיק תיעוד עם דרישות מחמירות ובעלויות גבוהות.
* איסור על תוספת בנייה  -מבנה עם מגבלות מחמירות.
בנוסף ייגרמו לחברה נזקים נוספים בגין ביטול האפשרות להרחבת הנכס .וכן
האפשרות לאיסור חנייה בחצר.
החברה היא הבעלים של דירה אחת מתוך  7הדירות בבנין זה .דירה בקומת
הקרקע האחורית.
עמדת הועדה המקומית -
בית "אלגזיג" ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר ,שנבנה בשנת  1959על-פי
תכניתו של האדריכל דב כרמי .צוות השימור קבע למבנה ציון משוקלל גבוה = 60.0
נק'  34.0 /נק' ,שהכלילו בקטגוריה לשימור במגבלות מחמירות .זהו מבנה מיוחד
במינו בעיצובו .המבנה מצוין בכל הירחונים המקצועיים כאבן פינה בחשיבה
האדריכלית בתקופה המכונה כתקופה "ברוטליסטית" באדריכלות של שנות
החמישים )במאה ה (20-בתל-אביב.
הועדה המליצה למרות הניקוד הגבוה ,להעביר ל"אופציה" את המבנה הזה .זהו
אותו סיווג ביניים המאפשר לבעלי הנכס להחליט האם הם מעדיפים להשאיר את
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המבנה לשימור במגבלות מחמירות או להעבירו לשימור רגיל ,המאפשר מימוש
זכויות הבנייה במגרש עצמו.
בכל מקרה הועדה דוחה את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מפתיעה מאוד המלצת הועדה המקומית לתכנון ,להעביר את המבנה לסיווג
האופציה וזאת למרות שהמבנה נקבע בפרוש לשימור בהגבלות מחמירות .למרות
שאני מחפש תמיד את הגמישות בפתרונות ,הרי שלגבי מבנה זה אני חולק בפרוש על
המלצת הועדה המקומית .לא בכדי קיבל מבנה מיוחד זה ציון  6נק' עבור העיצוב ו-
 6נק' עבור האדריכל ,ועוד  4נק' עבור החלל הפנימי והחיצוני ועבור חומרי הבנייה
והקונסטרוקציה.
זה מבנה שהגיע ל 34.0-נק' כציון משוקלל ,כאשר הציון עבור מיקומו הוא  2 -נק'
בלבד .משמע ,מבחינת עיצובו הוא נמצא בצמרת המבנים לשימור .אני חושב שזו
המלצה מוטעית של הועדה המקומית .אמנם הדירה בבעלות המתנגד נמצאת
בקומת הקרקע ,ואולי במעין חצי קומת מרתף ,עובדה המקלה במקצת ,להותיר
גמישות בשינויים לגבי קומה ספציפית זו בלבד .אבל בכל זאת אני סבור במקרה
ספציפי ומאוד מיוחד זה ,שפנינה ארכיטקטונית כגון זו תישאר לשימור בהגבלות
מחמירות ,דהיינו תסתמך על "ניוד זכויות הבנייה" שלה למגרש מקבל המה גם
שמצבו הפיסי של הבנין נחשב טוב! אגב ,למרות כינוייה של תקופה זו
בארכיטקטורה כברוטליסטית ,הבנין הזה הוא מאוד מעודן ואלגנטי!
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור  231 -הכתובת  -רח' בן-יהודה 185
המייצג  -עו"ד ציפי מרגלית  -משרד עו"ד
יגנס-טויסטר

המתנגד  -דן לאופר

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
 .1אין בבית הנדון כל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי ,המצדיקים קביעתו כבנין
לשימור.
 .2הבית אינו שונה מבתים רבים הבנויים בסביבתו אשר לא נקבעו לשימור,
קביעת בית זה לשימור ,אינה עונה על עקרון השוויון.
 .3הוראת התכנית כי הבית הינו לשימור ,הינה הוראה שרירותית ,בלתי מוצדקת
אשר אינה נסמכת על קריטריונים אוביקטיביים.
 .4קביעת ההוראות לשימור הבית לזכויות בעליו ולחיובים המוטלים עליהם
מכוחה של התכנית ,נוגדת את חוק היסוד = "כבוד האדם וחרותו" ופוגעת
בזכות הקנין שלו.
 .5קביעת התכנית כמוה כהפקעה של זכויותיו הקניניות ,בלא קריטריונים
ברורים אחידים ושוויונים.
 .6הבית נבנה בשנת  ,1935כיום קרוב לבן  70שנים .הבית במצב פיסי קשה
ומערכות רבות בו הינן על סף כשל מוחלט .מצב זה מחייב תחזוקה שוטפת
יקרה המטילה עליו מעמסה כלכלית בלתי אפשרית.
 .7היות והדרישות לשיפוץ הבית הינן רבות ומגבילות ועלותן גבוהה ,באופן ניכר
אף מעלות בניית בנין חדש ,אין בידו אפשרות והדבר אף אינו כלכלי לשפץ את
הבנין בהתאם לדרישות אלו.
 .8לאור חיוניותם של אלמנטים מודרניים בבנין ,הנמנעים לאור התכנית ,כגון
חנייה תת-קרקעית ,יש לאפשר הריסת הבית ובניית חדש תחתיו.
 .9התכנית מעניקה לועדה המקומית סמכות לאסור חנייה בחצרות המבנים
לשימור .זאת על אף מצוקת החנייה החריפה הקיימת בעיר .אף מבנהו של
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.10
.11

.12
.13

הבית אינו מאפשר כל פתרון חנייה .מניעת האפשרות לבנות בנין חדש ובו
חניה החיונית באזור זה ,גורמת לירידה מיידית ומשמעותית בשווי המבנה.
תכנית השימור נעדרת תכנית כלכלית ותמיכה ציבורית לביצועה.
אגב ,בין עקרונותיה של "האמנה לשימור ערים ואזורים היסטוריים" שהוצאה
ע"י ארגון השימור הבינלאומי-איקומ"וס ,נאמר כך " -כדי לממש את שימור
הערים והאזורים ההיסטוריים בצורה היעילה ביותר מן הראוי שהוא ישתלב
בתכנית פיתוח כלכלית וחברתית ,בתכנון העירוני והאזורי בכל הרמות .ועוד
נאמר שם " -המטרות העיקריות של תכנית השימור צריכות להיות מוצהרות
בבהירות ,כמו גם הצעדים החוקיים ,המינהליים והכלכליים הדרושים
להשגתן".
האמצעים הכלכליים המופיעים בתכנית כתמריצים ,בלתי ישימים ובלתי
כדאיים.
תכנית השימור מגבילה את יכולת התביעה לתביעת פיצויים לפי סעיף 197 -
לחוק.

עמדת הועדה המקומית
בית לאופר ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1937על-פי תכניתו של
האדריכל צבי ספוקויני .צוות השימור קבע למבנה ציון משוקלל בינוני =  60.0נק' /
 24.0נק' ,הקובע אותו לשימור רגיל .הועדה המקומית השיבה לרוב התביעות
והטענות של המתנגד בפירוט רב ,שאין טעם לחזור עליהן שנית; תוך הפנייה לדרפט
ההתנגדויות שהוכן ע"י צוות השימור ומחלקת התכנון של עירית ת"א.
המבנה אינו בהגבלות מחמירות ,כך שהוא יכול לממש את כל זכויות הבנייה שלו
ויש לו הרבה מאוד זכויות )ברח' בן יהודה זכויות הבנייה מגיעות עד .(197.5%
לדעתם יש למבנה זכויות שעדיין לא נוצלו .בנוסף קיימים תמריצים לסיוע בעלות
הנוספת של השימור .זו תוספת המטרז' לחדרי היציאה לגג וחיבורם או איחודם
לכלל דירה שלמה נוספת גדולה יותר ויש גם "במה" עליה עומד המבנה וזה מאפשר
לו את ההתחפרות בקרקע ,מאחור .שיפוץ בדרגה השימורית אמנם עולה יותר ,אך
מחזיק מעמד לטווח ארוך יותר ובסופו של דבר ההשקעה משתלמת וגורמת
להשבחת המבנה .לפיכך ,מוצע לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה אמנם אינו הדוגמא הטובה ביותר לסגנון "הבאוהאוז" ,אבל בכל זאת יש בו
הרבה אלמנטים ייחודיים ,כגון המרפסות הזיזיות הפונות לחזית הרחוב ,והן
משלבות מעקות בנויים עם מעקי צינור "שקופים" ,וכן העלייה במדרגות מן המפלס
של הרחוב או מפלס הכניסה לחדר המדרגות וכן תוספת הגגון העליון הבנוי על
מפלס הגג.
מענים נוספים על אלה שהועברו ע"י הועדה המקומית למתנגד ,נמצאים בפרק
המבוא הכולל בדו"ח ההמלצות של החוקר לועדה המחוזית ,כגון בנושאי זכות
הקנין ,וכן בנושא החנייה .אני מציע למתנגד לעיין בפרק זה ובתשובות המצויות בו.
לאור זאת אני סבור שהמבנה ראוי לשימור וממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור  907 -הכתובת  -דרך מנחם בגין  - 29פינת רח'
נחמני 67
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -אריה ניר
הערה  -התנגדות למבנה זה נשמעה כבר בישיבה לשמיעת התנגדויות מס' - 7
שהתקיימה ב .29.4.03 -עמדת הועדה המקומית והמלצת החוקר ,מצוטטות ממה
שהומלץ בקשר לאותה התנגדות .המתנגד עצמו לא הופיע לישיבה.
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עמדת המתנגד ) -תמצית( )המתנגד הינו בעלים של משרד ודירה בבנין זה(.
 .1מדובר בבנין מיושן ,מסורבל וחסר ייחוד הן מבחינה ארכיטקטונית והן
מבחינה היסטורית.
 .2הבנין לוקה בכל תחלואי המבנים שכבר אבד עליהם הכלח ,כולל חוסר
במקומות חנייה ,ומערכת ביוב קורסת.
 .3הבנין פונה ברובו לדרך פתח תקוה )דרך מנחם בגין( עמוסת התנועה כך
שאיכות החיים בו על שלושת קומותיו הדלות ,ירודה ביותר .האבק ,הרעש
והלכלוך אינם מאפשרים לדרים בו תנאי חיים סבירים.
 .4בתור שכזה הבנין אינו תורם דבר למורשת הבנייה של העיר ,אלא ההיפך הוא
הנכון ,המשך קיומו במתכונתו מנציח מצוקה ועליבות.
 .5מנגד מראה הסביבה הולך ומשתפר ומקבל חזות מודרנית המתאפיינת ברבי
הקומות שכבר מקיפים אותו.
 .6כדי לשוות מראה נאה יותר לסביבה ,ובהתחשב בחזותה הבלתי הפיכה בגין
רבי הקומות המאפיינים אותה ,פונה לחברי הועדה המחוזית שיתנו היתר
להקמת רב-קומות דומה במקום הבנין המיושן .יתר בעלי הבית מסכימים
לבקשה זו.
עמדת הועדה המקומית
המבנה האמור בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1933על פי תכניתו של האדריכל
פונרוב .צוות השימור העניק למבנה זה את הציון המשוקלל  25.5נק'  /מתוך 60.0
נק' .לפיכך זהו מבנה לשימור בהגבלות לא מחמירות.
המבנה נמצא ברצף של שכונה שנבנתה כקואופרטיב )השכונה מתחילה ,ממערב
למזרח ,ברח' נחמני  55ומסתיימת ברח' נחמני  ,(67כל המבנים בשכונה זהים למעט
מבנה זה ,שהוא פינתי ולכן שונה מהאחרים .השכונה הזו ומבנה זה בתוכה ,היא
מעין מובלעת שנקראת מתחם "הברושים"  -או מתחם "התאומים" היא חלק
ממתחם ההפרדה של אונסקו )כאתר מורשת שימור עולמית( והשוליים ממש בגבול
מתחם ההכרזה .בדרך פ"ת עצמה יש שלושה מבנים לשימור בקטע זה דרך פ"ת ,27
דרך פ"ת ודרך פ"ת .35
יש זכויות לבנין וניתן יהיה להוסיף עליו בנייה נוספת וכן להתקין מעלית חיצונית.
נציגת הועדה המקומית הודתה ,כי העובדה שלא נרשמה בכרטיס המבנה לשימור,
העובדה ההיסטורית שהבנין נבנה ע"י קואופרטיב כחלק משכונת מגורים מיוחדת,
מקורה בטעות וכי יש לתקן טעות זו ,ולפיכך יש למבנה גם ערך חברתי-היסטורי.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה שאנו עוסקים בו ,הוא מבנה ראוי לשימור גם בזכות עצמו ולראייה ראו את
חלקו הצפוני של המבנה ששופץ באופן חלקי ,גם את מבנה חדר המדרגות עם החלון
המאורך )דמוי תרמומטר( ואת חלקו הדרומי של המבנה המתייחס בצורה מעוגלת
לעיצוב הפינה .אך המבנה הוא גם חלק מקומפלקס שלם שנבנה ברחוב נחמני
כקבוצת מבנים  -ע"י קואופרטיב .מכאן שלמבנה זה גם חשיבות היסטורית
חברתית ,אלא שהציון לפרמטר זה נשכח בטעות .אילו היה ניתן הציון  1או 2
לפרמטר זה ,היה סך הנקודות הכולל גדול ב 2-נק' עד  4נקג' ,ומגיע בסך הכל ל27.5-
נק' עד  29.5נק' ,שזהו ציון מכובד ברמה הבינונית .מכאן ניתן להעריך שזה בנין
הראוי לשימור והוא ממלא יותר מפונקציה אחת בתכנית השימור .נוספת העובדה
שציר זה של דרך פ"ת )דרך מנחם בגין כיום( תוחם את תחום ההכרזה של ארגון
אונסקו כאתר מורשת שימור עולמית ובאזור זה יש בהחלט קבוצה לא מבוטלת של
מבנים לשימור.
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בכל הנושאים הכלליים יש התייחסות בפרק הפתיחה הכולל של דו"ח ההמלצות,
וזה כולל את ההתייחסות לפגיעה בזכות הקנין וכן לנושא אופן הבחירה של המבנים
לשימור ולענין הקריטריונים לבחירת המבנים לתכנית.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 907 -

הכתובת  -דרך מנחם בגין - 29
פינת רח' נחמני 67

המייצג -מייצג את עצמו
המתנגד  -עו"ד דוד קולקר
הערה  -כאמור לגבי ההתנגדות הקודמת ההתנגדות למבנה זה כבר נדונה בישיבת
שמיעת התנגדות מס'  ,7שהתקיימה ב .29.4.03 -עמדות הועדה המקומית והמלצת
החוקר העקרונית ,מצוטטות כבר לגבי התנגדותו של מר אריה ניר ,וכך גם לגבי
התנגדות זו הנוכחית ,נא לעיין במה שנכתב לגבי ההתנגדות הקודמת.
עמדת המתנגד ) -בתמצית( )לא הופיע לישיבה(
 .1המתנגד הוא בעלים של מספר חלקות משנה ברח' נחמני  67פינת דרך מנחם
בגין ) 29דרך  -פ"ת(.
 .2הבנין אינו ראוי לשימור ,אין בו ייחוד .הכרזתו כבנין לשימור תנציח עזובה
בעוד שפיתוח נאות ברוח החזית החדישה של רחוב דרך פ"ת תביא שיפור
ורווחה לבעלי הנכס ולציבור.
 .3בשנת  1993השקיע עשרות אלפי דולרים בהנחייתה של אדר' ניצה סמוק
בשיפוצו של הבנין ,אבל התוצאה הסופית עלובה ואין לה השפעה ויזואלית.
 .4מצוקת החנייה ברחוב זה בולטת ושימור המצב הקיים פירושו הנצחת הבעייה
במקום פתרונה.
 .5לצד פתרון החנייה ,יש מקום לטפל גם בעורק התחבורתי ,דבר שייתכן רק
במסגרת תכנון כולל של כל הגוש הפונה לחזית בו כמקשה אחת.
 .6הבתים הישנים והמכוערים בחזית דרך מנחם בגין )דרך פ"ת( בין רח' מזא"ה
לרח' נחמני ,שאינם נכללים בהצעה לשימור וביניהם בנין משרד המסחר
והתעשייה ,מכוערים ,מיושנים והריסתם ובנייה חדשה תחתם ,מתבקשת!
עמדת הועדה המקומית -
נא לראות ההתייחסות לגבי ההתנגדות הקודמת לאותו מבנה עצמו.
המלצת החוקר -
נא לראות ההמלצה לגבי ההתנגדות הקודמת לאותו מבנה עצמו.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 10 -
המתנגד  -גב' גיל מור קרן ,יואל קוטלר וחביב
מירית

הכתובת  -רח' אדם הכהן 10
המייצג  -מייצגים את עצמם

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( )המתנגדים לא הופיעו לישיבה(
 .1התכנית פוגעת בזכויות הקנין היסודיות של המתנגדים ומגבילה זכותם לעשות
ברכושם כרצונם.
 .2על פי התכנית ,העיריה תוכל להרחיב למתנגדים את אופן ביצוע תחזוקת
ושיפוץ הנכס.
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 .3אם תאושר התכנית לשימור ,תיפגע זכותם הקנינית של בעלי הדירות בבנין
לנצל את מלוא אחוזי הבנייה המותרים כיום ,ואלה אשר יותרו בעתיד על פי
חוק.
 .4הכרזת הבנין לשימור ,עשויה לפגוע בסחירות הדירות.
 .5בית המתנגדים מהווה חלק ממקבץ גדול של בתים בתל אביב אשר נבחרו
לשימור באופן "ספונטני" ועל בסיס קריטריונים לא ברורים.
 .6בחירת בתים רבים כל כך לשימור בעת ובעונה אחת מהווה פגיעה קשה
בקניינם של בעלי נכסים רבים.
 .7לא הוכח כי שימור בית המגורים הספציפי הינו תכלית ראויה כחוק.
 .8בנסיבות שוק הנדל"ן המקומי ומצוקת הקרקע ,הכרזה על בתים כה רבים
לשימור אינה סבירה ,שכן היא תגרום להפחתה משמעותית של עתודות
הקרקע לבנייה בעיר.
 .9בכל הנוגע להליך בחירת הבנין לשימור ,אין בתכנית כל הסבר בדבר הדרך בה
נבחר בית מגורים של המתנגדים ,לשימור.
 .10לא הוצג לבעלי הדירות ,ולא ידוע בכלל אם נערך והוצג לגורמים הרלבנטיים,
תסקיר של שמאי מקרקעין המפרט את הנזק הכלכלי הישיר והעקיף אשר
ייגרם למתנגדים ובעלי הדירות.
 .11תכנית השימור המוצעת אינה כוללת כל השתתפות של העיריה או כל גורם
אחר ,בעלויות הנוספות להכרזת הבנין כבנין לשימור.
 .12תכנית העיריה לאפשר ריכוז זכויות בניה של מספר בתים ,אשר נועדו לשימור,
מפלה לרעה את בעלי הדירות הקטנות והמתנגדים ביניהם ,לעומת הקבלנים
והיזמים הגדולים אשר בכוחם לרכז כוח קנייה רב על חשבון בעלי הדירות
הקטנות.
 .13אין התכנית מאפשרת פיצוי ריאלי לבעלי הדירות על הכרזת הבנין לשימור.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1939על פי תכניתו של האדריכל דב כרמי.
צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל הבינוני =  60.0נק'  26.0 /נק' דהיינו
מבנה לשימור רגיל.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה אופייני לסגנון הבינלאומי ,המאוחר יותר.
מתברר שאדריכל גדול כמו דב כרמי ,מצליח אפילו במבנים היותר "בינוניים"
שתכנן להתעלות מעל הסטנדרט "הגבוה" כביכול של אדריכלים אחרים .תכנונו של
בנין זה הוא  -טוב ,כפי הציון שקיבל ,אבל בוודאי לא מצויין )כפי שאדר' כרמי ידע
לתכנן גם מבנים אחרים ברמה גבוהה( .יחד עם זאת מבנה ראוי לשימור ולפיכך אני
ממליץ לדחות את ההתנגדות.תגובות על טענות המתנגדים מצויות בפרק המבוא של
ההמלצות בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור –  752הכתובת  -רח' מרכז בעלי מלאכה  14פינת רח'
יצחק נפחא 5
המייצג  -עו"ד אלון עזרן ממשרד חיים
קוסובסקי  -שחור

המתנגד  -חב' ניו קורטון ס.א.

עמדת המתנגד -
)הערה  -המתנגדים לא הופיעו לישיבה(
 .1לא היה מקום להכריז על הנכס "כמבנה לשימור" .בתכנית יש פגיעה בזכות
היסוד לחופש ושמירה על הקנין.
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.2

.3
.4
.5
.6

עורכי התכנית ניסו לאזן את הפגיעה באמצעות מנגנון פיצוי המבוסס ברובו על
העתקת זכויות בנייה .אולם עצם יישומה וחוקיותה מוטלים בספק .מתנגדים
לתביעת הויתור על זכות התביעה לפיצויים לפי סעיף  197לחוק ,למי שיזדקק
למנגנון הפיצוי שבתכנית.
הפיצוי המוצע מבוסס על תכנית ערטילאית ,שלא ברור אם תתגבש ובאיזה
מועד ניתן יהיה להוציאה אל הפועל .לעומת זאת הפגיעה בקנין היא ממשית.
התכנית גורמת לאי-ודאות משמעותית ביחס לאפשרויות מימוש זכויות בנייה
נוספות.
עורכי התכנית חרגו מהסמכויות שהוענקו להם לפי התוספת הרביעית לחוק,
בכך שהשיתו על הבעלים חיובי שיפוץ ,שימור ושיחזור הרבה מעבר לחובת
תחזוקת אלמנט השימור.
יש למנוע מצב בלתי נסבל ,לפיו הבעלים הפרטיים ,ישאו על כתפיהם את עול
השימור.

עמדת הועדה המקומית
בית מילר ,מבנה בסגנון הבינלאומי )הבאוהאוז( ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכלים
האחים פרידמן .צוות השימור קבע ציון משוקלל בינוני למדי =  60.0נק'  24.0 /נק'.
דהיינו מבנה לשימור רגיל.
המלצת החוקר
המבנה אופייני אמנם לסגנון "הבאוהאוז" ,המרפסות הזיזיות  -הפתוחות )שנסגרו
ברובן( ,חדר המדרגות עם החלון הורטיקלי הנמשך )דמוי טרמומטר( .אבל אינו
הדוגמא המרשימה ביותר בתחום זה .ניתן לאשרו כמבנה לשימור ,כדי ל חזק את
מסת המבנים לשימור באזור זה .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 277 -
המתנגד  -גבאי צבי ושושני אורלי

הכתובת  -רח' י.ל .גורדון  77פינת
סימטת י.ל.ג1 .
המייצג  -מייצגים את עצמם

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
הערה  -אותה התנגדות עצמה באותו נוסח ,נמסרה גם עבור המבנה ברחוב נצח
ישראל ) .2המתנגדים עצמם לא הופיעו לישיבה(.
 .1אורלי שושני היא בעלים של דירה ברח' גורדון  ,77וצבי גבאי הוא בעלים של
דירה ברח' גורדון  ,77וחלקים ב"מושע" ,בבנין ברח' נצח ישראל .2
 .2הנכסים שברשותם ברח' גורדון  77בת"א וברח' נצח ישראל  ,2עברו והשלימו
תהליך של שימור ,תוך עמידה בדרישות ובתנאים מגבילים רבים ,ונדרשו
לעמוד בתנאים מחמירים כאילו תכנית השימור כבר אושרה.
 .3התכנית המופקדת לוקה בחסר בכך שאינה מביאה בחשבון ואינה נותנת
הוראות ,מענה ותמריצים לאותם מבנים ,כדוגמת "המבנים ששומרו"
המצויים בבעלותם ,כאשר מחד אילצו להקפיד על תנאי השימור ללא תכנית
מאושרת כדין ,ומאידך לא נהנו מהתמריצים ופיצויים הקבועים בתכנית
משום שטרם אושרה.
 .4ההליכים אותם אולצו לעבור כאילו תכנית השימור כבר אושרה יצרו עיכובים
רבים במימוש זכויותיהם ,לא איפשרו להם את מימוש הזכויות ופגעו בזכות
הקנין שלהם וחייבו אותם בהוצאות גבוהות.
 .5תוצאות השימור שערכו בבתיהם ניכרות בשטח ,ולכן ניתנות למדידה לצורך
קביעת תמריצים או פיצוי.
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 .6לפיכך יש לתקן ולהוסיף הוראות המתחשבות גם באותם בתים שכבר ביצעו
את אשר התכנית מאשרת ,ואין מקום להפלייה בין הבתים שאולצו לבצע את
התכנית בטרם אושרה ,לבין בתים שיבצעו את תכנית השימור לאחר
שתאושר.
עמדת הועדה המקומית
בית ויסר ,מבנה בסגנון הבינלאומי תוכנן ע"י אדריכל י .פינקרפלד ונבנה בשנת
 .1938בשנת  1998עבר המבנה שיקום ושיפוץ כללי .צוות השימור קבע לו ציון
משוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק' ,שפרושו שימור רגיל .הועדה לא קיבלה ולא
אישרה את ההתנגדות.
המלצת החוקר
המבנה שופץ כאמור לפני כשש שנים ונראה טוב )עובדה היא שהציון אותו קיבל
עבור מצב פיסי הוא  4.0 -נק' שהוא ציון גבוה למדי(.
לגבי דרישות המתנגדים מתעוררות שתי שאלות- :
האם השיפוץ נערך על פי הנחיית צוות השימור של עירית ת"א?
.1
האם ניתן לפצות או לתמרץ בדיעבד פעולת שימור?
.2
על השאלה הראשונה אין לנו תשובה מצוות השימור ,ויש לבחון זאת אתם .על
השאלה השנייה ,יש לקבל עמדתו של היועץ המשפטי של הועדה המחוזית.
בכל מקרה ,תהיינה התשובות על שתי השאלות הללו ,אשר תהיינה ,אלו אינן עילה
לקבלת ההתנגדות .כפי שנראה לי המצב לאור העובדות הידועות .אני ממליץ לדחות
את ההתנגדות .מאידך ,ראוי להמשיך ולטפל בסוגיה העקרונית.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (9
הכתובת  -רח' נצח ישראל  2פינת רח' המלך
מס' המבנה ברשימת השימור 832 -
ג'ורג' 10
המתנגדים  -צבי גבאי ואורלי שושני

המייצג  -מייצגים את עצמם

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
המתנגדים לא הופיעו לישיבה .תאור התנגדותם ,פורט כבר לגבי ההתנגדות
הקודמת ,כי היא נמסרה במשותף לשני המבינם .נא לראות שם.
עמדת הועדה המקומית -
בית מרדכי לברטובסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה ע"י האדריכלים מ .גליק
וח .סימה בשנת  .1934צוות השימור קבע למבנה את הציון המשוקלל הגבוה = 60.0
נק'  29.5 /נק' דהיינו לשימור רגיל.
המלצת החוקר
ראה המלצתי לגבי המבנה הקודם ברח' י.ל .גורדון  .77המלצתי זהה בדיוק לאותה
המלצה .דהיינו ,לא לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 - (9
הכתובת  -רח' הנביאים  25פינת רח' אבן
מס' המבנה ברשימת השימור 391 -
גבירול
המתנגד  -עו"ד דפנה טלגם ואוריאל גורני המייצג  -משרד עו"ד גורניצקי
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
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)המתנגדים לא נכחו בישיבה(
 .1נוסח התכנית שולל מהמתנגדים את הזכות והאפשרות לפתח את הנכס ע"י
תוספות בנייה חיצוניות או ע"י שינויים ושיפורים בתוך הנכס .המתנגדים
דורשים איפוא להוציא את הנכס מהתכנית.
 .2התכנית פוגעת בזכות הקנין של המתנגדים בנכס ,למעלה מן הצורך באופן
שאינו סביר ולא לפי עקרון המידתיות.
 .3העדר הנמקה וחוסר שקיפות ביחס לסיווג הנכס ,פוגם בהחלטה לסווגו.
 .4חוסר סבירות קיצוני בדרישות התכנית לענין שימור מבנה לשימור ואחזקתו.
 .5העדר פתרון אמיתי ,ריאלי וצודק למי שזכויות הבניה נשללו ממנו עקב
התכנית.
 .6המפתח לקביעת שטחי בנייה להעברה למגרש ,אינו ריאלי ומחמיץ את ייעודו.
 .7התכנית מתיימרת לשלול מנפגעיה את הזכות לפיצוי לפי סעיף  ,197דבר שאינו
כדין.
 .8עלויות שימור הנכס על-פי דרישות התכנית עלולות להיות גבוהות ביותר,
שאין ביכולת או ברצון המתנגדים להשקיען ,ואין בסמכות התכנית לכפות על
המתנגדים לשאת בהם.
 .9שווי שטחי הבניה להעברה צריך להיקבע תוך התחשבות בשמאות שיגישו
המתנגדים.
עמדת הועדה המקומית -
הועדה המקומית התייחסה לבנין שברח' הנביאים  ,25אבל הוא בפינת שדרות חן 21
)ולא פינת רח' אבן גבירול( .רח' הנביאים פינת רח' אבן גבירול נגמר בבנין שמספרו
 37ולא  .25סגנונו של המבנה בפינת שד' חן  ,21הוא סגנון בינלאומי ,שנבנה ע"י
אדריכל ר .ברזילי בשנת  .1945צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה =  60.0נק' /
 31.0נק' אבל הוא מיועד עדיין לשימור רגיל .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
הבנין שבפינת רח' הנביאים  25ושדרות חן  ,21הוא בנין אופייני לסגנון הבינלאומי
המאוחר ,ובנין נאה מאוד בן  3קומות על קומת עמודים ,ומרפסות שקועות
מופנמות .זהו חלק חשוב מהמתחם העשיר מאוד של שד' חן .מבנה ראוי ביותר
לשימור ,ומומלץ לפיכך לדחות את ההתנגדות .מענה לכל הסוגיות העקרוניות
שהועלו ע"י המתנגד נמצא בפרק הכולל הפותח את דו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 23 - (9
מס' המבנה ברשימת השימור 1006 -
המתנגד  -עו"ד דפנה טלגם ואוריאל גורני

הכתובת  -רח' רופין  - 2פינת רח'
יהואש 4
המייצג  -משרד עו"ד גורניצקי

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
)המתנגדים לא נכחו בישיבה(
התנגדותם של המתנגדים זהה בדיוק להתנגדות הקודמת שהגישו למבנה ברח'
הנביאים  ,25נא לעיין בתמצית ההתנגדות המופיעה במסגרת ההתנגדות שלפני
התנגדות זו.
עמדת הועדה המקומית -
בית חברת פינת אור בע"מ ,בנין בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1947ע"י
האדריכלים א .גליברמן וג .פרנקל .צוות השימור קבע לו את הציון המשוקלל =
 60.0נק'  26.0 /נק' ,לפיו הוא מבנה לשימור רגיל.
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ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מבנה זה הוא עוד אחת ההדגמות של מבנים שכיניתי אותם ביטוי לבינוניות
הגבוהה .דהיינו מבנה מעוצב היטב ,לא אחד משיאי הסגנון הזה בבנייה ,אבל הוא
מתוכנן כהלכה ,אופייני לסגנונו ומבטא אותו בצורה נעימה וסימפטית ,למרות שנת
הבנייה ) 1947שהיא שנת הסגנון הבינלאומי המאוחר יותר( ,יש עדיין השפעות
ניכרות לסגנון הבאו האוז ומרפסותיו הזיזיות הבולטות .אלא שכאן יש שילוב בין
מרפסת זיזית למרפסת משוקעת פנימה בהמשכה ,הבנין מורכב משלושה גושי
מבנים ,המוסטים מעט ,האחד כלפי משנהו .בסה"כ בנין נעים ,אלגנטי וראוי
לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות .מענה לסעיפי ההתנגדות נמצא בפרק הכולל
הפותח את דו"ח החוקר.
(1-30)6515
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  ,11לתכנית השימור ת"א /2650ב' נשמעו ע"י
החוקר  -אדריכל יהונתן גולני ,בתל אביב ב15.6.03 -
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 316 -

הכתובת  -רח' דיזנגוף 118

המתנגד  -עו"ד שלמה לברון עו"ד אריה ידין המייצג  -עו"ד אריה קדם
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
 .1המבנה אינו מייצג את סגנון "הבאוהאוז".
 .2עדיף להרוס את המבנה ולבנותו מחדש.
 .3פוגעים בזכויות הקנין שלו.
עמדת הועדה המקומית -
בית ליברוביץ ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי נבנה בשנת  1937ע"י אדריכל מ.
רוזנגרטן ,הציון המשוקלל =  60.0נק'  25.5 /נק' .המלצה ,לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה הוא מבנה מעניין עם כמה ניואנסים מיוחדים בסגנון הבאוהאוז ,כגון,
מרפסות זיזיות בולטות עם משטחים בשני מישורים נפרדים ובשילוב סגירת
המרפסת ע"י מוטות ברזל .משטחים בולטים מן "הקופסה המרכזית של המבנה",
המשווים מראה אלגנטי ומתוחכם למבנה זה .בהחלט לא בנין שגרתי ,ראוי לשימור.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .תשובות לנושאים השונים בהתנגדות מצויים
בפרק המבוא בדו"ח החוקר ,ובעיקר לנושאים הכלליים.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (11
הכתובת  -רח' של"ג 9
מס' המבנה ברשימת השימור 1072 -
המתנגד  -ד"ר רוני יורן-הגש ,אריאלה
צוקר ,עופרה לבנוני

המייצג  -עו"ד רווה ,עו"ד יוסף
ויזנברג ,אדר' ר .גינזבורג

עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית(
 .1תכנונו של הבנין כשלנו ,כולל חזיתות מקריות שאינן תואמות את רוח
התקופה בה נבנה ,וגגות שלא נעשה בהם כל טיפול ארכיטקטוני.
 .2הכניסה הראשית לבנין הינה כניסה מקרית מחזית צדדית.
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 .3הבנין במצבו מורם מפני הכביש ,ובמצבו זה לא ניתן לתכנן לו חניות.
 .4הכללת הבנין בתכנית ,מטילה על המתנגדות מגבלות שאינן מחוייבות
המציאות תוך פגיעה בזכויות הקנין שלהן.
 .5המבנה מאד ישן ,ויש לו בעיות בידוד קשות מבחינת המים ,כי הוא סופג
חלחול אדיר של מים.
 .6אי אפשר לממש עוד זכויות בניה כי הבנין לא יעמוד בכך.
 .7ההוצאה לצורך השימור שלו אדירה.
 .8תכנית השימור לא נותנת לבנין כזה ,תמריץ לעשות איתו משהו.
 .9בנין זה יצטרכו להרוס באיזה שהוא שלב.
 .10זהו בנין תל אביבי שאין בו כלום וגם לא שייך לשום תקופה.
 .11לבנין הוספה קומה שפגעה בחזיתו.
 .12כל כמה שנים עושים תיקונים חיצוניים כי הטיח פשוט מתפורר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
בית רייברט ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה ב 1934 -ע"י אדריכל א .כבירי ,הציון
המשוקלל שקיבל הוא =  60.0נק'  27.0 /נק'.
המבנה הוא מבנה תל-אביב טיפוסי שמייצג את המודרניזם של תל-אביב מתחילת
שנות ה 30-עד קום המדינה .אמנם באיזה שלב בשנות ה 50-התחילו לקרוא לבתים,
בתי הבאוהאוז ,אבל זה לא מדויק .בכמחצית מהמבנים הכניסה היא לא בחזית
אלא בצד .האדריכל של המבנה בנה הרבה מבנים .הוא אדריכל טוב למרות שלא
נמנה על האדריכלים המובילים של התקופה .המבנה נבחר לא בגלל שם האדריכל,
אלא בגלל הערך העיצובי של המבנה הספציפי ותרומתו לרחוב .זהו בנין תל-אביב
טיפוסי בקבוצת המבנים שנבחרו לשימור ,מתוך  4000המבנים שנבנו באותה
תקופה .בבנין זה יש פרופורציות טובות בין הפתחים ,ובין המרפסות לבין נפח
הבנין.
המלצת החוקר
מבנה זה הוא מבנה ראוי לשימור ,בגלל האיפיונים של הסגנון הבינלאומי :השילוב
בין המרפסת הבנויה לבין המרפסת "השקופה למחצה" הסגורה בצינורות מתכת.
וכן הכרכובים הצרים מעל המרפסות הבנויות .התוספת על הגג מוצלחת הרבה
פחות .אבל בסך הכל יש מקום לשימור המבנה .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
תשובות כלליות לנושאים הכלליים מצויות בפרק המבוא בדו"ח החוקר .ובכל זאת
אין לעבור לסדר היום על האמירה כי תכנית השימור לא נותנת תמריץ לבנין .כל
מהותה של תכנית השימור היא הבטחת תמריצים לפעולות השימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 235 -
המתנגד  -נורית ומיכאל הולצינגר  -חב'
הולצינגר נכסים

הכתובת  -רח' בן יהודה 214
המייצג  -מייצגים את עצמם

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
 .1הם דווקא חושבים שהבנין ראוי לשימור אלא שהוא לא צריך להיכלל
במסגרת של שימור מחמיר ,אלא שימור רגיל.
 .2הם בעלים של דירה במבנה זה )ברח' בן יהודה .(214
 .3המבנים הללו מאוכלסים בחלקם הגדול ע"י קשישים ,או ע"י אנשים בדיור
מוגן ,ולא מתקבל על הדעת שהם ישאו בהוצאה האדירה שהתכנית דורשת
כרגע ,במידה והיא תיכפה עליהם היא פשוט  -לא תתבצע!
 .4הם דורשים שיינתן להם לבנות  2קומות נוספות על גג המבנה.
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.5

הם דורשים שיינתן להם להתקין מעלית.

עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
המבנה נמנה על  120מבנים בסגנון הבינלאומי שהוחלט לשמרם בצורתם האותנטית
בגלל הייחודיות שלהם ,ובשל כך שמבנה זה שייך לקבוצה קטנה של מבנים תאומים
שנבנו ביחד וכל הקומפוזיציה של שני מבנים שנבנו כתמונת ראי של האחד כלפי
משנהו )בן יהודה  214ובן יהודה  ,(212עם מתיחה אפקית מאד חזקה בין המבנים
כשאחד מוסט בנפח שלו ימינה והאחר – שמאלה .ברגע שמוסיפים על זה קומות ,זה
מקבל פרופורציות ורטיקליות וזה משנה לגמרי את התמונה הארכיטקטונית במבנה
זה .שני מבנים אלה נבדקו היטב ,מכירת הזכויות שלהם )ע"י ניוד הזכויות( תממן
ביד רחבה שיפוץ של שני מבנים ברמה מאד גבוהה .המיקום הסופי של המעלית
ייעשה בתאום עם צוות השימור" .בית אידלסון" ,זה שם המבנה ,נבנה בסגנון
הבינלאומי עם אחיו התאום בשנת  1935ע"י האדריכלים ב .אנקשטיין וז .ברון,
הציון המשוקלל שניתן לו =  60.0נק'  37.5 /נק' ,ציון גבוה מאוד שמחייב הגבלות
מחמירות .דוחים כל התנגדות.
המלצת החוקר
מסכים עם עמדת צוות השימור שמבנה זה יחד עם המבנה "התאום" שלו ,יוצר צמד
מבנים מיוחד ,מרשים ומצוין בפשטותו .אלמלא היה הציון כה גבוה ייתכן והייתי
שוקל את פתרון "האופציה" של הבעלים לבחור בין שימור מחמיר לשימור רגיל.
אבל בציון כה גבוה ,המגיע בדין למבנה זה ,אין אפשרות לבחור באופציה ,אלא
להותירו לשימור בהגבלות מחמירות .בתקווה שהבעלים יפיקו את המירב ממכירת
זכויות הבנייה שלו .דוחה את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (11
הכתובת  -רח' בן יהודה 214
מס' המבנה ברשימת השימור 235 -
המתנגד  -אלי קרניאל ,אריה קרניאל

המייצג – אין

עמדת המתנגדים ) -לא נכחו בדיון(
עמדת המתנגדים זהה בדיוק בנוסחה להתנגדות משפחת הולצינגר ,שהובאה
במסגרת ההתנגדות הקודמת לזו ,לאותו מבנה.
עמדת הועדה המקומית -
זהה בדיוק לעמדת הועדה המקומית ,שהובאה לגבי אותו מבנה ,שצוטטה בדיוק
בהתנגדות הקודמת לזו ,לגבי אותו מבנה.
המלצת החוקר -
זהה בדיוק להמלצתי לגבי ההתנגדות הקודמת הזהה ,לגבי אותו מבנה .השורה
המסכמת שלי היתה שאני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (11
הכתובת  -רח' דיזנגוף  84-86פינת
מס' המבנה ברשימת השימור 305 -
רח' בר כוכבא 52
המתנגד  -פנינה דוידוב ואורלי דוידוב

המייצג  -מייצגות את עצמן

עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית(
גב' פ .דוידוב היא אלמנה בת  ,75המטפלת בבנה החלה בטרשת נפוצה.
.1
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בית זה שהיא הבעלים של מחציתו ,הינו מקור פרנסתה היחיד.
.2
 .3היום היא משכירה חלק מהדירות והחנויות בבית ,מלבד הכנסה זו אין לה
הכנסות נוספות.
 .4הכנסת הבית לרשימת השימור ,עלולה ליצור מצב בו היא תידרש להוציא
כספים לשיפוצו .בכך היא לא תוכל לעמוד כלכלית.
 .5במשך השנים קיבלה הצעות מגורמים שונים למכור את הבית .עם הכרזתו
לשימור ,יחששו יזמים שונים לרכוש את הבית וייגרם לה נזק.
 .6מאידך גם לא ניתן יהיה להרוס את הבית ולבנות תחתיו מבנה מודרני ,מה
שיגזור דין מוות על המבנה.
 .7אישור התכנית פוגע בזכות הקניין שלה )לפי חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו"(.
 .8פגיעה ביכולתה להחליף תריסים וחלונות ,ימנע משוכרי הדירות והחנויות
לחדש את החוזה איתה וייגרם לה נזק.
גב' אורלי דוידוב הוסיפה בעל פה :אנחנו איננו בנויים לשינויים ,אין לנו עניין או
כוח כלכלי לבנות קומות נוספות ,ואיננו רוצים שותפים נוספים לבנין .זוהי פגיעה
בחופש שלנו ובנכס הפרטי שלנו.
עמדת הועדה המקומית
בית שפירא ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י אדריכל א .שיפמן.
הציון המשוקלל הוא =  60.0נק'  28.5 /נק' ,דהיינו מבנה לשימור רגיל .הוצא נגדו צו
למבנה מסוכן בדרגה .3
המבנה מורכב משני מבנים צמודים )דיזנגוף  84ודיזנגוף  (86הבנויים על שתי חלקות
צמודות.
מציעים לדחות את ההתנגדות
התכנית נותנת לבעלים זכויות בניה נוספות כמו איחוד חדרי יציאה לגג .וכן נותנת
אפשרות לחפור מתחת לקומה המסחרית.
המלצת החוקר -
מצבו הפיזי של המבנה אינו מן המשופרים אבל בבנין עצמו יש ריבוי של אלמנטים
מעניינים מן הסגנון הבינלאומי ,החל במרפסות זיזיות בולטות ,המשך במרפסות
מאורכות המתעגלות בקצותיהן ,מרפסות זיזיות שיש להן המשך שקוע כלפי פנים
המבנה ,קורה דקורטיבית על הגג ועוד אלמנטים .לעיתים נדמה שבגין העובדה
שמדובר פה בשני מבנים מחוברים ,יש עושר רב מדי של אלמנטים בניינים .אבל בסך
הכל המבנה ,המשלב שני גושים צמודים ,הוא מבנה מעניין מבחינה ארכיטקטונית
ושימורית.
ממליץ לדחות את ההתנגדות .תשובות חלקיות רבות להתנגדות ניתן למצוא בפרק
המבוא בדו"ח החוקר .כולל הסבר על מידת המחוייבות ליישום התכנית בפועל.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 8 -
המתנגד  -ברטה וחיים נוח

הכתובת  -רח' אילת  52פינת רח'
אברבנאל
1
המייצג  -משרד עו"ד יוסף סמואל,
עו"ד אליסיה בן לולו

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
 .1טענות כנגד אי-אספקת מידע במועד ,לא ברור על-פי מה נבחרו המבנים ומה
הקריטריונים.
 .2המבנה אינו ראוי לשימור ,אין לו ערך ארכיטקטוני או הסטורי.
 .3המבנה משמש להם לאחסנה מסחרית.
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.4
.5
.6
.7
.8
.9

ברשותם אחת מתוך  20יחידות במבנה זה ,ששטחה  250 -מ"ר.
לא ברור מהו סגנון "מיוחד" עליו נמנה המבנה הזה.
קיימת בעיה של ריבוי בעלויות במבנה זה.
התיעוד של המבנה הוא נושא הכרוך בעלות גבוהה )לדבריהם  20,000 -דולר(.
אין בתכנית פירוט האלמנטים הגורמים לשימור בבנין.
על פי הידוע להם חלק מחזית הבנין אמור להיהרס בגין הפקעה לטובת דרך.

עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון "מיוחד" שמשמעו סגנון שאינו "בינלאומי" ואינו "אקלקטי" ,אלא
במקרה זה ,סגנון ערבי יפואי ,שילוב של אלמנטים מזרחיים .נבנה כנראה בשלהי
המאה ה .19-הציון המשוקלל =  60.0נק'  27.5 /נק' .שטח המגרש גדול מאוד -
 1,964מ"ר .באשר להפקעות שהוזכרו ,תכנית השימור מבטלת את ההפקעות כשהן
חלות על מבנה לשימור.
זכויות הבנייה יחושבו לא לפי גודל המגרש הנוכחי ,אלא לפי גודל המגרש המקורי.
מומלץ לדחות את ההתנגדות .הבנין לשימור רגיל.
המלצת החוקר -
מבנה זה נדון כבר בישיבה מס'  ,7והמלצתי הסופית שם היתה לדחות את
ההתנגדות .המלצתי נותרה בעינה ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות .אחת הסיבות
לכך ,היא שיש מעט מאוד מבנים המייצגים את הבנייה היפואית-הערבית בתכנית
שימור זו .מכיוון שמבנה זה מייצג את האלמנטים של בנייה זו בצורה אותנטית ,אני
ממליץ לשמר את הבנין ,על פתחיו המיוחדים ,על קמרונותיהם המקומרים של
הפתחים ומרפסותיו המיוחדות ,בפרק המבוא בדו"ח החוקר יש מענה על הטענות
הכלליות של ההתנגדות ,כולל נושא הקריטריונים וכו'.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 ,10 ,9 - (11
הכתובת  -רח' צייטלין 8
מס' המבנה ברשימת השימור 912 -
המתנגד  -גב' קלרה מזור ז"ל ,ליביה צור,
עדה כצנלסון

המייצג  -עו"ד מרדכי צור

עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית(
הערה  -המבנה ברח' צייטלין  ,8הוא חלק אינטגרלי מן המתחם הקרוי "קרית
מאיר" ,מתחם זה נדון בהרחבה בישיבה שמיעת ההתנגדויות מס'  - 9שנערכה ב-
 .3.6.03גם מהות ההתנגדות שהעלה המייצג עו"ד מרדכי צור ,דומה להתנגדויות
שנשמעו  -בגין המבנה ברח' מאנה  ,17כדוגמא למתחם "קרית מאיר" .עיקרה,
המבנים הישנים ומתפוררים ,אינם ראויים לשימור ,אין להם שום ייחוד
ארכיטקטוני ,וכן שמרבית הדיירים הם זקנים שאינם יכולים לעמוד במעמסת
השימור ,שאין היתכנות כלכלית לשימור ויש בו פגיעה בזכויות הקנין של הדיירים.
אני מפנה תשומת לב הקורא לסקירת ההתנגדות למבנה מס'  684ברשימת השימור,
המופיע כמס' ) 21סידורי( באותה ישיבה מס'  9של שמיעת ההתנגדויות וניתן ללמוד
מן הכתוב שם גם לגבי ההתנגדות לרח' צייטלין .8
עמדת הועדה המקומית
מתחם קרית מאיר ,בסגנון הבינלאומי המוקדם ,בעל חשיבות אדריכלית והסטורית.
נבנה ב 1935-ע"י האדריכלים יהודית סגל ויונתן שלאין .זכה לציון משוקלל גבוה =
 60.0נק'  33.0 /נק' ,שהכלילו בין המבנים לשימור בהגבלות מחמירות .נציגי הועדה
התבטאו כך :לשכונה ערך אורבני גבוה מאוד מבחינת התכנון האורבני  -הרחבה
לגבי עמדת הועדה ניתן לראות בתיעוד של ישיבת התנגדויות מס' .9
268

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

המלצת החוקר
אחזור על המלצתי מישיבה מס'  ,9לגבי מתחם קרית מאיר ,שכוחה יפה גם לגבי
הבנין ברח' צייטלין .8
מתחם "קרית מאיר" הוא אחד המבננים יוצאי הדופן בתל-אביב .הוא יוצר סביבה
אנושית מיוחדת מאוד .זה אינו סותר כמובן את הצורך לשקם ולשפץ את המבנים
הבודדים .אבל הסיווג הזה של שימור רגיל והזכויות הנוספות הלא מבוטלות
לבנייה ,יאפשרו לדעתי את השיפוץ השימורי הראוי )במקרה ספציפי זה של רח'
צייטלין  ,8ע"י "ניוד זכויות בנייה"(.
זה מאפשר לשמור על מתחם בנוי שלם שנבנה על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי
ובתפישה האורבנית והחברתית המתקדמת ,שרבים מערכיהם כוחם יפה ,לא
כמוזיאון לארכיטקטורה ,אלא כמבנן המאפשר חיים אנושיים תוססים ברמה
איכותית .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 1126 -
הכתובת  -שד' תרס"ט 13
המייצג  -עו"ד א.ד .אקר

המתנגד  -יורשי בוריס וורבה

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
תכנית השימור היא פגיעה בקנין בניגוד לחוק היסוד "כבוד האדם וחרותו".
.1
 .2תכנית דורשת את פתיחת המרפסות שנסגרו לפני עשרות שנים ,פתיחתן תיפגע
בשימוש הנוכחי לו הן משמשות.
 .3הוראות השימור והתחזוקה מטילות על בעלי הנכס הוצאות כספיות גדולות
שאינם יכולים לעמוד בהן.
 .4העיריה לא מנצלת אפשרויות להקל על בעלי הנכסים לשימור ,כמו פטור
מהיטל השבחה.
 .5מכיני תכנית השימור פועלים על פי קריטריונים שנקבעו על סמך חוות דעת
בתחום השימור ,אבל חוות דעת זו לא פורסמה.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה ב 1935-ע"י האדריכלים א .ברגר וי .מנדלבוים.
הציון המשוקלל גבוה =  60.0נק'  30.5 /נק' ,המבנה לשימור רגיל .לבד ממבנה אחד,
כל המבנים בשדרות תרס"ט מיועדים לשימור .אם המרפסות נסגרו ללא היתר ,לא
חל על זה חוק ההתיישנות .התכנית מאפשרת מימוש זכויות בנייה של  150מ"ר על
הגג ,או אף  200מ"ר אם שטח הגג עולה על  200מ"ר.
כמו כן יש אפשרות להרחבת דירת קרקע אחורית ע"י חפירה מתחת למפלס הכניסה
ע"י כך תושבח הדירה האחורית ע"י יצירת גינת גן או מעין "חצר אנגלית".
התכנית לא מתייחסת לנושא המיסוי של השבחה מכיוון שהתוספת הרביעית לחוק
התכנון התייחסה לזה .מתחשבים בעלויות השימור ע"י קיזוז בהיטל ההשבחה.
האיסור הגדול ביותר בתכנית הוא הריסת המבנה .העיריה תממן את הכנת תיק
התיעוד באמצעות תמרוץ ,שפרושו הגדלת שטחים לבנייה .התמרוץ מטרתו לגשר על
עודף העלויות של השיפוץ "השימורי".
המלצת החוקר
המבנה המדובר הוא דוגמא אופיינית טובה ומוקדפת של הסגנון הבינלאומי .המבנה
מתאים להשלמת השימור של הרחוב כולו .יש פרטים קטנים אבל משמעותיים,
המשפיעים על המופע הכולל של הבנין .כגון אותה מסגרת בנויה המובלעת מעט
ועוטפת את כל החלונות בחזית הראשית .יש גם מידה של אלגנטיות בסוג כזה של
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עיצוב ארכיטקטוני .אם כמעט כל המבנים ברחוב זה מיועדים לשימור ,זה אומר
משהו על חשיבות הרחוב לתכנית השימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
תשובות לטענות המופיעות בכתב ההתנגדות ניתן למצוא בפרק המבוא הכולל
הפותח את דו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 827 -
המתנגד " -מגדל" חברה לביטוח

הכתובת  -רח' אחד העם  31פינת
רח' קרלניטר 10
המייצג  -יצחק הרץ ,ועו"ד גל
רעות

עמדת המתנגד -
המתנגד הודיע לחוקר ,חד משמעית ובאופן פומבי ,שאין לו ולחברתו התנגדות
למבנה זה.
עמדת הועדה המקומית -
כתוצאה מהודעת המתנגד ,הודיעה נציגת הועדה המקומית ,כי אם זו עמדת
המתנגדת ,קרי :חברת "מגדל" ,אין לה להוסיף על כך דבר .למען הרקורד ,מדובר
בבית "פאירמן" ,מבנה בסגנון האקלקטי שנבנה בשנת  ,1925ע"י אדריכל דב
טשודנובסקי.
הציון המשוקלל הוא גבוה =  60.0נק'  30.5 /נק' ,אך המבנה מיועד לשימור רגיל.
המלצת החוקר -
לאור השתלשלות הארועים לא נותר לי אלא לקבוע שההתנגדות הוסרה .ועמדת
הועדה המקומית התקבלה.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (11
הכתובת  -רח' שלמה המלך 63
מס' המבנה ברשימת השימור 1097 -
המייצג  -ישראל אמיר

המתנגד  -עמליה אמיר

עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית(
הכרזת המבנה לשימור רק מורידה את ערכו בשוק.
.1
 .2אם תאושר התכנית תהיה בכך משום פגיעה ברכושה ובזכויות הקנין שלה ללא
הצדקה .ב 1956-בנו דירה על הגג בשטח של  180מ"ר ,בהיתר.
 .3יש חוסר הצדקה כלכלית בעצם הרצון להכריז על הבנין לשימור.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י אדריכל א .כבירי ,הציון המשוקלל
בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק'.
המבנה הזה נמצא ברצף של מבנים לשימור  -לבד משלמה המלך  ,63גם שלמה
המלך  - 71 ,69 ,67 ,65 ,61הם מבנים לשימור .כך שיש שם רצף כשלכל אחד יש את
הייחודיות שלו ואת הפרטים שלו יש כאן פרט של מרפסות ,אמנם לא גדול אבל הוא
ייחודי ואינו חוזר בשום מקום נוסף.
המלצת החוקר
אמנם נכון שהמבנה הוא מבנה טיפוסי לסגנון הבינלאומי ,אבל אין לו ייחוד יוצא מן
הכלל .יהיה צורך לשנות את סגירת המרפסת בקומה השנייה .חזית צידית אחת שלו
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היא סתמית למדי בעוד החזית הצידית האחרת ,מעוצבת בצורה נאה ,כולל מרפסות
מתעגלות .בסיכום עוד דוגמא של "הבינוניות הגבוהה" ,שחשיבותה בכך שהמבנה
לשימור מהווה השלמת רצף של מבנים לשימור ובכך חשיבותו .ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
תגובות לנושאים הכלליים המופיעים בהתנגדות שבכתב ,וכן בדבריו הבוטים
לעיתים של מר ישראל אמיר ,ניתן למצוא בפרק המבוא שבדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 389 -

הכתובת  -רח' הנביאים 19

המתנגד  -ישראל אמיר

המייצג  -י .אמיר מייצג את עצמו

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
כתב ההתנגדות של ישראל אמיר למבנה זה ,זהה באופן מוחלט לכתב ההתנגדות
שהוכן על-ידו עבור המבנה ברח' שלמה המלך  .63ניתן לראות שם ,בהתנגדות
הקודמת לזו .הטענה העיקרית כנגד השימור היא מן הפן הכלכלי.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית לוי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1940ע"י האדריכל א .פן .הציון
המשוקלל גבוה =  60.0נק'  30.0 /נק' ,אבל המבנה לשימור רגיל לגבי מבנה זה
המתנגד מדבר על דירה עורפית שלמעשה זו אחת הנקודות היחידות במבנה
שהתכנית משביחה על ידי זה שניתן לחפור מתחת למפלס הכניסה של הדירה
ולהגדיל את השטחים שלה .בנושא הגג יש למבנה אפשרות של בניית חדרי יציאה
לגג ,ואיחוד חדרי היציאה לגג .כרגע יש שם בנייה שנבנתה ללא היתר ,והתכנית
תאפשר את הכשרתה החוקית .גם ברחוב הנביאים אנחנו רואים כמעט רצף של
מבנים לשימור ,רחוב הנביאים  21 ,19 ,13לשימור .המבנים ממול כמעט כולם
לשימור .רחוב בעל איכויות מאוד גבוהות .המבנה הספציפי מבחינת הפרטים
וחומרי הגמר במבנה והטיפול בחצר הכניסה מתחת לקומת העמודים ,ראויים לציון
אדריכלי.
המלצת החוקר -
מבנה זה מצטיין באיכויותיו האדריכליות ומאופיין במרפסות בעלות עיצוב מעניין
הנמתחות לכל אורך החזית הקדמית ,מבנה אופייני למעבר לסגנון הבינלאומי
המאוחר יותר ראוי מאוד לשימור .כולל מרפסות צד נאות .יש לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור – 245
המתנגד  -ע .זילברשטיין ,וקסלר ,שטויר

הכתובת  -שד' בן ציון 25
המייצג  -משרד עו"ד מנוח  -עו"ד
רמי מנוח

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
 .1טעות היא לחייב שימור בהגבלות מחמירות ,הבנין אינו ראוי לשימור ,ואם
כבר ,יש להסתפק בשימור רגיל.
 .2המבנה אינו מבנה בסגנון הבינלאומי.
 .3למתנגדים יש תכניות נכונות ומתאימות לשימור הבנין ולהוספת תוספות
בנייה בחלקו האחורי.
 .4התכנית גורמתלפגיעה מוגזמת וגורפת בזכויות הקנין של בעלי הבנין.
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.5
.6
.7

מנהלת צוות השימור בעבר )אדר' נ .סמוק( תמכה בזמנו בתכנון הפרטני של
תוספת הבנייה ,ואחר כך שינתה את טעמה.
רשימת הבנינים לשימור נקבעה באופן אקראי ,ללא רשימת קריטריונים
ראויה מבלי שניתן משקל מיוחד לכל בניין.
הפתרון של פיצוי בדרך של העברת זכויות למגרש אחר אינה ברורה ומידת
חוקיותה מוטלת בספק.

עמדת הועדה המקומית -
בית זילברשטיין ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1949ע"י הארדיכל סם
ברקאי .קיבל ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  39.0 /נק' .המבנה לשימור
בהגבלות מחמירות .הויכוח עם המתנגדים הוא על תוספת הבנייה מאחור .כיום
בנויות קומת קרקע ,קומה ראשונה מעליה ,ובאופן חלקי בנויה הקומה השניה מעל
קומת הקרקע )שהיא למעשה הקומה השלישית(.
הועדה המקומית וצוות השימור הסכימו להצעה להשלים את הקומה השנייה
)הקיימת( הבנויה בחלקה ,ולבנותה באופן מלא) .ניתן לראות קומה זו כקומה
השלישית למעשה(.
צוות השימור ,היה נכון להסכים להעביר את יתרת הזכויות הקיימת בתכנית
מפורטת נקודתית למקום אחר )"מגרש מקבל" (? -
המלצת החוקר
בית זילברשטיין הוא באמת אחד המבנים היותר מיוחדים ויפים בעיר תל-אביב.
הוא משתייך על-פי סגנונו ,לתקופה המאוחרת של הסגנון הבינלאומי .המבנה
מתייחד בכמה אלמנטים חיצוניים ופנימיים ,שרובם ככולם מצויים בחלקו הקדמי
של הבנין.
ראשית המבנה בנוי על במה מוגבהת מאד )כמעט בגובה קומה שלמה( המגוננת
באופן עשיר מאוד כשצמחיה מגוונת מכסה את כולה .בתוך במה זו נמצא מקום
חנייה פנימי ,ומדרגות המאפשרות עלייה מן הרחוב אל המבנה .הכניסה מאוד
מיוחדת ,מעליה ,מרפסת זיזית בולטת ,הסגורה בסבכה מיוחדת .מעליה מרפסת גג
בנויה ,פתוחה למחצה ,התחומה בקורות בטון ועמודי בטון .בתוככי המבנה מבואה
רחבה מאוד וחדר מדרגות פנימי מפואר .רוב החלקים הללו ניתנים לצפייה מן
הרחוב.
למרות שהמבנה לשימור בהגבלות מחמירות ,היה נכון צוות השימור ומחלקת
התכנון של עירית ת"א לאפשר בנייה חלקית של זכויות הבנייה בבנין זה בחלקו
האחורי של המבנה ,ע"י השלמת הקומה העליונה בהיקף בנייה של  170מ"ר ,כולל
בנייה מסוימת בקומת העמודים .בעוד שבעלי המבנה ,דורשים לבנות שתי קומות
נוספות מעל הקומה העליונה הקיימת.
לאור התכניות שהוצגו בפני ,נראה לי שבניית קומה נוספת אחת מעל הקומה
העליונה הקיימת ,היא אפשרית בתחום הסביר ,מבחינה זו שלא תהא נצפית )כמעט(
מן הרחוב ,ולא תגמד את הבנין הקיים .שתי קומות נוספות עלולות להכביד על
הפרופורציה בין הבנין הקיים הבנוי לבין מבנה עתידי שיתנשא מעליו ,ועלול לשנות
את מהותו .המסקנה שלי ,שניתן לקבל חלקית את בקשת בעלי הנכס ,אך לא
במלואה .מכאן שאני מציע לקבל חלקית את ההתנגדות ,אך לא במלואה .יתרת
זכויות בנייה אם תיוותר ,ניתן להעביר בדרך של "ניוד זכויות" למגרש "מקבל"
ובתנאי שהמבנה הקיים ישופץ וישומר במלואו בחלקו הקדמי .פתרון זה אפשרי
משום שהמבנה הקיים הינו מאורך ובנוי על מגרש עמוק מאוד .הסכמה לפתרון
המוצע לא תפגע לדעתי במראהו ובהדרתו המקורית של הבנין.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור -
הכתובת  -רח' שפינוזה 12
המייצג  -משרד עו"ד מנוחי ועו"ד
רמי מנוח

המתנגד  -גב' מרים נעים ז"ל

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
את השימור ניתן להגשים בדרכים צודקות ,יעילות וזולות בהרבה.
.1
 .2הכללת המבנה בתכנית השימור הינה טעות תכנונית הנובעת משיקול דעת
בלתי קביל מבחינה מינהלית לא צודק ופוגע בזכות הקניין.
 .3הבנין אינו עומד כלל בקריטריונים של הכללה בתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית משה רוזנברג ,מבנה סגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1939ע"י האדריכל משה
שוורץ .הציון המשוקלל =  60.0נק'  25.5 /נק' .תכנית השימור נותנת תמריצים
למבנה בקומת הגג .היא מאפשרת אחוד חדרי היציאה לגג והגדלתם לכלל דירה.
היא מאפשרת חפירה מתחת למפלס הכניסה של דירת קרקע אחורית.
המלצת החוקר -
המבנה המדובר ,הינו דוגמא נאה לסגנון הבינלאומי המוקדם .למרות הציון הבינוני,
המבנה מעוצב מבחינה ארכיטקטוני בצורה נקייה ומרשימה ,כולל מרפסות
מאורכות ,כמעט לאורך החזית כולה ,שילוב של מעקות בנויים ומעקות ברזל .ועוד
מרפסות קטנות בחזית צד" ,ספק חזית ראשית" ,נסוגה .החזית מעוצבת בצורה
מעניינת ומרשימה .נראה בהחלט כראוי לשימור.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
תשובות לכמה מן הסוגיות הכלליות ,ניתן למצוא בפרק המבוא הכולל בדו"ח
החוקר ,כגון פגיעה בזכות הקנין וכיו"ב.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (11
הכתובת  -רח' שלמה המלך 71
מס' המבנה ברשימת השימור 1101 -
המייצג  -עו"ד בועז כהן ועו"ד אלי
מאיוס

המתנגד  -ד"ר דוד ליבל

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
הבנין מהווה נציג ירוד ולא אופייני מבחינת הסגנון ל"תקופה הבינלאומית".
.1
 .2זהו בנין רגיל "קבלני" שנבנה באותה תקופה עם העתקה לא מוצלחת של
מספר אלמנטים.
הבנין קיבל חיפוי של טיח קוורץ בחזית הרחוב בלבד.
.3
העיצוב של החזיתות הצדדיות  -וחומר החיפוי הם עלובים.
.4
הבנין לא נכלל ברשימות הקודמות של ע.ת.א .לשימור ,ובצדק.
.5
בינתיים המעקה דמוי קורת בטון שהיה על הגג נפל ונהרס ,הבנין מתפורר.
.6
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית ברון ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1936ע"י האדריכלים א .מיטלמן
ומילבאור הציון המשוקלל ,פחות מבינוני =  60.0נק'  25.0 /נק' .המעקה הקטן
בדמות קורת בטון על הגג ,גם הוא מאפיין את המבנה .נכון שהבנין נוסף אחר כך
כדי לעבות את הרצף של המבנים .זהו בנין טוב מבחינת עיצובו .לומר עליו שאין בו
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שום ייחוד זה לא נכון ,הפרטים שלו וחומר הגימור ,גם המרפסות וגם הקורה על
הגג עושים ביחד את הרצף) .הערה של החוקר = הקורה שעל הגג נהרסה ונפלה
בינתיים( .המבנה נמצא בתוך רצף איכותי של מבנים לשימור.
המלצת החוקר -
זהו אמנם בנין אופייני לסגנון הבינלאומי ,אבל לדעתי אין בו שום ייחוד .ואיני יכול
אפילו להגדירו כמייצג ה"בינוניות הגבוהה" .לא חייבים בכל מחיר להוסיף מבנה
לרצף מבנים לשימור ,אם הוא אינו על רמה אסתטית עיצובית בעלת סטנדרט מחייב
כלשהו .לטעמי אפשר היה לוותר עליו .אני מותיר את שיקול הדעת לועדה המחוזית
לתכנון .מצידי ,אפשר היה לקבל את ההתנגדות וזאת למרות שקיבל  25.0נק'
הנחשב ציון בינוני פחות או יותר ,שבדרך כלל מכניס בקלות את המבנים לרשימת
השימור .אבל נוכחנו כבר לדעת שמניפולציה בציוניהם של הקריטריונים השונים,
יכולה לשנות ציון כולל בנקודה אחת ,שתיים ולעיתים אף בשלוש.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 - (11
מס' המבנה ברשימת השימור 321 -
המתנגד  -עו"ד יעקב דנאי בשם בעלי דירות
בבנין

הכתובת  -דיזנגוף
201
המייצג -עו"ד יעקב דנאי

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
הבנין אינו פנינה ארכיטקטונית והעצים מסתירים אותו.
.1
 .2המבנה צמוד למגרש המוסך של חברת "דן" ,עליו ייבנה בעתיד מבנה בן 35
קומות ,שאחרי שייבנה ,המבנה שלו ייראה כביתן הש.ג .שלו.
עמדת הועדה המקומית -
בית דוד בלווייס ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1935ע"י אדריכל
בנימין אנקשטיין .קיבל ציון משוקלל ,נמוך יחסית  60.0נק'  22.0 /נק'.
מבנה אופייני לשפתו האדריכלית של אדר' ב .אוקשטיין החוזרת על עצמה.
הקומה האחרונה היא תוספת מאוחרת יותר .הבנינים של אדריכל אנקשטיין הם
ייחודיים יותר מאחרים ולכן בחרו לכלול אותו בתכנית השימור.
המלצת החוקר -
למרות הציון הנמוך יחסית ) 22.0נק'( ,אני מוצא בבנין זה הרבה חן ועיצוב מעודן
בניואנסים קטנים.
כגון הבלטת הגוש של החלונות )בשתי הקומות הראשונות( .וכן הכרכוב האופקי
מעל החלונות העליונים בקומה השלישית שנוספה בשנת  .1946גם הפרופורציות בין
מיקום המרפסות בצד ,במסגרת החזית הקדמית ,לבין מיקום החלונות האופקיים
התופסים כשני שלישים מן החזית ,הן מאוד נאות ושובות עין .לפיכך ,בחשבון
הסופי ,אני מוצא את המבנה ראוי לשימור ,וממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 27 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 710

הכתובת :רח' מונטיפיורי 3

המתנגד :פנחס בן שחר

המייצג :עו"ד יורם חגי-חג'בי

עמדת המתנגד) :תמצית חלקית(
 .1בחזותו החיצונית של המבנה אין כל ייחוד ואין מה לשמר .במידה ומבנה זה
לא היה מוחזק ע"י דיירים מוגנים היה צריך להרסו ולבנות בנין ראוי מודרני.
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.2
.3
.4
.5
.6
.7

סגנון הבנייה אינו שייך לשום זרם מיוחד ואדר' המבנה לא נמנה על
האדריכלים שבנו בסגנון מיוחד כלשהו.
אין כל ערך היסטורי ,חברתי או תרבותי לבנין ,מבחינת שימושו וייעודו.
תכנית השימור פוגעת בזכויותיהם הקניניות של הבעלים.
הכרזה על שימור מגבילה את זכויות הבנייה והשימוש במקרקעין.
"התמריצים" המוצעים בתכנית אין בהם ולא כלום.
הועדה נמנעה מלהורות על חלוקת הוצאות השיפוץ בין הדיירים המוגנים
בנכס לבין הבעלים בהתאם לאמור בתוספת הרביעית לחוק התכנון.

עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית זלצר ,2-הינו מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1936ע"י האדריכל חיים
סוקולינסקי ,המבנה קיבל צו מספר  ,3בדבר חובת שיפוץ במבנה מסוכן.
הציון המשוקלל ,מעל לבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק'.
הבנין ברח' מונטיפיורי ) 1בו נמצאת לשכת רואי החשבון( והבנין ברחוב מונטיפיורי
 ,3יש להם קשר והם מהווים האחד מעין המשך של המבנה השכן לו .יש מספר
פרטים ייחודיים ומשותפים .לכן יש חשיבות בשימור שני המבנים ,גם יחד .כאשר
ביחד הם מחזקים את רצף המבנים לשימור .הבנינים האלה ,כל אחד לבדו ,אינם
מונומנטים הם צריכים האחד את תמיכתו של השני .כרגע הבנין מופיע בעליבותו,
אבל הוא בנין טוב .בסמיכות למע"ר קיים רצף אחיד של רקמה מבנית ,המאפיינת
את הרחובות התל אביבים .לפעמים נוצרת בעיה כשהתפר בין אזורים של הפיתוח
האינטנסיבי לבין הריקמה הטיפוסית ,יוצר ציפיות ויוצר אשליות ,שניתן להמשיך
לבנות פה מגדלים .אבל מגדלים לא יבנו פה .בבנין  9דירות ו 3-חנויות .התכנית
מאפשרת להמיר את הדירות למשרדים .באזור זה התכנית מאפשרת שינוי ייעוד
בקלות .זכויות הבניה התקפות אינן נפגעות.
המלצת החוקר
כשרואים את המבנה בהסתכלות ראשונה ,הוא מרתיע בשל מצבו הפיזי הלא
אסתטי ביותר ,סגירת מרפסות והפגעים החיצוניים הנצפים .אבל במבט שני ,נראים
ערכים ארכיטקטוניים מעניינים יותר ,ונראים האיפונים של הסגנון הבינלאומי
שבגינם הוצע הבניין לשימור .לדוגמא :צמדי המרפסות משני צידי המבנה ,הכרכוב
הזיזי הנמשך לאורך החזיתות הראשיות ,שלושת הכרכובים מעל החלונות
האמצעיים בחזית הראשית .יחד עם המבנה הצמוד לו ,לכששני אלה ישופצו כהלכה
 ,זה עשוי להשיב לצמד המבנים את ימיהם הטובים ,ועם תוספות מסוימת של
זכויות הבנייה המגיעות לבנינים אלה ,הם יוכלו להשפיע לטובה על סביבתם
הקרובה ולהיות אנטיתזה בפרופורציות שלהם ,למגדל שלום המתנשא מעליהם .כך
שלמרות מה שנראה לי בתחילה ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 21 -(119
מספר המבנה ברשימת השימות 8/3

הכתובת -רח' נחמני 48

המתנגד-אליעזר יהל ,רון יהל.

המייצג -אליעזר יהל.

עמדת המתנגדים )תמצית חלקית(-
האחים יהל הם הבעלים של דירה אחורית בקומת-קרקע של אותו מבנה.
.1
 .2לפי הנחיות עירית ת"א ,ניתן היה להפוך דירה בקומת הקרקע עם כניסה
נפרדת למשרד .אולם עקב הנחיות שימור ודרישות השיפוץ ,נמנע מהם להפוך
את הדירה למשרד ,מה שפגע בהכנסתם.
 .3מבדיקת כל התמריצים בתכנית השימור אף אחד מהם לא רלוונטי לבנין זה
ולא מפצה על הנזק הרב שגורמת התכנית.
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.4
.5
.6

הקריטריונים של ועדת השימור לבחירה הספציפית והניקוד שקיבלו
מוסתרים ע"י ועדת השימור.
יש פגיעה קשה ברכושם הפרטי לפי סעיף  8לחוק היסוד"-כבוד האדם
וחרותו".
לצורך אישור תכנית זו דרושים תקציבים ממשלתיים גדולים או לחילופין
הקלות במיסוי ע"י שינויי חקיקה .כל עוד לא ניתנו הפתרונות במישורים
הללו ,נטל השימור נופל על כתפי הפרט.

עמדת הועדה המקומית – )תמצית חלקית(
בית פינקלשטיין ,בית בסגנון הבינלאומי ,שנבנה ב 1935-ע"י האדריכלים יוסף וזאב
ברלין .ציוני המשוקלל גבוה = 60.0נק' 29.5 /נק' .נציגת הועדה המקומית הציגה את
האפשרויות הגלומות בחצר האחורית של המבנה )אפילו הקמת מעין
"אמפיתיאטרון" בשיתוף החצר של הבנין השכן(.
המלצת החוקר
המבנה היינו מבנה מענין שתוכנן ע"י משרד ברלין ,המאופיין באלמנטים עיצובים
האופיניים לסגנון זה כגון :המרפסות הזיזיות ,שורת החלונות ההוריזונטלים לכל
אורך החזית הקדמית .המרפסות דמויות האות "ר" העוטפות את הפינה המזרחית
של הבניין .והמרפסות בחזית המערבית .הפרופורציה בין מיקום המרפסות לבין
יתרת השטח הפנוי בתוספת החלונות בחזית הראשית .כל אלה הם מרכיבים של
עיצוב אדריכלי נאה .הנושאים שהועלו ע"י המתנגד וע"י נציגת הועדה המקומית
אינם רלוונטיים לקביעה העיקרית והיא שהמבנה ראוי לשימור ,לכן אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס 17- (11
מסופר המבנה ברשימת השימור387-

הכתובת רח' הנביאים 13

המתנגד -אליעזר יהל ורון יהל

המייצג אליעזר יהל

עמדת המתנגדים) -תמצית חלקית(-
רוב טיעוניו של מר א .יהל הובאו כבר לגבי הנכס הקודם שלו ברח' נחמני  .48במבנה
ספציפי זה ,שקיבל את הציון המשוקלל 32.5 -נק' ,שהוא על סף הכניסה למבנים
לשימור במגבלות מחמירות ,מבקש מר יהל שתינתן להם זכות האופציה לבחירה בין
מבנה במגבלות מחמירות לבין מבנה לשימור רגיל.
עמדת הועדה המקומית) -תמצית חלקית(-
בית לוריה ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י האדריכל מ.רוזנגרטן.
ציונו המשוקלל גבוה מאוד ,על סף הכניסה לשימור בהגבלות מחמירות=  60,0נק'/
 32.5נק'.
המלצת החוקר-
המבנה ,הוא בנין בסגנון הבינלאומי שעוצב בצורה מעולה ,בהירה ומרשימה וגם
יוצאת-דופן במובן מסוים ,כגון במרפסות הזיזיות ,החצי עגולות שבחזית הראשית,
בשיקוע מסוים של הקטע החזיתי שבו "קרועים" פתחי החלונות ובהתעגלות הקצה
של המרפסות השקועות .בנין נאה ביותר הראוי לשימור .לדעתי זוהי דוגמא
מתאימה לקטגורית "האופציה" שבה ראוי לאפשר לבעלי הנכס להחליט אם הם
מעדיפים מבנה לשימור בהגבלות מחמירות בו יוכלו ל"נייד" את זכויות הבנייה
שלהם ,או שיישארו בשימור רגיל כשהם יכולים לממש את זכויות הבנייה שלהם,
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במבנה עצמו ,שמראהו הפיסי הנוכחי ,מצויין .ההמלצה ,להעביר את המבנה
לקטגוריית "האופציה" של בעלי הנכס.
מס' סידורי )בישיבה מס' 1-(11
מספר המבנה ברשימת השימור370-

הכתובת :רח' הירקון 118

המתנגד-דר' א .מן

המייצג :ללא ייצוג

עמדת המתנגד)-תמצית חלקית(-
המתנגד לא נכח בישיבה.
 .1לא ברור לו מהם הקריטריונים לשימור.
 .2לא מובנים שיקולי העירייה בבחירת הבניין לשימור.
 .3בהעדר הנתונים הללו אינו יכול להתייחס לתכנית.
עמדת הועדה המקומית)-תמצית חלקית(-
בית כהן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י האדריכל פנחס היט ,ציונו
המשוקלל נמוך=  60.0נק' 22.0/נק'.
המלצת החוקר-
למרות הציון הנמוך ,מבנה זה אינו מבנה פשטני ,יש בו כמה אלמנטים מיוחדים כגון
המרפסות המעוגלות המעצבות את חיבור החזית הקדמית והחזית הצידית הדרומית
ע"י הפינה המעוגלת וזאת בניגוד לפינה האחרות )הצפונית( המעוצבת ע"י מבנה
מנסרה מלבני הבולט מן הבנין .גם החזית הצידית מעוצבת בצורה מתוחכמת יותר,
ע"י חלוקתה לשלושת גושים המוסטים מעט האחד כלפי משנהו ,בסה"כ מבנה שיש
לו ייחוד עיצובי .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות ולאשר את המבנה לשימור.
מס' סידורי )בישיבה מס' 6 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 1121
המתנגד – בעלי הדירות ברח' תל-חי 2
מיכאל

הכתובת :רח' תל-חי  ,2פינת רח' בר-
כוכבא 56
המייצג :עו"ד אלדד לביא ועו"ד
טננבאום

עמדת המתנגדים – )תמצית( – המתנגדים לא הופיעו לישיבה
 .1מדובר בבנין שאין לו כל ייחוד ארכיטקטוני.
 .2הכרזת הבנין לשימור תפגע בערכן של הדירות.
 .3כל בקשה של הבעלים לשינויים ,כגון הוספה של מעליות ,גוררת אחריה
התניות בדבר שיפוץ הבנין והריסת חלקים ממנו.
 .4יש לקבוע בתכנית עזרה כלכלית משמעותית לטובת אחזקת הבתים.
 .5במידה ולא ייעשו השינויים האמורים ,לא יהיה בידי בעלי הבתים הממון
הדרוש עבור השימור .הם ייאלצו להזניח את הבניינים ,והתכנית לא תשיג את
מטרותיה.
עמדת הועדה המקומית )תמצית(
בית סוסליק ,מבנה בסגנון הבינלאומי .נבנה בשנת  1937ע"י האדריכל א.ז .בן-אורה,
ציונו המשוקלל ,בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
המלצת החוקר
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המבנה מיוחד ,למרות שקיבל ציון בינוני למדי .ייחודו מתבטא בכך שהוא מתפרש
על פני שתי חזיתות ראשיות הפונות לשני רחובות ניצבים והקשר ביניהן ע"י חלק
מחבר מעוגל המייצר את פינת הרחובות.
שני האגפים השונים אך סימטריים מתאפיינים ע"י מרפסות זיזיות בולטות ארוכות.
העיצוב הארכיטקטוני המיוחד מקנה למבנה את התאמתו לשימור.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 12 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 745
המתנגד – אברהם יעקבי

הכתובת :רח' מלצ'ט 49
המייצג – אין מייצג

עמדת המתנגד )תמצית חלקית(
המתנגד לא נכח בישיבת ההתנגדויות.
 .1התכנית מעניקה שיקול דעת מוחלט לרשות הרישוי ומהנדס העיר ,הענקת
שיקול דעת כזה הינה בלתי סבירה ואיננה מאזנת אינטרסים.
 .2אין בתכנית קריטריונים מנחים לשימור.
 .3הוראות התכנית בקשר לשינוי כלשהו בבנין ,לרבות שינויים פנימיים ,הינן
בלתי-סבירות בעליל ופוגעות בזכויות הקנין שלו.
 .4הוראות התכנית פוגעות באינטרס הכלכלי כבעל דירה ומחייבות אותו להוציא
הוצאות מרובות.
 .5יש לחייב את יזם התכנית לשאת בכל ההוצאות ,אשר יתחייבו מהפעלתה.
 .6התכנית חסרה מנגנון פיצוי )?(
עמדת הועדה המקומית
בית אוקרנייץ ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1934ע"י האדריכלים
בנימין צ'לנוב ויהודית צ'לנוב .ציונו המשוקלל הינו גבוה =  60.0נק' 31.0/נק' .מצוין
בכרטיס השימור ששימושו המקורי היה למגורים.
המלצת החוקר
מבנה זה לא נראה כלל כמבנה מגורים טיפוסי ,כי אם כמוסד )אולי חינוכי( או
מבנה-ציבורי מסוג אחר .בכל מקרה זהו מבנה יוצא דופן ומקורי בחזותו החיצונית.
הוא בולט במרפסות הזיזיות הפתוחות והבולטות בגוש המבנה הדרומי .וכן בגושים
המובלטים של החלונות האופקיים והמרפסות הפנימיות )לכיוון צפון(.
המבנה מיוחד ונאה בעיצובו ,ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 23 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 783
המתנגד – בעל הנכס

הכתובת -רח' נחלת בנימין 34
המייצג – עו"ד כהן את ולדמן

עמדת המתנגד )תמצית חלקית(
המתנגד לא הופיע לישיבת ההתנגדויות.
 .1טענה להפרת זכות הקנין.
 .2טענה בדבר אי-פרוט מקורות המימון לתכנית זו.
 .3התמריצים זעומים ועלויות השימור גבוהות.
 .4קיימת הכבדה ועלויות גבוהות בפעולות התכנון.
 .5קיימת אפלייה לעומת מבנים דומים סמוכים.
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עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
בית כהן ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1934ע"י אדריכל י .מגידוביץ,
ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
המלצת החוקר
המבנה ברמה בינונית מאד .יש בו מאפיינים ברורים לסגנון הבאוהאוז .המרפסות
הזיזיות הבולטות ,עם צינור המתכת בחלקן העליון .הכרכוב והגגון הקטן שמעל
המרפסות העליונות וכן שני הכרכובים ההמשכיים בקומת הקרקע המסחרית,
שמטרתם ככל הנראה ,היתה לייצר אפשרות מעוצבת ונקייה לקביעת שלטי
הפרסומת .אין זה מהמבנים המצטיינים של האדריכל מגידוביץ ,אבל כמבנה בינוני
בעיצובו ,אך עדיין אופייני לסגנון הבינלאומי ,הוא תומך במסת המבנים לשימור
במיתחם נחלת בנימין .לפיכך ,ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 24 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 452
יהושע
המתנגד – בעל הנכס

הכתובת – רח' השחר  8פינת רח'
התלמי 1
המייצג – עו"ד כהן את ולדמן

עמדת המתנגדים )תמצית חלקית(
)הם לא נכחו בישיבת שמיעת המתנגדים(
 .1התכנית פוגעת בזכויותיהם הקניניות באופן בלתי מוסבר .ותכביד עליהם ללא
צורך בעת שירצו לממש את זכויותיהם הקניניות.
 .2המבנים אינם מיוחדים או שונים באופן המצריך הכללתם ברשימת השימור.
 .3התכנית פוגעת בזכויותיהם בהשוואה למבנים אחרים שאינם נכללים בתכנית.
 .4אין העירייה זכאית להגדיר כמות כה נכבדת של בניינים בתכנית מעין זו,
והדבר מלמד על אי-הפעלת שיקול דעת סביר והגיוני.
 .5השימור מטיל עליהם נטל כלכלי כבד.
עמדת הועדה המקומית – )תמצית חלקית(
בית סגל ,מבנה בסגנון האקלקטי ,חד-קומתי .נבנה בשנת  1919ע"י האדריכל נ .פפר.
ציונו המשוקלל נמוך יחסית =  60.0נק'  22.0 /נק') .לא ברור איפוא ,מדוע הוגדר
המבנה לשימור בהגבלות מחמירות  – ? -י.ג (.למבנה חשיבות אדריכלית
והיסטורית.
המלצת החוקר
לא ברור כאמור מדוע הוגדר המבנה בכרטיס השימור השימור שלו ,כמיועד לשימור
בהגבלות מחמירות למרות ציונו הנמוך ,אולי בגלל העובדה שנבנה לפני  90שנה.
בכל מקרה בגלל חשיבותו ההיסטורית וגילו המתקדם ,ובשל העובדה שכמות
המבנים בסגנון האקלקטי הולכת ומצטמצת ,ראוי בכל זאת לשמר אותו .ודאי שכל
מבנה בן קומה-אחת ,הבנוי על מגרש מצומצם ,אין זה מן ההגיון להוסיף לו תוספת
בנייה על גבי גגו המשופע שהוא חלק מסימן ההיכר שלו .שינויים כלשהם בבנין זה
ניתן לערוך אך ורק באופן מוסתר ומוצנע ומתחת למפלס הקרקע )אם זה אפשרי
מבחינת קונסטרוקטיבית( .ייתכן וגם זו אחת הסיבות מדוע המבנה מוגדר
ב"הגבלות מחמירות" .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי )בישיבה מס' 25 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 758
המתנגד – רות וראובן זיו

הכתובת – רח' נחלת בנימין ,2
פינת רח' הכרמל 58
המייצג – עו"ד כהן את ולדמן

עמדת המתנגדים – )תמצית חלקית(
המתנגדים לא נכחו בישיבה.
לגבי נימוקי המתנגדים ראה את התייחסותם הזהה בכתב-ההתנגדות לגבי המבנה
הקודם ברח' השחר .8
עמדת הועדה המקומית
בית מנגל ,מבנה בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  1920ע"י האדריכל יהודה מגידוביץ.
במקור בית מגורים .קיבל צו למבנה מסוכן ,בדרגה  .3ציונו המשוקלל גבוה = 60.0
נק'  33.0 /נק' לכן הוא סווג לשימור בהגבלות מחמירות .הבנין כולל שתי יחידות.
האחת ,בנין אקלקטי שנבנה בשנות ה ,20-והאחרת ,תוספת מאוחרת יותר בסגנון
מודרני משנת  ,1933ועוד תוספת משנת .1946
המלצת החוקר
מבנה אקלקטי ,יחיד במינו בעיצובו ,במרפסות הזיזיות הבולטות העוטפות את
המבנה ,במעקה דמוי בלוסטרדה על הגג ,ובעיקר במידת נצפותו הבלתי רגילה כלפי
כיכר מגן-דוד ,והיותו המבנה המהווה מעין "שער-כניסה" לשוק הכרמל ולמדרחוב
נחלת בנימין .המבנה מרתק וראוי בכל פה לשימור .לכן ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי )בישיבה מס' 26 – (11
מספר המבנה ברשימת השימור – 309
המתנגד – בעל הנכס

הכתובת :רח' פרישמן  ,39פינת דיזנגוף
105
המייצג :עו"ד כהן את ולדמן

עמדת המתנגד – )תמצית חלקית(
ראה התנגדותו הזהה למבנה ברח' השחר  ,8וברח' נחלת בנימין .2
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית מוסה ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1935ע"י האדריכלים יהודה
ורפאל מגידוביץ .שימש במקור למגורים ומסחר.
ציונו המשוקלל =  60.0נק'  26.5 /נק'.
המלצת החוקר
המבנה אופייני מאוד לעבודתו של אדריכל י .מגידוביץ' .המרפסות הזיזיות הבולטות
המאפיינות את סגנון הבאוהאוז ,קרן הרחובות מעוצבת יפה ע"י התעגלות פינת
המבנה ,והמרפסות המעוגלות העוטפות אותה .כמו-כן אופיינים הכרכובים ,הגגונים
ההמשכיים הגובלים את המשקוף העליון של החלונות בכל קומה.
ראוי בהחלט לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות .הפינה מבליטה את הזרימה בין
הרחובות.
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ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  ,12לתכנית השימור ת"א /2650ב' נשמעו ע"י
החוקר  -אדריכל יהונתן גולני ,בתל אביב ב17.6.03 -
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  971 -הכתובת  -שדרות רוטשילד  9פינת רח' הרצל
5
המתנגד  -פרפורי שושנה ,יחזקאל ,המייצג  -עו"ד ד"ר יוסף פרוכטמן ,עו"ד
שושנה פרפורי
אלברט ויעקב
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
 .1נוכח התב"ע המוגשת לאישור כלול הבית שבנדון באזור לתכנון בעתיד על פי
תכנית .1200
 .2אישור התב"ע יקנה אחוזי בניה גבוהים לכל המגרשים הכלולים בתחומה.
בעוד שעל הבית שברשותם יחולו הגבלות מחמירות ,קרי איסור תוספת בניה.
 .3מעבר לאי אפשרות לנצל זכויות הבנייה ,המבנה יעמוד כמעין "גטו" בסבך
המבנים הגבוהים שייבנו בהתאם לתכנית  - 1200דבר שיגרום לחסימת אור
ואוויר.
 .4מתנגדים לטרנספר של זכויות בנייה ,ואינם מקבלים שהוא תהליך חוקי
בישראל.
 .5מבקשים להעביר הבנין משימור בהגבלות מחמירות לשימור רגיל.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית שלוש ,מבנה בסגנון אקלקטי ,בעל חשיבות אדריכלית והסטורית מראשוני
בתיה של העיר תל-אביב ,נבנה בשנת  1913ע"י האדריכלים אבנר וזכי שלוש .ציונו
המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  41.5 /נק' .מיועד לשימור בהגבלות מחמירות.
ייעודו המקורי היה למגורים ואז היה בן קומה אחת )גבוהה( .ב 1924-עבר שינוי
ייעוד ,ונוסף לו יעוד מסחרי ,כמו כן נוספו לו קומות ,קודם השנייה ואח"כ
השלישית ב .1935-השימור אינו תהליך וולונטרי ויש לכפות אותו ע"י תכנית.
מדיניות הבנייה והפיתוח של שדרות רוטשילד מאז שנת  ,1992מבוססת על השימור.
אם אין שימור ,אז אין הצדקה למגדלים ברוטשילד ,זו היתה ההצדקה שהעיריה
נתנה לתוספת אחוזי הבנייה .זו ההצדקה הציבורית שהתקבלה ועל פי זה פועלת
הועדה המקומית לתכנון .המדיניות היא שבעלי בנינים ברחוב זה מוצאים איזה
מבנים לשימור הם רוצים לקחת על עצמם ,ולדאוג לשימורם .בית-שלוש היה שייך
למייסד שכונת נוה צדק ,אבל צאצאיו ,האחים שלוש נמנו על מייסד אחוזת בית
ולהם היו שייכים הבתים מס'  9ומס'  11ברחוב זה.
למבנה במיקום שלו היום יש בסה"כ זכויות של  237.5אחוזי בנייה .כאשר רק חלק
מהם מומש .יש עדיין הרבה זכויות בנייה לא מנוצלות .התמריצים עולים על הפגיעה
האפשרית.
המלצת החוקר
איני רוצה להכנס כאן למו"מ בין בעלי הנכס לבין העיריה ,ולא להתדיין אתם על
"הזכויות הצפות" שהעלה עו"ד ד"ר יוסף פרוכטמן .אני בוחן את המבנה הזה ,קודם
כל מנקודת הראות של תכנית השימור .אם השאלה היא ,האם הבנין ראוי לשימור,
התשובה היא חד משמעית .כן! אף אם הבנין מורכב משתי תוספות )בשנים  1924ו-
 ,(1935שנבנו על גבי המבנה המקורי .אין הדבר משנה ,משום שהתוצאה הסופית
היא בנין מיוחד ונהדר .עם אפיונים לארכיטקטורה האקלקטית .הפרופורציה של
החזיתות ,מעקות המרפסות העשויות סבכות ברזל הם יוצאים מן הכלל .לבנין הוד
והדר למרות גילו ולמרות פגעי הזמן הוא ראוי לשימור בהגבלות מחמירות .ואת
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תמורת זכויות הבנייה שעוד נותרו ,בתוספת התמריצים ,יקבלו ע"י ניוד הזכויות
למגרש "מקבל" ,בסיוע העיריה ,כפי שתבעתי בהמלצות.
את המענה לסוגיות נוספות ניתן למצוא בפרק המבוא בדו"ח החוקר .אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  984 -הכתובת  -שד' רוטשילד 33
המייצג  -עו"ד ברוך זיגר

המתנגד  -ברוך זיגר ,שרה בונה

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
המתנגדים לא השתתפו בישיבה.
 .1בהתאם להוראות עירית ת"א ,המבנה הוכרז לשימור כתנאי לפתיחת המסעדה
בקומה הראשונה ,נאלצו לבצע שימור יסודי של הבנין כולו ,כולל החזית
הקדמית וכולל שני צירי הבנין ,כולל בנייה מחדש של המרפסות הכל לפי
דרישת מחלקת השימור.
 .2לדעתם ,תכנית השימור ,אינה נותנת מענה או פתרון ,לבעלי-נכסים אשר
השלימו שימור לפי הוראות הרשות המקומית לפני כניסת התכנית לתוקפה,
ואין הצדקה לקיפוח זכויות למי שכבר נאלץ לבצע שימור.
עמדת הועדה המקומית
בית זיגר  ,2 -הינו מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1934ע"י האדריכלים ש.
ליאסקובסקי וי .אורנשטיין ,הציון המשוקלל ,הבינוני-גבוה ,הוא  60.0נק' 28.5 /
נק'.
המלצת החוקר
הבנין ראוי לשימור ,הוא מעוצב באופן שקט אך מרשים ,בתוספת הקורה
הדקורטיבית על הגג ,שאינה מעלה או מורידה ,הבנין היה נראה טוב גם בלעדיה.
טיעוני המתנגדים נשמעים לי נכונים מבחינת הצדק שבהם .דהיינו ,מי ששיפץ את
מבנהו לפי בקשת או דרישת העיריה ובתאום מלא או אף חלקי עם אנשי צוות
השימור ,ראוי שיקבל זכויות גם "פוסט פקטום" .במקרה זה אני ממליץ לקבל את
ההתנגדות באופן חלקי לאמור ,התכנית אינה מוציאה מתוכה את המבנה הזה,
להיפך ,היא מאמצת אותו אל חיקה ,ובצדק .יחד עם זאת הועדה המקומית לתכנון
ועירית ת"א ,מתבקשות לענות על בקשת המתנגדים ולהתייחס לטיעוניהם
הנשמעים לי צודקים .במידה ותיענה בקשתם של המתנגדים ,יוכלו לממש זכויות
בנייה נוספות בעתיד בתוך המבנה ,או על גגו ,תוך תיאום מלא עם מחלקת התכנון
וצוות השימור העירוני.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (12
הכתובת  -שד' רוטשילד 117
מס' המבנה ברשימת השימור 1001 -
המייצג  -במשרד עו"ד כהן בן-נר ,עו"ד דן
המתנגדים  -דפנה בקשיצקי ובעלים
בן-נר
אחרים
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
יש נזק ופגיעה בזכויות הבעלים ,ובאופן ייחודי בזכות הקנין.
.1
אין התכנית מתחשבת בצרכים הייחודיים של הבית שבבעלות המתנגדים.
.2
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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בית אהרונוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1933ע"י האדריכל י.
רפפורט ,ציונו המשוקלל גבוה מאד =  60.0נק'  40.0 /נק' ולכן הוא מוצע לשימור
בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר
המבנה היה ונשאר ,פנינה ארכיטקטונית ,מרתקת ומיוחדת במינה ,למרות שחלפו
כבר יותר מ 71-מאז בנייתו 3 .גושי המבנים הנפרדים לכאורה ובכל זאת מחוברים
ע"י חדרי המדרגות וזאת בזכות העיצוב המוקפד ,על חזרתיות של אלמנטים
ארכיטקטונים משותפים ,כמו מרפסות וחלונות המבנה מעצב יפה את החיבור
בפינת הרחובות הקושר יפה את שניהם .ראוי לשימור בכל פה מומלץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (12
הכתובת  -שד' רוטשילד 119
מס' המבנה ברשימת השימור –
1002
המייצג  -עו"ד משה לין

המתנגד  -משפחת אהרוני

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
הבנין אינו ראוי להיכלל ברשימת המבנים לשימור.
.1
 .2אי-חוקיות של תכנית השימור המוצעת ,כמו למשל בעניין האיסור על שינויים
פנימיים ללא היתר ,וכן הקביעה כי אם תוגש תביעה על פי סעיף  197לחוק לא
תינתנה התוספות המהוות תמריץ לשימור המבנה.
 .3הפגיעה בקנינם של בעלי הנכס ,בניגוד לחוק היסוד" :כבוד האדם וחרותו".
 .4התכנית היא מגלומנית ולא מתאימה למדינה מתוקנת בעלת אופי דמוקרטי.
 .5הגבלת השימוש בחצרות לחנייה ,בעידן של מצוקת חנייה חריפה בתל-אביב
אינה מוצדקת ומפחיתה מערך המבנה.
 .6התכנית עוקפת את החוק בקביעה כי שימוש חורג במבנה ,יינתן כחלק
מהתמריץ עבור השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית אהרונוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי )המוקדם( ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכל
ריכרד קאופמן .מהאדריכלים הבולטים שפעלו בארץ ישראל .ציונו המשוקלל גבוה
יחסית =  60.0נק'  29.0 /נק' אך הוא מיועד לשימור רגיל .למבנה זה יש גם זכויות
בנייה מתוקף היותו חלק מתכנית "לב העיר" ותכנית השימור אינה נוטלת אותן
ממנו .עומדים על פתיחת המרפסות ,שסגירתן קלקלה את המבנה.
המלצת החוקר
אחד מהמבנים המצוינים של ת"א למרות שקיבל רק  3.0נק' עבור העיצוב שלו.
יכולת העיצוב של אדר' ר .קאופמן היא מרשימה ברוחב היריעה שלה ,זאת ניתן
לראות מן המרפסות רחבות הידיים .המבנה ראו מאוד לשימור ,והוא מתאים לרצף
המבנים לשימור בשד' רוטשילד .ההתייחסות לנושאים הכלליים נא לראות בפרק
המבוא בדו"ח החוקר .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (12
הכתובת  -שד' רוטשילד 121
מס' המבנה ברשימת השימור 1003 -
המייצג  -עו"ד משה לין

המתנגד  -חברת "זכרון מאיר" )משפחת
פרומצ'נקו(

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
עמדת המתנגד – המייצג ,זהה כמעט לחלוטין להתנגדותו למבנה בשד' רוטשילד
 ,119נא לראות עמדתו לגבי אותו מבנה.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
בית פרומצ'נקו " -זכרון מאיר" ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר שנבנה בשנת
) 1948לדברי עו"ד לין( ,ולדעת צוות השימור ב) 1944-אם כי יתכן שזו שנת התחלת
תכנונו של מבנה זה( .האדריכל הוא דב כרמי ,מגדולי אדריכליה של מדינת ישראל.
הבנין מעט יוצא דופן לגבי אותה תקופה בהיותו מצופה אבן ,כבר אז ציונו
המשוקלל =  60.0נק'  31.5 /נק' גבוה למדי ,אם כי מיועד לשימור רגיל .הוא נבנה
פחות או יותר בתקופת "הצנע" של ישראל ,בה מיעטו לבנות .והיות והבנין נבנה ע"י
משפחה עשירה ,היא יכולה היתה להרשות לעצמה לבנות בנין מפואר יחסית ,אך
בעל מראה צנוע .כחלק מתכנית "לב העיר" גם לבנין זה יש זכויות בנייה לא מעטות,
שתכנית השימור אינה מתערבת בהן ומותירה אותן.
המלצת החוקר
גם לגבי מבנה זה אני חולק על דעת צוות השימור שהעניק לעיצובו של המבנה את
הציון  3.0 -נק' בלבד .כמו קודמו בשד' רוטשילד  ,119מבנהו של אדר' ר .קאופמן,
גם מבנה זה הוא אחד המבנים המצוינים של תל-אביב ,והציון עבור העיצוב שהייתי
נותן לשניהם .היה נע בין  4.0נק' ל 5.0 -נק' .האיפוק ,הצמצום והנקיון של התכנון
הארכיטקטוני ,הם מעלות שצריך להוקיר אותן .שני המבנים הללו מפארים את שד'
רוטשילד ראויים לשימור מעבר לכל ספק .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
ההתייחסות לנושאים הכלליים של ההתנגדות ,מצויה בפרק המבוא של דו"ח
החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 6 - (12
הכתובת  -שד' רוטשילד 103 / 103א
מס' המבנה ברשימת השימור 999 -
המתנגד  -אביבה מאירוביץ ,צפורה
פלד

המייצג  -עו"ד ד"ר שלמה פלד

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -המתנגדים לא השתתפו בישיבה ,אבל השאירו
פרוט בכתב של התנגדותם.
התכנית פוגעת בזכות הקנין של המתנגדות בניגוד לחוק היסוד "כבוד האדם
.1
וחרותו".
 .2מספר מופרז של  1,000מבנים לשימור בסגנון הבאוהאוס שאין לו אח ורע
במקומות אחרים.
 .3פגיעה כלכלית בלתי סבירה בבעלי הדירות בגלל עלויות השימור.
 .4אין אפשרות להשית את עלויות השימור על הדירות להשכרה.
 .5התמריצים הקיימים בתכנית אינם ניתנים למימוש .חוסר אפשרות לנצל את
תמריץ המרתפים במבנה כי שייכים לבעל זכויות אחר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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בית מאירוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י אדריכל אברהם פפר,
ציונו המשוקלל =  60.0נק'  24.0 /נק'.
כ 850-המבנים בסגנון המודרני הכלולים בתכנית השימור ,נבחרו מתוך 4,000
מבנים בסגנון זה שנבנו בתל-אביב בין  .1931-1956עובדה זו מצביעה על כך שנבחר
מדגם מייצג של מבנים מהתקופה הנ"ל .חשוב לציין כי בזכות אותו מקבץ עשיר
הוכרזה לאחרונה ע"י אונסק"ו העיר הלבנה של תל-אביב כאתר מורשת עולמי.
המבנה הנ"ל נמצא בלב אזור ההכרזה.
לא ברור על איזו בדיקה נשען עו"ד פלד בקביעתו את היחס למקומות מקבילים
בעולם והיחס בין גודל העיר למספר המבנים לשימור )סעיף  5לכתב ההתנגדות(.
לשם דוגמא ,בבודפשט הוכרזו לשימור כ 3,000-מבנים ,ובברצלונה כ 60,000-מבנים
ברמות שימור שונות.
לעניין ההיבט הכלכלי )סעיפים  :(6-10המבנה מיועד לשימור ללא הגבלות מחמירות
ובהיותו כלול בתכנית לב תל-אביב ,ניתן לממש בו את כל זכויות הבניה התקפות
לפי תכנית זו .די בזכויות אלה כדי לממן את כל עלויות השימור .בנוסף ,תכנית
השימור משביחה את המבנה ע"י הרחבת השטחים המותרים בקומת חדרי היציאה
לגג ובמרתפים וכך מספקת תמריצים נוספים לשימור המבנה .בעלי הזכויות במבנה
הם אלו הנושאים בהוצאות השיפוץ לפי הנחיות השימור .התמריצים ניתנים לכל
המבנה בכללותו .הגורמים במבנה שהם בעלי זכויות בגג או במרתפים ישאו באופן
יחסי בעלויות השיפוץ ע"י חלוקת התמריצים ביניהם.
המלצת החוקר
מבנה אופייני לסגנון "הבאוהאוז"  -מרפסות זיזיות בולטות ,חדר מדרגות עם חלון
מאורך דמוי תרמומטר .הבנין מחולק לשני אגפים זהים כמעט כשביניהם ממוקם
חדר המדרגות.
האיכות העיצובית בינונית .אבל היתרון הוא בתוספת שמעניק המבנה למסת הרצף
של מבנים המיועדים לשימור .כל שלמרות כל הנאמר ,המבנה ראוי לשימור.
המלצתי לדחות את ההתנגדות .לענין זכות הקנין ראה תגובתנו ,בפרק המבוא
בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  980 -הכתובת  -שד' רוטשילד 26
המייצג  -עו"ד חיים אליאש

המתנגד  -פנחס גינזבורג

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
הבנין הינו ללא כל ארכיטקטורה מיוחדת וללא כל ייחודיות.
.1
 .2הבנין בו מצוי הנכס מחובר בקיר משותף עם בנין סמוך שחזיתו שופצה
לאחרונה ,וקיבלה חזות של חזית מודרנית ואף הוספה לו קומה נוספת.
 .3לפי הייעוץ המשפטי שקיבל ,יש חשש כי החלטת הועדה המקומית התקבלה
לא לפי הכללים המינהליים התקינים ,לרבות חוסר שוויון ,חוסר מידתיות
וחוסר סבירות.
 .4לא נקבעו קריטריונים לפיהם נבחרו המבנים לשימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית רוזינסקי  -אקסלרוד ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י
האדריכלים בלקס וזברודסקי ,ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  25.0 /נק'.
המלצת החוקר
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המבנה יוצא דופן בכך שהוא נראה כאגף מתוך בנין שלם ,ולא כמבנה נפרד .מבנה
אופייני לתקופת ה"באוהאוס" עם מרפסות זיזיות בולטות וחלון דמוי "תרמומטר"
בחדר המדרגות .הפרט הייחודי המענין במבנה זה הוא הכרכוב הזיזי דמוי האות ר',
התוחם את דלת היציאה למרפסת הקדמית וממשיך לחזית הצידית שם הוא תוחם
את המשקוף העליון של החלון הקבוע שם .לבד מזאת אין שום דבר מיוחד במבנה
זה .המבנה הצמוד אליו ששופץ לפני שנים מספר ,מנסה להתאים את "רוח
הבאוהאוס" לתקופה מודרנית יותר.
ניתן להשאיר את הבנין לשימור ,כחלק מרצף גדול של מבנים לשימור בשד'
רוטשילד .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור –  981הכתובת  -שד' רוטשילד 27
המייצג  -עו"ד יוסף בנקל

המתנגד  -חליל סנקרי ושות'

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
התכנית פוגעת קשות בזכויות הקנין של החברה המתנגדת ובנכסיה.
.1
דבר הפקדתה של התכנית לא פורסם כחוק.
.2
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית מויאל הוא מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  1929ע"י האדריכל יהודה
מגידוביץ .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' .לפיכך המבנה לשימור
בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר -
בנין יפהפה ,אסתטי ומרשים בעיצובו ,שני האגפים הצידיים של המבנה והחלק
המרכזי המתעגל של הכניסה ,הנמוך בקומה משני האגפים העוטפים אותו באופן
סימטרי ,מפגינים את רמת העיצוב המעולה של האדריכל מגידוביץ .למרות גילו,
הבנין נראה במצב טוב ויש להניח שעבר שיפוץ .ראוי לשימור ומומלץ לדחות את
ההתנגדות .התייחסות כללית לטענות המתנגד ניתן למצוא בפרק המבוא בדו"ח
החוקר..
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 9 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור –  422הכתובת  -רח' הרצל 4
המייצג  -עו"ד יוסף בנקל

המתנגד  -רח' חליל סנקרי ושות'

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
טענות המתנגד זהות בדיוק לטענותיו כנגד שימור המבנה בשד' רוטשילד  .27נא
ראה הקטע המתייחס למבנה ההוא.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה משרדים בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1933ע"י האדריכלים א .אוליצקי וש.
גפשטיין .ציונו המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.5 /נק' .קיבל צו בדרגה 3
למבנה מסוכן .מיועד לשימור רגיל.
המלצת החוקר -
מבנה מרשים למדי ,בעל ייחוד עיצובי בכך שהוא מתייחס בעיצוב הפינה שלו לקרן
הרחובות הרצל ושד' רוטשילד .כמו כן מרשימות המסגרות הכרכוביות סביב
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החלונות האופקיים בשתי החזיתות הנצפות )הרצל ושד' רוטשילד( וכן המרפסות
הזיזיות הבולטות ומעקות הברזל השקופים .קומת הקרקע מיועדת למסחר .ראוי
ללא ספק לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מענים לטענות המופיעות בהתנגדות ,נא לראות את הפרק הכולל בפתיחת דו"ח
החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 10 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  937 -הכתובת  -קרית ספר 4
המתנגד  -מרקר יהודה ,נילי וג'ולי

המייצג  -עו"ד דוד סופר

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
אין ערך שימורי לבנין באופן מוחלט.
.1
אין הצדקה כלכלית לביצוע השימור בבנין.
.2
תיגרם ירדת ערך מהותית לנכס בגין התכנית.
.3
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית קרינגרד ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1935-ע"י האדריכל א .פן ,ציונו
המשוקלל הוא בינוני =  60.0נק'  25.0 /נק'.
זהו מבנה טיפוסי של הסגנון הבינלאומי .אפשר לשמר את הבית ולהוסיף עליו את
זכויות הבנייה .כלומר ,ולנצל גם את הזכויות החדשות שהתכנית נותנת קשה
להעריך את הבנין בגלל המרפסות הסגורות.
המלצת החוקר -
מבנה ממוצע ובינוני ביותר ,חסר ייחוד ,האלמנט היחיד שהיתה בו לוית חן ,היה
קטע המעקה הפינתי במרפסת שהיה עשוי מצנורות ברזל .כיום נותר פרט זה רק
בקומה העליונה ,בעוד שבקומה השנייה ,בה היה קיים גם פרט כזה ,נעקר המעקה
ונבנה מעקה אטום במקומו .אלמלא היה רח' קרית ספר משופע במבנים לשימור,
כשמבנה זה תומך ברצף המבנים לשימור ,ייתכן שהיה ניתן להוציאו .אבל בהשפעת
משמעות הרצף ברחוב זה ,אני ממליץ להשאירו בתכנית ולדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור – 941
המתנגדים – שושנה ומרדכי רדומיסלסקי ,יוסף
מלמן

הכתובת  -רח' קרית ספר 8
המייצג  -עו"ד יורם מלמן

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1התכנית קובעת הגבלות תכנון ובנייה קיצוניות הפוגעות בנכס ובפוטנציאל
הכלכלי שלו והתוצאה פגיעה חמורה בקנין הבעלים.
 .2התכנית תגרום להקפאת הנכס ,באופן שבעליו לא יוכלו לממש את הפוטנציאל
הכלכלי הרב הגלום בו.
 .3בעלי הנכס ,אנשים קשישים המבקשים להתקין מעלית חיצונית לקומה
השלישית ,לא יוכלו לבצע זאת בגלל השימור.
 .4אין יחס סביר בין העלויות שתוטלנה לבין התמורה הכלכלית של הבעלים.
 .5אין כל מנגנון לפיצוי בעלי הנכס עבור עלויות השימור הגבוהות והירידה בערך
הנכס.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
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בית ליבלוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י אדריכל זאב רכטר.
הציון המשוקלל שלו =  60.0נק'  27.5 /נק'.
הפרמטר העיקרי שהעלה את המבנה לציון זה הוא המיקום ברח' קרית ספר.
העיצוב קיבל ניקוד נמוך  2.0 -נק' בלבד.
המלצת החוקר
מבנה זה מוכיח כי גם אדריכל מעולה כמו זאב רכטר מסוגל ליצור מבנה בינוני
מאוד .אמנם מצבו הפיסי של המבנה משפיע על ההתייחסות אליו .אילו היו
המרפסות פתוחות כולן והמבנה משופץ כהלכה ,היה המראה הכללי משתנה .אבל
גם אז ,אין להניח שהיינו מתפעלים ממבנה זה כיצירה ארכיטקטונית יוצאת דופן.
המבנה במקרה הטוב ,הוא מעט למעלה מבינוני ועיקר השארתו בתכנית השימור,
נובע מן העובדה שהוא חלק מרצף המבנים לשימור ברח' קרית ספר .פרט מסוים של
כרכובים זיזיים בתחתית המרפסות ,לא מסייע למבנה ומצבו הפיסי המדורדר ,אך
מקשה על המבנה .ממליץ לדחות את ההתנגדות ,לא בחדוה רבה .יש לומר
למתנגדים בנוסף ,כי אין זה נכון שלא יוכלו להתקין מעלית חיצונית ,אך זאת
בתאום מוקדם עם צוות השימור .כמו כן מנגנון הפיצוי והתמרוץ כלול במפורש
בתכנית השימור ,וכדאי ללמוד אותו היטב.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (12
הכתובת  -רח' קרית ספר 3
מס' המבנה ברשימת השימור 935 -
המתנגד  -כהן יעקב וטרזה ועוד  6בעלי
דירות

המייצג  -אין .מייצגים את עצמם.

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( ) -לא נכחו בישיבה(
מתנגדים לתכנית אשר יכולה לפגוע בזכויתיהם על פי החוק.
.1
במידה ותאושר התכנית הם דורשים שיפוי כספי בגין ירידת ערך הנכס.
.2
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית פלדמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1922-ע"י אדריכל שלמה )גאפ(
גפשטיין .ציונו המשוקלל =  60.0נק'  27.0 /נק'.
המלצת החוקר
מבנה נאה ובעל ייחוד ארכיטקטוני ,בגין "המשחק" בין גושי הבנין שאינם נמצאים
באותו מישור כלפי הרחוב וגם שונים בגובהם .המשחק בין נפחי הבנין יוצר חיוניות
רבה במבנה ,בנוסף לכל המאפיינים של הסגנון הבינלאומי גם לחדר המדרגות יש
ייחוד משלו ,גם עיצוב החזית הצידית לכיוון רח' עמרם גאון יש בו עניין וחן משלו.
כך יש למבנה זה "פנים" "המשוחחות" עם הרחובות השונים והוא הפסיק להיות
קופסה בטון אנונימית.
ראוי בהחלט לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  956 -הכתובת  -רח' קרית ספר 3
המייצג  -עו"ד יצחק ינקו

המתנגד  -דב הלפרין

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
בנין חסר ייחוד ואין בו מוטיב אדריכלי יוצא דופן.
.1
 .2התכנית מטילה מגבלות חמורות על השימוש בבנינים הנכללים בהם ,ועל בעלי
הבנינים מוטלות חבויות כספיות כבדות.
 .3יש פגיעה בקניין של המתנגד על-פי חוק היסוד" :כבוד האדם וחרותו".
 .4רשימת השימור נערכה בצורה שרירותית ,ובלתי סבירה בהיעדר קריטריון
מנחה.
 .5חיוב פתיחת המרפסות הוא בעייתי.
עמדת הועדה המקומית -
בית ידידו מבנה בסגנון הבינלאומי .נבנה בשנת  1933ע"י האריכל ש .ארליך ,ציונו
המשוקלל =  60.0נק'  26.5 /נק'.
המלצת החוקר -
המבנה הזה אינו מדהים .אבל הוא מתוכנן בקפידה ויש לו בהחלט את מאפייני
הסגנון הבינלאומי .היחוד שלו במרפסות הפונה דמויות האות "ר" .בזכותן הופך
הבנין כולו לבנין מיוחד יותר ,הבנין ראוי לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  212 -הכתובת  -שד' בן גוריון  77פינת רח' אדם
הכהן
המייצג  -עו"ד יצחק ינקו

המתנגד  -דב הלפרין

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
ראה עמדת המתנגד למבנה ברח' קרית ספר ) 3הקודם למבנה זה( ,ההתנגדות זהה
לחלוטין.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית ישראל רוזנצווייג ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנת בשנת  1939ע"י האדריכל ב.
שילמבר ציונו המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.5 /נק'.
המלצת החוקר -
מבנה מעולה מבחינת עיצובו ,מייצג את המיטב שבסגנון הבינלאומי ,ואת המעבר
מהסגנון הבינלאומי המוקדם )"הבאוהאוז"( לסגנון הבינלאומי המאוחר .מבנה גדל
מימדים ,יחסית ,אך אופן חלוקת החזית ,והבלטת הגוש המרכזי שבה ,מצליח ליצור
תחושה נעימה של מבנה מעודן יותר ולא גוש גולמני ,מונוליטי ,אחד .ההתייחסות
הנאה ,לשתי החזיתות הראשיות ,כלפי שדרות בן גוריון וכלפי רח' אדם הכהן,
הופכת את המבנה לידידותי לסביבתו .ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  210 -הכתובת  -שדרות בן גוריון 72
המייצג  -אין

המתנגד  -דן ויינברן ,רבקה ברש

עמדת המתנגדים -
המתנגדים לא נכחו בישיבה.
הבנין אינו מיוחד במינו ,קיימים כמוהו מאות ואולי יותר בצפון ת"א.
.1
מעדיפים שיפוץ חיצוני רגיל ע"י בעלי הדירות מאשר הפיכת הבנין למבנה
.2
לשימור.
מבקשים לאפשר חנייה מתחת לעמודים ,בגלל מצוקת החנייה.
.3
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית חב' "מיא" .מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1947ע"י אדריכל זאב
גולדמן .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
המלצת החוקר
מבנה זה מהווה דוגמא למה שאני מכנה "הבינוניות הגבוהה" ,ובמקרה זה אפילו
"הקלאסית" .אין בו שיאים של עיצוב ארכיטקטוני ,אבל הוא מעוצב בקפידה ובנוי
באופן נקי ,סימטרי עם מרפסות זיזיות בולטות כלפי חוץ )כולן אגב סגורות בתריסי
פלסטיק זהים(.
זהו הסגנון הבינלאומי המאוחר .המבנה בנוי על עמודים בקומת הקרקע .החלונות
במרכז החזית הראשית ,הם חלונות גדולים ,המחולקים בצורה נאה ראוי לשימור
בגלל איכות העיצוב הנקי והשקט ,כדוגמא טובה לתקופתו ,וכן בשל העובדה
שבשדרות בן גוריון יש עוד כמה מבנים נאים לשימור .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור 821 -
המתנגד  -אברהם וחדוה שיינפלד ,מנשה
קוסיוב

הכתובת  -רחוב נחמני 59
המייצג  -מייצג את עצמו

עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(
 .1בעייתו העיקרית של מר שיינפלד היא בהיותו אב לילד נכה במאה אחוז הזקוק
תמידית לכסא גלגלים .זה נוגע בעיקר לנושא החוסר בחנייה צמודה ,שבשבילו
היא הכרח ,וכן בנושא פתיחת המרפסת הסגורה ,שבשבילו היא פתיחת חלל
סגור בדירתו שבו הם משתמשים לטיפול בבן.
 .2בנוסף הוא מזכיר את הפגיעה בזכות הקנין שלו לפי חוק היסוד "כבוד האדם
וחרותו".
 .3שלילת התמריצים ,אם יעז להגיש תביעת פיצויים לפי סעיף  197לחוק.
 .4חוסר האיזון בין האינטרס הציבורי וזכויות הפרט.
 .5מר שיינפלד מבקש להדגיש כי כאשר רכש את הדירה ,המרפסת היתה כבר
סגורה .הוא גר בקומה השלישית ,וכל יום נאלץ להעלות ולהוריד את בנו
הנכה ,אין לו כסף לעבור דירה ,אילו היה לו ,היה עובר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכל ש .פונרוב .ציונו
המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' .למבנה זה יש חשיבות הסטורית ,מעבר
לחשיבות האדריכלית ,בהיותו חלק מהמבנים שנבנו ע"י הקואופרטיב שהתארגן
לבנייה עצמית למגורים .לכן יש ערך חברתי למתחם זה ,שאין לרוב המבנים .בסך
הכל בתכנית השימור יש שש התארגנויות קואופרטיביות לבניית מגורים .לולא פרט
זה היה למבנה רק  27.5נק'.
המלצת החוקר -
לא הצלחתי להבין את עמדת הועדה המקומית ,כאשר אני עורך השוואה בין המבנה
ברח' נחמני  59לבין המבנה )שתוכנן ע"י אדריכל שילמבר( בשדרות בן גוריון  .77פה
קיבל המבנה  31.5 -נק' ,שם קיבל המבנה  28.5נק' בלבד .אני מבין את חשיבות
והערך החברתי של התארגנות קואופרטיבית למגורים ,אבל לא ייתכן שמבנה העולה
בשלוש דרגות לפחות מבחינת ערכו הארכיטקטוני על המבנה הזה ברח' נחמני ,59
יפתח ממנו בציונו המשוקלל ב 3 -נק' תמימות .המבנה ברחוב נחמני הוא מבנה
סתמי ,בינוני ושיגרתי .הוא מהווה דוגמא מסוימת אופיינית למבנה בסגנון
הבינלאומי המאוחר דווקא ,וזאת בשנת  .1934אלמלא זוכה ב 12.0 -נק' עבור
המיקום ו 4.0 -נק' עבור הערך החברתי ,הוא היה מצוי במקום נמוך למדי בסולם
הדירוג .אני מוכן להשאירו בתכנית השימור ,בגלל מיקומו באזור שבו יש מספר רב
יחסית של מבנים לשימור וכן בשל חשיבותו ההסטורית-החברתית .יחד עם זאת,
אני עומד על כך שצוות השימור ומחלקת התכנון של העיריה ,יבואו לקראת המתנגד
בפתרון בעית החנייה בחצר ,וכן שבמקרה הספציפי הזה יתחשבו בנושא האישי
ותימצא הדרך שלא תחייב את פתיחתה המוחלטת של המרפסת בקומה השלישית.
מבחינה זו אני מקבל באופן חלקי את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  822 -הכתובת  -רח' נחמני 61
המייצג  -אין

המתנגד  -חן שבתאי

עמדת המתנגד – )תמצית חלקית(
 .1מכיוון שלבנין אין שום אלמנטים המתייחסים לסגנון הבנייה הבינלאומי,
ומאחר שהמבנה סטנדרטי ביותר בסגנון הבניה שלו ,ואין לו שום אלמנטים
מיוחדים האמורים לייחד אותו כמבנה מיוחד הראוי לשימור והמבנה פשוט
ביותר מבחינת הקוים והצורה ,הוא מגיש התנגדותו להכללת המבנה ברשימת
המבנים לשימור.
עמדת הועדה המקומית – )תמצית חלקית(
גם מבנה זה נמנה על קבוצת המבנים למגורים שנבנו בצורה מאורגנת ע"י
קואופרטיב הדיירים ,שבנה את המבנים הסמוכים לו ברחוב נחמני .המבנה בסגנון
הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכל ש .פונרוב .כאמור למבנה חשיבות
אדריכלית ,היסטורית וחברתית .ציונו משוקלל =  60.0נק'  31.5 /נק'.
המלצת החוקר
אני ממליץ לקורא לעיין בעמדת הועדה המקומית ובהמלצת החוקר ,למבנה הקודם
ברח' נחמני ) 59הבנין הגובל במבנה הנוכחי ברח' נחמני .(61
הדברים דומים מאוד ,ומה שכתבתי לגבי המבנה ההוא כוחו יפה בשינויים קלים
לגבי מבנה זה .אם כי יש לציין שהמבנה ברח' נחמני  61עולה במשהו מבחינת עיצובו
הארכיטקטוני על קודמו .לכן אני מציע לכלול אותו בשל חשיבותו בתכנית השימור,
ובמקרה ספציפי זה לדחות את ההתנגדות.
המתנגד אינו מודע או מבין את משמעות המושג המקצועי ,סגנון בינלאומי.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (12
הכתובת  -רח' נחמני  53א' ,ב'
מס' המבנה ברשימת השימור ,817 -
816
המייצג  -אין

המתנגד  -מנחם זילברברנד

עמדת המתנגד ) -לא נכח בישיבה(  -תמצית
 .1בשנת  2001/2000ביצעו שיפוץ כללי של הבנין באופן עצמאי ללא קשר לתכנית
השימור.
 .2במידה ויכלל המבנה בתכנית השימור ערך דירתו ירד בצורה משמעותית
אנשים חוששים לקנות דירה בבנין שהוכרז לשימור בגלל מגבלות ביצוע
שינויים במבנה.
לכן מתנגד לכלול את הבנין בתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית – )תמצית(
בית רובינשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנות השלושים של המאה ה20-
ע"י האדריכל פ .ביז'ונסקי .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק' בעבר ,קיבל
צו בדרגה  3למבנה מסוכן ,אך יש להניח כי זה היה לפני השיפוץ שנערך במבנה.
המלצת החוקר -
קצרה בינתי מהבנת האופן שבו ניתן הציון ע"י צוות השימור עבור עיצובם
הארכיטקטוני של המבנים .למבנים ברח' נחמני  59ו 61-ניתן הציון  3.0 -נק' עבור
העיצוב ,בעוד שלמבנה זה ברח' נחמני  ,53ניתן הציון  2.0 -נק' בלבד כאשר לי ברור
מעל לכל ספק כי עיצובו של המבנה ברח' נחמני  53הוא ברמה הרבה יותר גבוהה.
בנין זה הינו ייחודי בהופעתו .המרפסות הפתוחות השונות בגודלן ,המרפסות
האחוריות וחדר המדרגות ובו החלון דמוי "התרמומטר" :ראוי בהחלט לשימור.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  487 -הכתובת  -שד' חן 10
המייצג  -עו"ד אמיר דנוס

המתנגד  -ד"ר לימור וד"ר שאול
פורת

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(
המתנגדים לא נכחו בישיבה  -התנגדות זו מתייחסת גם לנכס שלהם ברח' אנגל .5
עלות בלתי מתקבלת על הדעת של השיפוצים.
.1
התכנית לא מאפשרת הגדלה של זכויות הבנייה )למשל ,בניה על גגות
.2
הבנינים(.
 .3עלות אחזקת הבנינים עולה בהרבה על הכנסותיהם ,הוספת מטלות של תכנית
השימור ,תפגע בזכויות משפחתם להתפרנס.
 .4תכנית השימור מקפחת את זכויותיהם כבעלי הנכס.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית פלטניק ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכלים לודוויק
ראוך וב .שילמבר .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.0 /נק'.
המלצת החוקר -
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בנין מעולה ומיוחד בסגנון הבינלאומי של צמר האדריכלים המצוינים ראוך
ושילמבר .בנין זה הוא יפה במיוחד בשל המרפסות הנרחבות דמויות האות "ר",
העוטפות את הבנין משלושה עברים .ההזחה של גושי המבנה )(STAGGERED
האחד כלפי משנהו ,כשחדר המדרגות המיוחד מחבר ביניהם ,פרטי המבנה
המעולים ,קורת הבטון על הגג והשילוב של מעקות ברזל במרפסות הוא מעולה.
מצבו הפיסי של הגג פחות טוב ,והוא מתפורר בחלקו ,ראוי לשפץ את החלק הזה
לפני השאר ,כדי שלא תימשך ההתדרדרות .בנין ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור –  147הכתובת  -רח' אנגל 5
המתנגד  -ד"ר לימור וד"ר שאול
פורת

המייצג  -עו"ד אמיר דנוס

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
עמדת המתנגדים זהה לעמדתם לגבי המבנה השני שבבעלותם בשדרות ח"ן  .10ראו
עמדתם לגבי המבנה ההוא ,הקודם בסדר הדברים למבנה הנוכחי.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית אגינסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכל שמואל )סם(
ברקאי .ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  41.5 /נק' לפיכך נקבע לשימור
בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר -
מבנה לתפארת ,פרי רוחו של האדריכל המצוין סם ברקאי ,ראו עבודתו במבנה
בשדרות בן ציון  .25אחד האדריכלים החשובים שפעלו אי פעם בארץ ,מבנה טיפוסי
לסגנון הבאוהאוז ,המרפסות עם מעקות הברזל דומות מאוד למרפסות בבית
החולים "אסותא" .המרפסות המובלעות לתוך המבנה וסיפי הבטון של החלונות
ומעקה המרפסות מאוד חזק ובולט .עם חדר מדרגות בחזית הראשית שקירו
החיצוני מצופה כולו בלבני זכוכית ,והפרגולה מבטון על הגג .מעשה מחשבת החייב
בשימור .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
טענות כלליות בהתנגדות מקבלות מענה בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  906 -הכתובת  -רח' נחמני  64פינת דרך פ"ת 27
המייצג  -משרד עו"ד ויינברג  -דורון -
עו"ד ד"ר משה ויינברג

המתנגד  -אהובה ויינברג ,רבקה
הרן ,חברת "מ.ע.ג.ן" וחברת "מ.ו.
השקעות"

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
הערה  -דבריו של עו"ד ד"ר משה ויינברג ,התייחסו בחלקם באופן כללי לתכנית
כולה בחלקם לשני המבנים הספציפיים בשמם העלה את ההתנגדות.
בענין התכנית בכללותה- :
נושא "ניוד הזכויות" אין לו "ידיים ורגליים".
.1
התכנית אינה יכולה לעמוד כלכלית.
.2
לעירית ת"א אין את הכסף לממן את פיצויי העתק שיתבעו ע"י בעלי
.3
הנכסים.
293

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

 .4התנגדות לנורמות הארכיטקטוניות שנקבעו ושימשו את הבסיס
לקלסיפיקציה של הבנינים ,קרי הקריטריונים להערכת המבנים לשימור.
החלק הדומיננטי בשימור ,צריך להיות הערך החברתי או ההיסטורי ,שרוצים
לשמר .עיצוב החללים הפנימיים ,הקונסטרוקציה וחומרי הבנייה,
האדריכלות ,המיקום והמצב הפיזי את מי זה מעניין בכלל ,זה הופך לדבר
זניח.
 .5ביקורת על עצם חשיבותו של סגנון "הבאוהאוז".
 .6הפגיעה בזכות הקנינית של בעלי הנכס ,ונוגדת את חוק היסוד "כבוד האדם
וחירותו".
 .7בסופו של דבר בעלי הנכסים יצטרכו לממן את השימור ,כי הדיירים המוגנים
לא ישתתפו "בסיפור הזה" .והבעלים לא יוכלו להוציא תמורה מהשימור.
 .8המנגנון הביצועי של התכנית נראה לא הגיוני ,במקום לברוח מבירוקרטיה
מעמיסים בירוקרטיה ללא סוף ,לעשות תכנית ,לתעד ,לצלם ,לפתוח תיק וכו'.
 .9חוק התכנון והבנייה עומד על איזון בין אינטרס הציבור לאינטרס הפרט פה,
בתכנית השימור ,הציבור שולח ידו לתוך כיסו של הפרט ,בצורה העוברת כל
גבול.
 .10במקום ללכת על דרך כופה ,תלכו על דרך של תמריץ ,שלאנשים יהיה אינטרס
לבצע את השימור ,תנו להם הטבות כאלו שיהיה כדאי להם .אז במקום 1,100
בנינים לשימור ,תגיעו רק ל 500 -עד  600בנינים ,זה מספיק יפה למורשת של
תל-אביב .אף אחד לא נגד השימור אבל יש לפעול בהגיון ובמידתיות.
 .11במדובר במבנים ישנים מאוד ,אשר אין להם כל איכויות אדריכליות מיוחדות.
למעלה מ 70% -מהמבנים לשימור הינם בסגנון הבינלאומי ,סגנון אשר אין בו
כלום!
באשר לבנין הספציפי עצמו -
המבנה מיועד לשימור בהגבלות מחמירות .מצאו בבנין צורה של קערה ,והחליטו
שהוא באמת משהו יוצא מן הכלל שצריך לשמר אותו .הבנין מאוכלס ע"י דיירים
מוגנים ,בקומה התחתונה יש חנויות ולמעלה דיירים מוגנים .איש אינו רוצה לבוא
לגור בדרך פתח תקוה בתל אביב בבנין בן כשבעים שנה שאין בו כלום ,אין חניה,
הבנין הוא אסון כלכלי .הבעלים הגישו תכנית לבנות על הבנין הזה מבנה וסף בן 20
קומות .הרעיון היה להשאיר את החלק השימורי ,כמו שהוא ומעליו להקים מגדל
במנותק ,כדי שלא לפגוע באסתטיקה של השימור .המופקדים על השימור התנגדו
לכך בכל תוקף .כרגע זה נדון בבתי משפט וזו דוגמא למה שקורה לבעלי נכסים
לשימור מסוג זה ,שבעצם הרכוש שלהם מופקע! הקריטריון שלא נותנים לבנות מעל
הבנינים האלה בצורה ארכיטקטונית ראויה הוא קריטריון שגוי .לו היו נותנים
לבנות מעל הבנינים היו מפצים אותה בצורה הולמת ולא באים עם הרעיון של "ניוד
זכויות הבנייה" שאין לו "ידיים ורגליים" מבחינה משפטית.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית גברילוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכל י .כשדן.
ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  38.5 /נק' .נמנה על  120המבנים הנחשבים
למבני "איקונות" ,החשובים ביותר בתל-אביב .במגעים שהיו עם עו"ד מ .ויינברג
נאמר לו שניתן להמיר את ייעוד השימושים במבנה זה ,לשימוש שונה ממגורים ,אם
השימוש למגורים לא מתאים לו בשלב הזה .אין שום בעיה למקם מעלית בבנין זה.
באשר לחנייה ,יש קשיים בענין זה בכל האזור ,אך ניתן לממש חניה בצד הבנין .לגבי
הביקורת על חשיבותו של סגנון "הבאוהאוז" .נפל בחלקנו להיות "בירת הבאוהאוז"
בעולם ,לא צריך לבעוט בזה ,צריך להתגאות בזה .המבנה הנדון ,שופץ פעמיים אך
לא לפי הנחיות צוות השימור .אם היה משופץ כהלכה ,לא היה צריך לשפצו פעם
שלישית .דווקא המבנים עם ההגבלות המחמירות זכו לתמריצים הגבוהים ביותר
בתכנית.
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באשר לבניית מגדל מעל לבנין ,באזור המע"ר בדרך פתח תקוה )דרך מנחם בגין( ,זה
למעשה אינו אזור מע"ר כי אם אזור תעסוקה .הקריטריון המנחה הוא גודל המגרש
ובמקרה זה מדובר על מגרש בסדר גודל של דונם אחד .אין שום סיכוי על פי
המדיניות הקיימת כבר יותר מ 11-שנים ,לבנות מגדל מהסוג של מגדל לוינשטיין
המוקם על מגרש שגודלו נע בין  6ל 7-דונם .המתנגד מבקש בערך  1050%אחוזי
בנייה וזה לא עולה על הדעת .ההצעה לתכנית נקודתית אינה עומדת בשום קריטריון
תכנוני שלהם ,עצם נוכחות המבנה לשימור היה עוד גורם שנלקח בחשבון.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,הוא דוגמא ארכיטקטונית יוצאת דופן בערכיו העיצוביים
והאסתטיים ,יש בה גם מספר אלמנטים המזכירים את המבנה המיוחד בפינת רח'
אלנבי ונחלת בנימין .לא בכדי זכה להגדרה כאיקונה אדריכלית .נציגי הועדה
המקומית התייחסו כבר לרעיון של הקמת מבנה רב קומות מעל מבנה זה .הרעיון
נדחה על ידם וגם אני מסתייג ממנו במפורש .המבנה ראוי לשימור כמות שהוא ,ואת
זכויותיו ניתן יהיה לממש במתכונת של "ניוד הזכויות לבנייה" ,שהוא הליך ראוי
ומקובל מבחינה משפטית.
אפשר לצחוק מהגדרת בנין "כשער" לציר עירוני ברחוב נחמני ,אבל מה לעשות ,זה
באמת אחד מתפקידיו האורבניים של מבנה זה.
מענה לנושאים כלליים נמצא בפרק המבוא לדו"ח החוקר.
בנין ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  737 -הכתובת  -רח' מזא"ה ) 71עד פינת רח'
אוליפנט (22
המייצג  -משרד עו"ד ויינברג  -דורון,
עו"ד ד"ר משה ויינברג

המתנגד  -אהובה ויינברג ,רבקה
הרן ,יהושע ויינברג

עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
עמדת המתנגדים הכללית זהה בדיוק לעמדתם כלפי רח' נחמני  .64נא לראות את
העמדה המתומצתת בדיון במבנה זה ,הקודם להתייחסות למבנה הנוכחי ברח'
מזא"ה .71
לגבי ההתייחסות הפרטנית למבנה זה:
המבנה ברחוב מזא"ה  ,71נאמר עליו שהוא לשימור בגלל שהוא משהו מיוחד כחלק
מצמד מבנים תאומים .המבנה התאום ,כביכול ,הוא במזא"ה  .69הבנין השני במס'
 69בכלל איבד את צורתו ,אין עוד מבנים "תאומים" ,ואין להם צורה של תאומים.
והבנין במזא"ה  ,71הוא בנין מכוער אליבא דכל הדעות .אין בו כלום ,גם שם הם
מנסים להוביל מהלך של שיפוץ ,וגם שם זה מסובך ,כי הדיירים לא רוצים להשתתף
בתשלום עבור השיפוץ .יש שם  18יחידות וכולם דיירים מוגנים .בקושי מוכנים
לשפץ את שביל הכניסה .לו היו נותנים להם לבנות על-גבי הגג ,שיהיה איזה רווח.
אך גם זה לא ניתן כי יש כל מיני מגבלות בבנין זה.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית גייכמן-כרמלי ,חלק מצמד מבנים זהים כמעט שנבנו משני צידיו של ציר פנימי
המוליך מרח' מזא"ה לרחוב אוליפנט .אלה מבנים בסגנון הבינלאומי .המבנה
הספציפי שאנו דנים בו נבנה בשנת  1938ע"י האדריכלים אסתרון וא .רייבמן .ציונו
המשוקלל  27.5 -נק' מתוך  60.0נק' אפשריות.
המלצת החוקר- :
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למרות מצבו הפיסי הלא כל כך מלבב של המבנה ,הוא מאופיין בסימני הסגנון
הבינלאומי ,כמרפסות זיזיות בולטות ומרפסות מובלעות פנימיות .הוא בניין מאורך,
המחבר למעשה שני רחובות )מזא"ה ואוליפנט( עם בנין שהוא מעין תאום לו .הערך
העשוי להתקבל ע"י שימור זוג התאומים הזה ,הוא רב יותר ,מאשר אם ישומר בנין
אחד בלבד .וכמו צמד המבנים ברחוב בן יהודה ,יש משמעות רבה לשימור של שני
המבנים "התאומים" גם יחד ,כאחד .שכן ,אז מובנת המשמעות האורבנית של תכנון
ובניית הקומפלקס כולו .אני ממליץ על השימור ,וממליץ על דחיית ההתנגדות.
מענים לטיעונים כלליים ,ניתן למצוא בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 23 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  878 -הכתובת  -רח' פרוג 31
מייצג  -אין

המתנגד  -גדי גראוס

עמדת המתנגד ) -לא נכח בישיבה(
 .1הבנין נבנה בשנות השלושים )של המאה ה (20-כבנין חד-קומתי ,ללא כל
מאפיינים מיוחדים .בבנין גרו שחקני תיאטרון "הבימה".
 .2כבר בשנות החמישים ,לפני למעלה מארבעים שנה ,הוספו לבנין מספר קומות
כך שהבנין שונה באופן מוחלט מחזותו המקורית .הבנין הוא בן  4קומות ללא
כל ייחוד ,הן מבחינה הסטורית ,הן מבחינה חזותית ,הן מבחינה
ארכיטקטונית.
 .3למיטב ידיעתו ,הייחוד היחיד של הבנין הוא היות העובדה שלפני  60-70שנה,
גרו בבנין שהיה קיים אז ,שחקני "הבימה" .עובדה זו ניתן להנציח באמצעות
שילוט מתאים ,בנוסח ובאופן שייקבעו ע"י האגף לשימור מבנים בעיריית
ת"א.
 .4אינו רואה הגיון בהכרזת הבנין לשימור ,הכרוכה במגבלות ובפגיעה קשה
ברכושם ,קנינים וחירותם של דיירי הבנין .כאשר כאמור כבר לפני עשרות
שנים שונה הבנין ללא הכר.
 .5אין ב"פיצויים" המוצעים בתכנית כדי לכסות על הנזק והטירדה ,להם "יזכה"
כדייר הבנין ,אם תאושר הכרזתו לשימור.
עמדת הועדה המקומית -
בתי "הבימה" ,מבנים בסגנון הבינלאומי ,נבנו בשנת  1934ע"י האדריכלים הידועים
ג'ניה אורבוך וזאב רכטר .למבנה חשיבות אדריכלית והסטורית .לכן זכה לציון
משוקלל גבוה =  60.0נק'  32.0 /נק' .הטיעונים החוזרים ונשנים הם נגד עלויות
השימור הגבוהות והצורך להשיב למבנה את צורתו המקורית בנפחים ,בפרטים
ובחומרים .מטרת תוכנית השימור היא לחשוף את האיכויות האדריכליות שהיו
למבנה במקור .לכן מכורח המציאות ,אם במהלך השנים נעשו שינויים במעטפת
החיצונית ע"י הדיירים ,יש לבטלם .שינויים אלה גרמו לכאוס ויזואלי בחזיתות
וללא ביטולם לא ניתן לקדם כל פעולת שימור.
המלצת החוקר -
קיים פער גדול בין הציון המשוקלל שניתן למבנה זה ע"י צוות השימור לבין איכותו
בפועל ורמת עיצובו האדריכלי .הערך היחיד הניכר בבניין זה היא חשיבותו
ההסטורית כמשכנם של שחקני תיאטרון "הבימה" בשנות השלושים והארבעים.
במצבו הנוכחי אין למבנה הסתמי ערך כזה שאין להשוותו עם ערך הסטורי של
מבנה אחר לדוגמא כמו "בית בן גוריון" למשל ,מה גם שלמבנה הנוכחי אין בכלל
דמיון למבנה המקורי ,ערך זה ניתן להנציח ע"י שלט הנצחה נאה ומעוצב.
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התלבטותי הגדולה היא בציון הגבוה שניתן למבנה שאינו ראוי .אני הייתי מציע
לוותר על המבנה ,אבל מעביר את ההחלטה הסופית לוועדה המחוזית.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  878 -הכתובת  -רח' פרוג 31
המייצג  -יצחק אפרתי  -מיופה כח

המתנגד  -לורן חדד

עמדת המתנגד ) -לא נכחו בישיבה(
הבנין אינו ישן.
.1
הבנין זקוק לשיפוצים רציניים אשר יתייקרו עקב הכללתו בתכנית השימור.
.2
לבנין אין שום ייחוד ארכיטקטוני.
.3
עמדת הועדה המקומית -
ראה עמדת הועדה המקומית לגבי אותו מבנה ,לפי ההתנגדות הקודמת לאותו מבנה
עצמו.
המלצת החוקר -
אין לי אלא לחזור על עמדתי .המבנה אינו מתאים לשימור במצבו הנוכחי ,הוא
נראה כבנין סתמי ורגיל .למרות רמתם הגבוהה מאוד של אדריכלי המבנה המקורי
שאינו נראה במציאות הנוכחית של היום .חשיבותו בהיותו בעבר משכן לשחקני
"הבימה" זכרון הסטורי זה ניתן לתעד ע"י שילוט מכובד .הייתי ממליץ לוותר על
המבנה בתכנית אך בשל הציון הגבוה שניתן למבנה ע"י צוות השימור  32.0 -נק'
)רובו בגין המיקום והחשיבות ההסטורית( ,אני מעביר את ההחלטה הסופית לועדה
המחוזית לתכנון.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 25 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  880 -הכתובת  -רח' פרוג 38
המתנגד  -ד"ר א .וינוגרד  -מר גייזנר

המייצג  -אין .המתנגדים מדברים בשם ועד
הבית

עמדת המתנגד ) -תמצית( -
כל דיירי המבנה מתנגדים לייעד את הבית לשימור.
.1
 .2בבית  8דירות ,וב 6-מהם מתגוררים גימלאים ,אשר לא יוכלו לשאת במעמסה
הכספית המתחייבת מייעוד הבית כבית לשימור .הדיירים רואים עצמם
נפגעים ע"י ייעוד זה.
 .3לא צודק ולא נכון יהיה להטיל עליהם את המעמסה הכספית המתחייבת מן
השימור.
 .4נכון לציין שבת"א יש מאות בתים בסגנון זה שנבנו בשנות השלושים .במבנה
שלהם נעשו שינויים מאז הקמתו.
 .5ב 1997-החליטו לשפץ את חזית המבנה ,ואז הודיעו להם שהם צריכים לשפץ
את כל המבנה .התברר שהם צריכים להשקיע בערכים של היום כ750,000-
ש"ח הם בסך הכל  8דיירים ולא מסוגלים לעמוד בעלות הגבוהה הזו .חלק
גדול מהעבודות יחייב פינוי דירות בעת הביצוע של השיפוץ.
היות והטיח מתפורר ,הם מבקשים שיתנו להם לשפץ רק את החזית .והם
מצפים )בתור  6פנסיונרים המתגוררים במבנה( שיאשרו להם את בקשתם,
וישתתפו רק ב 50%-מן ההוצאות כאשר ביתר תישא העיריה .כל הדיירים הם
אגודה שיתופית.
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עמדת הועדה המקומית
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכלים ב .אנקשטיין וז .ברון.
ציונו המשוקלל הוא גבוה =  60.0נק'  30.0 /נק' .אך הוא מיועד לשימור רגיל .השהו
את תהליך השיפוץ ,משום שבמבנה זה בנו מתחת למפלס הקרקע ללא היתר .יש
להם זכות לבנות דירה על הגג בגודל  150מ"ר .אבל להערכת שמאים ללא אספקת
מקום חנייה מסודר בבנין עצמו ,הדירה לא תהיה אטרקטיבית .המבנה ברח' פרוג
מס'  40הוא אחיו "התאום" של מבנה זה ויש חשיבות בשימור של שני המבנים
התאומים .במבנה זה נבנה כאמור מרתף מתחת למפלס הרחוב ,אלא שהוא נבנה
ללא היתר .יכלו מזמן לפתור את הבעיה הכלכלית ע"י טיפול בשימור בסיוע חברת
"עזרה וביצרון" ,שהיתה נותנת להם מענקים ועזרה בהלוואות ,אבל הם לא רצו
להתחייב .חוץ מזה הם סרבו לפתוח את המרפסות שנסגרו .אין צורך לפנות מבנה
כאשר משפצים אותו.
המלצת החוקר
למבנה זה יש נוכחות חזקה מבחינה ארכיטקטונית .ואיפיונים של הסגנון
הבינלאומי .יש גם משמעות רבה שבצמוד לו ניצב בנין שהוא "התאום" שלו מבחינה
עיצובית .הבעיה האמיתית כנראה נעוצה בעובדה של הרכב הדיירים במבנה הזה.
קרי 6 :דיירים מתוך  8הדיירים במבנה הם גימלאים ,בעלי אמצעים מועטים
וכנראה לא מן הטיפוס היזמי .לכך בדיוק התכוונו כשהמלצנו על מנגנון היישום של
התכנית .במבנה זה יש למנות מנהל פרויקט לעניין יישום השימור .בעזרתו יש לחפש
את הדרכים לסיוע כספי וניהולי של הפרויקט ,תוך היעזרות בקרן השימור
העתידית ,לכשזו תקום .אם תופעל המלצה זו יש לקוות שהמבנה ישומר בפועל.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 25 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  882 -הכתובת  -רח' פרוג
42
המתנגד  -שושנה רוזן ,מרדכי קורמן המייצג  -עו"ד צבי יעקובי
עמדת המתנגדים ) -תמצית( -
לא נכחו בישיבה
לא נשלחה הודעה על הפקדת התכנית כמתחייב מהחוק.
.1
 .2לגב' ש .רוזן 4 ,יחידות מגורים ,יחידה האמורה לשמש כמשרד ,יחידה
המשמשת גלריה לאמנות וכן מחצית הגג )יחד עם מר מ .קורמן( .שתי יחידת
דיור ויחידת המשרד מושכרות לפי חוק הגנת הדייר והכנסתן סמלית בלבד.
 .3אין כל הצדקה לכלול את הבנין בין הבנינים המיועדים לשימור .אין בו כל
מאפיינים אדריכליים מיוחדים .הבנין השתנה בחיצוניותו והדבר יחייב
הריסה בשיעור ניכר.
 .4הבנין כפי שהוא היום זקוק לשיפוץ.
 .5למתנגדים אין את האמצעים לשאת בחלקם בהוצאות השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכלים י .הרמלין ומ.
בוכנשטיין .קיבל הודעה על מבנה מסוכן בדרגה  .3 -הציון המשוקלל הוא = 60.0
נק'  27.0 /נק'.
באשר למשלוח הודעות למתנגדים .היות ונשלחו כ 14,000-הודעות לבעלי ומתגוררי
דירות באזור תכנית השימור ,יש להניח שהודעה רשמית כזו נשלחה גם למתנגדים.
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המלצת החוקר -
המבנה אינו המבנה הנאה ביותר בקרב מבנים בסגנון הבינלאומי ,אבל הוא מעוצב
בצורה בהירה ונאה למדי .המרפסות לרוחב כל החזית ופתחן המודגש ע"י
הכרכובים ,העליון והתחתון ,יוצרות רושם חזק .יש להניח שגם בקומת הקרקע היה
תכנון זהה לשתי הקומות העליונות ,אלא שזו שונתה מדירת מגורים לגלריה
לאמנות .המבנה ראוי בהחלט לשימור לדעתי .אם כי קשה לי להניח שהקומה
הראשונה תחזור להיות דירת מגורים .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 27 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  190 -הכתובת  -רח' ביל"ו 52
המייצג  -אין
המתנגד  -גב' זנד קוקה
עמדת המתנגד ) -לא נכח בישיבה(
המתנגדת בת  85שנה ובעלת הבית ברח' ביל"ו ) 52בשנת .(2001
.1
אין במבנה דבר המצדיק הכרזתו כמבנה לשימור.
.2
המבנה אינו יצירה ארכיטקטונית או מבנה מיוחד.
.3
הכרזתו של המבנה לשימור ,יפגע בזכויותיה הקניניות והיא מתנגדת לכך
.4
בכל תוקף.
במהלך השנים השקיעה הרבה בשיפוץ המבנה.
.5
עמדת הועדה המקומית
בית פוזננסקי ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1936ע"י אדריכל מ.
זרניצקי .ציונו המשוקלל נמוך =  60.0נק'  18.0 /נק'.
המלצת החוקר -
לא ברור לי מדוע מבנה אשר קיבל ציון משוקלל בן  18נק' נכנס בכלל לרשימת
השימור כשהסף התחתון שלה לכניסה הוא  20.0נק' .עד הקומה השלישית המבנה
נראה לא רע אפילו סביר למדי עם מרפסות זיזיות בולטות ,מעוגלות בקצה ,וחדר
מדרגות אופייני עם חלון דמוי תרמומטר .אבל התוספת שהוסיפו בקומת הגג,
נראית כל כך מופרכת ,עם מסגרות מבטון ותריסי פלסטיק ,שזה מטיל כתם כבד על
הבנין כולו .לפיכך אני ממליץ לגרוע את המבנה מתכנית השימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 28 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  506 -הכתובת  -רח' חובבי ציון 63
המייצג  -אין
המתנגד  -אמנון ברמן
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המתנגד לא נכח בישיבה .הוא הבעלים הרשום ב 6-דירות במבנה זה.
מסמך דרישות התיעוד ,מטיל דרישות מוגזמות ,גם מבחינה כספית.
.1
הדרישה לקבל אישור הועדה המקומית לשינויים פנימיים ,גורפת ובלתי
.2
מוצדקת.
החיוב באחזקה ובשיפוץ מנוגד להגיון ולסבירות.
.3
 .4יש לצרף לתכנית פרוט של מטרות השימור .כדי שניתן להבין או לערער על
התכנית .לנושא השלכות כלכליות גדולות.
 .5הדרישה לפתיחת המרפסות מנוגדות להגיון ולסבירות.
 .6יש לאפשר לו לבחור באחת משתי האפשרויות" :תמריץ" כמפורט בתכנית או
פיצוי לפי סעיף ) 197ללא הגבלת זמן הגשת התביעה(.
לא יוכל להגיש תביעה לפי סעיף  197במועד ,לכן דורש לאפשר הגשה התביעה
לפיצויים במועדים אחרים.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(
בית גלילי ,מבנה בסגנון הבינלאומי :נבנה בשנת  1939ע"י אדריכל רוברט הוף .ציונו
המשוקלל גבוה =  60.0נק'  30.5 /נק' .חיוב באחזקה ובשיפוץ )בלי קשר לשימור(
הוא מעוגן בחוק עזר עירוני ,ואינו מנוגד להגיון ולסבירות .הדרישה לקבל אישור
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לשינויים פנימיים נובע מן הצורך להגן מפני שינוי החזיתות החיצוניות )דבר החשוב
במיוחד בתהליך שימור( ,לכן אינו גורף ומוצדק.
המלצת החוקר -
המבנה שתוכנן ע"י אדריכל רוברט הוף הוא מבנה נאה ומכובד מבחינת חזותו
החיצוניות ועיצובו האדריכלי .הוא משתייך מבחינה סגנונית לתום תקופת
הבאוהאוז ותחילתו של הסגנון הבינלאומי המאוחר .עלי להודות במקרה ספציפי
זה ,כי הסגירה הבלתי אחידה של המרפסות המובלעות ,חלק ע"י סורג וחלק ע"י
תריסי פלסטיק ,וכן הסגירה החלקית ע"י תריסי הפלסטיק של המרפסות הבולטות,
פוגמת במראהו של הבנין .גם המזגנים המותקנים מחוץ לקיר פוגעים בחזותו
החיצונית של המבנה .תיקון כל אלה בעת השימור ,תבליט שוב את עוצמתו של
העיצוב האדריכלי המקורי .מטרות השימור הן חלק מהוראות תכנית השימור ,אך
היות והן אינן מפורטות דיין ביקשנו להוסיף  2משפטים למטרות התכנית .לגבי
הארכת מועדים ופתיחת המרפסות ראה המלצותינו בפרק המבוא של דו"ח החוקר.
באשר לבחירה בין תמריץ לבין פיצוי לפי סעיף  197זו ממילא אפשרות הקיימת
בתכנית השימור שעל פיה ,ניתן לקבל את התמריצים ועל פי המלצתנו זה עדיין לא
מונע תביעת פיצוי .בסיכום ,ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 30 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור –  504הכתובת  -רח' חובבי ציון 55
המייצג  -עו"ד אלי מרקוביץ
המתנגד  -אהוד גולדברג
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המתנגד לא נכח בישיבה .המתנגד הופיע רק בישיבה מס'  14ב.25.6.03-
 .1אין להכליל את המבנה כבנין לשימור ,משום שמדובר בבנין דירות בבנייה
סטנדרטית שמעולם לא נשא סממן ציבורי ,חברתי ,או הסטורי ,ואין בו כל
אפיון אדריכלי מיוחד.
 .2הבנין נבנה במקורו על מגרש מלבני צר וארוך כאשר רק הצד הצר פונה לרחוב.
שתי החזיתות הארוכות של המבנה כולל חזית הכניסה נמצאות בתוך חצר
הבנין ,מוסתרות ע"י הבנינים הסמוכים ולא נראות כלפי הרחוב.
לרחוב הרלבנטי פונה רק החזית המזרחית הצרה ,חסרת ייחוד אדריכלי
כלשהו .מדובר בחזית של  3קומות ,ללא קומת עמודים .שבקומתה הראשונה
מכולת ישנה ומעליה שתי קומות מגורים רגילות וסטנדרטיות.
 .3ברח' חובבי ציון ,יש אמנם מבנים שהוגדרו לשימור ,אך מבנה ספציפי זה אינו
נמצא ברצף ישיר איתם.
 .4הנזקים שייגרמו למתנגד ,אם לא יוצא המבנה מן התכנית יהיו כבדים ביותר
מבחינה כלכלית .בהופעתו בעל-פה הוסיף :נאבקשתי כל כך הרבה שנים ועדיין
נאבק לשחרר את הבית ,אז בלתי ברירה ,ייאבק בכל הליך חוקי ומשפטי כדי
לשחרר את הבית מהשימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית דולגין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1935ע"י האדריכל שלמה
גפשטיין )גאפ( .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק' .באשר לרצף המבנים
לשימור .תכנית זו /2650ב' ,נוגעת למבנים ספציפיים ולא למתחמים לשימור .הציון
הניתן למיקום ,מתייחס אמנם גם לעובדה שיש עוד מבנים המיועדים לשימור
בסביבה הקרובה ובוודאי באותו רחוב .אבל אין הכרח ,שהמבנה יימצא ברצף פיזי
למבנים אחרים המיועדים לשימור ,די בכך שבאותו רחוב )ורח' חובבי ציון אינו
רחוב גדול( יהיו מספר מבנים לשימור.
הועדה המקומית – המתנגד יוכל לבנות עוד  2דירות על הגג.
המלצת החוקר -
הפתגם הידוע קובע כי "היופי הוא בעין המתבונן" .לדידו של המתנגד ,למבנה אין
אפיון אדריכלי מיוחד ,וכן כי רק חזיתו הצרה ,החסרה ייחוד אדריכלי כלשהו ,פונה
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לרחוב הרלבנטי .ואילו כשאני מתבונן במבנה המדובר ,אני רואה ממש בנין נאה,
מעוצב בטעם אדריכלי טוב ,והחזית הצרה ,מעוצבת כהלכה ובפרופורציות מענינות.
המרפסות אופייניות מאוד לסגנון ה"באוהאוס" ,מרפסות זיזיות-בולטות חיצוניות
עם מעקים מצנורות ברזל.
גם חזיתות הצד של המבנה המאורך ,מעוצבות בצורה נאה ומחולקות לשני גושים
כשמחבר ביניהם חלק משוקע של מרפסות .את המכולת יש לשפץ ולארגן באופן
אסתטי יותר .אני מניח שבעבר הרחוק ,היתה שם מרפסת כמו בקומות העליונות
אלא שפרצו בה פתח לצורך הכניסה מן הרחוב .איני יודע אם המכלת קיבלה היתר
בנייה או לא ,אבל היא פועלת שם בודאי מזה שנים רבות .איני מאמין שניתן עתה
לבטלה או לשנותה בקלות ,אם נבנתה שלא בהיתר .בכל מקרה ניתן לשפר את
חזותה החיצונית .המבנה ראוי בהחלט לשימור ,ואני מתפלא שקיבל רק  2נק' עבור
עיצובו ,מצוות השימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מענים נוספים להתנגדות ,ניתן למצוא בפרק המבוא ,בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 31 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור 501 -
הכתובת  -רח' חובבי ציון 49
המייצג – אין
המתנגד  -משפחת הכרמלי ודיירי הבניין
האחרים
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
המתנגדים לא השתתפו בישיבה.
 .1למרות שהמבנה הוקם בשנות ה) 30-של המאה העשרים( בתקופה
הבינלאומית ,המאפיינים הארכיטקטוניים של תקופה זו ,אינם מודגשים
בצורה המחייבת שימור.
 .2צורתו החזותית של המבנה אינה בעלת ערך אדריכלי ועיצובי .חזיתות הבנין
אינן שונות מחזיתות של בתי שיכונים רבים בתל אביב.
 .3לא התרחשו במבנה זה ארועים הניתנים לציון ומעולם לא התגוררו במבנה
דמויות מפתח הסטוריות.
 .4עירית ת"א כבר הוכיחה את אוזלת ידה בכפיית החוק על הדיירים הותיקים
בשמירה על חזות הבנין .היא כפתה על שתי משפחות שבנו דירות גג על הבנין,
לשפץ את המבנה על חשבונן .מעולם לא נערך דו-שיח בין מחלקת השימור
לבין הדיירים החלטותיה נעשו ללא התחשבות בצורכי הדיירים בבנין.
 .5חלק גדול מהדירות מאוכלס בדיירים מעוטי הכנסה שלא יוכלו להשתתף
בתחזוקתו של בנין לשימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית פינקלשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכל שלמה
גפשטיין )גאפ( .ציונו המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.5 /נק'.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,הוא דוגמא מעולה למבנה בסגנון הבינלאומי ,ויוצא דופן באיכויותיו
העיצוביות למרות שלא הוצע לשימור בהגבלות מחמירות .החזית הקדמית מענינת
ביותר החל במרפסת המאורכת בקומת הקרקע ,הנראית כמסד לבנין כולו ,והמשכה
בשני גושי המבנה כשהאחד מובלט מעט לעומת משנהו .הגוש הקדמי מאופיין
ביחסים פרופורציונליים נאים בין המרפסות הזיזיות הבולטות לבין רצועת חלונות
הסרט האופקיים .בסיכום ,בנין נאה מאוד ,נכון שהמרפסת התחתונה נסגרה ע"י
תריסי פלסטיק בצורה לא אסתטית במיוחד כשהיא סגורה ע"י גגון עליון מרעפים,
אבל הסך הכל נאה ומרשים.
זה הנכס של המבנה ולא העובדה הלא חשובה כל כך ,שלא ארעו בו ארועים
הסטוריים או שלא דרו בו אנשי-שם .לגבי הדיירים מעוטי ההכנסה ,התכנית דואגת
לכך שינתנו תמריצים לאלה המקיימים את הוראות השימור כדי לכסות את
הוצאות השיפוץ השימורי .מבנה ראוי לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 32 - (12
מס' המבנה ברשימת השימור  988 -הכתובת  -שדרות רוטשילד 49
המייצג  -אליעזר יהל מייצג את עצמו
המתנגד  -אלי יהל
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
אלי יהל פתח בהכרזה ,שהוא סבור שאת הבנין הזה צריך לשמר! מבנה זה נבנה ב-
 1925ע"י סבו וסבתו ,ואף אמו נולדה בבית זה ושם גם גרו עד  .1958מאז הם
משכירים את הבנין למשרדים ומאד אוהבים את הבנין )יש להניח בשל הערך
הסנטימנטלי( .הבעיה היא כזו = יש תכנית מפורטת הנקראת ) 1881 -שינוי מס' 6
לשנת  1975של תב"ע  .(44תכנית זו קבעה שיש לאחד  6חלקות ולהרוס את הבניינים
הבנויים עליהם ,כולל את הבנין בשד' רוטשילד  ,49זו התכנית הקרויה תב"ע ציון.
כל המגדלים הנבנים באזור המע"ר בתל אביב בנויים על העיקרון של תב"ע ג',
שהיא התכנית הראשונה שנתנה  300אחוזי בניה לבניני המשרדים באמצע העיר.
נוצר מצב שאם הולכים לממש את תוכנית השימור ,אז אין אפשרות לאחד חלקות.
כנגד זה הגיש א .יהל התנגדות .במסמך הקרוי דרפט ההתנגדויות שהוכן ע"י הצוות
של עירית ת"א ,קבעו שהוא צודק .לכן אמרו - :אישור איחוד החלקות לא יחול על
מגרשים הנמצאים בתוך המע"ר וזה באמת היה פותר לו את הבעיה .על מה הוא
כועס ,שהוציאו עדכון למסמך הקרוי דרפט ובו כתוב :הוראות התכנית המופקדת
לגבי התמריצים למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות )כאמור בסעיף 10.1.7
לתכנית( לא יחולו על מבנים אלה .המשמעות של זה היא ,שלמרות שהמבנה לשימור
שבבעלותו הוא בהגבלות מחמירות ,הוא לא יקבל את ההטבות והתמריצים
המגיעים לו לפי התכנית! לטענתו בשיחות לא רשמיות הסכימו איתו אנשי העיריה,
כי אי אפשר להשאיר את הניסוח הזה וכי יש לנסח זאת אחרת .כך ,שאי אפשר
שהוא יוכל לממש את התכנית החדשה שהציע עם מגדל משרדים בן  450אחוזי
בנייה ,או שיקבל את כל הזכויות הניתנות לכל בנין אחר בהגבלות מחמירות )דהיינו,
שילוב של כל זכויות הבנייה הקודמות המגיעות לפי תכנית מאושרת בתוספת
התמריצים הנוספים לפי תכנית השימור ,כאשר כל זה ניתן להעברה באמצעות "ניוד
זכויות בנייה"  -י.ג.(.
)בשלב זה התערבה נציגת העירייה  -ובקריאת ביניים אמרה :זאת בתנאי של ביטול
תכנית מס'  1881ביחס למבנה הזה (.תגובתו של מר אליעזר יהל היתה כזו - :זה לא
ביטול תכנית מס'  .1881כי תכנית זו נתנה לו  300אחוזי בנייה ,ואת הזכויות
שתכנית זו כבר אישרה לו הוא יוכל לממש ע"י העתקת זכויות הבנייה הללו למגרש
אחר .מר יהל העלה עוד  3נקודות קצרות:
 .1בבנין זה יש חדר מדרגות פנימי יפה בתוך הבנין .באמצע חדר המדרגות ניתן
להתקין מעלית .מעלית זו לא תיראה מבחוץ .לכן ,אין סיבה שיתערבו בענין
ויגידו לו איך לבנות מעלית פנימית בתוך הבנין.
 .2בבנין זה קיימת חנייה מאחורי המבנה ,כבר עשרות שנים .בתכנית השימור
אין התייחסות לכך .לכן הוא מבקש התייחסות חיובית לאפשרות החנייה
מאחור .זו אינה חנייה צידית וודאי שלא חנייה בחזית .מבקש להתייחס לכך
כי במגבלות התכנית כפי שהיא כתובה זה בלתי אפשרי.
 .3מציע שתוכנס הנחייה בגוף התכנית שלגבי מחלוקות בביצוע של השימור
הפיזי שיתעוררו בין צוות השימור ובין בעלי הבתים תתמנה ועדה של מומחים
חיצוניים שתוכל לקבל החלטות.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  .1925למבנה ערך ארכיטקטוני והיסטורי.
הציון המשוקלל שקיבל גבוה מאוד =  60.0נק'  38.0 /נק' ,לפיכך נכלל בקטגוריה של
מבנים לשימור עם הגבלות מחמירות.
באשר לזכויות הנוכחיות של המבנה ולתכנית מס'  .1881התכנית  1881מקנה זכויות
כפונקציה של גודל המגרש .למגרש בן  3דונם מגיעים  - 300%אחוזי בנייה .אבל
התכנית דורשת איחוד  6חלקות במקרה ספציפי זה כדי לקבל את המגרש לו יינתנו
302

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

זכויות כאלו .אם התכנית הזאת תתבצע כלשונה יהיה צורך להרוס את מבנה ברח'
רוטשילד  .49פה נכנסת תכנית השימור וקובעת כי המבנה הזה לא ייהרס משום
שהוא מיועד לשימור.
תכנית השימור /2650ב' מתקנת בפועל את התכנית  1881ע"י כך שהיא שמסירה את
סימון המבנה להריסה.
נוצרים פה  3מצבים אפשריים- :
 .1שהגירסה החדשה ,המאוחרת יותר ,של תכנית  ,1881הקרויה תכנית -1881ג',
תתקדם ,ושם דובר על טיפול במבנים לשימור ,המצויים בתחום המגרש הגדול
האמור להיווצר ,עם תוספת זכויות מעבר ל 300-אחוזי בניה אפילו עד 450
אחוזים .תכנית כזו כוחה אמור להיות ככח תכנית השימור ,כי מדובר בתכנית
מתאר שתתקן את תכנית השימור ,תזיז את הבנין ממקום למקום ,והזכויות
שיוקנו לו יהיו בפרופורציה למה שתתן התכנית החדשה ביחס לקרקע שלו.
כלומר כולם מקבלים  450אחוזי בנייה.
 .2המצב השני ,שימצא פתרון אחר ,נוסח תכנית  1881המקורית .כלומר ימומשו
אחוזי בנייה גבוהים בלי לפגוע במבנה לשימור ,מבלי להרוס אותו .ואז תידרש
תכנית נוספת להסדרת העניין.
 .3האופציה השלישית ,שלא יקרה כלום .המבנה לשימור נשאר על חלקתו.
החלקה שלו אינה מקיימת אף אחד מהתנאים של תכנית  1881המקורית.
לפיכך ,לא מדובר שם ב 300-אחוזי בנייה ,כי אלה היו מותנים ברה-פרצלציה,
באיחוד חלקות .בבנייה ,אין משמעות לזכויות הללו אם התנאים לא
מתקיימים .ולא ניתן לייחס בשום פנים ואופן  300%אחוזי בנייה לחלקה
הבודדת .זה יהווה תקדים שהעירייה לא תוכל להתמודד איתה וזה גם לא נכון
מבחינה מהותית.
לגבי ועדה חיצונית ,שתפעל כמעין ועדת ערר .יש ריבוי גופים מחליטים ואין
צורך בעוד גוף .ועדת השימור מטפלת בענינים של בנינים לשימור בצורה
ספציפית ,יש ועדת ערר .בכל בעיה של היתר שאינה נפתרת ניתן לפנות לועדת
הערר כחוק .אמנם הרעיון נשקל ויתכן שניתן לפעול בענין אבל לא במסגרת
התכנית הנוכחית .באשר להתקנת המעלית בתוך המבנה ,במסגרת הטיפול
הרישויי תיבדק גם האפשרות כיצד ניתן להטמיע את המעלית בתוך המבנה
בלי שהוא ייפגע .גם את עניין החנייה ניתן לפתור ואין איסור על סידור חנייה
מאחורי המבנה ,בתנאי שזה לא יפגע בשימור.
עמדת המתנגד ,כ"זכות המילה האחרונה" -
תכנית ) 1881המקורית( קבעה שאם הוא רוצה לממש את זכויות הבנייה במגרש
שלו ,יש לו  200%אחוזי בנייה ,גם אם אינו מאחד חלקות נוספות לחלקתו .רק אם
יצליח לאחד חלקות ,תגדלנה הזכויות בהדרגה לפי מספר החלקות מ ,200%-ל-
 ,225%ל 275% ,250%-ועד ) 300%במקרה איחוד  6 -חלקות( .אם יצליח לאחד 3 -
חלקות למשל בלי להרוס את המבנה לשימור ,שזה דבר שניתן לעשותו ,יגיעו לו -
 250%אחוזי בנייה.
)בתגובה ,אמרה נציגת עירית ת"א והועדה המקומית כי איש אינו מתכוון ליטול
ממנו את הזכויות שניתנו לו ע"י תכנית תקפה! יש קושי טכני ,שתכנית השימור לא
חזתה את המצב הזה ,שהוא ייחודי מאוד .אין להם התנגדות עקרונית שמר אלי יהל
יקבל את ההטבות כמו כל האחרים .אלא ,שהתנגדותם נובעת מן האפשרות
שבמסגרת תכנית השימור כמו שהיא קיימת היום ,מר יהל יכול לבקש להעביר את
כל הזכויות שמגיעות לו בלי שייעשה שום דבר במגרש ,לזה הם יתנגדו(.
המלצת החוקר
המצב במקרה הספציפי של מבנה זה הוא מורכב ,למרות זאת אנסה לפשט ולהגיע
לכלל מסקנה .אין חולק שהמבנה הנדון ,הוא מבנה יפה לתלפיות ומיוחד במינו.
מבנה זה ראוי ללא ספק לשימור כמות שהוא במגבלות מחמירות ,ובגין צורתו
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הייחודית גם קשה להוסיף עליו איזו שהיא בנייה נוספת .מאידך ,למבנה הזה
בחלקתו מגיעות זכויות בנייה על פי תכנית תקפה .לפי כללי תכנית השימור ,זכאי
בעל מבנה לשימור הכפוף להגבלות מחמירות לנייד את זכויות הבנייה שלו
)הקודמות ואלה הנוספות כתמריצים מתכנית השימור( למגרש אחר" ,מקבל" .אני
ממליץ שיוכל לקבל את מלוא הזכויות המוקנות לו תמורת שיפוץ המבנה על פי כל
ההנחיות .הפעלת תכנית השימור מונעת את הריסת המבנה )לפי האפשרות
התיאורטית ,שהיתה קיימת בתכנית  (1881אך אם מר יהל יצליח לאחד חלקות
לחלקתו הנוכחית ,יהא זכאי לקבל את זכויות הבנייה בגין מהלך זה .כדי לסיים
פרשה זו בצורה צודקת ומכובדת נראה לי שטוב היו עושים מר יהל ואנשי עיריית
ת"א ,אם היו מתאמים ביניהם את פתרונה החיובי של הבעיה .בכל מקרה אין
כוונה לפגוע בזכויותיו של מר יהל.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  13לתכנית השימור ת"א /2650ב'
נערכה בתל אביב בפני החוקר אדריכל יהונתן גולני 22.6.03 -
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  474 -הכתובת  -רח' זמנהוף  5פינת רח' שולמית
1
המייצג  -דן שגיא מייצג קבוצת בעלים של
המתנגד  -דן שגיא מבעלי הנכס
הנכס
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המבנה שייך ליורשים שאינם בעלי אמצעים.
.1
מאז הוכרז המבנה לשימור ירד ערכו.
.2
 .3במסמך מ 23.5.99 -לא אוזכר נושא השימור ,למרות שתכנית השימור החדשה,
הוגשה בפברואר .1999
 .4אם העירייה מבצעת שינוי תכניות הגורם לירידת ערך הנכס ,עליה לפצות את
בעלי הנכס.
 .5עלות השיפוץ של מבנה לשימור ,כפולה מעלות שיפוץ רגיל.
 .6לא קיבלו את הקריטריונים ,על פיהם הוחלט שהבית מיועד לשימור ,ולכן גם
אינם יכולים להתייחס למהות ההחלטה.
 .7העירייה לא מעודדת את השימור ע"י תמריצים ,הקלה במיסוי ופיצוי בגין
הוצאות עודפות וירידת ערך הנכס ,כפי שקיים בגרמניה ובהולנד.
 .8העירייה מכניסה ידה לכיס הפרטי של תושביה וגורמת להם נזק ישיר ברור
ומוכח .אם יהיה צורך יבקשו סעד מבית המשפט שימנע מהעיריה לגרום
נזקים לרכושם ,או לחילופין שיפצו אותם בצורה ריאלית על אובדן הערך.
 .9יש בעיות חנייה רציניות מאוד בחצר ,וזה יוצר חיכוכים בין הדיירים.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית זליצקי ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1935ע"י האדריכל מ.
רוגטקה .המבנה קיבל כבר בעבר צו כמבנה  -מסוכן בדרגה  .3ציונו המשוקלל בינוני
=  60.0נק'  26.0 /נק' .ועדת השימור החליטה בשנת ) 1998בערך( ,לאשר מספר לא
קטן של מבנים ברחובות זמנהוף ושולמית ,כדי לעבות את המתחם מסביב לכיכר
דיזנגוף שבשלב הראשון הוחלט שלא לכלול אותם .היו להם נסיונות למצוא
פתרונות לשיפוץ המבנה ,אך הם לא צלחו בגלל בעיות אישיות של בעלי המבנה .היה
נסיון לקבל אישור למסעדה בקומת הקרקע ,אך הוא נענה בשלילה מכיוון שזה אזור
מגורים מובהק .אין נטייה להגדיל את המסחר בקומת הקרקע כי זה עלול לפגוע
באיכות המגורים באזור .למבנה יש זכויות שהתכנית מחילה עליו לפי תכנית " -ס".
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יש תמריצים שהתכנית נותנת ,כמו הגדלת השטחים של דירת הקרקע מתחת למפלס
הכניסה בתאום עם צוות השימור.
המלצת החוקר
המבנה מלא איזכורים של סגנון הבאוהאוז - :מרפסות זיזיות בולטות ישרות,
מרפסות מעוגלות כולל שילוב בין מעקות בנויים לבין מעקות "שקופים" מצנורות
ברזל ,חדר מדרגות עם חלון תרמומטר מאורך.
לעתים נדמה שהמבנה משופע בנושאים ארכיטקטוניים מעניינים וייחודיים אף יתר
על המידה ,ביחס למבנה לא גדול במיוחד .אבל בסיכום המבנה מעניין ומיוחד,
וראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
באשר לסוגיות כמו הקריטריונים לפיהם הוחלט על השימור ,ראה פרק המבוא
בדו"ח החוקר .יחד עם נושאים כלליים נוספים .כדי לשפות את הבעלים של הנכס,
התכנית נותנת תמריצים מסוימים שנועדו לכסות את עלויות השימור הגבוהות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  907 -הכתובת  -דרך פ"ת  - 29פינת רח' נחמני
67
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -דוד קולקר
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המבנה הזה כבר נדון בישיבה מס'  7ובישיבה מס' .9
המתנגד ייצג את עצמו .מדבר בשמם של האדונים ברזילי ואלי ניר ורמי קולקר.
המבנה נראה כמו שיכון עממי של שנות ה .50-בנין סתמי עם תכנון פנימי
קטסטרופלי.
הדירות פשוט לא נוחות .בשנת  1992שיפצו את המבנה .אבל התוצאה היתה
אומללה .בגלל איכות הבנין הירודה ,הבלייה היא מהירה ,וזה לא עוזר שיצקו
מחדש את המעקות ואת המרפסות .הבנין שב והתדרדר בחזרה למצב שהיום הוא
רע מאוד .הבנין משמש בעיקר למשרדים .אך גם בדירות המגורים שוכנו משרדים.
אין חנייה למבנה ואין אפשרות להתקין חנייה .הדרך היחידה היא להוריד את
הבנין ,ולבנות במקומו בנין גבוה .לא מוצא מה יש לשמר? למרות שעשה מאמץ
לשפץ את הבניה.
הערה  -המתנגד היה אמור להופיע בישיבה מס'  ,9אך לא השתתף בישיבה ההיא.
עמדת הועדה המקומית  -מצוטטת מישיבות מס'  7ומס'  ,9כנ"ל המלצת החוקר.
עמדת הועדה המקומית
המבנה האמור בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1933על פי תכניתו של האדריכל
פונרוב .צוות השימור העניק למבנה זה את הציון המשוקלל  25.5נק' ,מתוך 60.0
נק' .לפיכך זהו מבנה לשימור בהגבלות לא מחמירות.
המבנה נמצא ברצף של שכונה שנבנתה כקואופרטיב )השכונה מתחילה ,ממערב
למזרח ,ברח' נחמני  55ומסתיימת ברח' נחמני  ,(67כל המבנים בשכונה זהים ,למעט
מבנה זה ,שהוא פינתי ולכן שונה מהאחרים .השכונה הזו ומבנה זה בתוכה ,היא
מעין מובלעת שנקראת מתחם "הברושים"  -או מתחם "התאומים" .היא חלק
ממתחם ההפרדה של אונסקו )כאתר מורשת שימור עולמית( והשוליים ממש בגבול
מתחם ההכרזה .בדרך פ"ת עצמה יש שלושה מבנים לשימור בקטע זה :דרך פ"ת ,27
דרך פ"ת  29ודרך פ"ת .35
יש זכויות לבנין וניתן יהיה להוסיף עליו בנייה נוספת וכן להתקין מעלית חיצונית.
נציגת הועדה המקומית הודתה ,כי העובדה שלא נרשמה בכרטיס המבנה לשימור,
העובדה ההיסטורית שהבנין נבנה ע"י קואופרטיב כחלק משכונת מגורים מיוחדת,
מקורה בטעות וכי יש לתקן טעות זו ,ולפיכך יש למבנה גם ערך חברתי-היסטורי.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
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המלצת החוקר
המבנה שאנו עוסקים בו ,הוא מבנה ראוי לשימור גם בזכות עצמו ולראייה ראו את
חלקו הצפוני של המבנה ששופץ באופן חלקי ,גם את מבנה חדר המדרגות עם החלון
המאורך )דמוי תרמומטר( ואת חלקו הדרומי של המבנה המתייחס בצורה מעוגלת
לעיצוב הפינה .אך המבנה הוא גם חלק מקומפלקס שלם שנבנה ברחוב נחמני
כקבוצת מבנים  -ע"י קואופרטיב .מכאן שלמבנה זה גם חשיבות היסטורית
חברתית ,אלא שהציון לפרמטר זה נשכח בטעות .אילו היה ניתן הציון  1או 2
לפרמטר זה ,היה סך הנקודות הכולל גדול ב 2-נק' עד  4נק' ,ומגיע בסך הכל ל27.5-
נק' עד  29.5נק' ,שזהו ציון מכובד ברמה הבינונית .מכאן ניתן להעריך שזה בנין
הראוי לשימור והוא ממלא יותר מפונקציה אחת בתכנית השימור .נוספת העובדה
שציר זה של דרך פ"ת )דרך מנחם בגין כיום( תוחם את תחום ההכרזה של ארגון
אונסקו כאתר מורשת שימור עולמית ובאזור זה יש בהחלט קבוצה לא מבוטלת של
מבנים לשימור.
בכל הנושאים הכלליים יש התייחסות בפרק הפתיחה הכולל של דו"ח ההמלצות,
וזה כולל את ההתייחסות לפגיעה בזכות הקנין וכן לנושא אופן הבחירה של המבנים
לשימור ולענין הקריטריונים לבחירת המבנים לתכנית.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 ,3 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  621 -הכתובת  -רח' הרמן כהן 16א'
המתנגד  -פרומה מור ,רחל גולדנברג המייצג  -עו"ד אברהם גולדברג
)בעלות הבנין( ישראל מירון ,איתמר
ויהודית הלברשטיין
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -החלק הראשון נוסח ע"י עו"ד א .גולדברג.
 .1הנכס שבנדון נבנה בשנות ה 30-ברמת איכות ירודה ואינו מאופיין בייחוד
ארכיטקטוני המצריך שימורו.
 .2שימור הבנין כיום לאחר שהאלמנטים העיקריים שלו נפגעו )תריסים ,דלתות,
מרזבים ,מעקות וכו'( הינו משימה המטילה על הבעלים נטל כלכלי ,שהינו
פגיעה ברכוש מעבר לכל הגיון.
 .3בעלות המבנה ,רואות בתכנית צו שלטוני שאינן יכולות לעמוד בו ,אם אכן
תיושם התכנית לגבי מבנה זה ,יראו בכך פגיעה המזכה אותן בפיצוי כספי.
ומר ישראל מירון ,גם בשם משפחת הלברשטיין הוסיף- :
 .1אין לבנין כל אופי המצריך שימור.
 .2ברצונם לבנות קומה נוספת ולשפץ את הבנין בקרוב ,וקביעת הבנין לשימור
מגבילה אותם לבצע את השינויים.
 .3קביעת הבנין לשימור ,מורידה מערך הבנין והם דורשים פיצוי אם בקשתם
תידחה.
עמדת הועדה המקומית -
בית כשדאי ,הינו בנין בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1935ע"י אדריכל מולדבי
דוד .הציון המשוקלל שקיבל 60.0 :נק'  23.0 /נק'.
הבניין לשימור ומומלץ לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה נמנה על המבנים הפחות מיוחדים בסגנון הבינלאומי ,ובכל זאת יש בו כמה
מאפיינים שראוי לציינם .מרפסות מעוגלות בשתי הקומות העליונות בחזית
הקדמית שהמעקים שלהן ,עשויים מפסי מתכת שטוחים ,מעוגלים .המרפסות
בקומת הקרקע ,ישרות ומלבניות ,דמויית האות "ר" ,מכל צד של המבנה .בחתך
הצידי שלו ,המבנה מדורג כלפי מעלה בחלקו האחורי .כלומר מבנה בינוני עם מעט
מאפיינים ייחודיים .ובסך הכל ראוי לשימור ,כתורם למסה השימורית של רחוב
דיזנגוף.
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ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 ,6 ,7 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  289 -הכתובת  -בחזית המערבית  -רח' דובנוב
 22בחזית המזרחית  -רח' ליאונרדו דה
וינצ'י 33
המתנגדים  -יוסף מתתיהו בלוק -
המייצג  -מייצגים את עצמם וכן משרד
עו"ד טויסטר
חיים לנגזם
המייצג  -עו"ד זהר גרינברג
המתנגדים  -גב' עדינה גרינברג
המתנגדים  -ועד הפעולה של
המייצג  -עו"ד ציפי מרגלית  -ממשרד
עו"ד יגנס  -טויסטר
הדיירים  -ע .שטיינשטיין
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית ,המורכבת מכתבי התנגדותם של שלושת גופי
המתנגדים( -
 .1מוגשת התנגדות גורפת של ועד הפעולה להכרזת הבנין כבנין לשימור מכל וכל,
וממילא לכזה עם הגבלות מחמירות.
העיריה הפעילה שיקול דעת מוטעה בהחליטה להכריז על בנין ללא ייחוד
.2
ארכיטקטוני כבנין לשימור .זהו בנין מגורים גדול ורגיל ,אף כי אנו גאים בו
כבנין נאה ,הרי שהוא חסר ייחוד אדריכלי יוצא דופן .הבנין נבנה בשנות ה50-
ולא בתקופה מוקדמת יותר כרוב המכריע של הבנינים בתכנית השימור .הבנין
נועד לפתרונות מגורים פונקציונליים ולא כ"שכיית חמדה".
 .3העיריה נקטה בשרירותיות ,בכך שלא נועצה באיש מ 50-בעלי הנכס
בתוכניותיה לפני שהכריזה על הבנין כבנין לשימור אלא בחרה להנחית את
ההחלטה עליהם .איש לא שיתף אותם בהכנת התכנית.
 .4תכנית השימור הספציפית לבנין היא לחלוטין לא מציאותית מבחינה
ארכיטקטונית ולכן לא ברת מימוש .הבנין הינו בית מגוריהם של  50משפחות
ולא מוזיאון של שנות ה) 50-במאה העשרים(.
 .5תכנית השימור הספציפית לבנין היא שערורייתית מבחינת העלות הכספית
שהיא מועידה לבעלי הנכס  -מיליון וחצי דולר .זו הצעת המחיר מטעם חברת
"עזרה ובצרון" לעבודות השימור כפי שנקבעו ע"י צוות השימור בעיריה
בראשות אדריכלית ניצה סמוק.
 .6הנזק שנגרם לנו מהגדרת הבנין כבנין לשימור- :
א .מהנימוקים דלעיל ,שאין כל הצדקה לשימור הבנין ,וגם משיקול
הפגיעה הניכרת והלא מוצדקת ברמת החיים שלהם אילו התקיים
השימור ,וגם בגלל ההוצאה הכספית הענקית ששימור דורש ,ברור לבעלי
הנכס ששימור לא יתבצע בבנין.
ב .מבחינת ההפסד הכלכלי ,משמעות קביעת התכנית כי הבנין מיועד
לשימור ,עם מגבלות מחמירות ,הינה פגיעה קשה באפשרות לביצוע כל
עבודה בבנין ,כולל בחלקיו הפנימיים .אם הבנין יאושר לשימור ,אזי
בכוונתם לדרוש פיצוי בגין ירידת ערך הדירות.
ג .מבחינת הנזק לאחזקת המבנה .העיריה כבר ערמה עליהם קשיים
בתיקון הליקויים ,כולל ליקויים בטיחותיים שגרמו להגדרת הבנין
כ"מבנה מסוכן" ,אך בהיעדר אישורה של עירית תל אביב ,מזה מספר
שנים לבצע כל שיפוץ מלבד שימור ,הבנין ממשיך להתדרדר
סקטוריאלית ואינם מוצאים חברת ביטוח שתסכים לבטח את הבנין
במחיר סביר.
 .7התכנית קובעת הוראות קשיחות ביחס למבנים אותם היא מגדירה כמבנים
לשימור עם מגבלות מחמירות ,כפי שקבעה התכנית לגבי בניין זה.
 .8ההוראות המגבילות כל פעולה עתידית בבנין ,ובין השאר הטלת מגבלות על
ביצוע עבודות בחלקיו הפנימיים ,מהווה פגיעה קשה בערכו הכלכלי של הבנין.
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.9
.10

.11

.12

.13
.14

.15
.16
.17

.18
.19
.20

הבנין ,שנבנה בשנת  ,1950הינו בעל ערך אדריכלי הדומה לערכם האדריכלי של
בנינים דומים בסביבה .הבנין משמש כבית מגורים רגיל וחסר ייחוד ברחוב
צדדי במרכזה של תל-אביב.
הבנין הינו מבנה בן  3קומות וקומת גג ,ובו  50יחידות דיור ב 4-כניסות .בבנין
דירות בגדלים שונים ,מדירות חדר ועד דירות  6חדרים .מכאן ,אוכלוסייתו
הרבה ,השונה והמגוונת .השונות בגודל הדירות יצרה שונות רבה בין דיירי
הבנין ,המאופיין בחתך סוציו-כלכלי מגוון ,שונות המצויה בעוכרי הבנין ,בכל
הנוגע לניהולו ולאחזקתו .הבנין נתון בקשיי ניהול ומבנהו האנושי הופך את
הדרישה לשימורו לבלתי אפשרית .יישום דרישות השיפוץ בהתאם להוראות
התכנית לשימור ,מחייבות שיתוף פעולה מצד כל דיירי הבנין ,שיתוף פעולה
אשר הינו בלתי אפשרי להשגה בהתחשב במספר הבעלים והדיירים.
בשנת  1992הוכרז הבנין כבנין מסוכן ,וזאת לאחר שנפל טיח במספר מקומות
בבנין ,ובמקומות מסוימים התפורר עד כדי חשיפת הברזל בעמודים שונים.
לנוכח דרישות השימור ,לא התאפשר שיפוץ הבנין עד ליום זה ,וחלקים
רופפים בבנין מהווים סכנה ממשית אף כיום.
יש לזכור כי הבנין נבנה בהתאם לתקנים ולתקנות שהיו בתוקף בשנת .1950
צורת בנייתו לא נקבעה מתוך אידיאולוגיה או זרם ארכיטקטוני מיוחד ,כי אם
התגבשה כפרי אילוץ של התקופה .ניתן למצוא פתרון אסתטי ברוח
הארכיטקטורה הכללית של הבנין ,תוך שימוש בחומרי בנייה עכשוויים
ואיכותיים ,ולא לחזור לחומרי העבר ואילוציו ,תוך כפייתם על  50משפחות
המתגוררות בבנין.
ירידת ערך הדירות בבנין ,תגרום לתביעות פיצויים מצד הדיירים כנגד הועדה
המקומית.
אמצעי התמרוץ שבתכנית השימור אינם אפקטיביים ,בלתי ישימים ובלתי
כדאיים .הם לא נבחנו בחינה מוקדמת מבחינה כלכלית ומשפטית .האמצעים
אינם וודאיים ,כפופים להליכי תכנון ,אישור ,מיסוי וכד' מכאן שאינם יכולים
להוות תמריץ כלכלי אמיתי כנגד פגיעותיה של התכנית.
תמוהה הבחירה בבניין זה כבנין לשימור .בנין זה אינו מצוי בתחומה של העיר
ההסטורית בת"א.
תכנית השימור נעדרת תמיכה ציבורית וחסרה תכנית כלכלית תומכת.
ב"אמנה לשימור ערים ואזורים הסטוריים" שהוצעה ע"י איקומו"ס ,הארגון
הבינלאומי לשימור אתרים הסטוריים ,נקבע העקרון ש"השתתפות ומעורבות
התושבים חיונית להצלחת תכנית השימור ויש לעודד אותה .שימור ערים
ואיזורים היסטוריים נוגע קודם כל לתושבים שלהם ".בתכנית שימור זו לא
שותף הציבור .כל נסיון של מעורבות בקביעת מפרט השיפוץ לבנין נכשל לאחר
נסיונות מרובים ודיונים עם אדר' ניצה סמוק ,ראש צוות השימור ,בעיריית
ת"א .תחושת הדיירים בבנין הינה ,שאין כל התחשבות בצורכיהם
ובבקשותיהם ,וכי החזרה לשנת  1950הינה ערך עליון העומד מעל צורכי דיירי
הבנין.
הגבלת תביעת פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון ,כהתנייה לקבלת תמריצי
תכנית השימור ,היא נסיון למנוע מימושה של זכות מוקנית לפי החוק ,ואין
לאשרה.
הליכי ההפקדה של התכנית לא היו תקינים כי לא נשלחו הודעות אישיות
לבעלים והמחזיקים בדירות.
הליכי הכנת התכנית פסולים מעיקרם - :התכנית מתיימרת לכרוך יחד אלפי
יחידות דיור במאות מקומות שונים בעיר תל אביב שאין ביניהן קשר כלשהו.
כמות המבנים המיועדת לשימור אינה תואמת כל הגיון או סבירות .צירוף
כמות גדולה מאוד של אחרים לתכנית אחת יוצר הכבדה מיותרת ובלתי
הגיונית על הליכי הבדיקה והתכנון.
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 .21הבנין ברח' דובנוב  ,24צפונית לבנין זה ,הוא בנין תאום לבנין זה ,שהוקם ע"י
אותו קבלן .בתחילה התכניות היו זהות לשני הבנינים .אך ,אחר כך שונתה
התכנית ובמקום כ 20-דירות בשתי כניסות ,שונה הבנין כך ,שיהיו בו  4כניסות
וכ 50-דירות בגדלים שונים.
הבנין הוא יחידי באזורו המיועד לשימור.
 .22החלת תכנית השימור על הבנין תפגע בערך הדירות שבבניין .כל קונה של דירה
ידע כי הוא צפוי )תוך  20שנה!( להוצאה ניכרת וסכום ההוצאה יופחת כמובן
ממחיר הדירה .מאחר שלא ניתן יהיה לאסוף את הכספים בפועל לצורך
השימור .התוצאה תהיה רק ירידת ערך משמעותית שאין בצידה תועלת.
 .23אין סיכוי ש 53-בעלי הדירות יגייסו את הסכום הנדרש )כ 1.5-מיליון דולר(
לצורך ביצוע השימור .אם הבעלים המבוזרים כיום לא יכלו להקים קופת
שיפוצים לתיקון הליקויים המסוכנים בפחות מ 100,000 -ש"ח ,דמיוני לחשוב
שיוכלו לגייס את הסכום הגדול הנדרש.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר ,נבנה בשנת  1951ע"י האדריכל אלבין גלזר.
ציונו המשוקלל היה גבוה למדי =  60.0נק'  29.0 /נק' .אבל הוא לא הכניסו
לקטגוריה של מבנים לשימור בהגבלות מחמירות ,אלא לשימור רגיל בלבד .להלן
טענות הדיירים במבנה הנדון בקיצור נמרץ ומענה הועדה המקומית לתכנון עליהן- :
דובנוב  :22בית מגורים של  50דירות וארבע כניסות ,בשנת  1992הוכר המבנה
כמסוכן ,ולנוכח דרישות השימור לא התאפשר שיפוצו והוא מהווה סכנה ממשית עד
היום .מפרט של "עזרה ובצרון" שהוכן ב 1998-ע"פ הנחיות השימור ,אומד את
השיפוץ ב $500,000 + $1,500,000-להתאמות מקומיות שהוערכה ע"י הדיירים .אין
באפשרות הדיירים לממן את שיפוץ המבנה ע"פ חוקי השימור ,מבקשים לשפץ
בסטנדרטים של היום כדי להוזיל את עלויות השיקום.
תמוהה הבחירה של מבנה זה לשימור ,זהו הבית הבודד היחיד ממזרח לאבן גבירול
שהוכרז לשימור ,הבית בדובנוב  24תוכנן ע"י אותו אדריכל אך לא הוכרז לשימור.
מענה :המבנה הנדון משול ל 4-מבנים שחוברו למבנה אחד .מהמפרט ההנדסי עולה
כי העלויות כולל המע"מ נאמדו ב 2,800,000 -ש"ח .ההתאמות הפנימיות בתוך
הדירות הוערכו בשעתו בעוד כ 500,000 -ש"ח  -סכומים אלה נמוכים בהרבה
מהסכומים המוצהרים בהתנגדות .גם אם עלות השיפוץ תגיע לאחר עדכון המחירים
ל 4,000,000 -ש"ח אנו נמצאים בסטנדרט המחירים של  4מבנים רגילים שהוכרזו
כמסוכנים.
הערכת עלויות השיפוץ של מבנים רגילים לעומת מבנים לשימור נעשתה ע"י מהנדס
חיצוני והיא גלויה ופתוחה לקהל  -עקרונות הערכה זו חלים על כל מבנה .במקרה
הנדון העירייה ,באמצעות חב' "עזרה ובצרון" ,היתה מוכנה לשאת בחלק מהעלויות
ולהביא את המבנה לדיון בועדת חריגים הדבר נמנע בגלל התנגדות הדיירים למצות
את התהליך.
אין כל מניעה לבצע תיקונים מסוכנים נקודתיים בכל המבנים לשימור .ביצוע
התיקונים הנקודתיים אינו מחייב את ביצוע השיפוץ המלא ,לכן הטענה כי נמנעה
הוצאת המבנה מכלל סיכון ,אינה נכונה .המבנה שופץ במהלך השנים בסטנדרטים
הרגילים ,נראה ששיפוץ זה הוא אשר הביא להתדרדרותו המחודשת ולצורך
בהוצאה כספית נוספת .שיפוץ נוסף שאינו מתחשב בבנין המקורי עלול להוות חזרה
על שגיאות העבר.
אין זה המבנה היחיד ברחוב שהוכרז לשימור .בתכנית כלול גם המבנה ברח' דובנוב
 25וכל המבנים בשכונת קרית מאיר ,המבנה בדובנוב  24תוכנן ע"י אדריכל אחר
והוא אינו תואם למבנה הנדון כפי שנטען.
המלצה :לדחות את ההתנגדות
המלצת החוקר -
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המבנה בדובנוב  ,22חורג כמבנה מגורים בגודלו ,וכהגדרת הועדה המקומית ,הוא
משול לארבעה מבנים שחוברו למבנה אחד רב-דירות .אולם מבחינת עיצובו
הארכיטקטוני ,נעשה מאמץ שהצליח לדעתי ,לרכך את גושיותו של המבנה הגדול,
ע"י הבלטת  3גושי המרפסות )לא זהים בגודלם( ,וכן בחזית המערבית והמזרחית
של הבנין ,לשני הרחובות הראשיים התוחמים את הבנין ,רחוב דובנוב ורחוב ל .דה
וינצ'י ,נעשה נסיון יפה לפעור פתחים "ענקיים" בתוך המסגרת הגדולה של כלל
הבנין ,ובפרופורציות לא-סימטריות של שני הגושים שנותרו משני צידי הפתחים
"הענקיים" .בנוסף לזאת תוכננו עוד גושים נסוגים פנימה בקומת הגג .ומעל לפתח
הפעור נבנתה פרגולה במימדים קטנים " -אנושיים" .כך עוצב הבנין בצורה הרמונית
נאה ויוצאת דופן ,שמימדיו הענקיים קיבלו אופי יותר מרוכך ומתון .בעיני ,הבנין
בהחלט ייחודי ויוצא דופן ,שאין דומה לו ,לא בסביבתו ,ואולי גם לא בתל אביב.
תופעה יוצאת דופן קיימת במבנה זה גם בצד החברתי ,והעובדה שהוא מרכז בתוכו
 50דירות בגדלים שונים ,המאוכלסות ע"י אוכלוסיה שונה ומגוונת היא לא רק
"חסרון" ,אלא גם יתרון גדול ,לגיוון הקהילה האנושית.
המבנה אינו מיועד לשימור בהגבלות מחמירות ,ולכן כל הטענות שהושמעו בנוגע
לכך ,מטעות ונועדו רק להרתיע מקבלת החלטה חיובית בגין הבנין .יש להניח
שלבנין תהיינה גם זכויות בנייה וגם תמריצים שיסייעו בשימורו כהלכה.
באשר לעיריית ת"א ,בניין זה הוא דוגמה לצורך הדחוף בהקמת מנגנון יישום יעיל
למימוש תכנית השימור ,שכן אני מניח שבגלל ריבוי הדיירים ,אכן יתגלו קשיים
בהרמת תהליך השיפוץ "השימורי" .לפיכך ,אני מציע מראש ,שיופקד מנהל פרויקט
על ביצוע תהליך השימור ,ושהעירייה תטה אוזן קשבת לצרכי שימורו של מבנה זה
גם בהקצאת הזכויות והתמריצים המירביים הנדרשים .בסופו של יום ,יהא התהליך
הזה כדאי גם לעיריית תל אביב ,שכן יש כאן עניין במבנה מגורים בעל מימדים
בלתי רגילים ,שגם הרכבו החברתי מעניין; וחשוב לעיר גדולה כתל אביב לבחון
אותו ברצינות כדגם שונה אבל מצליח של קהילה מגוונת בבנין אחד .כך שיש
לעירית תל אביב כל הסיבות לחפוץ בהצלחת השימור במבנה יוצא דופן זה .הדיירים
עצמם הודו שהם רואים את הבניין ,כמבנה נאה.
אם יש בעיות דחופות בשיקום מהיר של חלקים מסוכנים ,יש לבצע זאת במידת
הצורך עוד לפני השלמת השימור כולו.
האפקטיביות של התמריצים תלויה גם בשיתוף הפעולה בין הועדה המקומית
ועירית תל אביב לבין הדיירים ,ורצון טוב יש לגלות משני הצדדים .למרות כל
הקשיים הנערמים לפני הצלחת השימור ,אני אופטימי שהדבר ניתן ,ולמרות
ההוצאה הגדולה יש לקוות שכעבור זמן סביר לאחר השימור ,יתחיל גם ערך הדירות
לעלות .אני ממליץ אפוא לדחות את ההתנגדות .מענה נוסף לסעיפי ההתנגדות
השונים ,ניתן למצוא בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  843 -הכתובת  -רח' עין יעקב  - 7פינת רח'
חברת ש"ס 9
המתנגד  -גב' ענת מי דן ,בעלי הבית המייצג  -עו"ד ציפי מרגלית משרד עו"ד
יגנס טויסטר
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1קביעת התכנית כי הבניין מיועד להיות בנין לשימור עם מגבלות מחמירות
הינה פגיעה קשה בערכם הכלכלי של הבניין והחלקה עליה נבנה ,וכן באפשרות
לבצע כל עבודה בבניין ,בין במעטפתו החיצונית ובין בחלקיו הפנימיים.
התכנית מונעת הריסת המבנה וניצול הזכויות במגרש.
 .2אין בבית אשר ברחוב עין יעקב ,כל ייחוד ארכיטקטוני או היסטורי
המצדיקים את שימורו ,וודאי שלא לשימור בהגבלות חמורות.

310

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

 .3על הבית חלות ,בין השאר ,הוראות התכניות מס'  ,38ומס' ) 2277משנת (1991
לפיהן ניתן לבנות בחלקה  2יחידות דיור בשטח של  135%וב 3-קומות .קביעת
הבית לשימור בהגבלות מחמירות מונעת מימוש זכויות הבנייה התקפות.
 .4התכנית פוגעת בזכות הקניין ונוגדת לפיכך את חוק היסוד "כבוד האדם
וחירותו".
 .5תכנית השימור נעדרת תכנית כלכלית ותמיכה ציבורית.
 .6האמצעים הכלכליים המופיעים בתכנית הינם בלתי ישימים ובלתי כדאיים.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית זרח ברנט ,הוא בית בסגנון מיוחד )טרום אקלקטי( .מבנה פשוט שהוקם כנראה
בסוף המאה ה ,19-ע"י אדריכל לא ידוע .חשיבותו של המבנה היא גם אדריכלית וגם
היסטורית ,בשל היותו ביתו של זרח ברנט .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'34.0 /
נק' ,הכניסו לשימור בהגבלות מחמירות .למבנים לשימור עם הגבלות מחמירות יש
בתוכנית מערכת תמרוץ מפורטת שאמורה לאזן את הפגיעה הצפויה בשל מגבלות
מימוש זכויות הבניה וההפרש בין עלויות השימור לעלויות שיפוץ רגילות .מימוש
התמריצים שבתכנית וקיום הוראותיה עשוי להשביח נכסים אלה .כידוע ,נכס
מטופח ונאה מוערך בשוק ההשכרה הרבה יותר מנכס מוזנח .המבנה עבר הזנחה
רבת שנים לעיתים עד כדי קושי בתפקודו כמבנה למגורים/משרדים .שיפוץ המבנה
יאפשר טיפול בכל אותן בעיות שהוזכרו )כגון :רטיבות( ואת התאמתו לצרכים
החדשים )כגון :מזגן( .עם זאת ,השימור לא מונע טיפול בבעיות מיידיות) .בינתיים
נראה כי המבנה שופץ ,שיפוץ ראשוני  -י.ג.(.
המלצת החוקר -
המבנה הנדון ,אינו בעל חשיבות ארכיטקטונית .חשוב הדבר שהוא אחד המבנים
הישנים ביותר בתכנית ,כבן  110עד  120שנים .חשיבותו העיקרית היא היסטורית:
היותו ביתו של זרח ברנט .ז .ברנט היה ממייסדיה של פתח תקווה ,וממייסדיה של
שכונת נוה-שלום ,שכונה יהודית בין הראשונות שנוסדו מחוץ ליפו .קשה להתווכח
עם העובדות ההיסטוריות :הברורות במקרה זה .מכיוון שלא נותרו הרבה מבנים
מתקופה זו המצויים במצב פיזי טוב יחסית ,יש חשיבות לשימורו גם מבחינה זו.
בעלי הנכס יהיו זכאים לנייד את הזכויות המגיעות למבנה זה ,במסגרת הסדר ניוד
הזכויות למגרש "מקבל" .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מענה לנושאים כלליים נוספים כמו זכות הקניין ,ניתן למצוא בפרק המבוא הכולל,
בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 9 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  603 -הכתובת  -רח' ירמיהו  47פינת רח'
אוסישקין 48
המתנגד  -חב' במעלה הכנרת בע"מ המייצג  -עו"ד חגית המאירי  -משרד
עו"ד יגנס-טויסטר
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -לא השתתפו בישיבה.
אין במבנה הנדון כל יחוד ארכיטקטוני או היסטורי.
.1
התכנית פוגעת בזכות הקניין שלהם ,במנוגד לחוק היסוד :כבוד האדם
.2
וחירותו.
 .3הוראת התכנית כי הבית לשימור הינה שרירותית ובלתי מוצדקת ואינה
נסמכת על קריטריונים מקצועיים אובייקטיביים.
 .4הוראות התכנית פוגעות קשות בערכו הכלכלי של הבית.
 .5התכנית מעניקה לועדה המקומית סמכות לאסור חנייה בחצרות המבנים ,זאת
על אף מצוקת החנייה החריפה בתל אביב .אף מבנהו של הבית אינו מאפשר
פתרון חנייה זולת במרתף.
 .6מומחים לדבר ,טוענים כי עלות השיפוץ "השימורי" ,עתידה להיות גבוהה
מעלות בנייתו של בנין חדש.
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 .7תכנית השימור נעדרת תכנית כלכלית לביצועה ,ואין לה תמיכה ציבורית.
 .8התמריצים הכלכליים בתכנית בלתי ישימים ובלתי כדאיים.
 .9הגבלת זכות התביעה לפיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון ,למי שנהנה
מתמריצי תכנית השימור ,נוגדת את תקנת הציבור ואת חוק היסוד" :כבוד
האדם וחירותו".
 .10הליכי הפקדת התכנית היו בלתי תקינים ,ולא נשלחו הודעות לבעלים
ולמחזיקים בנכס.
עמדת הועדה המקומית -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י אדריכל בן עמי שולמן .הציון
המשוקלל שנקבע לו ,מעל לבינוני =  60.0נק'  27.5 /נק' .שימש במקור למגורים
ולמסחר בקומת הקרקע שלו.
המלצת החוקר -
המבנה הוא בהחלט מבנה ראוי לשימור ,ומבחינת ערכו העיצובי-הארכיטקטוני הוא
מבנה טוב ,מיוחד ולא שבלוני .צילום המראה את מצבו המקורי של המבנה לאחר
הקמתו ,מצביע על כך שנבנתה קורת בטון דקורטיבית על הגג שהילכה ,מן הגגון
העליון שמעל חדר המדרגות ועד קצהו המערבי של הגג .קורה זו שהעניקה נופך של
קלילות ועניין לגג המבנה ,נהרסה ,כך גם הגגון הזיזי שהיה בנוי בחלק המסחרי של
קומת הקרקע שגם הוא נהרס .בעת שיפוצו "השימורי" של המבנה ,היה ראוי
לשחזר שני אלמנטים מעניינים אלה שהוסיפו ערך אסתטי לבנין ונראה שעלות
שחזורם לא תהא עיקר העלות בעת השיפוץ .המרפסות המתעגלות הפינתיות ,חדר
המדרגות המצוין בחלון מאורך ,והמרפסות הנמשכות ,דמויות האות "ר" ,העוטפות
את פינתו הצפונית של המבנה ,כולם יחד הם מאפיינים של הסגנון הבינלאומי ,אך
כולם תורמים להרמוניה של מבנה בלתי שגרתי זה.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מענה לסוגיות כלליות ,כגון הפגיעה בזכות הקניין ,הקריטריונים לבחירת המבנה,
פגמים פרוצדורליים בפרסום התכנית ועוד ,מצוי בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 10 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  865 -הכתובת  -רח' פינסקר 8
המייצג  -עו"ד מוטי בניאן
המתנגד  -יורשו ד"ר וולף גרובין
)ז"ל(
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -הבעלים הנוכחיים הם :גריגורי סומינסקי
וסופיה קמינסקי.
התכנית מטילה מגבלות קשות על הבנייה.
.1
אין בתכנית כל קריטריון ,למה נבחר המבנה לשימור.
.2
 .3ההגבלות החלות על המבנה ,פוגעות במתנגד מבחינה כלכלית ,וגורמות לירידת
ערך ברכושו ,בניגוד לחוק היסוד " -כבוד האדם וחירותו".
 .4המתנגד מבקש לאפשר הקמת קומות נוספות תוך שימור החזות החיצונית
והערכים הארכיטקטוניים ,ובכך לפצות המתנגד על ההגבלות הקשות .אין כל
הצדקה תכנונית בהגבלה כה חמורה של מספר הקומות.
 .5התמריצים שהתכנית מציעה ,אינם ישימים בשל הצורך בהסכמת הדיירים.
 .6מה שניתן לשמר ב 3-קומות )כמו המבנה הקיים( ניתן לשמר גם ב 6-או 7
קומות .שני בנינים לידו ,הרסו בניין קיים וקיבלו היתר לבניין גבוה ) 6או 7
קומות( אם כך למה לא יקבל גם הוא היתר כזה.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית גולדשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1931ע"י האדריכל שלמה
גפשטיין )גאפ( .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
לא ניתן להרוס את המבנה הקיים .הועדות ,המקומית והמחוזית ,לתכנון ,קבעו
מדיניות לגבי אזורים בעיר ,שאין לשנות את פניהם .החלטה כזו קיימת בתכנית
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המתאר המחוזית ,תמ"מ  ,5אשר מסמנת אזורים במרכז העיר ,שיש להחיל לגביהם
תכנית עיצוב אורבנית .ויש להקפיד על גובה ועל קו רקיע של המבנים .המבנה
הספציפי הזה שופץ בהנחיית צוות השימור בין השנים  1990עד  1995במימון בעלי
הנכס .המבנה מושכר ברובו למשרדים ,ולכן אין פה בעיה של התארגנות ועד בית.
לגבי טענת עו"ד בניאן ,שניתן להוסיף לפחות  3קומות למבנה זה ,אפילו מבחינה
הנדסית לא ניתן לבצע זאת.
המלצת החוקר
המבנה בתכנונו של אדר' גאפ גפשטיין ,אינו מבריק ,אבל מעניין למדי ,בגין מספר
מאפיינים :הדירוג של הבנין למספר גושים המוסטים לעומת הגוש הקדמי .רצועות
חלונות בגובה אחיד ,המצויות בשקע קטן )גליף( בקירות החזית הקדמית .מרפסות
זיזיות בולטות )דמויות האות  -ר( העוטפות את פינת המבנה .המרפסות מפוספסות
בפסים אופקיים ,כשהפסים חרוצים בטיח המצפה אותן .משחק הנפחים שמייצרים
הגושים )בליטות ושקעים( הוא הנותן למבנה את העניין שבו .מבנה ראוי לשימור.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .פליאתי על עו"ד בניאן ,שהוא גם אדריכל
בהשכלתו ,הקובע קביעה מוזרה שאין הבדל בין מבנה בן  3קומות ומבנה בן 6
קומות או אף  7קומות .זה יוצר הבדלים דרסטיים בין שני המצבים ,ואין המבנה
האחד דומה לקודמו הנמוך ,הפרופורציות משתנות לחלוטין .נושאים נוספים
המטפלים בזכויות קניניות ,בבחירה על פי קריטריונים ,בהגבלה על זכות תביעת
הפיצויים לפי סעיף  197ועוד ,מקבלים מענה בפרק המבוא הכולל ,בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  795 -הכתובת  -רח' נחלת בנימין 51
המייצג  -עו"ד אילן שרן  -עו"ד שמחיוף -
המתנגד  -חב' בית נחלת בנימין 51
שליש ושות'
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1קיום הגבלות השימור מונע כל ניצול או השבחה של הנכס וניצול זכויות בנייה,
מכאן גורם גם לירידת ערך ,ומצד שני לייקור עלויות הבניה ,באופן שבסך הכל
הכללי לא יהיה כדאי להשקיע בנכס זה ודינו לשמש כ"חורבה בלב העיר".
 .2נכס זה מפאת יושנו אינו ניתן לניצול אלא בדרך הריסה .מבנהו ומצבו אינם
מאפשרים כל תוספת בנייה על הקיים.
 .3למיטב ידיעתם אין בנכס זה כל ערך הסטורי או אמנותי ואין כל תכלית
בשימורו.
 .4יש למבנה זה זכויות בנייה בלתי מנוצלות ,המאפשרות לבנות במקום  2קומות
כמו היום ,שלוש או ארבע קומות עם מרתף.
 .5המבנה זקוק לחנייה אבל לא ברור איך ניתן לממש אותה .אלא אם כן היו
מתירים להרוס את הבנין )או חלק ממנו(.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית רוזין ,הוא מבנה בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  1931או בשנות ה 20-ע"י
האדריכל ד .פבריקנט .הציון המשוקלל הינו בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק' .המבנה
נמצא ברצף של מבנים לשימור ,רצף של מבנים אקלקטיים כשהמבנה הנדון מחזק
את הרצף הזה ומעשיר אותו .המבנה לא נמצא בהגבלות מחמירות .התכנית
השביחה אותו ע"י האפשרות לאחד את חדרי היציאה לגג לכלל דירה בת  120מ"ר.
אם המבנה לא היה לשימור ,לא ניתן היה לבצע זאת .כמו כן זה מאפשר הגדלת
שטחי מסחר מתחת למפלס הכניסה ע"י חפירת שטחים נוספים .ללא תכנית
השימור ,לא היה הדבר ניתן לביצוע.
החלומות על חנייה במקום הזה ,הם חלומות באספמיה ,אין שום אפשרות לגישה
לחנייה ,המרווחים בין המבנה לגבול המגרש אינם מאפשרים ביצוע חנייה.
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המלצת החוקר -
לבנין יש חן של בנין אקלקטי ישן ונעים אם כי לא מדהים בהופעתו
הארכיטקטוניות אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .תשובות לטענות נוספות בפרק
המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור 341 -
הכתובת  -רח' החשמונאים  11פינת רח' פרץ
חיות 16
המייצג  -יצחק בוטלינסקי
המתנגד  -אסתר בוטלינסקי )ז"ל(
עמדת המתנגדים ) -תמצית( -
מיום שהוגשה ההתנגדות ע"י גב' אסתר בוטלינסקי ,אשה קשישה מאוד ,עד היום
בו נשמעה ההתנגדות ע"י החוקר ,נפטרה הגב' בוטלינסקי ז"ל לצערנו .את עמדת
ייצג איפוא ,בנה ,מר יצחק בוטלינסקי.
 .1המתנגדת ז"ל ובנה היו הבעלים היחידים של הבנין .הם מחזיקים בנכס מזה
שלושה דורות.
 .2לא ייתכן שתכנית גדולה כתכנית השימור ,תובא לידיעת מעטים כל כך
בתקופה ארוכה כל כך .אי העברת רציונל התכנית לידיעת הנפגעים בזמן סביר
פוגעת בהם אנושות.
 .3לא הצליחו לברר מהם הפרמטרים לקביעת נכס לשימור.
 .4למה הבנין שלהם ,שלצידו בנינים נוספים הנראים אותו דבר ,קשישים כמוהו
ובעלי אותו ערך ארכיטקטוני לא נמצאים באותה קטגוריה.
 .5למה לא נבחרו רק בתים משותפים לתכנית ,שבהם אין פגיעה בדייר הבודד?
 .6מי הם חברי הועדה שקבעו את ביתה לשימור ,והפכו אותו לרשות הציבור.
וכמה חברים קבעו את עתיד הנכס שלהם לשימור.
והמשיך הבן י .בוטלינסקי בעל-פה ,שטען שלא הגיעה אליהם כל הודעה על הפקדת
התכנית .רק לאחרונה נודע להם על כרטיסי המבנים לשימור ,המכילים ניקוד לכל
מבנה .לא היו מודעים שהנכס שלהם נכנס לתוך התכנית לשימור.
עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
בית וייצפלד מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י אדריכל א .שיפמן .ציונו
המשוקלל בינוני =  60.0נק'  24.5 /נק'.
בעלי הנכס כן ידעו שהמבנה ברשימת השימור ,הראייה שהם הגיש התנגדות .מאותו
רגע ,ניתן היה לעשות את כל הבירורים ,לבקש הסברים ,לבקש מידע ולקבלו.
המבנה נמצא בתכנית "לב-העיר" בקטע ב' שלה .צוות השימור סבר שלמרות זאת
ראוי המבנה להיכלל בתכנית השימור ,בגלל :הפיתוח שלו .בגלל החשיפה הגבוהה
שלו בפינת הרחובות ובשל הטיפול שלו בפינה ,הזכויות הקיימות לו ,כמו הזכויות
של מיבנה לשימור בדרגה ג' ,כלומר בדרגה הנמוכה לשימור ,שלא שללה את זכויות
הבנייה שלו .ההבדל הוא ,שהוא עבר למסלול אחר של קבלת הנחיות לשימור
ותיאום אדריכלי לתוספת הבנייה .יש לו זכות לקבלת התמריצים של המרת חדרי
היציאה לגג לדירה גדולה יותר שתוכל להיבנות על הגג .זה תמרוץ נוסף על הקומות
שהוא יכול לבנות עלפי זכויות בניה קודמות .כלומר לא רק שאין פגיעה אלא שהם
יכולים לקבל תמריצים נוספים.
מר י .בוטלינסקי המתנגד  -הודה שהוא מקבל "מטמון" גדול שלא ידע עליו בדמות
זכויות נוספות לבנייה ,מהתכנית לשימור .ולכן אינו בא בטענות על מה שהוא מקבל.
המלצת החוקר
הבנין מעוצב בצורה נאה וייחודית עם המרפסות הארוכות המובלעות פנימה,
התחומות ע"י מעקות כלפי החזית החיצונית ,המעוצבים בצורה אלגנטית מאוד עם
חריץ אופקי .בפינה האחרת של המבנה ,מצויות מרפסות פנימיות היוצרות פרופיל
מענין בחזית .בסיכומו ,מבנה ראוי לשימור )מצוי בהגדרה של שימור רגיל( .בנוסף
הוא יכול לממש את כל זכויותיו בתוספת התמריצים במבנה עצמו .ונשמע מסיכומו
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של המתנגד ,שגם הוא עצמו לא ידע עד כמה שפר עליו גורלו .מכאן ,אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
דומה שתגובתו של מר י .בוטלינסקי מייתרת את יתר התשובות להתנגדות .אבל
בכל מקרה ניתן למצוא מענים בפרק הכללי של המבוא בדו"ח החוקר .באשר להרכב
הפרסונאלי של הועדה שבחרה בבנין לשימור או במספר חבריה ,אין הדבר רלבנטי.
הועדה הייתה מוסמכת לעשות בחירתה על פי כל הנהלים ,ואין מידע נוסף הראוי
להימסר מעבר לכך.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' י.ל .גורדון  70פינת רח' שלמה
המלך 59
275
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -עו"ד יעקב רובין
עמדת המתנגד -
התכנית עלולה לפגוע בצורה חמורה בניצול הנכס ובאחוזי הבנייה שבו.
.1
התכנית עלולה לגרום להפחתה משמעותית מערכו של הנכס.
.2
התכנית עלולה להטיל על בעלי הנכס הוצאות מרובות מבלי שתהא הצדקה
.3
לכך.
 .4לא ייתכן לקבוע תכנית לשימור ואחר כך מחכים לראות מהיכן יבוא המימון
המתאים לאותה תכנית שימור על מנת להפוך את ההלכה למעשה.
 .5הבניין תפוס בחלקו ע"י דיירים מוגנים .בבניין נעשו עבודות שיפוץ יסודיות
בשנת  ,1993לכן מן הראוי להוציא אותו מתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכלים א .מיטלמן וא.
מילבואר ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק'.
מבנה זה נמנה על סוג המבנים שתכנית השימור רק השביחה אותם .אם יש לו
זכויות לבניית חדרי יציאה על הגג ,ניתן לאחד אותם לדירה ולהגדיל את שטחה.
הבנין פינתי ,ניתן להגדיל את שטח הדירה האחורית הפינתית )הנגדית( ,ע"י הגדלת
השטחים מתחת למפלס הכניסה.
הבנין אמנם שופץ לפני למעלה מ 10-שנים ,אבל מאיזה שהוא שלב ,השיפוץ לא
נעשה כמו שצריך ולכן השיפוץ היום "לא עושה כבוד לבניין".
באשר למקורות המימון של התכנית ,התכנית לא מחכה שיבוא " ָמן" מן השמים,
כדי לממן את השימור ,התכנית משתדלת להיות מאוזנת ככל הניתן .הזכויות
ניתנות לבעלי הנכס ע"י התכנית כתמריץ כדי לשפץ ולשמר את המבנה.
המלצת החוקר
בניגוד לציון שניתן ע"י צוות השימור עבור עיצובו הארכיטקטוני של המבנה שהוא -
 2.0נק' בלבד ,דהיינו פחות מבינוני ,אני סבור שעיצובו הארכיטקטוני של המבנה
הינו בהחלט יותר מבינוני .ראשית ,העובדה שהמבנה מנהל "דיאלוג" בצורה נאה עם
שני הרחובות שהחזיתות הראשיות שלו גובלות בהם .הפרופורציה הלא סימטרית
של החזיתות ,חדר המדרגות וחריץ החלונות האורכי שלו ,המרפסות הזיזיות
הבולטות המעוצבות בעידון ארכיטקטוני ,כל אלה הם מרכיבים נאים של חזיתות
הבנין הכל כך "באוהאוסי" הזה .בנין ראוי בהחלט לשימור .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות .דומני ,שנציגי הועדה המקומית השיבו למתנגד באופן הולם וראוי ,ובאם
לא בא על סיפוקו יעין בטובו ,בפרק המבוא של דו"ח החוקר כדי לקבל השלמות
המענה על התנגדותו .דוגמה הממחישה היטב מה פרוש המושג "בינוניות גבוהה".
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (13
כתובת  -רח' רמברנדט  21פינת רח'
מס' המבנה ברשימת השימור 1052 -
אנטוקולוסקי 25
המייצ ג -עו"ד אמנון חלד
המתנגדים  -תמר חלד ,חיה מאומץ,
גדליה זינגר ,בר יוסף
עמדת המתנגדים -
 .1הבנין ,סובל מליקויים תכנוניים והתקנת מתקנים וחומרים ישנים ובלתי
מתאימים ,כך שיזדקק לשיפוצים ושינויים מרחיקי לכת.
 .2תכנית השימור תמנע מביצוע אותם דברים חיוניים לשמירת הבנין במצב תקין
ואסתטי ,לרבות תיקונים הנדרשים לשמירה על בטיחות הדיירים.
 .3הוראות מימוש זכויות הבנייה ומגבלות הבנייה יפגעו בזכויות לניצול זכויות
הבנייה.
 .4תכנית השימור תפחית בצורה משמעותית את שווי הבנין ללא הצדקה.
 .5אין שום דבר בבניין המצדיק הפקדתו בתכנית השימור ,מה גם שמדובר על
בנין חדש יחסית שאין כל צורך לשמרו כמבוקש ע"י הועדה המקומית.
עמדת הועדה המקומית
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1949ע"י האדריכל הנודע דב כרמי .קיבל
)במפתיע  -י.ג (.ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  24.5 /נק'.
דובר המתנגדים עו"ד אמנון חלד ,טען במפגיע שהמבנה תוכנן ע"י האדריכלים יסקי
ואלכסנדרוני ונבנה בשנת  1960או לאחריה .אדר' ניצה סמוק ראש צוות השימור
בעירית ת"א ,לשעבר ,עמדה על דעתה שהאדריכל הוא כרמי ,אבל הבטיחה לבדוק
סוגיה זו(.
היות והבמנה לשימור רגיל ,ניתן לאתר חדרי יציאה לגג לכלל דירת מגורים .דווקא
משום שיש הסכמה על הערך הארכיטקטוני של המבנה ,ראוי שהוא ייכלל ברשימת
השימור ,כדי שישומר כמו שצריך.
המלצת החוקר
בין אם המבנה הנדון תוכנן ע"י דב כרמי ובין אם תוכנן ע"י האדריכלים א .יסקי וא.
אלכסנדרוני ,אין חולק על טיבו ועל רמתו העיצובית הגבוהה מאוד .בנין זה נמנה על
הסגנון הבינלאומי המאוחר ,ויש בו פרטים ייחודיים ממש .כמו :מסגרות הבטון
החשוף הנקי .והקירות מלבני סיליקט .הפרט של תריסי העץ שנשמר עדיין בקומה
הראשונה על גבי קומת הקרקע ,הוא אמנם פרט אופייני של דב כרמי .אבל כך או
אחרת הוא פרט נאה מאוד .המרפסות כבר אינן זיזיות ובולטות אלא מופנמות
ומסגרות הבטון החיצוניות הינן כה דומיננטיות ,עד כי אפילו לאחר שינוי תריסי
העץ לתריסי פלסטיק בתוך מסגרות אלומיניום ,המסגרות החיצוניות העוטפות כה
חזקות ,שהן מחלישות את האפקט השלילי של תריסי הפלסטיק .המבנה הזה הוא
דוגמה מעולה למבנה מגורים מודרני ,המתוכנן בצורה נקייה ומרשימה ,שחובה
עלינו לשמרו ,משום שאין רבים כמותו .אופן קביעת הציון המשוקלל מופרך למדי,
כפי שכבר הערתי מספר פעמים קודם לכן .ומסתבר שהניקוד עבור המתחם הוא
הגורם הדומיננטי המשפיע .איכות התכנון והעיצוב הארכיטקטוני הם כאלה ,שהיה
מגיע לבנין זה להיות משומר בדרגה של הגבלות מחמירות .אך לא זה העיקר .בכל
מקרה המבנה הינו כה מיוחד וראוי לשימור ,שיש לדחות את ההתנגדות .השלמת
המענה על ההתנגדות נמצאת בפרק המבוא הכולל בדו"ח החוקר .האופן בו קיבל
המבנה רק  24.5נק' כציון משוקלל מעורר כאמור מחשבות מציקות .לא ייתכן שרק
הציון על המתחם יכול להשפיע באופן כה מכריע על שימור המבנה .גם אם המבנה
נמצא מחוץ לציר העיקרי של המבנים המיועדים לשימור ,הרי שערכו האדריכלי
הייחודי ,צריך היה להכריע בעד דרגה גבוהה של שימור ,ולא למצוא עצמו מדשדש
ב 24.5 -נק' שאינו הולם את חשיבותו האמיתית .גם אם הוא מבודד ,ערכו הסגולי
ואיכותו הארכיטקטונית מצדיקים סטייה מתהליכי מתן הציונים ע"י צוות השימור,
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אשר העניק למבנה  2נק' בלבד עבור מיקומו .כך אבדה משמעות הקצאת  4נק'
לעיצוב ו 4 -נק' לאדריכל המתכנן )אין זה משנה אם זה ד .כרמי או א .יסקי ,שניהם
מבכירי אדריכליה של ישראל וזוכי פרס ישראל לארכיטקטורה(.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  1017 -הכתובת  -רח' רופין  51פינת רח' ארנון 28
המתנגד  -צבי ומנחם צנציפר
המייצג  -עו"ד אייל מור ,יוסף סמואל ושות'
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1מר צבי צנציפר ,אביו של מר מנחם צנציפר היה בגיל מופלג בעת כתיבת
ההתנגדות ,דהיינו מעל גיל  100שנים.
 .2הבניין רגיל לחלוטין ,ללא כל מאפיינים אדריכליים מיוחדים וללא כל ערך
ארכיטקטוני ,אין לו גם ערך לאומי או הסטורי.
 .3אין הסבר מהו הסגנון הבינלאומי.
 .4הבנין נבנה בשנת  1940ע"י דב כרמי וצבי ברק ,אך מדובר בבנין רגיל ללא כל
סגנון אדריכלי מיוחד.
 .5יש לבטל את המגבלה על ביצוע שינויים פנימיים במבנה.
 .6הכנת תיק תיעוד צריכה להיעשות על ידי הועדה המקומית לתכנון ועל
חשבונה.
 .7יש לקבוע כי מבצע תכנית שימור יזכה למענקים מהרשויות ,בין  50%ל,75% -
מערך עלויות השימור.
 .8יש לכלול בתכנית השימור סעיף מפורש המאפשר קיזוז עלויות השימור כנגד
היטל ההשבחה.
 .9יש לבטל הסעיף שאינו מאפשר חנייה בחצרות המבנים.
 .10במקרה שהמבנה כולל דיירים מוגנים ,יש לאפשר ביצוע שימור חלקי ,ללא
טיפול בקטעי המבנה המוחזקים על-ידם.
 .11על הועדה המחוזית לחייב את הועדה המקומית להצביע על המקורות
הכספיים לביצוע התכנית.
עמדת הועדה המקומית -
המבנה של חברת "רחל" ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1940ע"י
האדריכל דב כרמי .ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  32.0 /נק' .לא לחינם זכה
אדר' כרמי בפרס ישראל על תרומתו לאיכות המגורים בנוף הארץ ישראלי .זה אחד
המבנים שבכלל מצדיקים את מתן הפרס .כדי להעריך את העבודה הזאת ,צריך
להיכנס לקומת העמודים הנפלאה ולראות כיצד טופלה לראות את הכניסה ואת
הפיצול לשני חדרי מדרגות .מבנה בנוי באיכויות בנייה גבוהות ונותן איכות מגורים
מאוד גבוהה .לא לחינם הציון שלו גבוה ) 32.0נק'( .זה אינו בנין לשימור בהגבלות
מחמירות .תכנית השימור משביחה את המבנה גם על הגג ,ע"י איחוד חדרי היציאה
לגג והגדלת שטחם לכלל דירת מגורים שלמה ,וכן ע"י אפשרות להגדלת השטח של
הדירות האחוריות במפלס הקרקע.
המלצת החוקר -
מבנה מצוין של אדר' דב כרמי ,שניתן למצוא בו דברים מיוחדים מבחינת עיצובו
החל בכניסות בקומת הקרקע וכלה בחזיתות היפות ,בכיוון מזרח )לרחוב רופין(
הכוללת הבלטה ,מעין קופסה קטנה ,כדי ליצור תחושה תלת מימדית שהקיר אינו
חלק ,ומובלטים בו האלמנטים המעניינים ,עבור דרך החזית הצפונית )לרח' ארנון(
ובו המרפסות הארוכות הבולטות ,כמותן פגשנו בשד' רוטשילד ,ובהמשכן חלונות
גדולים מרשימים וכלה בחזית המערבית ,אליה הופנו המרפסות המובלעות פנימה,
אלא שבינתיים שתיים מהם כבר נסגרו )ספק אם קיבלו לכך היתר( .בקצרה ,בנין
מעניין ונאה ,הראוי מאוד לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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תשובות נוספות ניתן לקבל בפרק המבוא הכולל בדו"ח החוקר .אגב באשר לתיק
התיעוד באמת המלצנו שיבוצע באחריות העירייה ועל ידה ,הוא יימסר לזקוקים לו
תמורת תשלום מינימלי סביר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (13א'
מס' המבנה ברשימת השימור  1017 -הכתובת  -רח' רופין  ,51פינת רח' ארנון 28
המייצג  -עו"ד אליסיה בן לולו ממשרד עו"ד
המתנגד  -משפחת דנציגר
סמט
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
בעת הגשת ההתנגדות לא ידעו בכלל שיש קריטריונים להערכת המבנים
.1
לשימור.
על שיטת הניקוד נודע להם במקרה מהתנגדות אחרת שהשתתפו בה.
.2
 .3ביקשו לקבל את הנתונים על כך ועוד לא קיבלו ,ולכן יש להם ספק אם
התקיימו כל ההליכים שבגינם שוקלים מוסדות התכנון האם בנין ראוי
להיכנס למסגרת של תכנית שימור.
 .4כל הנתונים הללו ,מביאים למסקנה כי קיים פה אי גילוי נאות מבחינה
מינהלית ,שבגללו אינם יכולים להתייחס לכל הנקודות שהתגלו מאוחר יותר.
ובגלל זה צריך להביא לביטול הפקדת התכנית והפקדתה מחדש.
 .5הם מקווים שהועדה שהיתה אמורה לקום לפי סעיף  10לתוספת הרביעית
לחוק התכנון אמנם קמה .ואם אכן יש ועדה כזו ,היכן הפרוטוקולים שלה
לגבי כל בנין ובנין.
 .6המתנגדים נמצאים בתחושה קשה שלא היתה ועדה כזו ושהכנסת הבנין
שבבעלותם לתכנית השימור ,היתה החלטה של איש אחד.
 .7מדובר בבניין רגיל לחלוטין ללא כל מאפיינים אדריכליים מיוחדים .אין לבנין
כל ערך ארכיטקטוני.
 .8הבנין שלהם מופיע בקטגוריה של סגנון בינלאומי ,מהו הסגנון לא פורט וכיצד
תואם הבנין את הסגנון הבינלאומי .מה הטעמים לכך שהבנין ראוי לשימור?
 .9הבנין בנוי ללא פרופורציות ,בצורה לא רגולרית .החזיתות בכל הצדדים
סתמיות לחלוטין .סתם חלונות ומרפסות שירות קטנות ללא ייחוד .האגף
בולט עם מרפסות והאגף האחר שקוע יותר עם מרפסות גדולות וחלונות
בולטים .יש שתי מרפסות גבוהות בקומות התחתונות ואילו בקומה העליונה
מרפסת נמוכה יותר .עוד פעם זה מראה פרופורציות שונות .הבנין במקור לא
נבנה לפי התכניות המקוריות .להם יש את התכניות המקוריות.
 .10התוצאה הבנויה אחרת ממה שהתכוונו והם חושבים שזה פוגע בערך שהיה
אמור להיות לבנין .עובדה ,שהבנין עצמו בנוי מצד אחד עם מרפסות,וכל
השאר כבר אחר לגמרי.
 .11על פי כרטיס השימור ,כתוב שהאדריכל היה דב כרמי ,אבל בפועל השתתף
אתו גם אדריכל ברק בתכנון.
עמדת הועדה המקומית -
עמדת הועדה זהה בדיוק לעמדתה ביחס לאותו מבנה עצמו ,שהובאה קודם לכן לגבי
התנגדותם של צבי ומנחם צנציפר .אני מציע להעביר למתנגדים את נוסח עמדת
הועדה המקומית שהובאה שם.
המלצת החוקר-
כמו עמדת הועדה המקומית ,ניתן לצטט גם את המלצתי לגבי המבנה ברח' רופין 51
פינת רח' ארנון ,שכן כל הדברים שכתבתי שם כוחם יפה גם לגבי התנגדות זו .ובכל
זאת ברצוני להוסיף כמה משפטים.
 .1אין זה משנה כלל על פי איזו תכניות נבנה הבנין .מה שקובע זו התוצאה
הבנויה בשטח ולכך התייחס צוות השימור של עירית ת"א.
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.2
.3
.4

.5
.6

אין שום חוק המחייב את חזרתה של אותה חזית בכל צדדי הבנין .איננו
מדברים פה על שחזור הוילות הסימטריות לכל הכיוונים כמו אלו שתוכננו ע"י
האדריכל האיטלקי אנדריאה פלדיו.
לגבי אדריכל צבי ברק שעבד בשיתוף עם אדר' דב כרמי .הוא עבד איתו תקופה
לא ארוכה ,והאדריכל הבכיר בין השניים היה ד .כרמי ,כך היה תמיד בכל
הפרויקטים ,כך שאין זו טעות משמעותית כל כך.
במבנים הספציפיים שנבחרו ע"י צוות השימור ויועציו )ובפרוש לא על ידי אדם
אחד( ,אמנם לא כל מבנה נידון לגופו בועדת השימור אלא שועדת השימור
אישרה את שיטת ההערכה של המבנים ואת הקריטריונים .כך גם הועדה
המקומית לתכנון אישרה את הבסיס של הקריטריונים על פיהם נבחרו
המבנים והם גם אישרו את הרשימה הכוללת של המבנים .אין זה אומר שהיא
דנה בכל מבנה בנפרד.
לגבי הרקורד של הבחירה ,של הפרוטוקול לגבי בנינים ספציפיים ,דרשתי
שהבחירה תהיה שקופה על פי הקריטריונים לכולם .כמו כן המלצתי שפרוט
קצר של סיבות הבחירה של מבנה לשימור יומצאו לכל דורש ,על פי דרישתו.
בסיכום אני עומד על דעתי שתהליך הבחירה היה מקצועי ומסקנתי הספציפית
לגבי מבנה זה הנדון כאן ,שהוא ראוי בהחלט לשימור ועל כן יש לדחות את
ההתנגדות.
כמו-כן יש להבין ,שלא בכדי נבחר כחוקר ,אדריכל שהוא איש מקצוע בעל ותק
ונסיון רב בתחומו ,כך שיוכל לבחון מקצועית את מסקנות תכנית השימור
שהוכנה ע"י צוות השימור של עיריית ת"א.

מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  361 -הכתובת  -רח' הירקון 36
המייצג  -עו"ד אריה כהנא
המתנגד  -יחזקאל שוחט
עמדת המתנגד  -לא השתתף בישיבה.
 .1המתנגד מחזיק כדייר מוגן בדירה הפונה אל החזית ,בקומת הקרקע של
המבנה ברח' הירקון .36
 .2מר י .שוחט ,מתנגד להוראת סעיף ) 10.1.5ג( הכוללת הוראה של פתיחת
מרפסות הפונות לחזית.
פתיחת המרפסת פירושה בעצם שהמתנגד ומשפחתו יחיו בתוך הרחוב פשוטו
כמשמעו ,וחייהם יהפכו לגיהנום משום שכל תנועת כלי-הרכב ,על הרעש,
העשן ,הפיח וכל רעש הרחוב ייעשו כמעט בתוך דירתו.
 .3בתנאים כאלה לא ניתן לחיות כלל בדירת המתנגד )וכן בדירות אחרות שבהן
המרפסת סגורה ופונה אל הרחוב(.
עמדת הועדה המקומית -
בית יעקובסון ,הוא מבנה בסגנון האקלקטי שנבנה בשנת  ,1925ע"י האדריכלים ה.
ליברסון ול .פיינשטיין .הציון המשוקלל שניתן הוא בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק'.
הועדה המקומית ממליצה לדחות ההתנגדות.
המלצת החוקר -
הערה מקדימה  -מכיוון שגם ההתנגדות הבאה היא לאותו מבנה עצמו ,אני ממליץ
להעביר למתנגד י .שוחט ובא כוחו עו"ד א .כהנא ,את החומר הנוגע להתנגדות
הבאה משום שהוא רלבנטי גם לגביו ,בענין עמדת הועדה המקומית והמלצת
החוקר.
המבנה,כפי שיתברר מדברי נציגי הועדה המקומית ,בתגובתם להתנגדות לגבי אותו
מבנה של משפחת ארביב ,בנוי ממבנה מקורי בן קומה אחת שנבנה ב 1925-ומקומה
שנייה שנוספה עליו ,חמש שנים מאוחר יותר ,ב .1930-מצבו הפיזי הנוכחי של
המבנה גרוע מאוד .אין ספק שיש מן האמת בהתנגדותו של מר י .שוחט .אבל סגירת
המרפסת בתריסי פלסטיק ,לא ממש פותרת את הבעיה .שכן המצב השתנה באופן
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דרסטי ב 75-השנים האחרונות ומרחוב שקט יחסית הפונה לים ,עם תנועה דלה של
כלי-רכב ,הפך להיות לרחוב סואן מאוד .אותה "הגנה" כנגד פגעי התנועה המוטורית
שמספקים התריסים ,מספקים גם חלונות הזכוכית המקוריים ,אלא שאז הוא
יפסיד חלק מהחלל המנוצל שהוא סגר )כנראה ללא היתר( .לדאבוני ,איני יכול
להושיעו ,למעט המלצותיי לסגירה שונה ,הנסוגה מעט פנימה לתוך החלל הפנימי,
שכנראה לא תתקבל על דעת מוסד התכנון המחליט ,קרי ,הועדה המחוזית לתכנון.
יחד עם זאת פתרון הבעיה המקומית של המתנגד מר י .שוחט ,קשור גם בפתרון
השיפוץ והשימור של הבנין בכללותו .יש לזכור גם שתמורת פתיחת המרפסות
הסגורות ,יזכו הדיירים לתמריצים לא מבוטלים בדמות זכויות בנייה שניתן לממשן
במבנה עצמו ,על גבי הגג .כאמור אני ממליץ למתנגד גם לקרוא המשך המלצתי לגבי
אותו מבנה ,בהתייחסות להתנגדות הבאה.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור –  361הכתובת  -רח' הירקון 36
המתנגד  -משפחת י .ארביב  /א.
המייצג  -השמאי והמהנדס זאב כהן ,ז.כ.
מדידות והנדסה
לוסטרניק
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
הפגיעה בנכס ע"י תכנית השימור
א.
 .1על פי המצב התכנוני הקיים ניתן לנצל זכויות בנייה נוספות  -תכנית
השימור אוסרת או מגבילה ניצול הזכויות הללו ופוגעת בשווי הנכס.
 .2בהתאם להוראות התכנית יחויבו בעלי הנכס בהוצאות אחזקה
כבדות לשימור .הכוללות בין השאר ,שחזור מרכיבים מקוריים במבנה.
המשמעות היא ,דרישה לשיפוץ מיוחד ולא סטנדרטי בעלות גבוהה
ביותר.
מאחר שהנכס מוחזק בחלקו ע"י דיירים מוגנים ,יש בעיה בכיסוי
ההוצאות.
 .3התכנית לשימור ,קובעת כי המרפסות הקדמיות והצדדיות תהיינה
פתוחות .מאחר שחלק מהמרפסות נסגרו ,תחייב ההוראה את בעלי
הנכס לפתוח את המרפסות והמשמעות היא תכנון מחדש של פנים
הדירות וביצוע שינויים פנימיים .הדירות יקטנו ,ערך הדירות ירד,
ותידרש הוצאה כבדה לבצע את שיפוץ הפנים.
 .4ירידת ערך עקב אי התקנת מעלית ,התכנית מונעת אפשרות התקנת
מעלית בחזית הקדמית ,בה קיים חדר המדרגות .הדבר מהווה פגיעה
לעומת המצב הנוכחי.
 .5תקנות התכנית הן כלליות ואינן מתחשבות בנכס הספציפי.
המלצות להתמודדות עם הבעיות שתיווצרנה עקב אישור התכנית
ב.
 .1תשלום פיצויים לפי שיעור הפגיעה.
 .2ביטול סיווג המבנה לשימור.
 .3מתן תוספת זכויות בנייה במגרש הקיים כפיצוי.
 .4האמצעים לתמרוץ המבנים לשימור ,אינם מהווים תמריץ ,כי אין
למתנגדים מגרשים אחרים להעביר אליהם זכויות.
 .5גם במידה ותתאפשר "מכירת" זכויות בנייה ,יש להוסיף להוראות
התמריץ נקודות כדלהלן- :
השטחים להעברה יחושבו על בסיס השטחים
.1
העיקריים הקיימים  +השטחים המותרים לבנייה  +השטחים
הנוספים כפיצוי.
יש לשתף את שמאי בעלי הנכס בחישוב השטחים
.2
"הנוספים".
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ההכרעה בענין המקדמים תהא ע"י שמאי מכריע

.3
מוסכם.
אין להגביל את חדרי היציאה לגג.
.4
במידה ולא ניתן או כדאי להתקין מעלית בעורף או
.5
בצד הבנין ,לא יבטלו הוראות תכנית .2710
יש לתמרץ את הבעלים בתשלום פיצויים בגין תכנון
.6
מחדש וביצוע השיפוצים בניגוד לקיים.
גב' אורה לוסטרניק טענה ,שהבעלים של המבנה היו רוצים להקים עליו מבנה,
שגבהו בין  5קומות ל 7 -קומות.
המלצות הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית יעקובסון ,מבנה בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  1925ע"י האדריכלים ה.
ליברסון ול .פינשטיין ,כמבנה מגורים בן קומה אחת .בשנת  1930נוספה לו קומה
שנייה .הציון המשוקלל שניתן לו הוא בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק' .הקומה
הראשונה ,נבנתה עם פתחים בסגנון של קשתות מחודדות .הקומה השנייה שנבנתה
בתחילת שנות ה) 30-למאה ה ,(20-היא עדיין בסגנון אקלקטי ,אם כי בגירסה היותר
מאוחרת שלו .שתי השכבות הללו ,קומה ראשונה ושנייה ,יש ביניהן בכל זאת
תאימות סגנונית ,כי הפרופורציות של החלונות )המקוריים( בקומה השנייה ,שהם
מאורכים ,היו אופייניות לסגנון האקלקטי) .המתנגדים אינם סוברים כך ,וטוענים
שהקומה השנייה ,שונה לחלוטין בסגנון הבנייה שלה( .הקומה השנייה תוכננה ע"י
האדריכל פיליפ הית .הבנין הוא יפה וצריך לשמרו .זה לא מונע את התוספת שבעלי
הנכס יכולים לבנות על גג הבנין )השמאי זאב כהן  -אמר שניתן לראות נקודת אור
בדבריה של אדר' ניצה סמוק ,היועצת לועדה המקומית לתכנון .אבל אין זה סותר
את הצעתה של הגב' לוסטרניק )הנמנית על המתנגדים ,לשפץ ולשמר את החזית
המקורית ולבנות מעליה תוספת של בנין בן מספר קומות .גורס שסגנונן של שתי
הקומות הראשונות אינו משתלב .ובנין כזה לא ניתן לשמר כי הוא אינו קיים בעצם(.
המלצת החוקר -
הסוגיה קשה .מחד ,למרות מצבו הפיזי ,הירוד מאוד של המבנה ,ולאחר שנאטמו
חלק מפתחיו המקוריים ,ומרפסות נסגרו בצורה מכוערת ,עדין נראים שרידי יופי
של המבנה המקורי .ניתן עדיין להשיב את המבנה לימי זוהרו ,ולהשיג שיפוץ
"שימורי" מתקן ומשחזר את המקור .אבל כדי להשיג זאת יש להשקיע משאבים
כספיים גדולים .הפרוש המעשי של הפתרון זה הוא מתן זכויות "נדיבות" יותר מכפי
הרגיל .וכבר עמדנו בהמלצותינו שיהיו כנראה מבנים מסוימים ,שלגביהם יהיה
הכרח לנהוג בנדיבות מעבר למה שנקבע בהוראות התכנית לגבי מבנים לשימור ללא
הגבלות מחמירות .איני יודע מה יהיה הסך הכולל של כל התמרוצים ,אך ייתכן
שהוא יגיע לבנייה שהיקפה ינוע בין קומה נוספת לשתי קומות .הכל כמובן תוך
חישוב כל הנזקים האפשריים ,הזכויות הישנות שנותרו לבנייה ,ותוספת התמרוצים
החדשים והנוספים ,ייתכן מאוד גם שבמבנה כזה יהיה צורך להפעיל מנהל פרויקט
מטעם מנגנון היישום .לסיכום אם אנו סבורים שיש מקום לשמר את המבנה ,יש
להסיק את המסקנות המעשיות המתבקשות .אחרת חבל על המאמץ .המסקנה
הסופית ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות ,אבל לסייע באופן מיוחד לשיפוצו
ושיקומו בפועל של המבנה) ,אחת הסיבות הדוחפות אותי בכיוון המלצה זו ,הוא
מספרם ההולך ומתמעט של המבנים בסגנון האקלקטי ,שאם לא נפעל בנחרצות
ונעשה מאמץ מיוחד ומרוכז ,הם ימשיכו להיעלם ולהתפורר בקצב מואץ(.
(1-12)7013
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  285 -הכתובת  -רח' גרוזנברג  31פינת רח' שפ"ר 22
המתנגד  -ד"ר יהושפט שולמן
המייצג  -משרד עו"ד שפירא ,עו"ד חמדה גור
אריה וכן השמאי רן ברקובסקי
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1תכנית השימור גורמת פגיעה משמעותית בשווי הנכס ,בגלל מניעת ניצול
זכויות הבניה המותרות.
 .2תכנית השימור גורמת לעלויות בנייה ושיפוץ גבוהות מהרגיל באופן משמעותי.
 .3המבנה שופץ בטרם נתקלה הודעה על היותו בנין לשימור )בשנת  .(2001שיפוץ
זה עשוי שלא לעמוד בתנאים המחמירים הנדרשים משיפוץ של בנין לשימור.
 .4תכנית השימור מונעת הריסת הנכס ובניית בנין אחר תחתיו .כתוצאה מכך,
נמנעת אפשרות בניית מרתפי חניה .מניעה זו משמעותה גזר דין מוות על בנין
כזה ,באזור בו מצוקת החניה גדולה.
 .5למבנה זה ברחוב גרוזנברג ,צמודה חלקה סמוכה ,השייכת אף היא לבעליו של
המבנה לשימור .הבנין הבנוי על על החלקה הצמודה לא הוכרז כמבנה
לשימור .הכרזת המבנה ברח' גרוזנברג לשימור ,מונעת מבעלי הנכס כל
אפשרות לאחד אותו עם החלקה הסמוכה .ובכך נמנע מהם לקבל אחוזי בנייה
מיוחדים ,כמקובל במגרשים גדולים.
 .6שילובן של ההגבלות השונות מביא לפגיעה משמעותית בשווי הנכס.
עמדת הועדה המקומית -
בית שולמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1941ע"י האדריכל בן עמי שולמן.
הציון המשוקלל שנקבע גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' .הועדה ממליצה לדחות את
ההתנגדות .איחוד מגרשים הוא תהליך של הקלה ונתון לשיקול דעתה של הועדה
המקומית .אין כוונה לערוך איחוד חלקות כאשר מדובר בשימור .בעקרון אפשר
לבנות חניות מתחת למבנה ובתנאי שלא ייפגע המבנה לשימור .במקרה ספציפי זה
לא ברור אם ניתן לבצע.
המלצת החוקר -
המבנה המדובר ,הוא מבנה דו-קומתי המיועד למסחר ומשרדים ,בסגנון הבינלאומי
המאוחר .זהו מבנה נאה ,מיוחד ובאמת יוצא דופן ,בחלונות הסרט האופקיים שלו,
הנמשכים לאורך כל המבנה .עם הדגשת הפינה המעוגלת בקרן הרחובות .כל
האפיונים העיצוביים הללו ,משווים למבנה תחושה אופקית חזקה ,ממנה שואב
המבנה את כוחו העיצובי .למען האמת ,המבנה נראה מודרני עד עצם היום הזה.
ראוי מאוד לשימור .כמות הפעילות ושטח הרצפות הבנוי ,אינו מצדיק לדעתי מרתפי
חנייה ,כך שמצוקת החנייה הקיימת באזור אינה חייבת להיפתר דווקא במבנה זה.
היות והמבנה מיועד לשימור רגיל ,ללא הגבלות מחמירות ,אין כל סיבה מדוע לא
ניתן יהיה לנצל את זכויות הבנייה במבנה עצמו ,בין אם בבנייה נוספת על הגג ,ואולי
גם בהתחפרות מתחת למפלס הקרקע .אגב ,בסמוך מאוד למבנה זה מצוי חניון לכלי
רכב ,גדול יחסית ,המכיל מספר קומות חנייה .בסיכום ,אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור –  641הכתובת  -רח' שמריהו לוין 4
המתנגד  -בעלת המבנה אירנה מאי המייצג  -עו"ד שי זלצמן
 זילפרטעמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
קיבלה את הבית בירושה מאמה המנוחה.
.1
 .2בבית  11דירות ,המושכרות לדיירים ,בעלה והיא ,אנשים זקנים בני שמונים
אינם עובדים ,וחיים משכר הדירה.
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 .3הבעלים לא יוכלו לעמוד במעמסה הכספית הכרוכה בשימור הבית.
 .4לפיכך מתנגדת להכרזת הבית לשימור.
בעל-פה ,הוסיף עו"ד ש .זלצמן ,שלולא היה המבנה כלול בתכנית-השימור ,ניתן
לעשות לגביו עיסקת קומבינציה ,בשיתוף עם מגרש נוסף .כך נפגעות זכויות הקנין
של המתנגדת.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י האדריכלים לודוויק ראוך
ושילמבר .הציון המשוקלל שקיבל גבוה =  60.0נק'  29.0 /נק' ,אבל הוא מיועד
לשימור רגיל .באשר לעיסקות קומבינציה ,אין הדבר פשוט כל כך .העיריה מתנגדת
לתכניות נקודתיות ,ופועלת לפי תכנית המתייחסות למתחמים שלמים ,לכן ,חלפו
הזמנים שכל שניים ,שלושה בעלי חלקות סמוכות יכלו להתאגד וליזום תכנית
נקודתית ,שמשמעותה היתה לבנות איזה בנין גבוה על איחוד החלקות .לכן ,אפילו
במקרה כזה ,ללא הכרזה על שימור ,קשה להניח שניתן לעשות עיסקת קומבינציה.
זכויות המבנה לא נפגעו ,להיפך ניתן להרחיב את השטחים של דירת קומת הקרקע
האחורית מתחת למפלס הכניסה ,לחפור ולבנות דירה דו-מפלסית .עיצוב חדר
המדרגות ואלמנטים אחרים ,בא לידי ביטוי בצורה יפה מאוד ,וגם נחשף לרחוב
בצורה חזקה מאוד.
המלצת החוקר -
בנין נאה ומיוחד ,דוגמה טובה לסגנון הבאוהאוז .מרפסות זיזיות בולטות בחזית.
קורת בטון על עמודונים על הגג .סינור בטון דמוי האות "ך" היורד מהגג ועד
הקרקע ,ומרפסונות קטנות המחקות אותו ,בחזית הצידית המפתיעה בעיצובה
היפה .ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (13
הכתובת  -נחלת בנימין 21
מס' המבנה ברשימת השימור – 774
המייצג -עו"ד נחמה אלדר
המתנגדים  -גניה לובינסקי ,ראובן
גרוזובסקין ,יצחק גור
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -לא הופיעו לישיבה
שלושת המתנגדים הינם הבעלים בחלקים שווים של מבנה זה.
.1
הם מתנגדים להוראות התכנית בכלל ולתחולתה באופן ייחודי על הבנין
.2
בפרט.
 .3התנגדותם נובעת בין היתר מחמת הפגיעה הבלתי מידתית שפוגעת תכנית
השימור בבנין שאינו בעל מאפיינים ייחודיים כלשהם.
 .4התכנית פוגעת פגיעה חמורה בזכות הקנין של המתנגדים ומטילה עליהם
מגבלות כלכליות חמורות שלא יהיה ביכולתם לעמוד בהן.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית גרוזובסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1939ע"י האדריכל בן עמי
שולמן .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  30.5 /נק'.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
האדריכל בן עמי שולמן ,נחשב אחד האדריכלים היותר טובים בתקופה זו של שנות
ה 30-וה ,40-בסגנון הבינלאומי.
בתנאים לא קלים ,של קיר משותף ומגרש צר מאוד ,הצליח להפיק בנין בעל איכויות
אדריכליות מרשימות .הפרופורציות הנכונות בין הקומה התחתונה המסחרית לבין
שתי קומות המגורים שמעליו ,הטיפול בשתי החזיתות הסמוכות ,הראשית  -לרחוב,
והחזית הצידית ,בשפה סגנונית ברורה עם קשר באלמנטים של החלונות האופקיים
והמרפסת הזיזית  -הבולטת והמאורכת המסתיימת בקצה מעוגל .כל אלה יוצרים
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קומפוזיציה עיצובית מרשימה עד עצם היום .ראוי בהחלט לשימור .אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מענה לנושא הפגיעה בזכות הקנין ,נא למצוא בפרק המבוא בדו"ח החוקר שלי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 23 ,22 ,21 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור – כתובות  -רח' המלך כורש 18 ,16 ,14 -
626 ,627 ,628
המתנגדים  -שרה אורן ,רון לפין ,המייצגים  -עו"ד רן אורן ,עו"ד ע .ליבונטין
גב' מרקוס ,רן אורן ,רינה
מאירוביץ ,דב ליבונטין )בעלי
הבנין( ואחרים
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
הערה מקדימה  -צרפתי פה את הטיפול בשלושת המבנים הללו ברח' המלך כורש,
מהסיבה ,שכל שלושת המבנים המוזכרים דומים מאוד האחד למשנהו מבחינה
פיסית ,אך גם מבחינת הסיטואציה המקומית וההתייחסות של כל המתנגדים
אליהם ,לפיכך איחדתי את ההתייחסויות של המתנגדים ,את תגובות הועדה
המקומית ואת המלצותי כחוקר.
 .1מדובר בשלושה בניני מגורים שברח' המלך כורש ,הממוקמים מול המרכז
האזורי של חברת הטלפוני "בזק" ,אשר בקרן הרחובות לינקולן ויהודה הלוי,
שלושת הבנינים הינם מבני מגורים רגילים בני  4קומות .שאינם נושאים שום
אופי אדריכלי מיוחד ,למרות שהוגדרו כבעלי סגנון בנייה בינלאומי .המבנים
אף לא הוגדרו לשימור במגבלות מחמירות.
 .2כידוע להם ,התכנית כוללת מאות בנינים דוגמת מבנה זה.
 .3המבנים נבנו בסביבות שנת ) 1940רח' כורש  (14ושנת ) 1939רח' כורש - 18
פינת רח' לינקולן( ,עשרות שנים לאחר הקמת העיר תל אביב .הבנינים אינם
מתאפיינים בסגנון בנייה ייחודי לתל אביב.
 .4הבנינים לא קיבלו כל ציון עבור ערך חברתי או היסטורי ,כמבנים המייצגים
רעיון חברתי או ששימשו כמבנה ציבורי חשוב .סתם מבני מגורים רגילים
הכוללים כל אחד כ 14-דירות מגורים ,למעט אולי המבנה ברח' כורש ,18
המכיל יותר דירות בהיותו בית פינתי .אין בעובדות אלו להצביע על כך
שמבנים אלה מייצגים את מורשת העיר תל אביב .לכן שימור הבנין אינו
מגשים את מטרות התכנית.
 .5הבנינים ממוקמים באזור סואן למדי ,המהווה מרכז עסקים.
 .6בסמוך לבנינים נמצאים בניני משרדים ידועים כגון" -:מקורות"" ,מס
הכנסה" והמרכז האזורי של חברת הטלפונים "בזק".
 .7מול הבנינים שוכן המרכז למיפוי ישראל שייתכן ויפונה בקרוב לטובת מרכז
העסקים החדש " -קרית ספר".
 .8במצב דברים זה ברור כי שימור הבנינים משמעותו שימור בנינים מכוערים
ונושנים בלב המרכז העסקי של תל אביב.
 .9מאחר שבניני המגורים השוכנים בצמוד למתחם ,אינם כלולים בתכנית
השימור ,עלול להיווצר מצב בו יקומו מגדלי משרדים ,בצמוד לבנינים הללו
שלגביהם הוגשה התנגדות.
 .10התכנית ,תיצור איפוא הבחנה ברורה וגלויה בין המרכז העסקי המתקדם של
תל אביב ,לבין האזור הישן שלא ישתלב בנוף של האזור.
 .11התכנית אינה מפרטת את הטעמים הקונקרטים ביחס לבנינים שנבחרו
לשימור ,וקיים חשש של ממש ,כי בנינים אלה נבחרו מטעמים פסולים או
לקויים.
בכל הקריטריונים קיבלו הבנינים הללו את הציון הנמוך ביותר שניתן )עובדה
לא נכונה :י .גולני(.
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 .12הנזק שייגרם ,נובע בין השאר מכך כי בעתיד הקרוב ניתן להקים בשטחי
המקרקעין מגדלי משרדים מפוארים ,לאור התפתחותו המואצת של האזור.
 .13שימור הבנינים כמבוקש בתכנית יפגע מהותית בזכויות הבנייה.
 .14פגיעה זו הופכת להיות פגיעה ממשית בערך הפוטנציאלי של הנדל"ן ,בכל אחת
מהדירות בבנינים.
 .15בנוסף תיווצר פגיעה בנוף האורבני.
 .16יצויין כי הבנין הסמוך ברח' כורש  ,12אשר הינו דומה לכל שלושת הבנינים,
לא נכלל כלל בתכנית השימור ,וזאת ללא הסבר מניח את הדעת.
 .17לפי הוראת סעיף  1לתוספת הרביעית לחוק התכנון ,מחוייב מוסד תכנוני
להצדיק את קביעתו בדבר חשיבות הבנין לשימור בחוות דעת ספציפית
ומפורטת.
 .18בהכנת תכנית השימור ,לא ניתנה הדעת לעובדה ,כי שמירת רחוב קטן ומסוגר,
מוקף מגדלים חדשים ,בנוי בבנייה ישנה ,ומצוי במצוקת חנייה כבדה ,אשר
תחריף ,תגרום ודאי להתדרדרותו של הרחוב ,ולהפיכתו לאזור נחות ושולי.
השמאית רחל פרנקו הוסיפה עוד- :
 .19הפגיעה בשווי הנכס נובעת ממניעת האפשרות להריסת הבנין וניצול מלוא
אפשרויות הבניה המותרות.
 .20חוסר הוודאות בקבלת אישור לתוספת בנייה המותנית באישור הועדה
המקומית.
 .21עלויות שיפוץ ושימור גבוהות במיוחד ,במבנה לשימור.
 .22בשל הדרישה לפתיחת המרפסות בחזיתות המבנים ,נחסמת האפשרות
להפיכתן כחלק מהשטח העיקרי.
 .23קיימת מגבלה על חניה בחצרות המבנים לשימור.
 .24אפשרות הועדה המקומית להגביל תוספת בניה בבנינים לשימור על פי תכנית
"ס".
 .25התמריץ שנקבע במבנים לשימור רגיל כולל- :
הגדלת תכסית המבנה ,הקטנת קו בנין אחורי ותוספת דירות בקומת מרתף
עליונה.
התמריצים הללו הינם בעלי משמעות שולית ביותר ואינם מפצים על הפגיעה
בשווי הנכס.
עמדת הועדה המקומית -
בית מוריס רוברטס ברח' כורש ) 18פינת רח' לינקולן  ,(6מבנה בסגנון הבינלאומי
נבנה בשנת  1939ע"י אדריכל גרשון סטמפלר .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק' /
 30.0נק' .בית סגל  -ברח' כורש  ,16מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1940ע"י
אותו אדריכל גרשון סטמפלר .ציונו המשוקלל גם הוא גבוה למדי 60.0 = ,נק' 29.0 /
נק'.
ואחרון ,בית א .ליבונטין  -ברח' כורש  ,14מבנה נוסף בסגנון הבינלאומי ,נבנה גם
הוא בשנת  ,1940האדריכל במקרה זה לא ידוע )ייתכן שהיה זה שוב אדר' ג.
סטמפלר( .כל שמוזכר הוא שהמהנדס האחראי על הביצוע היה המהנדס ויינשטוק.
ציונו המשוקלל היה שוב גבוה למדי =  60.0נק'  29.0 /נק' ,אם כי ייתכן שרק בגלל
שלא היה ידוע שם האדריכל בוודאות ,ירדו  2נק' מן הציון.
כל שלושת הבתים הינם איפוא לשימור שלא בהגבלות מחמירות.
 .1באשר למבנים לשימור ברח' המלך כורש ,יש טעות למתנגדים ,כי מס'  8 ,6ו-
 10הם מבנים לשימור ברחוב זה ורק מס'  12אינו לשימור.
 .2לגבי מתחם "קרית ספר" ,שהוא המתחם הסמוך לבית "מרכז המיפוי
לישראל" .הקרקע היא בבעלות ממ"י ,והמינהל הם היזמים של התכנית על
מתחם זה .התוכנית הוקפאה בהמלצת עיריית ת"א .מה שנבחן עכשיו זו
תכנית המשמרת את המבנה עצמו )מרכז המיפוי( שהוא מבנה מהתקופה
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המנדטורית והופכת את רוב המתחם לשטח ציבורי פתוח ולשטח למבני ציבור.
וכן למבנה משרדים אחד בן  12קומות הממוקם בשולי המתחם.
בכל אופן מדובר בשטח ציבורי גדול ולא בפיתוח אינטנסיבי של מגדלי
משרדים .אין שום סתירה בין תכנית השימור ושימור למשרדים.
התכנית אינה אוסרת משרדים והיא גם גמישה בהמרה מייעוד לייעוד ,דהיינו
ממגורים למשרדים .ולעתים גם להיפך ,ממשרדים למגורים.
זה נעשה מתוך כוונה לאפשר לבעלים מכסימום גמישות כדי לממן טיפול טוב
יותר במבנה לשימור.
 .3מבחינת זכויות הבנייה ,המבנים לא הוגבלו בזכויותיהם .כל מה שניתן לממש
בעבר ,ניתן לממש גם היום ,ויש אף השבחה מסוימת אם הועדה המחוזית
לתכנון תאשר את תמריצי הבנייה שהועדה המקומית המליצה עליהם בתכנית
השימור.
התכנית מאפשרת הקמת דירה נוספת על הגג )שילוב של חדרי היציאה לגג( עד
שטח של  150מ"ר ,זכויות הבנייה הללו אינן שייכות לבעלים של הגג ,אלא הן
של כל בעלי הבנין.
כמו כן ניתן להגדיל את השטחים של הדירות האחוריות בקומת הקרקע.
 .4המובלעת הזו של אזור המגורים ממזרח לרח' יהודה הלוי ,זה לא אזור
משרדים ,אלא אזור מגורים נהדר מאחורי בית הספר לאומנויות ,ברחובות
כורש ,אוליפנט ,נחמני ,מזא"ה ,טיומקין וגולדברג .יש שם היום ביקוש גבוה
למגורים.
 .5טכנולוגית הבנייה ברצף הזה של המבנים ברחוב כורש ,יצרה בנינים
איכותיים .וכל המבנים מ 2 -עד ) 18למעט בנין מס'  (12מיועדים לשימור.
לובי הכניסה לבתים הללו ,עשוי בפרטים מעולים ונוצרו שם חללים יפים,
והכל בביצוע נדיר ברמתו.
ייתכן מאוד שיש רוויה במשרדים ,ועדיף להשאיר את המבנים הללו כבתי
מגורים.
המלצת החוקר
שלושת המבנים המדוברים ,מהווים דוגמה נהדרת למה שנקרא עיצוב אורבני.
שלושתם דומים אבל לא זהים .ייתכן שהחזרה על הפרטים של המרפסות הזיזיות
הבולטות בחזיתות ,נובע מזהותו של אותו אדריכל ג .סטמפלר .אבל המרפסות
הזהות בפרטיהן ,שונות במימדיהן ,ממבנה למבנה ,לפי הצורך ,לפעמים גדולות
ולפעמים קטנות ,עם חזרתיות על מבואות כניסה מסודרים ,בקומות הקרקע של כל
המבנים .עם טיפול מצוין בבנין הפינתי ,שבקרן הרחובות .ארכיטקטורה עירונית
חזרתית אך ללא העתקה מדויקת אלא עם גיוון בין הבנינים .ראוי לשימור .ממליץ
לדחות את כל ההתנגדויות .מענים נוספים להתנגדויות בפרק המבוא בדו"ח החוקר,
על זכות הקנין והקריטריונים.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  569 -הכתובת  -רח' יהל"ל  2פינת רח' אדם הכהן 6
המייצג  -עו"ד וילי יצחקי )משרד עו"ד מאירי;
המתנגד  -רינה קפוסטה
יצחקי; ורשאי(
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1הבנין אינו מתאים לשימור ,אין לו ערך הסטורי ,ארכיטקטוני ,סביבתי או כל
ערך אחר ההופך את הבנין לראוי לשימור.
 .2ייעוד הבנין לשימור ,יטיל על המתנגדת הוצאות רבות ללא הצדקה.
 .3המתנגדת הופתעה לגלות כי הבנין יועד לשימור במסגרת התכנית ,בניגוד
להחלטת הועדה לשימור של עירית ת"א מיום  ,21.10.98לפיה החליטה הועדה
לשימור להמליץ לועדה המקומית לתכנון ,להוציא את הבנין מרשימת המבנים
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לשימור .ייעוד הבנין לשימור במסגרת התכנית ,בניגוד להחלטת המוסדות
המוסמכים של עירית ת"א ,הינו הליך פסול מבחינה מינהלית.
 .4התכנית מבוססת על עקרונות מוטעים ואינה כדין.
עמדת הועדה המקומית -
בית לבקוביץ ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר ,שנבנה בשנת  1948ע"י
האדריכל הרי לוריא .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.0 /נק' .הבנין יפה ועשיר
בכל פרטיו .בנוי כמעין ארון ,שיוצאות ממנו המגירות  -אלה מופיעות בחזית
הדומיננטית וגם בחזית הצידית ,כמרפסות היוצאות מן הקיר )המגירות( עם פרט
מרפסת ייחודי .כמעט כל המרפסות הפונות לרח' יהל"ל ,לפחות אלה הזיזיות ,כולן
פתוחות ויש רק שתי מרפסות שסגרו את הנפח הזה בתוך המסה )בקו הבנין( .וכן,
יש עוד שלוש מרפסות הפונות לרח' אדם הכהן והן הקטנות יותר שנסגרו .כך שרוב
המרפסות נותרו פתוחות.
לבנין תהיינה זכויות בניה נוספות ,מעבר לדירה שכבר נבנתה על הגג לפני שנים
רבות .היות ולבנין שני חדרי מדרגות ,מגיע לו עוד איחוד של חדר יציאה לגג ,שניתן
לאחדם לכלל דירה נוספת על הגג בשטח של עד  150מ"ר .המבנה הובא לועדת
השימור ,בגלל סגירה לא חוקית של מרפסת אחת בחזית לרח' יהל"ל.
אדריכלית ניצה סמוק הודתה בדבריה בפני החוקר ,כי ההמלצה של ועדת השימור
לא הובאה לפני הועדה המקומית .וכשנשאלה ע"י עו"ד וילי יצחקי; "תפקידו של מי
היה להביא את זה לועדה המקומית? ענתה" :לא התפקיד שלי!"
המלצת החוקר
המבנה נאה ומרשים .המרפסות מעוצבות באופן ייחודי ,והן מהוות אחד המרכיבים
העיקריים המעצבים את מראה המבנה כולו.
המבנה ראוי בהחלט לשימור לדעתי .אם לשפוט על פי ערכיו האדריכליים של
המבנה.
הייתי ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מאידך ,נשמעה הטענה מצד נציג המתנגדת כי המבנה הוכנס לרשימת השימור שלא
כדין ובניגוד להמלצת ועדת השימור .פניתי לעיריית ת"א כדי להבהיר נקודה זו .עד
שלא אקבל תשובה חד-משמעית בנושא זה ,אני משאיר את המלצתי ,מותלית.
המייצג את המתנגדת לא פירש מדוע התכנית מבוססת על עקרונות מוטעים.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 25 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  199 -הכתובת  -רח' בלפור 6
המייצג  -מייצגים את עצמם
המתנגדים  -חיים טני ,זהבה בס,
רינה ואריה אהרוני
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -לא השתתפו בישיבה
 .1הכללת המבנה בתכנית השימור ,נוגדת את חוק היסוד "כבוד האדם וחירותו",
ופוגעת קשה בזכות הקנינית שלהם .התכנית מפלה את הבעלים לרעה ביחס
לבעלי מבנים שמבניהם לא נכללו בתכנית.
 .2התכנית החלה דרכה בתחילת שנות ה 90-והופקדה רק בינואר .2001
בהתנהגות זו יש משום חוסר סבירות ,באשר לשיהוי הרשות המקומית
בפעולתה ,וכתוצאה מכך נגרם נזק עצום לבעלים.
 .3לא ברורה תכלית שימורו של מבנה אשר נבנה בשנות ה 20-בסגנון אקלקטי.
מדובר במבנה ישן מאוד אשר אין לו כל איכות אדריכלית מיוחדת.
 .4התכנית אינה מאפשרת תוספת בנייה על מבנה קיים ,דבר העלול לפגוע
בבעלים באופן קשה.
 .5הנאתו של הציבור מאותם מבנים שמורים באה על חשבונם של בעלי המבנים
אשר עליהם נופל נטל השימור.
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 .6עצם הדרישה לממן את עלות השיפוץ והתחזוקה יש בה פגיעה בקנין הבעלים.
יצויין ,כי מדובר במבנה המצוי בקרבת רחוב ראשי סואן ,דבר הגורם לבלאי
של המבנה ומחייב תחזוקה מתמדת.
 .7על אף שחלק מדיירי המבנה ,הינם דיירים מוגנים ,יפול נטל מימון השיפוץ
והאחזקה על הבעלים.
 .8כל המנגנון הביצועי של התכנית המוצעת אינו בר-ביצוע.
כל פעולה חיצונית ופנימית המשפיעה על מעטפת המבנה או המשנה את מערך
החללים הפנימיים דורשת רשות של הועדה המקומית.
 .9לא ברור מהם הקריטריונים לפיהם תנהג הרשות בבואה להחליט על תוספת
בנייה במבנה המיועד לשימור.
 .10הדרישות להכנת תיק התיעוד הינן מוגזמות ומרחיקות לכת.
 .11מנגנון הפיצוי שבתכנית המוצעת אינו בר-ביצוע ואיננו ראוי.
 .12התכנית פוגעת בחרות הבעלים לנהוג בנכס כרצונם.
 .13התכנית אינה מאפשרת לבעלים לנצל את הפוטנציאל הכלכלי של המבנה
ולהפיק רווח כלכלי מהמבנה שבבעלותם.
 .14התכנית הביאה לירידה משמעותית בשוויו הכלכלי של המבנה.
 .15התכנית המוצעת הינה בעצם תכנית הפקעה במסווה של תכנית לשימור
אתרים ,באשר היא שוללת מהבעלים כל אפשרות לעשות בנכס כרצונם.
 .16לא ברור כיצד יפוצו בעלי מבנים אשר זכויות הבנייה שלהם נוצלו ,אולם
הפגיעה בהם קשה ,ולמבנה שלהם נגרמת ירידת ערך כלכלי בשל תכנית
השימור.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית שוורץ ,מבנה בסגנון האקלקטי ,דו-קומתי .נבנה בשנת  1925ע"י אדריכל
אקסלרוד .ציונו המשוקלל בינוני ומעלה =  60.0נק'  27.0 /נק' .ממליצים לדחות את
ההתנגדות .חלק ניכר מן המענים לסעיפים השונים בהתנגדות ,מצוי בעצם הוראות
תכנית השימור.
המלצת החוקר -
בנין צנוע ,נאה ומלא חן בסגנון האקלקטי ,על פתחיו המקומרים בחזית ,קירו
המתעגל בקומה השנייה והמעקה הנמוך עם בליטות דקורטיביות על הגג ,וכן
המרפסות הזיזיות הבולטות עם מעקי הסורגים מברזל .ראוי לשימור )וכפי שכבר
כתבתי ,היות והמבנים בסגנון זה ,הולכים ומתמעטים ,ראוי וכדאי לשומרם
ולשמרם( ממליץ לדחות את ההתנגדות .כמה מסעיפי ההתנגדות מופרכים ,כמו
למשל  -שהתכנית אינה מאפשרת תוספת בנייה על הקיים .אם בעלי המבנים
צריכים לשאת בעול השימור ,הרי שהתכנית באה לקראתם ע"י מתן תמריצים
בדמות זכויות בנייה .כל מבנה סובל מבלייה גם אם אינו לשימור ,ועל פי החוק
אחריות התחזוקה מוטלת עליו .יתר המענים להתנגדות ,כמו למשל הפגיעה בזכות
הקנין ,ראו בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 26 - (13
הכתובת  -רח' ארנון 16
מס' המבנה ברשימת השימור 155 -
המייצג  -עו"ד אדם אופנהיים
המתנגד  -עו"ד אדם אופנהיים  -בעל
הבית
עמדת המתנגד -
כתב כך בהתנגדותו -
ההחלטה להכניס את הבנין לרשימת השימור ,היא שרירותית ללא בסיס
*
ארכיטקטוני או היסטורי בעל ערך.
הבית הוא בית מגורים רגיל ללא תואר ,הדר או ייחוד כלשהו.
*
אין לבית כל ערך הסטורי.
*
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הדירות בבית כולן קטנות ,בנות  2חדרים ,בארכיטקטורה ישנה ,עם
*
פרוזדורים צרים ,ארוכים וחשוכים ,ואינן נוחות למגורים.
אין כל ייחוד לאדריכל שבנה את הבנין כבית מגורים רגיל.
*
הסימטריה של המבנה אף היא לא נשמרה ,שכן במשך השנים נסגרו מרפסות
*
בחזית הבניין ע"י הדיירים.
לפיכך הוא ביקש להוציא את המבנה מרשימת המבנים לשימור.
עמדת הועדה המקומית
קובעת כי המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכל ש .גולדברג.
צוות השימור קבע למבנה זה ציון משוקלל נמוך מאד  21.5/60 -נק' .כלומר מיועד
לשימור רגיל .מכאן שהוא ביקש לדחות את ההתנגדות .המבנה מבודד מבחינת
מיקומו .נכון שאין לו חשיפה גבוהה .הוא נמצא ברשימה בגלל הפרט הייחודי של
חדר המדרגות ,ובגלל חומרי הגמר .האדריכל בנה את הקזינו ב"בת גלים" בחיפה.
המלצת החוקר
המבנה זכה בצדק לציון נמוך ואולי אף מופרז ,אם הקריטריון של קונסטרוקציה,
יקבל ציון  3נק' במקום  4נק' .והמצב הפיזי ישונה מ 3-נק' ל 2-נק' ,והאדריכל ש.
גולדברג ,שבכל הכבוד הראוי אינו מקובל כאדריכל ידוע ונחשב יזוכה ב 2-נק' ,ירד
הציון המסכם ל 19-נק' דהיינו מתחת לסף הכניסה .האלמנט היחיד המעורר
תשומת לב בעיצובו הוא הפתח של חדר המדרגות המאופיין בחריצים
הוריזונטאלים גדולים .זה האפיון היחיד היוצא דופן  -זה אינו מספיק כדי להיכלל
בתכנית השימור .הבניין לשימור כמעט בודד ברח' ארנון .אני מציע לגרוע את
המבנה מהתכנית .כלומר לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 29 ;28 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת – רח' אבן גבירול  27פינת רח'
רוזנבאום .7
4
המייצג  -עו"ד חיה פרס )אמו של דר' ד .פרס(
המתנגדים :ד"ר דן ראובן פרס
המייצג  -מייצגים את עצמם
המתנגדים :מרים ודוד ספיבק
הערה מקדימה :המתנגד  -שלמה לוסקי שהתנגדותו סומנה במס' סידורי  27למבנה
זה עצמו ,הועבר לישיבת התנגדויות מס' .15
עמדת המתנגד  -דר' דן ר .פרס ,כפי שיוצגה ע"י עו"ד חיה פרס
הבנין אין לו שום דבר ייחודי כבנין לשימור .הוא מוצע לשימור לא בדרגה
א.
מחמירה.
ב .זה היה בנין מגורים שהפכו אותו לבנין מסחרי .למטה אישרו חנויות .זו לא
רק מסעדה אלא מפעל לייצור פסטה) .הפסטה מאוד טעימה אבל לא מוסיפה
לאיכות המקום( .לגבי החלל הפנימי ,לובי כביכול ,אין שם שום לובי אלא רק
חדר מדרגות חשוך הזקוק לשיפוצים.
 .1המתנגד יטען ,כי הכללת הבנין בתכנית פוגעת בזכות יסוד של האדם  -הזכות
לקנין ,וזאת על פי חוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .2הכללת הבנין בתכנית תגרום לירידת ערך של הבנין והדירה.
 .3הכללת הבנין בתכנית תגביל את האפשרויות לשינויים ו/או שיפוצים.
 .4הכללת הבנין בתכנית תטיל על הבעלים התחיבויות והוצאות מיותרות
הפוגעות בזכויותיו הקנייניות ויקפחו את זכותו להנות מהרכוש שבבעלותו.
 .5לחילופין ובנוסף לכך יטען המתנגד ,כי הבנין אינו מתאים לשימור מאחר
שעבר שינויים רבים ואינו מהווה יותר את הבנין המקורי ,הראוי לשימור.
חזית המבנה כולל הכניסה שונו לחלוטין .חצר הבית המקורית אינה קימת
עוד.
 .6פני קומת הקרקע של הבנין שונו לחלוטין ,כאשר העיריה אישרה הקמת בתי
עסק וכיום בקומת הקרקע יש מסעדה ,חנות לממכר מוצרי פסטה ומפעל
למוצרי פסטה.
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 .7כמו כן יטען המתנגד ,כי כבר בראשית שנות ה 90-אישרה ועדת בנין ערים
המקומית סגירת מרפסת בקומת הקרקע בחזית הפונה לרחוב רוזנבאום,
וזאת בניגוד לכל עקרונות השימור.
בנוסף לסגירת המרפסת בקומת הקרקע ,נסגרו בשלב מאוחר יותר מרפסות
נוספות.
 .8יתירה על כך יטען המתנגד ,כי אפילו ועדת השימור של עירית תל-אביב,
שהתכנסה בחודש אפריל  ,1997העלתה ספקות לגבי התאמתו של הבנין "כבנין
לשימור".
 .9כמו כן יטען המתנגד ,כי באותה ישיבה של עודת השימור הוחלט להוציא צו
 212לפתיחת המרפסות הסגורות שלא כחוק.
עד היום ,כארבע שנים לאחר הישיבה ,לא הוצא כל צו ,והמרפסות נותרו
סגורות .מן הראוי לציין ,שמר ספיבק ,אחד מבעלי הדירות בבנין ,שלח
תזכורת לגבי הצו באוקטובר אותה שנה .התזכורת נותרה ללא מענה.
 .10כמו כן מן הראוי לציין ,שהמטרה של תכנית שימור הבנינים  -היתה לשמר
בנינים בעלי אופי וייחוד ,ולבנין זה לא נותר אופי ו/או ייחוד ,לאחר השינויים
שבוצעו בו .היופי המיוחד של הבנין המקורי אבד לאחר ששונו פרופורציות
המבנה ,החצר נהרסה ,החזית שינתה פניה ואפילו הטקסטורה המיוחדת של
פני קומת הקרקע שונתה ללא היכר.
למען הדיוק נותרו "לפליטה"" ,שלט" חתימת האדריכל ,וחלק מהטקסטורה
המקורית של הטיח על עמודים וחלק מזערי בחזית הבנין.
 .11לאור האמור דלעיל ,יהיה זה נכון וצודק לא לאשר את התכנית בכלל ו/או
לחילופין להוציא את הבנין מהתכנית.
עמדת המתנגדים  -מרים ודוד ספיבק  -כפי שיוצגה גם על-ידם
יש להבהיר שגם מרים ודוד ספיבק השתמשו באותם נימוקים שגם עו"ד חיה פרס
השתמשה בהם .אבל גם הוסיפו משלהם .ראו את ההמשך בסיכום הטיעונים
העיקריים שלהם.
סיכום הטיעונים העיקריים להוצאת הבית מרשימת הבתים לשימור
 .1הבית בחיצוניותו עבר שינויים מפליגים .נהרסו אלמנטים וקטעים חשובים
בקומת הקרקע ובחצר ,אלמנטים שחשיבותם צויינה ע"י אנשי השימור של
העיריה.
 .2הבית בצורתו הנוכחית הינו ייצור כלאיים ,נשוא ניסויים ושינויים שהרחיקו
אותו כליל מהמבנה המקורי.
 .3כל החלל הפנימי של קומת הקרקע נהרס ,לרבות המבואה לבית המפוארת
במיוחד )הול( ,למטרת הסבת השטח לחנויות.
 .4מההמלצות השונות של צוות השימור של העיריה ,נותרו לפליטה קטע קטן של
קיר עם טקסטורה מיוחדת וחתימת האדריכל.
 .5שינוי הייעוד של קומת הקרקע ,הריסתה והפיכתה לשטח מסחרי תעשייתי,
שינה לחלוטין את ייחודיותו של המבנה ,שמתחילה יועד רק כבית למגורים.
השינוי הוא כלפי הבית עצמו וכלפי הבתים האחרים ברחוב שייעודם הוא
מעורב .יש להניח כי אילו אדריכל רוזנגרטן היה מתבקש לתכנן מבנה מעורב
הרי שהפתרון שהוא היה מוצא היה שונה מהתוצאה הקיימת .בקומת הקרקע
נמצאים זה ליד זה מסעדה ,מפעל לייצור פסטה ,חנות לממכר מוצרי פסטה
וחניות .זה לא המבנה שעליו חתם אדריכל רוזנגרטן.
 .6לחתימת האדריכל יש ערך אם היא באה לשמור על זכויות יוצרים ולהעיד כי
המוצר נעשה ע"י יוצר מסוים )למשל :חתימת אמן על תמונה(.
בבית הזה נעשו שינויים מפליגים מספר פעמים שתוצאתם הסופית רחוקה
מהמקור עליו חתם האדריכל מר רוזנגרטן.
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.7

.8

שימור מבנה בצורתו המקורית תוך שמירה קפדנית על איכות חומרי הגימור
המקוריים היא מטרה ראויה לשמה .שימור הבית הזה במצבו הנוכחי אינה
מטרה ראויה.
בקומת הקרקע בחזית הפונה לרחוב רוזנבאום נסגרה ונאטמה מרפסת
ושיטחה צורף לחלל הכללי של קומה זו .הפעולה בוצעה באישור וברשות
העיריה .מרפסות הפונות לחזית של מבנים מסוג זה הם כבבת עינם של אנשי
השימור של העיריה .בהרשאתם מהלך כל כך קיצוני ,מנועים אנשי העיריה
לדרוש פתיחתן של מרפסות אחרות אשר פונות לחזית בבית זה .מהטעם הזה
ומכיוון שיש להניח שהמרפסות תשארנה סגורות ,הרי ממילא מאבד הבית
במצבו הנוכחי את מידת הייחודיות שלו בעיני אנשי השימור.
מן הראוי לציין כי נושא המרפסות עלה לדיון בישיבת ועדת השימור של
העיריה שהתכנסה בתאריך  13באפריל  1997והטיעונים הנ"ל עלו בפניה ע"י
משפ' ספיבק .מההחלטה שהתקבלה בנושא עולה בבירור כי ועדת השימור
קיבלה החלטה להעמיד אותה למבחן בית המשפט .באם בית המשפט לא
יאשר את פתיחת המרפסות ,הרי שהנושא יועלה בועדת השימור כדי שתדון
בהצעה להוציא את הבנין מרשימת השימור .העיריה לא עשתה מאמץ רציני
להוצאת הצווים לפתיחת המרפסות.

איטום וסגירת המרפסת בקומת הקרקע הפונה לחזית רוזנבאום
לבית ברחוב אבן גבירול  27נערך תשריט של כל הקומות לצורך רישום הבית בפנקס
בתים משותפים.
התשריט נערך ע"י אדריכל פוטש ונושא תאריך  6באוגוסט .1989
התשריט מתאר בצורה נאמנה את תכנית הקומות השונות לרבות קומת הקרקע.
מהתשריט עולה בבירור כי בקומת הקרקע היו שלוש מרפסות ,אחת אחורית ,אחת
צדדית ואחת הפונה לחזית הדרומית של רחוב רוזנבאום .קטע מהתשריט צורף
לפרקים הקודמים.
בשינויים המפליגים שנעשו בקומת הקרקע נסגרו ונאטמו שלושת המרפסות וסופחו
לחלל החדש שנוצר מהריסת שתי הדירות שבקומת הקרקע וממבואת הכניסה
לבנין.
שינויים אלה נעשו באישור מינהל ההנדסה של העיריה על כל יחידותיו הנוגעות
לענין.
איטומה המוחלט של המרפסת שפונה לחזית רחוב רוזנבאום ,הינה חמורה במיוחד,
מכיוון שהיא משנה את המבנה באחד האלמנטים החשובים אשר מייחדים אותו.
מרפסות חזיתיות של מבנים מסוג זה ,הם כבבת עינם של אנשי השימור ובכל זאת
הם איפשרו את איטומה.
סיכום ועדת השימור בישיבתה בתאריך  13באפריל 1997
ישיבה זו התכנסה בעקבות בקשתה של משפ' ספיבק לדון פעם נוספת ולהתיר לה
סגירת המרפסת של דירתם בקומה ג' ולחילופין הוצאת כל המבנה מרשימת
הבנינים לשימור.
באותה ישיבה העלה מר ספיבק את טענותיו השונות אשר תומכות בבקשתו ושאל
את השאלה הבאה :היה ויתברר כי העיריה אישרה לסגור מרפסת חזיתית בבנין,
האם יעלה על הדעת שהיא תאסור על דייר אחר ולא תאפשר לו לסגור את המרפסת
החזיתית של דירתו?!
אדריכל דן דרין ,יו"ר הישיבה ,השיב כי העיריה לא תוכל לסרב לבקשה.
מר ספיבק הביא לתשומת לב הועדה כי אכן בשנת  1991העיריה אישרה לאטום את
המרפסת שפונה לחזית רחוב רוזנבאום במסגרת האישור להריסת קומת הקרקע של
הבית.
החלטת הועדה היתה "...להוציא צו  212לדרישה לפתיחת המרפסות הסגורות שלא
כחוק בקומות א' ו-ב' תוך שלושה חודשים .במידה ולא יאושר ביצוע הריסה ע"י
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בית המשפט יועלה הנושא בועדת השימור שתדון בהצעה להוצאת הבנין מרשימת
המבנים לשימור".
משפ' ספיבק לא הסתפקה באותה החלטה אלא ניסתה לדרבן את המהנדסים
האזוריים אשר היו אמורים לבצע חלק מאותה החלטה ,אולם ללא הצלחה .בצר לה
היא העבירה את הפרוטוקול הנ"ל לראש הלשכה של אדריכל דן דרין ואחר כך נשלח
פקס בתאריך  26באוקטובר  1997ובו היתה כלולה בקשה שהועדה תתכנס ותדון
בהצעה להוצאת הבית מרשימת המבנים לשימור.
מיותר לציין כי עד היום לא נעשה דבר בנדון.
סיכום  -הבית עבר שינוי עקרוני באישורו של מינהל ההנדסה של עירית ת"א .חרף
המלצותיהם של בעלי המקצוע לענין השימור .האלמנטים החשובים לשימור שייחדו
את הבית ,נהרסו ברשות ובהיתר של עירית תל-אביב.
עמדת הועדה המקומית
בית שנץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1939ע"י אדריכל מ .רוזנגרטן .ציונו
המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  27.5 /נק'.
בשנת  1995כבר היה המבנה לאחר תהליך השיפוץ הראשון .המבנה הזה עבר תהליך
שיפוץ ושינוי קומת הקרקע מקומת מגורים על עמודים לקומה מסחרית ב 91-וב,92-
אני לא זוכרת את השנה המדויקת ,זה נע בין  91ל 92-אולי אפילו ב .93-נשאר הטיח
המקורי ,הוא רק נוקה .הוא היה ממש שחור מהפיח של אבן גבירול ,והחזירו את
המצב של הטיח למצבו המקורי .נעשו שינויים נרחבים ,שינוי הכניסה מאבן גבירול,
הפכו את הכניסה לכניסה צדדית.
תהליכי העבודה עוד לא היו מעוגנים סופית ,כך שהתערבו בכל התהליך הזה לקראת
סופו .דלת הכניסה המקורית שומרה ,תיבות הדואר שומרו והויטרינות במפלס
הרחוב נעשו בתיאום עם העיריה ,כדי שיתאימו לרוח המבנה .המרפסות לא נסגרו
בתיאום עם העיריה .חושבים שהחשיבות העיצובית של המבנה זה בעיקר על ידי
פתיחת המרפסות הפינתיות המתעגלות שחושפות את משחק הנפחים של החפירה
בתוך המסה ,בעיקר באלמנט הפינתי.
מר ספיבק ישטח את תלונותיו על זה שהוא לא יכול לעשות כמו הקומות
התחתונות .אנחנו חושבים שבסופו של תהליך השימור שאנחנו רואים אותו כתהליך
ארוך טווח ,יגיע היום שהמבנה יצליח להיות מטופל כמו שצריך.
התכנית השביחה את המבנה שוב על ידי אותה תכנית של איחוד חדרי יציאה לגג,
כפי שציינו את זה עשרות פעמים ,ואפשרות אפילו להרחיב את השטחים של הקומה
המסחרית שקיימת היום מתחת למפלס הכניסה .האדריכל רוזנגרטן אולי לא נמצא
בראש רשימת האדריכלים ,למרות שמגיע לו להיות בצמרת רשימת האדריכלים ,גם
בגלל מספר המבנים שהוא בנה וגם בגלל מבנים מתוך המסה הגדולה שהוא בנה
שהם מאד יוצאי דופן ,כמו רח' החשמל  ,31רח' שלום עליכם  47ועוד .בנה בעיקר
באיכות בנייה מאוד גבוהה עבור האוכלוסיה הבורגנית.
ככל שזכור לאדריכל ניצה סמוק )לשעבר ראש צוות השימור בעירית ת"א( ,לא יצא
שום היתר רשמי חתום ע"י עירית ת"א ,לסגירת המרפסת במבנה הנדון ,לכיוון רח'
רוזנבאום.
)ואילו מר דוד ספיבק עומד על שלו"- :בידו האוריגינל של תשריט קומת הקרקע ובו
נראית המרפסת ברחוב רוזנבאום ,כאשר את כל החלל הזה הרסו כדי ליצור את
השטח המסחרי ,גם המרפסת הזאת "נעלמה" ומי אישר זאת? אישרה את זה
העיריה .הרי יש פה חתימה של שמאי אסיף )אז מהנדס העיר( שאישר את כל
התכנית הזאת"(.
המלצת החוקר
ראשית ,אני שוב מביע תמיהתי על אופן מתן הציונים ע"י צוות השימור .אם הציון
עבור המיקום הוא  3 -נק' בסך הכל ,כאשר מעיון קצר במפת התכנית נראה שמבנה
זה מצוי ממש ברצף למקבץ גדול של מבנים לשימור .היה ראוי להעניק את הציון -
 4.0נק' ואפילו  5.0 -נק' בגין המיקום .דבר זה היה מקפיץ את הציון המשוקלל
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הכולל ל 29.5 -נק' או אף ל 32.5 -נק' .נכון שהמבנה היה נותר לשימור רגיל ,אבל
משקל הציון המשוקלל היה יותר משמעותי.
בעיני ,המבנה הזה ,הוא מבנה מעולה מבחינת עיצובו האדריכלי ,הפינה המעוגלת
ובה המרפסות השקועות פנימה .המשכיות בקו האופקי של החלונות והמרפסות
הזיזיות הבולטות בשני קצות המבנה הגדול ,הן כלפי רח' אבן גבירול והן כלפי רח'
רוזנבאום .כך שהמבנה המרשים הזה ,נראה מרוכך ואלגנטי .גם קומת הקרקע
והעמודים ,וכנראה גם המבואה במקור ,היו מאוד מרשימים .מבנה זה בהחלט ,סמן
של מקום.
ופה נכנס הסיפור הנוסף של מה שקרה בקומת הקרקע ,באלמנטים של ויטרינות
העץ והזכוכית" ,בפלישת" השימושים המסחריים ,שלא היו מתוכננים במקור ,כמו
בבנינים יותר מאוחרים ברחוב אבן גבירול.
זה סיפור שאין בו "צדיקים" גדולים .למשל ,גם מר דוד ספיבק ,המתנגד להכנסת
המבנה לתכנית השימור ,שיצא חוצץ כנגד סגירת המרפסות .בפנייתו לועדת
השימור ,הוא עצמו מבקש היתר לסגור את מרפסתו .אבל בעיקר האחריות נושאת
כנראה העיריה .קשה לעקוב אחרי כל נפתולי הפרשה .אבל בקצרה ,יש לראות את
העיריה כאחראית למתן ההיתר לזחילת השימושים המסחריים אל תחתית המבנה
בקומת הקרקע ,ועדיין לא ברור בדיוק מי באמת האחראי לסגירת המרפסת בקומת
הקרקע ,גם העיריה וגם הבעלים של הנכס ,לא נראים "נקיים" .בעלי הנכס יכלו גם
להתריע ולעמוד בפרץ ,בעת שנהרסו האלמנטים המיוחדים בקומת הקרקע .אבל
בסיכומו של דבר ,המבנה על אף הכל ,ראוי מאוד לשימור ,ולמרות מה שהתחולל
בקומת הקרקע ,הוא מספיק חזק ומרשים .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 30 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' ריינס  ,13פינת רח' פרישמן 47
1027
המתנגד  -גב' תותי תמיר
המייצג  -עו"ד יאיר יפת יאיר יפת ממשרד -
עו"ד שרים ,מחרז ,חלד
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( ) -המתנגדת הינה בעלת  4מתוך  7הדירות
במבנה(.
 .1הועדה המקומית קבעה תנאים מחמירים לגבי שימור הבנין לרבות איסור
התקנת מעלית וחיוב בעל הבנין בשיפוצו ,עוד בטרם אושרה תכנית השימור.
 .2הבנין עצמו חסר כל ייחוד ארכיטקטוני המצדיק שימורו.
 .3קביעת הבנין לשימור ,שרירותית ,בלתי מוצדקת ופוגעת חמורות בזכויות
הקנין של המתנגדת ,ונוגדות חוקי יסוד.
 .4האמור בתכנית ,ובעיקר לגבי המבנה ,מהווה פעולה מוסווית של "הפקעת"
זכויות קניניות.
 .5בלא קריטריונים ברורים נקבע כי המבנה נועד לשימור.
 .6מצ"ב מכתבו של אדריכל יגאל אלחנני ,המוכיח ,בלא צל של ספק כי קביעת
הועדה כי הבנין מיועד לשימור ,הינה בלתי מקצועית ,בלתי סבירה ואינה
מבוססת על אמות מידה תכנוניות ואדריכליות מקובלות.
למכתבו צורפו צלומים עדכניים של הבנין משתי חזיתותיו ,המוכיחים כי
מדובר בבנין רגיל לחלוטין ,שאין הצדקה לשמרו.
 .7מתקוממת כנגד הסמכות שניתנה לאדריכל נ .סמוק לקבוע לבדה ,כל דבר
הקשור לשימור.
 .8כדי לקבוע אם בנין ראוי לשימור ,יש צורך לקבוע מנגנון מקצועי בלתי תלוי
שלא יכלול עובדי עיריה ,שיהיה מורכב מאנשי מקצוע ואנשי ציבור הקרובים
לנושא.
עמדת הועדה המקומית -
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המבנה נמצאת בנקודת חשיפה גבוהה וברצף של מבנים לשימור ויש לו פרט פינה
יחודי והכניסה גם כן .בעלת הבית יודעת טוב מאוד שהמבנה ברשימה .בשעתו נעשה
תיאום להרחבת דירת הגג הקיימת לדירה גדולה יותר עם מעלית בחזית הצפונית
ומשום מה בסופו של דבר ,מכיוון שחייבנו את הריסת הבנייה הקיימת או הריסת
הגג של הבנייה הקיימת ,שהיתה בבנייה ארעית ,ולעשות את הכל בצורה מסודרת
בבנייה חדשה ,הבעלים נסוגו והחליטו לא לממש את הבנייה ,לא של המעלית ולא
של דירת הגג.
בית רוזנטל-לוסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה ב 1935-ע"י האדריכל י.
פינקלשטיין ,ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
המלצת החוקר -
המבנה אופייני לסגנון ה"באוהאוז" ,ובכל זאת יש בו כמה סממנים ייחודיים כגון- :
החלונות הפינתיים האופקיים הנפגשים בקרן שתי החזיתות .חלונות הזכוכית
הגדולים בחדר המדרגות ,וכן הדרוג בין שני הגושים בבנין ,שאחד מהם מוגבה יותר.
הבנין סימפטי וראוי לשימור .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .התייחסות
לנושאים נוספים שהועלו ע"י המתנגדת ,כגון הפגיעה בזכות הקנין ,והקריטריונים
לבחירת המבנה לשימור ,נמצאת בפרק המבוא לדו"ח החוקר.
עם כל הכבוד לאדריכל יגאל אלחנני ,דעתו המקצועית אינה נחשבת בעיני יותר
מדעתה של אדר' ניצה סמוק ,אנשי צוות השימור של עירית ת"א וכן אדריכלים
נוספים הבקיאים בנושאי שימור ואדריכלות איתם התייעצה אדריכלית נ .סמוק.
כמו כן לצלם שתי חזיתות אחוריות של הבנין ,שהן בדרך כלל הפחות חשובות
ומשפיעות ,אינו בגדר הוכחה היכולה לחזק את טיעוניו.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 31 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' זמנהוף 14
479
המתנגדים  -איילה ואריה הירש המייצג  -מייצגים את עצמם
עמדת המתנגדים ) -תמצית (
כבעלי המבנה ,בנין בן  3קומות )ללא עמודים( הרינו להגיש בזאת את התנגדותנו
להכללתו בתכנית מן הטעמים הבאים:
התכנית האמורה פוגעת בראש ובראשונה בזכויות הפרט ובזכויות הקניין.
.1
אין לנו ספק כי בגין התכנית ירד ערך הנכס האמור וכן תפגע איכות המגורים
בו באורח משמעותי:
 למותר לציין כי המגבלות שמטילה התכנית מונעת ניצול מלא שלהזכויות המוקנות לו כיום ,כולל הזכות להרוס את הבניין ולבנות מחדש.
התכנית מייקרת את עלויות שיפוץ המבנה מול שיפוץ רגיל ,מחייבת
הריסת הרחבות )סגירת מרפסות( שבוצעו בעבר ,ומונעת מציאת
פתרונות חלופיים )חלקיים לפחות( לחנייה ולהתאמת הבניין למגורים
בסטנדרטים מודרניים.
 בהיות הבניין מיושן ,איכות המגורים הרווחת בו כיום אינה עונהלסטנדרטים המקובלים בבנייה החדשה ,כאלה המקנים מרחבים
וחללים מתאימים ,בטיחות ,פרטיות ,שקט ,נגישות נוחה  -חנייה,
מעלית ,תשתיות הולמות וכיו"ב.
 יש ,אפוא ,לציין כי במצב הפיזי של המבנה הקיים ולאור המגבלותשמטילה התכנית ,אין בזכות היחידה שהיא מקנה  -תוספת של קומות
לבניין  -כדי לתרום להעלאת איכות המגורים בו.
במילים אחרות ,לא ניתן יהיה לנצל גם את זכויות הבנייה של הוספת
קומות לבניין ,שמקנה התכנית.
 .2לאור האמור ,הננו מבקשים מיוזם התכנית ,קרי עיריית ת"א-יפו ,לשקול
מחדש מה טעם בשימור המבנה והכללתו בתכנית השימור האמורה.
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 .3והיה ובקשתנו אינה מתקבלת ,מחייבת ההגינות הציבורית שיוזם התכנית -
עיריית ת"א-יפו  -יעמיד מטעמו ועל חשבונו מהנדס ושמאי מוסכם לבדיקת
ערך הנכס והנזקים שיגרמו לנו מאישור התכנית) ,כולל הכנת "תיק שימור"( -
מול הזכויות המוקנות לנכס ,ביום הפרסום ,כמצוין לעיל.
 .4כמו כן חייב יוזם התכנית לפצותנו על ההפרש הכספי של ירידת ערך הנכס
והנזקים שיגרמו לנו ,בהתחייבות המעוגנת באישור בנקאי או בהסדר אחר -
על מנת שלא להיגרר לבית-משפט.
וכל זאת לפני אישור התכנית.
 .5מעבר לכך ,ברצוננו להדגיש כי במידה ויחליט יוזם התכנית כי "טובת הציבור"
או "טובת הערכים ההיסטוריים" כביכול שקולים ,במקרה דנן ,מול פגיעה
ב"זכויות הפרט ובזכויות הקניין" ,עליו להביא על חשבונו ,ובטרם ימשיך
בהליכים ,את הנושא לדיון עקרוני להכרעת בית המשפט הגבוה לצדק.
התגלע ויכוח בין המתנגדת גב' א .הירש לבין אדר' נ .סמוק ,נציגת הועדה המקומית,
ביחס לזכויות הבנייה שיש למתנגדים במבנה ,כנגזרת של גודל המגרש .כאשר ,גב'
א .הירש טענה שגודל מגרשה הוא  521מ"ר בעוד שאדר' נ .סמוק טענה שגודל
המגרש הוא רק  348מ"ר .היות וזה הבדל לא קטן ,אין טעם להכריע בענין הזכויות,
אלא רק לאחר אימות ע"י מסמכים נוספים ,אם כי אין לעובדה זו השפעה על
ההמלצה.
גב' א .הירש העלתה בדבריה בעל-פה ,שלוש נקודות עיקריות- :
 .1שהתוצאה הסופית של בנייה ושיפוץ ישאירו אותם עם שלוש דירות עורפיות
של שני חדרים ,שאין שום אפשרות הנדסית טכנית לשפר אותן .את קומת
הקרקע הם הפכו למשרדים ,שהבעיה שלהם היא המחסור בחניות .כלומר אף
אם הם ינצלו חלקית את זכויותיהם הם יישארו עם "מוצר" ,שאיכותו ,בין
למגורים ובין למטרה כלכלית אחרת ,אינו עומד בשום קריטריון סביר.
 .2נושא סגירת המרפסות ,אין בעיה בכך ,בדירות העורפיות .אבל פתיחת
המרפסות בחזית הפונה לרחוב זמנהוף בעייתית ,אם רוצים להבטיח איכות
מגורים סבירה ,מבחינת השקט ,זיהום האויר והפרטיות ,והבטיחות .חושבת
שיש היום פתרונות לסגירת המרפסות בצורה נכונה ,וחושבת שהיא הצליחה
בכך ,בסגירת המרפסת בדירתה הפרטית ,שהוסיפה ערכים אסתטיים לבנין
ולרחוב )אבל זה כמובן לשיקול דעת(.
 .3מה היו הקריטריונים להכללתו בשימור של המבנה ,וללא הגבלות מחמירות.
אם נבחר בגלל הרצף של המבנים בני  3הקומות על הקרקע ,עם הגדרות מאבן
והצמחיה ליד המבנים ,המאפיינים את שנות ה 30-המוקדמות; הרי שהעיריה
עצמה מצד אחד מכניסה בתים לשימור ומאידך איפשרה הריסת הגדרות,
הריסת הצמחיה כדי לאפשר כניסת מכוניות לחנייה בחצרות.
באשר לשיפוץ שעשתה בבנין בסוף שנות ה ,80-השיפוץ לא הצליח וקיימות
בעיות כולל חדירת רטיבות לתוך הדירות .ויש צורך לבצע מחדש כדי למנוע
את הבעיה.
נותנת דוגמה "טובה" לדעתה ,מרחוב זמנהוף מס'  ,8שנהרס ונבנה מחדש,
ושמר על הערכים של המקום .אז אפשר ליצור יחידות מגורים מבלי לפגוע
בזכויות הקנין של הפרט.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית הירש ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1935-ע"י האדריכל ש .שטיינבוק )שני(,
קיבל ציון משוקלל בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק'.
אנחנו נמצאים באזור ההכרזה מסביב לכיכר דיזנגוף ,ברח' זמנהוף ,ברצף של
מבנים ,רצף עשיר של מבנים לשימור מכל הסוגים ,על עמודים ,וצמודי קרקע .על
החנייה בחזית בחצרות שאת מצביעה עליהן ברוב המקרים ,אני לא אגיד שבכל
המקרים ,כי אנחנו לא יכולים להיות אחראים לכל ,אבל ברוב המקרים זו חנייה
שנעשית ללא היתר .החנייה שנעשית בהיתר גם במבנים לשימור היא בצד אחד של
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המבנה בטור לאורך הצד ולא בפרונט של המבנה לא בחזית ,בצורה מאד מבוקרת
שנותנת עד שלושה מקומות חנייה לכל מבנה .האפשרות להקים מעלית בצד של
הכניסה לא נמנעת גם ממך .סגירת המרפסת ,אני מצרה לומר לך ,לקחה את החזית,
ובכל שלב של מימוש זכויות במבנה הזה התכנית דורשת את הפתיחה שלה .לא זהה
לאפשרויות האחרות אותן התכנית מאשרת,לסגור בצורה אחידה ובתיאום.
אילה הירש ,המתנגדת בקריאת ביניים- :
אבל מה קורה לאיכות המגורים ,אלוהים אדירים ,מה קרה? מה שוויה של המרפסת
הפתוחה ,איזה ערך יש לה?
אדר' ניצה סמוק  -נציגת הועדה המקומית ,סיכמה- :
המרפסות האלה לא נועדו מלכתחילה להיסגר ,זה אנשים החליטו שהם צריכות
להיסגר .המבנה הוא מבנה טיפוסי ,הזכויות שיש למבנה קיים ,אנחנו לא מונעים
את המימוש שלהן .בנושא של מימוש זכויות על הגג אם נדרש תשלום של כופר
חנייה בגלל חוסר יכולת לממש את הזכויות ,אז התכנית פוטרת מכופר חנייה ,כך
שהיא הולכת לקראת הסיטואציה הזאת ,כדי להקל על העומס הכלכלי.
לגבי הדירות העורפיות הקטנות ,הדירות הללו עוברות בדרך כלל שיפוצים
משלימים והן הופכות לדירות יפהפיות.
בנצלה את זכות המילה האחרונה ,הגיבה המתנגדת ,גב' א .הירש - :היא בהחלט
מקבלת שיש ערכים שרוצים לשמרם ,אבל חושבת שצריך גם להתחשב בכל אותם
דברים אחרים ,כי יש גם לדאוג לאיכות המגורים ולאוכלוסיה שתבוא ,שתהא
אוכלוסיה רצויה ,שתבוא לגור במרכז העיר .זה צריך להיות אחד השיקולים
המרכזיים בשימור.
המלצת החוקר -
המבנה הנדון ,הוא מבנה באוהאוז טיפוסי ,במובן הטוב של המילה .הוא אינו
המבנה החשוב ביותר בסגנון הזה ,אבל מייצג את מה שכיניתי "הבינוניות הגבוהה".
המרפסות בחזית הקדמית ,הינן מרפסות נאות ,ומשלבות באופן יפה בין האלמנט
של המעקה בנוי לבין המעקות "השקופים" מצנורות ברזל.הגדר מתוחזקת יפה וכך
גם החלק המגונן .אפילו סגירת המרפסת נעשתה בצורה אסתטית מאוד .אבל מה
לעשות ,שסימן ההיכר של המרפסות הפתוחות – הבולטות,הוא אחד המאפיינים
היותר חשובים בסגנון הבאוהאוז ,וסגירת המרפסת ,יפה ככל שהינה ,אינה עולה
בקנה אחד עם תפיסת השימור של בתים מסוג זה.
אין מה לעשות ,השיפוץ "השימורי" מקפיד על כללי הסגנון כאמור ,ופתיחת
המרפסות מתחייבת מהוראות התכנית .יחד עם זאת המבנה יקבל את כל זכויות
הבנייה המגיעות לו כמבנה לשימור ללא הגבלות מחמירות.
אנשי צוות השימור של עירית ת"א ,חוזרים על מה שאמרו מתחילת הדיונים ,כי
שיפוץ רגיל לא יתאים לבעיית שימורם של מבנים ישנים כאלה ויש להקפיד על
ההוראות המחמירות" .הנחמה" היחידה בשיפוץ קפדני היא ,שבמשך הזמן שיפוץ
מסוג זה ישתלם במידה בה יעלה ערכו של הנכס וכן בעובדה ,שזה יפטור את
הבעלים מ"כאבי הראש" של שיפוצים חוזרים ונשנים .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 32 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' יבנה  44פינת רח' יהודה הלוי 53
550
המתנגד  -אורה לוסטרניק ,חב' המייצג  -אורה לוסטרניק וחב' ז .כהן למדידות
"ארזם" להשקעות
הערה  -ההתנגדות נדונה כבר בישיבה מס' ) 1מס' סידורי  ,22 -שם(.
המלצת החוקר  -היתה לקבל את ההתנגדות ,ולוותר על המבנה בתכנית השימור .נא
לראות את עמדת המתנגדת ,עמדת הועדה המקומית ואת המלצת החוקר המלאה,
בפרוטוקול של ישיבה מס'  1מ.16.3.03-
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 34 - (13
הכתובת  -אם זה  - 124הכתובת
מס' המבנה ברשימת השימור  -לא ברור
היא רח' אלנבי  110אם זה  414זה
האם זה מס'  124או  414או415
רח' הר סיני  ,1ואם זה  415זה
רח' הר סיני 3
המייצג  -אורה לוסטרניק
המתנגד  -אורה לוסטרניק חברת "ארזם"
בע"מ
הבהרות
לא נמצא כתב התנגדות וכן לא נמצא כרטיס שימור .הבלבול נובע מאי-הגדרה
ספציפית של הכתובת .כנראה שלא מדובר ברח' אלנבי  ,110שבו שוכן בית הכנסת
הגדול של תל אביב שתוכנן ונבנה בשנת  1922ע"י אדריכל יהודה מגידוביץ .ציונו
המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  40.0 /נק' .הוא מיועד לשימור בהגבלות מחמירות,
וכל התנגדות לגביו היתה נדחית על ידי החוקר.
מכאן אני מסיק שמדובר בסימטה הנמצאת מאחורי בית-הכנסת הגדול ,בשם הר-
סיני .גם המבנה ברח' הר-סיני מס'  1שהוא מבנה בסגנון הבינלאומי עם ארקדות-
וקשתות ,וגם המבנה ברח' הר-סיני מס'  ,3מבנה בסגנון האקלקטי ,הם מבנים
ראויים לשימור וחלק מהאנסמבל של בית הכנסת הגדול .שניהם ראויים לשימור
ומבלי להיכנס לפרטים הייתי דוחה את ההתנגדות .אם יימצא החומר אשוב ואדון
בנושא.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 35 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' שולמית  ,8פינת רח' יעל 2
1059
מייצג  -מייצגת את עצמה
המתנגדת  -גילי לויתן
עמדת המתנגדת ) -תמצית( -
 .1התכנית פוגעת בה בכך שהיא מגבילה אותה בשימוש ברכושה הפרטי .למשל,
התקנות הנוגעות לשינוי החללים הפנימיים.
 .2יש פגיעה בזכות הקניין שלה.
 .3העיריה מגלגלת את עלויות תכנית-השימור על התושבים .ויש בעיה לגבי
האנשים הפשוטים שרכשו דירה ,כי אין מי שיפצה אותם.
 .4יש מצוקת חנייה בתל אביב .אולי פיצוי הולם מבחינתה ,זה שהעיריה תעניק
לה שני מקומות חנייה ברחוב.
 .5השימור מוריד את ערך הבנין.
 .6בענין סגירת המרפסות ,אמנם אדר' ניצה סמוק ,אמרה שהמרפסות לא נועדו
להיסגר ,אבל גם תל-אביב ,לא נועדה להיות כה רועשת ,צפופה ו"מעושנת",
כשנבנו אותם מבנים.
 .7היא ממוקמת קרוב מאוד לכיכר דיזנגוף ול"דיזנגוף סנטר" ,ויש הפרעה
מתנועת הרכב בשעות מאוד מאוחרות ובנפח גדול.
 .8מבחינתה לסגור את המרפסת שלה זה לשמור על איכות החיים שלה בתנאים
של תל-אביב של היום .מי שמנסח תכנית שימור צריך לזכור שחיים בעיר
הזאת קודם כל אנשים .התחושה היא כאילו כופים על אנשים בצורה
אגרסיבית לעשות טיפול קוסמטי מאוד יקר.
 .9אינה מבינה מהם הקריטריונים ,אם כן או לא לכלול את הבנין שלה בתכנית
זו.
עמדת הועדה המקומית
בית "חנה פויר" בסגנון הבינלאומי ,תוכנן ע"י אדריכל מ .רוזנגרטן ובנה בשנת
 .1940צוות השימור קבע לו ציון משוקלל גבוה למדי ,אך לא כדי להכניסו לקטגוריה
של שימור בהגבלות מחמירות  60.0 -נק'  31.0 /נק'.
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בעניין פרסום התכנית
עירית ת"א עשתה מבחינה לוגיסטית את המקסימום ,שלחה  17,000הודעות
רשומות בדואר ,על פי נסחי טאבו וקובץ הארנונה .בנוסף ,תלו מודעות בדבר
התכנית על לוחות המודעות ברחבי העיר .לגבי כרטיסי המבנים ,העירייה שואפת
להעביר את החומר הזה לרשת האינטרנט ,עכשיו ממחשבים את הכל ,עורכים את
הבדיקות וזה ייכנס לאתר מיוחד באינטרנט .חוות הדעת של הועדה המקומית
)"דרפט ההתנגדויות"( הוא מסמך שהוגש לועדה המחוזית ,אם הועדה המחוזית
רוצה היא יכולה לפרסם אותו בעצמה באינטרנט.
לגבי ההתנגדויות ,אופי ההתנגדויות היה כזה שרוב הטיעונים חזרו על עצמם ,ומעט
טיעונים ספציפיים שדרשו התייחסות ספציפית נתנו להם מענה ב"דרפט" ,מענה
עקרוני.
נציגת הועדה המקומית הזדהתה עם עמדת המתנגד בעניין התנגדותו להגדיל את
הצפיפות במבנה שלו ובאזור מגוריו ,מתוך רצונו לשמור על איכות החיים ועל מראה
סביבתו ,ובזה תכנית השימור תומכת בעמדתו ,גם הועדה המקומית תומכת
בשמירה על "תכנית גדס" )שהמבנה ברח' שולמית  ,8הוא חלק ממנה(.
הועדה המקומית מנסה לעודד את השימור באמצעות תמריצים לבעלי המבנים
שיבצעו את השימור ,כדי שיוכלו ל"ספוג" את עלויות השיפוץ )למרות שהמתנגד
אמר שהתמריצים אינם נוגעים אליו כי הוא אינו מעוניין לממש את תוספת הבנייה(.
יש להבין שאין מדובר בחובת שיפוץ מיידית .זכויות הבנייה אינן נמנעות מבעלי
המבנה של המתנגד .כמובן שהועדה המקומית רוצה לשפץ את המבנה יותר מכפי
שהוא משופץ כיום ,אבל זה לפי שיקול דעתם של בעלי המבנה ,אם כך ,לא מובן מה
תכנית השימור מונעת מן המתנגד לבצע? לגבי ההגנה מהרעש והלכלוך ,הסגירה
המקורית של קיר הבנין ,הנושא את היציאה למרפסת ,זו ההגנה הכי טובה .טובה
יותר מחלונות זכוכית שסוגרים את המרפסת.
באשר לטענה ,שבגלל המבנה הוכרז לשימור ובגלל חוק הגנת הדייר העירייה
מנציחה את ההזנחה בעיר ת"א .אין העובדה הזו נכונה ,יורד בקצב מהיר מספר
המבנים שבהם מרבית הדיירים מוגנים ונותרו אולי כ 1500-מבנים ובהם דיירים
מוגנים ,מתוך כ 8500-מבנים בעיר המרכזית )העיר הלבנה( ובעיר ההסטורית .בכל
מקרה הדיירות המוגנת לא מונעת את שיפוץ המבנים .ייתכן שזו היתה הסיבה עד
שנות ה) 90-של המאה ה ,(20-אבל כיום הסיבה היא שבעלי המבנים לא "משנסים
מותניהם" ,לשפץ את המבנים שלהם .המרפסות הסגורות בחזיתות הקדמיות
והצידיות חייבות להיפתח לפי תכנית זו ולפי המענה הרשום ב"דרפט ההתנגדויות"
של הועדה המקומית .מרפסות אחוריות ניתן לסגור .במבנה לשימור שאינו בהגבלות
מחמירות ,כמו המבנה נשוא התנגדות זו ,ניתן להוסיף בנייה במבנה עצמו )על הגג
וכו'( על פי הזכויות והתמריצים שקובעת התכנית .לא ניתן לוותר על פתיחת
המרפסות כי זה אינו עומד בקריטריונים של השימור.
הועדה המקומית לתכנון ,מנסה ליצור איזה שהוא בסיס כלכלי שיהיה גם מתרומות
וגם ממקורות נוספים ,מהיטלי השבחה )כאחוז מהיטלי ההשבחה באזור העיר
ההיסטורית( ,אך אין עוד תשובה מוחלטת על זה .אונסקו  -לא תקים "קרן שימור",
עבור תכנית שימור ת"א.
ודבר אחרון ,להערת המתנגד שאין צורך להכניס את המבנה לרשימת השימור ,כי
אפשר לפעול לשימורו מבלי שיהיה כלול בתכנית השימור .החשיבות העיקרית של
הכללה בתכנית השימור היא שבנין כזה לא ניתן להרסו.
המלצת החוקר
על מרבית הטענות וההשגות ניתנו תשובות ע"י נציגי הועדה המקומית ואני סומך
ידי עליהן .בכל הנוגע לטיעוני הפגיעה בזכויות הקנין על פי חוק " -כבוד האדם
וחרותו" ,תינתן תשובה מקובצת בפרק הפתיחה הכולל בדו"ח ההמלצות של
החוקר .הבניין הוא בנין נאה בסגנון הבינלאומי ,אך לא יוצא דופן ברמת עיצובו,
התרומה העיקרית שלו תהיה ליצירת מסה קריטית של מבנים בסגנון הבינלאומי
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במתחם גיאוגרפי זה של אזור כיכר דיזנגוף ושלוחותיו ,וכן הוא תומך בחיזוקו של
"מתחם גדס" הצמוד לכיכר דיזנגוף ,שהוא חלק ממנו .בסיכומו של דבר ,אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 36 - (13
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' של"ג  6פינת רח' יהואש 12
1071
המייצ ג -עו"ד עופר טויסטר
המתנגד  -עו"ד עופר טויסטר
עמדת המתנגד -
מבקש לכבד הסכם עם עירית ת"א ולהוציא את המבנה מתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית -
בית בראונשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1952ע"י האדריכלים ח.
פנחל וס .קלנר .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  35.0 /נק' ולכן הוא לשימור
בהגבלות מחמירות.
מבנה זה נכלל כבר בתכנית אחרת  2575שאושרה כבר ומגינה על שימורו .לכן הם
ממליצים להוציאו מתכנית שימור זו.
המלצת החוקר -
מדובר באחד המבנים היותר יפים בתל אביב .אבל אם העירייה מודיעה במפורש ,כי
הוא נכלל בתכנית אחרת בה מובטח שימורו ,אני סומך ידי על הסיכום הזה .המבנה
יוצא מתכנית שימור זו .אך נותר כמבנה לשימור .אני מקבל איפוא את ההתנגדות
של עו"ד טויסטר.
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  14לתכנית השימור ת"א /2650ב'
נשמעו ע"י החוקר אדריכל יהונתן גולני ,בתל אביב 25.6.03
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (14
הכתובת  -רח' רמב"ם  18פינת מוהליבר 49
מס' המבנה ברשימת השימור –
1049
המתנגד  -אירנה לוסטיגר
המייצג  -דני לוסטיגר ועו"ד עדי הדר
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1התכנית פוגעת בזכות הקנין של המתנגדת ,בניגוד לחוק היסוד "כבוד האדם
וחרותו".
 .2המבנה ישן מאד וחסר כל איכויות אדריכליות מיוחדות.
 .3התכנית המוצעת אינה מאפשרת תוספת בנייה על מבנה קיים ,דבר הפוגע
בבעלים באופן קשה .מדוע אי אפשר לבנות מגדל משרדים מעל הבנין ,אשר
יהיה מופרד ממנו ואף ישפר את מראה הבנין.
 .4מנגנוני הפיצוי שהתכנית קובעת ,מוגבלים ואינם נותנים מענה.
 .5הקומה העליונה של הבנין היא תוספת .הבנין המקורי נמצא בפנים ,בנו סביבו
מעטפת חדשה ,הוסיפו עוד קומה .כל החלק האחורי לא היה קיים בכלל .את
הבנין הישן בנה ארכיטקט מפורסם ,אבל הבנין ההוא לא קיים .לבוא בדרישה
"לקלף" או להוריד בניין זה פשוט לא סביר.
מבקש שיתייחסו לבנין כמו שהוא קיים היום .השותפים האחרים בבעלות על
הבנין הציעו לקלף את הקירות החיצוניים של הבנין ,ולהוריד קומה ,בעיני
המתנגד זה נראה משהו מטורף לחלוטין.
עמדת הועדה המקומית -
בית בראון ורבינסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1932ע"י האדריכלים
זאב ויוסף ברלין ,למטרות מגורים ומסחר .אכן ,המבנה הזה עבר שני שלבים את
השלב הראשון בסגנון האקלקטי תכנן אדריכל אוליצקי .הציון המשוקלל בינוני =
 60.0נק'  26.5 /נק' הוחלט להחזיר את החלק הפונה לרח' רמב"ם למצבו המקורי.
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כלומר להסיר את התוספות של אדריכל ברלין .היתה גם הצעה להרוס את החלק
הזה בתנאי שזה יתחבר לבנין ברח' רמב"ם " ,12-14בנין העמודים" .אבל אם בשלב
הנוכחי ,תכנית זו להפוך את שני המבנים הללו לבית מלון או לדירות להשכרה ,אינה
מקודמת ,יחזרו לתכנית הראשונה .בסך הכל המבנה במצבו הנוכחי אינו נמצא
במצב רע .אין חובה לקיים את כוונת שותפיו של המתנגד בבעלות על הבנין ,לחולל
בו שינוי דרסטי.
המלצת החוקר
איני מתכוון לעמוד בפני כוונת העיריה והיזמים אם הם יחליטו שהם רוצים
"לקלף" את המעטה החיצוני של המבנה כלפי רח' רמב"ם .עם זאת ,המבנה נראה לי
בהחלט סביר מבחינה עיצובית ,בשילוב טבעי של מרפסות זיזיות בולטות ,נוסח
"הבאוהאוז" ,וחלונות מאורכים )לא אופקיים( נוסח הסגנון האקלקטי .המבנה
בהחלט ראוי לשימור ,גם כפי שהוא נראה כיום .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות .מענים לנושאים כלליים ,כמו זכות הקנין וכו' ,בפרק המבוא בדו"ח
החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור –  492הכתובת  -שדרות חן 23
המייצג  -עו"ד חיה ואלכסנדר רינון
המתנגד  -עקיבא פדרבוש  -צפורה
רוזן
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
המתנגדים ,אח ואחות ,הם הבעלים של הבנין.
.1
מרבית הבנינים בשדרות חן הינם ישנים וחסרי כל ייחוד ארכיטקטוני.
.2
 .3בבנין המדובר הותקנו מזגנים חיצוניים בקירות הבנין ,יש חוסר אחידות
בחלונות בקומות השונים ,בצנרת המים והביוב החיצונית ,יש חלקי צנורות
שבורים ורקובים .הבנין נראה כחסר ייחוד לחלוטין.
 .4אין כל סיבה לשמר בנין כזה .כאשר בנינים סמוכים ,כגון :שדרות חן ,27
שדרות חן  ,21שדרות חן  ,4אינם מבנים לשימור ,ובהם ערב רב של בנייה כמו
בבנין של המתנגדים.
 .5הבית אינו מצדיק שימור ,לא מבחינה ארכיטקטונית ולא מבחינת המורשת
העירונית.
 .6יש להפוך את האזור לאזור מגורים לאנשים צעירים שיגורו ע"י היכל התרבות
וליד בתי ספר )הנסגרים מחוסר ילדים( וע"י תשתיות קיימות .השימור יגרום
ההיפך מכך.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1936ע"י האדריכלים המעולים לודוויק
ראוך וב .שילמבר .ציונו המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  27.5 /נק' .ממליצים
לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
האדריכלים ראוך ושילמבר ,נמנו על האדריכלים היותר טובים בתל-אביב ,וסימן
ההיכר של יכולת העיצוב הארכיטקטוני המעולה שלהם ,ניתן למצוא בכל מבנה
שתכננו .המגע הזה עושה את כל ההבדל בין בנין טוב יותר או טוב פחות .האלגנטיות
של התכנון ניכרת היטב במרפסות המאורכות הבולטות באופן חלקי מתוך הבנין וכן
בחלונות המאורכים שלצידן ,העטורים במסגרת דמויית האות "ח" הבולטת מן
הקיר.
אני מסכים עם עו"ד רינון ,שהמזגנים המותקנים מחוץ לקירות הבנין ,בחזיתות
הצידיות ,מכערים את המבנה .אבל ,בעת שיגשו לשיפוץ הבנין ,ניתן לפתור את
תליית המזגנים ולהעלות את כולם על הגג .לא הבנתי את ההגיון ,שכאילו השימור
דוחה אנשים צעירים .להיפך ,גם אנשים צעירים רוצים לחיות במבנים משופצים,
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משומרים ואסתטיים .המבנה הזה ראוי לשימור ,ועולה באיכותו גם על מבנים
סמוכים .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור  1098 -הכתובת  -רח' שלמה המלך  65פינת רח'
מנדלסון 10
המתנגד -יעל שניידמן ,חנה ויצחק
המייצג  -עו"ד אברהם ירון
דנציגר
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
אין בבנין כל אלמנט ארכיטקטוני ראוי לשימור ,בודאי לא שימור מחמיר.
.1
הבנין מצוי במצב כה גרוע ,שתכנית השימור לא תועיל.
.2
 .3הגדרת הבנין לשימור מחמיר ,מטילה עלויות בלתי סבירות על הבעלים תוך
פגיעה בקנינם ,בניגוד לחוק יסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .4לא נשלחה הודעה בדואר רשום למענם של הבעלים.
 .5לא נמסרו לבעלים הטעמים על פיהם הבנין ראוי לשימור.
 .6התמריצים המוצעים ע"י הועדה אינם מכסים את הנטל הכלכלי המוטל על
הבעלים.
 .7אין בידי הועדה מקורות כספיים למימון הפיצויים לפי סעיפים  198 ,197לחוק
התכנון.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית רוזנצווייג ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכל י .אברהמי
ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  34.0 /נק' ולפיכך הוא מיועד לשימור במגבלות
מחמירות.
מצבו של המבנה לא יותר גרוע מהרבה מבנים אחרים .המפרט של השיקום של
המבנים ,ייעשה בחומרי-הגמר המקוריים האיכותיים .בסופו של דבר זה יבטיח
שנים ארוכות נוספות למבנה .כך שההצגה של המצב הקטסטרופלי שלא ניתן לשקם
את המבנה בעלויות ריאליות ,נובעת קצת מחוסר ההכרה של הנושא .לפי מחקר
השוואתי מדויק בין עלויות השיפוץ במבנים רגילים לבין העלויות במבנים לשימור,
זה לא פי שניים ולא פי שלושה .זה עולה אמנם יותר אך לא בהגזמה.
למה נבחר דווקא מבנה זה לשימור בהגבלות מחמירות ,בגלל עיצובו ,ובגלל שלמבנה
יש פרטים ארכיטקטוניים ייחודיים ,שאינם חוזרים בשום מקום אחר ,כגון:
הכניסה למבנה ,חלון חדר המדרגות ,וחיפוי הגמר של המבנה .יש תמריצים רבים
למבנה בדרגת שימור כזו )לצורך העברת זכויות הבנייה שלו למגרש "מקבל"(.
המלצות החוקר -
בנוסף לפרטים הארכיטקטונים שהוזכרו ע"י נציגת הועדה המקומית ,ראוי להוסיף
את בליטת הגגון מעל חדר המדרגות וחלונות "הסרט" שמתחתיה .כמו כן השיקוע
פנימה של מעקה הגג מעל למרפסות החזית הבולטות ,המרפסות הזיזיות המופיעות
פעמיים כשני טורים של מרפסות .עיצוב מאוד מיוחד במינו .מבנה ראוי מאוד
לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות .באשר לזכויות הקנין ,ואי מסירת הטעמים
שעל פיהם נבחר המבנה לשימור ,יש לראות את המענה בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור  850 -הכתובת  -רח' פוריה  10פינת רח' רוחמה 17
המייצג  -אין
המתנגד  -יוגב רם
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
מערער על קביעת הבנין שבבעלותו כבנין לשימור.
.1
קביעת הבנין לשימור תגרום נזק כספי גדול לשווי הנכסים שבבעלותו.
.2
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 .3אי אפשר ואין הצדקה להטיל על פרט המחזיק יחידת דיור בבנין מרובה
בעלים את כל הנטל ולמנוע ממנו לממש את מלוא זכויותיו.
 .4תכנית השימור אינה מציעה פתרונות כלכליים ראויים לבעיית השימור.
 .5שומר לעצמו את הזכות לתבוע פיצויים לפי סעיף  197לחוק התכנון.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1939ע"י האדריכלים א .הירש  -וי .שוורץ
ציונו המשוקלל נמוך יחסית =  60.0נק'  23.0 /נק'.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,אינו מסומן אפילו בתכנית השימור עצמה ,בתשריט המלווה אותה.
מספר הנקודות שניתנו כציונים לקריטריונים השונים נראה לי מופרך ,כגון 3.0 :נק'
לצמד האדריכלים ,כאשר לאדריכל שתכנן המבנה המצוין ברח' שלמה המלך 65
ניתנו רק  2.0 -נק' ,גם בנושא המיקום ניתן ציון  4.0נק' לבנין במיקום שולי .בשני
הפרמטרים הללו יש להסתפק ב 2.0 -נק' ,כציון .לטעמי ניתן ציון גבוה מדי גם
לעיצוב .ובסך הכל אם נבחן מחדש את סך כל הנקודות ,הוא לא יעבור את 20.0
הנקודות .אני מציע לגרוע את המבנה מתכנית השימור .דהיינו ,אני מציע לקבל את
ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' בן יהודה  12פינת רח' אידלסון
11
52
המייצג  -עו"ד נתן מינקוביץ
המתנגד  -יגאל מוגרבי  -ייזום
וייעוץ כלכלי
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המבנה אינו מצדיק שימור ,אינו חלק מרקמה עירונית המצדיקה שימור.
.1
 .2התכנית פוגעת בזכות הקנינית של החברה בשל העובדה כי לא ניתן לבצע בינוי
ברח' בן יהודה .דורש כי הוצאות השימור ייחשבו להוצאה לצורך מס הכנסה
ולא כהשקעה.
 .3התכנית מקבעת זכויות בנייה ובדרך זו פוגעת בזכויות הקנין של החברה.
 .4התכנית קובעת כי יש לקבל אישור הועדה המקומית לשינויים בחללים
פנימיים של הבנין ,וזה פוגע גם בזכויות הקניניות של הבעלים ,ואין לה כל
הצדקה תכנונית.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית בלקס ,מבנה בסגנון האקלקטי ,נבנה בשנת  1925ע"י אדריכל פיינשטיין .ציונו
המשוקלל גבוה =  60.0ק'  34.5 /נק' ,הכניסו לשימור בהגבלות מחמירות .הועדה
המקומית המליצה להעביר את המבנה לקטגורית "האופציה" ,דהיינו אותה
קטגוריה לפיה בעלי-הנכס יוכלו לבחור בין הישארות בקטגוריה של השימור
בהגבלות מחמירות לבין מעבר לשימור רגיל.
במסגרת התיקונים של המבנה ,שהתחייבו על פי צו  3למבנה מסוכן ,צמחה קומה
נוספת על הגג ללא היתר .לכן הוגשה תביעה לבית המשפט .ניסו ללכת לקראת
המתנגד ,מר מוגרבי ,להגיע איתו להסכם הריסת הקומה על הגג שלא מתחברת
למבנה הקיים ולפזר את הזכויות ,חלקן בהעברת זכויות וחלקן שייבנו על המבנה
הזה עצמו בצורה אחרת ,כל זאת בהסכמה עם המתנגד.
אמנם המבנה נמצא ברשימה בהגבלות מחמירות ,אבל לאור הסכמות שהושגו בעבר,
צוות השימור הציע להעביר את המבנה לקטגורית האופציה בצורה כזו שחלק
מהזכויות בסדר גודל של קומה אחת יוותרו במבנה זה ,וניתן יהיה לממש אותן
במקום ,וחלקן יועבר למגרש מקבל.
זכות המילה האחרונה של המתנגד ,מר מוגרבי -
הוא הוכיח בבית משפט כי במקור היה גג רעפים למבנה זה ,שמתחת לו היה חלל
שחולק לחדרים ,מעל המבנה בן שתי הקומות .אדריכל ניצה סמוק רצתה שתיבנה
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עוד קומה )שלישית( מעל המבנה הקיים .אבל הוא מצהיר שהוא מוותר על הקומה
הזו ,ואינו רוצה בה .הוא מעוניין שהמבנה יישאר לשימור בהגבלות מחמירות .הוא
מוכן להרוס את מה שנבנה על הגג כדי לקבל את היתר השימור .חושב שכדי לקדם
את הנושא ,העיריה היתה צריכה ליצור "בנק של מגרשים מקבלים" שיקבלו את
הזכויות מבתים לשימור בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר-
לא בכדי קיבל מבנה זה ציון כה גבוה .המבנה יוצא דופן וייחודי בעיצובו
הארכיטקטוני ,בחלקו המתעגל במרכז הקומה השנייה ,במעקה הגג שלו ,בחלקי
החזית הנסוגים לאחור ,בעמודונים הפסאודו קלאסיים בקומה הראשונה .החזיתות
עשירות ביותר ,עם מרפסות מענינות .בסיכום זהו מבנה הראוי באמת לשימור
בהגבלות מחמירות )אגב 2 ,נק' קיבל המבנה מבחינת חשיבותו ההסטורית בהיותו
מושבה הראשון של התזמורת הפילהרמונית( .אני מסכים עם המתנגד המוותר על
זכות האופציה ,בניגוד למה שהעיריה רצתה לתת לו .המבנה צריך להישאר בהגבלות
מחמירות .יש להסיר את הקומה שנבנתה על הגג בלא היתר .ולשמר את המבנה
כהלכה .מציע לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 6 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור  729 -הכתובת  -מזא"ה 62
המתנגד  -ראובן בן אוזר ,קלמן כ"ץ ,המייצג  -מייצגים את עצמם
ע .גמליאל ,ע .אדמון
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1אנו מתנגדים להכללת הבנין שברחוב מזא"ה  62ברשימת המבנים לשימור
כ"מבנה לשימור".
 .2כיום בנויות במגרש  2קומות בלבד בשטח בנוי של  362מ"ר ,ובתכסית של
 26%בלבד משטח המגרש .בשטח המגרש  4מקומות חניה לרכב.
 .3זכויות הבניה שלא נוצלו עדיין כ 1,014 -מ"ר עיקרי ועוד כ 200-מ"ר שטחי
שרות.
 .4הוראות הבניה שבתכנית בסעיף ,10.1.6 ,אשר באות להמריץ לכאורה את
מימוש הזכויות ופעולות השימור ,מונעות מאיתנו לממש את הזכויות ,מאחר
שמגבילות את הבניה לקונטור הקיים של הבנין מתוך הנחה כי קיים שטח
אחורי לבניה ובו תוגדל התכסית ,בעוד שבמגרש שלנו מרווחי הבניה הם
צדדיים בלבד.
 .5הוראות הבניה דלעיל ,הן הוראות גורפות אשר לא נבדקו באופן פרטני לגבי
מיקום בנינים במגרשים שונים ,ובוודאי שאינן תואמות את המגרש הנדון שבו
פוטנציאל ההרחבה נמצא בקוי הבניה הצדדיים בלבד.
 .6בנתונים הנוכחיים עלולים להיגרם ירידת ערך משמעותית גם של הדירות
הקימות בגין חוסר האפשרות להוסיף מרחבים מוגנים )הגבלת קונטור( .ואם
דייר רוצה לממש את זכותו לבטחון ולבנות ממ"ד ,יאלץ להרוס חלק מדירתו
ששטחה כ 75 -מ"ר ,וכתוצאה מכך יפחת שטחה האפקטיבי.
 .7עפ"י מגבלות התכנית ניתן לממש רק חלק מזערי מזכויות הבניה בשתי קומות
נוספות ובקונטור הקיים .ובסה"כ רק כ 320-מ"ר עיקרי מתוך יתרת הזכויות
המסתכמת ב 1,014-מ"ר עיקרי ,וללא מרתף.
 .8חניה :כיום קיימים  4מקומות חניה בתחום המגרש .עפ"י הוראות התכנית
בסעיף  10.3.2רשאית הועדה לאסור חניה בתחום המגרש ,משמע פגיעה נוספת
בזכויות הקנין שלנו.
 .9מהנ"ל עולה כי הפגיעה המצטברת בזכויות הקנין שלנו נעשית ברגל גסה
ובאופן בוטה כמפורט להלן:
א .מניעת אפשרות מימוש זכויות הקנין בתחום המגרש באשר למלא
זכויות הבניה.
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ב .הורדת ערך הנכס הקיים ,ע"י צמצום הבניה בקונטור קיים ללא
אפשרות שימוש בתכסיות מאושרות .דבר המחייב בניה חלקית בלבד.
ג .לא ניתן לבנות בניה חדשה בקומות עליונות ללא ממ"דים .בנית
ממ"דים בקומות עליונות ,תחייב צמצום ופגיעה בדירות תחתונות
קימות ,הריסת חלקי מבנה קיימים וצמצום שטח אפקטיבי של הדירות
הקימות.
ד .חוסר אפשרות לבנות מרתפי חניה ,מוריד את ערך הנכס.
ה .איסור חניה לדירות בתחום המגרש ,מוריד באופן חמור את ערך
הנכס הן בדירות הקימות אשר להן יש מקומות חניה בתחום המגרש,
והן לגבי הקומות הנוספות ,להן לא ניתן לממש חניה.
ו .פיצול מימוש הזכויות בתחום הנכס ובתחום "מגרש מקבל" מגדיל
בפועל את הנזקים הכספיים הן בתחום המגרש הקיים והן במהלך
החיפושים אחרי אותו "מגרש מקבל".
ז .זמינות המגרש המקבל אינה ריאלית .אין מגרשים פנויים ברח'
מזא"ה .אין תחליף של מקום למי שמעונין לגור ברח' מזא"ה .אי מתן
האפשרות לממש הזכויות במגרש האמור ,משמעה כפייה ביודעין של
הרשות על האזרח ,ללא הצדקה המעוגנת בביסוס תרבותי כלשהוא,
אשר מוצג לכאורה כמטרת התכנית.
ח .הפקרת האזרח לכוחות השוק :הרשות המקומית אינה ערוכה להציע
פתרון זמין ל"מגרשים מקבלים" קיימים בפועל .מצד אחד היא מונעת
את מימוש הזכויות התקפות במגרש הקיים ,ומצד שני שולחת את בעלי
הנכסים לנוד בשוק החופשי ולחפש פתרונות במסגרת נכסים המצויים
בידי אחרים.
אין להעלות על הדעת כי כל אחד מאיתנו יחדל מעיסוקו ויתחיל
לעסוק במסעות נדל"ן ,על מנת לממש את זכותו האלמנטרית שקופחה
ע"י הרשות.
 .10לפיכך ,אנו מבקשים להוציא את הבנין ברח' מזא"ה מרשימת הבתים לשימור.
ולהכלילו כבנין במיתחם לשימור בלבד ולהסתמך על חוות הדעת המקצועית
של אדר' כ"ץ.
 .11הבנין ברח' מזא"ה  ,62אינו מצטיין באיכויות ייחודיות ,ודאי לא בעיצוב
חזיתותיו ,ובעיקר המזרחית .ערך מוסף למבנה זה היה יכול לנבוע רק מתוקף
שכנותו לבן זוגו ממערב ,ברח' מזא"ה  ,60שנהרס.
 .12לגבי הבנין במזא"ה  62קיימת בתכנית התייחסות אחת בלבד ,והיא סגנון
בנייתו ,הבנין אינו מצטיין בייחודיות ואין חשיבות לשימורו .בהיבט של
המתחם ,ראוי שהבנייה במגרש זה תהיה מסוגננת ברוח הסגנון הבינלאומי
כפי שנעשה במגרשים אחרים ברחוב ,תוך מתן אפשרות למיצוי כל זכויות
הבנייה במגרש ,כולל חנייה תת קרקעית.
 .13אם כוונת תכנית השימור להותיר בעינו ,את קונטור המבנה ,משלושה צדדים,
ולהוסיף על שתי קומותיו הקיימות 2 ,קומות נוספות ,המשמעות "השימורית"
של מבנה המשנה את מימדיו ויחסי מידותיו ,שוב איננה "שימור" במובן
התרבותי והמקצועי של הכוונה ושל התוצאה .לפיכך ,ראוי להגדיר את
"שימור הסגנון" ולא "שימור הבנין".
 .14הוצג חתך אפשרי של המבנה העתידי ,השומר על האופי של החצר הפתוחה
מלפנים ,את גובה הבנין הנמוך יחסית ,בתוספת של קומה ,ולהגדיל את הגובה
בחלק האחורי עד  5קומות )כמו הבתים הגבוהים האחרים ברחוב זה(.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בניני מעונות עובדים ,א ,ב ,ג ,הינם מבנים בסגנון הבינלאומי ,שנבנו בשנת  ,1933ע"י
האדריכלים יונתן שלאין ,דב קוצ'ינסקי ,ואריה שרון .לבנין כאמור חשיבות
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אדריכלית ובעיקר היסטורית .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' ,אך הוא
מיועד לשימור רגיל.
המבנה שייך לקבוצת המבנים שתוכננו ע"י האדריכלים ,יונתן שלאין ,קוצ'ינסקי
ואריה שרון בשנות ה .30-מעונות עובדים ,א ,ב ,ג .אלה מעונות העובדים הראשונים
שהוקמו ע"י ההסתדרות .המעונות מחולקים לשני חלקים ,החלק הצפוני שבו
קיימות שלוש היחידות המקוריות ,והם נמצאים במצב קצת יותר טוב ,מהחלק
הדרומי בו נמצא המבנה הנדון .במקור ,גם קטע זה היה בנוי מ 3-יחידות )מבנים
מאורכים( ונותרו רק  .2המאפיין של שכונה זו לעומת יתר מעונות העובדים
האחרים ,שזו השכונה הראשונה שנבנתה בצורת מסרק ,בניצב לרחוב .אדר' א.
שרון ,זכה אחר כך כמעט בכל התחרויות ותכנן את כל מעונות העובדים.
מופתעים מגודל המגרש כפי שהוצג ע"י המתנגדים ,כ 700-מ"ר .אבל גם כך ,לא
ברור כיצד הם מגיעים לזכויות של  1,400מ"ר בנייה ,המקבילים ל 200% -אחוזי
בנייה .ובאוזר הזה לא התירו לבנות  200אחוזי בנייה.
המבנה הוא בן שתי קומות ולפי התכניות התקפות המוכרות ,ניתן להוסיף עליו את
הקומה השלישית לפי הקונטור ,מה שהתכנית מאפשרת ועוד קומה נוספת על פי
תכנית "ס" ,ולפיכך בסך הכל זה יוצא עוד שתי קומות זהות ,ללא נסיגה .ביחד זה
יגיע לכ 600-מ"ר במקום ה 300-מ"ר הקיימים כיום .אם לא ניתן מענה מלא ,יחזרו
ויבדקו עצמם מבחינת הזכויות .נכון ,שמבחינת הפרופורציות של המבנה ,תוספת
שתי קומות תשנה אותן .אבל נושא הפרופורציות במבנה זה ,לא חשובה כמו הערך
ההיסטורי והערך האורבני של תכנון המעונות שבגלל סיבה זו הם הוכנסו לרשימה
השימור .המעונות הללו לא נמצאים בתכנית השימור בגלל הערך האדריכלי שלהם,
אלא בגלל הפתרון האורבני ובגלל הערך ההיסטורי .הם יחיו עם העיוות של
הפרופורציות ,לאחר תוספת שתי הקומות .באשר לזכויות הבניה ,הם יחזרו ויבדקו
את הנושא ויתנו מענה מלא לגבי זכויות הבנייה ואופן מימושן.
המלצת החוקר
אין ספק שמעונות עובדים א ,ב ,ג ,ברח' מזא"ה  ,62לא הוכנסו לתכנית השימור
בגלל ערכם האדריכלי ,אלא בעיקר בגלל חשיבותם ההסטורית ,החברתית
והאורבנית .לכן תוספת  2הקומות למרות שתשנה את הפרופורציות של המבנים ,לא
ממש תפגע ברעיון השימור של מבנה ספציפי זה .יחד עם זאת מבחינת השמירה על
זכויות בעלי הנכס ,אין לי ספק ,לאחר עיון בחומר התכנוני שהוגש לי ,כי המתנגדים
צודקים לגבי גודל המגרש שהוא =  730מ"ר ,ובאשר לזכויות המגיעות להם ,נראה
לי שאמנם במשך למעלה מ 70-השנים שחלפו מאז הקמת המבנים ,השתנו זכויות
הבנייה ונוספו תכניות חדשות )כגון תכנית "ס"( ואולי גם אחרות ,ששינו את מכלול
זכויות הבנייה .מכאן ,שראוי לחשב בקפידה את מלוא זכויות הבנייה כולל
התוספות המגיעות לבעלי הנכס .נראה לי שהזכויות הכוללות תעלנה על שתי קומות
נוספות אם אלו תיבננה בקונטור המבנה הקיים .במקרה כזה ,ובגלל הציון הגבוה
 31.5נק' ,הקרוב כל כך לסף השימור בהגבלות מחמירות ,אני ממליץ לאפשר ניוד
זכויות עודפות )אם אמנם יתברר כי יש כאלו( למגרש מקבל .איני ממליץ על תוספות
בנייה כלשהן מחוץ לקונטור המבנה הקיים ,כי זה עלול בכל זאת לפגוע באופיו
הבסיסי של המבנה .עדיף איפוא לבנות תוספת רק לגובה ולא לצדדים .מענים על
סוגיות נוספות שהועלו ,כמו הקריטריונים לבחירת המבנה ,או פגיעה בזכויות
קניניות ,יש למצוא בפרק המבוא בדו"ח החוקר .אני ממליץ על דחיית ההתנגדות,
ובתנאי שתמולאנה ההמלצות הנוספות על מתן זכויות הבנייה לבעלי הנכס.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' פילון 8
856
המייצג  -מייצגים את עצמם
המתנגד  -תאודור ומיכאל
לבקובסקי  -בעלי הבנין
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1מבחינה פרוצדורלית לא הודיעו להם על הכללת המבנה שלהם בתכנית
השימור לפני הפקדתה) .אלו פרסמו הודעות אבל הם לא זוכרים(.
 .2הבנין נבנה ותוכנן ע"י אביהם ,שהיה מהנדס בנין ,ולא ע"י אדריכל )אולי הוא
נעזר באדריכל ,הם לא יודעים(.
 .3כל המרפסות בבנין נסגרו כבר לפני חמישים שנה ,והן מהוות חלק בלתי נפרד
מחלל המגורים ,זה דבר שלא ניתן לשנותו.
 .4הדירות בקומה הראשונה ,נאלצו להוסיף סורגים ,כי היו בהן פריצות בלי סוף.
 .5התכנית מהווה פגיעה גדולה בזכות הקנין שלהם .גם אם ישקיעו שני מיליון
שקל ,לא יהפכו את המבנה זה לפנינה ארכיטקטונית .מדובר במבנה הכי
מכוער ברחוב.
 .6בעבר נבנתה עוד קומה למעלה על הגג ,כבר כמעט שאי אפשר יותר לבנות על
הגג .אף אחד לא יכול לנצל את הבנין הזה.
 .7יש להם חוות דעת מקצועיות של שלושה אדריכלים המוכיחות שאין לבנין
ערכים שמצדיקים את שימורו ,הם ,המתנגדים ,אינם יודעים מה זה סגנון
בינלאומי.
המלצת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית פסט ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י האדריכל מרדכי
רוזנגרטן .הציון המשוקלל שניתן לו ,מעל לבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק' .למרות מה
שאומרים המתנגדים ,היתר הבניה חתום ע"י אדר' מ .רוזנגרטן ,כמו עוד כמה
עשרות מבני מגורים גם אם לא באזור זה .למבנה מאפיינים עמוקים של הסגנון
הבינלאומי ,במשחק של הנפחים ,בפרטים האדריכליים ובחומרי הגמר .המבנה
נמצא ברצף של מבנים לשימור ,כל המבנים ממספר  2 -עד מספר  ,10כולל הבנין
הפינתי הם לשימור ,כנ"ל ברחוב מנדלסון ,מדובר על אחד האזורים העשירים
מבחינה ארכיטקטונית ובאזור ההכרזה של ארגון אונסקו .המבנה לא נמצא
בהגבלות מחמירות ,הוא יכול לממש את זכויות הבניה התקפות והתכנית מעניקה
לו תמריצים נוספים = כגון :הגדלת שטחי קומות אחוריות ,מתחת למפלס הכניסה
או ע"י יצירת דירות מרתף .ניתנות גם זכויות לבנייה על הגג אם יש אפשרות לבנות
עליו .לגבי הטענה הפרוצדורלית ,כשהוחלט להפקיד את התכנית נשלחו  17אלף
הודעות בדואר רשום לבעלים ,לבד מהודעות שניתלו על לוחות המודעות ,כמאה
מודעות ציבוריות .ב 11.1.2001 -פורסמה הודעה על הפקדת התכנית .אבל נכון
שסיום משלוח ההודעות האישיות בוצע בחודש אוגוסט  .2001ההתנגדות של
משפחת לבקובסקי הוגשה במועד ב 12-במרס .2001
המלצת החוקר
מבנה זה ברח' פילון  8אינו נמנה על המבריקות בעבודות התכנון שביצע מרדכי
רוזנגרטן בתל אביב .יחד עם זאת ניכרת טביעת אצבעו של אדריכל טוב בעיצוב
המבנה הזה .לדוגמה בפרופורציה של המרפסות הזיזיות הארוכות ,כמעט לכל
רוחבו של המבנה ,והפרופורציה שבינן לבין חריץ המרפסות המוכלות הפנימיות ,יש
טעם ,מחשבה ויחסים פרופורציונליים נאים .גם לעומקו של המגרש ,האופן שבו
מחלק האדריכל את הגוש הגדול לשני גושים קטנים יותר שיש ביניהם חיבור; בכך
מפחית האדריכל את עוצמתו הגושית המסורבלת של המבנה ,ויוצר למבנה הופעה
יותר "צנועה" ו"אנושית".
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הבעיה היא שכל המרפסות כאמור נסגרו לפני עשרות שנים )אם כי בצורה אחידה(.
כדי לקלוט את הרושם הנכון של המבנה ,יש צורך להסיר את סגירת המרפסות ואז
יתגלו פניו האמיתיים של המבנה .המבנה מסוגל לקלוט עוד זכויות בנייה ,גם
מאחור וייתכן גם שעל הגג .בסך הכל מבנה בעל חזות נעימה שראוי לשמר .לסוגיות
כגון פגיעה בזכות הקנין ,ניתן למצוא התייחסות בפרק המבוא לדו"ח החוקר.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' דב הוז 20
334
המתנגד  -אראלה אגמון גודוביץ המייצג  -מייצגת בשם הבית המשותף
 מנציגות הביתעמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
 .1המתנגדת מדברת בשם נציגות הבית המשותף המייצגת את כל הבעלים של
תשע יחידות הדיור שבבנין.
 .2נציגות הבית המשותף נמצאת בשלבים סופיים לקראת התקשרות עם קבלן
שיפוצים באמצעות החברה העירונית "עזרה ובצרון" ,לצורך שיפוץ כללי של
הבנין .הבנין ,לא שופץ מזה כשלושים שנה וזקוק לשיפוץ באופן דחוף ביותר.
 .3בהיות הבנין מבנה לשימור על-פי התכנית ,קיים חשש כי אישור התכנית יגרום
לעיכובים בשיפוץ הבנין ,או יטיל על דיירי הבנין הוצאות נוספות ויוריד
לטימיון את ההלוואות והמענקים שיקבלו לצורך ביצוע השיפוץ.
 .4קיים גם חשש כי ערך הבנין והדירות שבו ,יירדו באם תאושר התכנית.
 .5חלק מבעלי הדירות בבנין הם אנשים קשישים וחולים ,שיהיה להם קשה או
בלתי-אפשרי לבדוק את זכויותיהם עקב אישור התכנית.
יש אפלייה גדולה מאוד בין הדירות החזיתיות לעורפיות ,בכך שהדירות החזיתיות
נדרשות לפתוח את המרפסות הסגורות.
הבנין הוא חצי ממבני תאומים צמודים ,שצורת שניהם ביחד דמויית האות "ח" ,הם
בחצי הדרומי ,ויש עוד חצי צפוני ,שכתובתו דב הוז  ,22שגם הוא כלול בתכנית
השימור .החצי הצפוני של התאומים ,אינו בניין משותף כמותם ,אלא בנין בבעלות
פרטית של עו"ד סגל .עו"ד סגל לטענתה עשה "מחטף" ושיפץ לפי הקריטריונים שלו
וללא היתר .ועוד הערה טכנית לגבי המרפסות .הבנייה התל-אביבית בנויה על
מרצפות על מצע של חול כל חדירה של מי גשם דרך המרצפות אל החול גורמת
לרטיבות שלא ניתנת לייבוש ,ובסופו גורמת לזחילת הרטיבות לכל הבנין .סגירת
המרפסות פותרת בעיה זו .חב' "עזרה ובצרון" מסכימה לשפץ אם הם יתחייבו
להרים את הריצוף ולעשות בידוד מתחת למרצפות ,ואז יוכלו להשאיר את
המרפסות פתוחות אבל זה יקר מאוד .את המרפסות ניתן לסגור באופן אסתטי
וארכיטקטוני ,ואז זה תורם לאחזקת הבנין ולשימורו יותר מכל הסייגים והחוקים.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית טיומקין מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1935-ע"י האדריכל הרי לוריא ,כחלק
מבנינים "תאומים" .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק' .בתחילת הדרך
סברו שניתן להתיר את סגירת המרפסות .אבל בתחילת שנות ה 90-הגיעו למסקנה
שהם משנים את הארכיטקטורה התל-אביבית וכי זה פוגע בשימור המבנים.
המבנים מאבדים את צורת הנפחים המקוריים ,ואת משחקי היטלי האור והצל.
לכן ,נסוגו מדרך זו והם דבקים בפתיחת המרפסות כפי שהיה במקור .קשה מאוד
לשמור לאורך זמן ,על סגירה אחידה של המרפסות .לענין הריצוף במרפסות ,אין
ברירה אלא להוציא את החול שמתחת המרצפות ולהחליפו באיטום קבוע.
המלצת החוקר -
המבנה הזה הינו מבנה "באוהאוז" טיפוסי וטוב ,וייחודו בעיקר בעובדת היותו חלק
מבנין "תאומים" ,שראוי מאוד לשמר את כולו )כולל את החצי הצפוני שלו ,הכלול
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גם הוא בתכנית השימור .ברור לי שלאחר השיפוץ וניקוי המבנה מתוספות
מיותרות ,הוא "יחדש ימיו כקדם" ,וייראה אסתטי מאוד .אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות .כל שצריכה נציגות הבנין בעת השיפוץ זה לדבוק בהוראות השיפוץ
"השימורי" ,והתוצאות תהיינה לשנים רבות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 9 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור –  287הכתובת  -רח' גרץ 6
המייצג  -אין
המתנגד  -ד"ר אהוד ברג ,ד"ר דורון
ברג
עמדת המתנגד )תמצית(  -לא הודיעו לישיבה
אין בתכנון הבית מרכיב כלשהו המצדיק תשומת לב.
.1
אין הצדקה לפגיעה בקנינם של בעלי הנכס.
.2
הכרזת הבית לשימור נוגדת את טובתם של תושבי העיר.
.3
 .4הכרזה על הבנין לשימור נוגדת את חוק היסוד "כבוד האדם וחרותו" ,ופוגעת
בזכות הקנין גם בגין המגבלות שיוטלו על הבעלים בעתיד.
בעת מכירת הדירות יחול פיחות בערכן בגלל עצם הכרזת המבנה לשימור.
.5
עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
בית פרידמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1946ע"י האדריכלים לודויק
ראוך וב .שילמבר .ציונו המשוקלל נמוך =  60.0נק'  21.5 /נק'.
בדיון שהתקיים על אותו מבנה בנוכחות עו"ד זלצמן ,הודיעה נציגת הועדה
המקומית ,כי עיריית ת"א מוותרת על הכללתו של מבנה זה בתכנית השימור ,כי
הוא נכלל בה בטעות.
המלצת החוקר
אמנם המבנה אינו מצטיין במיוחד ,אבל כפרי תכנונם של האדריכלים המוכרים
דווקא לטובה ,הוא עדיין מבנה בינוני לא רע .אבל אם הועדה המקומית לתכנון
מודיעה באופן רשמי שהיא מוותרת עליו לשימור ,אני מסכים עם החלטתה ,וממליץ
לגרוע את המבנה ולקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 ,12 ,11 ,10 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' גרץ 6
287
המתנגדים -ש .טיאנו ,י .טננולד ,המייצג  -עו"ד ש .זלצמן
א .כהן ,י .צלמונה
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
אין בבנין זה דבר הקשור למורשת הבנייה של תל-אביב.
.1
לא נוכל לעמוד במעמסה הכספית הנובעת מהפיכת הבית לבנין לשימור.
.2
הבית שופץ לא מכבר ,באישור מח' ההנדסה של עירית ת"א.
.3
התכנית פוגעת בזכות הקנין שלהם ומנוגדת לחוק היסוד" :כבוד האדם
.4
וחרותו".
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית פרידמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1946ע"י האדריכלים לודויק
ראוך וב .שילמבר .ציונו המשוקלל נמוך =  60.0נק'  21.5 /נק'.
המבנה ברח' גרץ  6יוצא מרשימת השימור ,כי הוא נכלל בה בטעות .כך ממליצה
הועדה המקומית לתכנון.
המלצת החוקר -
אמנם המבנה אינו מצטיין במיוחד ,אבל כפרי תכנונם של האדריכלים המוכרים
דווקא לחיוב ,הוא עדיין מבנה בינוני ,לא רע ברמתו .אם הועדה המקומית לתכנון
מודיעה באופן רשמי ופומבי ,שהיא מוותרת עליו ,כי הוא הוכנס לרשימה בטעות,
אני מסכים עם החלטתה ,ממליץ לגרוע את המבנה מהתכנית ולקבל את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -דיזנגוף  18פינת רח' שמריהו לוין 1
296
המתנגד  -ד"ר מיכאל איזי כהנא המייצג  -דוד מוסקוביץ'
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
תכנית השימור מגבילה ניצול זכויות בנייה קיימות ופוגעת בשווי הנכס.
.1
 .2התכנית תחייב את בעלי הנכס בהוצאות אחזקה כבדות לשימור ,שכן מדובר
על שיפוץ מיוחד ולא סטנדרטי בעלות גבוהה ביותר.
מאחר שהנכס מוחזק בחלקו ע"י דיירים מוגנים יש בעיה בכיסוי ההוצאות.
 .3תכנית השימור קובעת כי כל המרפסות לחזית הקדמית והצדדית תהיינה
פתוחות .פתיחת המרפסות משמעותה :תכנון מחדש של החלוקה הפנימית
בדירות וביצוע שינויים פנימיים הכרוכים בבנייה ובהריסה ,בנוסף שטחי
הדירות נטו יקטנו .כך ייגרם נזק כפול.
 .4תיגרם ירידת ערך למבנה עקב אי-ביצוע מעלית ,שכן התכנית מונעת אפשרות
התקנת מעלית בחזית הקדמית ,בה קיים חדר המדרגות .לעומת המצב הנוכחי
בו מותר להתקין מעלית.
 .5תקנות תכנית השימור " -אמצעים לתמרוץ מבנים לשימור" ,אינן מהוות
תמריץ ממשי.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית יעקובסון ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכלים בנימין
אנקשטיין ומאיר רובין .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.0 /נק' .כל תכנית
תקפה החלה על המבנה ,ניתן לממש את הזכויות הגלומות בה .בנוסף יש זכויות
בנייה נוספות ,שאפשר לממש על הגג ובקומת הקרקע מאחור )מתחת למפלס
הכניסה( אם ניתן לנצל בפועל .אבל אם חלה על בנין זה תכנית ס' ,יש בעיה מסוימת
כי כתוב בה שהיא אינה חלה על מבנים לשימור .לפיכך ,צריך עדיין לבדוק .למרות
שהתמריץ לא נעלם ,כי הוא חל על המגרש הזה.
יהיה צורך לבחון את סך כל הזכויות המגיעות לבנין .אלו התקפות מן העבר ,ואלו
החדשות הנובעות מתכנית השימור ,ולראות איך ניתן לבצען בפועל .העיריה
מתכוונת לסייע בביצוע השימור ,ע"י הקמת מנגנוני סיוע .באשר למעליות ,הועדה
המקומית כן מאפשרת הוספה של מעליות ,אך לא בחזיתות הקדמיות פה ,אלא
במקום סביר אולי מאחורי הבנין .כשתגיע הבקשה להתקנת מעלית ,צוות השימור
יחד עם מתכנן מטעם בעלי הנכס ימצאו את המקום המתאים.
המלצת החוקר -
המבנה ,מתוכנן כראוי מבחינת עיצובו האדריכלי ע"י אדריכלים טובים .הוא "מאיר
פנים" לשתי החזיתות הראשיות שלו ,כבנין פינתי .המרפסות כלפי רח' שמריהו לוין
רחבות ידיים ,ולא נסגרו ע"י הדיירים שלהם .המרפסות כלפי רח' דיזנגוף נסגרו
ברובן וכי פוגע באיכותו הויזואלית של המבנה .בקומה הראשונה ברח' דיזנגוף יש
מרפסת זיזית בולטת שלא נסגרה ע"י הדיירים והיא מאוד מרשימה.
המבנה "באוהאוז" הוא מתוכנן עם הסממנים המאפיינים והמרפסות הזיזיות
הבולטות .יש לפעול במידת האפשר כדי להבטיח את כל זכויות הבנייה המגיעות
למבנה זה .בין היתר יש לפעול גם לשינוי חקיקה במידת הצורך ,כדי למנוע את
הסתירה שתכנית "ס" אינה חלה על מבנים לשימור .המבנה ראוי לשימור ואני
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' מאנה 25
688
המייצג  -המרכז הכלכלי לשמאות והנדסה ארז
המתנגד  -רוני בס
בוקרא ,חגי זלצר
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עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית בלבד( -
המתנגד נעזר בהתנגדותו במרכז הכלכלי לשמאות והנדסה ומנהלו  -ארז בוקרא.
במסגרת זו העלה מר ארז בוקרא בכתב את כל הטיעונים הכלליים שלו בכלל נגד
תכנית השימור ,כפי שהעלה אותם גם בהתנגדותו בעל פה ,בישיבה מס' 10
שהתקיימה בתאריך  .13.4.03טענותיו נשמעו אז בסבלנות ובכובד ראש ,ובסופו
החליט החוקר לדחות את התנגדותו .אין טעם להאריך במקרה זה ולחזור על כל
פרשת טענותיו של מר בוקרא ,שנדפסו על פני  (!) 10עמודים .אם מעוניין המתנגד,
מר רוני בס ,להידרש אל טענות אלו והמענים עליהן שוב ,אני מפנה אותו אל הדו"ח
של ישיבה  ,10הכלול בדו"ח המלא של החוקר.
התמריץ של המבנה הזה בא לנצל את זכויות הבנייה הקיימות במבנה בלבד .זכויות
שכבר היו קיימות ממילא ואין בו פיצוי עבור העלויות העודפות שקיימות כדרישה
של שימור המבנה .יש בידם היתר בנייה שאיפשר סגירת המרפסות במבנה כחוק.
כיום הם לא יכולים לנצל את זכויות הבנייה הקיימות כיוון שיש דרישה לפתיחת
המרפסות .בזמנו ,לפני  9שנים ,המבנה לא היה מוגדר כמבנה לשימור והושקעו
במבנה ע"י הבעלים כ 120,000-דולר לשיפוץ המבנה .דרישה חוזרת לביצוע שיפוץ
שימורי תגרום להם איפוא לנזק כפול.
כמו-כן ,לגבי אפשרות ניצול זכויות נוספות במבנה ,ע"י בניית חדר היציאה לגג,
בתכנית השימור מצוין שלא תתאפשר בניית חדרי יציאה גג.
מבקשים גם להסיר את הסעיף שלא ניתן לתבוע פיצויים לפי סעיף  ,197אם
מקבלים את התמריצים לבנייה שהתכנית מאפשרת אותם.
הם מבקשים להוסיף זכויות בנייה כפיצוי עבור העלויות העודפות של שיפוץ המבנה
בהתאם לדרישות השימור.
באשר לפתיחת המרפסות ,קיום הדרישה הזאת פוגע קשות בשני חדרים מתוך
הדירה הזאת ,זה מפחית לא פחות מ 6-מ"ר משטח הדירה שהוא כ 82-מ"ר.
אגב ,תוספת זכויות בנייה תת-קרקעיות ,לא רלבנטיות מכיוון שעלויות ההקמה
שלהם ,הרבה יותר גבוהות מהתועלת הכלכלית שלהם .הערך שלהן נמוך ,כי אף
אחד לא רוצה לגור במרתף.
בסיכום ,מדגישים את העובדה שהמרפסות נסגרו בהיתר .מבקשים שלא לאפשר את
פתיחת המרפסות .ולנצל את כל זכויות הבנייה הנוספות המגיעות להם אם יכריחו
לפתוח את המרפסות ,אין דירה! ניתן אולי לשנות את הדירה אבל בעלויות גבוהות.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
דובר עם נציגים של שכונת קרית מאיר ונאמר להם שהמבנים האלה יכולים לנצל
את אפשרות ההרחבה מאחור של קומות הקרקע )נכון שיש מקרים שזה יהיה קשה
ליישום בשל בעלויות ,אבל התמריץ הזה קיים(.
בהמלצות לתיקון התכנית המופקדת יש תוספת זכויות שמוצעת ע"י הועדה
המקומית וזה כולל תוספת זכויות על הגגות )שאינה כלולה בתכנית המופקדת(.
בקצרה ,בעקבות שמיעת ההתנגדויות הרבות ע"י המתנגדים ,הועדה המקומית
המליצה להרחיב את סל התמריצים שינתנו לדירות המיועדות לשימור ,מעבר למה
שהיה מוצע בתכנית המופקדת .התיקון יאפשר גם החלת ההטבות הכלולות בתכנית
 ס' על המבנים לשימור .לגבי המרפסות תהיה דרישה לפתוח אותן .למבניםלשימור רגיל ,הועדה המקומית כוללת בתמריצים הניתנים גם את הפיצוי עבור
פתיחת המרפסות .במקרים שיש תוספת קומות ,אותן מרפסות נוספות לא
תיחשבנה בשטח העיקרי ,זה התמריץ שיינתן עבור המרפסות .לענין היתר הבנייה,
המאפשר לסגור את המרפסת ,גם תכנית "מ" )מם( מאפשרת לסגור את המרפסות,
זו זכות שניתנה לכל מי שתכנית  -מ' חלה עליו ,היא אינה שייכת רק למבנה זה .זה
בהחלט מרכיב שהובא בחשבון ,כמרכיב שהוא דרישה עודפת במבנים לשימור,
הועדה המקומית אינה מסתירה זאת .בשכונה זו ,כשמדובר על המרפסות מדובר על
המרפסות המזרחיות בלבד ,ולא על המרפסות המערביות הנחשבות כמרפסות
האחוריות .בכל דירה מדובר במרפסת אחת ,ולכן אין מדובר בהפחתת שני חדרים
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מהדירה .בסה"כ מדובר על  5מ"ר פחות בכל דירה .לענין המרתפים ,זה לא הובן,
אין מדברים על דירות מרתפים .מדובר על הרחבה של דירות קיימות בקומת
הקרקע לדירות דו מפלסיות ,ע"י התחפרות של חלק מהדירה )או כולה( לפי בחירת
בעל הדירה .החלונות של החלק החפור יהיו בכל מקרה מעל פני הקרקע .זו תופעה
שקיימת במספר רב של דירות בת"א )גם ללא היתר( .קרית מאיר ,אלה מבנים
בסגנון הבינלאומי שנבנו ב ,1925-ע"י האדריכלית יהודית סגל .ציונן המשוקלל גבוה
=  60.0נק'  31.0 /נק'.
המלצת החוקר -
כבר בישיבה מס'  ,9נדרשתי לדירה ברח' מאנה  17השייכת לאותה שכונה הקרויה
קרית מאיר ,במקרה היה זה המבנה שעליו כתבתי את ההמלצה הבאה" - :מתחם
קרית מאיר" ,הוא אחד המבננים יוצאי הדופן בתל אביב .הוא רוצה סביבה אנושית
מיוחדת מאוד .זה אינו סותר את הצורך לשקם ולשפץ את המבנים הבודדים .אבל
הסיווג הזה של שימור רגיל והזכויות הנוספות הלא מבוטלות ,לבנייה ,יאפשרו
לדעתי את השיפוץ "השימורי" הראוי .זה מאפשר לשמור על מתחם בנוי שלם
שנבנה על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי והתפיסה האורבנית והחברתית
המתקדמת ,שרבים מערכיהם כוחם יפה ,לא כמוזיאון לארכיטקטורה ,אלא כמבנן
המאפשר חיים אנושיים תוססים ברמה איכותית .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את
ההתנגדות .אוסיף רק לגבי נושא פתיחת המרפסות שנסגרו בהיתר .אין לזלזל
בעובדה שסגירת המרפסות היתה חוקית .אם מעונינים באמת ובתמים לפתוח
מרפסות שנסגרו כחוק ,יש להעניק תמריץ ראוי לבעלי הדירות ,ויתכן שיהיה גדול
יותר ממה שהוצע בתכנית .אגב ,אם נציגי הועדה המקומית היו מוכנים להוספת 2
קומות על גג המבנה ברח' מזא"ה  ,62ניתן להסכים ,בפרופורציה ,על תוספת קומה
אחת לפחות על גגם של המבנים ברח' מאנה  -בקרית מאיר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' פינסקר 6
863
המייצג  -עו"ד אורנה אבידן
המתנגד  -האחים דונר
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
להלן הנימוקים להתנגדות:
 .1מבנה הבית ברח' פינסקר הינו מבנה סטנדרטי שנבנה בבנייה לא איכותית
ואינו מצטיין לא ביחוד ארכיטקטוני ולא בתכנון מקורי או מייצג כלשהו.
 .2למבנה בית ברח' פינסקר  6אין כל ערך היסטורי.
 .3לא ברור מדוע נבחר הבית ברח' פינסקר  6להכלל בתכנית שימור מבנים ובעלי
הבית לא הצליחו למצוא כל סיבה סבירה לנ"ל ונראה למשיגים שמדובר
בטעות.
 .4הכללת הבית ברח' פינסקר  6במבנים המיועדים לשימור יגביל את ניצולו
בצורה משמעותית ביותר ,במיוחד שלאור העדר כל ערך היסטורי ,תכנוני או
ארכיטקטוני לנכס לא ניתן יהיה לאזן את הפגיעה באפשרויות ניצול הנכס
ותגרם לבעלים פגיעה כלכלית קשה ביותר .כל מימוש זכויות בנכס יהיה קשה
אם לא בלתי אפשרי לאור המגבלות הכרוכות בנכסים לשימור ,והעדר כל
איזון כתוצאה מהעדר מייחדו כלשהו לבית.
 .5העניין העקרוני שמפריע להם ,הוא הנטל הכספי הגבוה המוטל על בעלי הבית
כשהבנין בבעלות אחת ,הפגיעה מאוד משמעותית ,והערך שניתן להפיק אחר
כך משימור הבית והסביבה ,אינו כזה שיוכל לפצות על ההשקעה הכספית.
במדינות אחרות ,העיריה משתתפת בחלק מעלויות השיפוץ ,פה מטילים את
כל הנטל על האזרח.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1933ע"י אדריכל פנחס היט .ציונו
המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  27.5 /נק'.
בנוסף לכל התמריצים הרגילים שהמליצו עליהם לגבי מבנים שאינם מיועדים
לשימור מחמיר ,פה במקרה זה יש גם ביטול הפקעה ,כי תכנית השימור מבטלת
הפקעות .ביטול הפקעה פרושה הגדלת שטח המגרש ,וכתוצאה מכך תהיה תוספת
זכויות בניה במגרש זה ,כי הזכויות גדלות בפרופורציה לשטח המגרש.
המלצת החוקר -
עו"ד אורנה אבידן לא הצליחה לדבריה לקבל תשובה מהו הערך הארכיטקטוני של
הבנין .אני מתפלא שגם צוות השימור לא הצליח לתפוש את הערך הארכיטקטוני
הזה ,כי אחרת לא היה מסתפק בציון  2.0נק' בלבד שהעניק עבור עיצוב המבנה.
מעיון בתצלום הבנין ,משנות השלושים של המאה ה ,20-הוא נראה בכל הדרו .בנין
בסגנון "הבאוהאוז" ,במיטבו .שני גושי בנין ,מוסטים האחד כלפי משנהו ,מרפסות
זיזיות בולטות גדולות ומרשימות ,פתחים אופקיים גדולים ,וחלון חדר המדרגות
המאורך ,דמוי האות "ך" )כף סופית( .בנין יוצא דופן בעיצובו הנועז והלא שגרתי,
מלא הדמיון .היה ראוי לפחות לציון  3.0 -נק' ,אם לא ל 4.0 -נק' .אך כנראה שטעמי
האדריכלי שונה ,מטעמו של צוות השימור .כמובן ,שהיום חלק מהמרפסות סגורות
וזה משפיע על תפיסתו הכוללת של הבנין.
אם ינקטו בצורה דווקנית בדרישה לפתוח אותן מרפסות שנסגרו ,יחזור גם הבנין
לימיו הטובים .ראוי לשימור בהחלט .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' שמריהו לוין 11
643
המייצג  -עו"ד ערן שריה  -יעקב סולומון,
המתנגד  -אורי ברודס ,אפרת
ליפשיץ
שטרכר
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -לא נכחו בישיבה
 .1לבנין אין ייחוד חיצוני אשר אפשר להצביע עליו כבנין ייחודי .למרות שקיימים
בנינים דומים או זהים לבנין זה ברחוב שמריהו לוין ,אין הם נכללים בתכנית.
זוהי אפליה לרעת המתנגדים.
 .2כל הדירות במבנה זה הן קניינם של המתנגדים .התכנית פוגעת בקנינם ,בניגוד
לחוק היסוד" ,כבוד האדם וחרותו".
המתנגדים נפגעים פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בכך שהתכנית עשויה להגביל
אפשרות שיפוץ או הרחבה של הבנין.
 .3התכנית פוגעת פגיעה כלכלית במתנגדים ,הואיל והתכנית מונעת מהם להרחיב
את הבנין ואף לבצע בנייה נוספת לגובה ,דבר המבוצע בבנינים רבים בתל
אביב.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1936ע"י האדריכל א .כבירי .הציון
המשוקלל שלו גבוה למדי  60.0 -נק'  29.5 /נק'.
מומלץ לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה מעוצב נאה מבחינה ארכיטקטונית ,עם מרפסות יפות ,הכוללות חריץ אלגנטי
אופקי במעקות הבנויים .המרפסות מובלעות בתוך הבנין עם סינורי בטון גדולים
בחלקן העליון .המבנה בנוי משני גושים ,שהאחד מוסט לאחור .מומלץ לדחות את
ההתנגדות .מענה ביחס לפגיעה בזכות הקנין נא לראות בפרק המבוא של דו"ח
החוקר.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (14
הכתובת  -רח' שפינוזה 20
מס' המבנה ברשימת השימור – 1116
המתנגד  -טליה וחרמונה חיותמן
המייצג  -עו"ד הלן אייזן
עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית( -
הבית נכלל בתכנית השימור ללא הצדקה תוך פגיעה בזכויות הקניניות של
.1
המתנגדות.
 .2אין כל חשיבות ארכיטקטונית או היסטורית לבנין הנדון .התכנית התעלמה
מהעובדה שהבנין נמצא ברחוב צדדי ,ושמצבו רעוע ביותר.
 .3תכנית השימור לא קבעה קריטריונים להכללת הבנינים של העיר ת"א
בתחומיה דבר הנוגד את הדין ואת עקרונות המינהל התקין.
 .4בצורה גורפת ,נכלל הבית הנדון בתכנית השימור ,רק מהטעם שנבנה בשנות
המנדט הבריטי ע"י אדריכלית בשם לוטה כהן .גם בספרות האדריכלית אין
מייחסים חשיבות לאדריכלית לוטה כהן בכל הנוגע לבניית בתי מגורים
עירוניים.
 .5שימורו של הבית לא יתרום מאומה או כמעט מאומה לעיר תל אביב
ולתושביה.
 .6התכנית לא נתנה פתרון לבית הספציפי ,למימון הדרוש לשימורו.
 .7המתנגדות אינן נשות עסקים אלא פנסיונריות שאינן יודעות לעשות עסקים.
לסוג כזה של בעלי בתים לא נתנה התכנית כל פתרון .המתנגדות הינן רווקות,
עריריות ,והבית הוא מקור פרנסתן היחיד .התכנית גוזרת "גזר דין מוות" על
כל ההשקעה שלהן ועל מקור פרנסתן.
 .8הכללת הבית הנ"ל לשימור נוגדת את עקרונות המינהל התקין ועקרונות חוק
היסוד "כבוד האדם וחרותו".
 .9המתנגדות מצטרפות לכל הנימוקים שנטענו ע"י התאחדות בעלי הבתים",
בהתנגדותם לתכנית.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(-
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכלית לוטה כהן .ציונו
המשוקלל גבוה ,אך עדיין הוא נותר לשימור רגיל =  60.0נק'  29.0 /נק' .המבנה
קיבל צו בדרגה  3כמבנה מסוכן )כלומר ,הוראה לתיקונים מיידיים( לוטה כהן היתה
אחת משלוש האדריכליות היחידות שעבדו בארץ לפני קום המדינה .אחת
האדריכליות הטובות שהיו בישראל .הבנין הוא פשוט בית יפה .תכנית השימור לא
פוגעת במבנה מבחינת זכויות הבנייה שלו ,אלא שלא משביחה אותו.
יש אפשרות להכשיר את דירות המרתף הנמצאות מתחת למפלס הרחוב ,כקומה
חפורה עם "חצר אנגלית" או חצר מונמכת .בזמן הוצאת היתר הבנייה ,היא לא
היתה יכולה להיחשב כשטח עיקרי ,בעוד היום מכשירים את השטחים האלה
כשטחים עיקריים של המבנה .התכנית מחילה את זכויות תכנית "ס" על הגג,
ואפשר לבנות דירות בנות  100מ"ר.
המלצת החוקר -
המבנה הזה בתכנונה של האדריכלית לוטה כהן .הוא מבנה נאה מאוד לדעתי ,הייתי
אומר אפילו על גבול הנועז ,זה מתבטא בעיצובן של המרפסות הזיזיות הבולטות עם
המעקות השקופים" ,הבטריות"  -סוללות החלונות המובלטים כלפי החוץ ,בקירות
החיצוניים ,הגגון הנוסף שמעל הגג ,הכרכובים הבולטים מעל החלונות שבחזית
הדרומית .כלומר כל החזיתות מלאות מרכיבים אדריכליים שונים ,מגוונים
ומענינים ,היוצרים "דיאלוג" עם סביבתם .באשר לרחוב שפינוזה ,הוא אמנם רחוב
צדדי קטן בין הרחובות הראשיים דיזנגוף ,ריינס ושלמה המלך ,המכילים מבנים
רבים לשימור ,אבל גם בו עצמו יש יותר משלושה מבנים לשימור .גם אם היו
מעניקים למיקום  5.0נק' במקום  6.0נק' ,גם אז היה ציונו המשוקלל גבוה למדי.
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פתרון השימור אינו במענקים כספיים ,אלא בתימרוצי הבנייה ,שהם שווי-כסף ,לכן
התכנית אינה גוזרת "גזר דין מוות" על השקעתן של האחיות חיותמן .המלצותינו
בענין מנגנון היישום של תכנית השימור ,מכוונות בדיוק למתנגדות מסוגן של
האחיות הנכבדות ,שאינן ייזמיות או נשות כספים ,כדי לסייע להן בשיפוץ
"השימורי" ,של ביתן .בכל הנוגע לזכויות הקנין ,ולקריטריונים לבחירת המבנה ,אני
מפנה את המתנגדות לפרק המבוא בדו"ח החוקר ,אשר יתפרסם ברבים.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' מאפו 25
698
המייצג  -אין
המתנגד  -זאב רכטר
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -לא נכח בדיון ובישיבה
הבנין אינו בנין ראוי לשימור.
.1
 .2התכנית הופקדה לא בתום לב ,כדי לנצל הליכים על פי סעיף  77לחוק התכנון.
הבנינים מוזנחים מחוסר אפשרות לשפצם עקב "הקפאת" הבנייה.
 .3על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון ,על הועדה המקומית לשלם פיצויים
לכל הבעלים של הבנינים לשימור .היות והרשימה כוללת מאות בנינים ,על
הועדה יהיה לשלם פיצויים בסכומי עתק.
 .4התכנית כוללת סעיפים של פיצוי בדרך של "זכויות בנייה" ,פיצוי כזה אינו
מתאים לרוב המבנים שבתכנית ואינו אלא מס שפתיים.
 .5לגבי הבנין הספציפי ,אין שום מגרש שכן שניתן לתת באמצעותו פיצוי כזה של
"מתן זכות" ב"מגרש שכן") .הערה  -לא ברור על מה מדבר המתנגד ,אין שום
הוראה כזו בתכנית -י .גולני(.
 .6מן הראוי להתנות המשך הפקדת התכנית ,בכך שהועדה תוכיח שבידה קרן
כספים שמורה ,שייעודה הוא תשלום הפיצויים.
 .7אין שום הגיון באיסור על שינוי מערך החללים הפנימיים ועל שינוי החלוקה
הפנימית במבנים ,זה נוגד את חוק התכנון.
 .8אין לתת בידי הועדה המקומית כוח לדרוש פתיחת מרפסות שכבר נסגרו.
 .9אין לתת לועדה המקומית סמכות להתיר תוספת שטחי בנייה במגרשים
"מקבלים" בניגוד לתכניות בנין עיר תקפות.
 .10התכנית המוצעת פוגעת בזכויות הפרט ,בניגוד לחוקי יסוד.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית ריכטר ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י האדריכלים א .ברגר וי.
מנדלבוים .ציונו המשוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.0 /נק' .ממליצים לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה הוא דוגמה אופיינית לסגנון "הבאוהאוז" ,על מרפסותיו הזיזיות הבולטות,
ועל חלונותיו האופקיים .המרפסות בחזית הצידית העוברות את קו החזית הקדמית
כשהן מתעגלות ,תוך שילוב המעקות הבנויים עם המשך המעקות מצנורות הברזל
בחלקם העליון ,נאות ומיוחדות.
הבנין בהחלט ראוי לשימור .אני ממלץ לדחות את ההתנגדות.
המתנגד מנסה "להלך אימים" על מוסדות התכנון ,תוך שהוא מביא מספר פרטים
לא מדויקים ולא נכונים .אין איש המחייב פתיחת מרפסות סגורות ,אלא בבואו
לבקש היתר לעבודת בנייה או שיפוץ בביתו ,וגם אז תמורת תמריצים כאלה
ואחרים ,האמורים לפצותו .אבקש את המתנגד לעיין בפרק המבוא שבדו"ח החוקר,
שם ימצא מענה לכמה מהתנגדויותיו.

354

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (14
הכתובת  -רח' בילינסון ) 6תיאטרון "האוהל"(
מס' המבנה ברשימת השימור 192 -
המתנגדת  -רח' ה.ג.וו .אסבלישמנט
המייצג  -עו"ד גורניצקי ושות' עו"ד גפן
בע"מ
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
נוסחה של התכנית שולל מהמתנגדת ,הן דה-יורה והן דה-פקטו ,את הזכות ואת
האפשרות לפתח את הנכס בין על-ידי תוספות בניה חיצוניות ובין על-ידי שינויים או
שיפורים בתוך הכנס ,שלא כדין ושלא לצורך .המתנגדת דורשת איפוא להוציא את
הנכס מהתכנית ומבקשת מהועדה ,כי:
לא תאשר את התכנית במתכונתה הנוכחית ככל שהיא חלה ביחס לנכס;
א.
ולחילופין -
ב .תחזיר את הדיון בתכנית בנוגע לנכס לועדה המקומית ,על מנת שיידונו
ויתקבלו החלופות המוצעות על די המתנגדת לתכנית.
בתמצית ,למתנגדת עשר טענות עיקריות בתמיכה להתנגדות ואלו הן:
א .התכנית ,במיוחד ביחס לנכס ,פוגעת בזכות הקניין של המתנגדת ולמעלה מן
הצורך .בין היתר ,באופן שאינו סביר ושאינו עולה בקנה אחד עם עקרון
המידתיות .נוגדת את חוק היסוד "כבוד האדם וחרותו".
ב .סיווג הנכס הנדון כ"מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות" אינו מוצדק ,בין
היתר ,לאור טיבו וטבעו של הנכס.
ג .העדר הנמקה וחוסר שקיפות ביחס לסיווג הנכס ,פוגם בהחלטה לסווגו
כאמור.
ד .מימוש חלקי של הזכות לתוספת בניה בנסיגה בנכס  -שאסור עפ"י התכנית -
לא יפגע ביעדי התכנית.
ה .חוסר סבירות קיצוני בדרישות התכנית לעניין שימור מבנה לשימור ואחזקתו.
ו .העדר פתרון אמיתי ,ריאלי וצודק למי שזכויות הבניה נשללו ממנו עקב
התכנית.
ז .המפתח לקביעת שטחי בניה להעברה למגרש )"מעין תרופה" שהתכנית מציעה
לנפגעיה( אינו ריאלי ומחמיץ ייעודו.
ח .התכנית מתימרת לשלול מנפגעיה את הזכות לפיצוי ,דבר שאינו כדין.
ט .עלויות שימור הנכס עפ"י דרישות התכנית עלולות להיות בסכומי עתק ,שאין
ביכולת ו/או בכוונת ו/או ברצון המתנגדת להשקיעם; ואף אין בסמכות
התכנית לכפות על המתנגדת לשאת בהם.
י .שווי שטחי הבניה להעברה צריך להיקבע תוך התחשבות בשמאות שתגיש
המתנגדת.
קיים פער בן מיליון וחצי דולר בין עלויות השיפוץ לבין שווי התמריצים שנותנת
התכנית .אם רוצים להבטיח את השיפוץ והשימור צריך לכלול את הנכס בתכנית
השימור ,אבל כמבנה לשימור רגיל ולא שימור בהגבלות מחמירות .טוענים שמהנדס
העיר ת"א הסכים כי בתיאטרון "האוהל" תשומר רק המעטפת ,בתוספת מספר
אלמנטים בתוך הבנין .לכך מסכימים המתנגדים .ישנה דרך נוספת להגיע לאותה
תכלית ,וזאת ע"י פרסום הודעה לפי סעיפים  77 ,78לחוק התכנון והבניה ולרשום
הערת אזהרה .זה יגשים בדיוק את אותם הצרכים בלי שיהיה צורך להכריז על
הנכס הזה כמבנה לשימור מחמיר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
תיאטרון "האוהל" ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1939ע"י האדריכל אריה
שרון .זהו מבנה בעל חשיבות אדריכלית והיסטורית מיוחדת .הציון המשוקלל
שהוענק לו גבוה מאוד =  60.0נק'  45.0 /נק' .עובדה שהכלילה אותו לשימור
בהגבלות מחמירות.
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הועדה המקומית שקלה האם לאפשר שם בנייה החורגת מן המרקם ע"י סיווג
המבנה לשימור רגיל או להציל את תיאטרון "האוהל" .הועדה המקומית שקלה
והחליטה שהיא רוצה את המבנה לשימור וראוי להשקיע מאמצים כדי לקבל את
זה.
המבנה הזה היה אמור להיות חלק מתכנית יותר גדולה ,שאמורה לפתור את כל
הבעיות הכלכליות שהמבנה הזה יכול להטיל על הבעלים שלו.
אינם מקבלים בהכרח את התחשיב שהציגו המתנגדים כאילו הפער בין שווי
התמריצים שבתכנית לבין עלות השיפוץ השימורי ,הוא מיליון דולר וחצי .עומדים
על שימור בהגבלות מחמירות .הזכירו למתנגדים שמתחת למבנה קיים מרתף
ששטחו בגבולות החיצוניים של המבנה כולו .מרתף זה לא נוצל עד היום .השטח
הזה ניתן לניצול .אם ישפצו אותו ,הוא יכול לשמש אותם כשטח עיקרי ,גם אם
הבנין משומר תחת הגבלות מחמירות ,לכל שימוש שימצאו לנכון .לפי התכנית
המופקדת לא ניתן להוסיף זכויות בנייה.
המלצות החוקר -
לית מאן דפליג ,שמבנה תיאטרון "האוהל" הוא מבנה מיוחד במינו הראוי לשימור
במגבלות מחמירות .מאידך לא נבדק באופן מדויק הפער השלילי בין התמריצים
שבתכנית לבין עלות השיפוץ השימורי .היות ויש חשיבות גדולה מאוד בשימור
המבנה מבחינה תרבותית והסטורית ,יש לבחון האם ניתן להוסיף זכויות בנייה
מיוחדות במקרה מיוחד זה ,שאינו מהווה תקדים למבנים רבים .זאת כדי לכסות על
פער העלויות ,במידה ויוכח .הצעתו של מהנדס העיר )כביכול ,כפי שצוטטה ע"י
המתנגדים( לשמר רק חלקים מן הבנין ,אינה נראית לי ,אלא אם יוסבר במפורש
למה ישמש הבנין לאחר שימורו .אפשר שישתמשו בו למטרה מסחרית .אני הייתי
מעדיף שישמש למטרה תרבותית ,כתיאטרון ,כמוזיאון לתולדות התיאטרון ,או
מטרות תרבותיות נוספות .אבל יש למצוא גם איזה שהוא שימוש מסחרי שיהיו בו
הכנסות לבעלים .כי אחרת יתנו למבנה לקרוס ולהתבלות בלי לדאוג לשימורו
באמת .מציע לדחות את ההתנגדות ,אך לסייע לבעלים בשימור אמיתי של המבנה.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -שדרות מסריק 6-8
749
המתנגדים  -ירוחם מחאי ,שרית המייצג  -עו"ד כהן בר-אל הופמן
רוזנר  -מחאי )אחים(
עמדת המתנגדים  -לא השתתפו בישיבה  -הם בעלים של מחצית המבנה.
 .1כללית ,התכנית המוצעת מונעת מאתנו מימוש הוגן ונאות של זכויותינו כבעלי
הנכס ,ומסבה לנו נזק כספי רציני ביותר ,ללא כל פרופורציה לערך ה"שימורי"
של המבנה.
 .2הבנין איננו בעל ערך אדריכלי גורף .הפרופיל המודרניסטי של חלקים ממנו,
איננו ייחודי ומיוחד לבנין זה .ועל כן "מחיר" השימור איננו מצדיק עצמו
בראיית האיזון הכולל המתבקש.
זאת ועוד ,הנחיות אדריכליות מתאימות יוכלו לשחזר בקלות את האלמנטים
החשובים בבנין מבלי לפגוע ביכולת לבנותו בתכנון וביצוע עדכניים ולמצות על
ידי כך את יתרונותיה של העיר.
 .3פגיעה בערך הנכס .מדובר במגרש גדול ) 1030מ"ר( המאפשר בניה עפ"י תכניות
 281 ,280למלונאות או לחילופין חפירת מרתפים ובניה עפ"י תכנית ע' ,מ' ו-ג'.
בבדיקה ראשונית שתפורט בעת הדיון לפחות מחצית מערך הנכס מעוקב עקב
הוראת השימור.
 .4מניעת ההריסה של המבנה הקיים מקשה על יכולתו של הבעלים לפנות דיירים
מוגנים ובכך פוגעת קשה בערך הנכס וביכולתו לממש את זכויותיו.
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 .5גם אם ניתן להוסיף על המבנה ולהקטין במידת מה את הפער ביחס לזכויות
שניתן לממש במגרש ,ספק אם ניתן יהיה לממש בבנין סטנדרטים מתאימים
של בטיחות ויציבות עקב גילו ומצבו הקונסטרוקטיבי של המבנה ובודאי לא
ישופר מצבו באירועים של רעידת אדמה חו"ח.
עמדת הועדה המקומית -
בית גליברמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1934ע"י האדריכל א .גליברמן.
קיבל צו בדרגה  ,3כמבנה מסוכן .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  25.0 /נק' .
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה מורכב למעשה משני מבנים שיש להם קיר משותף ,שנבנו ביחד על פי תכניתו
של אותו אדריכל .המבנה מיועד לשימור רגיל ולפיכך הוא יכול לקלוט את זכויות
הבנייה המגיעות לו לפי תכניות בנייה תקפות קודמות ,וכן את תוספת הזכויות
המגיעות לפי תכנית השימור .הן בקומת הקרקע מתחת למפלס הרחוב ,מאחור ,הן
על הגג ,באיחוד חדרי היציאה על הגג לכלל דירה .ניתן לממש בבנין בנייה על פי
סטנדרטים מתאימים של בטיחות ויציבות לפי בדיקות של מהנדס קונסטרוקציות,
ובאם יש צורך ניתן לערוך חיזוקים קונסטרוקטיביים .המבנה בינוני מבחינת רמתו.
מכיל אלמנטים שונים המתאימים לסגנון "הבאוהאוז" ,מרפסות מסוגים שונים,
וחלונות אופקיים ,אך בכל זאת ראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -שד' מסריק 8
749
המייצג  -עו"ד יצחק פסטרנק
המתנגדים  -פרופ' כהן מושלין
עליזה ,מושלין יוסף
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
הנכס לא נמצא במתחם לשימור .הנכס מאוכלס ברובו ע"י דיירים מוגנים.
.1
 .2במבנה אין כל ייחוד המצדיק "הקניית ערך חשיבות בעיצוב" .אין לו
קומפוזיציה ייחודית ,ולא פרטים נדירים ,הוא גם אינו נקודת התפתחות
בסגנון האדריכלי בעיר.
 .3באשר לתכנון הפנימי במבנה ,אין חללים ייחודיים ולובי הכניסה והחצרות לא
מעוצבים באופן יוצא דופן.
 .4במבנה לא השתמשו בשיטת בנייה חדשנית או נדירה בפתרון הקונסטרוקטיבי
ולא השתמשו בחומרי בנייה חריגים.
 .5לאור אי התאמת המבנה לקריטריונים בקביעת מבנה לשימור שבבסיס
התכנית שבהפקדה ,יש בהכללת המבנה בתכנית ,משום פגיעה בהוראות חוק
יסוד" :כבוד האדם וחרותו" ,היות וזכויות הקנין של הבעלים נפגעות במידה
העולה על הנדרש.
 .6בעת בניית מבנה חדש ,תחת המבנה הנוכחי ,ניתן יהיה בנקל לשחזר אותן
תכונות מעטות וחסרות משמעות אדריכלית שיש למבנה כיום .הדבר אף יהיה
בטיחותי יותר ,עקב יושנו של המבנה הקיים.
 .7בהכללת המבנה בתכנית ,יש משום פגיעה משמעותית שהינה בעלת אופי
כלכלי נכבד.
 .8גם אם תטען הועדה כי ניתן לבנות מבנה חדש )תוספות( על בסיס המבנה
הקיים ,מבלי להורסו ,הרי שלאור גילו ומצבו הפיסי של המבנה ,תיפגע
בטיחות הדרים בו בעתיד לבוא .בטיחות המבנה שקולה יותר מן האידיאל
הגלום בשימור המבנה.
 .9לא מקובל עליהם כל חישוב הציונים לקריטריונים השונים ,כפי שנעשו ע"י
צוות השימור.
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עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית גליברמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה בשנת  1934ע"י האדריכל א .גליברמן.
קיבל צו בדרגה  ,3 -כמבנה מסוכן .ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  25.0 /נק'.
מימוש השיפוץ ע"י בעלי הנכס ,אינו חייב להתבצע מיידית .לגבי הטענה שבתחילה
קיבלו כרטיס שימור למבנה שלא היה מלא ,הרי שהדבר תוקן מאוחר יותר .וקיבלו
כרטיס מעודכן שכלל גם את שם האדריכל .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה מיועד לשימור רגיל ולפיכך הוא יכול לקלוט את זכויות הבנייה המגיעות לו
מתכניות קודמות ,וכן את תוספת הזכויות המגיעות לו לפי תכנית השימור .הן
בקומת הקרקע מאחור ,מתחת למפלס הרחוב ,כמרתפים למחצה או "חצרות
אנגליות" .הן על הגג ,ע"י איחוד חדרי היציאה ,שמותר לבנות על הגג ,לדירת
מגורים שלמה ,ואם יש שטח מספיק גדול על הגג ויותר מחדר מדרגות אחד ייתכן
וניתן יהיה לבנות אפילו יותר מדירה אחת או לבנות דירה גדולה מאוד .ניתן לממש
בבנין זה ,בנייה על פי סטנדרטים מתאימים של בטיחות ויציבות לפי בדיקות
מוקדמות של מהנדס קונסטרוקציות ובאם יש צורך ניתן לבנות חיזוקים
קונסטרוקטיביים .המבנה בינוני מבחינת רמתו ,מכיל אלמנטים שונים המתאימים
לסגנון הבאוהאוז ,מעין קטלוג של אבני היסוד של הסגנון ,כגון מרפסות מסוגים
שונים ומעקות מסוגים שונים ,ומרפסות זיזיות בולטות וסינורי בטון עליונים
במרפסות ,חלונות אופקיים ,פינות מעוגלות וכו'.
אך בכל זאת המבנה ראוי לשימור ,ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 23 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' המלך ג'ורג' 58
381
המייצג  -עו"ד חנה לוי ,עו"ד אורן יוספסברג
המתנגדים  -סמרה  -רועי,
יהודה ,איריס ,צפנת
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1החלת תכנית השימור על הבנין הנ"ל באם תבוצע ,עלולה לפגוע באופן קשה
בזכויות הבעלות של המתנגדים מבחינת אפשרות השימוש ו/או הניצול של
המקרקעין ,לרבות בעניין של מתנגד מס'  ,1הגבלות בחיי העסקים כגון:
שילוט ,פריקה והטענה של סחורה.
 .2הפגיעה בה מדובר הינה פגיעה ישירה הנגרמת ע"י התכנית המשנה מהזכויות
שהיו לבעלים המתנגדים לפני כן ,ומגבילה את אופן השימוש שלהם
במקרקעין.
 .3ככל הידוע למתנגדים הבניין הנ"ל אינו בעל חשיבות היסטורית מיוחדת במינה
הראויה לשימור והוא נעדר כל אלמנטים מיוחדים מבחינה אדריכלית.
 .4אשר על כן ,האינטרס של השימור במקרה זה הינו פחות ואינו שקול כנגד
מידת הפגיעה בקניין הבעלים המתנגדים.
 .5יתר על כן ,ככל הידוע למתנגדים ,בבניין זה הוענקו בעבר רשיונות התקבלו
החלטות חוקיות המאשרות תוספות בנייה למבנה הקיים לרבות :התקנת
מזגנים ,שילוט ,חלונות ראווה; עקב כך ,הבניין כבר שונה ללא היכר.
 .6לאור כל האמור לעיל ,מתבקשת הועדה להימנע מלהחיל את התכנית על
הבניין הנ"ל ,באשר הפגיעה בקניין הבעלים המתנגדים כאן הינה בלתי שקולה
בעליל לאינטרס השימור במקרה זה.
המתנגדים ניסו למכור את קומת הקרקע המסחרית ואת הקומה הראשונה .אך
ברגע שקונה פוטנציאלי שומע שהבנין מיועד לשימור הוא נסוג מהעיסקה ,או שהוא
מציע מחיר הרבה יותר נמוך.
בנוסף הם לא קיבלו את כרטיס המבנה לשימור ,ונושא הקריטריונים ואופן בחירת
המבנים לא נהיר להם.
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עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית רוביצקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1936ע"י אדריכל ש .גולדברג.
קיבל צו בדרגה  ,3כמבנה מסוכן ,ציונו המשוקלל למעלה מבינוני =  60.0נק' 28.5 /
נק' .מיועד לשימור רגיל.
המבנה נמצא ברצף של מבנים לשימור ,המתחיל עוד ברח' דיזנגוף פינת רח' קינג
ג'ורג' .יש כאן משחק של המרפסות הזיזיות ,עם פרט יותר ייחודי ,הפונות לרחוב
ומסתיימות עם גגון אפקי מבטון ,מעל המרפסת הגבוהה ביותר .במבנה ניתן לראות
גם את המרפסות השקועות בתוך המסה ,לחזית בצד צפון .המשחק הזה של
מרפסות בולטות ומרפסות שנכנסות לבנין בתלת מימד ,נותנת לבנין דרגת עיצוב די
גבוהה .באשר לתמריצים שבתכנית ,יש הרבה תוספות קטנות ויש גם הקלות.
למשל ,אם מוסיפים דירה על הגג ,לא חייבים לשלם כופר חנייה ,על חנייה שאינכם
יכולים לספק .התכנית משביחה מבחינת זכויות ,בשני מקומות .אחד ,זה הגדלת
שטחי המסחר מתחת למפלס קומת המסחר ,על-ידי חפירה .השני ,האפשרות לאחד
את חדרי היציאה לגג ,הגדלת שטחם באופן פרופורציונלי למספר חדרי היציאה לגג
ויצירת דירה אחת גדולה יותר .אלה התמריצים שתכנית זו נותנת .התכנית משביחה
את ערך הנכס ,ע"י יצירת פער בין הערך הנכסי שלו היום והערך הנכסי אחרי אישור
התכנית .הנציגים הסבירו למתנגדים את מהות הקריטריונים לבחירת המבנים ואת
עניין כרטיס השימור.
המלצת החוקר -
נציגי הועדה המקומית היטיבו להסביר את ערכו הארכיטקטוני של מבנה זה בשל
המשחק בין המרפסות הבולטות לבין המרפסות המשוקעות .את הייחוד שבמעקי
המרפסות והפתחים שנגרעו בתוכם ,כדי להעניק להם מראה אורירי יותר וכן את
הגגון העליון שמעל לחלונות ולמרפסת שבקומה השלישית .כל אלה יוצרים מראה
אסתטי נאה .הבנין ראוי לשימור אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – 1043

הכתובת  -רח' רמב"ם  ,6פינת סמטת
רבינוביץ שפ"ר 5
המייצג  -עו"ד ראובן בן ארי

המתנגד  -דורית ומאיר מילשטיין  -בעלי
הבנין
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -לא השתתפו בישיבה
 .1הבנין הנ"ל מורכב משני אגפים המחוברים ביניהם בחלקיהם האחוריים
ולשניהם יש חדר מדרגות משותף ,שני הבנינים )האגפים( כלולים בתכנית
הנדונה.
 .2חלק הבנין הפונה לרחוב רמב"ם  6מוגדר כבעל סגנון בינלאומי וחלק הבנין
הפונה לרח' שפ"ר  ,5מוגדר כבעל סגנון "מיוחד" .לשני חלקי הבנין נקבעה
דרגת שימור רגילה.
 .3הם מתנגדים להכללת שני אגפי הבנין בתכנית הנדונה.
 .4הדבר פוגע בערך הנכס ובזכותם לממש את זכויות הבנייה ללא הגבלות
הנובעות מהכללת הבנין בתכנית.
 .5לשני אגפי הבנין אין כל ערך אדריכלי ,אמנותי או היסטורי והם לא נבנו ע"י
אדריכלים בעלי שם.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית לואיס כהן ,מבנה שאגפו הצפוני הוא בסגנון הבינלאומי ,ונבנה בשנת  1934ע"י
האדריכל זכי שלוש .אגפי הדרומי הוא בסגנון "מיוחד" ,שייך למתחם אפ"ק )אין
בידי נתון לגבי שנת בנייתו או האדריכל שתכנן אותו( .הסגנון "המיוחד" ,מתאר את
הסגנון במעבר שבין הסגנון "האקלקטי" לסגנון "הבינלאומי" .החלונות מאורכים
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והגג ,גג רעפים משופע ,דומה יותר לסגנון האקלקטי ,אך ללא מוטיבים לקטניים -
מזרחיים.
המלצת החוקר
המבנה בינוני בעיצובו הארכיטקטוני ולא יותר מכך .הם אמנם מתאפיין בסממני
הסגנון של הבאוהאוז ,מרפסות זיזיות בולטות וגגונים מאורכים ,המלווים את
החלונות בכל קומה בשתי החזיתות הצפונית והמזרחית הניצבת לה .אבל כאמור
מה שמכריע את הכף זה הרצף של המבנים לשימור ברחוב רמב"ם ,הבנין השלישי
ממבנה זה הוא בית העמודים המפורסם .עובדה זו והאדריכל שאחראי לתכנון
המבנה ,זכי שלוש ,בעל המוניטין ,העלו את הניקוד של מבנה זה .מעניין החיבור
המוזר בין שני המבנים או האגפים ,הצפוני והדרומי .ממליץ על השימור אבל לא
בהתלהבות יתירה .ממליץ איפוא לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 25 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור –  1046הכתובת  -רח' רמב"ם  ,12-16פינת רח' התבור
46
המתנגדים  -יוספה ועודד לוין ודיירים המייצג  -מייצגים את עצמם
נוספים המתגוררים ברח' התבור 41
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
הסעיפים הבאים לקוחים מכתב ההתנגדות שהוגש לועדה המחוזית  -מול ביתנו,
ברח' התבור  46פינת רח' רמב"ם  ,12-16נמצא בית לשימור הידוע בכינויו "בית
העמודים".
כפי שיפורט להלן ,יש בתכנית האמורה אלמנטים העלולים לפגוע בערכו של הנכס
שבבעלותנו מחד ,ובאיכות חיינו כשכנים לבית לשימור והנמצא מול ביתנו ,מאידך.
בסעיף  10.1.3ס"ק ב 1נכללו מספר דרישות לגבי אחזקת מבנה לשימור ,אשר
חסרים בהם שני מרכיבים הנוגעים למיקום מיכלי האשפה במבנה ולאופן שינוע
סחורות ומצרכים )כולל אשפה( לעסק שימוקם במבנה .לפיכך ,הננו מבקשים כי
בסוף הסעיף יתווספו השורות הבאות:
מיכלי אשפה יוצבו בסמוך לגדר האחורית או הצדדית בלבד של המגרש שבו
המבנה לשימור.
שינוע סחורות ומצרכים )כולל אשפה( לעסק הממוקם במבנה לשימור ייעשה
אך ורק בצד או בחלק האחורי של המגרש שבו המבנה ,ובאמצעות פתחים
מתאימים בצד המבנה או בחלקו האחורי.
בסעיף  101.3ס"ק ב 3בדבר שיחזור חלקים מקוריים של מבנה לשימור שנהרסו,
הננו סבורים כי יש לדרוש גם את שיחזור חלקי המבנה שנהרסו ללא היתר .לפיכך
הננו מציעים להוסיף בסוף השורה הראשונה את המלים ..." :הן במקרה של
הריסה ללא היתר והן"...
בסעיף  1.1.5ס"ק ה הננו סבורים כי יש לתת את רשות הקביעה למהנדס העיר
בנושא גודל הדירות במבנים לשימור בכל מקום ,לא רק בצירי מסחר ראשיים,
לפיכך הננו מציעים לבטל בשורה הראשונה את המלים "...בצירי מסחר ראשיים"...
הננו מבקשים כי בנוסף להתאמה לאופי המבנה ומטרות השימור ,יש לוודא
שהשימושים החורגים לא יפגעו באיכות הסביבה או יגרעו מטרדים לתושבים
השכנים למבנה.
הננו סבורים שאין לפגוע בבעלי נכסי מגורים הנמצאים באזור מע"ר ,יותר מאשר
באלה הנמצאים באזור מגורים ,לכן הננו מבקשים להשוות את הדרישה למספר
הקומות הנוספות המותרות באזור מע"ר לזו שלגבי אזור מגורים ) -קומה אחת(.
והנה בהופיעו בפני החוקר בישיבת השמיעה של ההתנגדויות הכריז המתנגד מר
עודד לוין" :אני לא בא להתנגד לאחד המבנים לשם שינוי .אני בא לדבר בשם
תושבים שאינם בעלי מבנים לשימור ,נוסף לזה שאני אזרח העיר ונולדתי פה".
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הצהרה זו יוצרת בעיה ,על פי החוק אין אפשרות למתנגד להעלות התנגדות מסוג
אחר שלא נכלל בכתב ההתנגדות שלו שנמסר למוסד התכנון .המתנגד יכול לפרט
ולהרחיב ,אבל לא להסיט התנגדותו למטרות שונות מאלו אותן פרט בכתב
ההתנגדות .אני אומר במפורש ,למרות אופיי הליברלי ,ולמרות שאיני מדקדק בקוצו
של יוד ,אני מוכן לאזכר שתיים ,שלוש דוגמאות מהתנגדותו בעל פה של מר עודד
לוין ,אבל איני סובר שראוי לקבלן כהתנגדות ,פרט לנושא הישיר אותו תקף
בהתנגדותו המקורית וזה המבנה הידוע כ"בית העמודים" ,ברח' רמב"ם  12-16פינת
רח' התבור  .46בנוסף ראוי להעיר שאיש לא הסמיך את מר לוין לדבר בשם
"תושבים שאינם בעלי מבנים לשימור" .למרות שהוא גם חבר בועד תושבי שכונת
"קרן ישראל" .ויש לו יחס חיובי מאוד לשימור מבנים יפים בתל-אביב ,אותו הוא
מקבל בברכה ובהבנה.
עם זאת הוא מבקש שהתשלום המוטל על התושבים לא יהיה חמור כל כך כמו
שהוא מתבטא בתכנית המוצעת .הוא מתנגד לאישור עסקים במבנים לשימור ,אם
לא מבטיחים מניעת מטרדים הנובעים מכך.
ונקודה נוספת שהעלה ,בלא שזה נכתב בכתב ההתנגדות ,הוא עניין החנייה ובעיקר
מפגעי החנייה הבלתי חוקית מהם סובלים תושבי הסביבה .מבקש שיבוטל הנושא
של כופר חנייה ועסק יאושר רק אם יש בו מספיק חנייה למבקרים בו.
עמדת הועדה המקומית -
לגבי "בית העמודים" ,מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  1927ע"י האדריכל
יהודה מגידוביץ .ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  42.0 /נק'.
באשר להגבלות הגובה במע"ר וליד מגרשים "מקבלים" ,התוספת המותרת כהקלה
על פי תכנית תקנות סטייה ניכרת היום ,הם בפרופורציה לגובה המבנה .נראה להם
שהתפישה הזאת ,היא התפישה הנכונה ביותר מבחינה ארכיטקטונית והם
ממליצים לועדה המחוזית לתכנון ,לאפשר ב"מגרשים מקבלים" את תוספת
הקומות בהתאם לאותה סקאלה .בהזדמנות זו הרגיעו את המתנגד ,והסבירו לו
שדירתו ברח' התבור  41אינה כלולה במע"ר.
נציגי הועדה המקומית התייחסו גם לנושאים אחרים שהועלו ע"י מר ע .לוין ,אבל
לא כאלה שהיו בכתב ההתנגדות המקורי ,ולכן לדעתי ,לא רלבנטיים.
המלצת החוקר
הסברתי כבר קודם את הבעיתיות בהרחבת ההתנגדות בעל פה ,ע"י המתנגד .לכן
אתייחס בעיקר לטענותיו כנגד נשוא ההתנגדות המקורי ,הלא הוא "בית העמודים".
ההתנגדות אינה כלפי שימור "בית העמודים" גופו ,אלא כלפי המטרדים הנובעים
מהפעלת יחידות עסקיות ב"בית העמודים" כגון מסעדה וכו' .לכן ,לגבי טענותיו
והצעותיו בנושא הצבת מיכלי האשפה ,ובנושא שינוע סחורות ומצרכים לעסק ,אני
מציע שגופי הפיקוח והאכיפה בעירית ת"א יתאמו את הנושא עם בעלי העסק כדי
למנוע מטרדים מן הדיירים בבית השכן .הטענות נשמעות הגיוניות ופתרונן סביר.
אלא שהפתרון אינו באמצעות תכנית אלא באמצעות הסדר ע"י פיקוח ואכיפה או
אחד מתנאי מתן ההיתר לרשיון עסקי .מכאן ,שאין בעצם שום התנגדות מעשית
ל"בית העמודים" ולשימורו וטוב שכך ,שכן "בית העמודים" הינו אחד מן הבנינים
היותר נפלאים ומיוחדים בתל אביב .נכס תרבותי אמיתי לעיר .אני ממליץ לקבל את
הערת המתנגד והצעתו ,אך את יתרת התנגדותו אני מציע לדחות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 26 - (14
הכתובת  -רח' נחלת בנימין  16פינת רח'
מס' המבנה ברשימת השימור 770 -
רמב"ם 11
המתנגד  -אליהו אליאשווילי  -מנהל עזבון המייצג -מייצג את עצמו
ר .אליאשווילי
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
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א .ייאמר מיד ,יישומה של התכנית יפגע בצורה בוטה בזכות הקנין של העזבון,
קרי ,זכויותיו בנכס שברח' נחלת בנימין  ,16ת"א הנכלל בתכנית השימור
מספר /2650ב אשר הופקדה במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז
ת"א ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבניה ת"א.
ב .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,הרי שהתכנית במתכונתה הנוכחית ,וכפי
שמשתמע מעיון בעיקרי הוראותיה ,אינה נותנת פתרונות ראויים לנושאי
הדרכים החניה והמקלט.
ג .עוד ובנוסף ,הפעלת התכנית עלולה לגרום לכך שבסיכומו של דבר אף יופקעו
חלק מזכויות הבעלות בנכס.
אין אנו מוכנים לתת ידינו להפעלת תכנית שהתוצאה הסופית שלה עלולה להתבטא
בהפקעת נכסים ונישול הבעלים מזכויותיהם הקנייניות.
ניתן מענה למספר טענות שלהם ,בדראפט ההתנגדויות ,שהוכן ע"י עירית ת"א ,צוות
השימור ומינהל התכנון העירוני .כך שחלק מטיעוניו ,למשל בנושא ההפקעה ,יורד
בשלב זה מן הפרק.
ולסיום ,טיעון משפטי - :הפעלת תכנית השימור תגרום לפגיעה מהותית ביותר
בקנינם של הבעלים .כי התכנית הזו לא תעמוד בפיסקת ההגבלה של חוק היסוד:
"כבוד האדם וחרותו".
טוען שהפער בין שיפוץ רגיל של מבנה כזה ,לפי ברור שערך ,לבין שיפוץ "שימורי"
הוא = אחד לעשרה .מכאן שמחיר השימור הוא כבד מנשוא! אין פרופורציה בין
הנזק שייגרם לבעלים לעומת התועלת שתצמח לעיריה  -ומהי?  -אסתטיקה.
אסתטיקה ניתן להשיג גם במחיר הרבה יותר נמוך!
אחד הדיירים המוגנים ,ביצע שינויים באופי הארכיטקטוני של הבנין ,ע"י פגיעה
ברצועת בטון המקיפה אותה חנות שהדייר מחזיק בה .בעלי הנכס פנו לעיריה בענין
זה והעיריה לא נקפה אצבע כנגד אותו דייר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה הוא אחד המבנים הבולטים במתחם של מדרחוב נחלת בנימין .הוא תוכנן על
פי הידוע לנו ב 1925-על ידי זאב רכטר ,לפני שהוא נסע ללמוד .כידוע ,במחצית
הראשונה של שנות ה 20-חלק מציירי תל אביב עסקו בתכנון ובארכיטקטורה ללא
תעודות ורק אחרי זה נסעו ללמוד.
יש לציין שבגלל חוסר היכולת לאתר את בעל המבנה המתפורר בחלק מהדירות,
הגגות קרסו.
בגלל זה הדיירים ברחו כי לא ניתן לחיות בדירה ללא גג .עיריית תל אביב באמצע
שנות ה 90-הוציאה מכספה כדי לשקם את הכדים שהם הסמל של המבנה" ,בית
הכדים" ,וחלק מהם הועבר לשחזור אצל אומן מיוחד .כסף לא קטן הושקע בכדים.
זה מענה לאלה שטוענים שהעירייה עומדת מהצד ולא נוקפת אצבע התרעומת שלך
היא קצת מוזרה כיוון שצורת ההחזקה של המבנה הזה לא חרגה מצורת החזקתו
של מבנה לשימור .היא חרגה מצורת החזקה של מבנה רגיל .לא מבנה לשימור .כיוון
שהמבנה הזה מסכן את יושביו .אני בכלל לא מבינה מי יכול לשבת ולגור בו .לבעלי
בתים יש גם חובה ,לא רק זכות.
באשר לעלות השיפוצים "השימוריים" .אין פער כזה גדול של פי עשרה .אם שיפוץ
רגיל של מבנה כזה אמור לעלות כמיליון שקל ,הרי ששיפוץ "שימורי" יעלה
בסביבות  1.5מיליון ש"ח עד  1.6מיליון שקל ,וזה הפער.
"בית הכדים" הוא מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  1925ע"י האדריכל זאב
רכטר .ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  36.0 /נק' .קיבל צו למבנה מסוכן
בדרגה .3 -
המלצת החוקר -
זהו אחד המבנים הקרויים "איקונות" או סמלי האדריכלות של העיר תל-אביב,
מדהים לשמוע את המתנגד אומר שכל התועלת שתצמח לעיר ת"א  -היא:
"אסתטיקה"! אם הוא מזלזל בערך הזה ,יש לנו ויכוח יסודי ונוקב .כי אסתטיקה
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היא אחד מערכי החיים והתרבות העיקריים ,להרבה מאוד מתושבי העיר הזו,
ולעתים גם מחירים הרבה יותר גבוהים לא יוכלו להשיגה .המבנה ראוי לשימור מכל
בחינה שהיא .בראש ובראשונה בשל ערכו האדריכלי המצוין והגבוה .בגלל היותו
שייך לסגנון האקלקטי ,שלא רבים הבנינים שנשארו להדגימו למען העתיד .בגלל
נקודת המיקום הבלתי רגילה שלו בקרן הרחובות נחלת בנימין ורמב"ם ,המלאים
במבנים לשימור מן המעלה הראשונה .אני מציע לדחות את ההתנגדות באופן חד
משמעי.
מאידך ,בשל מצבו של המבנה ,שהוא רעוע מאוד ובחלקו ,קרסו גם הגגות העליונים.
אני ממליץ לעירית ת"א לעשות כל מאמץ ,לבחון באופן יסודי את העלות האמיתית
של השיפוץ השימורי ,והתיקונים היסודיים הנדרשים ,ולבוא לקראת בעלי הנכס
בסיוע למימוש השיפוץ ,ע"י מתן זכויות נוספות אם יהיה צורך וכן כל סיוע לוגיסטי
אפשרי כולל העמדת מנהל פרויקט לפעולת השימור .תשובות לסוגיות נוספות
שהועלו ע"י מר אליאשווילי כגון זכות הקנין ועוד ,ניתן למצוא בפרק המבוא
שבדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 27 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' נחלת בנימין 39
788
המייצג  -עו"ד ובר ,עו"ד רונן עזורי
המתנגדים  -הבעלים  -רות בן
עוזר ,ולנטין רג'ואן ואחרים
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
בהכללת הבנין בתכנית נשוא ההתנגדות דנן ,ובסיווגו כמבנה המיועד לשימור יש כדי
לגרום לנו נזקים כבדים ביותר כפי שיפורט להלן:
 .1הנזק הראשון והמיידי הינו מעצם הטלת החובה על כתפינו לבצע ,על חשבוננו,
את עבודות השימור כאשר הטלת החובה הנ"ל ,מהווה נטל כספי כבד.
 .2הטלת נטל כספי זה עשויה אף לסכל ,בפועל ,את ניצול מלוא זכויות הבניה בין
אם מפאת הנטל הכבד הכרוך בכך ובין אם מטעמים של חוסר כדאיות
כלכלית.
 .3יש לציין כי בנוסף לנזקים הרבים ולקשיים אשר ייגרמו לנו ,כאמור לעיל
ולהלן ,תוטלנה מגבלות וייגרמו קשיים נוספים בכל הקשור לאופן ביצוע
עבודות השימור/הבניה שכן ככל שעבודות השימור/הבניה תהיינה מורכבות
יותר הרי שהדבר יקבל ביטוי גם בעלויות הכרוכות בביצוע העבודות.
 .4זאת ועוד ,ומאחר שניתן לעשות שימוש בבנין לייעוד מסחרי ,הרי שסיכול
אפשרות שלנו לנצל את מלוא זכויות הבניה ,מונעת מאיתנו מלמצות גם את
הפוטנציאל הגלום בבנין כנכס מניב ,על כל הנזקים הכספיים הכבדים
המשתמעים מכך.
על פי ייעוץ משפטי שקיבלנו ,מהאמור לעיל עולה כי יש בתוכנית כדי לפגוע פגיעה
חמורה בזכות הקנין שלנו ובאופן שאינו עולה בקנה אחד עם חוק יסוד "כבוד האדם
וחירותו" ,תשנ"ב .1992-יש בעיה לסחור בנכס ,כי כותרת "השימור" מבריחה
קונים .המגבלות מטילות נזק שהוא כבד ביחס לתועלת.
עלויות השיפוץ "השימורי" ,גבוהות משמעותית משיפוץ רגיל.
לאור כל האמור לעיל ,הועדה המקומית לתו"ב הנכבדה מתבקשת בזאת לקבל את
ההתנגדות ולהשמיט את הבנין מרשימת המבנים המיועדים לשימור.
לחילופין ,ובמידה ותדחה התנגדותנו להכללת הבנין ברשימת המבנים המיועדים
לשימור ,הועדה הנכבדה מתבקשת בזאת להורות על צמצום משמעותי של דרישות
הנובעות מהשימור ולצמצם ככל הניתן את הנזקים הכבדים שייגרמו לנו כתוצאה
מהתכנית.
לבנין מוקנות זכויות בנייה בהיקף  - 187.5%זכויות הבניה לא נוצלו במלואן ,ניתן
לבנות קומה נוספת.
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עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1933ע"י האדריכל יהודה מגידוביץ' .דרך
המבנה עובר ציר הליכה להולכי-רגל המחבר בין רחוב קלישר לרחוב אלנבי ,הכניסה
דרך המבואה למבנה .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  29.5 /נק' אבל הוא מיועד
לשימור רגיל .השימוש המקורי היה למגורים ומסחר .כל "הפגיעה" בנכס הזה
מתמצית בהוראות של עיצוב .חוק התכנון נותן סמכות רחבה מאוד למהנדס העיר
לדרוש עיצוב .סעיף  200לחוק התכנון מציין מפורשות כי התערבות בצורת המבנה,
בדרישות החזותיות לגביו וחומרי הבניה שלו ,אינם יכולים לשמש טענה בפי התובע
לפיצוי לפי סעיף  ,197אם הן במידת הסבירות .לדעתם הדרישות אינן פגיעה חמורה
במתנגדים ,אם כי זה עולה יותר כסף .רוב המגבלות המוטלות על מבנה לשימור
רגיל ,מתייחסות לעיצוב ,לטיוח ולפרטים .גם מבנה רגיל שאינו מבנה לשימור צריך
לעבור תהליך מסוים ,שהוא מעכב ,זה לא אומר שהתהליך מיותר .עיכוב של
שבועיים ואפילו חודש אינו פגיעה חמורה או משמעותית בנכס .באשר לנקודת
הסוביקטיביות בבחירת המבנים לשימור ,כדי להבחין בגבולות השימור ,איפה הוא
מתחיל ואיפה הוא נגמר ואיך צריך לטפל בו ,לגבי זה אין כלי מדעי וזו מהותו של
הנושא .עם זאת חוות הדעת והבחירה נסמכת על חוות דעת של מומחים ,בעלי נסיון,
אנשים שרכשו ידע ואנשים שיש להם את התארים ואת הסמכות המתאימה עד כמה
שניתן במסגרת השימור.
המלצות החוקר
מבנה זה הינו מבנה מרשים מבחינה ארכיטקטונית .הוא מהווה ציון דרך מעניין
בהתפתחות הנסיון העיצובי ורמתו התכנונית של האדריכל מגידוביץ' במעבר
מהסגנון האקלקטי לסגנון הבינלאומי .אציין כמה נקודות חשובות לדוגמה ,השילוב
המעניין בין הדגשת המרכיבים האנכיים של המבנה ע"י אבחנה מעודנת בשני
האגפים משני צידי המבנה ,הנוצרים ע"י שיקוע פנימה בחלק המרכזי של המבנה.
עם זאת ,יש הבחנה ברורה מאידך למרכיב האופקי בחלונות לאורך החזית
הראשית .גם העברת ציר הליכה מקשר בין רחובות ראשיים העובר בתוך המבנה
הוא חידוש יוצא דופן .בנין ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מענים לנושא זכויות הקנין ונושאים כלליים אחרים ,ניתן למצוא בפרק המבוא
הכולל בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 28 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' שלוש  32פינת רח' אמזלג 17
1079
המייצג  -אין
המתנגדים  -י .פשדנובק ,י.
עג'מי ,י .חרוש ,ד .נגרין ,י .ששון
עמדת המתנגדים  -לא נכחו בישיבה
המתנגדים הפנו לועדה המחוזית לתכנון ,מכתב )שאינו בבחינת כתב-התנגדות
רשמי( ,בזו הלשון- :
 .1אנו החתומים מטה ,דיירי החלקה הצמודה לבית שלוש ,ברח' שלוש ,32
והמוגדר בתכנית ,נספח מס'  ,1ובנספח מס'  3כ"בית חרושת".
 .2מאחר שבפנייתנו לועדת השימור בעירית ת"א ,לא קיבלנו תכנית מפורטת
המתייחסת לחלקה שבה אנו משתמשים .כן נאמר לנו בעל-פה כי האדריכל
מטעם הבעלים הודיע לעיריה כי הוא התפטר.
 .3אנו דיירים בשכירות מוגנת המשתמשים במבנים ובחצר כמקום לפרנסתנו
ועוסקים במקצועות שונים.
 .4לאור האמור לעיל ,אנו שומרים לעצמנו את הזכות להתנגד בשלב מאוחר יותר
וזאת אם יתברר כי זכויותינו עלולות להיפגע.
עמדת הועדה המקומית -
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בפינת הרחובות שלוש ) (32ואמזלג ) (17קיים קומפלקס בנוי הכולל את ביתו
המקורי של אהרון שלוש ,מחוץ לתחום העיר יפו ,כמו כן קיים בית כנסת קטן על
שמו של גבריאל שלוש ,אחד מצאצאיו ,וכן שרידים של בית חרושת ישן .לקומפלקס
זה שנבנה מחוץ לחומת יפו ,חשיבות רבה מבחינה היסטורית ואדריכלית .שנת
הבנייה הידועה להקמת בית-מגוריה של משפחת שלוש הוא  .1886האדריכל שתכנן
את המבנה אינו ידוע .סגנון הבנייה הוגדר כמיוחד ,משום שאינו תואם את הסגנון
האקלקטי ,אלא במקרה זה אף קדם לו ,והוא מבוסס על סגנון הבניה הערבי של סוף
המאה ה ,19-שהיה אופייני ליפו תחת השלטון העותומני .הציון המשוקלל שהוענק
למבנים גבוה מאוד =  60.0נק'  38.0 /נק' ,דהיינו לשימור בהגבלות מחמירות.
בהערה שנרשמה בכרטיס המבנה לשימור ,נאמר כאילו קיימת המלצה להוציא את
המבנה מתכנית השימור /2650ב' .אני מניח שכוונת המלצה זו היתה לדאוג לשימורו
של המבנה במסגרת תכנית אחרת כנראה  -תכנית "נוה-צדק".
המלצת החוקר -
למעשה התנגדותם של המתנגדים ,לא הועלתה על גבי כתב התנגדות מסודר כדין.
כל שרצו לאמר היה ,כי הם יתנגדו לשינוי בזכויותיהם כדיירים מוגנים .הם לא
פרשו בדבריהם כאילו הם מתנגדים לשימורו של המבנה או קומפלקס המבנים ,כל
עוד נותנים להם להמשיך בשימוש הנוכחי שהם עושים בקומפלקס הבנוי ובחצרו.
מכיוון שלא מדובר בהתנגדות ממשית ,אין למה להידרש .כל עוד שימורו של
קומפלקס זה מעוגן בהגבלות מחמירות בתכנית שימור זו ,אין חשש .ואין למעשה
גם מה לדחות כהתנגדות שלא הוגשה או נשמעה במפורש .אם היו מתנגדים
פורמאלית ,הייתי ממליץ לדחות התנגדות זו.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 30 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור –  1125הכתובת  -שד' תרפ"ט  9פינת רח' חיסין 29
המייצג  -אביבה אריאב )רעיית אורי( ,המבנה
המתנגדים  -אורי אריאב ואחיו
הוזכר גם בהתנגדות הכללית של התאחדות
יהודה
בעלי בתים
עמדת המתנגדים ) -תמצית( -
המייצגת ,גב' א .אריאב ,הודיעה שהיא מדברת בשם בעלה ,נכה משרד הבטחון,
ואחיו ,שהם אנשים זקנים וחולים .אין להם התנגדות לשימור ,אבל למה ההחמרה
הזאת ,כשהכל על גבם של בעלי הבתים .מתוך  6הדירות בבנין 5 ,דירות היו
מאוכלסות )בעבר( ע"י דיירים מוגנים .היום הדירות הללו פונו מדייריהן המוגנים,
בעמל רב ,מסכום שנחסך משכר הדירה הזעום .לפני מספר שנים פנו לחברה
העוסקת בשיפוצים ,החברה הציעה לשפץ את המעטפת החיצונית של המבנה
תמורת קבלת הגג .בימים אלה אמרו להם שהדבר התיישן וזה לא מגיע להם בגלל
מצבו המחמיר של הבית כלומר ,כל השיפוץ שייעשה ,ייעשה על חשבון בעלי הבית,
ואין להם אפשרות כספית .היא עוד היחידה המסוגלת ,בכוחותיה האחרונים לטעון
את טענתם - :שאף אוטוריטה מוניציפלית ,או אחרת ,לא יכולה להטיל על יורשים
זקנים ,נטל כזה ,לשפץ בית כזה עם כל רצונם הטוב .הם רוצים שהבית ישופץ,
ותמיד חלמו שהבית ייראה יפה .ושיוכלו לקבוע לוחית זכרון קטנה על הבנין לזכר
הוריהם ,אנשי העלייה השנייה .אבל הם לא יכולים לעמוד בנטל .הם רואים עצמם
ניזוקים מאוד .אין להם כל אפשרות כלכלית להשקיע מכספם בשימור הבית למרות
רצונם העז .אילו העיריה היתה תומכת בהם בדרך של תוספת בנייה על הגג ,לפחות
קומה אחת שלמה שהיתה מפצה אותם ,יכלו בתמורתה לשפץ את הבנין ,ולהחזיק
בו .כיום הם העמידו את הבנין למכירה .הם החזיקו את הבנין ב"צפורניים" ועכשיו,
בגלל השימור ,הם יצטרכו לשמוט אותו ולמכור ל"קופצים" את "הפרס" הזה שלא
מגיע להם .שיתנו לפחות לבעלי הבתים שהמבנים שלהם מיועדים לשימור בהגבלות
מחמירות ,משהו כפיצוי .פונה לבעלי הרגש שיבינו שיש גם רגשות-לאבן.
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עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
בית אריאב ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה ב 1935-ע"י האדריכלית ג'ניה אורבוך.
קיבל ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  38.0 /נק' .לפיכך הוכנס לשימור בהגבלות
מחמירות .הבנין בנוי על "במה" מוגבהת .נציגות הועדה הזמינו את גב' אריאב לבוא
לפגוש אותן במשרדן בעירית ת"א ,כדי לבדוק איזה זכויות יש לבנין וכיצד ניתן
לממש אותן .בגלל ההגבלות המחמירות לא ניתן לבנות על הגג ,אבל אולי ניתן לבנות
משהו בתוך הבמה המוגבהת .בכל מקרה תכנית השימור אינה מרעה את מצב
המבנה מבחינת זכויותיו .העיריה תסייע להם להעביר את זכויותיהם למגרש
"מקבל".
המלצת החוקר -
דבריה של המתנגדת גב' אריאב היו מכמירי-לב באמת .מדובר באנשים זקנים
מאוד ,שחשים כי אינם יכולים לטפל בעצמם במצב הזה והם זקוקים לסיוע .בדיוק
לכך כיוונו כשהצענו את הטיפול במבנים לשימור ע"י מנגנון יישום מיוחד שיוקם
ע"י עירית ת"א .במקרה ספציפי יהיה צורך להעמיד מנהל פרויקט שיטפל ביישום
העברת הזכויות למגרש "מקבל" ,ולטפל גם בשיפוצו השימורי של המבנה.
המבנה ברמה גבוהה מבחינה ארכיטקטונית ,מדגים בתחכום רב ,את סגנון
"הבאוהאוז" ,את סוגי המרפסות השונים ,הן המובלעות והן הזיזיות  -הבולטות,
אבל הכל מתוך עידון ,כשרון וטעם רב .הבנין ראוי ללא ספק לשימור ,ולכן מומלץ
לדחות את ההתנגדות .מאידך ,מן הראוי לסייע למתנגדים ולתמוך בתהליך ביצוע
השימור והעברת הזכויות המגיעות .המרפסות שנסגרו בצורה שונה ,בתריסי
פלסטיק ,נפגעות מאוד במראה שלהן מבחינה אסתטית .יש להניח ,שלאחר השיפוץ
"השימורי" ,יחזור המבה לימי זוהרו ,מבחינת מראהו הארכיטקטוני והאסתטי.
הערה -
ארבעת המבנים הבאים יוצגו באופן כללי ע"י התאחדות בעלי הבתים בישראל
והעומד בראשה אבי רוזן ז"ל ,בישיבה הרביעית  -מס'  - 4שהתקיימה ב.30.3.03-
לא נמצאו להם כתבי התנגדות נפרדים והם לא נכחו בישיבת ההתנגדויות מס' .14
לכן לגבי טענות כלליות ,יש לפנות לדברי אבי רוזן ,כפי שהושמעו בישיבה מס' 4
) .(30.3.03אומר מראש שהמלצתי לגבי כל הארבעה ,היא לדחות את ההתנגדות,
ולהמליץ על שימור המבנים.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 32 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' ריינס 17
המייצג  -באופן כללי  -התאחדות בעלי בתים
המתנגד  -טייכמן גדעון
עמדת הועדה המקומית -
בית טייכמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1936ע"י האדריכל י .מגידוביץ'.
ציונו המשוקלל מעל לבינוני  60.0 -נק'  28.5 /נק'.
המלצת החוקר -
המבנה במקור ,היה מבנה חזק ומרשים בעיצובו .סגירת המרפסות פגעה קשות
במראהו .יש להניח שלאחר שיפוץ ישופר מראהו ויחזור לקדמותו .החלק שנפגע
ביותר הוא החלק התחתון שגם נאטם .גם הפגיעה בגינה הקדמית קשה ,והפיכתה
למגרש חניה דורשת טיפול .ממליץ לדחות את ההתנגדות .טעון שיפוץ דרסטי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 33 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור  159 -הכתובת  -רח' הירקון 88א'  -פינת רח' בוגרשוב
2
המייצג  -התאחדות בעלי בתים  -באופן כללי
המתנגד  -גדעון טייכמן  -לא נכח
בישיבה
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
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בית טייכמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1933ע"י אדריכל יהודה
מגידוביץ' .ציונו המשוקלל למעלה מבינוני =  60.0נק'  28.0 /נק'.
המלצת החוקר -
מבנה אופייני לסגנון הבינלאומי ,אך ללא מרפסות המבנה מעוצב בצורה נקייה
ייחודו בשני מרכיבים ,פנל של חלונות השקוע פנימה בתוך קיר המבנה .ורצועת
חלונות אופקית המודגשת ע"י גליפים )חיתוך פנימה בטיח( .המבנה לא מלהיב ,אך
ראוי לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 34 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור –  1096הכתובת  -רח' שלמה המלך 60
המייצג  -התאחדות בעלי בתים  -באופן כללי
המתנגד  -אוקסמן אריה
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית שנץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1935ע"י אדריכל מרדכי רוזנגרטן.
ציונו המשוקלל בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
המלצת החוקר -
מבנה מצוין של האדריכל המשובח מ .רוזנגרטן .לו אני הייתי מעניק את הציונים
למבנה זה היה זוכה ב 3-נקודות נוספות ,לפחות .ייחודו במרפסות זיזיות בולטות
ארוכות מאוד דמויות האות "ר" ,העוטפות ברצף שתי חזיתות של המבנה ,וכן
הנסיגה לאחור בחזית של הקומה האחרונה ,הגבוהה .ראוי מאוד לשימור .ממליץ
לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 35 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' אהרונוביץ  10פינת רח' גליקסון
11
16
המייצג  -התאחדות בעלי בתים  -באופן כללי
המתנגד  -ורוניק פחימה
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית חנוך ,מבנה סגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכלים ברזילי
והאוסמן.
המבנה קיבל צו בדרגה  3של מבנה מסוכן ,וזאת למרות שכבר פעמיים לפני כן שוקם
המבנה ,בשנים  1950ו.1973 -
ציונו המשוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  39.0 /נק' לשימור בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר
הבנין ייחודי מאוד בגלל היותו מחולק לשני גושים מחוברים ,שהאחד שקוע פנימה,
ביחס למשנהו .כמו כן מיוחדות מאוד מרפסותיו המאורכות העוטפות חלק גדול
מהמבנה ומתעגלות בקצותיהן .המעקות משולבים ממסדים נמוכים בנויים
ומעליהם מעקות "שקופים" מצינורות ברזל .בנין ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות
את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 36 - (14
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' רופין  2פינת רח' יהואש 4
1006
המייצג -משרד עו"ד גורניצקי ,עו"ד דפנה
המתנגד  -עו"ד דפנה טלגם
טלגם
עמדת המתנגדת ) -תמצית( -
ההתנגדות הוגשה בשם אביה ז"ל ובשמה .מבקשת להתרכז בתחילה בשני נושאים,
האחד זה נושא הקריטריונים לבחירת המבנים והשקיפות של הבחירה.
הנושא השני זו הפגיעה הכלכלית בקנינם.
השאלה אינה רק כיצד סווג הנכס הספציפי שלהם כנכס לשימור ,אלא גם כיצד
צומצמה רשימת המבנים מ 3700 -לכ 1000 -מבנים.
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לגבי נושא הפגיעה הכלכלית ,היא אינה חושבת שיש איזון כלכלי מתאים בתכנית.
לא נמצא קשר בין הכרזה לשימור לבין ערכו של הנכס .כדי להגיע למסקנה כלכלית
היה צריך להשוות מבנים לשימור למבנים שאינם לשימור .ומה היתה התועלת
הכלכלית שהפיק בעל הבית שהמבנה שלו לא נכלל במסגרת השימור ,לעומת
התועלת הכלכלית של בעל הבית שהמבנה שלו נכלל במסגרת השימור .בענין
הזכויות הכלכליות שנפגעות מדובר לא רק בקיימות אלא גם בעתידיות .עיר היא
דבר חי ונושם ופה מקפיאים מצב קים .היא מתייחסת לעושק הכפול ,לא רק שנפגעו
אנשים ,בעלי הבתים ,מחוק הגנת הדייר מלפני עשרות שנים .אלא ,שלאנשים יש
כיום נכס והם אינם יכולים לממש אותו באופן חופשי ,זה פוגע בזכות הקנין.
עמדת הועדה המקומית -
בית חברת פינת אור בע"מ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1947ע"י
האדריכלים א .גליברמן וג .פרנקל .הציון המשוקלל שניתן למבנה הוא בינוני = 60.0
נק'  26.0 /נק'.
הדיבור על זכויות קנין עתידיות כזכות מוקנית .אינה נכונה ,הן אינן זכות השייכת
לבעלים ,אלא אם כן אושרו בתכנית .פגיעה כביכול בציפיות לתכנון בעתיד ,אינה
פגיעה בקנין .התכנית משביחה סוג זה של מבנים הבנויים על קומת עמודים חלקית,
כי יש להם זכות לשלושה חדרי יציאה לגג לפי מספר הדירות .התכנית מאפשרת
איחוד חדרי היציאה לגג לדירה אחת גדולה יותר .לפי ההערכה מדובר בדירה נוספת
על הגג ששטחה יותר מ 100-מ"ר .כך שהתכנית בפרוש משביחה את הסוג הזה של
הבתים .תכנית השימור אינה לוקחת זכויות בנייה ואינה מגבילה זכויות בנייה.
המבנים בסגנון הבינלאומי לא נבחרו לתכנית השימור ,בגלל האפשרות
הספקולטיבית שתהיה הכרזה על ת"א כמורשת שימור עולמי ע"י ארגון אונסקו.
המבנים נבחרו לשימור על בסיס הקריטריונים שנבחרו.
המלצת החוקר
המבנה הזה הוא דוגמה נהדרת למבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר .המבנה גם נראה
ומתוחזק באופן נפלא ,ממש תענוג לעיניים .לא בכדי קיבל את הציון  6.0נק' עבור
מצבו הפיסי.
אבל גם מבחינת תכנונו האדריכלי האסתטי ,היחס בחזיתות השונות בין המרפסות
הזיזיות הבולטות לבין חלק החזית שבו "קרועים" פתחי החלונות בלבד ,הוא יחס
פרופורציונלי מאוזן .גם הקפיצה הקטנה והאלגנטית בגוש החזית הדרומית ,שוברת
את הרצף של החזית הארוכה ומעדנת אותה .בסך הכל מבנה פשוט ומצוין .לדעתי
היה ראוי לציון משוקלל גבוה מ 26.0 -נק' .ראוי מאוד לשימור .ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
התשובות לנושא הכלכלי ולנושא הפגיעה בזכויות הקניניות מצויות בפרק המבוא
הכולל בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 40 - (14
הכתובת  -רח' פינסקר 19
מס' המבנה ברשימת השימור  -הוא אינו
כלול
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -אלי אורצקי
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
מייצג את אימו שירשה את הנכס הזה .הבנין הוא בן שתי קומות מעל קומת מרתף
חלקית )מוגבהת( .עד היום נוצלו כ 700-מ"ר מתוך זכויות הבניה התקפות .ניתן
לנצל עוד כ 500-מ"ר עד  600מ"ר .תכנית זו אושרה במסגרת תכנית לב העיר ואינה
מופיעה ברשימת המבנים לשימור של תכנית /2650ב' .בקשתו להתחשב במצבו של
הבנין בנין שנבנה ב .1926-לכל הדעות מבחינה כלכלית ,קשה מאוד להשכיר אותו,
הבנין מתפורר .הם מבקשים להצטרף לתכנית שימור זו ,הנוכחית.
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העובדה שבנין זה לא נכלל בתכנית השימור הנוכחית ,גרמה נזק לבעלי הנכס .הם
היו זכאים לתבוע תביעת פיצויים על ירידת ערך ,משנת  .1994אבל עברה התקופה.
אם היו מצרפים אותם לתכנית הנוכחית הם כן היו זכאים לתבוע תביעת פיצויים.
הם מבקשים להוריד את דרגת השימור לעומת הדרגה המחמירה בה הם נמצאים.
בסיכום ,הם מבקשים להצטרף לתכנית ,גם כדי ליהנות ממקצת ההטבות שנותנת
תכנית שימור זו ,וגם לקבל את האפשרות לתבוע תביעת פיצויים.
עמדת הועדה המקומית -
אינם יכולים לקבל בקשות מהסוג הזה .עד היום אושרו הרבה מאוד תכניות ,שכללו
גם מבנים לשימור .כל תכנית באה בתקופתה עם המכשירים שלה והמירשם שלה
ופתרה את הבעיות לאותה מסגרת .לא נכון יהיה לנסות לפתור בעיות פרטניות של
בעלים של התכניות האחרות במסגרת התכנית הזאת .אין שום סיכוי שהם יכולים
לפתוח עכשיו את התכנית הזאת ולהתחיל להתמודד עם בעיות שהן מסוג שונה
ושנידונו במסגרות אחרות .זה גם מהווה תקדים לגבי עשרות מבנים אחרים שענינם
נסגר .הם אינם יכולים לפתוח את זה מחדש .זה חוסר אחריות גמור אפילו לשקול
את הרעיון הזה .המבנים שבתכנית "לב תל-אביב" מוגנים ,יש להם הוראות שימור
ראויות ,אין שום צורך להוסיף אותם לתכנית שימור זו.
המלצת החוקר -
התנגדות זו יוצאת דופן במובן זה שהמתנגד מבקש להכניס את מבנה שמדובר בו
לתוך תכנית שימור זו /2650ב' ,בעוד שכל המתנגדים האחרים מבקשים לצאת
מהתכנית .הבעיה עם תכנית השימור הנוכחית הוא העומס הגדול ,אולי גדול מדי,
של מספר המבנים שנכללו בה .לכן אין במגמה של להכניס פנימה לתוך התכנית
מבנה נוסף ,משום כיוון נכון .מטרתה העיקרית של התכנית היא להגן על המבנים
לשימור מפני הריסה .במבחן זה המבנה המיוצג ע"י מר אורצקי ,מוגן כבר ע"י
תכנית אחרת ,היא תכנית "לב-העיר" ,ושימורו של מבנה נאה זה בסגנון האקלקטי
מובטח .אם הכוונה להגיש תביעת פיצויים נוספת ,זה לא מה שחסר לתכנית
השימור הנוכחית .יש להאזין גם לדברי נציגי הועדה המקומית בענין התקדימי.
קבלת הבקשה להכניס מבנה זו לתוך התכנית עלול לגרור עשרות תביעות נוספות,
לפיכך ,עם כל הצער שבדבר ,אין אפשרות לקבל את הבקשה יוצאת הדופן הזאת
והמלצתי היא לדחות את ההתנגדות )ואת הבקשה(.
ישיבה לשמיעת התנגדויות מס'  15לתכנית שימור ת"א
מס' /2650ב' בפני החוקר  -אדר' י .גולני התקיימה בת"א 29.6.03
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור –  860הכתובת  -רח' פינס  ,43-41פינת דרך יפו 3 -
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -רפאל חיים קטה
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המתנגד הינו מנהל ובעלים של חברת "ר.ר .קטה  -השקעות ומסחר".
.1
זכויות החברה ל 4-יחידות בקומות השונות.
.2
התכנית לשימור פוגעת בחברה.
.3
 .4הבנין בו נמצאות היחידות שלהם ,הוא מבנה ישן ודווקא עם הריסתו ניתן
יהיה לשמור על זכויות החברה.
 .5אין לבנין ערך שימורי מבחינה ארכיטקטונית.
 .6לפי הידוע לו ,בחלקה שלידו עליה בנוי "בית נחושתן" ,מתכננים בניית מגדלים
בני  28קומות .הבנין שלהם ישן מאוד ,הם יכולים להרוס אותו ולבנות בנין
מודרני חדש וגדול .בעיית החנייה אינה קשה ,כי יש שם מגרשי חניה גדולים
מאוד.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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בנין הטאבו ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1936ע"י אדריכל לא ידוע.
שימושו המקורי בתכנית היה כבנין לבנק )לא ידוע איזה( .בשל חשיבותו האדריכלית
וההסטורית קיבל ציון משוקלל גבוה =  60.0נק'  31.0 /נק' .למערכת התכנון לא
תהיה התנגדות לצרף את המבנה הז לתכנית מפורטת נקודתית ,שתכלול גם את
המגרש הקרוב אליו מצפונו ,הנמצא על דרך מסילת הרכבת מצפון .אין הכוונה
להוסיף למבנה זה זכויות בניה רבות ביחס למבנים האחרים ברחוב ,אלא בחלק
האחורי של המגרש באמצעות תכנון נקודתי עם המגרש הגובל בו מצפון .בעבר היו
מגעים כאלה אך התהליך לא מוצה .התנאי היה ,לשמר את המבנה ,ולפזר את
זכויות הבנייה על-פני המגרש המאוחד .אילו היה רעיון זה מגיע לכלל גיבוש ,ניתן
היה להוציא את המבנה הזה ,מתכנית השימור ,ושימורו היה מובטח באותה תכנית
מפורטת .מכיוון שיוזמה תכנונית זו לא התקדמה ,נשאר המבנה בתכנית השימור
הזו והיא שאמורה להגן עליו .תכנית השימור אינה מונעת הכנת תכנית מפורטת
נקודתית בעתיד על שלושה מגרשים שיאוחדו ובתנאי שמטרות השימור של מבנה זה
תישמרנה .אבל לא בכל מקרה חייבים לאחד את המגרשים עם המגרש לשימור,
יכול להיות מצב שבו מתווספות זכויות בניה כמו ב"בית נחושתן" וחלק מההסכם
כולל הטבות המחייבות כנגד זה שימור ואין הכרח שיאוחד עם הבנין לשימור .היזם,
בעל המגרש אליו מתווספות הזכויות ,מתחייב לשאת במטלת השימור.
זכות הדיבור האחרונה למתנגד -
כאן שמע לראשונה על אפשרות האיחוד עם מגרש אחר ועבורו זה חידוש גדול.
מבקש להיפגש עם צוות השימור בעירית ת"א ולקבל פרטים יותר מדויקים .נציגי
העיריה הביעו רצונם להיפגש עם מר קטה ולהידבר איתו.
המלצת החוקר -
במצבו הפיסי הנוכחי ,המוזנח יחסית ,עם המזגנים שניתלו במקומות שונים
באקראי ,עם סגירת מרפסות לא אסתטית וכו' ,נראה המבנה לא אטרקטיבי
במיוחד .אך מי שמסוגל לדמיין את מראהו לפני  60שנה ויותר ,יכול להתרשם
שמדובר היה אז בבנין מרשים ,מבחינת הבלטת הגוש הקדמי ,נפחו עוצמתו ופרטיו.
הפינה המעוגלת המרשימה בקרן הרחובות פינס ודרך יפו והחלונות המתעגלים
המלווים אותה .גם המרפסות הזיזיות הבולטות והחלונות במימד האופקי הוסיפו
נופך למבנה .ובכל זאת אני מתנגד גם במקרה זה לציון המשוקלל "המנופח" שניתן
למבנה ע"י צוות השימור .אין שום הצדקה להעניק  3.0נק' לקונסטרוקציה וחומר
הבנייה )למרות שחלק מקומת הקרקע צופה באבן( .כמו כן 6.0 ,נק' עבור המיקום
מוגזמות מאוד ,ואם היו ניתנות  4.0נק' בסעיף זה ,היה הדבר מוצדק 3.0 .נק' ניתנו
עבור ערך חברתי/היסטורי .אמנם זהו בנין הטאבו )מרשם המקרקעין( ואולי במקור
היה ממוקם בו סניף ראשי של בנק ,אבל הניקוד בגין פרמטר זה מוגזם גם הוא .בסך
הכל אם היה הבנין מקבל בין  22.0נק' ל -ל 24.0 -נק' ,ציון פחות מבינוני ,זה היה
עושה עמו צדק .איני נכנס פה לסוגיה ,אם הבנין יתאחד לבסוף עם המגרש הגובל בו,
כי לפי התרשמותי הכוללת ,הבנין ראוי לשימור ,ולכן כל המניפולציות הללו חסרות
משמעות לגבי .לא משנה לי מה יהיה מצב הבעלות והזכויות .את המבנה הזה יש
לשמר כשימור רגיל ,כדי לנקות את המבנה ולהעמידו על רגליו מבחינה חזותית-
ארכיטקטונית .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 ,3 ,4 - (15
הכתובת  -רח' מוהליבר  29פינת רח' קלישר 13
מס' המבנה ברשימת השימור – 706
מייצגים  -אין
המתנגדים  -עמוס פרושן ,וגלברג
מרדכי ,אלי שפלר
עמדת המתנגדים )תמצית(  -לא נכחו בישיבה -
הערה  -למרות ששלושת המתנגדים הגישו התנגדותם בנפרד ,אני מרכז ההתנגדויות
ואענה עליהן במשותף ,כי הם השתמשו גם באותו נוסח התנגדות.
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התנגדותם מבוססת על סעיפים שונים בתכנית מהם נובעים פגיעה ,קיפוח ונישול
של בעלי זכויות נכסיות ,בתוך העיר ת"א ,מזכויותיהם ,באופן שרירותי ומבלי
להציע שיפוי או פיצוי בגין פגיעה ,קיפוח ונישול אלה וללא ביקורת ציבורית נאותה.
המתנגדים ערים ומודעים היטב לתועלת הציבורית שתצמח משימור בנינים אך
אינטרס ציבורי זה חייב להתממן מקופת הציבור ולא מכיסו הפרטי של בעל נכס
שאיתרע מזלו והנכס שלו נמצא ראוי לשימור ,במיוחד מקפחות ההוראות ,על פיהן
נשללות מבעלי נכסים לשימור הנמצא בתוך מתחם לשימור ,זכויות המוענקות
לבעלי נכסים אחרים במרחב התכנית )לענין זה שלילת ההטבות שקולה לקיפוח(.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
המבנה הוא מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת  1922ע"י האדריכל וילסון.
המבנה בעל חשיבות אדריכלית והיסטורית .ציונו המשוקלל גבוה  60.0 -נק' 31.0 /
נק' .ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה הוא מבנה אקלקטי נאה ומרשים למרות היותו בן  2קומות בלבד .ייתכן בשל
הפיצול לשני אגפים משני עבריו של חדר מדרגות מרכזי .הרושם החיצוני מתעצם.
מעקה הגג המקורי שהיה מורכב מבלוסטרדות ,דהיינו מעקה אופקי על גבי
עמודונים קטנים ,נהרס והתבלה כנראה בחלוף השנים .במקומו נבנו מעקות
אטומים ולא "שקופים" למחצה כמקודם ,למרות שינוי זה המבנה לא נפגע בצורה
קשה והוא עדיין אסתטי ומרשים.
בחזיתות המזרחית והמערבית שלו יש הבלטות בקירות המבנה שהופכות את החזית
ל"חיה" יותר ודינאמית ובכך למעשה ,אין אף חזית אחת שהיא "אילמת" .לכל
החזיתות יש "פרצוף" ברור ,מובן ואנושי והן "משוחחות" עם סביבתן .זו הסיבה
להגדרתי את הבנין ,כאנושי ,סימפטי ומלא חן .איני יודע מהו הערך ההסטורי של
המבנה ,זה אינו מצוין במקורות שבידי אבל הוא לבטח בעל ערך ארכיטקטוני ברור.
ייתכן שהציון שניתן למבנה מוגזם במקצת ,וציונו הראוי היה עשוי לפחות ב 2.0-נק'
או  3.0נק' ,אבל עדיין זה מותיר מבנה לשימור עם ציון למעלה מבינוני .המסקנה
שלי ,ראוי לשימור ,ולכן אני ממליץ לדחות את ההתנגדויות .בנוסח ההתנגדויות יש
הרבה אי הבנה לעקרונות התכנית לשימור ,וכנראה שהם גם אינם מוכרים כהלכה
למתנגדים .כך למשל ,זה נכון ששימור הוא אינטרס ציבורי בעיקרו ,אך הוא גם
אינטרס של הפרטים .עליית ערכו של מבנה לאחר השימור ,נותרת רכושו הבלעדי
של בעל הנכס .מבעלי הנכסים לא נשללות זכויות כמתואר בהתנגדות .להיפך,
התכנית מזכה את בעלי הנכס בהטבות ובתמריצים ממשיים ,בדמות זכויות בנייה
נוספות ,אותן יוכלו במקרה זה לממש במסגרת המבנה שלהם.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (15
הכתובת  -שד' בן גוריון  64פינת ריינס 60
מס' המבנה ברשימת השימור 208 -
המייצג – אין
המתנגד  -נועם ומדלן אונגיל  -בעלי דירה
בבנין
עמדת המתנגדים ) -תמצית( -
 .1המתנגדים הינם בעלי דירה בבנין זה ובעלי מנייה באגודה  -השיתופית של
מעונות עובדים ,ורואים עצמם נפגעים מן התכנית.
 .2הם מתנגדים להגבלות הבנייה שיוטלו על דירתם ,על הבנין ועל המתחם כולו.
 .3אישור התכנית יגרום לירידת ערך דירתם.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
מבני מעונות עובדים ז' ,מבנים בסגנון הבינלאומי ,שנבנו בשנת  1936ע"י
האדריכלים ישראל דיקר ויוסף נויפלד .הציון המשוקלל של המבנה הגדול הזה הוא
גבוה =  60.0נק'  29.5 /נק' .המגרש עליו נבנה המבנה הזה ,גדול יחסית  5.686דונם.
האדריכלים קרל רובין ואדריכל אריה שרון היו כנראה שותפים גם הם לתכנון.
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כזכור היה אדריכל א .שרון מעורב בתכנון כל מעונות העובדים בשנות השלושים של
המאה ה .20-ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מעונות עובדים ז' ,הוא חלק ייצוגי במפעל הבנייה הקואופרטיבי למגורים שאיפיין
את העיר תל-אביב בשנות השלושים של המאה שעברה .מכאן ,שלבד מערכו
הארכיטקטוני ,יש לו גם ערך חברתי-הסטורי ,ומעניין שנקודה זו אינה נזכרת כלל
במתן ציון לפרמטרים השונים של המבנה .נקודה מוזרה נוספת היא ,שאדריכלים
כה ידועים ומבכירי אדריכליה של ישראל כיוסף נויפלד ואריה שרון ,זוכים בסך הכל
לציון  3.0 -נק' ,זוהי הענקת ציון בלתי מוסבר .המבנים עצמם ,הם מבנים פשוטים
וחזקים בהופעתם עם קו אופקי נמרץ של החלונות המאפיין מבנה זה .בדרך כלל
מעונות העובדים הצטיינו בנקיון קוויהם ובפשטותם ,כיאה למשמעותם כמגורים
צנועים לאנשי העמל של שנות השלושים .אין עובדה זו גורעת כמלוא הנימה מן
השפעתה של המסה הגדולה המתוכננת כאן ,שיש לה היגד עז ומודרני גם בימים
אלה .לדעתי המבנה ראוי לשימור ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות .התייחסות
לנושאים נוספים בהתנגדות ,כגון ירידת הערך וכו' ,נא לראות בפרק המבוא שבדו"ח
החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 6 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' אלנבי  ,121פינת רח' לבונטין ;4
2
127
המייצג  -עו"ד א .סוכובולסקי
המתנגד  -עו"ד א .סוכובולסקי
עמדת המתנגד ) -תמצית(  -לא נכח בישיבה -
המתנגד הינו בעל יחידה בבנין שברח' לבונטין .4
.1
 .2הבנין הנ"ל אינו בעל איכוית ארכיטקטוניות הראויות לשימור ועל כן אין
להטיל על בעלי היחידות בבנין נטל נוסף של שימור הבנין ,מעבר לחובה
לתחזק אותו.
 .3דווקא הטלת נטל של שימור הבנין בהתאם לתכנית ,תביא למצב שבעלי הבנין
יימנעו מלתחזק ולשמור על מצבו התקין של הבנין בשל עלויות השימור,
הגבוהות פי כמה משיפוץ רגיל של בנין.
 .4באופן פרדוכסלי ,הטלת נטל השימור על בעלי הבנין יביא להידרדרות במצבו.
שכן כבר כיום מסרבים בעלי היחידות בבנין לתחזק ולשפץ אותו מעבר
למינימום ההכרחי.
 .5אין זה צודק וראוי לקבוע הוראות שימור מבלי שהציבור ישתתף או ישא
בחלק משמעותי של עלויות השימור.
עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
בית מויאל-זילברשטיין ,הינו בנין בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1947ע"י
האדריכל ב .רפפורט .המבנה קיבל צו בדרגה  ,3 -כמבנה מסוכן .הציון המשוקלל
שקיבל הוא בינוני =  60.0נק'  26.0 /נק'.
אמנם רשום בכרטיס המבנה שהשימוש המקורי שנועד לו היה מגורים .אבל כעבור
שנים מעטות מעת הקמתו ,היה המבנה הזה מיועד למסחר ולמשרדים .ממליצים
לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה זה הוא מבנה טיפוסי לסגנון הבינלאומי המאוחר ,מן הטיפוסים המשולבים
של קומת קרקע מסחרית וקומות עליונות המשמשות למשרדים .המבנה אמנם
אופייני לתקופתו וערכו האדריכלי לדעתי ,בינוני מבחינת עיצובו .אבל בכל זאת יש
שני שיקולים להכניסו לתכנית השימור .האחד ,שהוא מהווה דוגמה אופיינית טובה
לסוג זה של מבנים ,ובכל התכנית לשימור אין יותר משניים או שלושה מבנים מסוג
זה ולכן כדאי שיישאר מוגן בתכנית .נימוק נוסף הוא שרחוב אלנבי הוא רחוב שבו
מבנים רבים לשימור ,ותוספת של מבנה ראוי לשימור מחזקת את מסת המבנים
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הכוללת לשימור ,ולכך יש אפקט חיובי .המבנה יוכל לבנות בנייה נוספת על הגג
במידה ויש לו זכויות בנייה מצטברות .אני ממליץ לדחות את ההתנגדות .מענה על
נקודות נוספות בפרק המבוא של דו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' הרכבת  - 2 ,4פינת רח' מקוה
416
ישראל 1 ,3
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -יעקב עזרן
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -יו"ר ועד הבנין
אין ביכולת דיירי הבנין לשפץ את הבנין ולשמרו .הבנין במצב מסוכן.
.1
 .2הבנין רעוע ,קירותיו מתפוררים .נמצא בבדיקות גז רדון במרתף שהוא מלא
עובש למרתף חודרים מי תהום ומי גשמים.
 .3מתחת למבנה ,בורות ספיגה מלפני  70שנה ,בעומק של כ 15-מ' וקיימת סכנה
שבורות אלה יקרסו.
 .4המהנדס א .זטולסקי מטעם מחלקת הפיקוח על הבנייה של עירית תל אביב,
בדק את המבנה ביוני  ,2002ומצא שהודעתו בדבר הצורך להרוס את מבנה
השרותים החד קומתי בחצר הבנין )בן  3הקומות( ,משנת  ,2000טרם בוצעה.
למרות שזו היתה הודעה מחייבת בדבר טיפול במבנה מסוכן בדרגה  .4הודעה
שחייבה הריסת מבנה השרותים באופן חד משמעי פן יגרום נזק לדיירי הבנין
או לציבור.
 .5הם מבקשים להוציא את הבנין מתכנית שימור המבנים ,כדי להרוס את הבנין
ולבנות בנין חדש במקומו.
 .6הבנין שייך ל 17-בעלי נכסים בבנין .בבנין יש דירות מגורים ויחידות עסקיות.
המלון נסגר מזמן.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מלון "המזרח"  -מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1936ע"י האדריכלים יעקב
אורנשטיין ושלמה ליאסקובסקי .הציון המשוקלל שקיבל מבנה זה גבוה =  60.0נק'
 33.0 /נק' ,ולכן נקבע לשימור בהגבלות מחמירות .המבנה באמת מוזנח) .נשאלת
השאלה אם המבנה מוזנח ,מדוע נתנו לפרמטר של מצבו הפיזי  3.0 -נק' ,שזה מצב
בינוני לפחות?  -י .גולני( והוא מוזנח מחמת ריבוי הבעלים.
הפתרון למבנה זה ,בהעברת זכויות הבנייה שהן כנראה לא מבוטלות ,למגרש מקבל.
המבנה ניחן בערכים עיצוביים גבוהים ,הוא נראה מאורך ודימויו כדמות רכבת
)אולי בהשראת מסילת הברזל שהיתה צמודה אליו( .האדריכל שתכננו ,שלמה
ליאסקובסקי ,נחשב אחד האדריכלים הטובים בארץ ישראל ,אך לצערנו ירד
מהארץ.
המלצת החוקר -
המבנה מבנה מאוד מרשים וייחודי ,למרות מצבו הפיסי הרעוע .הבנין ארוך יחסית,
עם מרפסות זיזיות בולטות ,בקומה השנייה והשלישית לאורך הבנין כולו ,גם
החלונות האופקיים ,והעמודים בקומת הקרקע ,מקנים למבנה תחושת קצב חזקה,
ומייחדים אותו ממבנים אחרים בתקופה זו.
המבנה ראוי מאוד לשימור ,אך בגין מצבו המוזנח ,והתשתיות הקורסות יהיה צורך
להשקיע בו השקעה כספית רצינית בשיפוצו "השימורי" ומאידך יהיה צורך לסייע
לבעלי הבנין במציאת מגרש "מקבל" מתאים לניוד זכויות הבנייה שלו .מכאן ,יהיה
צורך לסייע ,סיוע מלווה לאורך התהליך ע"י מנגנון היישום ,אולי אף העמדת מנהל
פרויקט לליווי התהליך כולו .בסופו של דבר ,הדבר חשוב וכדאי לעיר .בעלי המבנה
חייבים להידבר עם אנשי צוות השימור לבירור זכויות הבנייה הכוללות שלהם.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור –  448הכתובת  -רח' השימור  10פינת רח'
נחלת בנימין 14
המייצג  -עו"ד רון גזית רוטנברג ושות' עו"ד י.
המתנגד "redland" group inc. -
עבר
רות שפייזר
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
 .1המתנגדת מייצגת חב' נכסים זרה מחו"ל שרכשה נכסים רבים בת"א והרבה
מהם נכסים המיועדים לשימור.
 .2בהתאם לקריטריונים שנקבעו ע"י עורכי התכנית ,לא היה מקום להכריז על
המבנים הללו כמבנים לשימור.
 .3המבנה הספציפי ברח' נחלת בנימין  14פינת רח' השומר  ,10זכה בציון
משוקלל בן  26.5נק' ,לדעתם בהתאם לקריטריונים שנקבעו ,הניקוד המצטבר
אינו עולה על  11.0נקודות ,משמע נמוך מהסף הנדרש בכדי להכריז על מבנה
לשימור )מינימום  20.0 -נק'(.
 .4המתנגדת סבורה כי גם ביחס למבנה ברח' רמב"ם ) 18פינת רח' מוהליבר(,
ניתן ניקוד גבוה מדי וכי מומחים לתחום השימור סבורים כי הניקוד הראוי
למבנה זה אינו עולה על  20נק' ,לפיכך אין להכריז על מבנה זה כמבנה
לשימור.
 .5רוצה לדבר בערך על  15בנינים )למרות שלא הגישה כתבי התנגדות פורמליים
לגביהם(.
 .6הבעיה העיקרית מבחינתם היא ,שהיתרי הבנייה שהוצאו למבנים לשימור
בשנים האחרונות ,הכוללים התייחסות והנחיות לשימור חלקי בנין שונים,
חלונות ,חדרי מדרגות ,מעקות ,חזית המבנה ,ועוד ,אינם עומדים בדרישות
חוק התכנון והבניה .על כן ההיתר שניתן לפי החוק ,אינו תקף והוא בטל.
בנוסף על פי חוק "מכר דירות" לא ניתן יהיה לחתום על חוזי מכירה עם
הקונים ,אם הם יצייתו להוראות השימור ככתבן וכלשונן .בעיקר משום
שמבני השימור כולם ,נבנו שלא לפי הנחיות "חוק התכנון והבניה ."1965
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית גורביץ  ,1 -הינו בנין בסגנון הבינלאומי שהוקם בשנת  1926ע"י האדריכל מ.
לוברינצקי ,ובשנת  1929הוכנסו בו שינויים ותוספות ע"י האדריכל יהודה מגידוביץ.
זהו אחד המבנים הראשונים בסגנון הבינלאומי שנבנו בתל-אביב .הציון המשוקלל
שניתן לו הוא בינוני =  60.0נק'  26.5 /נק' .שימושו המקורי היה למגורים ולאחר
מכן שולב בו המסחר בקומת הקרקע .דוחים את דברי המתנגדת בענין הניקוד
שניתן למבנה.
אדר' ניצה סמוק ,נציגת הועדה המקומית ,מוסרת שהיתה חברה בועדת ההיגוי של
משרד הפנים שדנה במבנים לשימור וכאלה המיועדים לשימור ,וכיצד לפתור את
הסתירות שבין ההוראות שבתכניות השימור לבין ההנחיות של חוק התכנון
והבנייה ,בענין תנאים להיתר בנייה .ועדת ההיגוי עשתה עבודה מאד יסודית בנושא
תקנות הבטיחות במבנים לשימור .גובה המעקות "ההיסטורי" ,במבנים לשימור
יהפוך להיות גובה תיקני ,גם אם אינו עומד בדרישות התקן של היום ,כנ"ל לגבי
גובה מעקות אם אין שינוי ייעוד בדירות .דו"ח ועדת ההיגוי נוגע לדרכי מילוט,
בהגנה מפני אש ,בנושא של הנדסה ,וכך בכל הסעיפים .הדו"ח קובע שכל אתר
ואתר ,כשיוצא לו היתר בנייה ,ימונה לו יועץ לבטיחות מבנה .תפקידו של יועץ
הבטיחות יהיה לבדוק ,האם ההיתר עומד או לא עומד בתקני הבטיחות .תינתן
סמכות ליועץ הבטיחות ,או מטעם מהדס העיר ,או מטעם הבעלים ,לתת חוות דעת
לגבי בטיחות המבנה .הדו"ח של ועדת ההיגוי ,עדיין לא מאושר וכרגע הוא נמצא
בשכתוב משפטי ,שלא יסתיים לפני עבור שלושה חודשים .עד היום הם לא מנעו
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מאף אדריכל שימור להגביה גובה חלון ,או מעקה חיצוני ,מעל לסף המקורי שלו .לא
מבינה את דברי המתנגדת שהקירות הנושאים "אינם בטיחותיים ואינם עומדים
בהגדרות חוק התכנון והבנייה".
המלצת החוקר -
באשר לטענת המתנגדת שהיא רוצה לדבר על  15מבנים שלא הוגש לגביהם כתב
התנגדות פורמלי מסודר ,התביעה הזו אינה מקובלת עלי וזה סותר את חוק התכנון
והבנייה .ההתייחסות תהיה אך ורק לגבי המבנה הספציפי ברח' השומר  10פינת רח'
נחלת בנימין  .14אגב ,באשר למבנה שהוזכר ברח' רמב"ם  ,18המבנה נדון כבר
בישיבת ההתנגדויות מס'  14בתאריך  ,25.6.03כתוצאה מהתנגדות אחרת ,של גב'
אירנה לוסטיגר ,וההמלצה הסופית שלי בגינו היתה כי המבנה בהחלט ראוי
לשימור .אשר על כן המלצתי לדחות את ההתנגדות לגביו.
באשר למבנה הספציפי ברח' השומר  10פינת רח' נחלת בנימין  - :14איני מקבל את
אופן החישוב של הציונים על ידי המתנגדת ואני סבור שהם לא מקצועיים ,אף אם
נאמר שהתייעצו במומחים לשימור .אף אם עשויה להיות טעות לפעמים במתן הציון
או חילוקי דעות מקצועיים לגבי הציון המשוקלל המסכם ,בכל מקרה במבנה
הספציפי שלפנינו היה הציון בכל מקרה עובר את הסף של  20נקודות .גם אני סבור
שהמבנה בינוני ביותר מבחינת ערכו האדריכלי ,אבל יש לו חשיבות נוספת לפחות
בשני מרכיבים חשובים של תכנית שימור מעין זו .האחד ,שזהו אחד המבנים
הראשונים בסגנון הבינלאומי שנבנו בעיר תל-אביב ,ולכך יש חשיבות היסטורית ,כי
אנו מדברים על מבנה כבן  80שנה .הסיבה השניה ,שבאזור זה בו יש הצטברות
גבוהה של מבנים לשימור ,מבנה מעין זה תורם להיווצרות "המסה הקריטית" של
מבנים מסוג זה .היות והמבנה הינו לשימור רגיל ,יוכל המבנה לקלוט את זכויות
הבנייה המגיעות לו בתוכו עצמו .ואם יהיה צורך ניתן גם לבנות על גגו בנייה נוספת
על פי ההוראות.
הנושא האחרון ,הוא הנושא הכאוב של חוסר ההתאמה בין הוראות תכנית השימור
ותקנות התכנון והבניה .היות ונושא הבטיחות עומד בראש דאגותינו ,פניתי בכתב
למר דוד פילזר ,מנהל האגף להנחיות ולתקנות תכנון והבנייה וביקשתי את עצתו
לפתרון סוגיה קשה זו.
תשובתו של מר פילזר מצורפת פה בהמשך ,אבל עיקר מסקנתו היא כדלקמן- :
"נמצא כי יש סתירות בין התכנית לשימור לבין התקנות הקיימות ,אבל התיקון
המוצע מאפשר מענה לאי-התאמות אלו"" .אין מקום לספק כי התיקון לתקנות ,כפי
שהוא מוצע כיום יחול על מבנים בתכנית השימור של ת"א.
לכן הוא )דוד פילזר( מציע לקבל את ההתנגדות בחלקה ,ולקבוע כי תנאי למתן
תוקף לתכנית ,יהיה פרסום התיקון לתקנות )מסמך המוצע כתוספת חמישית
לתקנות התכנון והבנייה ,בקשה להיתר תנאיו ואגרות(.
להערכתו ,תידרש כחצי שנה עד להשלמת התהליכים הקשורים לתיקון התקנות
והגשתו לשר הפנים לאישור התקנה .למרות שהסתייג כי מדובר בהערכה כללית
בלבד .התשובה ניתנה באוקטובר  .2003מכאן אני מניח כי הבעיה פתורה או ממש
על סף הפתרון .אני ממליץ איפוא על דחיית ההתנגדות ,אבל מאמץ את הצעת מר ד.
פילזר כי מתן תוקף סופי לתכנית ,מותנה באישור התיקון כי הוא נוגע להתנגדויות
רבות.
להלן נוסח מכתב התשובה של מר דוד פילזר ,מנהל האגף להנחיות תכנון משרד
הפנים.
9.10.2003
הנדון :התאמה בין הוראות תכנית המיתאר המקומית 2650ב' לשימור מבנים
בת"א לבין דרישות בניה שבתקנות התכנון והבניה
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האגף להנחיות ולתקנות תכנון ובניה במינהל התכנון במשרד הפנים מקדם תיקון
לתקנות התכנון והבניה בדבר אתרי עתיקות ומבנים היסטוריים .תיקון זה נובע
מהקושי מחד גיסא בקיום דרישות הבניה שבתקנות התכנון והבניה) ,בקשה להיתר,
תנאיו ואגרות( )להלן  -התקנות( באתרי עתיקות ומבנים היסטורים ומאידך גיסא
הנזק הנגרם לשימור ,אם אכן פועלים כנדרש היום על פי חוק ומקיימים את דרישות
התקנות באתרים ומבנים אלו.
חפשנו את הדרך הראויה ואת האיזון הנכון בין הבטחת הבטיחות לקיום השימור.
לכן שמחנו להזדמנות לבחון את הצעת התיקון לתקנות מול תכנית לשימור בתל
אביב המטופלת עתה במוסדות התכנון.
בדיקה זו כללה התנגדות שטענה ספציפית לאי התאמה בין תכנית השימור לתקנות.
נושא נוסף שבדקנו הוא טענה המופיעה בקטע מפרוטוקול מישיבת שמיעת
התנגדויות כי התיקון המוצע לתקנות אינו חל על מבנים בתכנית לשימור אלא רק
על אתרים ארכיאולוגיים הפתוחים לקהל.
בבדיקה שהתבצעה על ידי עובדת האגף מהנדסת רעיה קובזאנצב נמצא כי יש
סתירות בין התכנית לשימור לבין התקנות הקיימות אבל התקון המוצע מאפשר
מענה לאי התאמות אלו .מצ"ב הערות שרשמה מהנדסת קובזאנצב.
טענתה של המתנגדת כי התיקון לתקנות לא יחול על מבנים בתכנית לשימור אינה
נכונה .התקון מגדיר "מבנה היסטורי" כדלקמן:
בניין או קבוצת בניינים ,או חלק מהם לרבות בסביבתם הקרובה ,בעלי חשיבות
היסטורית ,לאומית ,אדריכלית או ארכיאולוגית ,ושיש כוונה לפתחם ,לשמרם או
לשחזרם ,לרבות בנין ,שנקבע או שמיועד לשימור על פי התוספת הרביעית לחוק ,וכן
אתר בעל ערך לאומי ,אתר לאומי ,אתר הנצחה וגן לאומי כהגדרתם בסעיף  1לחוק
גנים לאומיים ,שהוכרזו ככאלה ,או שאושרו ככאלה ,אף אם טרם הוכרזו.
לא נראה לי מקום לספק כי התיקון לתקנות כפי שהוא מוצע כיום יחול על מבנים
בתכנית השימור של ת"א.
לכן אני מציע לקבל את ההתנגדות בחלקה ולקבוע כי תנאי למתן תוקף לתכנית
תהיה פרסום התיקון לתקנות )מסמך המוצע כתוספת חמישית לתקנות התכנון
והבניה בקשה להיתר ,תנאיו ואגרות(.
להערכתי ידרש כחצי שנה עד להשלמת התהליכים הקשורים לתיקון התקנות
והגשתו לשר הפנים להתקנה .מדובר בהערכה כללית בלבד.
בכבוד רב,
דוד פילזר
מנהל האגף להנחיות ולתקנות התכנון
והבניה
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 9 - (15
הכתובת  -רח' היכל התלמוד  6פינת יהודה
מס' המבנה ברשימת השימור – 359
הלוי 19
המייצג  -עו"ד יהודה רווה
המתנגד  -משפחת מרגלית
עמדת המתנגד -
 .1המגרש שבנדון כלול בתחום התכנית בנין ערים מס'  ,44שקבלה תוקף בתאריך
 20.11.1941המסומנת כאזור להריסה ובניה בו טעונה באישור מיוחד של
הועדה המחוזית.
תכנית בנין עיר מס'  1200שקבלה תוקף בתאריך  3.7.75מסמנת אזור זה
לתכנון בעתיד.
וזמן הביצוע שאושר בתכנית הוא תוך  15שנה ,עבר זה מכבר.
נכון להיום לא ערכה הועדה המקומית כל תכנית חלופית לאזור החלקה
ולמיטב ידיעתי אין תכנית כזו בשלבי תכנון כלשהם.
 .2מצב זה בולט בשונות שלו על רקע מספר רב של תכניות שכן טופלו ואושרו
בשנים האחרונות באותו איזור כמו תכנית נווה צדק ,תכנית כרם התימנים,
תכנית מתחם שלהבים.
ותכניות נקודתיות רבות למגדלים לאורך צירי רוטשילד ונחלת בנימין ורח'
יהודה הלוי .חלק ניכר מתכנית נקודתיות אלו כוללות הוראות בניה מיוחדות
לשימור מבנים לצד שטחי בניה נדיבים שיתמכו בהוצאות השימור.
לדוגמה :בית אקירוב ושימור השגרירות הרוסית בתחומו.
בית אפריקה ישראל ושימור בית וייס בתחומו.
בית בנק לאומי ושימור בית מאני בתחומו.
ועוד רבים אחרים.
 .3תכנית השימור המוצעת קובעת בכללה הוראות של שימור מול אפשרויות
ניצול של שטחי בניה מאושרים באופנים שונים.
תכנית השימור לא קובעת מה דינם של מבנים הכלולים באזורים לתכנון
בעתיד או באזור להריסה .גם תמריצי התכנית למיניהם אינם כוללים הוראות
לאזור חריג זה .יש לכן צורך ברור לקבוע כי תכנית לשימור באותם אזורים
הכלולים המסומנים להריסה ו/או לתכנון בעתיד יכללו הוראות ברורות לגבי
אופן תכנון ואישור תכניות בניה ע"י אישור תכנית מפורטת נקודתית או בכל
דרך אחרת שתאפשר לבעלי הקרקע לממש את זכותם הטבעית להנות
מרכושם.
 .4אם תתקבל חלילה תכנית המתאר הנ"ל ,אין ספק ,כי יגרם לנו כבעלי הנכס
נזק בלתי הפיך וזאת משום שתכנית זו מעקרת את ערכו הכלכלי של הנכס,
כמוה ,באופן מעשי ,כהפקעה של הנכס ,וזאת ללא כל מתן פיצוי נאות וללא
קביעה באשר לאפשרויות ולחלופות האחרות לניצול ערכו הכלכלי של הנכס,
דבר אש בא לידי ביטוי בתכניות אחרות.
תכנית המתאר הנ"ל פגומה איפוא ,אף בפגמים של אפליה פסולה ביחס
לתכניות מתאר אחרות העוסקות בנכסים זהים ו/או דומים ו/או ביחס
לתכניות הכוללות או מתייחסות באופן אחר לשימור מבנים בתחום
המוניציפאלי של העיר תל-אביב-יפו.
תכנית המתאר הנ"ל נוגדת בתכלית זכויות יסוד שלנו כבעלי הנכס ובמיוחד
נוגדת תכנית זו את האמור בסעיף  3לחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ,לפיו:
"אין פוגעים בקניינו של אדם".
 .5אין כל ספק שהפגיעה בזכויותינו ,היה ותכנית המתאר הנ"ל תאושר ,גורמת
לנו כבר עתה בעצם פרסומה ו/או תגרום לנו בעתיד הקרוב הנראה לעין פגיעה
כלכלית .בלתי הפיכה ,באשר בין היתר ,אין בצידה כל מוצא אלטרנטיבי
לניצולו של הנכס באופן כלכלי ומסחרי ראוי .לפיכך ,הפגיעה בעצם פירסומה
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ומכל שכן אישורה של תכנית המתאר ,לא נועדה לתכלית ראויה והיא איננה
עומדת בקנה המידה הנורמטיבי של מידתיות וסבירות ,היא נוגדת ערכי יסוד
וזכויות יסוד ומשום כך אינה חוקית ,אין לאשרה ויש להכריז על ביטולה
לאלתר.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית רפאלוביץ ראובן ,הינו בנין אקלקטי ,אשר נבנה בשנת  1928ע"י אדר' צ'רנר
משה ,אחד האדריכלים הטובים שפעלו בת"א בראשית המאה העשרים .המבנה הזה
הוא מבנה בעל חשיבות אדריכלית והיסטורית .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק' /
 33.0נק' ,לכן נכלל לשימור בהגבלות מחמירות .גם במבנה זה ניתן כדברי ההתנגדות
לשמר את הבנין מול אפשרויות ניצול של שטחי בנייה מאושרים ,אך לא באתר
המבנה עצמו אלא ע"י העברת הזכויות למגרש "מקבל" ,ממליצים לדחות את
ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה ראוי בסוגו לשימור .בנין דו-אגפי מרשים בחזיתו הראשית .עם עלייה
במדרגות לכניסה הראשית שהיא ציר הסימטריה של הבנין .הגג מעוטר ע"י פרטי
כרכוב ומעין מעקה  -בלוסטרדה דקורטיבי על הגג ,המשלים את החזית הראשית
של הבנין ,המכוסה בגג רעפים .כמבנה לא קטן יחסית יהיו לו בודאי זכויות בנייה
ראויות ,אותן ניתן לנייד כמבנה לשימור בהגבלות מחמירות .את המענים לנושאים
כגון - :זכות הקנין ,הפגיעה הכלכלית ופיצויה בדרך של תמרוץ ,ניתן למצוא בפרק
המבוא בדו"ח החוקר .ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 10 - (15
הכתובת  -רח' קרית ספר  ,12פינת רח'
מס' המבנה ברשימת השימור 945 -
החשמונאים 80
המייצג  -עו"ד צפורה בליצר
המתנגד  -יעקב בליצר  -מבעלי הבנין
עמדת המתנגד ) -תמצית(-
 .1עד היום לא קיבלתי הודעה בכתב בדבר הפקדת התכנית שבנדון ודבר קיומה
נודע לי באקראי.
 .2אין כל נימוקים או הצדקה להכרזת הבניין כמבנה לשימור.
 .3הבניין אינו מתאפיין ע"י תכונות ארכיטקטוניות מיוחדות ואין בו כל ייחוד
מכל סוג שהוא.
 .4אין בבניין כל אלמנטים היסטוריים מיוחדים ואין הוא משמר כל מאורע
הסטורי או אחר בתל אביב או בתולדותיה.
 .5הבניין אינו ניחן ביופי מיוחד או בתכונות מיוחדות .ההיפך הוא הנכון.
 .6המדובר הינו בבניין אפור שגרתי לחלוטין שאין בו כל מיוחדות ואין כל עילה
להכריז עליו כבניין לשימור.
בשנת ) 1998בערך( הם הציעו למחלקת התכנון בעירית ת"א ,הצעה להגדלת הבנין
שלהם ,בשלוש קומות נוספות ,בעזרת האדריכל ס .גולדנברג ,כדי להשוות את גובה
הבנין שלהם לגובה הבנין של לשכת המסחר הצמוד אליהם ,שגובהו  6קומות .בשל
בעיות חלוקת ההוצאות בגין התכנון המוקדם הזה עם הבעלים האחרים בבנין
שלהם לא הוגשה התכנית הזו לעיריה ,למרות שהיה לכאורה תאום תכנון מוקדם.
לכן ,הם מופתעים שלאחר כל השיחות עם נציגי העיריה ,הכניסו לפתע את המבנה
לתכנית השימור .ברחוב קרית ספר יש רצף של בנינים שהחליטו שהם ראויים
לשימור .הבנין שלהם אינו ראוי לשימור ,משום שרובו ברחוב החשמונאים ולא
במתחם קרית ספר.
לא ייתכן להפוך את הרכוש הזה ללא שווי לחלוטין .אם זה היה הבנין היחידי
בסביבה מסגנון בנייה מיוחד ואם יורידו אותו אין יותר כאלה ,ניחא ,אבל הרי יש
להם את כל רח' קרית ספר .יש להם בעיה גם עם שותפיהם לבעלות על הבנין ,שאחד
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בן  100שנה והשנייה בת  84שנים .הבעיה הנוספת ,שאין נותנים להם להפוך את
החלק התחתון לייעוד מסחרי ,וחניה נורמלית גם אין להם.
עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
בית "חבצלת" ,הוא בנין בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1934ע"י האדריכל הלל
שלוש .הציון המשוקלל שקיבל למעלה מבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק' .המפגעים
המקומיים של הבנין ,אינם קשורים כלל עם תכנית השימור ,כגון בעיות השכרת
המבנה ,או שותפים קשישים שהם גם בעלי הבנין וכו' .לא ברור איך תכנית השימור
פוגעת בבנין הספציפי הזה .באשר לקידום תכנית להגדלת הבנין שלא צלח .הם
עומדים על דעתם שתכנית כזו לא קודמה באופן פורמלי במסגרת פורום התכנון
בעיריה )שהיום קוראים לו פורום מהנדס העיר( .התכנית לגבי בנין לשכת המסחר
היא תכנית נפרדת ,וחוץ מקשר של שכנות ,אין קשר בין שני המבנים הללו .המבנה
הנדון ,בנוי בצומת של רח' החשמונאים ורח' קרית ספר .כל ארבעת המבנים הפונים
לצומת הם לשימור כהמשך של המבנים ברח' קרית ספר שרובם מיועדים לשימור.
מבחינה ארכיטקטונית ,מבנה זה משתייך לקבוצת המבנים בעלי נוכחות אדריכלית
חזקה .למבנה ,שתי כניסות ,מה שמאפשר לפי תכנית "ס" )סמך( בנייה של עד 300
מ"ר על הגג ,כלומר ניתן להוסיף קומה מלאה לבנין זה.
המלצת החוקר -
המבנה ,למרות מראהו החיצוני הנוכחי ,הלא אסתטי במיוחד ,בשל מריחות צבע
ותיקוני טיח ,הוא מבנה טוב מבחינה ארכיטקטונית .דוגמה נאה ומובהקת של סגנון
"הבאוהאוז" ,בשל המרפסות הזיזיות הבולטות ,אדני חלונות בנויים מבטון,
הבולטים מן הקיר ,משחק בין גושי הבנין השונים ,גריעות מנפח הקוביה וקפיצות
במישור הקירות החיצוניים וכן לגובה .בנין בעל איכות אמיתית .זו התחכמות לאמר
שמרבית הבנין נמצא ברחוב החשמונאים .הבנין מהווה המשכיות אחת ,מרחוב אחד
לרחוב הניצב לו והוא שלמות אחת .לכן כל הבנין ראוי לשימור .כפי הנראה יש לו גם
זכויות בנייה נוספות לא קטנות ,כך שניתן בהחלט לממן את השיפוץ "השימורי".
לפיכך ,המלצתי היא לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 29 ,27 ,26 - (15
הכתובת  -רח' יוסף אליהו 15 ,14 ,13
מס' המבנה ברשימת השימור ,582 ,581 -
583
המייצג  -עו"ד דן רווה
המתנגד  -עו"ד דן רווה ובעלי הבנין ,חנה
גסט ובעלי זכויות
הערה מקדימה של החוקר
ריכזתי פה את ההתייחסות לשלושת המבנים ברח' יוסף אליהו מס' ,15 ,14 ,13
משום שהם צמודים כמעט ,והטוען בשם בעלי הדירות הוא מייצג אחד  -עו"ד דן
רווה ,שנימוקיו כמעט זהים.
באשר למבנה ברח' יוסף אליהו  ,13המבנה נדון כבר בישיבה מס'  7שהתקיימה
בתאריך  ,29.4.03וחוות הדעת וההמלצות נדפסו בדו"ח ישיבה זו בעמ' .30 ;29
הדוברת והמייצגת את הדיירים אז היתה עו"ד ענת בית-און .גב' בית-און עצמה היא
אחת הדיירות באותו בנין .הציון המשוקלל שניתן לאותו בנין היה  28.5נק'.
המלצתי קבעה אז לגביו ,שלמרות שהציון המשוקלל מיטיב אולי עם בנין זה מעבר
לדרגתו האמיתית ,בכל זאת הוא ראוי להכנס לתכנית השימור ,כמבנה בסגנון
הבינלאומי ,והמלצתי הסופית היתה  -לדחות את ההתנגדות למבנה ברח' יוסף
אליהו .13
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1הבנינים ברח' יוסף אליהו  ,14ו ,15-אינם בנינים ראויים לשימור ,ומן הראוי
להוציא אותם מתכנית השימור.
 .2תכנית השימור לא הופקדה בתום לב ,כדי לנצל הליכים על פי סעיף  77לחוק
התכנון .הועדה המקומית לתכנון ראתה שאינה מצליחה לאשר את תכניות
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השימור הגרנדיוזיות שלה .היא מפקידה שוב ושוב תכניות גרנדיוזיות לא
פחות וכך משיגה את יעדה ,להקפיא בינתיים בנייה במאות בנינים לשימור
בת"א .בינתיים מושגת מטרה הפוכה ,הבנינים מוזנחים ,מחוסר אפשרות
לשפצם.
 .3על פי התוספת הרביעית לחוק התכנון ,על הועדה המקומית לשלם פיצויים
לכל הבעילם של המבנים לשימור .על הועדה יהיה לשלם פיצויים בסכומי
עתק.
 .4התכנית כוללת פיצוי בדרך של זכויות בנייה ומתן זכויות "במגרשים שכנים"
)??  -טעות  -י .גולני( .פיצוי זה אינו מתאים לרוב המבנים בתכנית.
 .5אין הגיון באיסור על שינוי מערך החללים הפנימיים ועל שינויי חלוקה פנימית,
הדבר נוגד גם את חוק התכנון.
 .6לגבי יתר האיסורים ,לא ייתכן להטילם באופן גורף על מאות המבנים לשימור.
 .7אין לתת בידי הועדה המקומית כוח לדרוש הריסת חלקים במבנים.
 .8אין לתת בידי מהנדס העיר כח לבצע שיפוצים כאוות נפשו .מבנים מסוכנים
יש לחייב לשפץ .אולם ,לפי הנוסח המוצע המהנדס יכול לחייב לשפץ גם
מבנים שאינם מסוכנים וכל מטרת השיפוץ אינה אלא אסתטיקה .מטרה כזו
אין להטיל על בעלי הנכסים .על העיריה למצוא מקורות כספיים משלה כדי
לבצע שיפוצים כאלה.
 .9אין לתת בידי הועדה המקומית כוח לדרוש פתיחת מרפסות שנסגרו.
 .10אין להתיר תוספת שטחי בניה במגרשים "מקבלים" בניגוד לתכניות תקפות.
הדבר מהווה עקיפה של חוק התכנון והבניה ופגיעה בזכויות של תושבים
להגיש התנגדויות.
 .11מתן תמריץ לשימור בהגדלת שטחי בניה של מגרש מקבל היא פסולה .תמריץ
צריך שיתבטא במימון ובמענקים שתיתן העיריה .עבור הגדלת שטחי בנייה יש
לגבות היטל השבחה ,ואפשר להשתמש בהיטל זה לצורך תמריץ .השיטה של
הגדלת שטחי בניה ללא היטל השבחה רק מבלבלת ונותנת פתח לעיוותים
ושחיתות.
 .12התניית היתר לשינויים ותוספות בשיפוץ המבנים ,אינה רלבנטית.
 .13אין לתת לועדה המקומית סמכות לאסור חניה בחצרות ,די בשיקול הדעת
שהחוק נותן לה ,אם להתיר שינויים במבנים לצורך יצירת מקומות חנייה.
הסמכות להורות אם מותר או אסור לחנות בחצר קיימת היא פגיעה בזכויות
קניניות ובחרות בעלי הנכסים.
 .14התכנית המוצעת פוגעת בקנין ובזכויות הפרט  -זכויות על פי חוקי היסוד.
 .15תכנית מעין זו המטילה חובות מפליגים הכרוכים בהשקעה כספית גדולה,
שלא כל בעל נכס יכול לעמוד בה ,עלולה להפקיע הנכסים מידי בעליהם.
 .16למרות שהדבר קשה ,יש להתייחס בתכנית באופן ספציפי לכל מבנה ומבנה.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
 .1לגבי נושא החנייה ,הועדה המקומית רשאית לאסור חנייה ,החנייה בחצרות
אינה זכות מוקנית .אפשר לתת פטור למבנים לשימור באופן מלא או חלקי
מעמידה בתקן החנייה .זה תלוי במצב הפיזי ובנתוני המבנה והחצר שלו.
 .2על כל שלושת המבנים חלה תכנית ג' .עובדה המאפשרת להשביח את המבנים
הללו ע"י תוספת זכויות בנייה ,ע"י המרה שלהם לדירות וההגדלה שלהם על-
פי מפתח ידוע.
על מבנים אלה אין חלה תכנית ס' כי מדובר במבנים על עמודים .במידה ויש
שם דירה בהיתר לפני שנת  ,1968אז כן.
 .3אנו מדברים על רצף של מבנים לשימור ,ברח' יוסף אליהו וגם בצד האחורי של
אותם מבנים הפונים לשדרות ח"ן .כך שכולם ייהנו מאותה זכות .אין לחשוב
שמישהו יתנגד לממש את זכויות הבנייה בקו הקונטור האחורי של המבנה
הקיים.
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בתכנית "לב העיר" שכולם משבחים אותה ,בגלל שלוש הקומות שהתכנית
איפשרה לבנות ,שם בונים ,לפי קונטור המבנה הקיים ,שלוש קומות ואף אחד
לא מתלונן .שם הצפיפות הגבוהה היא כן "בסדר" ,ואילו בתכנית שימור זו,
הצפיפות קטנה יותר וזה "לא בסדר".
בהערת אגב ,העיר עו"ד ד .רווה  -כי לא ייתכן שהעיריה תקריב את הרווחה
של התושבים ,על מזבח החובה שלה לשלם פיצויים .במקום לשלם פיצויים,
תנו אחוזי בנייה ,גבו עבור זאת כסף ותעשו קרן ממנה העיריה תשלם פיצויים.
איזו שערוריה זאת למכור את הזכויות של הציבור ,את הנכסים של המדינה".
נציגת הועדה השיבה" - :כי לא מדובר בנכסי המדינה אלא בנכסי הפרט"!
ועוד  -היתה טענה מצד המתנגדים כי הדרישה לאסתטיקה היא חדירה לחרות
הפרט!
בתכניות בנין עיר מהתקופה המנדטורית ,התקפות עד היום ,נושא זה כבר
מעוגן .טוענת שהדרישה מעוגנת בתכנית מס'  ,44ובתכנית מס'  ,58בסעיף ,79
הנותנת זכות למהנדס העיר שלא להוציא היתרי בנייה אפילו במקרה שצבע
הבנין לא מוצא חן בעיניו וכו'.
רח' יוסף אליהו  - 14הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,לא פורש באיזו שנה נבנה,
אבל לפי הסגנון יש להניח שמדובר בשנות ה) 40-של המאה העשרים( ,שם
האדריכל לא צוין .הציון המשוקלל ,למעלה מבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק'.
רח' יוסף אליהו  - 15מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1940ע"י
האדריכלים א .ברגר וי .מנדלבוים .זכה לציון משוקלל גבוה =  60.0נק' 31.0 /
נק'.

המלצת החוקר -
למרות ששלושת המבנים הללו אינם נישאים לפסגת הארכיטקטורה ,הם משקפים
את מה שכיניתי "הבינוניות הגבוהה" בעיצוב האדריכלי .מעניין גם שלמרות השוני
ביניהם ,יש להם קווי דמיון ,באופי הטיח שבחזיתותיהם ,בעובדה שיש חלק מקומת
הקרקע ,שהוא קומת עמודים .שיש משטר ומשמעת במבט החזיתי שלהם .רצועות
חלונות אופקיות .ומרפסות זיזיות בולטות ,שנסגרו כולן ע"י תריסי פלסטיק .רח'
יוסף אליהו  ,14מעט יוצא דופן ,בבליטה המינורית של כל המרפסות העטופות
במסגרת בטון ,כך שהן דומות למעין קופסאות או מגירות ש"נמשכו" קצת מן
הארון .אבל בסך הכל המראה אסתטי ומרשים .אני חושב שהמבנים כולם ראויים
לשימור ,ויש לציין שביחד הם יוצרים אפקט משותף של רחוב ברמה אחרת ,גבוהה
יותר .הסגנון המשותף של רוב המבנים הוא הסגנון הבינלאומי המאוחר יותר .רחוב
זה ,יוסף אליהו ,ושדרות ח"ן המקביל אליו ,הם שניים מן הרחובות היותר נאים של
העיר ת"א .אני ממליץ לדחות את ההתנגדויות ,גם לרח' יוסף אליהו  ,14וגם לרח'
יוסף אליהו .15
הערה לגבי ההתנגדות .ההתנגדות מלאה בקביעות מלומדות כביכול ,אך הן לא
מדויקות ובחלקן מוטעות .באשר לפגיעה בזכויות הקנין ,באשר לתמריצים הכלולים
בתכנית ,בנושא החנייה .אני מציע למצוא את התשובות בפרק המבוא הכולל בדו"ח
החוקר .גם עיון במסמך המכונה "דרפט-ההתנגדויות" שנערך ע"י מינהל התכנון
וההנדסה העירוני ,וככל הידוע לי הוא מצוי בידי עו"ד דן רווה ,יכול להועיל בהסרת
מכשולים וטענות בלתי מוצדקות המועלות בהתנגדויות.

381

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 28 - (15
הכתובת  -רח' גזר 3
מס' המבנה ברשימת השימור 279 -
המתנגדת  -עדה נוימרק
המייצג  -עו"ד דן רווה ,אבי מנדלסון ,דוד כץ
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
הערה
עו"ד דן רווה משתמש בכתב ההתנגדות למבנה זה ברח' גזר  ,3בדיוק באותם
נימוקים בהם השתמש בהתנגדותו למבנים ברח' יוסף אליהו  14ו .15-מכיוון שכך,
אין טעם לחזור שוב על כל אותם טיעונים; למעוניין אני ממליץ לקרוא את תמצית
התנגדותו ,הקודמת למבנה זה ,במס' סידורי  26 ,27 ,28למבנים ברח' יוסף אליהו.
יותר מעניין לקרוא את מכתבה של בעלת הבנין גב' עדה נוימרק לועדה המקומית
והמחוזית.
בתאריך  20/3/01הגשתי התנגדות לתכנית השימור ולהכללת הבנין שבבעלותי
בתכנית זו .ההתנגדות הוגשה כדין ובזמן המוגדר בחוק להגשת התנגדויות.
להזכירכם ,הבניין שבבעלותי נמצא במגבלות שימור כבר למעלה מ 10-שנים ,מבלי
שהתכנית הופקדה וללא אפשרות לקבל את הפיצויים המוגדרים בחוק למי שנפגע
ע"י תכנית שימור ,וזאת למרות נזק הכלכלי הכבד שנגרם לי.
לידיעתכם ,בין שאר הנזקים שנגרמו לי ,מנעה ממני העיריה לבנות חניה בחצר,
כמקובל בבנינים רבים בסביבה ,לאחר שזו אושרה ע"י כל המחלקות הרלוונטיות
בעיריה ,פרט למחלקת השימור .לאחר התדיינות משפטית ,אושר לי לבנות חניה
מתחת למפלס החצר בעלות נוספת של מאות אלפי שקלים .כמובן שלא בניתי את
החניה בגלל היעדר כל סבירות כלכלית.
עירית ת"א מטילה על הבנין שבבעלותי מגבלות אדמיניסטרטיביות .למשך זמן רב
ובאופן לא סביר במדינת חוק ,תוך שימוש במניפולציות פסולות שלא תואמות את
רוח החוק ,ועל ידי כך פוגעת בזכויותי האזרחיות הבסיסיות.
במבנה זה גרים  2דורות של משפחת נוימרק ,שהתאימו את הבית לצרכיהם .על
המבנה חלה בין היתר תכנית מ' )מם( בנוסף לתכניות אחרות .התכנית מאפשרת
סגירת מרפסות כפי שמופיע בכתבי העיריה .נסגרו מרפסות בהיקף כ 73-מ"ר ונותרו
כ 100-מ"ר מרפסות פתוחות .הנושא אינו שנוי במחלוקת.
פתיחת המרפסות תגרום נזק רב ,כי יצטרכו לבצע הקטנה מהותית של שטחי
הדירות.
המבנה הוא המבנה היחיד לשימור ברחוב .הוא אינו חלק מרצף לשימור ולא
ממתחם לשימור .במבנה היו פעם  9דירות .אך שתי דירות אוחדו .כיום יש  8דירות.
המבנה הזה היה תפוס כולו ע"י דיירים מוגנים .כיום לאחר מאמץ קשה הצליחו
להוציא את הדיירים המוגנים מהמבנה והדירות הן בשכירות רגילה .מזה מתפרנסת
גב' נוימרק בעלת המבנה  -בעיה קשה היא בעיית החנייה ,העיריה אישרה להם
הצעות ליצירת מקומות חנייה שהיתה עולם להם  400,000ש"ח למקום חנייה אחד
הם רצו להסיר את "הבמה" ,עליה בנוי המבנה ,בקדמת המבנה ,ולייצר שם חניות,
מחלקת התכנון בעיריה התנגדה בתוקף.
ניתן לבנות דירה על הגג לפי תכנית "ס".
מכל הנימוקים שהעלו ,הבנין אינו ראוי לשימור.
כשמאי מקרקעין ,טוען מר אבי מנדלסון ,עוד לא הוכח היתרון הכלכלי בביצוע
השימור .לאור כל הנימוקים אין הבנין צריך להופיע בתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1937ע"י האדריכל יצחק שוסטר .הציון
המשוקלל שקיבל נמוך =  60.0נק'  22.0 /נק' .המבנה קיבל  22.0 -נק' למרות
שמבחינה עיצובית היה צריך לקבל יותר .הוא נמצא בנקודת חשיפה בינונית .אמנם
לא ממש מבנה פינתי .העוברים ברח' פרישמן רואים אותו היטב .לכן קיבל רק  3נק'
מבחינת המיקום.
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מישהו אחר היה עשוי להעניק לעיצוב ציון  4נק' במקום  3נק' וכבר היה הציון
המשוקלל עולה ל 24-נק' .הימצאות המבנה על "במה" ,מעניקה ערך סביבתי גם
למבנה וגם לרחוב ,מאפשרת מעין פילטר נכון בין דירות המגורים והרחוב ,נוצר
מעין גן תלוי מעל לרחוב.
תכנית ע ,1-לא חלה על המבנים לשימור ,אבל תכנית השימור ו-ע ,1-מאפשרות
בניית מרתפים עם ייעוד למשרדים בלבד ובתנאים מסוימים ,בתנאי שהמרתף בולט
לפחות ב 50%-מעל פני הקרקע.
תכנית השימור לא מתנה את התנאי הזה ,מאפשרת הרחבת דירות המגורים
והתחפרות של דירות המגורים לקומות מתחת למפלס הכניסה והגדלת שטחן.
מכיוון שהתכנית אומרת על המבנה שהוא לא מיועד לשימור בהגבלות מחמירות,
אין נשללות ממנו זכויות הבנייה לפי תכנית "ס" .לגבי האי-רלוונטיות של העיריה
להפחית בארנונה ,זה אינו נכון.
התוספת הרביעית לחוק התכנון מאפשרת לעיריה לתת פטור מארנונה למבנים
לשימור )אמנם זה לא מפורש בצורה ברורה ,אלא מפנה לסעיף אחר( העיריה צריכה
לקבל לכך את הסכמת שר הפנים.
פתרון החנייה ע"י התחפרות בחלל שמתחת ל"במה" ,זה אמנם עולה יותר ,מחנייה
על פני השטח ,אבל הצד החיובי של זה שעדיין יש ניתוק בין החנייה לדירות
שבקומת הקרקע והן יכולות להפוך לחצי דירות גן ולהשתמש בגינה שעל "הבמה"
ולשמור על איכות המגורים במבנה .לגבי הנאמר שהכרזה על מבנה לשימור פוגעת
בערכו הכלכלי .עד כה לא נמצא קשר כזה ,לא חיובי ולא שלילי.
המלצת החוקר -
בענין ערכו הסגולי של המבנה הזה ,אני מציע לרגע ,להתעלם מכל תהליך קביעת
ציונו המשוקלל על פי קריטריונים ,ולבחון את ערכו העיצובי-האדריכלי והאסתטי
של המבנה .המבנה הזה הוא בעל ערך אדריכלי הרבה יותר גבוה מכפי שהוכרז עליו
ע"י צוות השימור .ישיבתו על גבי הבמה המוגבהת .הפרופורציה הנאה והלא-
סימטרית בין שני אגפי החזית הראשית והמרפסות המתעגלות .חזית הזכוכית היפה
של חדר המדרגות .המעקות מצנורות הברזל המסיימים את המעקה הבנוי על הגג.
כל אלה משווים למבנה מראה אסתטי בהיר ,קל וידידותי לסביבתו .המבנה בעיני
ראוי מאוד לשימור .ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות .תשובות לגבי סוגיות כלליות
שונות ,כזכות הקניין ,חניה ,תמריצים ,כלכליות השימור ניתן למצוא בפרק המבוא
בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 30 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' הנביאים  ,37פינת רח' אבן
גבירול 35
6
המייצג  -עו"ד מרדכי גרינפלד
המתנגד  -דרור לוי )נכה צה"ל(
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
המתנגד הינו נכה צה"ל ,רכש את המבנה בשנת .2002
.1
כשנרכש המבנה לא קיבלו שום מסמך ,או הנמקה למצבו של הבנין מבחינת
.2
השימור.
הבנין לשימור מחמיר .לא נגעו בו  60שנה .הבנין היה מושכר כל הזמן.
.3
 .4עכשיו הם מנסים קצת לשפץ את הבנין ,והעיריה עוצרת אותם משום שהבנין
לשימור .אסור להתקין בו מעלית .מר לוי הוריד שם את הגדר ואת הגדר של
הקומה הראשונה ,הוריד את החלק המעוגל של החזית למטה.
 .5מר דרור לוי רוצה לפתוח מסעדה )ובית קפה( )וארגון נכי צה"ל הריץ לראש
העיריה ,מר רון חולדאי ,מכתב שבו הוא מבקש לסייע למר לוי להנמיך 3
מדרגות ולהופכן לרמפה ,כדי לאפשר כניסה וגישה לנכים לבית הקפה(.
 .6העיריה הזדעקה ואמרה :בסדר ,ניתן לך מסעדה ,אבל תשאיר לנו את החזית
העגולה.
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 .7מול הבית הזה ,מעבר לפינה ,יש מגרש שהולכים לבנות עליו מגדל משרדים בן
 23קומות .כלומר מול הבית בן  3הקומות יהיה מגדל בן  23קומות וזה נחשב
בסדר .בעוד שכל מה שהמתנגד מבקש זה להוסיף קומה אחת על הגג ולשפר
את החזית שלו.
 .8אין לו שום אפשרות להעביר את זכויות הבניה לבית נוסף ,משום שאין לו בית
נוסף.
 .9המתנגד חזר ארצה מחו"ל אחרי  20שנה ,וחשב שיוכל להשתקם בארץ ,אבל,
אומרים לו קודם תשפץ את הבית.
אז הוא אומר - :אין לו ברירה או שהוא עוזב את הכל והולך ,שמישהו יתן לו
מה שהשקיע בבנין והוא חוזר חזרה לחו"ל ,או שיתנו לו אפשרות להתפרנס
בכבוד.
 .10הם מבקשים לדעת מדוע הבית הזה מיוחד ,ומדוע חייב להיות שימור מיוחד.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית(-
בית דונקל בלום הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י האדריכל
שבתאי נחמן .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  33.0 /נק' לפיכך הוגדר לשימור
בהגבלות מחמירות.
 .1המבנה היה כבר בהגבלות מחמירות בעת רכישת המבנה בשנת  2002והיה
ברור וידוע שהוא נמצא ברשימת השימור .מי שקנה את המבנה במצבו
התכנוני ,בזמן שהתכנית לשימור היתה מופקדת היה צריך לדעת למה לצפות.
 .2המתנגד רכש את המבנה והתחיל לעשות בו את כל העבירות על החוק שרק
אפשר .הרס את קומת הקרקע .הרס את הקורות המקשרות בקומת הקרקע
ומחזקות את המבנה מתחת לריצוף .הרס את הריצוף ,הנמיך את קומת
הקרקע ,הכל ללא היתר .בנה שתי דירות על הגג ללא היתר בנייה .היה שם
אולי חדר כביסה ,כיום יש שתי דירות על הגג .התחיל לבנות מעלית ,כל זאת
ללא היתר.
 .3במקביל מתנהל דיון משפטי בבית המשפט .היותר ומר לוי נכה ,ניתנות דחיות
לגבי מועד הדיון בבית המשפט.
 .4הוצע לו לשבת עם צוות השימור ולפעול לפי הנחיות צוות השימור .הוצע לו
להגביה ,ולשחזר את הקומה שהוא הרס ואז יינתנו לו היתרים .אבל האוזניים
לא קשובות.
 .5אין שום בעיה למקם שם מסעדה ,אבל לפי הנחיית השימור.
 .6כל מה שנעשה ללא היתר ,תוספת הזכויות ללא היתר ,יצטרך להיהרס.
 .7לא ייתכן ,עם כל הכבוד שבן אדם תרם לבטחון המדינה והפך להיות נכה ,זה
לא מקנה זכות לעבור על החוק.
 .8כעת הוא בדיונים עם צוות השימור בעירית ת"א ,אך מסרב להגיש את
התוכניות לפי הנחיות צוות השימור.
 .9המבנה קיבל ציון גבוה על העיצוב ,בגלל הטיפול שלו בפינה עם המרפסות
המתעגלות ,החותכות את המסה בצורה אופקית עם ההתעגלות בפינה.
המלצות החוקר -
סיפור עצוב ,אך מעורר שאט-נפש .המבנה לדעתי מיוחד וראוי להגדרתו כמבנה
לשימור בהגבלות מחמירות .עם כל הכבוד שאני רוחש למתנגד ,שום דבר )!( אפילו
היותו נכה צה"ל ,אינו נותן לו הצדקה להפר את החוק בצורה בוטה ופראית .להיפך,
זה מבייש נכי צה"ל אחרים שומרי חוק שאינם נוהגים כמוהו .עו"ד מ .גרינפלד עוד
משתמש בנימוקים מופרכים ולא רלבנטיים .מה הקשר בין מה שקורה במבנה זה
ומה שיקרה מעבר לכביש ברחוב אבן גבירול ,הרחב יחסית ,שהוא "נהר תנועה".
מגדל המשרדים שייבנה מולו ,לא ישפיע על מהותו האדריכלית של המבנה הזה,
והוא ימשיך להיות בעל נצפות גבוהה בשל מיקומו בקרן הרחובות .ועדה מקצועית
של אדריכלים ומתכננים קבעה איכותו המיוחדת של הבנין ויש לכבד החלטתה.
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אדר' נ .סמוק ,נציגת הועדה המקומית ,הסבירה שניתן למקם מסעדה בקומת
הקרקע של הבנין .כל שצריך המתנגד לעשות ,הוא קודם כל לציית לחוק התכנון
ולהידבר עם הממונה על צוות השימור .זאת ,כדי להוציא היתר בנייה כחוק ,כולל
לעברות בנייה שביצע כבר על הגג .לא אתן ידי בשום פנים ואופן לפריעת חוק .אני
ממליץ חד משמעית לדחות את ההתנגדות ,ומוחה על ההתנהגות שהביאה למצב
הנוכחי .המבנה ראוי ללא ספק לשימור.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 32 ;33 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור  ;98 -הכתובת – מס'  - 32רח' נחלת בנימין ,1
פינת רח' אלנבי 62
99
מס'  - 33רח' פינסקר  2פינת רח' אלנבי 27
המייצג  -משרד עו"ד צלרמאיר  -פילוסוף עו"ד
המתנגד  -חב' סלקום בע"מ
יוסי כץ
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -לא נכחו בישיבה
הערה  -איחדתי את ההתייחסות להתנגדות של חב' סלקום בדבר הצבת האנטנות
הסלולריות שלה ,על שני מבנים ברח' אלנבי בתל-אביב ,כי הנושא זהה והטיעונים
זהים.
 .1סעיף ) 10.1.3ב() (1לתכנית השימור ,קובע איסור מוחלט לפיו לא תותר
התקנת אנטנות סלולאריות במבנים לשימור .כפי שיפורט להלן ,הרי שהאיסור
הגורף חורג באורח קיצוני מתחום הסבירות.
 .2תמ"א  ,36תכנית המתאר הארצית לתקשורת ,מטרתה ומגמתה היא לקבוע
הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים וזעירים ,באופן שיתאפשר כיסוי לשידור
וקליטה של תקשורת אלחוטית בכל שטח המדינה .מגמתה היא להעדיף מספר
גדול של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות יחסית באזורים בנויים ומספר
קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו באזורים פתוחים.
 .3במסגרת תמ"א  36נקבעה הוראה מפורטת ביחס לשיקולים האדריכליים,
אשר על מוסד התכנון לשקול בנוגע למיקום המתקן ובמיוחד כאשר מדובר
באתרים בעלי רגישות היסטורית ,סביבתית ,נופית וערכים לשימור .תכליתה
של הוראה זו היא הקטנת נצפות התרנים והפגיעה בחזות הכללית של הישוב
והסביבה )סעיף  32לתמ"א .(36
 .4במסגרת תיקון מס'  32לחוק התכנון והבניה הוספו סעיף 76א' והתוספת
הרביעית לחוק .ובמסגרת דברי ההסבר להצעת החוק עמדו מגישי ההצעה על
החשיבות " -שנושא שימור מבנים ואתרים ישתלב בחוק העוסק בפיתוח הפיזי
בישראל .בצורה זו יראו המתכננים באורח מאוזן ,הן את צרכי הפיתוח הפיזי
והן את צרכי השימור".
 .5ככל זכות חוקית גם זכות הקנין אינה זכות מוחלטת אלא יחסית .חוק התכנון
והבנייה ,במהותו ,מגביל את זכותו של הפרט במקרקעין ,לטובת אינטרסים
ציבוריים.
 .6חברת סלקום טוענת ,כי קביעתו של איסור מוחלט בנוגע להצבת מתקני
תקשורת סלולארית בנכסים הנכללים בתחום השימור ,מהווה הגבלה תכנונית
בלתי סבירה במידה העולה על הנדרש.
 .7תמ"א  36מעניקה מרחב של שיקול דעת למוסדות התכנון בנוגע להצבתם של
מתקני תקשורת ,כאשר על המוסדות לשקול בכל מקרה ומקרה את ההשפעה
שיש להצבת מתקן התקשורת על מראה הנכס.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
 .1בית "הפיל" )רח' אלנבי  62פינת רח' נחלת בנימין  ,(1מבנה בסגנון הבינלאומי,
שנבנה בשנת  ,1934ע"י האדריכלים יעקב אורנשטיין ושלמה ליאסקובסקי.
הציון המשוקלל שקיבל גבוה מאוד =  60.0נק'  41.5 /נק'.
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 .2בית לנדוי )רח' פינסקר  2פינת רח' אלנבי  ,(27מבנה בסגנון הבינלאומי שנבנה
בשנת  ,1947ע"י האדריכל י .רפפורט .הציון המשוקלל שקיבל הוא גבוה =
 60.0נק'  30.5 /נק' ,אך שלא כמו במבנה שברח' אלבי  62אין הוא מיועד
לשימור במגבלות מחמירות.
תמ"א  36מפנה לגבי האיסורים של הצבת אנטנות על מבנים לשימור ,לתכניות
הנקודתיות בכל רשות בעצמה ,כלומר היא העבירה את הסמכות לכל רשות מקומית
לקבוע כיצד היא תנהג בנושא אישורי האנטנות .עירית ת"א הוציאה היתרי בנייה
לאנטנות ,אך הן הותקנו שלא על פי ההיתרים .הן בולטות מאד בשטח .חלק גדול
מהן הותקנו קודם להוצאת ההיתרים .אין שום הצדקה תכנונית ,לא לאשר מחד
תוספות בנייה ,ומצד שני לאשר אנטנות הפוגעות בחזות המבנה .מספר המבנים
לשימור בעיר ,הוא בסך הכל  1,500מבנים ,מתוך הסך הכולל של כל המבנים בעיר
המגיע ל 40,000-מבנים .אנא ,השאירו את המבנים לשימור ללא אנטנות ,יש מספיק
אופציות אחרות .יש להבין שדרישת החברות הסלולריות ,היא לחשיפה גבוהה של
האנטנות אחרת הן אינן יעילות מכאן שהמבנים לשימור לא מתאימים לאנטנות
הסלולאריות.
המלצת החוקר -
שני המבנים עליהם הוצבו מתקני תקשורת סלולרית ,הם מבנים מצוינים מבחינת
עיצובם וחשיבותם הארכיטקטונית ,ובמיוחד "בית הפיל" בקרן הרחובות אלנבי
ונחלת בנימין .לפגוע בהם ע"י הצבה מכוערת של מתקני שידור ואנטנות סלולאריות
זה בחזקת חטא סביבתי-ויזואלי .זה מה שנצפה מן הרחוב כשמסתכלים לעבר
גגותיהם של שני המבנים הללו .כלומר שמבחינת תאום ,לא היה תאום כזה בשני
המקרים המתוארים .אשר על כן ,באופן ספציפי באשר לשני הבנינים אני מציע
להסיר את האנטנות שהוקמו ולהעתיקן למיקום אחר.
באשר לבעיה הכללית ההתייחסות שלי שונה ,אני בוחן תמיד כל מקרה לגופו ,אך
איני חסיד של הוראות בנייה גורפות שאינן עומדות במבחן המציאות .יש להבין
שהצבת אנטנה על מבנה תלויה קודם כל בהסכמת בעלי הנכס .לצערנו ,רבים מבעלי
הנכסים ,מעוניינים להגדיל את הכנסתם הקבועה ,ומתפתים להצעותיהן הכספיות
של החברות הסלולריות.
גם אני הייתי מעדיף שאנטנות סלולאריות לא תותקנה על גגותיהם של מבנים
לשימור .אבל יכולתנו לשלוט בכך ולאכוף איסור מעין זה היא נמוכה .לפיכך עדיף
לקבוע הנחיות ברורות מאוד ומחמירות בענין הצבתן של האנטנות על כלל המבנים
בת"א ,ולאחר הוצאת היתרי בנייה לאנטנות ,חייבים לפקח על הקמתן בתשומת לב
מדוקדקת .אי יכולת לפקח על הבנייה וההתקנה ,היא טענה רעה וחלשה .הפיקוח
תלוי בעיריה ובפקחיה בלבד ,ואם תבוצע ענישה במקום בו היא נדרשת לא ימהרו
להפר את החוק במקומות אחרים .אני מקבל את ההתנגדות בהסתייגויות שמניתי
דלעיל .ניתן לומר שעדיף שהעיריה תציע באופן חיובי היכן ניתן להתקין אנטנות,
שהן צורך אמיתי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 34 ;35 - (15
הכתובת  - 34 -שד' נורדאו  ,9פינת רח' הירקון
מס' המבנה ברשימת השימור ;232 -
252
372
 - 35רח' נחום 11
המייצג  -עו"ד קפלן  -ויגדור אביבה
המתנגדות  -נעמי פרי
עו"ד קפלן  -ויגדור אביבה
עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית( -
הערה  -איחדתי את ההתייחסות של שתי מתנגדות אלו ,משום שהן מתייחסות
לאותו הקומפלקס  -מעונות עובדים  -ח'.
התנגדות נעמי פרי -
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 .1בניני האגודה )מעונות עובדים ח'( לא מתאימים לצרכי היום ואני צריכה
להרחיב את דירתי כי נולדו לי  4נכדים ואין לי מקום בבית עבורם.
 .2במקרה של מלחמה אין מקום בטוח לדיירים ,ויש זקנים ותינוקות שמפחדים.
)הערה  -גב' נ .פרי מתכוונת כנראה לכך שאין בקומפלקס מרחבים דירתיים
מוגנים  -י .גולני(.
התנגדות עו"ד אביבה קפלן-ויגדור -
 .1ההתנגדות מוגשת על ידה כיו"ר האגודה השיתופית-מעונות עובדים ח'.
הבעלים של המתחם המכיל כ 150-יחידות 146 ,מהן משמשות דירות מגורים
של חברי האגודה.
 .2רוב הבנינים של מעונות עובדים גובלים בכבישים עמוסי תנועה ,רעש וזיהום.
 .3בניני האגודה שנבנו לפני כ 70-שנה התאימו לצרכים ולתנאי החיים אז ,אבל
לא לתנאים של היום.
 .4כיום יש צורך דחוף וחיוני להתאים את הבנינים למאה ה :21-ובין היתר,
חלונות כפולים למניעת רעש ,התקנת מיזוג אויר ,חניות ,מעליות ,מקלטים
וממ"דים ,דודי שמש ,צלחות תקשורת וכו'.
 .5בנסיבות המתוארות סגרו כמעט כל החברים באגודה ,את המרפסות
בדירותיהם .בגין תכנית השימור מונעים מחברי-האגודה להרחיב את
דירותיהם.
 .6היו מספר נסיונות להגיע להבנות עם הממונה על השימור בעירית תל אביב.
בין היתר הוצע לסגור את המרפסות לפי מפרט אחיד שישתלב בסגנון של
הבנינים .הדבר הוצע ע"י אדריכל אלדר שרון ז"ל  -בנו של אריה שרון ז"ל,
מתכנן המתחם .למרבה הצער ,הנסיונות להגיע להבנות עם הממונה על
השימור ,לא צלחו.
 .7כפועל יוצא מכך ,הפכו בניני האגודה לבנינים מאוד לא אטרקטיביים ,אם
לנקוט בלשון המעטה כמעט ל"סלאמס".
בנוסף לכך ,נבנו בעת מבצע סיני ,קירות להגנה )במקום מקלטים( ,המכערים
מאוד את הכניסות.
 .8השימור שהוחל על בניני האגודה והוראות התכנית שבנידון ,תואמים אולי
אחזקה של מוצגים מוזיאוניים .אך מוזיאון אינו מקום להתגורר בו ואנשים
אינם מוצגים .הוראות אלו אינן מאפשרות איכות חיים סבירה .בניני האגודה
אינם מהווים את הדוגמה הבולטת של הסגנון הבינלאומי שמשייכים אותם
אליו.
 .9בנסיבות אלו נוצרה פגיעה קשה ביותר בזכויות האגודה וחבריה ,באיכות
החיים שלהם ובערך נכסיהם.
עמדת הועדה המקומית -
כאמור ,מתחם מעונות עובדים ,הוא קומפלקס בנוי המיועד למגורים ,שיוזם על ידי
אגודה קואופרטיבית ונבנה בשנים  1937-33על פי תכניתו של אדריכל אריה שרון
בסגנון הבינלאומי  -או סגנון "הבאוהאוז" .מורכב משני מגרשים - :האחד ,ברח' בן
יהודה ששטחו כ 4.7-דונם )מעונות עובדים  -ח'  (4 ,5 ,6ומגרש שני ברח' הירקון
ששטחו כ 5.2-דונם )מעונות עובדים ח'  .(1 ,2 ,3סה"כ שטח שני המגרשים כ10-
דונם .למבנן ברח' ירקון הוצא אף צו כמבנה מסוכן בדרגה  .3צוות השימור העניק
למתחם ציון משוקלל גבוה מאוד =  60.0נק'  32.0 /נק' אך לא מספיק כדי להכלילו
בקטגורית המבנים לשימור עם הגבלות מחמירות.
מעונות עובדים ח' בנויים במערך מבני דירות )מעונות( המשתרע על פני שני בלוקים
עירוניים הפונים לשד' נורדאו ,בין רחוב הירקון לרחוב בן-יהודה ,וביניהם רחוב
נחום .בכל בלוק תחומה חצר משותפת לשימוש כל דיירי המעונות.
תצורת הבניה של מעונות העובדים בתל אביב מבטאת את החדשנות ,הפתיחות
וההומוגניות החברתית שאיפיינו את תנועת העבודה העירונית )להבדיל מהמגזר
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הקואופרטיבי בהתיישבות הכפרית( ואת רוחה החדשנית והאופטימית של העיר תל-
אביב.
הבנייה להמונים באירופה במתכונת של מעונות עובדים )"סידלונגן" בגרמנית(
מתפתחת על רקע התפשטות הרעיונות ליצירת חברה שיוויונית ומיסוד התנועה
הסוציאליסטית בעקבות המהפכה התעשייתית.
אחרי מלחמת העולם הראשונה ,עם התרחבות התנועה הסוציאליסטית באירופה
והתחזקותה הפוליטית ,התארגנויות לבנית מעונות עובדים על ידי ערים בשלטון
סוציאליסטי ,כמו וינה ,או איגודים מקצועיים כמו בגרמניה ובאוסטריה הפכו
לחזון נפרץ .אדריכלות התנועה המודרנית ,האוונגרדית ,מאמצת רעיונות אלה מתוך
אמונה בתרומת התכנון לשיפור חברתי.
המסר החברתי של אדריכלות התנועה המודרנית תאם את האידיאולוגיה של תנועת
העבודה בארץ והובא לידי ביטוי בתכנון המרחבי של הקיבוצים והמושבים ובתכנון
השכונות העירוניות החל משנות העשרים .האדריכלות הזאת מצאה את ביטויה
החל משנות השלושים בבניה העירונית של בתי המגורים וגם בתכנון מעונות
העובדים :תכנון פונקציונלי בקוים פשוטים ,מחוות עיצוב מינימליסטיות ושיויון
בתנאי המגורים של כל הדיירים בשאיפה לאחידות .הפתרונות הפונקציונליים
איפשרו בבית מעונות זולים והסתדרות העובדים העברית התארגנה לבניה
קולקטיבית של מעונות לחבריה .החצר המשותפת הפכה לליבה הסמלית והמעשית
של חיי הקואופרציה.
בתכנון מעונות העובדים בתל אביב עסקו שישה אדריכלים .מתכנני המעונות נבחרו
בתחרויות פומביות ,כאשר בחבר השופטים היה ייצוג לדיירי המעונות .הדיירים היו
שותפים לתהליך התכנון .מתוך עשרים בלוקים של מעונות שנבנו בתל אביב שלושה
עשר תוכננו על ידי שרון .מעונות ה'ו'ד' ומעונות ח' תוכננו על ידו בלבד .אריה שרון
הצליח לשכנע את הדיירים ביתרונות ביטול הפרצלציה של המגרשים לטובת
עקרונות של חיסכון ,אחידות בתנאי המגורים ואיכות חיים.
אריה שרון היה תלמידו של האנס מאיר ,שהיה מורהו בבאוהאוס .עם סיום לימודיו
עבד במשך שלוש שנים במשרדו של האנס מאיר בברלין והשתתף בתכנון שכונות
פועלים גדולות שביצע משרדו .שרון ,כחבר קיבוץ גן שמואל לשעבר ,הושפע מן
האידיאולוגיה החברתית והאמין באדריכלות כאמצעי לשיפור איכות החיים.
מעונות העובדים בלטו ברקמה העירונית הקיימת בזכות ביטול הפרצלציה העירונית
המקובלת ובנית הבתים בהיקף הבלוק העירוני סביב גינה פנימית רחבת ידיים .גוש
הבניה הגדול הבליט את ההומוגניות החברתית של ארגון חברי ההסתדרות.
הבניה סביב החצר איפשרה את העמדת הבתים במרחק המקסימלי ביניהם
ואיפשרה תנאי תאורה ואיוורור זהים לכל הדיירים .הגינה סימלה חיי חברה
משותפים .אל הגינה הופנו בקומת המרתף פונקציות ציבוריות משותפות כגון
מכבסה ,מרפאה ,חדר קריאה ,גן ילדים ,צרכנייה ,משרד ועד המעונות וכו' .חוק עזר
עירוני אסר על מיקום חדרי שירותים בחזיתות הפונות לרחוב .דרישה לתחזוקה
יעילה וזולה חייבה התקנת צנרת חיצונית למבנה .לכן מוקמו כל חדרי השירותים
בחזיתות הפונות לגינות.
הקשר בין הרחוב לבית והדגשת החלקים הציבוריים במעונות הושגו ע"י קומת
עמודים שמשמשת כאלמנט מקשר בין הרחוב לגינה הפנימית .פרגולות העץ
בכניסות לבתים הדגישו את המעבר בין הרחוב דרך חצר הכניסה למבנה .ספסלי
ישיבה בכניסות היו מקום מפגש לדיירים.
הפיתוח של החלקים הציבוריים במעונות הביא לידי ביטוי את הערכים החברתיים,
לצד הרצון להעניק איכות חיים לפרט.
עיצוב החזיתות הארוכות ,הפונות לרחובות ראשיים נעשה באמצעים מינימליים,
התמודדות עם המאסה הכבדה נעשתה על ידי קיטוע ליחידות ,חזרתיות ,משחקים
בקומפוזיציה של החלונות ומקצבים חוזרים בהעמדת המרפסות.
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במעונות בולט המשקל האסתטי של המרפסת בעיצוב חזיתות .המרפסות גם
שקועות וגם בולטות ,זיזיות ,לפיכך נוצרת הן הצללה בתוכן ,מקרני השמש
המערביות או המזרחיות ,והן משחקי אור וצל שהן מטילות על חזית המבנה.
מרפסות זיזיות רווחות בתכנונים של אעריה שרון .לדבריו "המבט על הנוף התל-
אביבי משפת הים היה שמח ואופטימי ,המשחק של אור וצל על הקוביות והחזיתות
הלבנות שינה את מצב רוחי הארכיטקטוני ועורר תקוות שאפשר לשנות את המראה
האורבני על ידי בניה יותר פונקציונלית ואורגנית בעיר ,שהיה בה בוודאי חן חלוצי
ודחף פסיכולוגי של הנוער והאומנים לבנין ובינוי ברוח האוונגרדה החדשה") .אריה
שרון – "תל-אביב מאז ועד עתה" ,גזית כרך ל"ג אפריל .(1984
שמירת מעונות העובדים כראיה תרבותית לרוח התקופה וערכיה ובזכות איכויות
העיצוב האדריכלי חיונית לדורות הבאים.
לפיכך ,ממליצים לדחות את כל ההתנגדויות בנוגע למתחם זה.
המלצת החוקר
לפנינו מתחם בנוי בעל חשיבות גדולה ביותר בתולדותיה של תל-אביב ,לא רק
מהבחינה הארכיטקטונית תכנונית ,אלא גם בהיבט החברתי וההסטורי .מעונות
עובדים ח' ,הוא אחד "האיקונות" ,סמלי-המקום המיוחדים של העיר .הוא נחשב
לציון דרך ,גם בספרי תולדות האדריכלות של המאה ה 20-הדנים בסגנון הבינלאומי
במבט כלל-עולמי ואירופי .לכן מוזר הדבר בעיני שהוא זכה לציון משוקלל בן 32.0
נק' בלבד ,כאשר עיצובו זכה בציון של  2.0נק' ,והאדריכל ב 4.0 -נק' בלבד למרות
שנחשב אחד האדריכלים החשובים ביותר בישראל )ראש אגף התכנון הראשון של
המדינה( .ברור לי שאילו היו ניתנים הציונים הראויים באמת ,היה המבנה מוגדר
לשימור כמבנה בהגבלות מחמירות.
אבל ,אני אנסה לנסח המלצה קונקרטית .זה שהמבנה ראוי לשימור" ,לית מאן
דפליג" .אם הוא מבנה לשימור רגיל ,ניתן להוסיף עליו תוספת ואין צורך להרחיק
את זכויות הבנייה שלו למגרש "מקבל" במקום אחר ,וזו כמובן הקלה מסוימת על
פי תביעות הדיירים במקום שהגישו את התנגדויותיהם .אין ספק שחייבים לשמור
על רוחו המקורית של העיצוב הראשוני ,למרות שפה ושם ניתן להכניס שינויים
מינוריים תוך תאום עם מינהל ההנדסה של עירית תל אביב ,כדי ללכת לקראת
המתנגדים .בגלל חשיבות הקומפלקס אני מציע להגיע לכלל הסכמה עם הדיירים
בדבר הקטגוריה השלישית )קטגורית הביניים ,בה ניתנת לדיירים האופציה להחליט
אם הם מעוניינים להתייחס למבנה שלהם כמבנה לשימור רגיל ,או כמבנה לשימור
בהגבלות מחמירות (.בכל מקרה ברור לי ,שזהו מקרה ברור בו חייבים למנות מנהל
פרויקט לשימור המיתחם ,בגלל חשיבותו ,בשל גודלו ובגין ריבוי הדירות במתחם.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדויות ,אך לטפל במתחם זה בצורה מיוחדת התואמת
את סגולותיו ואת ייחודו.

הכתובת – שביל האטד 7
מס' המבנה ברשימת השימור – 324
המייצג – גלעד כפיר ,עו"ד
המתנגדת – תמר מוקדי
עמדת המתנגדת )גב' מוקדי לא נשארה עד תום הישיבה ,ובהגיע תורה לא נכחה
באולם
 .1התכנית שבנדון אינה כוללת את מתחם דרך יפו  – 1גוש  7012חלקות 8-6
וחלקות ) 13-19חלקות  17-13הינן מבנים לשימור(:
גבולות המתחם הם בין הרחובות דרך יפו ממזרח ,רח' שביל
1.1
האטד ממערב ורח' פינס  48גוש  6929מכיוון רח' המסילה.
במקום נמצאת תחנת הקמח )אולי הראשונה בתל-אביב( וכן
1.2
שרידים היסטורים מתקופות שונות.
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המתחם מהווה חלק בלתי נפרד מן המרקם הכולל של נווה-
1.3
צדק והמשך ישיר לרח' שביל האטד ונכון שאזור זה ישאר נמוך ולא
ישמש לבניה רוויה.
 .2התכנית אינה כוללת  2מבנים עתיקים ברח' המסילה פינת פינס  42גוש 6929
חלקה  169והבית הצמוד אליו )לא מופיע ברשומים של מינהל ההנדסה
בעיריית ת"א(.
מבנים אלה שימשו בזמנו את הרכבת ובתור שכאלו יש להם
2.1
חשיבות היסטורית וחינוכית מובהקת.
מדובר במבנים בעלי ערך אסתטי ואריכטקטוני ייחודי.
2.2
 .3התכנית אינה כוללת התייחסות לפיתוח הסביבתי שיש לבצע במתחמים
המיועדים לשימור כמו מדרכות ,תאורה וגינון.
לפיתוח הסביבתי חשיבות רבה בקידום שכונות ומתחמים המיועדים לשימור
ובהעלאת רמת החיים ואיכות החיים ובמשיכת כוחות כלכלייים חזקים
וחיוביים לאזורים אלה.
 .4התכנית אינה יוצרת קריטריונים נפרדים בין "מחזיקים" שונים בנכסים
לשימור.
ליצירת קריטריונים כאלו חשיבות רבה שכן הדבר מאפשר תמיכה ועידוד
נקודתיים בגורמים פרטיים שהינם בעלי בתים לשימור ואשר אינם נהנים
מתכנוני מס והטבות פיננסיות אחרות .זאת בניגוד לגורמים מסחריים שהינם
בעלי בתים לשימור ,אשר יכולים להיעזר בהטבות אלה לצורך מימון ההוצאות
הרבות הכרוכות בשימור מבנה.
 .5התכנית אינה יוצרת הטבות כספיות לבעלי בתים פרטיים המיועדים לשימור,
דבר היוצר נטל כבד מנשוא על בעלי בתים אלה ומסכל בהרבה מקרים את
מטרות התוכנית.
דוגמה להטבות כאלו יכולה להיות הקלות בתשלום ארנונה או מיסים אחרים
ועזרה מהעיריה בשיפוץ ותחזוקה של המבנים.
עמדת הועדה המקומית )התייחסות למבנה בלבד(
מכיוון שהמתנגדת לא נכחה ,לא קוים דיון כלל ונציגי הועדה המקומית אף לא
הגיבו להתנגדות .למרות זאת ,נראה שלי שדעתי והמלצתי ,יהיו מקובלים אף על
דעתם.
המתנגדת מתגוררת בשביל האטד  ,7שהוא מבנה טמפלרי ,שנבנה בשנת  1898ע"יי
אדריכל לא ידועי .למבנה משמעות אדריכלית והיסטורית .ציונו המשוקלל גבוה =
 60.0נק' 33/נק' ,והוא מיועד לשימור בהגבלות מחמירות .הועדה המקומית המליצה
להוציא את המבנים לשימור בשביל האטד –  ,7 ;9 ;11 ;13מאחר שהם כלולים
ומיועדים לשימור בתכנית "נחושתן" שבהכנה.
המלצת החוקר
מתברר שהמתנגדת כלל אינה מתנגדת למבנה שבו היא מתגוררת .כוונת התנגדותה
אחרת לגמרי.
א .היא מעונינת שהמבנה שלה והסמוכים אליו ייכללו במיתחם לשימור ,עדיף
כחלק מהמרקם הכולל של נוה-צדק )משהתברר לה שאיננו דנים במיתחמים
לשימור ,אלא במבנים לשימור בלבד ,קמה ועזבה את הישיבה(.
ב .היא מבקשת שיתקבלו מבנים נוספים בעלי ערך אסתטי ,ארכיטקטוני
והיסטורי ,שיש טעם לשמרם ,לתוך תכנית השימור הנוכחית /2650ב' ,היא
מתייחסת גם לפיתוח הסביבתי במיתחמי השימור.
לגבי מהות התנגדותה לא נותר לי אלא לשוב ולהבהיר כי חלק זה של תכנית
השימור שאנו עוסקים בה/2650 ,ב' ,אינו עוסק במתחמים לשימור אלא במבנים
לשימור כפרטים.
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מכאן ,שאני שב וממליץ לא לעסוק בשלב זה במתחמים לשימור .ובאשר לבנינים
פרטניים ,בודדים ,הראויים לדעת המתנגדת ,להיכלל בתכנית השימור ,אני חוזר על
העמדה כלפי בקשה "דומה" של מר אלי אורצקי ,להכליל מבנה השייך למשפחתו
בתוך תכנית-השימור .בשלב זה ,מתוך רצון להביא את התכנית לאישורה הסופי
ולמתן תוקף ,אין לנו להוסיף מבנים לשימור לתכנית ,כי בזאת אנו נדחה את
אישורה לחודשים רבים .פעולה כזו תגרום לדחייה קשה במימוש התכנית,
להפסדים כלכליים ,ולעצירת תהליך השימור אשר מתנהל כבר .מכיוון שהתכנית
אינה נעצרת ,ניתן יהיה אולי בעתיד ,לאחר אישורה הסופי .להוסיף מקצה נוסף של
מבנים הולמים לשימור ,אולי כשלב ג' של התכנית ,כדרך שהמלצתי לפני יו"ר
עמותת האדריכלים ,אדר' יצחק ליר .להמשיך התכנית בשלבים נוספים בעתיד.
השורה הסופית ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
ללא קשר להמלצתי לדחות את ההתנגדות ,שפרושה עמידה על עקרון השימור של
המבנה .אני ממליץ להיעתר להמלצת הועדה המקומית לתכנון תל-אביב ,ולהעביר
את המבנה המדובר בשביל האטד מס'  ,7לתכנית המפורטת למיתחם "נחושתן",
האמורה להגן על שימורו .במסגרת המדיניות שניתן להוציא מבנים הראויים
לשימור מתכנית זו ,לתכנית אחרת ,בתנאי שהתכנית האחרת תבטיח את שימורם.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 - (15
הכתובת  -רח' אבן גבירול  26פינת רח' ד .פריש
מס' המבנה ברשימת השימור 3 -
1
המייצג  -עו"ד יורם חגבי-חגי ,עו"ד יאיר ברדה
המתנגד  -ההסתדרות הציונית של
ארה"ב
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1בנין "בית ציוני אמריקה" סווג כ"מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות"
החמרה שאינה ראויה וללא הצדקה ארכיטקטונית אמיתית.
 .2ההסתדרות הציונית של ארה"ב ,נמצאת בהליכי תכנון לתוספת מבנה מגורים
על גבי "בית ציוני אמריקה" )בנין הנמצא בחזקתה כבעלת זכויות החכירה
בנכס מקרקעין זה( .הליכים שאושרו ע"י הועדה המקומית ולכן המגבלות
שהוטלו עליה אינן רלוונטיות.
 .3לגבי עלויות השיפוץ 30% ,מהשטחים העיקריים כתוספת בנייה המיועדים
כתמריץ לשימור אינם מכסים עלויות ,ולכן יש לקבוע  100%בנייה מהשטח
הכולל ,כתמריץ.
 .4לגבי מרתפי חנייה 40% ,בניה כתמריץ לא יספיקו לכיסוי תקני חנייה ולכן יש
לקבוע תוספת  100%בניה מהשטח הכולל ,כתמריץ לשימור.
 .5במקרה של הקמת מרתפים יש צורך בפיצוי בגין הגדלת עלויות בנייה מתחת
למבנה קיים.
 .6הכרזה על שימור בכלל ושימור עם הגבלות מחמירות בפרט ,מבטלת שווי
פוטנציאלי של המקרקעין ,כפי שניתן ללמוד מבנייה שהותרה בחלקות
סמוכות במקרקעין דומים ובכך יש פגיעה בזכויות הבעלים ופגיעה בשוויון.
" .7התמריצים" המוצעים בתכנית אין בהם ולא כלום ,כדי לפצות על הפגיעה
בזכויות החוכרים.
 .8הוצאות השיפוץ הנדרש הן גבוהות לאין ערוך ופוגעות בזכותם הקנינית בכך
שהיא מאלצת את בעלי הנכסים להוצאות גבוהות כאשר שווי הנכס יורד
מעצם השימור.
 .9התכנית פוגעת בזכויות הקנין של הבעלים ,בניגוד לחוק היסוד "כבוד האדם
וחירותו".
המייצג עו"ד י .ברדה הוסיף מספר דברים בעל-פה- :
בנוסף לייצוג הסתדרות ציוני אמריקה ,הוא מייצג גם את מינהל מקרקעי
ישראל ובעיקר את מחוז המרכז שלו .לא ברורה להם קביעת הפרמטרים
391

פרוטוקול החלטות מוועדת משנה ב' להתנגדויות מספר 862
שהתקיימה בתאריך  19.12.2004במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

והקריטריונים על-פיהם נבחר הבנין לשימור .יש אובדן פרופורציות במקרה
של בית ציוני אמריקה ,הוא יכול להבין צרכים של שימור בנינים ,אבל במקרה
הנדון מדובר רק )?( על ערך אדריכלי של הבנין .הוא מעריך שהמבנה די
מודרני ,למרות שאם ייבנה שם בנין חדש ,הוא לא יהיה פחות יפה .אין
פרופורציה בין הערך האדריכלי ,במידה מסוימת גם "ערך קוסמטי" ,לעומת
זכות הקנין .זה ממש צורם לחשוב שערך אדריכלי  /קוסמטי של בניין יגרום
לפגיעה כל כך גדולה בזכות הקנין ,מה עוד שיש גם זכות שוויון העומדת פה.
הבנין הסמוך קיבל אותם אחוזי בנייה ובנה מגדל שם .בכל מקרה ,גם אם
בסופו של דבר תאושר תכנית השימור ,הם רוצים לשים את הדגש על הבנייה
מעל הגג ,ממש צמוד לגג כדי להקטין את הוצאות השימור.
לגבי החללים הפנימיים שבבנין זה ,גם אם היה ניצול לא נכון שלהם לאורך
השנים ,זה לא אומר שאנחנו צריכים להנציח אותו כי יש לזה עלות כלכלית
גבוהה מאוד.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
במסמך ההתייחסות להתנגדויות שהוכן ע"י עירית ת"א ,המכונה "דרפט
ההתנגדויות" )שם לועזי קלוקל ,במקום שימוש נאות ותיקני בשפה העברית
להגדרת "מסמך התייחסות להתנגדויות( נאמר כך..." - :בית ציוני אמריקה ,נמצא
בתהליך תכנון לתוספת מגדל מגורים לכן אין הוא יכול להיכלל ברשימת המבנים
בהגבלות מחמירות") ,זו טעותם של המתנגדים( .המענה להתנגדות הוא כדלקמן:
תוספת מגדל מגורים )במגרש בית ציוני אמריקה( מחייבת הכנת תכנית מפורטת
נקודתית .אם תכנית זו תאושר היא תגבר על התכנית לשימור בנקודה זו ותבטל את
הוראותיה .ההמלצה בסופו של דבר היא לדחות את ההתנגדות.
בית ציוני אמריקה ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי המאוחר אשר הוקם בשנת 1950
ע"י אדריכל מ .הורמן .זהו מבנה בעל אופי ציבורי של משרדים וחללי התכנסות.
החללים הפנימיים המצוינים נועדו לשימור על כל פרטיהם .הציון המשוקלל אשר
הוענק לו הינו גבוה מאוד =  60.0נק'  41.5 /נק' .לכן הוכנס לשימור בהגבלות
מחמירות.
מאז שנת  1995אין התקדמות של התכנית המפורטת הנקודתית שביקשו להכין .כל
עוד לא מקודמת תכנית מפורטת זאת ,נכלל הבנין בתכנית השימור .אם תהיה
תכנית נקודתית שתשלב את המבנה הזה לשימור ,אז מה טוב ,אם זה יקרה לפני
אישור תכנית השימור ,מבנה ב.צ.א .יוסר מתכנית השימור .אם זה יקרה אחרי
אישור תכנית השימור ,היא פשוט תעלה על תכנית השימור ותשלב שימור של
מבנים.
המטרה היא" ,בשורה התחתונה" ,לשמר את המבנה ,אם על ידי תכנית מפורטת
נקודתית או ע"י תכנית השימור המתארית.
המלצת החוקר
המקרה הספציפי של הטיפול בבית ציוני אמריקה ,מעורר בי הרהורים נוגים באמת,
הן על טיעוניהם של המתנגדים ,הן על התנהלותה של עירית תל-אביב ונציגי הועדה
המקומית שלה לתכנון.
מייצג המתנגדים מדבר על הערך האדריכלי של המבנה הזה כמשהו בעל ערך
קוסמטי ,במטרה לגמד את חשיבותו של הערך האדריכלי של הבנין .והרי זה הלוז,
הלב של תכנית השימור ומהותה .השילוב של הערך האדריכלי ,האסתטי ,האמנותי,
האנושי ,החברתי וההסטורי של בניניה הישנים והטובים של תל-אביב ,המייצגים
את מיטב תרבותה החומרית .אולי אסור לבוא בטענות אל עו"ד האמור להיות בקי
בטיעונים משפטיים ולא בתחום האדריכלות והאסתטיקה .זה מעורר הרהור נוגה,
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האם משפטנים מסוגלים להתווכח על ערכים אדריכליים ולייצגם בהתדיינות כה
חשובה.
ההרהורים הנוגים הנוספים ,באשר להתנהלותם של אנשי התכנון ,האמורים לייצג
את הרשות המקומית בנושא השימור .היו הם אלה שקבעו כי המבנה הזה ראוי
להיות משומר בהגבלות מחמירות ולא כמקרה סף של כניסה להגבלות הללו ,דהיינו
בציון משוקלל בן  33.0נק' ,אלא בציון משוקלל מופלג ,גבוה ביותר 41.5 ,נק' ,בין
הגבוהים ביותר במבני תל-אביב .והנה מה הם כותבים במסמך אודות ההתנגדויות -
נכון שהם דוחים את ההתנגדות ,אבל תוספת מגדל מגורים במגרש זה ,מחייבת
הכנת תכנית נקודתית .אם זו תאושר היא תגבר על תכנית השימור בנקודה זו
ותבטל את הוראותיה .צריך להיות טיפש ואטום ממש ,כדי לא להבין פרושה של
קביעה זו .כלומר ,נכון שהבניין הזה מיוחד ומיועד לשימור בהגבלות מחמירות ,אבל
אם תתחכמו לנו )בהסכמתנו( ותכינו תכנית מפורטת מתאימה הענין ייפתר,
וההגבלות המחמירות יעלמו .אם כך הדבר ,בשביל מה אנו זקוקים בכלל לתכנית
השימור?  -מעניין ,אם היו מציעים הצעה כזו ,אם היה מדובר למשל בבית ביאליק
שברחוב ביאליק בת"א .האם ערכי הנדל"ן עונים על הכל ,שולטים בכל ומעוותים כל
ערך אדריכלי והסטורי .אני מציע לדחות את ההתנגדות באופן נחרץ" ,בית ציוני
אמריקה" הוא בנין ראוי לשימור בהגבלות מחמירות!
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (15
אין כתובת ספציפית .הנושא  -אנטנות
התנגדות כללית לתכנית בנושא איסור
סלולריות
הצבת מתקני תקשורת
המייצג  -עו"ד יעקב כהן  -משרד עו"ד רון גזית
המתנגדת  -חברת "פרטנר תקשורת"
רוטנברג
בע"מ
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
ההתנגדות היא למעשה לסעיף 10.1.3 -ב' ,1שקבע איסור גורף להקמת והצבת
מתקני תקשורת על בנינים לשימור .בעת שהוכנה ההתנגדות ,המועצה הארצית
לתכנון ,עסקה בהכנת תכנית מתאר ארצית מס' 36א' ,שהתכלית שלה היא הסדרה
כלל ארצית של מתקני התקשורת הסלולרית ברחבי המדינה .במאי  ,2002פורסמה
ברשומות התמ"א לצורך הצבת מתקני תקשורת קטנים .הוראות תכנית השימור
בעניין זה אינן יכולות לדור בכפיפה אחת עם הוראות תמ"א  .36שכן הוראות
התמ"א גוברות על הוראות תכנית השימור .תמ"א  36קבעה בין מטרותיה העדפת
מתקני שידור על בנינים ,שכן ראתה בכך פתרון פחות פוגעני מבחינה נופית .בסעיף
 32לתכנית קבעה שבסמכותו של מוסד התכנון המוסמך לתת היתר" ,תוך שקילת
ההיבטים האדריכליים ,במיוחד באתרים בעלי רגישות ,סביבתית ,נופית ,וערכים
לשימור ,במטרה להקטין את נצפות המתקנים ואת הפגיעה בחזות הכללית של
הישוב והסביבה"...
איסור גורף על הקמת מתקנים ,ודאי מנוגד לרוח התמ"א  36שקבעה בסעיף  8שלה,
שהקמת מתקני תקשורת ומתקנים סלולריים ,מותרת בכל ייעודי הקרקע.
עד לאישורה של תמ"א  36אושרו ע"י ועדת התכנון בת"א ,מספר לא קטן של
מתקנים ,כאשר התנאי היה שיש לפעול בשיתוף ולקבל הנחיות מצוות השימור
בעירית ת"א .ברור שאם יש מתקנים שניתן לעצבם בתוך המבנה בצורה מוסתרת,
הם פעלו בהתאם להנחיות אלו .תמ"א  36קבעה פרק שלם ,פרק ו' ,הקובע הנחיות
נופיות להצבת מתקני תקשורת .הוראה דרקונית של איסור גורף להקמת מתקני
תקשורת ,אינה מתיישבת עם הוראות פרק ו' לתמ"א .תמ"א  ,36קבעה עוד בסעיף
 34.1שהאנטנות על מבנים לשימור ,יוצבו בהתאם להנחיות של התכנית לשימור.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
תמ"א  36מפנה לגבי האיסורים של הצבת אנטנות על מבנים לשימור ,לתכניות
הנקודתיות בכל רשות בעצמה ,כלומר היא העבירה את הסמכות לכל רשות מקומית
לקבוע כיצד היא תנהג בנושא אישורי האנטנות .עירית ת"א הוציאה היתרי בנייה
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לאנטנות ,אך הן הותקנו שלא על פי ההיתרים .הן בולטות מאוד בשטח .חלק גדול
מהן הותקנו קודם להוצאת ההיתרים ,אין שום הצדקה תכנונית ,לא לאשר מחד
תוספות בניה ,ומצד שני לאשר אנטנות הפוגעות בחזות המבנה .מספר המבנים
לשימור בעיר ,הוא בסך הכל  1,500מבנים ,מתוך הסל הכולל של כל המבנים בעיר
המגיע ל 40,000-מבנים .אנא ,השאירו את המבנים לשימור ללא אנטנות ,יש מספיק
אופציות אחרות .יש להבין שדרישת החברות הסלולריות ,היא לחשיפה גבוהה של
האנטנות ,אחרת הן אינן יעילות מכאן שהמבנים לשימור לא מתאימים לאנטנות
הסלולריות.
זכות "המילה האחרונה" של המתנגדת -
טענת נציגי הועדה המקומית מוזרה .הוראות תכנית השימור ,הם טוענים ,נבעו
מנסיונה המר של עירית ת"א עם החברות הסלולריות ,שהתקינו את האנטנות
בניגוד להיתרים שהוצאו להן .מובן שזו עבירה פלילית על פי החוק .לצורך זה יש
פיקוח על הבנייה בעירית ת"א .כל מתקן הנבנה שלא על פי הנחיות שנקבעו במפורש
בהיתר ,יש לפעול על פי החוק ולמצות את הדין עם מי שעשה זאת .זהו אינו נימוק
תכנוני לקבוע מגבלות בדבר איסור גורף של הקמת אנטנות .ניתן לקבוע בתכנית
הנחיות קפדניות לעיצוב ,עם זאת לא ניתן לאסור לחלוטין הקמת מתקני תקשורת
על מבנה לשימור .אין ספק שהוראה כזו עומדת בסתירה לחוק היסוד "כבוד האדם
וחרותו" ,שכן הפגיעה שלה עולה על הנדרש.
המלצת החוקר -
כבר נתקלתי במהלך החקירה במקרים ספציפיים של הקמת אנטנות סלולריות על
גבי מבנים .שתי דוגמאות שונות הן :האחת ברח' לילינבלום )בסמוך לרח' אלנבי(,
והאחרת בבנין הפינתי שבין רח' נחלת בנימין ורח' אלנבי )מה שהיה קרוי פעם בנין
"פיל"( .אלו שתי דוגמאות שונות ומנוגדות .בראשונה ,האנטנה הוקמה באופן סביר
ומוסתר למדי ,והמלצתי היתה לאפשר את השארתה על הבנין .בעוד שבמקרה השני,
האנטנה הוצבה על המבנה הנפלא ההוא ,בצורה בוטה ,מכוערת וממש דורסנית.
המלצתי איפוא היתה ,להסיר אותה אנטנה.
איני חסיד של הוראות בנייה גורפות שאינן עומדות במבחן המציאות .יש להבין
שהצבת אנטנה על מבנה תלויה קודם כל בהסכמת בעלי הנכס .לצערנו ,רבים מבעלי
הנכסים ,מעוניינים להגדיל את הכנסתם הקבועה ,ומתפתים להצעותיהן הכספיות
של החברות הסלולריות.
גם אני הייתי מעדיף שאנטנות סלולריות לא תותקנה על גגותיהם של מבנים
לשימור .אבל יכולתנו לשלוט בכך ולאכוף איסור מעין זה היא נמוכה .לפיכך עדיף
לקבוע הנחיות ברורות מאוד ומחמירות בעניין הצבתן של האנטנות על כלל המבנים
בת"א ,ולאחר הוצאת היתרי בנייה לאנטנות ,חייבים לפקח על הקמתן בתשומת לב
מדוקדקת .אי יכולת לפקח על הבנייה וההתקנה ,היא טענה רעה וחלשה .הפיקוח
תלוי בעיריה ובפקחיה בלבד ,ואם תבוצע ענישה במקום בו היא נדרשת לא ימהרו
להפר את החוק במקומות אחרים .אני מקבל את ההתנגדות בהסתייגויות שמניתי
דלעיל .ניתן לומר שעדיף שהעיריה תציע באופן חיובי היכן ניתן להתקין אנטנות,
שהן צורך אמיתי.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור  915 -הכתובת  -רח' צייטלין  ,14פינת רח' מאנה ,27
רח' דובנוב 29-27
המייצג  -אין
המתנגדים  -רות ויצחק ארז
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית(  -לא השתתפו בישיבה
 .1התכנית במתכונתה רחבה וכוללנית מדי ,הן מבחינת שטחה הן מבחינת משך
הזמן לביצועה ) 20שנה( .התכנית מטילה הגבלות חמורות ,המהוות פגיעה
בזכויות הקנייניות של בעלי הנכסים.
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 .2החיוב לקבל אישור הועדה המקומית לביצוע שינויים בחלוקה הפנימית,
מהווה גורם מעכב בביצוע עבודות השיפוץ ,הגורם באופן ישיר להפחתת ערך
הדירה.
 .3אישור התכנית במתכונתה המוצעת ,מהווה סיכון בטיחותי עבור המחזיקים
בדירות ,משום שהבנינים והדירות שבתוכם ישנים ביותר ותשתיות החשמל
והמים דורשות טיפול ותחזוקה דחופים ,עיכוב ביצוע פעולות התחזוקה גורם
סיכון מיותר.
 .4הבנין בו מצויה הדירה ,מוקם על עמודים ,באופן המאפשר יצירת מקומות
חנייה לדיירי הבנין ,אישור התכנית יעכב כל פעולה בכיוון זה ,עד אשר תתקבל
החלטה לגבי סוגית החנייה בבנין על פי הוראות השימור ,מתן זכויות בנייה
נוספות בעקבות אישור התכנית תחמיר את מצוקות החנייה.
 .5הועדה המקומית ,בלהיטותה לנושא שימור המבנים בעיר ,מיהרה לצאת
בתכנית גרנדיוזית בהיקפה ,אך חסרת כל תוכן ממשי מבחינת תוכנה .כל זאת
תוך פגיעה ממשית בזכויותיהם הקנייניות והאחרות של בעלי הזכויות בדירות
בשטח התכנית.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,המהווה חלק ממיתחם "קרית מאיר" ,נבנה בשנת 1935
על פי תכניתה של האדריכלית יהודית סגל ,אשר תכננה הן את הבינוי של המתחם
והן את הדירות ,עבור "קואופרטיב" של דיירים אשר התארגנו מראש .דיירים אלה
דווקא לא נמנו על אותו סוג של קואופרטיבים של דיירים אשר הקימו את מעונות
עובדים א' עד ח' )בכתובות :דב הוז ,פרוג ,ריינס ,בן יהודה ,הירקון ושדרות נורדאו(.
דהיינו הם לא היו בהכרח חברי הסתדרות העובדים ,ולא נמנו על הצד "השמאלי"
של המפה הפוליטית .למבנן המיוחד הזה יש איפוא חשיבות הסטורית ולא רק
חשיבות אדריכלית .צוות השימור קבע למבנן זה ציון משוקלל גבוה  60.0 -נק' /
 31.0נק' .אך זה עדיין לא הכניסו לקטגוריה של שימור במגבלות מחמירות ,אלא
כשימור רגיל בלבד.
העיריה מתכוונת לסייע בהתארגנות ,בשכנוע ובדרכים אחרות להגשמת התכנית.
תכנית השימור החלה לפני כ 12-שנים ובאה מתוך רצון של תושבים רבים בת"א
לשמר חלקים היסטוריים של העיר.
לשכונה ערך אורבני גבוה מאוד מבחינת התכנון האורבני.
ממליצים לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר
מתחם "קרית-מאיר" היא אחד המבננים יוצאי הדופן בתל אביב ,הוא יוצר סביבה
אנושית מיוחדת מאוד .זה אינו סותר כמובן את הצורך לשקם ולשפץ את המבנים
הבודדים .אבל הסיווג הזה של שימור רגיל והזכויות הנוספות הלא מבוטלות
לבנייה ,יאפשרו לדעתי את "השיפוץ השימורי" הראוי.
זה מאפשר לשמור על מתחם בנוי שלם שנבנה על פי עקרונות הסגנון הבינלאומי
ובתפישה האורבנית והחברתית המתקדמת ,שרבים מערכיהם כוחם יפה ,לא
כמוזיאון לארכיטקטורה ,אלא כמבנן המאפשר חיים אנושיים תוססים ברמה
איכותית .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
המבנה הספציפי נשוא ההתנגדות ,סוגר למעשה את מתחם קרית מאיר מצידו
המזרחי ,ומשלים בכך את הקומפלקס הבנוי .לגבי פגיעה בזכות הקנין נא לעיין
בפרק המבוא שבדו"ח החוקר.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור  860 -הכתובת  -רח' פינס  ,41פינת דרך יפו 3
המתנגד  -עו"ד אהובה סימון
המייצג  -מייצגת את עצמה
הערת הבהרה
ב 23.7.01 -ביקשה עו"ד אהובה סימון ,בקשה להארכת המועד להגשת התנגדות
לתכנית השימור מהיו"ר של הועדה המחוזית לתכנון ת"א .אין בידי תשובת הועדה
המחוזית וכן אין בידי כתב התנגדות רשמי שהוגש ע"י עו"ד אהובה סימון.
בכל מקרה ,מבנה ספציפי זה נבחן על ידי במסגרת התנגדות אחרת שהוגשה לאותו
מבנה ע"י רפאל חיים קטה .המלצתי הסופית היתה לדחות את התנגדותו .כלומר,
מצאתי את המבנה ראוי לשימור בסופו של דבר .זוהי רק אינדיקציה במידה
ותימצא התנגדות ששלחה הגב' עו"ד א .סימון .יתכן שבסופו של דבר החליטה גב'
א .סימון שלא להגיש התנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור –  800הכתובת  -רח' אחד העם  ,30פינת רח' נחלת
בנימין 61
המייצג -עו"ד א.ד .אקר
המתנגד  -עו"ד א .ד .אקר
עמדת המתנגד
המתנגד הינו בעל זכות לדיירות מוגנת במבנה זה.
 .1תכנית השימור מטילה על המבנה שבנדון הגבלות המהוות פגיעה בקנין וזאת
בניגוד להוראות חוק-יסוד "כבוד האדם וחרותו" לדוגמה:
א .התכנית קובעת כי פעולה חיצונית או פנימית במבנה מצריכה
אישורים מיוחדים אשר לצורך השגתם ידרוש בעל הזכויות להמציא
חוו"ד מהנדס העיר ביחס לכל פרטי הפעולה ,דרישה אשר לצד העלויות
הכספיות הכרוכות בה מאריכה שלא לצורך את הליך ביצוע הפעולה
המבוקשת ופוגעת באופן גס בזכויות בעל הזכויות.
ב .הוראות שימור המבנה ותחזוקתו מטילות על בעלי הזכויות הוצאות
כספיות גדולות אשר אינם יכולים לעמוד בהן .רובם המכריע של
השוכרים בנכס הינם דיירים מוגנים ששלמו הון רב לצורך רכישת
זכויות הדיירות המוגנת ואין כל סיבה להגבילם בהוצאות ניכרות
נוספות כדי לממן את משאלות יוזם התכנית על מנת לכסות את
ההוצאות האמורות.
לאור מצב זה ,מן הראוי שיוזם התכנית המעונין בשימור יתכבד
לקבוע בתכניתו כי הוא יממן את כל העלויות הכרוכות בשימור שהוא
מציע לקיים!
ג .זאת ועוד  -הואיל והמבנה האמור מצוי במתחם לשימור הרי שאף
אם יגרע מרשימת הבתים לשימור  -ע"פ הוראות התכנית עדיין יחולו
עליו הגבלות הפוגעות בקניינם של בעלי הזכויות )ע"ע סעיף 10.2.2
לתכנית(.
כאמור לעיל ,הגבלות אלו פוגעות בקניינם של בעלי הזכויות המוגן ע"י חוק
יסוד כבוד האדם וחרותו ,כאשר על פניו נראה כי קיים ספק גדול באשר
לתכלית הראויה שבתכנית ובכל מקרה הינן במידה העולה בהרבה על
הנדרש!!!
 .2סעיף  12לתוספת הרביעית לחוק התכנון והבניה קובע כי על הועדה לשימור
אתרים להכין רשימת אתרים לשימור בה יפורטו ,בין היתר ,הטעמים לכך
שהאתר ראוי לשימור .רשימה מעין זה לא הוצגה בפני ואף לא נמצאו במשרדי
הועדה המחוזית ו/או המקומית לתכנון ובנין עיר ,אליהן נעשו פניות מטעם
המתנגד .לכשתוצג רשימה זו ניתן יהא להתיחס לאמור בה באופן פרטני
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ועניני .המתנגד שומר לעצמו את הזכות לעשות כן לכשיוצגו הנ"ל ע"י יוזם
השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית פיריטינסקי ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1933ע"י אדריכל
פנחס היט .השימוש המקורי במבנה היה למטרות מגורים ומשרדים .הציון
המשוקלל שקיבל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.0 /נק'.
במענה להתנגדות ,רשימת המבנים נבחרה וסווגה על פי רשימת קריטריונים
מפורטת שאושרה ע"י הועדה המקומית לתכנון .רשימת הקריטריונים נשלחה
למתנגד.
נציגת הועדה המקומית ,ראש צוות השימור ,הודיעה למתנגד כי המידע שהוא
מבקש נמצא במסמך ההתייחסות להתנגדויות )הדרפט( ,כולל שמות חברי ועדת
השימור והועדה המקומית לתכנון ,שנכחו בדיונים ואישרו את התכנית ואת רשימת
השימור .עותק מהבדיקה הכלכלית והשמאית ניתן להשיג בצוות השימור .כלומר,
כל המידע נמצא פתוח לרשות המתנגד.
המלצת החוקר -
בנין מעולה בסגנון "הבאוהאוז" .מודגשים היטב הקוים האופקיים באמצעות
כרכובי בטון המשכיים ,למעלה ולמטה ,וכן שיקועים קטנים בטיח החיצוני
)גליפים( .המרפסות הזיזיות הבולטות בקצוות ,ובפינת הבנין המעוגלת ,תוחמים את
הבנין .הבנין ראוי מאוד לשימור ואני ממליץ לדחות את ההתנגדות .נושאים כגון
זכות הקנין ,העלות הכלכלית של השימור והתמריצים שנועדו לכסות את ההוצאות,
כל אלה מקבלים מענה בפרק המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 ;18 - (15
הכתובת  -רח' החשמל  ,25רח' החשמל 14
מס' המבנה ברשימת השימור ;354 -
350
המייצג  -חברת החשמל
המתנגד  -דוד בן ישי  -מנהל מינהל
נכסים ורישוי  -חב' החשמל
עמדת המתנגד
הערה  -נציג חברת החשמל לא השתתף בישיבה .איחדתי שתי התנגדויות לשני
מבנים שונים .כי התייחסות חברת החשמל אחידה לשני המבנים .כל מבנה הוא
שונה ומיוחד ,ולכן יתואר בנפרד.
לחברת החשמל מגוון נכסים הנכללים בתחום התכנית.
.1
חברת החשמל בוחנת היטב את התכנית על האמור ועל המצוי בה.
.2
חברת החשמל מסיבה תשומת ליבה של הועדה כי מבנים בתחום רדיניג,
.3
מהווים חלק ממתחם רידינג ,אשר עתידו והמצוי בו ייקבעו בהתאם לחוק "תחנת
הכוח תל אביב" ,בדרך כלל של הליכי תכנון .הגדרתם כמבנים לשימור ודרך הטיפול
בשימורם  -תיעשה במסגרת הוראות התכנית.
אשר על כן ,הם מבקשים להוציא את המבנים המצויים ברידינג מתחום התכנית.
עמדת הועדה המקומית )תמצית( -
רח' החשמל 14
מגדל מים ,הנמצא בתוך המתחם של חברת החשמל ברחוב החשמל בתל אביב,
סגנון הבניה הוא סגנון מיוחד ,המיוחס לסגנון שבמעבר בין הסגנון האקלקטי
לסגנון הבינלאומי .המגדל נבנה בשנת  1924על פי תכניתו של האדריכל יוסף ברלין.
המבנה שוקם ב .1998-יש להניח שאדריכל פסובסקי היה שותף לתכנון המבנה.
הציון המשוקלל שקיבל גבוה מאוד =  60.0נק'  42.5 /נק' .לכן מגדל המים מיועד
לשימור בהגבלות מחמירות.
רח' החשמל - 25
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במקור היה זה בית מגורים בשם בית אוקסהורן .בעת הנוכחית הוא משמש כמשרדי
יוקרה של חברת החשמל .מבנה בסגנון האקלקטי ,שנבנה ב 1924-ע"י האדריכלים
יוסף ברלין ופסובסקי .הציון המשוקלל שניתן לו מעל לבינוני =  60.0נק'  28.5 /נק'.
המלצת החוקר -
שני המבנים הספציפיים השייכים לחברת החשמל כיום ,אינם קשורים ,לא באופן
ישיר ולא באופן עקיף לייצור החשמל .אלה מבנים נאים ומיוחדים שנרכשו כנכסים
של חברת החשמל ומצויים על המקרקעין שלה .לכן ,לא נראה לי שעל מבנים כגון
אלה ,חל חוק " -תחנת הכח תל אביב" .מכיוון שלכל אחד משני מבנים אלה יש
ייחוד משלו .וביחוד למגדל המים יש חשיבות הסטורית משלו .ראוי כל אחד מהם
לשימור בגין ערכיו הארכיטקטוניים וגם ההיסטוריים )מגדל המים( .לכן אני מציע
להחיל עליהם את השימור ולדחות את התנגדות חברת החשמל לגביהם.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור  1071 -הכתובת  -רח' של"ג  ,6פינת רח' יהואש 12
המתנגדים  -דליה יערי ,ציפי לגמן,
המייצג  -מיכל גלקין גולן ,משרד עו"ד יגנס
טויסטר
שרלוטה בראונשטיין
עמדת המתנגד ) -תמצית( -
מבקשים לכבד הסכם עם עירית ת"א ולהוציא את המבנה מתכנית השימור .עמדה
זו מייתרת את פרוט כתב ההתנגדות המקורי שהוצא בשנת .2001
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית בראונשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1952ע"י האדיכלים ח.
פנחל וס .קלנר .ציונו המשוקלל גבוה =  60.0נק'  25.0 /נק' ולכן הוא לשימור
בהגבלות מחמירות .מבנה זה נכלל בתכנית אחרת ,מס'  ,2575שאושרה כבר ומגנה
על שימורו .לכן הם ממליצים להוציאו מתכנית שימור זו.
המלצת החוקר -
אחד המבנים היותר יפים בתל אביב .אבל ,אם העיריה מודיעה במפורש ,כי הוא
נכלל כבר בתכנית אחרת בה מובטח שימורו ,אני סומך ידי על הסיכום הזה .המבנה
יוצא מתכנית שימור זו ,אך נותר כמבנה לשימור .אני מקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (15
הכתובת  -רח' וולפסון  ,40פינת רח' העליה 29
מס' המבנה ברשימת השימור 460 -
המייצג – אין
המתנגד  -איתן בן ארי
עמדת המתנגד -
 .1התמריצים המוצעים בתכנית אינם ניתנים למימוש כיוון שהינני נזקק לקבלת
הסכמת הבעלים כולם בחלקה/במבנה.
 .2ניוד הזכויות הוגבל למגרשים למגורים מעל  3דונם ולמגרשים למע"ר ואיזור
תעסוקה מעל  1.5דונם ולהיקף שטחים של עד  25%מהמותר ,דבר אשר יגרום
לפגיעה בשווי הזכויות הניתנות לניוד כיוון שרק מגרשים ספציפיים יוכלו
להנות מהניוד המוצע .לכן הביקושים יהיו מצומצמים או במחירים מופחתים
במיוחד.
 .3טרם ניתנה חוות דעת מקצועית ו/או החלטה עקרונית לנושא המיסוי ,לעניין
מס שבח ,מס מכירה וכו'.
 .4בהתאם לסעיף מתוך התכנית המוצעת עולה כי במבנים לשימור שאינם מבנים
עם מגבלות מחמירות תהיה הועדה המקומית רשאית בכפוף להמלצת מהנדס
העיר להתיר תוספת בנייה וזאת אם שוכנעה שאין בכך פגיעה במטרות
השימור ,ובכך ללא קריטריונים מנחים ,אין מגבלה על שיקול הדעת של הועדה
המקומית .יש בכך משום פגיעה בזכות הקניין שלי כבעלים של נכס החשוף
לשרירות ליבה של הרשות .הדרישות בתכנית מעורפלות ומכבידות.
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 .5יצוין כי הבנין ברח' עלייה  29מוחזק ע"י בעלים רבים אשר לא קיבלו את
ההודעה בדבר הפקדת התכנית למרות שיש להודיע לכל הבעלים והמחזיקים
בנכס הנמצא בתחום התכנית.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית( -
בית ברנוביץ ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י אדריכל א .פן .הציון
המשוקלל שהוענק לו ,מעל לבינוני =  60.0נק'  27.5 /נק' .מכיוון שמבנה זה אינו
מיועד לשימור בהגבלות מחמירות ,ניתן יהיה להוסיף למבנה זה את זכויות הבנייה
שיגיעו לו על פי תכנית השימור.
המלצת החוקר -
מבנה זה מייצג את סגנון "הבאוהאוז" ,בגלל המרפסות הזיזיות הבולטות וחדר
המדרגות ,עם חלון הזכוכית המאורך .הייתי אומר שהמבנה רחוק מלהיות מאופק
בחזותו החיצונית ,בגלל עודף האלמנטים הארכיטקטוניים המאפיינים אותו .ובכל
זאת הוא גם אופייני אך גם ייחודי .הצבעים בהם נצבע לאחר שיפוץ )כנראה לא
מתואם עם העיריה( ,הם עזים מדי ולא כל כך נעימים ,עד כדי בוטות .ובכל זאת
ראוי לשימור ,ממליץ לדחות ההתנגדות .לגבי פגיעה בזכות הקנין נא ראו פרק
המבוא בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (15
מס' המבנה ברשימת השימור  821 -הכתובת  -רח' נחמני 59
המייצג  -עו"ד א .מזור  -א .שטיינר
המתנגד  -טרזה זינגר
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( -
לבית הנדון אין ערך ארכיטקטוני או היסטורי המצדיק קביעתו כבנין
.1
לשימור.
 .2מדובר בבית סטנדרטי נטול אלמנטים עיצוביים ,הגדרתו כמבנה לשימור
פוגעת בזכויות הקנין של המתנגדת.
 .3מטרת התכנית היא שמירת הייחוד הארכיטקטוני של המבנים הכלולים
בתכנית .אבל למבנה אין שום ייחוד המחייב את שימורו.
 .4התכנית דורשת פתיחת מרפסות במבנים לשימור .המרפסת בדירה נשוא
ההתנגדות אינה מהווה אלמנט אדריכלי מיוחד המצדיק פתיחתה לאחר
שנסגרה על פי היתר בניה כדין.
 .5התכנית קובעת איסור גורף על הריסתו של מבנה לשימור.
 .6התכנית קובעת כי תותר תוספת בנייה רק באישור הועדה המקומית.
 .7התכנית פוגעת בזכויות הקנין בניגוד לחוק היסוד " -כבוד האדם וחרותו".
 .8התכנית אינה מאזנת בין האינטרס הציבורי לבין קניינו של הפרט ולוקה
בחוסר סבירות ,כאשר ההגבלות המפורטות בה ,הינן מחמירות וגורמות
לפגיעה בערכו הכלכלי של הבית.
 .9התכנית מאפשרת לאסור על חנייה בחצרות המבנים לשימור.
לבתים הישנים בתחומה של העיר אין חניה צמודה ,איסור זה פוגע בשוויו של
הבית ומוריד את ערכו הכלכלי.
 .10התכנית אמנם קובעת תמריץ למבנים לשימור ,אך לא ניתן ליישם התמריץ
בפועל ,משום שהם מותנים באישור הועדה המקומית ,ונתונים לשיקול דעת
ולהתנגדויות מצד נכסים גובלים.
 .11יישומם של אמצעי התמרוץ ידרוש מימון רב ,בין היתר לתשלום פיצויים עבור
נכסים גובלים .הקופה הציבורית לא תוכל לעמוד בהוצאות כה כבדות.
 .12בעזות מצח ובניגוד לחוק התכנית נוטלת מהמבקש תמריץ ,את זכותו להגיש
תביעת פיצויים על פי סעיף  197לחוק .על אף שמדובר בזכות המוקנית על פי
חקיקה ראשית.
 .13לאור הפגמים בתכנית ,נוכח העדר היכולת ליישמה ,וכן לאור היעדר הצדקה
לשימורו של הבית ,יש לבטל את הוראות התכנית ,ככל שהן חלות על מבנה זה.
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עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934ע"י האדריכל ש .פונרוב .ציונו
המשוקלל גבוה =  60.0נק'  31.5 /נק' .למבנה זה יש חשיבות הסטורית ,מעבר
לחשיבות האדריכלית ,בהיותו חלק מהמבנים שנבנו ע"י הקואופרטיב שהתארגן
לבנייה עצמית למגורים .לכן יש ערך חברתי למתחם זה ,שאין לרוב המבנים .בסך
הכל בתכנית השימור יש שש התארגנויות קואופרטיביות לבניית מגורים .לולא פרט
זה היה למבנה רק  27.5נק'.
המלצת החוקר -
לא הצלחתי להבין את עמדת הועדה המקומית ,כאשר אני עורך השוואה בין המבנה
ברח' נחמני  59לבין המבנה )שתוכנן ע"י אדריכל שילמבר( בשדרות בן גוריון  .77פה
קיבל המבנה  31.5 -נק' ,שם קיבל המבנה  28.5נק' בלבד .אני מבין את החשיבות
והערך החברתי של התארגנות קואופרטיבית למגורים ,אבל לא ייתכן שמבנה העולה
בשלוש דרגות לפחות מבחינת ערכו הארכיטקטוני על המבנה הזה ברח' נחמני ,59
יפחת ממנו בציונו המשוקלל ב 3-נק' תמימות .המבנה ברחוב נחמני הוא מבנה
סתמי ,בינוני ושיגרתי .הוא מהווה דוגמה מסוימת אופיינית למבנה בסגנון
הבינלאומי המאוחר דווקא ,וזאת בשנת  .1934אלמלא זוכה ב 32.0-נק' עבור
המיקום ו 4.0-נק' עבור הערך החברתי ,הוא היה מצוי במקום נמוך למדי בסולם
הדירוג .אני מוכן להשאירו בתכנית השימור ,בגלל מיקומו באזור שבו יש מספר רב
יחסית של מבנים לשימור וכן בשל חשיבותו ההסטורית החברתית.
בהתייחסותי להתנגדותו של מר אברהם שיינפלד ,הנוגעת לאותו מבנה עצמו,
המלצתי שבגלל בעיותיו האישיות של מר שיינפלד ובנו הנכה ,יבואו לקראתו צוות
השימור ומינהל התכנון וההנדסה של העיריה ,בנושא פתרון החנייה בחצר ,וכן
שתימצא הדרך שלא תחייב את פתיחתה המוחלטת של המרפסת בקומה השלישית
בה הוא גר .איני סבור שבעיותיה האישיות של גב' טרזה זינגר כה חמורות כאלו של
מר שיינפלד ולכן אין חובה לגזור גזירה שווה לגבי שניהם .ובכל זאת ,אם בעקבות
פתרון בעיותיו של מר שיינפלד ,ניתן יהיה בלי עיוותים משמעותיים ,לפתור פתרון
קרוב או דומה לגבי גב' זינגר ,הרי שאהיה מרוצה בכך .התוצאה איפוא תהא גם
במקרה שלה ,קבלה חלקית של ההתנגדות ,אבל לכך יהיה צורך למצוא פתרון
יצירתי באמת .בכל מקרה ,עדיפות ראשונה תהיה לפתרון בעייתו של מר שיינפלד.
למען הסר ספק ,המבנה נותר מבנה לשימור )רגיל( ,כלומר יכול לקלוט זכויות בנייה,
כפי שמתירה התכנית )תוך בנייה על הגג וכיו"ב(.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 ;23 – (15
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' אולפינט  6פינת רח' כורש 4
20
המייצג – אין .מייצגים את עצמם
המתנגדים – מר יהושע פריבר,
בעל הבנין ומרי סויכר – דיירת
מוגנת
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( –
הערה מקדימה
אני מאחד פה שתי התנגדויות נפרדות לאותו מבנה ,רק מבחינת ההתייחסות של
הועדה המקומית ושלי .מר יהושע פריבר ,בעל הבנין ,לא השתתף בישיבה.
התנגדותו של מר פריבר:
 .1הוא מתנגד באופן מוחלט לשיפוץ כללי של הבית ,בשמו וגם בשם דיירי הבית
)דיירים מוגנים בדמי-מפתח(.
 .2הנימוקים שלו הם בכך ,שהדיירים אינם רוצים בזה ,וכן שהם אינם יכולים
לעמוד בכך מבחינת ההוצאות ,שהן גדולות מאד.
התנגדותה של גב' מרי סויכר) :אשר השתתפה בעצמה בישיבת השמיעה של
ההתנגדויות(.
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 .1התכנית מעורפלת ומתחמקת ולא ברור על סמך אלה קריטריונים הוכנו
רשימות הבנינים לשימור .היא מתנגדת להכללת הבנין ברשימה זו.
 .2התכנית לשימור פוגעת בזכויותיה הבסיסיות להשתמש ברכושה ,פוגעת בערך
רכושה ,ומטילה עליה מגבלות חמורות ללא מנגנון שיפצה אותה ,הכל בשם
ערכים ,תמוהים ,מעורפלים וסוביקטיביים הנקראים "ערכי השימור".
 .3התכנית נותנת חופש פעולה בלתי מוגבל לרשות העירונית ,למהנדס העיר
ולנבחרי הציבור ואינה מגינה עליה ועל זכויותיה.
כעובדת מדינה בת ) 63בשנת  (2003אין ביכולתה לממן את שיפוץ הבנין.
בהופעתה בעל-פה בפני החוקר ,הודתה גב' מ .סויכר ,שהיא אינה מתנגדת
לשימור כשלעצמו ,הטענה היחידה שלה שהשימור עולה הרבה כסף ,ואין
ביכולתה הכספית להשתתף בהוצאות "השיפוץ השימורי" של המבנה.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית פריבר ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1936ע"י האדריכל פ.
ביזונסקי .ציונו המשוקלל מעל בינוני =  60.0נק'  28.5 /נק' .המבנה הזה נמצא ברצף
של מבנים לשימור .הוא יכול לנצל זכויות לפי תכנית ס' .ניתן לממש זכויות-בנייה
בקומה מלאה על גבי הגג .הזכויות אמורות לכסות את הוצאות השיפוץ.
המלצת החוקר
המבנה נשוא דיוננו ,הוא מבנה עטוף בעצים עבותים בוגרים ,כמעט בכל עבריו .הם
"מגלים טפח" ו"מכסים טפחיים" ובכל זאת ניתן להתרשם ממבנה עשיר בעיצובו.
המבנה מתוכנן ממש ברוח "הבאוהאוז" .שני סוגי מרפסות :גם מרפסות זיזיות
בולטות וגם מרפסות מעוגלות )לדאבוננו ,על חלקן "הודבקו" גגוני פח גלי ,ותריסי
פלסטיק משולבים בחלונות זכוכית קטנים( .על חלק מהגג נבנתה דירה )לא גדולה(
השייכת לבעלי הנכס בה מתגורר בעל-הבית .המבנה מרשים ומעניין ,ראוי לשימור,
אני ממליץ לדחות ההתנגדות.
באשר לסוגיות כלליות כגון "זכות הקנין" של הבעלים ,אופן בחירת המבנים
לשימור על-פי סט של קריטריונים ,הפגיעה בערכו של המבנה ע"י השימור )?( ובאשר
לתמריצים ,ניתן למצוא מענים ,ב"פרק המבוא" הכולל של דו"ח החוקר .לגבי גב'
סויכר ,היא יכולה להירגע לדעתי ,משום שזכויות הבנייה הנוספות שמבנה זה יוכל
לאמץ על גגו ,הן אלו האמורות לפתור את עלות "השיפוץ השימורי" שגב' סויכר
סברה שיושת כולו על הדיירים .צוות מנגנון היישום יסייע בעתיד לשיפוצו של
המבנה.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 24 – (15
אינה מתייחסת למבנה מסוים קיים או כתובת
ההתנגדות היא כללית ולא ספציפית
קיימת
המייצג – נציג העמותה אדר' יצחק ליר )כיום
המתנגדת -עמותת האדריכלים בישראל
יו"ר העמותה(
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( –
ההתנגדות של עמותת האדריכלים אינה כנגד מה שיש בתכנית השימור )ויש בה
הרבה וטוב מאד( אלא על מה שאין בתכנית ,והכוונה לבנינים שלדעתם יש להם ערך
רב מאוד ,שנבנו בתקופה שבין  1948ל .1978-הם בחרו בתקופה זו ,גם כדי שתהיה
פרספקטיבה לאחור של לפחות  25שנים .שנית ,התקופה הזו שהיא די ממוקדת ,היא
תור הזהב לאדריכלות הישראלית שבה הוקמו בניני הבטון החשוף ,או כפי שהיא
מכונה תקופת "הברוטליזם" .מה שהוקם בישראל אז היה מעשה אוונגרד אדריכלי
ומה שנעשה כאן היה נוכח בכל דיון אדריכלי בעולם ובכל המגזינים של
הארכיטקטורה ,דבר ללא תקדים.
היתרון הגדול של סגנון ה"באו-האוז" ,זה שנוצר בישראל הריכוז הכי גדול בעולם
של מבנים בסגנון הזה .אנו רוצים לשמור את הסגנון הזה כריכוז של מבנים .לעומת
זאת ההתנגדות שלהם נסבה על בנינים בודדים יחסית ,שהם חושבים שראוי לשמר
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אותם .נערכה ע"י המתנגדים רשימה מאוד מצומצת המונה סדר גודל של פחות מ-
 60הבנינים החשובים ביותר של התקופה הזאת ,בנינים שזכו לתשומת לב
בינלאומית .חלק מהם בניני ציבור ,מיעוטם בניני מגורים וחלקם בנינים המיועדים
לעסקים .לגבי הקריטריונים ,נבנתה שיטת ניקוד הדומה לשיטת הניקוד בה
השתמש צוות השימור של עירית ת"א .הועדה המקצועית של העמותה בתוספת
קובצת שימור ומורשת ,עבדו על איסוף הבנינים הללו ומיונם .הם מציעים שתי
רמות של שימור ,מחייבת ובלתי מחייבת שמשמעה ,שימור הבנין בלי הקפדה על
פרטיו .הם מבקשים להכליל את כל הרשימה הזו במסגרת תכנית-השימור ,או
לפחות את חלקה הגדול ,למען שימור העבר הקרוב של תל-אביב שלדעתם אינו
פחות חשוב משימור התקופה של המבנים עד שנות החמישים )של המאה העשרים(.
העמותה קיימה יום עיון רחב היקף בנושא זה בהשתתפות ראש-העיריה בת"א
ומהנדס העיר והיתה הסכמה לגבי הצורך והנחיצות בשימור של הבנינים שהם
מציעים .אך היתה גם רתיעה מסוימת מעיסוק במבנים הללו ,משום שראש-העיריה
ומהנדס העיר רצו שאיזה גורם ציבורי ,מהשטח ,יקח על עצמו את היוזמה לשמר
את המבנים הללו .הם סבורים שאם תכנית השימור יכולה לטפל ב 1,200-מבנים,
היא יכולה לטפל בעוד  50או  60מבנים נוספים .הבנינים הללו נמצאים בסכנה לא
פחותה מבניני ה"באוהאוז"
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית(
בית האיכר ,בית סוקולוב ובית הסופרים נמצאים בשימור בתב"ע נפרדת ,לא
בתכנית השימור /2650ב' ,והם כבר מובטחים לשימור מבחינה סטאטוטורית.
תכנית השימור ,מייעדת לשימור גם את בית ציוני אמריקה ,בית אל-על ,בית הועד-
הפועל של ההסתדרות ,בית הסוכנות היהודית ,הבית ברח' שמריהו לוין  ,17את
היכל התרבות ,ביתן המוזיאון ע"ש הלנה רובינשטיין ואת גן יעקב .כולם נמצאים
בתכנית השימור .מלבד מספר מבני מגורים משנות ה 50-עד תחילת שנות ה ,60-שגם
הם כלולים בתכנית השימור ,והמתנגדים התנגדו להכללתם בתכנית ,כמו :בית דוב
לאוטמן בשדרות בן גוריון  ,37הבית בשד' בן גוריון  33ובית איילה זקס בשדרות בן
גוריון  13וכו' .צוות השימור הביא בפני ועדת-השימור העירונית לדיון מספר מבנים
כגון :מוזיאון תל-אביב ,בית-אסיה ,בית  ,I.B.Mמלון הילטון ועוד מבנים אחרים.
ועדת השימור החליטה שהיא לא מוכנה עדיין ,היא לא בשלה עדיין לדון בתקופה
הזאת למרות שיש כבר מבנים מהתקופה הזאת ברשימה ,ודחתה בשלב הזה את
הכללת המבנים האלה ברשימה .המניעים היו לא רק מקצועיים .הם לא מאמינים
שיש סיכויים להכניס לתכנית בשלב זה מבנים נוספים כי זה מאוחר .אבל תמיד
יהיה זמן להוסיף לתכנית מבנים לשימור בדרך של תכנית נוספת .בכל אופן ,יש
נוכחות לא מבוטלת של מבנים מהתקופה הזאת ) (1948-1978בתכנית השימור ,וגם
בתכניות קודמות .כלומר הבנינים הללו לא נפסלו ,אך פשוט לא הוחלט עדיין
לגביהם.
המלצת החוקר
אין ספק שברשימת המבנים שהוצעה ע"י אדריכל יצחק ליר להכללה בתכנית
השימור ,בשם עמותת האדריכלים ,יש בנינים רבים הראויים לשימור .הבעיה היא
שאני רואה בענין זה היא טכנית במהותה .הכללת המבנים הללו בתכנית השימור
עכשיו ,תגרום לדחיית אישורה של התכנית במשך חודשים ארוכים .זה שיקול כבד,
שבגינו איני ממליץ על הכנסת הבנינים המוצעים עכשיו לתכנית השימור .דחיית
אישור התכנית בקרוב פרושה :קשיים הולכים וגוברים בשימורם בפועל של מבנים
רבים וחשובים בתל-אביב ופגיעה כלכלית קשה .מה שניתן לעשות זה להוסיף פרק
שלישי בתכנית השימור /2650ג' ,שאליו יוכנסו הבנינים הנוספים .יש לזכור שתכנית
השימור הנוכחית כבר חולקה לשני חלקים ,תכנית המתחמים לשימור – /2650א'
ותכנית המבנים לשימור /2650ב' ,כך שהתהליך הגדול והשלם של אישור תכנית
השימור על כל מרכיביה טרם נסתיים .לדאבוני ,אני נאלץ להמליץ לדחות את
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ההתנגדות ,מתוך הבנה שהנושא החשוב ישוב לסדר היום בעתיד הלא רחוק ,לאחר
שתכנית שימור זו תקבל תוקף.
אני מציע לכלול את רשימת המבנים שהוגשה ע"י אדר' יצחק ליר בשם עמותת
האדריכלים ,כנספח להתנגדות שתיכלל בדו"ח ההמלצות של החוקר.
ישיבת שמיעת התנגדויות מס'  - 16לתכנית השימור לתל אביב
מס' /2650ב' ,בפני החוקר אדריכל יהונתן גולני ,נערכה בת"א 27.7.03
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 1 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – כתובת  -רח' דיזנגוף 3
290
המייצג  -אין )מייצג את עצמו(
המתנגד  -אלי אורצקי
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
הערה :המבנה נכלל גם ברשימת המבנים שיוצגו כללית ע"י התאחדות בעלי בתים.
 .1תכנית השימור פוגעת בערך הקנייני של הנכס .ערכו ירד לכדי רבע מערכו
המקורי.
 .2הוצאות הארנונה עולות על ההכנסות מהמבנה.
 .3שטח המגרש כ ½ -דונם אחרי ההפקעה )הפקעה בסדר גודל של  30מ"ר לא
בוצעה עדיין(.
 .4עלות השיפוץ השימורי גבוהה פי ) 3ואולי אף פי  (4מעלות שיפוץ רגיל.
 .5זכויות הבנייה התקפות מאפשרות לבעלי הנכס להשלים עוד  3דירות ב1 ½ -
קומות נוספות מעל  2הקומות הקיימות) .כלומר ½  3קומות בסה"כ(.
 .6על פי תכנית השימור ,ניתן להוסיף רק עוד  2דירות לבניין זה.
 .7הבניין נראה כאילו הוא עטוף באבן ירושלמית .כדי להוסיף קומות על הבנין,
יהיה צורך להקים קו ייצור של בלוקים מבטון דמויי אבן ירושלמית.
 .8מבקש הבטחה כתובה מהעירייה ,כי זו תיתן את זכויות הבניה מהמגרש
ברוטו.
 .9מבקש לדעת אם עיריית ת"א תרשה פיצול דירות?
 .10הטיח המקורי ,עלותו גבוהה מאוד ואין כיום בעלי מקצוע מתאימים שיודעים
לטפל בו.
 .11הבנין פגוע בגלל ההיבטים הסביבתיים כגון ,קירבה לצומת סואן ,ובשל כך
קשה להשכיר את הדירות; הדירות עומדות ריקות לפעמים במשך חצי שנה.
אין שום רווחיות בבנין זה ,בעוד שההוצאות הקבועות נמשכות.
 .12הבנין נבנה בשנת  1948בשני חלקים ,עם פער של כמה שנים בין קומה ראשונה
ושנייה .אדריכל רפפורט היה אדריכל רק של מחצית הבנין.
 .13בעיית המחסור בחנייה חמורה ביותר .אנשים לא יקנו ולא ישכרו דירה כזאת
ללא חניה צמודה והחנייה ניתנת לביצוע ,רק אם יהרסו את הבנין ויבנו בנין
חדש.
 .14תכנית השימור פוגעות בזכויות הקניין שלהם ,למעשה זו הלאמת הנכס בצורה
זאת או אחרת.
 .15נאמר להם כי אינם יכולים להגיש בקשה להיתר בניה בגלל תכנית השימור
המופקדת /2650 -ב' ,אפילו מכוחן של תכניות קודמות התקפות לגבי הבית
נשוא הדיון.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית הלל שטרן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1944ע"י האדריכל ז .הרמט.
ציונו המשוקלל גבוה ,אך לא מספיק כדי להכנס לשימור בהגבלות מחמירות = 60.0
נק'  32.0 /נק'.
 .1טענתו של המתנגד כאילו אי אפשר להוציא היתר בניה על פי תכניות קיימות
תקפות אינה נכונה .למרות הפקדתה של תכנית השימור /2650ב' ,הוצאו
למעלה מ 300-היתרי בנייה ,לפי תכניות תקפות קיימות .הדבר היחיד שאי
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אפשר לעשות בגלל תכנית השימור המופקדת ,זה להרוס את המבנה הקיים,
ולבנות בנין חדש במקומו ,אבל את זכויות הבנייה הקיימות ניתן לממש.
 .2הבית "יושב" על "במה" )הערת החוקר :לאור בדיקתי אין עובדה זו נכונה(,
וחלק מה"במה" נהרסה ע"י הבעלים עצמם.
 .3החנייה בקידמת המבנה ,מתחת לעמודים ,אינה חוקית ולא קיבלה היתר .בכל
מקרה אפשר למקם חנייה בצד הבנין כמו כל הבנינים בעיר ,אבל לא בחזית.
 .4המבנה מקבל את זכויות הבנייה לפי תכנית ח' המורחבת של איחוד חדרי
היציאה לגג ,בסופו של דבר תצא דירת גג אחת גדולה במקום מספר חדרי
יציאה לגג ,או פתרון של שתי דירות על הגג.
בסיכומו של דבר ,ייתכן שבמקום שלוש הדירות המגיעות לפי תכניות תקפות
קודמות ,ניתן יהיה להוסיף  5דירות חדשות וביחד עם  4הדירות הקיימות
יכלול המבנה  9 -דירות בסך הכל.
 .5באשר למיקום ,זה לא ישתנה מבחינה סביבתית ,גם אם תהיה בנייה חדשה
)או אף אם באופן תיאורטי היו בונים בנין חדש  -י.ג (.המיקום סואן ,קולט
פיח של כלי רכב ,אף אחד לא מתכחש לזה.
 .6הבנין הוא נקי ,מכוסה בטיח מסוג "שטיינפוץ" ולא באבן נסורה .הטיח
באיכות הכי גבוהה שיש בתל אביב ,הוא אינו מתקלף ולא קורה לו כלום .קל
יחסית לנקותו ע"י התזת חול ומים.
 .7התיקונים שיש לבצע בבנין נקודתיים ,ועלות השיקום של הבנין מזערית,
מלבד הטיפול בשינויים הארכיטקטוניים שנעשו ,בגלל האיכות הגבוהה של
הבנין.
המלצת החוקר -
המבנה המדובר ,הינו מבנה נאה ומרשים בחזותו ,כדוגמה לסגנון הבינלאומי
המאוחר יותר .גם חזותו החיצונית נשמרה יחסית בצורה סבירה ,בשל חומרי
הבנייה המעולים .אני מסכים שלא ניתן להשפיע רבות על התנאים הסביבתיים
החיצוניים .על רעש ניתן להתגבר ע"י חלונות עם זכוכיות כפולות ,וזיהום אוויר
עשוי להיפתר חלקית ע"י מיזוג אויר מבוקר .כך שאין טענה כלפי תכנית השימור,
כאילו זו משפיעה לרעה על המצב .בסך הכל ניתן להוסיף זכויות בנייה נכבדות
במבנה עצמו ,בהסכמת צוות השימור ואגפי התכנון בעירית ת"א .בסיכום ,המבנה
אינו יוצא נפגע מתכנית השימור ,אלא אולי אפילו יוצא נשכר מתכנית זו .אין להרוס
בנין זה ולבנות חדש במקומו ,זה פשוט לא מתקבל על הדעת בנסיבות הקיימות.
באשר לחניות יש לקבל את הנחיות נציגי העיריה .הבנין ראוי לשימור ,ניתן לשימור
לא בהוצאות גבוהות במיוחד ,ולפיכך אני ממליץ  -לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 2 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' לילינבלום  ,9פינת רח' יהושע
התלמי 18
663
המייצג  -אין .מייצג את עצמו
המתנגד  -נתן מוזס
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1המתנגד הינו אחד מבעלי הנכס .מבקש להתנגד לתכנית השימור ,מאחר שאין
בה התייחסות להסדר בענין הפיצויים לבעלי הנכסים הכלולים בתכנית לאור
דרישות השימור הגורמות להוצאות מיוחדות בעת ביצוע הבנייה ו/או ירידת
ערך הנכס בגלל ההגבלות הנדרשות ע"י התכנית.
 .2בעל פה הוסיף המתנגד שיש להתחשב בהוצאות הכבדות של השימור,
ולהפחית לפחות  50%מהיטל ההשבחה .אין לו התנגדות עקרונית לעניין
השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
המבנה הידוע בשם "מלון אלקונין" ,הוא בנין בסגנון האקלקטי ,שנבנה בשנת 1912
ע"י אדריכל וילסון .היה זה המלון הראשון שנבנה בת"א .למבנה יש איפוא חשיבות
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כפולה אדריכלית והיסטורית .המבנה קיבל צו בדרגה  3למבנה מסוכן .הציון
המשוקלל שניתן לו גבוה =  60.0נק'  33.0 /נק' .לכן נקבע לשימור בהגבלות
מחמירות .הבנין כולל קומת קרקע וקומה ראשונה מלאות ששימשו כבית מלון,
וקומה שנייה חלקית ששימשה כבית המגורים של משפחת אלקונין .מבנה זה נכלל
בתכנית המלונות לשימור  -מס'  .2770תכנית זו מייעדת את הבנין לשימור .לעניין
ההשבחה ,לפי הנוהל יש קיזוז של העלויות העודפות של השימור מהיטל ההשבחה.
המלצת החוקר -
על פי המדיניות שלי ,אני מעדיף להוציא מבנה מתכנית שימור זו ,אם שימורו מוגן
בתכנית אחרת .היות ומלון אלקונין מוגן בתכנית המלונות לשימור מס'  ,2770אני
מסכים להוצאתו מתכנית השימור והשארתו לשימור בתכנית המלונות .ההמלצה
איפוא לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 3 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' חובבי ציון 44-42
499
המתנגד  -עמיעד כהן ,לוי אורית ,המייצג  -עו"ד אבי גדיש ,עו"ד גלעד ברון
דנה זוהר
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
התכנית פוגעת בזכויותיהם )כגון :איסור הריסה ,איסור בניית תוספות(.
.1
איסור החנייה במגרש  -פוגע קשות בבעלי הנכס ומתעלמת ממצוקת החנייה.
.2
הם לא קיבלו בכלל הודעה על הכללת המבנה שלהם בתכנית השימור.
.3
 .4סעיף 10.1.3ב'  -מהווה הגבלה בלתי סבירה לפעולות שונות בנכס שלהם ,כגון:
איסור שינויים פנימיים ,איסור התקנת מערכת ,גידור ,גינון וכו'.
 .5אין זה סביר ואין זה צודק להטיל על הבעלים את הכנת תיק התיעוד של הנכס
לשימור.
 .6דרישות השיפוץ מכבידות באופן בלתי סביר מבחינה כספית.
 .7אין להטיל על בעל הנכס לטפל במבנה ולהשקיע בו ,מעבר לצרכים
בטיחותיים.
 .8חובת האחזקה של המבנה  -היא גזירה בלתי הוגנת ובלתי חוקית.
 .9חובת פתיחת המרפסות על פי התכנית פוגעת בדיירים שהשקיעו בסגירת
המרפסות ,כדי למנוע פגעי מזג אויר ולשפר את איכות מגוריהם.
) .10לאחר שקיבל הסבר ממצה על זכויות הבנייה המגיעות למבנה לשימור,
במגבלות מחמירות( " -מגרש מקבל" )אליו יועברו זכויות הבנייה של המבנה
לשימור( אינו פתרון .הנושא של פגיעה בקנין של אדם יכול להישקל רק כנגד
פיצוי ריאלי ענייני .טוען גם כנגד נושא המיסוי בתהליך של ניוד הזכויות.
 .11אינם מבינים את הקריטריונים על פיהם נבחר המבנה לשימור בהגבלות
מחמירות.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית גרבר רובין ושפיר ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1936ע"י
האדריכלים ח .בלומנפלד וי .קמנצקי .הציון המשוקלל שקיבל המבנה גבוה מאוד =
 60.0נק'  42.0 /נק' .לפיכך סווג לשימור בהגבלות מחמירות .המבנה נמנה על 120
המבנים ,הנחשבים ביותר בתל אביב ,מבחינת ערכם האדריכלי ,לשימור .התכנית
לניוד זכויות הבנייה קובעת כי מעבר ליתרת זכויות הבנייה התקפות מקודם,
מתווספת עוד נוסחה המפצה על עלויות השיפוץ לפי שטח מעטפת הבנין ,פיצוי על
אי היכולת לבנות מרתפים ,פיצוי על השיהוי ,פיצוי על הכנת תיק תיעוד במידה
ונדרש .בסך הכל ,לאחר החישובים יתברר למתנגדים שיש להם זכויות בנייה ,יותר
מכפי שחשבו.
במידה שעו"ד ברון אינו מבין את ההסבר המפורט במלואו הוא מוזמן לפגישת
תאום עם צוות השימור ,ובפגישה זו יבחנו בדיוק את כל האפשרויות והחלופות .בכל
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מקרה זכויותיהם של המתנגדים תישמרנה .בנקודה זו פרטו נציגי הועדה המקומית
בפני נציג המתנגדים ,את החישוב המדויק על פיו הגיע המבנה לציון המשוקלל
הגבוה ,על פי הקריטריונים השונים.
המלצת החוקר -
המבנה הנדון הינו באמת אחד המבנים המפוארים מבחינה ארכיטקטונית בתל
אביב .החל במבנה הדו אגפי דמוי האות ח' .המרפסות הזיזיות הבולטות עם מסגרת
הבטון שבתוכה יש רשת מתכתית שקופה .החלונות האופקיים העטופים במסגרת
מובלטת .ההדגשות של הקונסטרוקציה ברצועות בטון אופקיות בולטות ,וכלה
בהבלטת המרפסות הצידיות ע"י "סינורי" בטון מרשימים .עיצוב ברמה מרשימה
וגבוהה ביותר .מבנה ראוי לכל שבח .אין ספק שהמבנה ראוי להגדרתו כמבנה
לשימור בהגבלות מחמירות) .אין ספק שיהיה צורך להסיר את סגירת המרפסות
בתריסי הפלסטיק( .נציגי הועדה המקומית ניסו אמנם להסביר לנציג המתנגדים את
משמעות "ניוד הזכויות" למגרש מקבל ואת התמריצים הכרוכים בכך ,אך עו"ד
גלעד ברון לא ירד לסוף דעתם בכמה נקודות ולכן נראה נכון שהמתנגדים יפגשו
ישירות עם נציגי צוות השימור בעירית ת"א ,כדי להבהיר את הנקודות שנותרו
לדעתם בלתי מוסברות.
מתוך ניתוח התהליך של "ניוד הזכויות" ושל התמריצים המגיעים למבנים בהגבלות
מחמירות ,אני יכול לקבוע ברמה גבוהה של ודאות ,כי התמריצים הללו מכסים
קרוב לודאי את העלויות של השיפוץ "השימורי" .למרות שפה ושם ייתכנו גם
חריגים לקביעה זו .בסופו של דבר אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 4 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' אדם הכהן 10
10
המייצג  -אין .מייצגים את עצמם
המתנגדים  -מירית חביב ויואל
קוטלר
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
רק מכח הפקדת תכנית השימור כבר קפצו עלויות השיפוץ.
.1
 .2עירית ת"א מדברת איתם על פיצוי תיאורטי עתידי ,כאשר הם צריכים לשפץ
את הבנין עכשיו .בעוד  30או  40שנה כאשר ערכו יעלה ,יהיה הבנין זקוק
לשיפוץ נוסף.
 .3יש פגיעה בסבירות ,במידתיות ,בצורך של הרשות העירונית לפגוע בקנינו של
האזרח .זה ניתן וראוי בחקיקה ראשית בלבד ולא מכוח תכניות כאלה .מדוע
העיריה והועדה המקומית לתכנון מוצאות לנכון לפגוע בזכויותיהם.
 .4במקרה הספציפי שלהם הם נפגעים היום והכסף ייגרע מכיסם ,בעוד
שהפתרונות העתידיים  -הם = עתידיים!! כיצד העיריה מתכוונת לפצות
אותם? כי ברגע שהבנין מוכרז לשימור ,הם כבעלי הדירות בבנין זה צריכים
לשלם.
 .5לא ברור להם כבעלי דירות בבניין ,מהם הקריטריונים שגרמו לבנין ספציפי זה
להיבחר לתכנית השימור כאשר הבנין השכן )ברח' אדם הכהן  (8גם הוא תוכנן
ע"י אותו אדריכל מפורסם ,דוב כרמי ,ואף נבנה באותה שנה ע"י אותו קבלן.
לבנין השכן יש אפילו חזית רחבה יותר כלפי הרחוב .והנה הבנין שלהם שהוא
הרבה פחות מרשים ,עם פחות אימפקט  -השפעה על הרחוב ,כן נבחר לתכנית
השימור .יש פה חוסר סבירות וחוסר מידתיות.
 .6שני המתנגדים הינם בעלי שתיים מתוך  15הדירות בבנין זה.
 .7מודה שהחלל הפנימי והחיצוני ,כבר שונה בשנים האחרונות.
בשנות ה) 50-למאה העשרים( אף הוספו דירות .אינם רואים ערך לשימור בבנין זה.
בוודאי לא ערך המצדיק את הפגיעה בזכויות בעלי הדירות.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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בנין חב' "אניני" ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1939ע"י אדריכל דב
כרמי .הציון המשוקלל שניתן למבנה זה הינו בינוני 60.0 :נק'  26.0 /נק'.
המבנה הזה הוא אחד ממספר מבנים סמוכים שהוכנסו לתכנית לשימור ,חוץ
ממספר  10ברחוב גם המבנים מס'  ;6 ;4 ;2מיועדים לשימור .בנין מס'  ,8למרות
שתוכנן גם הוא ע"י אדר' ד .כרמי ,לא נמצא ראוי להיכלל בתכנית השימור .בין
היתר משום שפרטי המבנה שלו ,אינם ברמה כזו כמו במבנה ברח' אדם הכהן מס'
 .10בין היתר הבנין הנדון מצטיין בפרטי קומת הכניסה עם החלל בכניסה ,עם יופי
תכנוני של חדר המדרגות המיוחד בבנין זה.
נציגי הועדה טענו שהשינויים שמר יואל קוטלר דבר עליהם ,נעשו ללא היתר בנייה
ובשנים האחרונות )אשר על כן אין הוא יכול לטעון כי החלל הפנימי והחיצוני שונה,
כי אם שונה ,האחריות לכך היא על דיירי הבנין( פיתוח השטח ופרטי הכניסה
הכריעו בעד הכנסת בנין זה לשימור דווקא ולא בעד הבנין השכן .לא ברור כיצד
"נפגע" מבנה זה ע"י התכנית .יש לו זכויות לבנות דירה על הגג ששטחה ינוע בין 108
מ"ר  -ל 120-מ"ר ,זכויות אלו אמורות לגשר על הפער של עלויות השיפוץ השימורי.
המבנה הוא במעמד של "בית משותף".
המלצת החוקר -
המבנה ברח' אדם הכהן  ,10מהווה דוגמה למבנה מתוכנן היטב בסגנון הבינלאומי
המאוחר .אמנם למרות שהאדריכל שתכנן אותו ,דב כרמי ,היה אחד מאדריכליה
המצוינים של ישראל ,אין המבנה הזה ,בין הטובים במבנים שתכנן .אבל ,בכל זאת
המבנה שומר על רמה טובה ,אותה הגדרתי בכמה מקרים אחרים ,כמייצג
"הבינוניות הגבוהה" .פרטיו של המבנה ,טובים מאוד ,מבואה ,הכניסה וחדר
המדרגות ,היו מצוינים בתכנון .אם נערכו שינויים לא רצויים במצבם ,ניתן
להחזירם למצבם המקורי .בסיכומו של דבר ,הבנין תורם להצבר המבנים לשימור
בקטע זה של הרחוב ובכך לחיזוק האימפקט המשותף שלהם .המבנה ראוי לשימור
ואני ממליץ איפוא לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 5 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' מונטיפיורי 24
725
המתנגדים  -אביבה זוהר ,אמנון המייצג  -אדריכל דן ישראלוביץ' והמתנגדים
מייזלס ,יעקב גרינברג ואחרים
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
 .1הבנין אינו בעל ערך היסטורי ,חברתי או אדריכלי .איפיון הבנין כמיועד
לשימור ,יפגע קשות בערך הנכס כיוון שההוצאות הכלכליות לשיפוצו ,או
תוספת אחוזי הבנייה בגין הפיכתו לבנין לשימור ,שיהיו מצומצמות יותר )?? -
למה?  -י.ג (.ואילוצים הנדסיים ואדריכליים ,לא יצדיקו את אחזקתו.
 .2כתושבים ותיקים בת"א ,הם רואים בעין יפה ומברכים על פעולות השימור
בעיר .אך יש לשים לב אלו בנינים אכן שווים לצורך השימור .הבנין ברח'
מונטיפיורי  24אינו בנין המצדיק שינוי זה.
 .3שינוי סטטוס המבנה ,כמבנה לשימור ,בכל דרגה שהיא ולו הנמוכה ביותר,
יגרום לנזק כלכלי עבורנו ולא רק שמירה על ערכו.
 .4התנאים הסביבתיים ,מבחינת רעש וזיהום אויר ,התדרדרו מאוד בשנים
האחרונות ,בשל מעבר תחבורה ציבורית דרך הרחוב הצר הזה.
 .5גם האוכלוסיה המתגוררת בדירות שבבנין זה ,נמנית על הסטטוס הנמוך
ביותר ,עובדים זרים )בעבר גם נשים שעסקו בזנות( ,סטודנטים חסרי
אמצעים.
 .6בבנין יש ערוב של מסחר )בקומת קרקע( ,משרדים ומגורים.
 .7בגלל המצב ,קשה לעיתים להשכיר את הדירות המתפנות.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
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בית גרינברג הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1933ע"י האדריכל טוביה
דוד .במקורו היה מיועד למגורים ומסחר .הציון המשוקלל שקיבל הוא בינוני = 60.0
נק'  26.5 /נק'.
על פי ציונו המשוקלל ,הציון הוא ממוצע לבנינים שאינם בהגבלות מחמירות
)דהיינו ,בין  20נק' ל 33-נק'( .המבנה נמצא בתוך מתחם ,ברצף של מבנים ויש בו
יכולות ארכיטקטוניות לא גבוהות ,אבל יש בו את הסממנים של הסגנון הבינלאומי
המוקדם .פרטי המבנה ,נמחקו בחלקם ,אבל חלקם עדיין חזק ונישאר בולט במבנה.
הבנין הסמוך לו בפינת אלנבי ,היה מיועד לשימור בהגבלות מחמירות .אינם
חושבים שהמבנה נפגע מעצם הכרזתו לשימור .לא נלקחו ממנו זכויות בנייה והוא
יוכל לממש אותן .חדרי היציאה לגג יומרו לדירה ,מעבר לזכויות התקפות מן העבר.
למבנה ,יש את הסממנים החזקים של תחילת שנות ה) 30-למאה העשרים(.
המתיחה האופקית" ,הרצועות" של החלונות כ"סרט" ,המדגיש את המתיחה
האופקית .המרפסות עם המעקות העשויים מצינורות ברזל המחזקים את המגמה
של המתיחה האופקית .גם גגוני הבטון מעל החלונות תורמים להדגשה האופקית.
"חלון הטרמומטר" ,של חדר המדרגות קצת מעוות ,כי החלק העליון שלו נסתם
)ללא היתר( באיזה שהוא שלב .אך זהו בית בסופו של דבר עם כל המאפיינים של
הסגנון הבינלאומי המוקדם ,התורם מאוד לסביבתו ולרצף המבנים המודרניים
בסביבה .תכנית השימור תעניק לו זכויות בניה ,כך שבסופו של דבר ,זה לא בית
שכדאי להרוס אותו ולבנות במקומו בית חדש .הבית יעבור תהליך של שיפוץ
אסתטי בהנחיות השימור ,יתרום לרחוב וגם לעצמו .הפיצוי יתבטא בזכויות הבניה
שהתכנית תעניק לו.
המלצת החוקר -
נציגי הועדה המקומית היטיבו לתאר את המבנה הזה .כשלעצמו הוא מבנה בינוני
ברמתו ,המאפיין את הסגנון הבינלאומי המוקדם )סגנון הבאוהאוז( חלון
"התרמומטר" אמנם נפגעה שלמותו )כנראה בשל אטימה חלקית( ,אבל המרפסות
הזיזיות המעוגלות בקצותיהן ,בתוספת מעקות הצינור מעל מעקות הבטון הבנויים
הן נאות ומוסיפות נופך .כאמור חשיבותו של המבנה ,אינו כמוצג נפרד ובודד ,אלא
כחלק ממסה מצטברת של מבנים לשימור בסביבה זו .בתור שכזה ,המבנה חשוב
להעצמת האנסמבל של מבנים לשימור .לפיכך אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
בגלל ריבוי הבעלים ,רצוי למנות מנהל פרויקט שיפקח על פעולת השימור ,ויטפל
בהסדרים בין הבעלים השונים.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' פרוג 42
882
המייצג  -צבי יעקובי,עו"ד
המתנגד  -שושנה רוזן ,מרדכי
קורמן ,רינקוב ,רות שלו
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
לא ברור מי צריך לשאת בהוצאות השימור.
.1
 .2לא ניתן לנצל את הגג ,מפני שאף אחד לא מוכן לרכוש את הגג ללא חניה.
כלומר הגג לא ישמש למעשה פיצוי בעד ההשקעות שיצטרכו הדיירים
להשקיע.
 .3שיפוץ הבנין כולו הוא הוצאה כספית ענקית.
 .4אף אחד לא יקנה את התוספות על הגג ללא מעלית ,ומחירה של מעלית הוא
בסביבות  50,000דולר.
 .5הדרישה לפתיחת המרפסות הסגורות אינה סבירה .זה יגרום נזק עצום
ובעיקר לדירות הקטנות ,שבהן זה מוסיף לשטח המחיה .כל עוד לא ברור מי
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.6
.7

ישא בהוצאות ,או אם הדיירים יקבלו השתתפות ,אין מקום לאשר החלטה
כזו.
באשר למטרות השימור ,אולי המתנגדים לא מוסמכים לקבוע איפה צריך
לשמר ,אבל הבית הזה איבד את צורתו כמייצג סגנון ה"באוהאוז".
המבנה הוא בית משותף ועו"ד יעקבי מייצג כמחצית הדירות במבנה זה.

עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
במבנה הנדון התערב צוות השימור מספר פעמים במהלך  13השנים האחרונות.
המבנה הוא בנין בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1937ע"י האדריכל מ .בורנשטיין.
הציון המשוקלל שקיבל במבנה הזה הינו מעט למעלה מבינוני =  60.0נק'  27.0 /נק'.
בתחילת שנות ה ,90-רק שתי מרפסות היו סגורות .היום בקומת הקרקע ,ממוקמות
שתי גלריות שחוייבו ע"י נציגי העירי להסיר את התריסים ,תמורת האישור לפתיחת
גלריה .בעוד שהקומות העליונות נסגרו בתריסים ובחלונות זכוכית וזה כבר אחרי
שידעו הדיירים שהמנה מיועד לשימור .הכפילות של הבעלויות על הגג מקשה כאן.
הגג גם הוא אינו במפלס אחד אלא דו מפלסי .הגג הזה יכול לממש דירה אחת לפי
תכנית ס' )סמך( ,בגלל הדו מפלסיות שלו .המידע לגבי הזכויות והחובות היה מצוי
מתחילה בידי לפחות חלק מהבעלים.
אין אפשרות לחנייה בגלל המרווחים הצרים בצידי הבנין .אם יש מרווח צידי בין 2
מטר לפחות ,ניתן למקם מקום חנייה אחד.
מי שיבנה על הגג ויממש את זכויות הבניה ,הוא צריך לשאת בהוצאות השימור.
)למרות שהבנין הוא במעמד בית משותף 2 ,דירות עדיין בידי דיירים מוגנים(.
במבנה )למעט הגג( יש  13יחידות מגורים וגלריות ,יש מרתף המסופח לאחת
הגלריות.
המלצת החוקר -
מבחינת החזית הראשית ,המבנה מאוד חזק ובהיר .במקור היו שלוש מרפסות,
שהיו מובלעות )מוכלות( בתוך הקונטור של המבנה .אני משוכנע שבמקור ,המראה
של שלוש המרפסות הפרושות לרוחב המבנה כולו ,היה מרשים מאוד .במצב הנוכחי
את המרפסת התחתונה פתחו כדי לייצר פתיחה מן הרחוב לשתי הגלריות .כל
מרפסת היתה תחומה בסינור העליון היורד מן התקרה ובמעקה שלה ,בכרכובי בטון
אופקיים ,שהדגישו את המרפסות ,הכרכובים הללו נותרו ,כמעט ללא פגע )למעט,
בקטע של הכרכוב התחתון ביותר(.
אם יאכפו את עיקרי ההוראות שבתכנית ,בדבר פתיחת המרפסות והתריסים
שסוגרים אותך ,יחזור הודו של המבנה אליו.
המבנה ראוי לשימור .לפיכך המלצתי היא לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 7 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' קלישר  9פינת רח התבור 30
המתנגדות  -גב' שולמית שווילי ,המייצג  -עו"ד יגאל עברי
גב' מרגלית שווילי
עמדת המתנגדות ) -תמצית חלקית( -
תכנית השימור פוגעות בזכויות הקנין החוקתיות.
.1
 .2המגבלות והאיסורים שמטילה התכנית לשימור ,מורידים את ערך המבנים
הכלולים בתכנית.
 .3הגשת תיק תיעוד לכל הליך תכנוני מוגזמת.
 .4חובת השיפוץ והאחזקה מוגזמת.
 .5תכנית השימור גורמת ליצירת בירוקרטיה סבוכה לשינויים קטנים למשל- :
בהתקנת מיזוג אוויר.
 .6התמריצים בתכנית לא מהווים פתרון אמיתי לבעיות השיפוץ ועלותו.
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 .7התמריץ של העברת זכויות בנייה לא רלבנטי למקרים שבהם המתנגדים אינם
מצויים בתחום הנדל"ן.
 .8לא ברור מהי הגדרת המתחם לשימור  -הם מבקשים הסבר לכך וכיצד זה
משפר את מצבם לטובה.
 .9לא ברורה למתנגדים רשימת התכניות החלות על תכנית השימור כמפורט
בסעיף .11
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית וילסון ,הוא מבנה בסגנון האקלקטי ,שבנה בשנת  1921ע"י האדריכל יהודה
מגידוביץ .הציון המשוקלל שהוענק לו גבוה מאוד =  60.0נק'  41.5 /נק' .על כן הוא
מיועד לשימור בהגבלות מחמירות .זה אחד המבנים הראשונים בסגנון האקלקטי
בתל אביב .בתקופה כה מוקדמת ,העושר הצורני במבנה ,ממש חריג לגבי התקופה.
זה אחד המבנים המרשימים של אדר' י .מגידוביץ בסגנון האקלקטי.
מטרת התכנית ,לגבי מבנים לשימור בהגבלות מחמירות ,היא להפנות את בעלי
הבתים להשתמש בניוד זכויות הבניה ,שלפי כל החישובים שלהם מתמרצת יותר
את בעלי הבתים מאשר תביעת פיצויים .אין ספק שלמבנה זה מגיע להיות בראש
הרשימה של המבנים האקלקטיים הכלולים בתכנית השימור .עובדת הימצאו של
המבנה בקטגוריה של מבנה לשימור עם הגבלות מחמירות ,אומרת שהוא יקבל את
כל תמריצי התכנית ויפוצה כראוי .נציגי הועדה המקומית פרטו בהרחבה בפני נציג
המתנגדים ,את התמריצים הניתנים לבנין לשימור בגבלות מחירות ,את פרוצדורת
ניוד זכויות הבנייה ,וכן את נושא המיסוי הכרוך בהעברת זכויות הבנייה.
המלצת החוקר -
בית וילסון ,הינו אחד המבנים היותר מפוארים בתל אביב ,העושר הארכיטקטוני
שלו מדהים )לפעמים אפילו נותן הרגשה של "עשיית יתר" ,מעל ומעבר לנדרש( גם
הפינה המעוגלת ,גם תוספת הקשתות ,עיצוב החזיתות הכמעט סימטרי וכיו"ב.
אין ספק שהוא ראוי לשימור בהגבלות המחמירות.
אין לי גם ספק שהמבנה יזכה בכל ההטבות שהתכנית מאפשרת.
אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 8 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת  -רח' גורדון  36פינת דב הוז 32
271
המתנגדים  -מר קנטרמן ומנחם המייצג  -אדריכל אבינועם שפר
גורביץ חברת טלימן השקעות
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית( -
המגרש נרכש ע"י שתי משפחות ,ונבנו עליו בתחילה  2דירות בבית דו משפחתי על
עמודים .בחלק המזרחי חנה רובינא ובחלק המערבי משפחת צ'מרינסקי .כלומר
מבכירי שחקניו של תיאטרון "הבימה".
אחר כך נוספו לבנייה תוספות ושינויים בשלבים ,כשהמפתיע הוא שכל תוספת או
שינוי תוכננו ע"י אדריכל אחר .על פניו נראה שכל משפחה העדיפה את האדריכל
שלה .בסך הכל נמנו לפחות עשרה מתכננים שונים .ביניהם שמות ידועים כמו
האדריכל המקורי  -זאב רכטר .ואחריו אדריכלים נוספים :האדריכל אריה אלחנני,
יצחק רייכר ,דוד מנדי ,יאיר גור ,אינג' ויינלס צבי ,אדריכל פלקוביץ ,יצחק
לידובסקי ואדריכל אלדור ,וכן אדריכל הפנים אביטל בקשיצקי .אם הבנין היה נבנה
ע"י אדריכל אחד ,ייתכן והיה בו משהו אבל הבנין נבנה ע"י אדריכלים ומהנדסים
שונים וכל אחד הוסיף לפי הבנתו ולפי האילוצים שעמדו בפניו ועל פניו נראה הבנין
כתוספת של טלאים ולא ברור מה יש לשמר ולפי איזה אדריכל ואיזו תקופה .הבנין
חסר כל ייחוד ארכיטקטוני ,ועבר כאמור שינויים דרסטיים כולל סגירת קומת
הקרקע והמרפסות ,ובניית קומה נוספת .למעשה אין מה לשמר בפועל בבנין זה .יש
זכות לבנות גם קומה רביעית.
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עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
ביתם של שחקני "הבימה"  -רובינא וצ'מרינסקי ,הוא בנין בסגנון הבינלאומי,
שנבנה בשנת  1935על פי תכניתו המקורית של האדריכל זאב רכטר .הציון המשוקלל
שקיבל גבוה ,אבל מתחת לסף השימור בהגבלות מחמירות 60.0 - :נק'  30.5 /נק'.
זה מקרה די ייחודי ,רח' דב הוז ,גורדון ,פרוג ,כל המבנן הזה של בתי "הבימה" ,בנוי
על קרקע שניתנה לשחקני "הבימה" ,כדי להקים את המעונות שלהם ואת הסטודיו
שלהם .חלק הארי של הבתים תוכנן ע"י אדר' זאב רכטר ומיעוטם ע"י בני אורבוך.
השכונה נבנתה מסביב לחצר פנימית אחת גדולה שהיתה אמורה להיות השטח
המאוחד של מעונות אלה ,דרום מזרחית לזה נמצאים מעונות עובדים ,מעונות
"הוד" ,שתוכננו ע"י האדריכל א .שרון .רוב המבנים האלה מעוותים ארכיטקטונית
ומשמעותם היסטורית .אין שום כוונה ושום אפשרות להחזיר את הבתים למצבם
המקורי .אבל ניתן להשאיר את המבנן הזה של בתי "הבימה" עם התייחסות
ארכיטקטונית לתוספות הבנייה שצריך להוסיף על פי הזכויות התקפות .צריך
לבדוק אם יש זכות להוסיף קומה רביעית .נוצר מצב אנומלי ,שבית שנבנה על קומת
עמודים הפך להיות בית של שלוש קומות ,כמעט צמודות קרקע ,ועל פי ההגדרה
התכנונית ,התכנית מחילה עליו את זכויות תכנית ס' )סמך( .הזכויות שיחולו בקומה
הרביעית יהיו דומות לזכויות שחלות בתכנית ס' .בחלק מהמבנים נשמרו איכויות
בחלק הפנימי בדמות ,הקשר עם הגינה .את היכולות הארכיטקטוניות שנמחקו כאן,
ניתן לשחזר ע"י הבלטת הערכים גם במבנה זה וגם במבנה הצמוד לו ברחוב דב הוז,
בו נעשו גם שינויים .צריך לבחון איך לשחזר את הקשר של הבית אל המבנן.
המלצת החוקר -
אני מתפלא על הציון הגבוה ) 30.5נק'( שניתן למבנה זה ע"י צוות השימור .למבנה
אין היום ערך ארכיטקטוני ובכך מודה גם אדריכל ניצה סמוק ,ראש צוות השימור
לשעבר .נותר לו ערך היסטורי בעיקר .אין שום אפשרות לשחזרו מבחינה שימורית
ארכיטקטונית .לכל היותר ניתן לקבוע על חזית הבנין טבלת זכרון ,המאזכרת את
העובדה ,החשובה כשלעצמה ,שבבנין זה גרו בעבר השחקנים הדגולים של תיאטרון
"הבימה" .עם זאת יש משמעות לכך שהקומפלקס כולו היה משכנם של שחקני
"הבימה" והיתה לו מחוץ למשמעות האדריכלית ,משמעות חברתית והיסטורית.
אני מציע לבחון את האפשרות -:לא ציון המבנה הבודד לשימור ,אלא טיפול במבנה
כחלק ממתחם לשימור )שבו יהיו דרישות השימור פחותות(,
לפיכך דומני שהפתרון הנכון הוא לקבל חלקית את ההתנגדות ,במובן זה שלא
יחולו ספציפית על המבנה דרישות השימור ,אבל בטיפול עתידי בהמשך במבנה זה
יש לקחת בחשבון את ההקשר אל המבנן שהוא חלק ממנו.
מס' סידורי )בישיבה מס' 9 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור – הכתובת – כיכר צינה גיזנגוף מס'  7פינת רח' בן
עמי 16
922
המייצג – עו"ד דנקנר לוסקי ,עו"ד אורנה
המתנגדת – "קו – אופ הריבוע
הכחול" אגודה צרכנית שיתופית וורכובסקי.
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית( –
המתנגדת טוענת כי הכללתו של הנכס בתכנית ובעיקר כי זהו מבנה לשימור
.1
במגבלות מחמירות ,אינה סבירה .זאת בין היתר לאור מצבו הנוכחי של
הנכס ,בשל הפגיעה הצפויה באופיו של הנכס כנכס מסחרי המשמש
כסופרמרקט פעיל באזור ,ומן הטעם כי יש בקביעה זו של מבנה לשימור
בהגבלות מחמירות ,כדי לפגוע בזכות הקניין ובחופש העיסוק של ה"ריבוע
הכחול" במידה העולה על הנדרש.
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.2

.3
.4
.5

.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

.14
.15
.16
.17
.18

הכללת הנכס ברשימת המבנים לשימור אינה תואמת אופיו של הנכס כנכס
מסחרי .הנכס משמש היום כסופרמרקט לאחר "שהריבוע הכחול" השקיע
משאבים ברכישתו ובהתאמתו לשימוש .בתכנית יש מגבלות חמורות על אופן
ניהול הנכס ותפעולו .סעיף– 10.1.3-ב ,1.קובע מגבלות על ביצוע כל פעולה
חיצונית  /פנימית ,שתשפיע על מעטפת המבנה וכו' להפעלת סופרמרקט יש
צורך בשינויים ובשיפוצים מדי מספר שנים.
הוראות התכנית המגבילות את יכולתו של הנכס לבצע שינויים והתאמות
בנכס ,פוגעות באופיו של הנכס כנכס מסחרי מודרני.
הוראת איסור החנייה בחצרות המבנים לשימור תפגע אנושות בפעילות
הסופרמרקט מאחר שחצר הבנין משמשת כשטח פריקה וטעינה של
סחורות.
"הריבוע הכחול" ,ניצב בפני  2דרישות סותרות של הרשות המקומית ,מצד
אחד יהיו מנועים מלבצע שינויים בנכס לפי תכנית השימור ומאידך ,לא
יוכלו לקיים את הוראות רשות הרישוי הדורשת שינויים במערך התחבורתי
)כגון :פריצת פתח יציאה אחורי( .יוצא שהועדה המקומית משנה לרעה את
מצבו של "הריבוע הכחול".
המבנה אינו ראוי להיכלל ברשימת המבנים לשימור -לאור מצבו הפיזי
והחזותי.
אין הצדקה להכלילו כמבנה לשימור.
הועדה המקומית לתכנון ,לא פירטה ולא ציינה מה הטעם להכללת המבנה
בתכנית השימור.
הכללת המבנה בתכנית השימור ,צריכה להיבחן באופן מציאותי ,תוך איזון
בין האינטרסים השונים ,כך שלא יונצח המבנה הישן עד שיתפורר ויצטרכו
להרסו.
אין בתכנית הצגת מקורות המימון ליישום התכנית.
בהיעדר מימון מתאים ובהיעדר תמריץ ליזם הפרטי ולאור המגבלות ,הבית
המשותף עלול להפוך למבנה מוזנח שאינו ראוי לשימושים המסחריים
המיועדים לו.
אין איזון בין השיקולים הראויים -:הצורך בשימור הקיים ושיקומו ,מול
הצורך בבנייה ובפיתוח אורבני של העיר.
סגנון המבנה הינו "-בינלאומי" -אמירה כללית שאינה מצדיקה הכללת הבית
המשותף לשימור.
פגיעה בזכות הקניין ובחופש העיסוק של "הריבוע הכחול" .הכללת הנכס
לשימור גורעת מהחופש של בעליו לנהוג בו כרצונם .לשיפוץ ,החנייה
האסורה בחצר הבנין ומגבלות נוספות פוגעות בחופש העיסוק של "הריבוע
הכחול".
הוראות הסעיפים מס'  14ו 15-לתוספת הרביעית לחוק המתייחסת למבנה
לשימור ,מתירות לחייב בעל נכס בביצוע עבודות שימור .זוהי פגיעה אנושה
בזכות הקניין של בעלי הנכסים המיועדים לשימור.
המבנה כבר נפגע בעבר משיקולים תכנוניים כאשר הרימו את כיכר דיזינגוף
ושיקעו את הכביש.
הכרזת המבנים כראויים לשימור תביא ודאי לירידת ערכם הכספי.
הועדה המקומית לתכנון ,צריכה להביא בחשבון את היקף תביעות הפיצויים
להם תהא חשופה בעקבות אישור התכנית.
יש לצמצם את רשימת הנכסים הכלולים בתכנית אם לא לשנות או לבטל את
התכנית לגמרי.

עמדת הועדה המקומית – )תמצית חלקית(
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בנין קולנוע "חן" בכיכר צינה דיזינגוף הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת
 1949ע"י אדריכל אריה שרון )על פי קווי המתאר והנחיות אדריכליות שנכללו
בתכנית שזכתה בתחרות לבינוי הכיכר ע"י האדריכלית ג'ינה אוורבוך .הציון
המשוקלל שנקבע לו גבוה מאוד =  60.0נק'  44.5 /נק'.
השינויים הנדרשים בקומות המסחריות של בנין זה ,מתרכזים בעיקר בחזיתות
הראשיות ,הם כוללים את התאמת הויטריניות לעיצוב המקורי ואת שחזור חלונות
קומת הביניים ,במידה שהיו קיימים במקור ,על פי החלוקה והחומרים המקוריים.
התכנית מאפשרת יותר מכל בקרת איכות אדריכלית והתאמה להוראות השימור.
המשמעות אינה איסור מוחלט על שינויים כפי שהובן ע"י המתנגדים .לפיכך ,גישה
לפריקה וטעינה המתבצעת מאחורי המבנה מזה מספר שנים אינה סותרת את
הוראות השימור במבנה ,כמו גם התקנת פתח ליציאת חרום אחורית .יש לציין כי
כל המבנים הפונים לכיכר הם בעלי קומה מסחרית" .ההגבלות" וההנחיות נועדו
להשיג אחידות בשפה האדריכלית ובחומרים ,במטרה להשיג מחדש את האיכויות
האסתטיות שהיו לכיכר דיזינגוף בשנות השלושים של המאה העשרים .בסעיף
 10.1.5א' 3-להוראות התכנית ,מדובר בתוספות בנייה מקומיות החיוניות להמשך
תפקודו של המבנה .זה מאפשר למשל לבנות מדרגות ביטחון מאחורי המבנה .סעיף
זה מאפשר אפילו תוספות גדולות יותר מאחור ,אם צוות השימור חושב שהתוספות
אינה נראות ,או שלחזית האחורית של הבניין אין משמעות גדולה.
המלצות החוקר -
אין ספק שבניין קולנוע "חן" ,הוא אחד מהמבנים היותר חשובים מבחינה
אדריכלית בתל-אביב ,ושימורו בהגבלות מחמירות מוצדק לחלוטין ,גם משום
העובדה שהוא מקיים את השלמות האדריכלית של המעטפת החיצונית הקובעת
דמותו של כיכר דיזינגוף .לכן אין סיכוי שתהא החלטה שונה מזו שהומלצה ע"י
צוות השימור .מאידך ,הוסבר במפורש ובפירוט רב ע"י נציגי הועדה המקומית ,שכל
ההגבלות המחמירות הנדרשות אינן מפריעות לקיים את כל סידורי התנועה והחנייה
בחצר האחורית ,כולל פריקה וטעינה ,כולל יצירת פתח-חרום מאחור .מכאן
שהסופרמרקט יוכל להמשיך ולתפקד בצורה יעילה ,כמו בכל השנים בהן הוא קיים.
המסקנה הסופית היא – יש לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 10 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  246 -הכתובת  -רח' בר כוכבא 36
המייצג  -מייצג את עצמו
המתנגד  -אריה מלכיוף
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -לא נכח בישיבה.
בנין ישן זה אינו שונה מבנינים ישנים אחרים.
.1
הטיח ,שפריץ רגיל ,מתפורר.
.2
הבנין לא נראה היסטורי כלל.
.3
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית שצ'ינסקי ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1938ע"י האדריכל ח .כשדן.
הציון המשוקלל שהוענק לו בינוני =  60.0נק'  24.5 /נק'.
המלצת החוקר -
בעת שהמבנה נדון בישיבת השימוע של ההתנגדות ,נמצא המבנה בשיפוץ חזיתו
החיצונית ולכן היה קשה מעט להתרשם מצורתו החיצוניות של הבנין .המרפסות
החיצוניות נסגרו ממש בחלונות ומה שניתן היה לראות היה מתווה המרפסות
בחזית המבנה ופינתו המתעגלת ששתי החזיתות של הבנין נפגשות בה בזוית חדה,
בעוד שמעקה גג יוצר דווקא פינה מרובעת מעל פינת המבנה המתעגלת .המבנה
נראה מענין ,אך רמתו העיצובית הכוללת נראית לי בינונית .צמוד בקיר משותף
לבנין זה נמצא מבנה חדש שנבנה בשנים האחרונות .חזיתו כלפי הרחוב צרה יחסית,
אך היא כוללת מרפסות מעוגלות ועוד מרפסות צרות זיזיות בולטות .הסגנון של
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המבנה החדש  /או המשופץ באופן רדיקלי ,מנסה להיות  -פסאודו "באוהאוז".
החיבור בין שני המבנים נראה מענין ועיקר החשיבות שאני רואה להשארתו בתכנית
השימור היא התרומה שלו למסה של המבנים לשימור בסגנון הבינלאומי מסביב
לכיכר דיזנגוף .המלצתי הסופית איפוא היא לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 11 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור –
הכתובת  -רח' שלמה המלך 35
1093
המייצג  -אין
המתנגד  -חיים דעואל לוסקי
עמדת המתנגד ) -לא נכח בישיבה( -
אני מבקש בזאת להתנגד לתוכניות שהוגשו לעירייה להרמת פרגולה בחזית
האחורית )או הצדדית צפונית( של קומת הקרקע ברחוב שלמה המלך  35תל אביב.
הדיירת ,שכבר עברה עבירות והרסה את חזית הבניין בכך שהוסיפה ללא רשות דלת
לחזית .מבקשת עתה גם לקלקל את החזית האחורית ואני מבקש להתנגד לכך.
בדייר הרחוב וכמי שמגן על מבני תל אביב הישנים ,אני מבקש להתנגד לרצון של
אחד מבעלי הבית לסגור את הכניסה החזיתית לרחוב שלמה המלך ולהפכה למחסן.
יש להדגיש ולומר כי כמבקר אמנות ותרבות )ידיעות אחרונות ,לשעבר סטודיו ועוד(
ומרצה לאמנות ולפילוסופיה ב"בצלאל" ,אני מוכן להסביר עד כמה הבנין ברחוב
שלמה המלך  ,35הוא אחד הבניינים המיוחדים לבניית הבאוהאוס בתל אביב.
הדיירים במשך השנים הרסו את חזיתו בכך שסגרו את החלק הצפון מזרחי בבנית
זכוכית אטומה ההורסת את החזית )חבל שהעירייה אינה עושה דבר להריסתו( .אין
בתל אביב בניינים נוספים כמו בניין זה שמהווה אחת העדויות האחרונות לסגנון
אדריכלות זה בעולם.
על כן אני מבקש שלא לאשר כל שינוי במבנה הבניין ,בחזיתו הקדמית או האחורית.
עמדת הועדה המקומית  -בעד שימור המבנה.
המלצת החוקר -
זוהי התנגדות יוצאת דופן בתכנית שימור זו .בדרך כלל המתנגדים מתנגדים לתכנית
ולהכללת הנכס שלהם במבנה.
במקרה זה המתנגד ,מר ח.ד .לוסקי ,הינו בעד תכנית השימור ומבקש למנוע את
שינוי מראה הבנין השכן לו  -ברח' שלמה המלך  .35מר לוסקי מתגורר ברח' שלמה
המלך  .37היות והמבנה מיועד ממילא לשימור בתכנית השימור הזו ,אני תומך
בהתנגדותו )שמגמתה הפעם חיובית( וממליץ לקבל את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 12 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור –  808הכתובת  -רח' נחמני  44פינת רח' גולדברג 8
המייצג  -אין
המתנגדת  -גב' נתה דושינצקי -
קפלן
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית(  -לא נכחה בישיבה.
אין במבנה כל ייחוד או מיוחדות וכל סיבה תכנונית לשימור.
.1
 .2תכנית השימור מונעת הוספת מעלית לבנין ולכן תיאלץ המתנגדת בהיותה
אשה מבוגרת לעזוב את ביתה.
 .3הכללת הבנין בתכנית נעשתה באופן שרירותי לדעת המתנגדת ,רק על מנת
לשמש כרקע לשימור "בית לודזיה" הסמוך ,אשר ראוי היה למצוא עבורו
פתרון נקודתי.
 .4המתנגדת נאלצת לסבול מצד אחד מן התוצאות של הקצאת זכויות
אינטנסיבית בסמיכות ,בעוד שנמנע ממנה לממש את זכויותיה הנכסיות
והכלכליות במגרש שלה.
 .5התכנית אינה ריאלית כלכלית בעול שהיא מטילה על בעלי הבתים.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
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בית לבונטין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1934על פי תכניתם של
האדריכלים זאב ויוסף ברלין )הבן ואביו( .הציון המשוקלל שניתן נמוך למדי = 60.0
נק'  22.0 /נק' ,אך זאת בגלל העובדה שבטעות לא נרשם ציון לאדריכלים ,מכיוון
שיש להניח שהיו זוכים לפחות ל 2-נק' או אף  3.0נק' ,היה הציון הכולל עולה ל-
 25.0נק' שהיא ציון בינוני.
המלצת החוקר
המבנה הנדון ,הוא מבנה טיפוסי ביותר של סגנון הבאוהאוז ,קרי הסגנון הבינלאומי
המוקדם עם חדר המדרגות והחלון דמוי "התרמומטר" המאורך ,עם החזית
הסימטרית על מרפסותיה הזיזיות הבולטות וכו' .המבנה אמנם בינוני בעיצובו
מבחינת הרמה ,אבל הוא מוסיף תרומתו למסת המבנים הראויים לשימור במתחם
זה וברחוב הספציפי הזה .לפיכך ,אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 13 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  463 -הכתובת  -רח' ויזל 6
המייצג  -אין
המתנגד  -ויקטור אופמן
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית(  -לא נכח בישיבה.
 .1המתנגד הינו בעל סנדלריה במבנה ,והוא מבקש להתנגד לשינויים העומדים
להתבצע במבנה עקב תכנית השימור.
 .2השינויים עשויים להפריע לו לנהל את הסנדלריה הנמצאת בקומת הקרקע
מתחת לעמודים ,ופונה לחזית הבית.
 .3הסנדלריה קיימת מאז הקמת המבנה .המתנגד עובד בסנדלריה זו באופן אישי
במשך למעלה מ 43-שנים.
 .4במיוחד מתנגד הוא למיקום חנייה בחזית בית המלאכה ,העשויה להסתיר את
החנות ולפגוע בפרנסתו.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית טרובוביץ' ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכלים דב כרמי
וצבי ברק .הציון המשוקלל שקיבל המבנה הוא גבוה )אך עדיין מיועד לשימור רגיל(
=  60.0נק'  30.5 /נק'.
המלצת החוקר -
צמד האדריכלים ,דב כרמי וצבי ברק ,הוציאו מתחת ידיהם ,כמה מבנים מעולים
המעוצבים באופן אדריכלי מרשים .ייתכן שמבנה זה אינו הטוב במבנים שנבנו על-פי
תכניותיהם ,אבל בכל זאת יש בו יתרונות עיצוביים חשובים .למשל האופן ,בו
מתייחסים האדריכלים אל תכנון החזית הצידית ובה מרפסות צידיות זיזיות
הבולטות מעט מן הקיר החיצוני וחלק הארי שלהן משוקע בתוך מסת המבנה.
החזית הראשית מתאפיינת במרפסות ארוכות הבולטות מעט מגוף המבנה .עם
מעקות בטחון שקופים שהם מאוד יוצאי דופן .בגג יש מעל מעקות הבטון ,תוספת
של גדר מצינור ברזל .כלומר ,המבנה הוא אינו מבנה מדהים ,אבל מכיל פרטי בנין
ועיצוב צנועים ונאים מאוד ,ברמה המצדיקה את שימור הבנין .בשל כך אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות .ובכל זאת לבקשת המתנגד מר אופמן ,אני מסכים איתו שאין
לאשר חנייה בחזית הבנין )זו גם עמדת העיריה( .לפיכך ,אין סכנת שמראה
הסנדלריה שלו ייחסם.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 14 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  -הכתובת  -רח' ויזל 11
המייצג  -אין ,מייצגת את עצמה
המתנגדת  -גב' אסתר קניר
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית(  -לא נכחה בישיבה.
התנגדות זו מוגשת על ידה בשם וכנציגת  17בעלי דירות בבנין זה.
.1
 .2החיוב להכין מסמך דרישות תיעוד מטיל דרישות מוגזמות ,בעלות משמעות
כספית ניכרת.
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 .3הדרישה לקבל אישור הועדה המקומית לשינוי מערך החללים הפנימיים ,הינה
גורפת ובלתי מוצדקת.
 .4החיוב באחזקה ובשיפוץ ,מנוגד להגיון ולסבירות .היא גם בעלת חלק בלבד
מהדירות בבנין ,ובחלק מדירותיה גרים דיירים מוגנים.
 .5יש לצרף לתכנית פרוט של "מטרות השימור" של הבנין ,כדי שניתן יהיה להבין
את התכנית ו/או לערער על קביעת הועדה המקומית.
 .6הדרישה לפתיחת המרפסות מנוגדת להגיון ולסבירות אין להטיל זאת בצורה
גורפת .מה גם שבחלק מדירותיה ,גרים דיירים מוגנים.
 .7באשר לשמאות ,יש לקבוע מנגנון שמאי זהה לזה שבשמאות מכרעת לנושא
היטל ההשבחה.
 .8יש לאפשר לה )ולבעלים אחרים בבנין( לבחור באחת משתי אפשרויות -
"תמריץ" כמפורט בתכנית ,או פיצוי לפי סעיף  ,197ללא הגבלת זמן התביעה.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית פרשלייסר ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1946ע"י האדריכל מרדכי
רוזנגרטן .הסגנון של המבנה משתייך לסגנון הבינלאומי המאוחר .קיבל ציון
משוקלל מעל לבינוני =  60.0נק'  28.0 /נק'.
המלצת החוקר -
מבנה זה דומה במידה מסוימת למבנה הקודם ברח' ויזל  6בו עסקנו .ההבדל אולי
נעוץ בכך ששם ,המרפסות הזיזיות בחזית הראשית הינן ארוכות יותר .אבל מבנה
החזית ,טור אנכי של מרפסות זיזיות בולטות ,וטור אנכי של חלונות ,דומה בשני
המבנים .כמו כן יש דמיון מסוים גם בעיצוב המפותח של החזית הצידית שגם היא
כוללת מרפסות .הרמה העיצובית שייכת למוגדר כבינוניות גבוהה .אני מוצא את
המבנה ראוי לשימור ,תורם למסת המבנים לשימור ברחוב .לפיכך אני ממליץ
לדחות את ההתנגדות .מענים לנושאים נוספים בהתנגדות ,נא לראות בפרק המבוא
הכולל בדוח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 15 - (16
הכתובת  -רח' ישראליס 16
מס' המבנה ברשימת השימור 613 -
המייצג  -עו"ד דוב פירר  -הנהלת רכוש בע"מ
המתנגד  -עו"ד דב פירר  -הת .בעלי
בתים
עמדת המתנגד  -לא נכח בישיבה.
כל מה שנכתב ע"י המתנגד ,היה כי הוא מתנגד בשם הבעלים להכללת המבנה
בתכנית השימור/2650 ,ב' ,ותו לא.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית זליצקי ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1937ע"י האדריכלים
בנימין אנקשטיין וד .ברון .הציון המשוקלל שניתן לו ,מעל לבינוני =  60.0נק' 28.0 /
נק'.
המלצת החוקר -
המבנה מעוצב בצורה בינונית ע"י אדריכלים טובים .יש פרטים מעניינים במרפסות
הזיזיות הבולטות בחזית המבנה ,עם גגון מכסה מעל המרפסת העליונה .למבנה יש
תרומה מחזקת למסת המבנים לשימור בקירבת כיכר דיזנגוף ,רח' דיזנגוף ורח'
ריינס .לפיכך מומלץ להשאירו בתכנית כמבנה לשימור .ממליץ לדחות את
ההתנגדות.
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מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 16 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  615 -הכתובת  -רח' ישראליס 18
המתנגד  -עו"ד דב פירר ,הת .בעלי
המייצג  -עו"ד דב פירר  -הנהלת רכוש בע"מ
בתים
עמדת המתנגד  -לא נכח בישיבה.
כל מה שנכתב ע"י המתנגד בכתב ההתנגדות ,היה כי הוא מתנגד בשם הבעלים
להכללת המבנה בתכנית השימור /2650ב' ,ותו לא.
עמדת הועדה המקומית )תמצית חלקית( -
בית סידנסקי וחיניץ ,הוא מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1935ע"י
האדריכל יעקב גינזבורג .המבנה קיבל צו בדרגה  3של מבנה מסוכן .הציון המשוקלל
שקיבל היה גם הוא למעלה מבינוני  60.0 -נק'  28.0 /נק'.
המלצת החוקר -
מבנה מעולה בעיצובו לעומת המבנה השכן .המרפסות הגיאומטריות הישרות,
המוכלות בתוך המבנה מצד אחד והמרפסות המעוגלות בקצותיהן בצידו השני של
המבנה ,מעידות על טעם אדריכלי טוב ומקורי )למרות המצב הפיזי הלא משופר(.
ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 17 - (16
הכתובת  -רח' ריינס 4
מס' המבנה ברשימת השימור –
1023
המייצג  -אין
המתנגדים  -ארזה ואורי ברוידס
עמדת המתנגדים ) -תמצית חלקית בלבד(  -לא נכחו בישיבה.
הדבר היחיד הידוע לי על התנגדות משפחת ברוידס ,זה שהם טוענים לפגיעה בערך
הכלכלי של הנכס .לא מצאתי את כתב ההתנגדות המקורי.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית חלבן שפירא ,הינו מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  1940ע"י האדריכל
שלמה גפשטיין )גאפ( .המבנה קיבל צו בדרגה  ,3כנגד מבנה מסוכן .הציון המשוקלל
שקיבל גבוה ,אבל פחות מסף הכניסה להגבלות מחמירות =  60.0נק'  32.0 /נק'.
המלצת החוקר -
זוהי דוגמה מעניינת לתכנון על פי הסגנון הבינלאומי המאוחר יותר .את החזית
הראשית לרחוב מאפיינת הסימטריה .שתי מרפסות מוכלות בתוך המבנה בכל קומה
כשביניהן ומחוץ להן ,נבנו פתחים לחלונות "סרט" .כך נוצרת למעשה המשכיות של
רצועת חלונות  +מרפסות העוטפים את המבנה מחזיתו הצידית האחת .עבור דרך
חזיתו הראשית ועד הסיום בחזית הצידית המקבילה האחרת .בסך הכל עיצוב
מרשים ומעניין .בכל מרפסת נבנתה קורת "ערוגת עציצים" לגידול צמחיה .ראוי
לשימור ,ולפיכך אני ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 18 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  747 -הכתובת  -רח' מנדלסון 6
המייצג  -אין
המתנגדים  -ארזה ואורי ברוידס
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית בלבד(  -לא נכחו בישיבה.
הדבר היחיד הידוע לי על התנגדות משפחת ברוידס ,זה שהם טוענים לפגיעה בערך
הכלכלי של הנכס .לא מצאתי את כתב ההתנגדות המקורי.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית ציטר ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1937ע"י האדריכל גרשון סטמפלר.
קיבל ציון משוקלל גבוה מאוד ,ולכן מיועד לשימור בהגבלות מחמירות =  60.0נק' /
 35.0נק'.
המלצת החוקר -
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מבנה המצטיין בעיצובו המיוחד והמקורי .משלב מרפסות חצי מעגליות עם מרפסות
מלבניות הבולטות מעט כלפי חוץ .המרפסת התחתונה היא הארוכה מכולן והבולטת
מכולן ,ממש פרושה לאורך החזית הקדמית כולה .המוטיב המעגלי חוזר גם בצורתו
המעוגלת של גגון על הגג .זה ניצב על עמודון בודד וכן על קיר היורד לאורך המבנה
עד הקומה הראשונה .עיצוב מעניין ומרשים .ראוי בהחלט לשימור .ממליץ לדחות
את ההתנגדות .אלמנט החזית המרשים בשלמותו ,יוצא דופן לטובה בקרב המבנים
בסגנון הבאוהאוז וכל זאת על גבי קומת עמודים חלקית.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 19 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  769 -הכתובת  -רח' נחלת בנימין 15
המתנגדת " -חברת נחלת בנימין  "15המייצג  -גב' רוני אלמולי )המנהלת(ועו"ד
מוניקה שפייר
בע"מ
עמדת המתנגדת ) -תמצית חלקית(  -לא נכחה בישיבה.
 .1הבנין שבבעלות המתנגדת אינו בעל ערך ארכיטקטוני כלשהו ,אין בו שום
ייחוד מבחינה אדריכלית או תכנונית .אין שום הצדקה תכנונית להכריז עליו
כבנין לשימור.
 .2קביעת הבנין כבנין לשימור ,פוגעת באפשרויות מימוש זכויות הבנייה שיש
בבנין ומגבילה אותן ,ובכך גורמת למתנגדת נזקים ופגיעה שלא לצורך.
 .3קביעת הבנין לשימור ,גורמת לירידת ערך הבנין.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית פלדמן ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,שנבנה בשנת  ,1930ע"י אדריכל א .שטרק.
המבנה קיבל צו כמבנה מסוכן בדרגה  .3הציון המשוקלל שקיבל גבוה למדי = 60.0
נק'  29.5 /נק' ,אך מיועד לשימור רגיל .הבנין במקורו היה מיועד לבית מגורים כיום
הוא משמש למסחר בקומת הקרקע שלו ובקומה הראשונה ,ולמשרדים בקומה
העליונה שלו .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
המבנה הוא מתקופת "הבאוהאוז" המוקדם .לשמחתנו הוא נותר כמעט במצבו
המקורי .המרפסות הזיזיות הבולטות עם המעקים מצינורות ברזל ושורת חלונות
"סרט" ,בקומה העליונה עם כרכוב בטון התוחם את החלונות בקומה זו .המרפסות
לא נסגרו ע"י המחזיקים במבנה .המבנה מעט יוצא דופן בעיצובו ,ובהחלט ראוי
לשימור ,ברחוב המכיל מבנים רבים לשימור .ממליץ לדחות את ההתנגדות .מענים
נוספים לנקודות שהועלו ניתן למצוא בפרק המבוא הכולל בדו"ח החוקר.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 20 - (16
הכתובת  -רח' אלנבי  77פינת רח' מזא"ה 1
מס' המבנה ברשימת השימור – 105
המייצג  -עו"ד דב פירר  -הנהלת רכוש
המתנגד  -הת .בעלי בתים
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית בלבד(  -לא נכחו בישיבה.
כל הידוע לנו על עמדת המתנגד ,שאין בידי את כתב התנגדותם ,הוא שהם טענו כנגד
הפגיעה בערכו הכלכלי של הנכס שלהם.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
בית יחיאל צבי פינקלשטיין ,מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  1935ע"י אדריכל
קרל רובין )אחד מאדריכליה הטובים של ת"א( .הציון המשוקלל שקיבל בינוני =
 60.0נק'  25.0 /נק' .ממליצים לדחות את ההתנגדות .במקור יועד למגורים ,עם
קומת קרקע מסחרית וכך נותר.
המלצת החוקר -
המבנה המדובר הינו מבנה בינוני בעיצובו האדריכלי ובכל זאת יש בו ייחוד מסוים
בהתייחסותו למפגש הרחובות )בקרן הרחובות אלנבי ומזא"ה( כוונתי לפינה
המתעגלת של המבנה ולמרפסות הזיזיות הבולטות והפתוחות המלוות אף הן את
ההתעגלות הזו של פינת המבנה.
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בזכות זאת ,ובגין העובדה שרח' אלנבי מכיל מסה נכבדת של מבנים לשימור ,אני
סבור שהמבנה ראוי לשימור .מומלץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 21 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  122 -הכתובת  -רח' אלנבי 106
המייצג  -אין
המתנגד  -אביהו היקרי )הבעלים(
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית בלבד(  -לא נכח בישיבה.
הדבר היחיד הידוע על התנגדות זו היא ,שהמתנגד טוען כנגד הפגיעה בערך הכלכלי
של הנכס.
עמדת הועדה המקומית -
מדובר במבנה בסגנון מיוחד ,או אקלקטי ,משנות השלושים.
הבנין תוכנן ע"י אדריכל יוסף ברלין .וקיבל ציון משוקלל =  60.0נק'  36.5 /נק' ולכן
מיועד לשימור בהגבלות מחמירות.
המלצת החוקר -
המבנה הוא בעל ערכים אדריכליים מעולים ראויים ומעניינים ,בן שלוש קומות.
נראה בהחלט בעל ייחוד ואופי משלו ממליץ לדחות את ההתנגדות.
מס' סידורי של המבנה )בישיבה מס' 22 - (16
מס' המבנה ברשימת השימור  625 -הכתובת  -רח' כורש 8 ;10
המייצג  -אין
המתנגד  -דני יסמן
עמדת המתנגד ) -תמצית חלקית( -
 .1הבנין אינו מייצג סגנון אדריכלי מובהק כלשהו ואינו שומר על רצף סגנוני
כלשהו במערך האורבני שבו הוא ממוקם ,בהיותו מוקף בנינים מתקופות
שונות ללא סגנון מסוים.
 .2השימור עלול לפגוע באפשרויות הפיתוח של הבנין ולגרום נזק כלכלי לבעלים
ללא תרומה כלשהי לכלל.
 .3מבקש לקבל את הסיבות שהניעו להכליל את הבנין בתכנית השימור.
עמדת הועדה המקומית ) -תמצית חלקית( -
מבנה בסגנון הבינלאומי ,נבנה בשנת  ,1939ע"י האדריכל לודביק ראוך .ציונו
המשוקלל גבוה =  60.0נק'  29.0 /נק' ,הועדה ממליצה לדחות את ההתנגדות.
המלצת החוקר -
מבנה אופייני למעבר מסגנון "הבאוהאוז" או כבינלאומי המוקדם ,לסגנון
הבינלאומי המאוחר .שילוב של מרפסות זיזיות בולטות ומרפסות פנימיות המוכלות
בתוך המבנה עצמו .הסגירות "הפרטיזניות" של המרפסות המוכלות הסגירות
השונות של המרפסות הזיזיות ע"י גגון גלי ו/או פרסולים מגיני-שמש ,אינו מוסיף
לאסתטיקה של המבנה אלא גורע ממנה.
יש להניח שבתהליך השימור ייפתחו הסגירות בתריסי הפלסטיק והודו של המבנה
ישוב כבראשונה .ראוי לשימור בקרב המבנים האחרים ברחוב זה ,שיש בו מנה
נכבדת של מבנים הראויים לשימור .לפיכך ,ממליץ לדחות את ההתנגדות.
General Manager
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