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  25/11/2021  תאריך:    21/11/2021תאריך הישיבה :  2021036ישיבה מספר :   

  

 

  "מתחם שקר דרומי"   - 2 /2200: פת/  0549212-410 -תוכית 
  (חברה)               -                      גב' שירה ברד, יו"ר הועדה המחוזית       

  (חברה) -                                                               מלי לוי,  מ"מ ציגת שר להגת הסביבה גב'
 (חברה) -                                                               גב' רוי גריט,  מ"מ ציגת שר הבריאות

  ( חברה) -                           גב' קרן לוי, מ"מ ציגת משרד המשפטים 
 

 עו"ד יצן בן ארויה יועץ משפטי לוועדה המחוזית .
 גב' שי ברדה, לשכת התכון.

  מר ליאור רגב , לשכת התכון.
  גב' ג'ט סאסי, מרכזת ועדת התגדויות

 
  : "מתחם שקר דרומי"   0549212-410 -תוכית 

  
  רקע:

ז'בוטיסקי באזור תעסוקה מטרופוליי משי קרית אריה שבפתח -תכית מציעה הקמת מתחם תעסוקה בצומת הרחובות שקר

 דום.  10.5 -תקווה. שטח התכית כ

על ציר ז'בוטיסקי (תחת שקר). התכית מציעה איחוד  התכית גובלת בקו האדום ומצאת בסמיכות גבוהה לתחת הרק"ל

  וחלוקה ללא הסכמת הבעלים והרחבה של רחוב שקר בהתאם לתכית המתאר לקרית אריה. 

בהתאם למצב התקף יעוד המתחם היו תכון בעתיד. התכית הדוה מציעה שיוי  יעוד הקרקע לתעסוקה תוך העצמת היקפי 

  אר הכוללית של קרית אריה שאושרה לאחרוה. הביה בהתאם לתכית המת
  

  :מצב מוצע

  מ"ר למסחר.  2300  -מ"ר לתעסוקה ו 48,546מ"ר מתוכם  50,846סה"כ שטח עיקרי מוצע 

  מ"ר מכוח תכית מתאר קרית אריה).  50,846(תוספת של 

  ומות מרתף).  ק 4מ"ר מתחת לכיסה הקובעת ( 28,536מ"ר מעל הכיסה הקובעת,  20,338שטחי שירות: 

קומות. בפית שקר ז'בוטיסקי מוצע שטח עם  4קומות ושי מבים וספים בי  40הביוי המוצע כולל מבה משרדים בן 

מ"ר) לטובת מוקד מרכזי (קודת ציון עירוית). התכית כוללת ארבעה מפלסים בתת הקרקע  1940 -סימון זיקת האה (כ

  מסחר. שטחי החיה מוצעים בתת הקרקע ובתחום השטח המסומן לזיקת האה לציבור.  לצרכי חייה ותפעול וכן לשימושי

שימושים המוצעים בתכית הים משרדים, תעשייה עתירת ידע, מחקר ופיתוח, מסחר והסעדה, מוסדות פרטיים בעלי אופי 

ידור ושמחה, שטח לירידים, מוסדות ציבורי, מתקי ספורט בילוי ופאי, שרותי בריאות, שירותים רפואיים, אולמי כסים, ב

  פיסיים, שירותי רכב, חיה, שטח פריקה וטעיה. 

בהוראות התכית מוצע שתקן החיה יהיה בהתאם לתקן החיה התקף לעת הוצאת היתר ביה , חישוב שטחי החיה בספח 

  התועה הוא בהתאם לאזור א. 

  

  רקע סטטוטורי:

   ור משאבי מים.שטח לשימ, מרקם עירוי  - 35תמ"א 

  אזור רגישות א' להחדרת מי גר עילי, שטח בעל חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום ברמה גבוהה.   - 1לפי תמ"א 

  התכית גובלת בקו מתע"ן על דרך ז'בוטיסקי. - 4א/  /23תמ"א 

  מגבלות ביה מתב"ג  – 2 /4תמ"א 

 מטרופוליי משי פ"ת ודרך עורקית עירוית. שטח התכית ביעוד אזור תעסוקה  - 21 /3תמ"מ 



  הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז  
    

      

   

12  

  דרך קיימת, רצועת מסילה במפלס הקרקע  – (רכבת קלה) 12 /3תמ"מ 

  

שהוגשה לוועדה המחוזית לאחר המלצת הועדה המקומית, שטח התכית כלל  לפי תכית המתאר הכוללית לפתח תקווה

'בוטיסקי ביעוד תעסוקה ומסחר וכאזור התחדשות מרכזי במתחם ג (אתמ"מ פ"ת), שטח התכית ביעוד תעסוקה ולאורך ז

קומות וכאזור חיפוש ביה לגובה.  15(העצמה מלאה), תבית הביה בתכית המתאר מגדירה את כלל אזה"ת כאזור ביה עד 

  הפרויקט גובל בקו הרק"ל האדום. 

ביעוד תעסוקה, שצ"פ ודרך מוצעת  3ל במתחם שטח התכית כל 6.5.2020 -שאושרה ב) 410-0411132תכית מתאר קרית אריה (

ז'בוטיסקי יעוד הקרקע הוא שצ"פ שמטרתו לשמש ככיכר  -(הרחבה של רחוב שקר). בחלקה הדרומי של התכית על פית שקר

 עירוית ציבורית וכשער כיסה מרכזי לאזור התעסוקה בסמיכות לתחת הרק"ל. בהתאם לספח עקרוות התכון עצימות הביה

. 3מ"ר תוספת בסל א הכולל את מתחם  148,000 -ו 3מ"ר עיקרי במתחם  57,000המאפשרת תוספת זכויות של   600%בתכית  

  מ"ר (כולל זכויות במצב מאושר).   587,200 3סה"כ שטח עיקרי מוצע במתחם 

הביה הן  על פי תכית מפורטת  יעוד הקרקע של התכית אזור תכון מיוחד, הוראות וזכויות –) 1993(אושרה  א /1241פת/ 

באישור הועדה המחוזית. בהוראות התכית כתב שבשטח לתכון מיוחד לא תותר כל ביה אלא בהתאם לתכית מפורטת שתוכן 

 . 40%לשטח זה עפ"י הוראות אזור תעשייה ויעוד שטחים לצרכי ציבור בשיעור 

  . 120%ייה קלה, זכויות ביה שטח התכית ביעוד תעש –) 1971(אושרה  ב /3 /1002פת/ 

  

    

  לתכית הוגשה התגדות יזם התכית המבקש לערוך תיקוים במסמכי התכית.

  

  דיון חיצוי:

הציגה את עיקרי ההתגדות בשם יזמי התכית. מבקשים תוספת שימוש למגורים. מכוון  עו"ד מיטל טויסטר ב"כ היזם:

שצורת המגרש שוצר איה רגולרית, מבקשים לאפשר חיה תחת השצ"פ והגדרתו כשפ"פ או לחילופין תוספת קומות מרתף 

כתוצאה מצמצום היקף החיות עבור חיה. מבקשים חידוד בהוראות הסעיף המאפשר המרת שטחי חיה לשימושים עיקריים 

  בעת הפעלת תקן חיה מופחת.

לעיין הטעה להוספת שימוש למגורים מה  מספר יח"ד מבוקש? מה תמהיל הדירות? האם בדקו השפעות  יו"ר הוועדה:

ת על מ 21 /3סביבתיות? האם בוצעה בדיקה פרוגרמטית? מוסיפה כי לאחרוה המליצה הועדה המחוזית על שיוי לתממ/ 

לאפשר מגורים ביעוד אזור תעסוקה אך זאת על בסיס  הכת תכית כוללת. בקרית אריה אושרה לאחרוה תכית כוללת 

  שבחה את כל האזור, ולא מצאה לכון לקבוע  שימוש למגורים.

יבה בגבולות מצייים כי מיקום הפרויקט על ציר ז'בוטיסקי ואין מפעלים מזהמים בסמיכות. בוצע סקר סב עורכי התכית:

התכית אך לא ברדיוס מקיף יותר. מתכים להוסיף דירות קטות, או דיור מכליל. מזכירים כי מעבר לכביש ישו ביין 

  מגורים קיים.

צורת המבה הגזרת משטח המגרש שוצר גורמתלתכון מרתפי חיה שאים יעילים.   עו"ד מיטל טויסטר ב"כ היזם:

ו לאפשר ביה תחת השצ"פ עבור חיה. מבוקש כי שטח זה יהיה ביעוד שפ"פ ויתוחזק ע"י מבקשים תוספת קומת מרתף א

  אשר תאפשר את הסבת השטחים לאחר צמצום שטחי החיה. 5היזם. מבקשים להוסיף הערה בטבלה 

בחה הוועדה המקומית המליצה לדחות את הבקשה לתוספת מגורים. תכית המתאר לקרית אריה  :ציגת הוועדה המקומית

והתייחסה לכל השימושים. מתחמי מגורים באזור כזה מחייבים ראיה רחבה, שטחי הציבור לא תוכו כדי לתת מעה למגורים 

בתכית זו. ישה גם השפעה הפוכה של המגורים על התעסוקה והתעשייה. הועדה המקומית מבקשת לבצע תיאום ספח פיתוח. 
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. לגבי שכות המגורים שאמר 1.8השארת עומק מילוי מעל גג המרתף של כ במידה ויוחלט על ביה תחת השצ"פ מבקשת 

  שצמודה, זוהי שכוה ותיקה מדרום לציר ז'בוטיסקי שחוצץ. לגבי מבי המגורים הקרובים הרי שאלו ביעוד תעשיה. 

  

  דיון פימי:

ושרה לאחרוה לכל שטח אזור חברי הועדה הסכימו  כי לא כון להוסיף שימוש למגורים באזור זה. תכית המתאר שא

  התעשייה קריית אריה בחה את הושא ולא מצאה לכון לכלול מגורים במקום.

  

  החלטה 

לתת תוקף לתכית בכפוף לתיקוה בהתאם למפורט  לאחר ששמעה את המתגדים וציגי הוועדה המקומית, מחליטה הוועדה

  במעה להתגדות ולהערות טכיות ומשפטיות של לשכת התכון:

  מעה מפורט להתגדות היזם:

על רקע מצוקת הדיור הקיימת במיקום זה מבוקש להוסיף שימוש למגורים  בתחום התוכית עבור דירות קטות   .א

כית הוגשה בהתאם לתכית המתאר הכוללת לאזור התעשיה קרית הת –לדחות את הטעה או דירות להשכרה. 

שאושרה לאחרוה.. במסגרת תכית המתאר בחה לעומק האפשרות להוספת שימוש למגורים  410-0411132אריה 

אולם קבע כי אין מקום להוספת  שימוש זה,בין היתר מאחר ומדובר  באזור תעשיה בו קיימים שימושים שאים 

תוספת המגורים עלולה לדחוק את התעשייה הקיימת ומותרת באזור זה. .בוסף, לא יכות למגורים. מאפשרים סמ

  בחו היבטים פרוגרמטיים המושפעים משימושי המגורים. 

הצורה הגיאומטרית של מגרש התעסוקה מחייבת תכון קומות המרתף בצורת האות "ר" ולכן מבוקש גמישות   .ב

מדובר במגרש הצמוד לציר מתע"ן ראשי –לדחות את הטעה לביה תחת השצ"פ.  תכוית למרתפי החיה ואפשרות

הדרש לקביעת תקן חיה מיימלי ולכן אין מקום לתוספת מקומות חיה. השצ"פ מהווה המשך לציר שצ"פ קיים 

 ולכן  יש לשמור על תפקודו במתכות  שהופקדה.

משטחי החיה  50%) בהוראות לפיה תתאפשר הסבת 9((ג)  4.1.2כמפורט בסעיף  5מבוקשת הוספת הערה לטבלה   .ג

 4.1.2ימחק סעיף   -לקבלת את הטעה בחלקה לטובת שימושים עיקריים עם פתיחת הקו האדום של הרכבת הקלה. 

 . 5) ו וההערה תצורף לטבלה 9(ג) (

 

 תאים וספים

 אי לשימוש של חוות שרתים בתת הקרקע יהיה עריכת חוו"דסביבתית לאישור היחידה הסביבתית של  ת

 עיריית פ"ת.

  וית יעודכיה התת קרקעיים בתכמוך של אזור א', סה"כ קומות החית יקבע על הצד היה בתכתקן הח

 בהתאם לכך בכל מסמכי התכית. 

 

  לחוק: 109הערות לפי סעיף 

 1.6שימוש לתחת דלק, יש לציין בתקון בסעיף  "שירותי רכב" 8ס"ק  4.1.1תשומת ליבך כי ככול שהתכית מציעה בסעיף  .1

ממסמכי התכית  -לקבל את ההערהוכן לציין כי תוכן תכית מפורטת בהתאם להוראות התמ"א.  4 /18כפיפות לתמ"א 

  יוסר השימוש ל"שרותי רכב" 
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ית תתווסף הוראה למסמכי התכ -לקבל את ההערהתשומת ליבך כי יש לציין בהוראות התכית את פתרון הקצה לביוב.   .2

  בדבר פתרון קצה לביוב.

  

  

 

  
 בכפוף לאמור לעיל, מחליטה הוועדה לתת תוקף לתכית.

חודשים מיום פרסום ההחלטה. ככל שלא יוגשו במהלכם מסמכים   3החלטת הוועדה לתת תוקף לתכית תהיה תקפה ל 
  מתוקים בהתאם להחלטה, תבוטל התכית ותיסגר, ללא צורך בדיון וסף.

 

 

  

 

  
__________________________                                     _______________________ 

 גב' ג'נט סאסי           

 מרכזת ועדת התנגדויות      

 גב' שירה ברנד             

  יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז
  

   


