מס' דף1:

ועדה מקומית לתכנון ולבניה  -דימונה

תאריך26/07/2021 :
י"ז אב תשפ"א

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה

ישיבה מספר 404 :ביום חמישי תאריך  22/07/21י"ג אב ,תשפ"א בשעה 18:12
הישיבה התקיימה באולם המליאה קומה ג' בניין העירייה רח' שד' אריאל שרון

השתתפו:
חברים:
מר אריאל ללוש
מר צרויה יחיאל
מר אסף איפרגן
מר טלקר עופר
מר ניסים פרץ
נציגים:
אדר' הדס נחם
אדר' מענית בן שלמה
סגל:
רפי בן דוד
עו"ד מנחם בן טובים -
טל שמשון
חבושה סמיטל
יעל סיסו
עו"ד יהודה ירמולובסקי

סגן ראש העיר ויו"ר ועדת המשנה לתו"ב
סגן ראש העיר וחבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
חבר ועדה
נציגת מנהל התכנון אגף בקרת ועדות
נציגת מנהל התכנון אגף בקרת ועדות
מהנדס העיר
יועץ המשפטי לעיריה
מנהל מחלקת רישוי עסקים
מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
ס.מנהלת מח' רישוי ובניה
תובע עירוני ונציג היועץ המשפטי לעירייה

נעדרו:
חברים:
מר ארמון לנקרי
מר יהודה בצלאל
נציגים:
מיכאל שוקרון
כהן שליו
טלי כפיר
אופיר בניטה
סבטלנה טליס
ד"ר קטושבסקי רחל -
מעיין ארטן
רחמים הדר
פינקלשטיין גבריאל
ליאורה גולמב
ורד זיסו כהן
עידית צילה אורלב
אייל עמרם

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מ"מ רה"ע וחבר ועדה
חבר ועדה
נציג כיבוי אש
נציג פיקוד העורף
נציגת משרד הבריאות
נציג רשות מקרקעי ישראל
נציגת רשות העתיקות
נציגת שר האוצר
אחראית אבטחה ורישוי משטרת דימונה
נציג מ .השיכון
נציג משרד השיכון
נציגת המשרד לאיכות הסביבה
נציגת השר להגנת הסביבה
נציגת השר להגנת הסביבה
נציג תאגיד המים  -מעיינות דרום

מס' דף2:
מר גיטלין דימיטרי
אדווה אמזלג
סגל:
עו"ד תורג'מן רוני
מירב בנאקוט

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

נציג שר האוצר  -בעל דיעה מייעצת
מפקחת בטיחות אש (כיבוי )
מנהל תחום גביה
מבקרת העירייה

מס' דף3:

הישיבה התחילה בשעה 18:12
הישיבה נפתחה במניין חוקי עפ"י סעיף  42לחוק התו"ב
 5חברים מתוך  7חברים.
יו"ר הועדה אריאל ללוש מציג את משתתפי הוועדה בפני נציגות מנהל התכנון.

אישור פרוטוקול
אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה  ,ישיבה מס' 403
מיום  28/06/21בהתאם לסעיף  48ד (ג) ו –(ג)( , )2לחוק התכנון והבניה.
יו"ר הועדה אריאל ללוש מעלה את אישור הפרוטוקול של הישיבה
הקודמת מספר  403להצבעה .
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
חבר הוועדה אסף איפרגן –בעד
החלטה :מאשרים את אישור הפרוטוקול.

הבהרה :הדיון בבקשות התקיים בסדר הבא:
 .1בקשה לשימוש חורג סעיף  9בסדר היום.
 .2תכניות סעיפים  1,2בסדר היום בנושאים התכנונים.
 .3דיון בבקשה כללית( .פיצול דירות).
 .4שאר הבקשות להיתר עפ"י סדר.

כללי

תחילת דיון בשעה 19:35
 .1בהתאם לחוק התכנון והבניה תיקון  117הוראת שעה לפיצול דירות
מובאת בזאת בקשה לאישור פיצול דירות בשכונת יוספטל (תוכנית )7/101/02/25
בשיעור של כ  20%ובכפוף לחוות דעת מהנדס העיר.
חוות דעת מהנדס העיר:
בתוכנית מס'  7/101/02/25ישנן  51יח"ד צמודות קרקע.
עפ"י הוראת השעה מס' הדירות אותן ניתן לפצל לא יפחת מ 20%-ממספר הדירות צמודות הקרקע על כן
הוועדה תתיר לפצל  10דירות לדירה אחת נוספת וזאת בהתחשב במוסדות הציבור ,השטחים הפתוחים,
התשתיות ושטחי החנייה הקיימים.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף4:
מדובר בשכונה וותיקה בה ישנם בתי קרקע ,השכונה נמצאת במקום מרכזי בעיר כמו כן תושבי השכונה בגיל
מתקדם והתחדשות השכונה ע"י זוגות צעירים שרוצים לקנות בית גדול ולהשכיר יחידה שתעזור להם כלכלית
תביא להתחדשות והצערת השכונה.
פיצול הדירה מבחינת תשתיות לא יעמיס על השכונה כיוון שהבית ממילא בנוי וללא תוספות.
כמובן שמבחינת חניות ,גני ילדים ,תחבורתית הדבר ישפיע ,אך ההשפעה זניחה מאחר ומדובר ב 20%-מבתי
הקרקע.
כך שסה"כ לשכונה התוספת אינה משמעותית והרווח לרשות (מבחינת התחדשות) ולדיירים (מבחינה כלכלית)
מטיב עם כולם.
לשיקול חברי הועדה.

מהלך דיון:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מציג את הבקשה בפני חברי הועדה.
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה מסבירה כי בהתאם להוראת השעה פיצול דירות שאושרה בשנת  2017ל5
שנים ,ישנה אפשרות לפצל בתים צמודי קרקע .כמו כן הוראת השעה מנחה כי על מנת לקבוע את אחוז הדירות שיש
לפצל בכל תחום התכנון  /או חלקיו ,הבקשה תובא לדיון עם חוות דעת מהנדס ומינימום הדירות שאפשר לאשר לפיצול
הוא  20%מסך כל צמודי הקרקע.
בבקשה שלפנינו מדובר בשכ' יוספטל שלאחר בדיקה בהתאם לתכנית  7/101/02/25ישנן  51יח"ד צמודות קרקע.
בהתאם לחוות דעת מהנדס העיר הוועדה מתבקשת לאשר  20%מיחידות הקרקע לפיצול שהם מהווים  10יח"ד סה"כ.
מהנדס העיר רפי בן דוד מציין כי ישנם דירות גדולות ותושבים מעוניינים לפצל אותם וכן כי בהתאם לפרוגרמה
שקיימת בשכונה ניתן לאפשר את פיצול הדירות.
על פיצול הדירות ישנה חבות היטל השבחה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים מציין כי ישנם בעיר הרבה יח"ד (מרתפים) והוראת השעה באה על מנת לתת להם
תוקף חוקי.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מעלה את הדיון בבקשה להצבעת חברי הועדה:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
חבר הוועדה אסף איפרגן –בעד
החלטה :חברי הועדה מאשרים פה אחד פיצול של כ 10( 20%יח"ד) בשכונת יוספטל בתנאי הגשת בקשה להיתר.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף5:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 404 :בתאריך22/07/21 :

רשימת נושאים תכנוניים
סעיף מספר
607-0918557 1

גוש
שם התכנית/נושא תכנוני
בית כנסת ברח' שקמה  ,20נווה חורש ,דימונה 39498

607-0927533

39271

2

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

חדרי טרפו ,שכונת ממשית בדימונה

מחלקה
41
99

עד חלקה
41
99

עמ.
6
9

מס' דף6:
TBPIRUT0000 1

תכנית מפורטת607-0918557 :

סעיף1 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :
שם :בית כנסת ברח' שקמה  ,20נווה חורש ,דימונה
נושא :דיון כללי
דימונה
סמכות:ועדה מחוזית
גרסת הוראות 10 :גרסת תשריט6 :
יחס
ביטול ל-
כפיפות

לתכנית
/25במ61/1/
33/101/02/25

בעלי עניין:
 יזם:
 מתכנן:

 מגיש:









ועדה מקומית דימונה
רון פליישר
חלבי לביב
ועדה מקומית דימונה

גושים /חלקות לתכנית :
גוש39498 :
41
גוש39499 :
, 23
מטרת הדיון
המלצה בפני הועדה המחוזית על הפקדת תוכנית
מטרת התכנית
הסדרת מצב קיים בבית כנסת ע"י שינוי ייעוד קרקע משצ"פ
למבנים ומוסדות ציבור,הוספת זכויות בניה ,הגדרת תכסית,
שינוי קווי בניין וקביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
בשכ' נווה חורש ,רח' שיקמה  20מגרש .902
הערות בדיקה
מצב מאושר:
 יש לציין קווי בניין מאושרים – .חסר קו בניין אחורי .5.00 יש להראות את כל שצ"פ .306הוראות התכנית:
 יש למחוק דפים ריקים בהוראות התכנית. סעיף  :3.2אין התאמה בין השטחים בתב"ע קודמת לבין המצוין בתכנית זו. סעיף  :4.1.1יש לבטל את כל השימושים יש להשאיר שימושים רק לבית כנסת ומקווה. סעיף  :4.1.2יש לבטל את הקומה נוספת מעל הקרקע – .מספר הקומות מעל הקרקע יהיה .2 טבלה  :5לתקן את מספר הקומות וגובה המבנה. סעיף  :6להוסיף תנאי למתן היתר :אישור תאגיד המים ,נגישות.מצב מוצע:
 יש לקבוע קו בניין קדמי לכיוון רח' השיקמה  5מ'. לציין בשטח התכנית את השצ"פ – .צויין באופן חלקי לא כולל כל השצ"פ יש להראות במדידה את כל שטח השצ"פ.נספח בינוי:
 -לתקן את שם התכנית

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף7:

-

יש לתקן מספר תכנית בטופס חתימות מקדמי תכנית.
יש לצרף אישור זכויות או נסח טאבו ל 2המגרשים.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
התכנית באה להסדיר מצב קיים בבית כנסת
בית הכנסת בן  2קומות וקומת מרתף .על מנת להסדיר את המצב הקיים
התכנית משנה ייעוד של חלק ממגרש  306המיועד לפי תכנית מאושרת לשצ"פ
ומשנה את יעודו למבנים ומוסדות ציבור ,בנוסף מבוקשת הוספת זכויות הבניה,
הגדלת שטח תכסית ,שינוי קווי בניין ושינוי בבינוי ובעיצוב המבנה.
בנוסף התכנית מבקשת תוספת קומה מעל הקרקע ושימושים נוספים למגרש 902
איני רואה לנכון לאשר קומה נוספת לבית הכנסת מאחר ותוספת הקומה משנה את
אופי הסיבה כמו כן סמוך לבית הכנסת קיים בית מגורים ובניית קומה נוספת תהווה
פגיעה בדיירי הבית .התכנית מבקשת בנוסף הוספת שימושים למגרש  902אינני רואה
צורך בהוספת השימושים כי הרי בנוי כבר במגרש בית כנסת .והתכנית באה להסדיר מצב קיים.
בשכ' נווה חורש רח' שיקמה .20
ממליץ לועדה המחוזית על הפקדת התוכנית בכפוף לתיקון הערות הבדיקה וביטול .
הקומה והשימושים הנוספים.
מהלך הדיון
חבר הוועדה עופר טלקר יוצא מהאולם – עקב זיקה לתכנית( .שעה )19:16
תחילת דיון בשעה 19:18
לאולם הישיבות נכנס אדר' גולן הדרי מטעם המשרד המתכנן של התכנית.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מציג את התכנית ונותן את רשות הדיבור לאדר' גולן הדרי.
אדר' גולן הדרי התכנית מוגשת מטעם הועדה המקומית להסדרת בית הכנסת ברח' שיקמה  20בשכ' נווה חורש .עיקרי
התכנית הם שינוי יעוד משצ"פ למבנים ומוסדות ציבור ,שינוי קווי בניין והוספת שימוש נוסף למקווה.
מהנדס העיר רפי בן דוד יש לשנות את שם המגיש מהועדה המקומית לעיריית דימונה (הבהרה שקיבלתי מהיועמ"ש).
התכנית ביקשה בנוסף למה שציין האדריכל גם הוספת קומה נוספת דבר שמשנה את אופי הסביבה בית הכנסת
ממוקם בשכונה של צמודי קרקע ולכן ביקשתי להוריד את הוספת הקומה מהתכנית.
אדר' גולן הדרי יוצא מחדר הישיבות
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מציין כי אנחנו בעד הסדרת בית הכנסת.
יו"ר הועדה מעלה להצבעה את המלצת הועדה המקומית בפני הועדה המחוזית להפקדת התכנית בתנאי ביטול הקומה
הנוספת המוצעת וביטול שינוי קו הבניין הקדמי ל.0
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
חבר הוועדה אסף איפרגן –בעד
החלטה :חברי הועדה ממליצים פה אחד בפני הועדה המחוזית על הפקדת התכנית.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף8:
החלטות
ממליצים בפני הועדה המחוזית על הפקדת התכנית בכפוף לתיקון הערות הבדיקה.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף9:
TBPIRUT0000 2

תכנית מתאר מקומית607-0927533 :

סעיף2 :

פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :
שם :חדרי טרפו ,שכונת ממשית בדימונה
נושא :הפקדת תוכנית
דימונה
סמכות:ועדה מקומית
גרסת הוראות 10 :גרסת תשריט9 :
יחס
ביטול ל-
כפיפות

לתכנית
133/03/25
33/101/02/25

בעלי עניין:
 יזם:
 מתכנן:

 מגיש:









עיריית דימונה
רון פליישר
אברהם ארד
עיריית דימונה

גושים /חלקות לתכנית :
גוש39271 :
99
גוש39273 :
99
גוש39274 :
99
גוש39275 :
99
גוש39509 :
69
גוש39511 :
45 ,38
גוש400365:
2
גוש400403:
1
גוש401037:
1
מגרשים לתכנית 612 :בשלמותו מתכנית 133 /03 /25 :
 627בשלמותו מתכנית 133 /03 /25 :
מטרת הדיון
הפקדת תכנית.
מטרת התכנית
חלוקת מגרשים ושינוי תכנוני במגרשים  612ו 627-לטובת חדרי טרפו.
הוספת זכויות בניה ,קביעת גובה ,תכסית ,קווי בניין וקביעת הוראות
בינוי ועיצוב אדריכלי.
שכ' ממשית רח' תל גבעון ותל קיסון.
הערות בדיקה
הוראות התכנית:
 יש לקבוע הנחיות למרחקים מחדרי טרפו למבנים בשכ' ,מתקני משחקים וכו'. -שטח המגרשים המופיע בתכנית שהוגשה לא תואם את שטח התכנית המאושרת .133/03/25

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף10:
-

סעיף  :1.4יש לתקן את סעיפי החוק המופיעים בהתאם למבוקש.
סעיף  :1.5.4יש לציין את הכתובות של השצ"פים – תל גבעון ,תל קיסון.
סעיף  :2.2לתקן מספור סעיפים.
טבלה :5
 אין התאמה בין השטחים בתכנית המוצעת לבין השטחים בתכנית המאושרת.
 יש לשי לב כי לא ניתן לקבוע קו בניין  0לחדרי הטרפו בגלל הגבלת המרחק.

מצב מוצע:
 אין התאמה בין שטח התכנית במצב המוצע לבין שטח התכנית הקודמת 133/03/25 אין חתימת מודד על תכנית מצב מוצע. יש לציין קווי בניין לשצ"פים בהתאם להנחיות המשרד לאיכות הסביבה לעניין חדרי טרפו. -יש לציין קווי בניין לחדרי טרפו בהתאם לנחיות המשרד להגנת הסביבה – קווי הבניין לא ברורים.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
התכנית מבקשת חלוקת מגרשים ושינוי תכנוני למגרשים  612ו627-
שהינם ביעוד שצ"פ בהתאם לתכנית  133/03/25למטרת
הקמת חדרי טרפו  .עיקרי התכנית כוללים הוספת זכויות בניה,
קביעת גובה ,תכסית ,קווי בניין וקביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי.
ממליץ לאשר את הפקדת התכנית בכפוף לתיקון הערות הבדיקה.
מהלך הדיון
הדיון החל 19:28
חבר הועדה עופר טלקר חוזר לאולם הישיבות.
חבר הועדה אסי איפרגן עוזב את אולם הישיבות.
לאולם הישיבות נכנס אדר' גולן הדרי מטעם המשרד המתכנן של התכנית.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מציג את הבקשה בפני חברי הועדה ומציין כי מדובר על שינוי תב"ע לטובת חדרי טרפו
בשכ' ממשית.
אדר' גולן הדרי מציג את התכנית ומציין כי מדובר בתכנית בסמכות ועדה מקומית .התכנית מחלקת את השצ"פים
ומוסיפה זכויות והנחיות בניה על מנת לאפשר תכנון של חדרי טרפו ,וכל זאת בהתאם לדרישת חברת חשמל שמבקשים
להקצות מגרשים נפרדים לחדרי הטרפו.
אדר' גולן הדרי עוזב את אולם הישיבות.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מעלה להצבעה את הפקדת התכנית בפני חברי הועדה
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
החלטה :חברי הועדה מאשרים את הפקדת התכנית פה אחד.

החלטות
מאשרים את הפקדת התכנית בכפוף לתיקון הערות הבדיקה.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף11:
פרוטוקול לישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מספר 404 :בתאריך:
22/07/21

תאריך26/07/2021 :

רשימת הבקשות

סעיף בקשה
20210531 1
20210561 2
20210471 3
20210072 4
20210109 5
20210326 6
20210621 7
20200638 8
20210560 9

תיק בניין
2021037
2020022
2000143
2017043
2017042
2021012
98146
94095
2004134

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

שכונה
חלקה מגרש פרטי המבקש
גוש
שכ' יוספטל
רוחפור שמואל
95
23 39510
שכ' השחר (מזרחית)
כהן אייל
335
33 39867
שכ' חכמי ישראל
עוזיה חנן
464
16 39527
אגם תבור יזמות ובניה בע"מ שכ' ממשית
442
אגם תבור יזמות ובניה בע"מ שכ' ממשית
441
שכ' חכמי ישראל
אוחיון יפה
454
7
39526
שכ' נוה חורש
כהן יוגב ומורן
30
 150/2מויאל ציון
61 39523
פז חברת נפט בע"מ
4
39931

עמ.
12
14
16
18
20
22
24
26
28

מס' דף12:
BAKPIRUT0000 1

תיק בניין:
מספר בקשה20210531 :
סעיף1:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2021037

מבקש:
 רוחפור שמואל
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 מחאגנה אבראהים אבו שקרה
אום אל-פחם

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
10000046057
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :בר-כוכבא  6/1דימונה
23

מגרש95:

גוש וחלקה39510 :
תכנית7/101/02/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית ממ"ד בהקלה ע"י העברת זכויות בניה מקומה עליונה לקומת הקרקע בשיעור של
כ 41.02-מ"ר (מתוכן  25.30מ"ר אושרו בהיתר קודם מספר ב ,)4/14/598/הקלה בשטח
תכסית מותר בשיעור של כ 15.22-מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר ,הריסת חניה ,שינוי
בפתחי המבנה והגבהת חומות.
בשכ' יוספטל ,רח' בר כוכבא ( 6/1מספר ישן  )213/1מגרש .95
בדיקת השוואות זכויות:
זכות

יח'

שטחי בניה
סה"כ שטחי בניה
תכסית

מ"ר
מ"ר

ערך מותר

מתב"ע

129.00

7/101/02/25

180.60
154.80

7/101/02/25
7/101/02/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 170.0לא
0.00
170.0
170.0
170.0

0.00
0.00

170.0
170.0

הערות בדיקת השוואת זכויות:
בניית ממ"ד בהקלה ע"י העברת זכויות בניה מקומה עליונה לקומת הקרקע בשיעור של
כ 41.02-מ"ר (מתוכן  25.30מ"ר אושרו בהיתר קודם מספר ב )4/14/598/וכן הקלה
בשטח תכסית מותר בשיעור של כ 15.22-מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:40
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בבקשה לבניית ממ"ד בהקלה ברח' בר כוכבא.
סגנית מנהלת הועדה לתכנון ובניה בן סימון יעל :מציגה את הבקשה בפני חברי הועדה ומציינת כי מדובר במבנה טורי
של  6יח"ד ואחת מהיחידות מבקשת לבנות ממ"ד בקו  0.00קדמי ומשותף עם שכן .בנוסף ישנה חומה שנבנתה מעבר
לגבולות המגרש החומה נבנתה בשנות ה 70-חלק מדרישות הועדה הם להרוס את החומה ולהציע חומה חדשה בגבול
המגרש וכי ביום שהעיריה תדרוש להחזיר את השטח לטובת שימוש הציבור בעל הנכס ידרש להרוס את החומה
החורגת ולבנות את החומה החדשה בגבולות המגרש .בנוסף ישנו מכתב התחייבות לכך של מבקש הבקשה.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

כן
לא

מס' דף13:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את הבקשה להצבעה:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
החלטה :מאשרים פה אחד את הבקשה להיתר.
ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן.-תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 145ד) לחוק.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף14:
BAKPIRUT0000 2

תיק בניין:
מספר בקשה20210561 :
סעיף2:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2020022

מבקש:
 כהן אייל
 כהן רעות

בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 מחאגנה אבראהים אבו שקרה
אום אל-פחם

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
10000051248
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :פרופ' דן שכטמן  35דימונה
33

מגרש335:

גוש וחלקה39867 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית בית מגורים בהקלה מקווי בניין צידיים ואחורי בשיעור של עד ,10%
בניית בריכת שחיה בהקלה מקו בניין וכן הקלה משטח תכסית מותר בשיעור
של כ 27.15-מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
שכ' השחר ,רח' פרופ' דן שכטמן  35מגרש .335
בדיקת השוואות זכויות:
מתב"ע

זכות

יח'

ערך מותר

שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
שרות
תכסית  -מעל לכניסה הקובעת
קו בנין צידי-ימני
קו בנין צידי-שמאלי

מ"ר

223.00

146/03/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 206.1כן
0.00
206.1

מ"ר

50.00

146/03/25

44.7

0.00

44.7

כן

מ"ר
אחוז
מטר
מטר

84.00
179.00
3.00
3.00

146/03/25
146/03/25
146/03/25
146/03/25

0.0
206.1
2.7
2.7

0.00
0.00
0.00
0.00

0.0
206.1
2.7
2.7

כן
לא
לא
לא

הערות בדיקת השוואת זכויות:
הקלה עבור בניית בריכת שחיה

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:43
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בבניית בית מגורים בהקלה בשכ' השחר
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :מציגה את הבקשה ומסבירה כי מדובר בבניית בית מגורים בשכ' השחר
הבקשה כוללת הקלות משטח תכסית מותר בשיעור של כ 27.15-מ"ר כלומר מותר  179מ"ר ומבוקש  206.1מ"ר כמו כן

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף15:
הקלות בקווי בניין צידיים ואחורי בשיעור של עד  10%במקום  3מטרים שמותר מבקשים קו בניין של  2.70מטר כמו
כן הקלה בקו בניין אחורי לטובת בניית בריכת שחיה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את הבקשה להצבעה
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –בעד
החלטה :מאשרים פה אחד את אישור הבקשה.

ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 145ד) לחוק.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף16:
BAKPIRUT0000 3

תיק בניין:
מספר בקשה20210471 :
סעיף3:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2000143

מבקש:
 עוזיה חנן
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 מחאגנה אבראהים
אבו שקרה

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
10000043455
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :שלום שבזי  44/2דימונה
מגרש464:

16
גוש וחלקה39527 :
תכנית43/101/02/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הסדרת מצב קיים בחזית אחורית עבור :הקטנת תוספת בניה מהיתר קודם ,בניית חדר שמש
בהקלה מנספח בינוי (מותר בניה קונבנציונלית ומוצע חומר קל) וכן הקמת סככת רעפים
בהקלה מנספח בינוי (ללא שמירת מרחק מינימלי של  2מ' בין הסככה למחסן הקיים)
החלפה מגג רברעף לגג רעפים ,שינוי גובה שיפוע הגג במחסן קיים .חומה בנויה
(כל המוצע לגיטימציה).
בשכ' חכמי ישראל ,רח' שלום שבזי  44/2מגרש .464
בדיקת השוואות זכויות:
מתב"ע

זכות

יח'

ערך מותר

שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
תכסית

מ"ר

132.00

43/101/02/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 117.1כן
0.00
117.1

מ"ר

22.16

43/101/02/25

26.4

0.00

26.4

לא

מ"ר

184.74

43/101/02/25

143.5

0.00

143.5

כן

הערות בדיקת השוואת זכויות:
בבקשה זו לא מוצעים שטחי שרות כלל ,שטחים אלו אושרו בהיתר קודם מס'.20120349:

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לאשר את הבקשה בכפוף למילוי הדרישות כמפורט בגליון הדרישות.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
חבר הועדה ניסים פרץ עוזב את אולם הישיבות ()19:45
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:45
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בבקשה בהקלה להסדרת מצב קיים בשכ' חכמי
ישראל.
ס .מנהלת הועדה לתכנון ובניה יעל בן סימון :מדובר בדירת גן בשכ' חכמי ישראל קיימת תב"ע שנעשתה עבור דירות
הגן ,בבקשה שינו את חומר הבניה ולכן מבוקשת הקלה וכן שינו את המרחק בין התוספת לבין המחסן.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף17:
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :שואל מתי אושרה התכנית.
ס .מנהלת הועדה לתכנון ובניה יעל בן סימון :בשנת 2011
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מעלה את הבקשה לאישור הועדה:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :מאשרים פה אחד את הבקשה

ה ח ל ט ו ת:
בכפוף למילוי הדרישות המפורטות מטה מאשרים את הבקשה לבניה

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 145ד) לחוק.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף18:
BAKPIRUT0000 4

תיק בניין:
מספר בקשה20210072 :
סעיף4:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2017043

מבקש:
 אגם תבור יזמות ובניה בע"מ
בודק הבקשה:
 יעל סיסו

מודד:
 לאוניד צ'רניאק -מ.ג.ה מדידות
יהודה הנחתום  4באר שבע

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
2861114119
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :תל גבעון  34דימונה
מגרש442:
גוש וחלקה:
תכנית133/03/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית מבנה מגורים בהקלות הבאות:
בניית  14יח"ד בהקלה ע"י הוספה של  2יח"ד בשיעור של עד  20%ממספר הדירותהמותר ( 12יח"ד) ע"פי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)סעיף .)9( 2
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מתחת לקרקע לשטח עיקרי מעל הקרקע בשיעור שלכ 780 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מעל לקרקע לשטחי שרות מעל הקרקע בשיעור שלכ 23.13 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
בשכ' ממשית ,רח' תל גבעון  34ו  36מגרש .442
בדיקת השוואות זכויות:
זכות

יח'

מספר יח"ד
שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
עיקרי
שרות
תכסית

ערך מותר

מתב"ע

יח"ד
מ"ר

12.00
660.00

133/03/25
133/03/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 14.0לא
0.00
14.0
 1180.2לא
0.00
1180.2

מ"ר

210.00

133/03/25

333.1

0.00

333.1

לא

מ"ר
מ"ר
מ"ר

780.00
160.00
996.30

133/03/25
133/03/25
133/03/25

190.9
101.7
574.0

0.00
0.00
0.00

190.9
101.7
574.0

כן
כן
כן

הערות בדיקת השוואת זכויות:
כך פורסם בנוסח הפרסום מיום 11/06/2021
בניית מבנה מגורים בהקלות הבאות:
בניית  14יח"ד בהקלה ע"י הוספה של  2יח"ד בשיעור של עד  20%ממספר הדירותהמותר ( 12יח"ד) ע"פי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)סעיף .)9( 2
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מתחת לקרקע לשטח עיקרי מעל הקרקע בשיעור שלכ 780 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מעל לקרקע לשטחי שרות מעל הקרקע בשיעור שלכ 23.13 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
בפועל בהתאם לבדיקת חישוב השטחים בתכנית המוצעת נוסח הפרסום שונה ל:
בניית מבנה מגורים בהקלות הבאות:
-בניית  14יח"ד בהקלה ע"י הוספה של  2יח"ד בשיעור של עד  20%ממספר הדירות

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף19:
המותר ( 12יח"ד) ע"פי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)סעיף .)9( 2
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מתחת לקרקע לשטח עיקרי מעל הקרקע בשיעור שלכ 520.28 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מתחת לקרקע לשטחי שרות מעל הקרקע בשיעור שלכ 64.85 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
העברת זכויות בניה משטח שרות מתחת לקרקע לשטחי שרות מעל הקרקע בשיעור שלכ 58.27 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה להקלה מאחר ומבדיקת הבקשה עולה כי קיימת אי התאמה
בין התכנית המוצעת לבין נוסח הפרסום שפורסם בהתאם לחוק.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:48
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בבניית  14יח"ד בהקלה במגרש  442אך הבקשה
מובאת לסירוב.
מהנדס העיר רפי בן דוד :מציין כי אין צורך בהצגת הבקשה מאחר ומדובר בסירוב כאשר הבקשה תובא לדיון נוסף
לאישור ,הבקשה תוצג בפני חברי הועדה.
ס .מנהלת הועדה יעל בן סימון :נעשתה טעות בנוסח הפרסום שניתן ע"י אדריכל הבקשה לעומת המבוקש בבקשה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :שואל במה טעו בפרסום?
ס .מנהלת הועדה יעל בן סימון :הם ביקשו להעביר זכויות מעיקרי מתחת לקרקע לשטח עיקרי מעל הקרקע .הם
השתמשו בכל  780מ"ר המותרים ולא הותירו זכויות בניה לשטחים המתכוננים מתחת לקרקע.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את דחיית הבקשה בפני חברי הועדה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :חברי הועדה מחליטים פה אחד לא לאשר את הבקשה מאחר וישנה אי התאמה בין התכנית המוצעת לנוסח
הפרסום.

ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף20:
BAKPIRUT0000 5

תיק בניין:
מספר בקשה20210109 :
סעיף5:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2017042

מבקש:
 אגם תבור יזמות ובניה בע"מ
בודק הבקשה:
 וקנין בת חן

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
7480227853
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :תל גבעון  30דימונה
מגרש441:
גוש וחלקה:
תכנית133/03/25 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית מבנה מגורים בהקלות הבאות:
בניית  14יח"ד בהקלה ע"י הוספה של  2יח"ד בשיעור של עד  20%ממספר הדירותהמותר ( 12יח"ד) ע"פי תקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית)סעיף .)9( 2
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מתחת לקרקע לשטח עיקרי מעל הקרקע בשיעור שלכ 780 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
העברת זכויות בניה משטח עיקרי מעל לקרקע לשטחי שרות מעל הקרקע בשיעור שלכ 23.13 -מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר.
בשכ' ממשית ,רח' תל גבעון  30ו  32מגרש .441
בדיקת השוואות זכויות:
זכות

יח'

מספר יח"ד
שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
עיקרי
שרות

ערך מותר

מתב"ע

יח"ד
מ"ר

12.00
660.00

133/03/25
133/03/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 14.0לא
0.00
14.0
 11801.2לא
0.00
11801.2

מ"ר

210.00

133/03/25

333.1

0.00

333.1

לא

מ"ר
מ"ר

780.00
160.00

133/03/25
133/03/25

190.9
101.7

0.00
0.00

190.9
101.7

כן
כן

הערות בדיקת השוואת זכויות:
סעיף  .4שטח עיקרי מתחת לכניסה הקובעת
סעיף  .5שטח שירות מתחת לכניסה הקובעת

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה להקלה מאחר ומבדיקת הבקשה עולה כי קיימת אי התאמה
בין התכנית המוצעת לבין נוסח הפרסום שפורסם בהתאם לחוק.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:51
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציין כי גם פה מדובר בסירוב בשל אי התאמה בנוסח הפרסום מדובר באותו
המבקש חב' אגם תבור מגרש .441

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף21:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את דחיית הבקשה בפני חברי הועדה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :חברי הועדה מחליטים פה אחד לא לאשר את הבקשה מאחר וישנה אי התאמה בין התכנית המוצעת לנוסח
הפרסום.
ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף22:
BAKPIRUT0000 6

תיק בניין:
מספר בקשה20210326 :
סעיף6:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2021012

מבקש:
 אוחיון יפה
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 מחאגנה אברהים אבו שקרה
אום אל-פחם

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
10000022220
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :אבן גבירול  29/2דימונה
מגרש454:
7
גוש וחלקה39526 :
תכנית/25 ,43/101/02/25 :במ65/
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית סככת רעפים בחזית אחורית בהקלה מתכנית בינוי במיקום התוספות,
בניית מחסן בהקלה מתכנית בינוי במיקום ובגובה ,הקלה בגובה רכס עליון
של גג המחסן וכן הקלה בסוג גימור המחסן.
שכ' חכמי ישראל ,רח' אבן גבירול  29/2מגרש .454
בדיקת השוואות זכויות:
מתב"ע

זכות

יח'

ערך מותר

שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
תכסית  -מעל לכניסה הקובעת

מ"ר

45.67

43/101/02/25

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 27.2כן
0.00
27.2

מ"ר

28.97

43/101/02/25

14.2

14.47

28.7

כן

מ"ר

109.17

43/101/02/25

41.5

14.47

56.0

כן

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה להקלה מאחר ומבדיקת הבקשה עולה כי קיימת אי התאמה
בין התכנית המוצעת לבין נוסח הפרסום שפורסם בהתאם לחוק.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:53
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי גם בבקשה זו הפרסום אינו תואם את המבוקש בבקשה.
בשכ' חכמי ישראל
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :מסבירה כי את הפרסום אנו נותנים לפני בדיקת הבקשה בשלב התנאים
המוקדמים .את הנוסח אנו נותנים לפי בקשת האדריכל ,לאחר מכן אנו בודקים את הבקשה ובמוודאים התאמה מול
נוסח הפרסום שפורסם בהתאם לבקשת האדריכל .בבקשה הנ"ל הם לא ביקשו הקלה בקווי בניין ולא ביקשו הקלה
בגודל המבנה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את דחיית הבקשה בפני חברי הועדה.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף23:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :חברי הועדה מחליטים פה אחד לא לאשר את הבקשה מאחר וישנה אי התאמה בין התכנית המוצעת לנוסח
הפרסום.

ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף24:
BAKPIRUT0000 7

תיק בניין:
מספר בקשה20210621 :
סעיף7:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

98146

מבקש:
 כהן יוגב ומורן
 כהן יוגב ומורן

בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 נגב מדידות -בובליק ג'אנה
ש.י .עגנון  6דירה  36באר שבע

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
10000052404
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :צפצפה  6דימונה
מגרש30:
גוש וחלקה:
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
הרחבת מחסן בהקלה מגודל מחסן מותר  6מ"ר מוצע  12מ"ר,
בניית חניה ,שינויי פתחים והרחבת פרגולה.
שכ' נווה חורש ,רח' צפצפה  6מגרש .30
בדיקת השוואות זכויות:
מתב"ע

זכות

יח'

ערך מותר

מ"ר

200.70

/25מק1022/

מ"ר

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 174.8כן
174.80
0.0

שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
עיקרי

44.60

/25מק1022/

19.3

15.59

34.9

31.22

/25מק1022/

0.0

0.00

0.0

שרות

13.38

/25מק1022/

0.0

0.00

0.0

הערות בדיקת השוואת זכויות:
מבוקשת הקלה בגודל מחסן ובגובה מחסן

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה להקלה מאחר ומבדיקת הבקשה עולה כי קיימת אי התאמה
בין התכנית המוצעת לבין נוסח הפרסום שפורסם בהתאם לחוק.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:55
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי גם בקשה זו מסורבת בשל אי התאמה בנוסח הפרסום.
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :הפרסום לא תואם את מהות הבקשה פה ישנה הקלה בתכסית ובפרגולה
שלא צויינו בנוסח הפרסום.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את דחיית הבקשה בפני חברי הועדה.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

כן

מס' דף25:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :חברי הועדה מחליטים פה אחד לא לאשר את הבקשה מאחר וישנה אי התאמה בין התכנית המוצעת לנוסח
הפרסום.

ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף26:
BAKPIRUT0000 8

94095

תיק בניין:
מספר בקשה20200638 :
סעיף8:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

מבקש:
 מויאל ציון
 מויאל זקלין

בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 מחאגנה אבראהים אבו שקרה
אום אל-פחם ת.ד 22 .מיקוד 30010 :

סוג בקשה :בקשה להיתר בניה בהקלה מתוכנית
5569977548
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :שד' גולדה מאיר  150/2דימונה
61

מגרש150/2:

גוש וחלקה39523 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
בניית חדר רחצה ושירותים לבריכת שחיה בקומת קרקע ,תוספת חדר בקומה א',
שינויים פנימיים ושינויי פתחים ,החלפת גג רעפים ,בניית בריכת שחיה מקורה
בפרגולה ,בניית חניה בהקלה מגודל מותר (מותר  15מ"ר ,מוצע  22.47מ"ר) וכן
ע"י העברת שטחי שירות מעל הקרקע המיועדים למחסן לשטחי שירות מעל הקרקע
המיועדים לחניה בשיעור של כ 7.47-מ"ר ללא תוספת שטחים מעבר למותר (לגיטימציה).
שכ' נווה דוד ,רח' גולדה מאיר  150/2מגרש .150/2
בדיקת השוואות זכויות:
מתב"ע

זכות

יח'

ערך מותר

שטחי שרות -מעל לכניסה
הקובעת
שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
שטחים למטרו עיקריות  -מעל
לכני
תכסית  -מעל לכניסה הקובעת

מ"ר

15.00

607-0280149

ערך מבוקש ערך קיים ערך קיים תואם
 +מבוקש
 22.4לא
0.00
22.4

מ"ר

143.60

607-0280149

121.0

0.00

121.0

כן

מ"ר

215.40

607-0280149

188.3

0.00

188.3

כן

אחוז

40.00

607-0280149

143.5

0.00

143.5

כן

הערות בדיקת השוואת זכויות:
 15מ"ר מיועדים רק לחניה
שטחים עיקריים הינם לשטחים לקומה אחת ושטחים לכל הקומות  -קיימת חלוקה

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
ממליץ לא לאשר את הבקשה מאחר והתכנית טרם תוקנה כנדרש והסתיים לוח הזמנים
במערכת.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 19:57
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בתוספת בניה ,וכן בריכת שחיה מקורה בשכ' נווה
דוד .בקשה זו מובאת לדיון לסירוב מאחר שהאדריכלית לא תיקן את התכנית בלוח הזמנים הניתן.

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף27:
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעלה את דחיית הבקשה בפני חברי הועדה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
החלטה :חברי הועדה מחליטים פה אחד לא לאשר את הבקשה והבקשה לא תוקנה בהתאם להערות הבודקת.

ה ח ל ט ו ת:
לא לאשר

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף28:
BAKPIRUT0000 9

תיק בניין:
מספר בקשה20210560 :
סעיף9:
פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ולבניה ישיבה מספר 404 :בתאריך22/07/2021 :

2004134

מבקש:
 פז חברת נפט בע"מ
בודק הבקשה:
 קנדלקר שירן

מודד:
 א.א.ג אזוט -גולן אזוט.
מרכז הנגב  19באר שבע

סוג בקשה :בקשה לשימוש חורג
10000012445
מספר בקשה רישוי זמין:
כתובת הבניין :אזור התעשיה דימונה
4

גוש וחלקה39931 :
מ ה ו ת ה ב ק ש ה:
שימוש חורג משימוש של דרך מאושרת לסככת תדלוק ומשאבות בתחנת
תדלוק  -לתקופה של  5שנים מיום ינואר  2018ועד ליום דצמבר .2022
אזור תעשיה ,תחנת דלק פז מתחם .501

התנגדויות:
התנגדות
מתנגדים:
 מפגש האחים דביר

תאריך התנגדות 17/06/2021:

מהות התנגדות:
ראה מכתב התנגדות מצ"ב.

ח ו ו ת ד ע ת ה מ ה נ ד ס:
לאחר עיון במכתב ההתנגדות שהוגש ע"י עו"ד טל רנאל-כהן בשם האחים דביר,
אין הוועדה מתערבת בעניינים שבין הצדדים אני כמהנדס בוחן את התכנית
מבחינה תכנונית בלבד .ולכן אין מניעה לאשר את השימוש חורג.
אי לכך ממליץ בפני חברי הועדה לאשר את הבקשה לשימוש חורג.
מצ"ב לעיונכם מכתב ההתנדות.
מ ה ל ך ה ד י ו ן:
תחילת הדיון בבקשה בשעה 18:15
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :מציינת כי לבקשה הנ"ל יש מתנגדים הממתינים בחוץ ולכן תחילה נדון
בבקשה זו.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מציג את הבקשה ומציין כי מדובר בבקשה לשימוש חורג עבור סככת תדלוק
ומשאבות דלק בתחנת דלק פז.
חברת האחים דביר הגישו התנגדות לבקשה אנו נשמע את הצדדים ולאחר מכן נחליט.
לאולם הישיבות נכנסים נציגים מטעם המבקשת חברת פז :רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז ועו"ד
עמינדב בלוזר בר כח חברת פז.
מטעם המתנגדים האחים דביר :עו"ד טל רונאל כהן ,אדר' עדי דביר ,מר דוד דביר.
רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז :הבקשה היא ללא תוספת שטחים בהמשך לדרישת הועדה המקומית
פעלנו להסדיר את השימוש חורג לחלק המסחרי של התחנה תוך כדי הבקשה ביקשו שנעשה שימוש חורג לסככת

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף29:
התדלוק ומשאבות הדלק בהמשך לדרישת הרשות הגשנו את הבקשה .פרסמנו את הבקשה וכרגע הבקשה מובאת לדיון
בפני הועדה המקומית.
עו"ד טל רונאל כהן :אני רוצה לציין שרק בדרכנו לכאן ראינו את התגובה להתנגדות ולא הספקנו לעיין בה .האחים
דביר הם בעצם בעלי זכויות חכירת משנה מאז שנת  1978מדובר בחכירת משנה שעל פי ההסכמים המקוריים עומדת
להסתיים  .2027לפני  3שנים נעשה הסכם פשרה בין הצדדים לפיו ניתן יהיה להאריך את ההסכם לעוד  17שנה ולעשות
תב"ע חדשה.
נאלצנו להגיש את ההתנגדות מכמה טעמים לפי ההסכם שבין הצדדים האחים דביר אמורה לקדם תכנית שתשנה את
היעוד מדרך למסחר והתכנית הזאת אמורה לחול גם על החלק של פז וגם על החלק שבחכירת משנה על שם האחים
דביר .ומה שקורה בפועל אנו לא מצליחים לקדם את התכנית .האחים דביר כבר  3.5שנים מתרוצצים בין הועדה
המחוזית לועדה המקומית לפז ומנסים לקשור את הקצוות ולא מצליחים ולטענתנו הסיבה העיקרית היא שפז
מפריעה.
פז לא נותנת לאשר את התכנית למרות שיש לה אינטרס גדול מאוד בתכנית כי בעצם היא תשנה את הייעוד מדרך
למסחר ותייתר את הצורך להגיש שימושים חורגים פז מעכבת עד כדי כך שהתכנית נסגרה פעם אחת במרץ 2019
ופתחנו אותה שוב לקראת סוף  2019ויש כל הזמן עיכובים מצד פז ,זה התחיל מזה שפז לא רצתה להיות מגישה
התכנית הועדה באה ואמרה איך לא תהיו מגישי התכנית אתם החוכרים אחרי שנתיים וחצי פז הסכימה להיות מגישי
התכנית וזה המשיך בנספחים כמו נספח הידרולוגי נספח תנועה הם עיכבו את הנספח ההידרולוגי במשך כשנה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :שואל מה הכוונה בעיכבו? האם לא נתנו את עמדתם?
עו"ד טל רונאל כהן :לא הגיבו במשך שנה ,האחים דביר מתרוצצים כמו עכברים בכלוב נענים לדרישות הועדה
המחוזית הועדה המקומית ולתנאי הסף וכל פעם פז שמה ברקסים לא ברור לנו מדוע אבל זה המצב ,אני רוצה להזכיר
שיש תכנית משנת  1983שמייעדת את השטח הזה לדרך התכנית הזאת אושררה אם אפשר לקרוא ככה בתכנית מתאר
דימונה מלפני שנתיים ,ב 2019קבעו שוב שהיעוד הוא לדרך.
זה היעוד ובכל זאת  38שנים שפז עושה שם שימוש מסחרי ,פעם לפי הוראת מעבר ,פעם בקשה לשימוש חורג .מ2006-
יש היתר לשימוש חורג על  YELLOWזה היתר לשימוש חורג זה לא משהו מעבר לזה .אני יודעת אותי לימדו ואני
תכף אביא לפניכם את הפסיקה ששימוש חורג לא יכול להמשך לכל כך הרבה שנים אם אין אופק תכנוני ואם לא
רואים סיטואציה לפיה תהיה תכנית שתאשר את השימושים שנעשים לפי השימוש החורג אי אפשר להמשיך ,אני גם
תכף רוצה לצטט מההחלטות שלכם מהועדה המקומית הזאת פה ושל הועדה המחוזית ושל ועדות הערר אי אפשר
להמשיך עם השימושים החורגים .ועוד הדבר עוד יותר מקבל משנה תוקף בזה כשהאחים דביר פנו אליכם בשנת 2015
או  2016וביקשו בקשה לשימוש חורג הייעוץ המשפטי שלכם או של הועדה המחוזית טען שאי אפשר לעשות הריסה
ובניה מחדש באמצעות שימוש חורג וחייבים תב"ע .בעוד לפז היא נתנה לעשות את זה ב 2006פז הרסו את כל החנות
נוחות או מה שהיה להם שם המבנים הקיימים ובנו מחדש וקיבלו עוד תוספת של  40מ"ר מעבר ל 400מ"ר שהיו .אז יש
כאן איפה ואיפה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :אנחנו מדברים על השימוש חורג שהוגש בפנינו לא על שימושים חורגים קודמים.

עו"ד טל רונאל כהן :אבל זה חשוב כי השימושים החורגים היום נסמכים על שימושים חורגים שנמשכים כבר עשרות
שנים זה לא פעם ראשונה שבאים ומבקשים פה שימוש חורג זה שימוש חורג על גבי שימוש חורג ועכשיו מבקשים עד
דצמבר  2022זאת אומרת שלא תהיה תב"ע חדשה עד .2022
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :אבל אתם מקדמים תב"ע חדשה אני ראיתי בתגובה שלכם ואיפה עומדת התב"ע
היום?
עו"ד טל רונאל כהן :אנחנו מקדמים תב"ע חדשה אבל מפריעים לנו לקדם אותה ומי שמפריע זה פז .הייתה דרישה של
הועדה המחוזית שהיעוד של התב"ע יהיה יעוד מתכלה זאת אומרת שהיא תהיה ל 17שנה לפי ההסכם בין האחים דביר
לבין פז ולאחר מכן יפוג תוקפה .כמו כן הועדה המחוזית דרשה שיהיה הריסה של המבנים שיבנו ופז אחרי שהיא
חתמה על התכניות והסכימה להם חזרה בה ואמרה אני לא מסכימה אז אתם שואלים מאיפה העיכובים אלה
העיכובים .אז כרגע במאי אנחנו הגשנו שוב את התכנית אחרי שהגענו להסכמות עם פז והפעם עשינו אותה ללא ייעוד
מתכלה כפי שפז דרשה ועשינו אותה ללא הריסת מבנים ומאז מתחילת מאי אנחנו מחכים לשמוע מהועדה המחוזית
ולא שומעים ממנה שום דבר .אז אנחנו לא יודעים מה המצב עכשיו אם אין תכנית כי הועדה לא מוכנה לתנאים האלה
מה שברור זה שאנחנו כבר  3.5שנים כמעט  4שנים לא מצליחים לקדם תכנית מאוד פשוטה למרות שעושים נסיונות.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :הגשתם תכנית עכשיו ללא יעוד מתכלה?

גרסה  - IB5.7x33קומפלוט בע"מ

מס' דף30:
עו"ד טל רונאל כהן :אנחנו עכשיו נמצאים בפני הועדה המחוזית ,לפי דרישת פז שלא הסכימה לוותר על זה היא אמרה
לא מעניין אותי הועדה המחוזית מסכימה לא מסכימה תגישו בלי יעוד מתכלה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :למרות שאושרה תכנית ב 2019שמייעדת את השטח לדרך אתם עכשיו מגישים תכנית
שמשנה את התכנון של העירייה.
עו"ד טל רונאל כהן :לא זה עד להקמת המחלף הרי יש דרך עכשיו יש תכנית שמשנה את הייעוד או עד להקמת המחלף
או ל 17שנה אבל הועדה המחוזית לא מוכנה לתת את זה ל 17שנה אנחנו ביקשנו בעקבות הדרישה של פז שהיעוד ישאר
עד שיוחלט להקים את המחלף הועדה המחוזית לא הסכימה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :עד שיוחלט להקים את המחלף זה גם מתכלה רק לא בשנים.
עו"ד טל רונאל כהן :פז לא מוכנים ל 17שנה ולא מוכנים להרוס את המבנים למרות שהועדה המחוזית מבקשת להרוס
את המבנים כשהיעוד יתכלה ועוד דברים .בעצם המאבק בין הועדה המחוזית לבין פז נעשה על גבי האחים דביר שהם
בינתיים כבר  5-6שנים לא יכולים להפעיל את המסעדה .פז ממשיכה עם התחנת תדלוק שלה ,האחים דביר ממשיכים
לשלם דמי שכירות מנסים לקדם תכנית מוציאים הוצאות .כן חשוב לי להפנות אתכם למספר פסקי דין שאתם מכירים
שאחד מהם הוא עתירה מנהלית אלמוג אילת  ,2010בהחוס משנת  ,2003אירוס הגלבוע משנת  ,2011גבעת האירוסים
משנת  2012כל פסקי הדין האלה שהם של העליון או של המחוזי קובעים באופן חד משמעי שבקשה לשימוש חורג היא
חריגה מהתכנית שפוגעת בגורם הודאות והיציבות ,שיש להשתמש בה במשורה שהיא פתרון נקודתי וזמני לבעיה
מקומית שהיא לא הסדרה לטווח ארוך שצריך להגביל אותה לתקופה קצובה שצריך להשתמש בה בצמצום שהיא לא
אמצעי העוקף אמצעי תכנון שהיא לפעמים לא אמצעי לגיטימי ועוד שלא רואים בעין יפה הרחבת חריגות מתכנית ,שזו
לא יכולה להיות תופעה רבת שנים וכו'.
חבר הוועדה ניסים פרץ :שואל מאיזה שנה השימוש החורג של פז?
עו"ד טל רונאל כהן :אנחנו לא יודעים בדיוק ממתי ,אנו יודעים כי היעוד נקבע כדרך משנת  83אולי פז יוכלו לענות על
זה .בוודאות יש על החנות  yellowשימוש חורג מ.2006-
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :השימוש החורג מתבסס על הוראות מעבר בתכנית  101/02/25שביטלה את ייעוד
המסחר ההוראה קובעת שעד שלא יחול שינוי בבעלות במקרקעין ימשיך השימוש זאת אומרת שזה לא מוגבל בזמן.
המתכננים מבינו כי הקמת המחלף ע"פ התכנית תארך שנים ארוכות ולכן קבעו כי עד שלא יהיה שינוי בבעלות ניתן
יהיה להמשיך בשימוש החורג ,שלפני התכנית.
עו"ד טל רונאל כהן :קודם כל יש לנו תוכנית מתאר חדשה מלפני שנתיים שלא ראינו בהוראות מעבר ולא ראינו את
הקביעות האלה שאתם מדברים עליהם .שנית פז עצמה לחנות  yellowהייתה צריכה להגיש בקשה לשימוש חורג .והיא
הגישה אותה וקיבלה היתרים לשימוש חורג מ 2006זה כבר  15שנה ,שלישית זה ברור שזה לא ראוי שיש שימוש לאורך
עשרות שנים ואני שוב מפנה לפסיקה שהפניתי אליה של עשרות שנים בלי להסדיר תכנונית מה גם שאם נותנים שימוש
חורג לאחד צריך לתת גם לשני.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :במקרה שלנו זה מוסדר תכנונית .יש תכנית המייעדת את השטח לדרך רק השאלה
אם תצא לפועל מתי נתיבי ישראל יבצעו את זה?!
עו"ד טל רונאל כהן :כשאני אומרת שזה לא מוסדר תכנונית אני מתכוונת שהמסחר לא מוסדר תכנונית.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :לכן נותנים שימושים חורגים .להפוך תחנת תדלוק לדרך ולהשבית את התחנה זה לא
סביר וגם כנראה מוסד התכנון שהכין את תכנית  101/02/25לא חשב שזה נכון.
עו"ד טל רונאל כהן :אוקיי אם הדבר כך אדוני אז צריכה להיות שוויוניות ,גם האחים דביר היו אמורים לקבל אישור
לשימוש חורג ואז להמשיך להפעיל את המסעדה ואמרו להם בפירוש היעוץ המשפטי פה אמר להם אתם לא יכולים
תגישו תב"ע חדשה אי אפשר לעשות במסגרת שימוש חורג הריסה ובניה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :ההבדל שהאחים דביר הרסו את המבנה שהוקם בהיתר וביקשו היתר לבנייה .היתר
לבניה הוא שונה מאשר היתר לשימוש חורג במבנה קיים שניתן לו היתר כדין.
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דוד דביר :סליחה אני רוצה לחדד משהו לפני הרבה שנים אנחנו הרסנו ,אנחנו הגשנו תוכניות ובעירייה לא דנו בתכניות
במשך שנתיים וחצי ויש לי תיעוד.
עו"ד טל רונאל כהן :אני רוצה רגע להמשיך מעבר לכך שלאחים דביר לא נתנו ,ולפז נתנו לעשות הריסת מבנים
קיימים ובנייה מחדש לפני  15שנה ,לא נתתם את זה גם לחופרי ערוער בע"מ ויש לי פה החלטות מ 2014-הועדה
מקומית עמדה על הרגליים האחוריות פה והתנגדה להמשיך לתת להם שימוש חורג מעבר לעשר שנים וגם הועדה
המחוזית זה גם הגיע לעתירה מנהלית וזה חזר לעיון חוזר וכולי וכולי .אני רוצה להקריא לכם מה האנשים שלכם ישבו
בוועדה ואמרו השימוש החורג נועד לאשר גישור בין שתי תקופות מכיוון שהליכי התכנון נמשכים זמן רב וחלפו  11שנה
או שעושים שינוי יעוד או שלא עושים שינוי יעוד ככה אתם אמרתם וההחלטה הייתה של יושב ראש ועדת הערר
שלמעלה מעשר שנים די בכך לדחות את הבקשה להיתר ולא לאשר שימוש חורג בהתאם לפסק דין ושימוש חורג ככלי
זמני וכשהוא נמשך למעלה מ 11-שנים אי אפשר להמשיך צריך לעשות תוכנית לשינוי יעוד וזה החלטות שלכם מ2013-
 2014אז צריך להחליט .תראו אנחנו לא מתנגדים ,אנחנו לא מתנגדים בעיקרון כמובן שפז תמשיך לעשות מסחר אבל
במסגרת תוכנית .לא יכול להיות שהם גורמים לוועדות ,יוצרים מצג כאילו יש אופק תכנוני כי הדרך היחידה להמשך
בשימושים חורגים לא יכול להיות שביד אחת מציגים מצג שיש אופק תכנוני וביד שניה עוצרים אותו וממשיכים
להתבסס על השימוש החורג.
אני רוצה להבהיר שאנחנו מדברים על מגרש תכנוני אחד שיהיה ברור כל ה 9דונם האלה גם החלק של פז וגם החלק של
האחים דביר כרגע אנחנו עושים עליו תב"ע כוללת על כל התשעה דונם משנת  .2018דבר שני שאני רוצה לומר זה
שהגיע לידינו מכתב מהמשרד להגנת הסביבה מינואר  2021שהיה אמור להגיב על בקשה לשימוש חורג של פז ושם
כתוב בפירוש הסיבה שמאשרים את זה ,זה בגלל שנמסר להם שיש תוכנית שעומדת להיות מאושרת .אני מניחה שיש
עוד גופים שהיו צריכים לתת אישור והם בעצם מסתמכים על זה שכל הזמן אומרים להם שיש תוכנית והנה מספר
התוכנית והנה היא עומדת להיות מאושרת אז אלה דברים שצריך לתת עליהם את הדעת .אני רק אסיים בסעיף 148
לחוק התכנון והבנייה שקובע שהיתר לשימוש חורג מתכנית יינתן לתקופה מוגבלת מראש ועל בסיסו יש את כל
הפסיקה של בית משפט עליון ושל בית המשפט המחוזי.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :מעביר את רשות הדיבור לפז.
עו"ד עמינדב בלוזר :אני אנסה לעשות סדר בעובדות אני יודע לצערי שיש איזה נורמה שלא מקיימים התחייבויות שלא
צריכה לעניין את הועדה ,עושים מה שהם רוצים אבל ברגע שיש פסק דין שמחייב צד לא להגיש התנגדויות וזה מה
שצירפתי לכם ,יש פסק דין של בית משפט בפשרה אחרי שעמדו לפנות את האדונים דביר מהשטח בגלל המעשה הנורא
שהם עשו הלא הם עשו עבירת בנייה שפז חטפה עליה .הם הרסו שטח ,הרסו מבנה קיים והזימונים לשימועים הגיעו
לאנשי פז היינו במצב גרוע מאוד .הגשנו תביעת פינוי לאחים דביר בסופו של דבר ניתן פסק דין בבית משפט ובמסגרתו
יש התחייבות של האחים דביר לא להתנגד לבקשות של פז ,בין היתר לשימוש חורג בתחנה .ולמרות זאת יושבים פה כל
הפורום המכובד הזה ובעצם אני אומר את זה במרכאות ומצפצפים על בית משפט.
יש פסק דין של בית משפט שאסור להם להתנגד אבל אנחנו יושבים פה ומקיימים דיון .תבינו לאיפה האבסורד הזה
הגיע .כל זה התחיל מהמעשה הבריוני של האחים דביר שהרסו בלי הסכמת פז בלי היתר הרסו מבנה ואחר כך הם עוד
באים אליכם בטענות למה לא נתתם להם לבנות את השטח הזה שהם הרסו ללא היתר וסיבכו את כל המכלול .כל
ההסכמות שלנו לתב"ע זה לנסות לתקן את מעשה העוולה שהם עשו .אתם מבינים לאן הגענו עכשיו קוזאק הנגזל בא
אליכם בתלונות בא אלינו בטרוניות זה פשוט לא יאמן.
עכשיו הקשבתי לטיעונים של חברתי בקשב רב ולא מצאתי נימוק תכנוני אחד במה האינטרס התכנוני שלהם נפגע.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :פונה בשאלה לעו"ד טל רונאל כהן ושואל האם היא מכירה את פסק הדין שיש בה
התחייבות בלתי חוזרת של האחים דביר?
עו"ד טל רונאל כהן :בוודאי אני יגיב על זה.
עו"ד עמינדב בלוזר :אני לא שמעתי נימוק תכנוני אחד לא קנייני לא התחייבויות ולא הסכמים במה השימוש החורג
פוגע בהם .הלא אתם ועדת תכנון בסופו של דבר עם כל הכבוד אני לא אנסה לשכנע אותכם במכלול הסכסוכים
החוזיים והקניינים עם האחים דביר אתם לא הפורום שאמור להכנס לזה ,לא הפורום שיכריע בזה זה לא תפקידכם זה
צרה שבתי המשפט צריכים להתמודד איתה.
אבל אתם מוסד תכנון והתקנות קובעות מפורשות צריך להכריע בנושא תכנוני ,אין נימוק אחד תכנוני במה הם נפגעו
אנחנו נמצאים פה בדיון סרק .עכשיו לא רק זה ,תסתכלו על המחוקק נותן מרחיב את הזכות שאנשים יכולים להתנגד.
אבל עדיין שם גבולות מי מותר לו להתנגד .אחים דביר אין להם שום זכות בשטח מדובר הזה שבו מבוקש השימוש
החורג כי הם לא חוכר ראשי מרמ"י ,הם לא עומדים בסעיף אחד מהתקנות.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :התקנה הרלוונטית היא לא  37שאליה הפנת אלא תקנה  .102כשמדובר בבקשה
לשימוש חורג גם הם רשאים להתנגד.
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עו"ד עמינדב בלוזר :בתור שכן שנפגע אין להם קצה של טענה במה הם נפגעו? אני רוצה להזכיר את ההיסטוריה בשני
מילים .היתה תכנית שאושרה ומבחינת לוח הזמנים הייתה במקביל ללוח הזמנים של תכנית מתאר דימונה תכנית
מפורטת שייעדה את השטח לתחנת תדלוק המספר שלה  13/106/03/25ואז אושרה במקביל תכנית המתאר הקודמת
 101/02/25שאושרה כשנה אחרי אבל אני מניח שהם רצו במוסדות התכנון במקביל ויש שם הוראת מעבר שאומרת
שכל עוד אין שינוי בבעלויות בזכויות הקנייניות במבנים ימשיכו השימושים החורגים.
התכנית אחרי שתוקנה לפי ההסכם פז תומכת בה ואין להם קצה של טרוניה שהתכנית החדשה שהוגשה שפז מעכבת
במשהו.
חבר הוועדה יחיאל צרויה :יש לי שאלה אתה מדבר על הוראת מעבר בתכנית הישנה אתה יודע אם ישנה הוראת מעבר
בתכנית החדשה?
עו"ד עמינדב בלוזר :ישנה הוראת מעבר שאומרת שתכניות מפורטות שאושרו נשארות בתוקף.
הועדה המקומית פעם אחרי פעם דורשת שימוש חורג אנחנו עושים כדבר הועדה לא מתווכחים אנו רוצים לקדם
עניינים  .ולכן כל הפסיקה שחברתי מציגה אינה רלוונטית אנו עושים שימוש חורג כי זהו השימוש הנכון כרגע לקרקע
עד שיוחלט האם יהיה מחלף או יוחלט האם יהיה תכנית אחרת ,זה לא רלוונטי לקיומו של המבנה המסחרי שמדברים
עליו ,הם הרסו אותו זהו וודאי לא נימוק להפסיק לנו את השימוש החורג .אני מזכיר כי הועדה לפני שנתיים אישרה
לנו את השימוש החורג מהיתר ממבנה קיים ממש לא הרסו ובנו מחדש .כל מה שאנו מבקשים זו בקשה פשוטה לחדש
שימוש חורג.
רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז :פז משתפת פעולה .היה נושא עקרוני של התכלות והריסה אחרי  17שנה.
שנכנס ההסכם המסחרי קנייני בינינו לתוך נושא תכנוני ,אחרי  17שנה אם לא יהיה מחלף דביר מאבדים את זכות
החכירה שם .פז עדיין נשארת שם אז אין שום הגיון להרוס את כל הבנוי שם כי אם לי לא יהיה לא יהיה לך זו לא
הדרך ולכן פז התנגדה לנושא של ה 17שנה .כמובן שאם יחליטו שבעוד שנה המחלף צריך להתקיים התכנית הזו
מתכלה וגם פז מסלקת את הדברים שלה .ברור שלאחר  17שנה שההסדר הקנייני ביננו נגמר לא הגיוני שהכל יסולק
כולל התחנה .אז ברור שפז בדבר הזה לא הסכימה ופז משתפת פעולה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :אתם מבינים שזה גם מנוגד לאינטרס העירוני ולתכנית אם המבנים לא יהרסו
למעשה אתם מסכלים פחות או יותר את התכנית של המחלף אז מה הבעיה להסכים?
רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז :הסכמנו ,ברגע שנתיבי ישראל מבקשת לממש את המחלף התכנית הזו
מתכלה ואנו מסלקים את הבנוי 17 .שנה מתבסס על פי החוזה המסחרי שפז מסכימה בתנאים להאריך את חוזה
החכירה ב 17שנה.
חבר הוועדה יחיאל צרויה :יש לנו אינטרס שתשלבו ידיים על מנת שהכניסה לעיר תראה מסודרת.
מהנדס העיר רפי בן דוד :אחרי  17שנה זה בא מהכיוון של הועדה המחוזית וכשאתם אומרים הכל או כלום זה יגרום
לעצירת התכנית .בועדה המחוזית ביקשו שזה יהיה כתוב בתכנית.
רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז :ה 17שנה רשום בהסכם פשרה .וזה נולד מכך שהציגו לועדה המחוזית
את ההסכם של ה 17-שנים אין משהו תכנוני שקובע  17שנים .ולאחר  17שנה ודביר יצאו מהשטח ולא יאושר מחלף,
פז תפעיל ותשתמש במבנה אך לא רצו ,והחליטו להרוס את המבנה .פז האחרונה שתתקע את התכנית .פז פועלת עפ"י
דיני התכנון ברישיונות עסק בצורה מסודרת לא עושה דין לעצמה ובאה בוקר אחד ומתחילה לבנות ללא היתרי בניה
אחרי שהועדה הזו הוציאה צווי הפסקת עבודה לאחים דביר והמחזה שאתם רואים כל יום זה כתוצאה שעבדו לא
בהיתרי בניה ועשו דין לעצמם.
אדר' עדי דביר  :תחילה אומר שהסיבה שאנו יושבים פה היום זה הרבה בזכות ההתנגדות של פז משנת  2015כי אנו
קידמנו היתר להסדיר את הבניה שלנו עם הועדה פעמיים ,ההיתר אף עבר תנאי סף עם המהנדס הקודם והוא נעצר
בגלל התנגדות של פז לא תכנונית .הטיעונים היו לא תכנונים ואנחנו סך הכל רצינו לשפץ את המבנה .אני רוצה לענות
לגבי המתווה של התב"ע אנו ישבנו עם רה"ע ועם מהנדס העיר אצל מתכנן המחוז שהיה ברור לכולם שסיכוי של תב"ע
הוא מאוד קלוש כי הדרך קיימת שנים והמחלף עומד לקום .ובכל זאת מתכנן המחוז הסכים ללכת על מתווה של תב"ע
מתכלה ובגלל שאנו לא חוכרים ראשיים בקרקע הוא דרש לראות איזושהי זכות קניינית שיש לנו להגיש תכנית ,משום
שפז גם לא הסכימו להיות מגישים .אבל לאחר מכן כשהצגנו לו את ההסכם שיש לנו עם פז שמראה שיש לנו זכויות
ל 17שנה מתכנן המחוז אחרי שכנועים רבים הציע לתת את המתווה ולקצוב את זה ב 17שנה או קודם לכן .זה אומר
שאנחנו מסתכנים בבנייה של מבנה שיכול להיות שמחר יוקם מבנה ואנחנו נצטרך להרוס אותו .פז הסכימו למתווה
הזה ואפילו חתמו על מסמכים ולאחר מכן הם חזרו בהם .אולי כנראה כי ראו שהתב"ע מתקדמת ,אולי כי החליטו
שלא מתאים להם אני לא נכנסת לשיקולים הקניינים של פז .היום פז הסכימו איתנו על הגשת מסמכים שלא מגבילים
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מס' דף33:
ב 17שנה ,זה אומר שעד שלא תהיה הודעה על הקמת מחלף היעוד ישאר כמסחר והמבנה ישאר ויש שם גם את פז
לאחר שאנו נצא מהתמונה .אני רוצה להגיד יותר מזה התכנית הישנה שנסגרה הוגשה כבר בשנת  2017לוועדה
המקומית עברה ועדה מקומית ,עברה לועדה המחוזית ונפלה על תנאי סף בגלל שפז לא היו מוכנים להכנס כמגישי
תכנית ,ועוד כשלים טכניים של מסמכים חסרים .משכך אנחנו נאלצנו לפתוח תכנית חדשה במערכת לעבור את כל
מסכת הייסורים שיש בלהגיש תכנית חדשה ,אם זה עדכון מדידות ,עדכון תכניות ,לעבור ועדה מקומית מחדש כדי
להיקלט שוב במחוז סיבוב של שנה וחצי .אני רוצה להאיר את עיניו של אריאל ששאל שאלה למה פז מעכבת את
התכנית .אנחנו לא יודעים אני יכולה לנחש ,יש לנו תוקף של  7שנים להסכם הזה אפילו קצת פחות  6עם אופציה
להארכה ,בוא נגיד שעברו כבר  4וברגע שיעברו  6השנים הזכויות שלנו במקרקעין יפוגו והזכויות יעברו חזרה לפז .אני
חושבת שהועדה פה צריכה לקחת אחריות כי הם אלה שהפנו אותנו לתב"ע במחוז ולסייע לנו לקצר את לוחות הזמנים
באמצעות זה שתגבילו את השימוש החורג לחודש חודשיים – שלושה כדי שפז ישנסו מותנים ויבואו איתנו לועדה וירצו
באמת לקדם את התכנית.
עו"ד עמינדב בלוזר :לפני רגע שמענו שאנחנו לא מעכבים בכלום ועכשיו שוב אומרים שאנחנו מעכבים .אנחנו לא
מעכבים בכלום זה סיפורי מעשיות ואני חוזר ואומר שוב תראו לאן הגענו מדיון בשימוש חורג ליחסים החוזיים בין פז
לדביר כל ההפרות של דביר זה לא רלוונטי .אנחנו לא מעכבים כלום .האחים דביר בישלו פה דייסה שהתחילה בהריסה
בלי הסכמה וסיבכו את פז.
רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז :אנחנו לא מעכבים אפילו לא בשניה המסמכים נחתמו על ידנו ,אז אני
לא מבין איך עולה טענה כזאת אנחנו הראשונים לדחוף את התכנית.
עו"ד טל רונאל כהן :העובדות מדברות בעד עצמם  4שנים שאנחנו מסתובבים סביב עצמנו ולא מצליחים לקדם את
התכנית ,הם יכולים לטעון שהם מעכבים או לא מעכבים יש עובדות.
אני רוצה להשיב רק לדבריו של חברי יש לנו זכות להתנגד אנחנו חוכרי משנה בקרקע אנחנו כבר יותר מ 40-שנה חוכרי
משנה בקרקע ולכן בוודאות יש לנו את הזכות להתנגד ,אני רוצה להשיב על כך שחברי לאורך כל הזמן חוזר ואומר
שהוא לא רוצה להיכנס לעניינים הקניינים אבל מכניס אתכם ,אז אני רק אגיד כן יש עכשיו מחלוקת קשה בין אחים
דביר לבין פז קניינית לא נוגעת אליכם הם טוענים שאנחנו הפרנו ,אנחנו טוענים שהם הפרו ולכן גם ההתחייבות הזאת
של האחים דביר לא להתנגד לתוכנית היא לא מעניינה של הוועדה .חברי טען שאין נימוקים תכנונים ,כל הנימוקים
שלנו הם תכנונים ,כל הפסיקה שהבאתי היא תכנונית ,חברי מפנה לתכנית משנת  1980היא תכנית שאין מכוחה זכויות
ולא ניתן להוציא מכוחה היתרי בניה התכנית הרלוונטית היא התכנית משנת  1983שהיא תכנית המתאר של דימונה
והתכנית המתאר שאושרה לפני שנתיים.
עו"ד עמינדב בלוזר :סליחה ,אני הפינתי לתוכנית מפורטת עם זכויות בניה.
דוד דביר  :האדון המכובד העו"ד טוען שהאחים דביר פורעי חוק ,אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד אנחנו קיבלנו
בשנות ה  70מסעדה של  60מטר על מה שהוא אומר שאנחנו הרסו  60מטר שנבנתה לפני  70שנה אוי ואבוי אם היו
באים חיילים ביום ראשון או חמישי למסעדה הזאת וזה היה מתמוטט.

עו"ד טל רונאל כהן :אנחנו מבקשים מהועדה הנכבדה הזאת לשקול את האפשרות שלא לאשר את השימוש החורג או
לאשר אותו ממש לתקופה קצרה של חודש חודשיים על מנת לראות אם התוכנית במחוז מתקדמת או לא מכיוון שאם
היא לא מתקדמת אין בסיס לשימוש החורג הזה אין בסיס תכנוני .
נציגים מטעם המבקשת חברת פז :רומן רושינסקי מנהל התכנון והרישוי של פז ועו"ד עמינדב בלוזר בר כח חברת פז,
ומטעם המתנגדים האחים דביר :עו"ד טל רונאל כהן ,אדר' עדי דביר ,מר דוד דביר .עוזבים את אולם הישיבות.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש -אחרי ששמעתם את הצדדים ואת ההתנגדות נערוך דיון.
חבר הוועדה עופר טלקר  :אנחנו צריכים לעשות חשיבה חכמה אנחנו צריכים לשמוע את חוות הדעת של היועץ
המשפטי בצורה מסודרת.
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היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :להבדיל מהפסיקה ששמענו כאן ,שהיתר לשימוש חורג ניתן לתקופה קצובה ,במקרה
הזה שונה שכן התב"ע ששינתה את הייעוד מתחנת תדלוק לדרך מתירה במפורש את המשך שימוש עד לשינוי
הבעלות .מכיוון שפז הייתה הבעלים בעת אישור תכנית , 101/02/25הרי שעד שלא תמומש תוכנית למחלף ימשיכו
השימושים החורגים .כיום המחלף טרם תוכנן אין תכנון עדיין יש איזה שהוא פוליגון כזה ענק כמעט חצי עיר לטובת
המחלף.
חבר הועדה אסף אפרגן :מנחם אני קצת התבלבלתי בכל הוויכוח הזה  ,אני הבנתי שהם לא מתנגדים למה שדוד דביר
רוצה וגם דוד דביר לא מתנגד למה שהם רוצים .
חבר הועדה יחיאל צרויה  :האחים דביר טוענים שאם נאשר לפז שימוש חורג לתקופה ארוכה הם ימשיכו להתעלם
מהם ולא יוכלו לקדם את התוכנית שהאחים דביר הגישו.
חבר הועדה ניסים פרץ  :חברת פז מושכת את הזמן  ,ברגע שיגיעו לתקופה של  6שנים אז לאחים דביר לא יהיה כבר
מה לעשות.
חבר הועדה אסף אפרגן :אין לנו אינטרס לקדם? אנחנו לא יכולים לקדם את התוכנית  ,לעזור לתושב דימונה שרוצה
לייפות את המקום ואת הכניסה לעיר.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :יש פה בקשה לשימוש חורג לא מתכנית שעכשיו הם עושים ,אלא מתוכנית קודמת
ומגיע להם זכות לשימוש חורג .ספק אם היו צריכים להגיש בקשה לשימוש חורג .יש פה סכסוך ביניהם .לדביר הייתה
מסעדה עד לפני כמה שנים עליה היה מבקש שימוש חורג והוועדה הייתה מאשרת ,עד שהרס אותה ועכשיו אי אפשר
להגיש בקשה להיתר אז הוא מקדם תוכנית זמנית שתאפשר לו הקמת מבנה  ,תכנית שתשאר בתוקף עד למימוש
המחלף.
חבר הועדה יחיאל צרויה  :אני רוצה להציע הצעת פשרה ,אני חושב שלנו יש אינטרס שתהיה תב"ע למקום .ומי
שהרים את הכפפה זה דביר ועל חשבונו והוא מתחייב שלא יתבע את הרשות ואת הוועדה וברגע שיחליטו להקים את
המחלף הוא יפנה את המקום תוך  30יום ,בוא ניתן שימוש חורג לתקופה קצרה יותר.
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :הבקשה היא לא מהיום ל 5-שנים אלא משנת 2018
זאת אומרת נשאר להם בערך עוד שנה וחצי עד שנת  .2022עד היום כל השימושים החורגים שניתנו לפז לא כללו את
סככת התדלוק והמשאבות (ככל הנראה טעות אנוש).
בבקשה האחרונה שלהם התגלתה הטעות והם נתבקשו לסגור את הבקשה ולפתוח בקשה שכוללת בתוכה את סככת
התדלוק והמשאבות .פז ביקשו להמשיך את הליך קבלת השימוש החורג על מבנה הנוחות ובמקביל קידמו את
התוכנית שלפנינו .השימוש החורג נספר מהיום שפג התוקף של השימוש חורג הקודם כלומר משנת  2018ל 5 -שנים עד
סוף שנת .2022
חבר הועדה אסף אפרגן :כשדוד דביר התחיל להקים את הקונסרוקציה שלו הוא קיבל על זה היתר?
מנהלת הועדה לתכנון ובניה סמיטל חבושה :לא .לא היה היתר ,עיריית דימונה גם עצרה לו את העבודה.
חבר הועדה ניסים פרץ  :ממה שאני יודע הוא קיבל אישור עירוני.
חבר הועדה יחיאל צרויה :ממה שאני יודע מה שהיה לפני ההריסה היה עם היתר ולאחר שהם הרסו ובנו את
הקונסטרוקציה זה היה ללא היתר.
חבר הועדה ניסים פרץ  :אני יודע שנאמר לו תבנה.
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש :חברים בואו נצביע ,לעניין ההיתר אפשר לבדוק בתיקי הבניין.
עו"ד יהודה ירמולובסקי תובע עירוני :הטענה הזו כבר נידונה בבית משפט והוא הורשע על בנייה ללא היתר הוא הפר
צווים והוא הורשע על בנייה בלתי חוקית .הוא קיבל קנס ,התחייבות וצו הריסה.
היועמ"ש עו"ד מנחם בן טובים :לדעתי יש מקום לאשר את הבקשה לשימוש חורג ,התוכנית לא סותרת את השימוש
החורג ולא תלויה בו והשימוש חורג לא תלוי בתוכנית.
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יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש מעלה את הבקשה לשימוש חורג ל 5שנים משנת  2018להצבעה
יו"ר ועדת המשנה אריאל ללוש –בעד
חבר הוועדה יחיאל צרויה –בעד
חבר הוועדה עופר טלקר –בעד
חבר הוועדה ניסים פרץ –נגד
חבר הוועדה אסף איפרגן –בעד
הוועדה מאשרת את שימוש החורג למשך  5שנים משנת  2018ועד לדצמבר  2022מהנימוקים הבאים:
החלטה
מדובר בבקשה לשימוש חורג מתוכנית  101/02/25שביטלה את התוכנית ,13/106/03/25שמכוחה נבנתה תחנת
התדלוק וייעדה את השטח למחלף .סעיף  1חלק ד' לתוכנית  101/02/25קבעה הוראת מעבר שלפיה מבנה שהוקם
כדין לפני כניסתה לתוקף של תוכנית  101/02/25ניתן המשיך ולעשות בו שימוש בהתאם לתכנית הקודמת ,כלומר
חורג לתכנית שאושרה עד לשינוי בעלות או עד להוצאת היתר בנייה למחלף.
המתנגדים מבקשים לדחות את הבקשה לשימוש חורג מאחר שלטענתם המבקשים אינם משתפים איתם פעולה
לקידום התוכנית המתכלה שהם מקדמים על המקרקעין ושתיעד את המגרש באופן זמני למסחר או לתקופה קצובה
של  15שנים או עד למישוש תוכנית המחלף .אנו סבורים כי טענת המתנגדים אינה תכנונית וכפי ששמענו בהרחבה
משני הצדדים היא משקפת סכסוך ומשמשת כאמצעי לחץ במסגרת ועל כן הטענה זו של המתנגדים נדחית.
לגבי טענת המתנגדים כי שימוש חורג מעצם טיבו הוא זמני ניתן ולתקופה קצובה ולא בא להחליף את הצורך בתכנון
בעוד שבמקרה זה השימוש החורג נמשך  40שנה ,הדבר לכאורה מנוגד לפסיקה שקובעת ששימוש חורג יינתן
לתקופה קצובה  .על כך נשיב  :כי דברי המתנגדים נכונים במקרים רגילים בהם לא קיימת הוראת מעבר והפסיקה
שהוזכרה ע"י המתנגדים מתייחסת למקרים שכאלה .אלא שבמקרה בענייננו הוא שונה זאת משום במקרה זה
קיימת הוראה בתכנית (תכנית המחלף) המאפשרת את המשך השימושים שהיו לפני אישור התכנית החדשה זאת
עד למימוש התכנית ו/או על לשינוי בבעלות על השטח  .הוראה זו היא הבסיס להמשך השימוש החורג  ,הוראה זו לא
בוטלה בתכנית המתאר החדשה  37/101/02/25והיא ממשיכה לחול .יש להוסיף כי החוק אינו מגביל את תקופה
לשימוש החורג אלא קובע שהשימוש החורג יינתן לתקופה קצובה ,זאת על מנת שהוועדה תוכל לבחון מדי תקופה
האם יש שינוי שמצדיק את הפסקת השימוש החורג .כך פועלת הוועדה ומכאן הבקשות לחידוש השימוש החורג .
בעת אישור תוכנית  101/02/25פז היו הבעלים של המקרקעין ולכן גם לא נעשה שינוי בבעלות ולכן הוועדה סבורה
שיש לדחות את ההתנגדות ולאשר את השימוש החורג ל 5-שנים משנת  2018עד לדצמבר .2022

ה ח ל ט ו ת:
הוועדה מאשרת את השימוש החורג ל 5-שנים מינואר  2018ועד לדצמבר .2022

ת .השלמה
 השלמת מלוא המסמכים הנדרשים לשלב בקרת התכן. -תשלום כל התשלומים כאמור בסעיף ( 145ד) לחוק.
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מס' דף39:

-----------------------------------------------------------------------אינג' רפי בן דוד  -מהנדס העיר
מר אריאל ללוש  -יו"ר ועדת המשנה
---------------------------------חבושה סמיטל  -מנהלת מח' רישוי ובניה ותפעול ועדה
======================================================
פרוטוקול זה כולל את עיקרי ההחלטות שהתקבלו בדיון .פירוט מהלך הדיון ונימוקי ההחלטות יירשמו
בפרוטוקול הדיון שיפורסם ויופץ במועד מאוחר יותר.
רשאים חברים בוועדה המקומית או הנציגים בעלי הדעה המייעצת (משקיפים) לדרוש שיתקיים דיון נוסף
במליאת הוועדה ,באחד או יותר מהנושאים שלגביהם התקבלו ההחלטות .מליאת הוועדה תהא רשאית
לקבל החלטות שונות מההחלטות המפורטות בפרוטוקול זה
======================================================
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