
 

 

 ת זכויות בניהבדיק

, בית הכרם, שכונת 20מעגל בית המדרש רחוב 

 ירושלים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עירוני GIS –תצלום אויר של החלקה 

 

 

 

 

 

 



 

 

 תוכן עניינים

  'פרטים כלליים –פרק א 

 נתונים בסיסיים

 תיאור האתר

 סיבה לעריכת הבדיקה

 פרטי המזמין

 

  מצב תכנוני מאושר –' בפרק 

 נתונים תכנוניים

 עיקרי התכנית

 צילום תשריט / נספח התב"ע

 

  בנייה ניצול זכויות –' גפרק 

 

  'בית הכרםשכונת  16000תכנית מתאר  –פרק ד 

 

  'בקשה להיתר בניה שהוגשה בחלקה  -פרק ה 

 

  מסקנות  –' ופרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 פרטים כלליים  –פרק א' 

 נתונים בסיסיים

 30150 :גוש 

 136 :חלקה 

 20מעגל בית המדרש  :כתובת 

 בית הכרם :שכונה 

 ירושלים :עיר 

 מ"ר 555 :שטח החלקה 

 1163 :תכנית החלה בחלקה. 

  תיאור האתר:

קיים בית מקורי בן קומה אחת עם גג רעפים, חצר גדולה  20מעגל בית המדרש ברחוב 

המבנה הינו אחד מהמבנים הראשונים בשכונה ונבנה ועצים עתיקים )בעיקר ברושים(. 

 בשנות הארבעים. המבנה מוגדר לשימור מלא.

עה מ"ר , בוצ 1420בגודל של כ  24מס'  –בעבר הייתה החלקה  –היסטוריית החלקה 

, 136, 135 –חלוקה מחדש ע"י ביצוע תכנית לצרכי רישום וזו חולקה לארבע חלקות שונות 

137 ,138. 

 :המבוקשת הבדיקה

 בדיקת זכויות בניה על גג המבנה.

 פרטי המזמין:

 :ד"ר טים יעקובי שם 

 :5440891-050 טלפון 

 :מייל timyak00@gmail.com  
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 מצב תכנוני מאושר –' בפרק 

 נתונים תכנוניים:

 מ"ר  555 :שטח החלקה 

 1163 :תכנית החלה בחלקה. 

 09/04/64 :תחילת תוקף התכנית 

 לירושלים 62מתאר  :כפיפות לתוכנית 

 

 עיקרי התכנית:

 ה של תכנית המתאר באזור בהתאם לטבלת זכויות בני: אחוזי בנייה זכויות הבנייה

 .בניהמ"ר  277.5משטח החלקה, קרי  50% – 5מגורים 

 שטחים שאינם כלולים בזכויות הבנייה : 

 מ"ר ברוטו. 12בשטח של  ממ"ד -

 מסך השטחים בחלקה. 8% בשטח של ןמחס -

 מטר  5 –מטר, אחורי  4 –מטר, צדדי  6 –: קדמי קווי הבניין 

 שתי קומות. – מ' מקסימום 9: גובה בינוי 

 אין הגבלה :מספר יחידות דיור 

 3831מספר אתר  –: כן, מופיע בכרטסת העירונית הבניין מוגדר לשימור  , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 צילום מתוך תשריט התב"ע



 

 

 בגג המבנה בנייה ניצול זכויות –' גפרק 

 143.9-המבנה נבנה בשנות הארבעים ושטחו המשוער הוא כ  –שטחה המקורי של הדירה

 (.לא נמצא ההיתר המקורימ"ר )

כי זכויות הבניה בחלקה זו נובעות מכוח מגדירה  1163תב"ע  – ניצול זכויות עפ"י התב"ע

 50%אפשרות לשטח בנוי של  5ירושלים אשר מגדירה באזור מגורים  62תוכנית מתאר 

 .משטח החלקה

 חשוב לציין כי הזכויות הן לחלקה כולה ולא ספציפית לגג המבנה.

 במקרה דנן:

 מ"ר 555 – שטח החלקה

 מסך שטח החלקה. %50המהווה  277.5 – כנית המתארבינוי עפ"י תשטח ל

 מ"ר 143.9 – קיים על פי בקשה להיתר שהוגשה לאחרונהעיקרי שטח 

 מ"ר ברוטו. 133.6  - עיקרי שניתן להוספה ללא הקלות עפ"י התב"עשטח 

בניה  מאפשריםהתנאים של מבנה זה  –מכיוון שבבניה על גג המבנה עסקינן  – גובה הבינוי

גובה גג ו מ' בשיעור 3.3הינו בגובה של , המבנה הבנוי כיום קומות 2/  מ"ר 9בגובה של עד 

מ' ויש להוסיפו לטווח הגובה גם אם מוסיפים קומה מכיוון שיש לשמר  2.4 -כ  הרעפים הוא

בניה  מ' וניתן להוסיף 5.7בבניין זה גם את גג הרעפים. על כן הבינוי הקיים הינו בגובה של 

 .מ' 3.3 –בגובה נוסף של כ 

מכיוון שאין הגבלה של יחידות דיור מכוח תכנית המתאר ניתן להוסיף יחידות  – יחידות דיור

חניה לכל יחידת דיור שגודלה מעל  ממ"ד לכל יחידה ותוספת אך יש לקחת בחשבון תוספת

 מ"ר. 45

ניתן לבקש בגינה  1989שהופקדה טרם אוגוסט  כניתקובע כי ת התכנון והבניה חוק - הקלות

הוועדה המקומית לתכנון ובניה ובכפוף  לשיקול דעתה ולאישורה שלהקלות כמותיות בכפוף 

הקלות מכיוון  לבקש ניתןלחוק התכנון והבניה, במקרה זה  149לפרסום ההקלות לפי סעיף 

 .09/04/64שהתוכנית הופקדה בתאריך 

 

 

 



 

 

 הקלות אלו:  ניתן לבקשבעת בקשת היתר בניה 

 קומה נוספת בהקלה

 01.08.1989שהופקדה טרם בגין תכנית הקלה  6%

  .בגין תוספת קומההקלה  2.5%

 מ"ר(  555 -האחוזים הינם פועל יוצא של שטח החלקה )כ

הוועדה  לשיקול דעתה ולאישורה שלבגדר זכות מוקנית והיא כפופה  אינה: הקלה חשוב

 לחוק התכנון והבניה. 149המקומית לתכנון ובניה ובכפיפות לפרסום ההקלה לפי סעיף 

 בית הכרם שכונת  16000תכנית מתאר  –' דפרק 

 לשכונת בית הכרם. 16000פורסמה הפקדתה של תכנית מתאר  2016בחודש יולי 

ם בנוגע לגוש ירושלי 62מבטלת את הוראותיה של תכנית מתאר במידה ותאושר תכנית זו 

לחוק התכנון והבניה אשר  78ו  77פורסמו תנאים על פי סעיפים  –חלקה נשוא בדיקה זו 

 להיתר בניה באזור בו חלה התוכנית על פי הפירוט:מגבילים את הבקשה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

חיובית ממחלקת השימור בנוגע  שיש להגיש תיק תיעוד ולקבל חוות דעת המשמעות היא

מעגל להרחבה בנכס המדובר מכיוון שהוא יועד לשימור בתוכנית זו, כמו כן צוין כי ברחוב 

 כולו לא יינתן אישור להרחבה כל עוד התנאים בתוקף. בית המדרש 

היתר בניה מכוח ל להגיש בקשהרק אם וכאשר התוכנית תקבל תוקף ותאושר ניתן יהיה 

 בקשה להיתר בניהלהגיש ידה והתוכנית תבוטל ו/או יוסרו התנאים ניתן יהיה כנית זו או במת

 .מכוח תכנית קיימת

 בחלקה  ההיתר בניה שהוגשבקשה ל –' הפרק 

 לתוספת בניה במבנה המדובר. 2013/645נפתח תיק רישוי מס'  24/12/2013בתאריך 

 יחידות דיור והקלות כמפורט: 9תוספת הבקשה כללה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההתנגדויות מצורפות  – לבקשה זו הוגשו התנגדויות רבות כמענה לפרסום ההקלות* 

 .כנספח לבדיקה זו

 



 

 

 הבקשה נדחתה על ידי הוועדה המקומית  כמפורט:

  

 

 
  2013/645תחת אותו תיק בניין מס'  הוגשה בקשה חדשה להיתר 25/09/2016בתאריך 

ירושלים ללא בקשת הקלות  62מתאר  לתוספת קומה אחת בלבד בהתאם להוראות תכנית

 על פי התכנון להלן:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבנה קיים מתוך הבקשה להיתר –שרטוט קומת קרקע 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הקומה המבוקשת הנוספת מתוך הבקשה להיתר –שרטוט קומה א' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חישוב השטחים בשתי הקומות מתוך הבקשה להיתר הבניה



 

 

 לאישור מחלקת השימור. התוכנית הופנתה

תועד בישיבת הוועדה המקומית כי הבקשה ירדה מסדר היום אך  08/11/2016בתאריך 

 .הוועדה תדון בבקשה מכיוון שהתקבל אישור שימור

את מצב התיק בעירייה ואת התכנות הוצאת ההיתר כפי שהוצג בבקשתו החדשה  לבדוקכדי 

 התקיימו על ידנו שלוש פגישות ולהלן התוצאות:

 התיק נמצא בגנזך בלוד ואינו מטופל כלל בשלב זה. –גד סלובין  - בוחן הרישוי .1

כדי לשבץ וועדה בתיק זה  –דליה אלפסי  - מזכירת הוועדה המקומית לתכנון ובניה .2

 ש לקבל המלצה שטרם התקבלה מבוחן הרישוי.י

התיק הועבר בספטמבר לאישור שימור לאחר שנדחה פעמיים,  –קארין הלוי  - שימור .3

גם כעת למרות שהבקשה עומדת בתנאי תכנית המתאר והיא ללא הקלות, חוות דעת 

לשכונת בית הכרם  16000השימור נשארת בעינה ולא תאושר עקב סתירה בתוכנית 

לעיל. תכנית זו מתעדת את המבנה לשימור בדרגה א', קרי ללא תוספות  שהוזכרה

בניה וקיימת סתירה בהערות בה נרשם כי במידה וקיימות זכויות מכוח תב"ע קיימת 

המחילים תנאים להיתר בניה  78ו  77ניתן לקיימן, כמו כן כל עוד חלים סעיפים 

ב מוזכר ברשימת רחובות כאמור הרחו –אישור שימור  כנזכר לעיל לא ניתן לקבל

 שלא ניתן לבקש בהן שום בקשה להיתר בניה.

ונראה כי מצבו היתר הבניה שהוגש מתקדם באופן חלק לקבלת התיק לא נראה כי  – מסקנה

לשכונת בית הכרם הן בחוות דעת חיובית של מחלקת השימור  16000תלוי הן בתוכנית 

לציין כי קיימת בעיה משפטית לאשר את וכמובן אישורה של הוועדה לתכנון ובניה, יש 

לחוק התכנון  78ו  77הבקשה עקב התנאים החלים על הנכס שפורסמו על בסיס סעיפים 

 והבניה.

 מסקנות –' דפרק 

שייכות באופן נפרד לגג אלא  ןגג המבנה מוצמד בטאבו למבנה ועל כן הזכויות אינ .1

 לחלקה כולה.

 וגדר לשימור.מהמבנה המדובר הינו מבנה לשימור ברחוב ה .2

 זכויות הבניה המוקנות מצוינות ומנותחות לעיל. .3

הבקשה החדשה שהוגשה להיתר תואמת את הגדרות תכנית המתאר ואינה כוללת  .4

 הקלות אך הליך ההיתר הקיים נמצא בשלב טרם דיון וטרם אושרה הבקשה.



 

 

 מסמכים מצורפים לבדיקה זו:* 

 כלל המסמכים. – '1163'. תב"ע החלה כיום בחלקה 1

 שכונת בית הכרם. 16000כנית מתאר . נספח מבנה לשימור מתוך ת2

 2013/645ה לאישור גורמים בעיריית ירושלים מהיתר . עותק של התוכנית שהועבר3

 . מכתבים והתנגדויות שהוגשו בבקשת ההיתר הראשונה.4

 . נסח טאבו של החלקה.5

 מתוך עיתון כל   16000. 'לכידה' של תגובתו של יו"ר הוועדה לתכנון ובניה בנוגע לתוכנית 6

 .2017העיר ירושלים במהלך הפגנה שהתקיימה ע"י תושבי השכונה בינואר     

 הערות חשובות

  חריגות ו/או עבירות בניה  ולא נבדקובמסגרת בדיקה זו נבדקו רק זכויות הבניה

  ונבנו חריגות יש להפחיתן מתוך סך זכויות הבניה המאושרות.קיימות, לכן במידה 

  לבדוק האם ישנה הסדרה בתקנון הבית המשותף לגבי חלוקה של זכויות מומלץ 

הבניה בין בעלי הזכויות בקרקע. במידה ואין חלוקה מוסדרת הרי שיש צורך 

ככל בהסכמת שכנים לפי חוק המקרקעין בתים משותפים לשימוש בזכויות הבניה 

 וישנם.

  כל שהאמור לעיל כפוף לאישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה ואינו מהווה אישור

 .להיתר בניה

  כל השטחים האמורים בדוח זה הם לפי תקנות התכנון והבניה )חישוב שטחים ואחוזי

 .1992בניה בתכניות והיתרים( 

  להעבירו לאחר ללא דוח זה מיועד עבור מזמין הבדיקה בלבד וחל איסור על פי כל דין

 .הסכמה בכתב מאת כותב דוח זה

 כניות והיתרים שאותרו על ידנו ומתייחסים לנכס נשוא הבדיקה. דוח זה מבוסס על ת

אין בדוח זה משום ייעוץ משפטי ו/או ייעוץ פיננסי ו/או ייעוץ בכל תחום אחר, למעט 

 .דוח הבדיקהתיאור עובדתי של מצב סטטוטורי תכנוני של הנכס נכון ליום עריכת 

 בברכה,

 מתנאל אביטבול

 51989ה. 


