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  צלה של תוכנית 
 ות מבחינת צל ה עירונית ותיקה יהיו השלכת עירונית בסביבשוהניח כי להתחדביר לס  -הוועדה המחוזית 

תוכנית   של  בעניינה  בהתנגדויות  דיון  גן  ל במסגרת  ברמת  עירונית  ) 506-0429415תוכנית  ( התחדשות 

הוועדה    שתגרום התוכנית.   הצללהה ר שמש כתוצאה מ נגדים לאו עה בזכות המת הפגי   נטענה טענה בדבר 

זו בסוגיה  ההתנגדות  את  דחתה  הדחי  , המחוזית  עולמ ומנימוקי  תפיסת  על  ללמוד  ניתן  לעניין  יה  ה 

ב שבין    "ה"התנגשות  העירונית  התחדשות  הצורך  העירונית  פעתה  שלבין  ההתחדשות  הצל  על  של 

  בסביבה.  

ום  ה את ההשפעות הסביבתיות מתחדעת סביבתית אשר בחנ לתכנית מצורפת חוות  ":  הוועדה  וכך נימקה

הב התכנית.  של  בסביבה  הרוחות  משטר  על  והשפעה  תאריך  ההצללות  לפי  חושבו  היום    21.12דיקות 

ן, ישנה חריגה בכמות  תכנית מצפוני מבנים הסמוכים ל דיקה עולה, כי לגבי ש דו"ח הבהקצר בשנה. מתוך  

בלבד ולא בכל הסביבה,    , המדובר בשני מבניםלאור האמור  ת של המבנה.קרינת השמש לחזית הדרומי

  כשלגבי מבנה אחד החריגה אינה משמעותית. 

לכות הן מבחינת צל ורוחות.  ה עירונית ותיקה יהיו השדשות עירונית בסביב"ככלל סביר להניח כי להתח

הבדיוהו מדוח  כעולה  שבנדון  בתכנית  כי  סבורה  וככזו קה,  עדה  מידתית  שאינה  בהשפעה  המדובר  אין 

השתמנע   רואה  ו הו  עירונית.הדשות  התחאת  בהליכי  עדה  רואה  שהיא  החשיבות  את  להדגיש  לנכון 

נ  בלתי  השפעות  על  מדובר  צפוף  עירוני  באזור  וכי  הכרח  הינה  אשר  עירונית,  כאשר  התחדשות  מנעות 

  ".  במסגרת האיזונים מדובר על השפעה סבירה

כי ראוי היה להמתין עם תוכנית ההתחדשות העירונית על מנת שתיעשה על    היא ועלתה  טענה נוספת שה

  בסיס תכנון כולל של השכונה כולה.  

הליכי פיתוח עירוניים עד  ת"הוועדה סבורה כי לא נכון לעצור  אר מהטעם שגם טענה זו נדחתה, בין הש 

    עלול להיארך זמן רב..."אשר  כנית אב לאזור נרחב לגיבוש ת 

  

  

  דין. משרד עפר טויסטר, עורכי צגימושא יומון זה יבהליך  תוכניתהיזם את  -גילוי נאות 

  
המשנה    החלטת מס'  ועדת  להתנגדויות  המחוזית    של  1322ב'  אביב  הוועדה  תל  ובניה    . 6.7.20מיום  לתכנון 

  כתב: עו"ד עפר טויסטר.   יו"ר: אדר' דניאלה פוסק.
  
 תחליף לייעוץ משפטי.  הוא  ןהאמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואי  
 אה לאור בע"מ ולמשרד עפר טויסטר, עורכי דין. כל הזכויות שמורות לחברת עט הוצ  

 


