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  אחרון מבקשי ההיתרים 

  כס בנמל יפות הריסת מבנה בית המביקרה אועדת הערר  
   

בערר   את   הגישהש ענייננו  לשימור  החלטת ל  ישראמורשת    ריהמועצה  המקומית   כנגד  לתכנון    הוועדה 

  ן היתר לאחר מת הוגש כחודש    ר הער  נמל יפו.בית המכס הצפוני ב   להריסת תל אביב לאשר בקשה    ובנייה

  הריסת המבנה. ב הוועדה המקומית   החלה זאתאף ועל  ,ההריסה

הערר  בא  ועדת  לכך  כיוהתייחסה  לפעול  "  מרה  האפשרות  את  שולל  אינו  והבניה  התכנון  חוק  אמנם 

הוצאתו  בהת  בו ערר מוגש לאחר  תקף במצב  תל  אם להיתר  מצופה היה מעיריית  תנ אך    גהאביב שלא 

עצמה שלא לפעול בהתאם להיתר שיצא במצב בו קיים ערר תלוי ועומד  תרסן  תרים ובקשי ההיכאחרון מ

  .  "גם אם אין מניעה חוקית לעשות כן

נקבע כי בית  בה  ש  2/13  אושרה תמ"א   2003בשנת  .  רה את עיקרי העובדות בקצפרט  נ  , ריםולגופם של דב

נקבע כי בית המכס הוא  בה  וגם  ,  'א2378ורטת  מפכנית  ואושרה ת   2007ת  בשנ   הוא מבנה לשימור.המכס  

המכס  מבנה  את סימון  בתמ"א    הסירל לממשלה  המועצה הארצית    צההמלי  2016בשנת    ה לשימור. מבנ 

המוע"   -  לשימור יו"ר  כי  נלמד  הדיון  מבהירארצית צה  מתמליל  התיקון    ...  כי  הדברים  כוונת  את 

את שכ לפי התמ"א הא  מסיר/משנה  השימור  לאבת  וכן  ותו  תל  מב,  'עיריית  כי  הקטנה  בתך  ברחל  היר 

  תעשה תכנית'". אביב  

זאת, ל  פורטת וכנית מת   תל אביבעיריית  הכינה  לא    עם  את סימון המבנה  על    ,מורשי שתבטל  והחליטה 

  . "ביטול מכללא"פרשני של לאור הכלל ההריסת המבנה 

וקבעה  קועדת הערר   לבכ"כי  יבלה את הערר  תקפ טל הלל אין מקום בהליך התכנוני  ה  וראות בתכנית 

תר נעשה ב'מחטף' וחבל. יחד עם זאת אין בעובדה כי המבנה נהרס על פי  מימוש ההי ...  בדרך של מכללא

ת בסכמות הוועדה המחוזית שתהווה תיקון  היתר בלתי חוקי, כדי ליתר את הצורך... להכין ולאשר תוכני

תכנית   תאפשר  ...'א2378של  הריסת    ואשר  את  בדיעבד  מהי  המבנלהכשיר  תורה  וכן  התוצאה  ה 

  שנוצרו". התכנונית הרצויה בנסיבות 

  

מורשת  המוע  1070-06-20  (ת"א)  ררע אתרי  לשימור  גדעון    (ע"ר)  ישראלצה  עו"ד  נ'(ע"י  המקומית   קורן)  הוועדה 
  תל אביב. יה מחוז יבוועדת הערר לתכנון ובנ  1.6.21ניתן ביום  יפו.-ביבתל א - לתכנון ובנייה

  .עו"ד , בוכריץאור :  הכתב. יבנהילה סירוטה להעו"ד   :יו"ר
  
  עוץ משפטי.תחליף ליי   ן הוא מידע ראשוני בלבד ואי הואהאמור  

  .כל הזכויות שמורות לחברת עט הוצאה לאור בע"מ ולמשרד עפר טויסטר, עורכי דין  


