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 ומטרות עבודהרקע 1.



` 

 אסטרטגית לדיור  תכנית  - 1.1

 
 
  המועצה של לדיור האסטרטגית התכנית•

  להשלמת צפי קבעה ,לכלכלה הלאומית
  במחוז חדשות ד"יח 460,000 -כ של תכנון

   .2040 עד אביב תל
 

 נקבע ,במחוז הפנויים השטחים מיעוט לאור•
  באמצעות לרוב תעשה הבנייה תוספת כי

   .(70%  -כ) עירונית התחדשות
 

 ,הבנייה מתוספת משמעותי שחלק ראוי•
 .מרקמית בניה באמצעות תתממש

 רכבת ישראל קויערי מחוז תל אביב על רקע 



 בביצוע ומטרו בתכנון ל"רק קויערי מחוז תל אביב על רקע 

 אסטרטגית לתחבורהתכנית  - 1.2

 
 

 
 
 
 
 
 
  ,לתחבורה האסטרטגית לתכנית בהתאם•

  ,חדשים מטרו קוי 3 אלו בימים מקודמים
 .ביצועל בתכנון ל"הרק קוי 3 -ל בנוסף

 
 
 



 

התקנת  –לפי תקנות התכנון והבניה ) ן"מתע
תיקון משנת  , 1983 – ג"התמ, מקומות חניה

2016:) 
 
 נוסעים לכוון בשעה 3000קיבולת מעל •

 
 מ אורך  "ק 6רציפות של •

 
 יעודכנו בהתאם להכרזתם על ידי ן"המתערצועות 

 משרד התחבורה

 (2023) -תכנית לתחבורה משלימה  - 1.2

 עיקריים קיימים צים"נתהיררכיה משוערת של 
 צים"נתערי מחוז תל אביב על רקע  (יעודכן ככל שיעוברו נתונים ממשרד התחבורה)



 מטרות העבודה - 1.3

 
  מנת על ההמונים הסעת של המתוכננת התשתית את לנצל .1

  צירי לאורך העירוני מרחב של ואינטנסיבי איכותי פיתוח לעודד
 :את להשיג ובכך .התחנות ובסביבת ן"המתע

 
  עבודה למקומות האוכלוסייה שכבות כל של הנגישות שיפור -

 בתוך הקשרים את ולחזק להם הנדרשים הצרכים ויתר
 המטרופולין

 
 השימוש את ולצמצם ציבורית בתחבורה השימוש הגדלת -

 פרטי ברכב
 

   המחוז בכל מפורט לתכנון מנחים קווים להתוות .2



 עלייה בביקוש

 ן"המתעהפעלת  הגדלת צפיפות

 הנוסעים' עליה במס

 מקורות ומתודולוגיה - 1.4

 בשנים המקודמות מפורטות תכניות של מדגמי ניתוח1.
 בדגש ן"המתע צירי לאורך אביב-תל במחוז האחרונות

 עירונית התחדשות תכניות
 

 T.O.D – Transit Oriented תחבורה מוטה תכנון עקרונות2.
Development 

 
 e.T.O.D – Equitable שיוויוני תחבורה מוטה תכנון3.

Transit Oriented Development 
 



 מקורות ומתודולוגיה - 1.4

 חוות דעת השמאי מחוז תל אביב
   2018,  ן"מתעלערכי קרקע בצירי 

 ,ן"מתעצפי עליית ערכי קרקע בצירי 
 1978-2004,  ערים אמריקאיות נבחרות  



 תחומי המדיניות   – 1.5

 :הבחינה תחום
 

 עוצמות זוהו בהן ן"מתע סביבות1.
 מאושרות או מתוכננות פיתוח

 שמציע השרות לרמת תואמות
   .הקו

 
 זוהו שבהן ן"מתע סביבות2.

 או מתוכננות פיתוח עוצמות
 השירות מרמת נמוכות מאושרות

 נכון – (וסוג קיבולת) הקו שמציע
 המטרו לתוואי בעיקר

 
 מועצמות עירוניות סביבות3.

  שתכנון ן"מתע כסביבת שתוכננו
   הוקפא בהן הקווים

 :פעולה
 
 ליצירת המתאר תכניות הנחיות דיוק•

  ,השימושים מבחינת מרבית התאמה
 העירוני והמרחב צפיפות

 
  והעצמת התחדשות תיעדוף•

  בצירים עירונית אינטנסיביות
  פני על לתחבורה ונגישים ראשיים
   שכונתיים פנים מרקמים



 :לפעולה דוגמא
 
 
 
 
 
 
 
 

 אביב תל ,הפיל צומת מטרו תחנת סביבת
 
   להעצמה חיפוש אזורי זיהוי•
  במקומות קווים ותוואי תחנות טיוב•

 אינה העירונית התבנית בהן
 (ע"נת 'חב מול) העצמה מאפשרת

 

 תחומי המדיניות   – 1.5

 בית קברות

M1 M3 

 :הבחינה תחום
 

 
 זוהו שבהן ן"מתע סביבות1.

 או מתוכננות פיתוח עוצמות
 השירות מרמת נמוכות מאושרות

 נכון – (וסוג קיבולת) הקו שמציע
 המטרו לתוואי בעיקר

 



  מתוכננות פיתוח עוצמות זוהו בהן ן"מתע לסביבות מדיניות
   :הקו שמציע השרות לרמת עקרוני באופן התואמות ומאושרות

 
 

 
ליצירת שימוש יעיל יותר  בסביבת התחנות העצמת בניה 1.

שטח רצפה של שימושים  ) ק"רחבמחושב . בקרקע
 (עיקריים ושרות חלקי שטח קרקע

 
  תקן צמצום של ובחינה *מכליל ד"יח 50% לפחות קביעת2.

  דירות של מלאי לספק מנת על המדיניות בתחום החניה
 .ציבורית תחבורה לשירותי בסמיכות נגישות

   
 : מכליל דיור*       

 (ושירות עיקרי) ר"מ 65 עד– קטנות דירות•
 טווח ארוכת להשכרה דירות•
 ** 0 חניה תקן עם ד"יח•
 סטודנטים ומעונות מוגן דיור דוגמת – מיוחד דיור•
 עמידה ותוך הממשלה למדיניות בהתאם - השגה ובר ציבורי דיור•

 החוק בהוראות
 רווחה דיור•

 .A בנספח הגדרה פירוט ראה   **
   .מכליל ד"יח 40% לפחות יידרש ,בלבד בינוי פינוי במתחמי ***

 

   ן"מתעעקרונות מנחים לתכניות מפורטות בסביבת – 1.7



 :הקרקע בשימושי גיוון3.
 

 מנת על ן"מתע בסביבות ציבוריים שימושים תוספת•
  התחבורה לצרכני החיים צרכי מכלול את להנגיש

 .בנויים שטחים פ"ע למגרשים העדפה .הציבורית
 

 רקמה ליצירת ותעסוקה מסחר שימושי תוספת•
 .פעילה רחוב קומת בעלת ,ומגוונת יעילה עירונית

 
  ציבורית תחבורה שרותי עבור שטחים שילוב4.

 בתכניות (ההמונים הסעת לשירותי) משלימים
 תחבורה לסוגי הקישוריות הגברת למען

 .נוספים ציבורית
 

  הציבורי והמרחב עירוני עיצוב לנושא הנחיות5.
  אינטנסיבית עירונית סביבה על לשמירה

 ומתחנות אל הליכה המעודדת ,ואיכותית
 .ן"המתע

 ,סכמת שימושים מוצעת
,  קופנהגן ן"מתערובע מוטה 

2011 

   ן"מתעעקרונות מנחים לתכניות מפורטות בסביבת – 1.7



 מסמכי המדיניות המחוזית. 2



 אזור החלת המדיניות   - 2.0

 :הבאים באזורים תחול המוצעת המדיניות
 

  4/א/23 א"תמ לפי ל"רק מתוואי *'מ 150 -כ של ליבה רצועת1.
 מורחבת ברצועה .התקנות הגדרת לפי ן"מתע שהינו צ"נת ומתוואי

 .בלבד חנייה תקני צמצום נושא ייבחן 'מ 300 של
 ישראל רכבת לתחנת מכניסות 'מ 450 רדיוס2.
 **מטרו לתחנות מכניסות 'מ 300-כ של רדיוס3.

 
 :הבאים באזורים תחול לא זכויות העצמת

 לשימורומתחמים בניינים 1.

 כוללניתמתאר י תכנית "עפמרקמים לשמירה על אופי הבנייה הקיים 2.
 
 

   לבין ן"המתע ציר בין הינה הרצועה ,ככלל – הספציפית העירונית לתבנית בהתאם הרצועה דיוק   *
 .מביניהם הגדול ,ן"מתע לציר הסמוכים מגרשים שני של בעומק או המקביל הפנימי הרחוב      

    
  הצדקה ישנה בהם  מיוחדים במקרים .התכנון מוסד קביעת פי על התחנה לאופי בהתאם לשינוי נתון **

  אורך על גם תחול המדיניות כי לקבוע תכנון מוסד יוכל ,לינארית וקישוריות העירונית התבנית מבחינת
  מתחנת מרוחקות אשר נקודתיות תכניות קידום .הרלוונטי במקטע המטרו מציר 'מ 150 של רצועה
   הספציפית המטרו תחנת למרחב מדיניות אישור לאחר ורק אך יתאפשר ומעלה 'מ 150-ב המטרו
   .המקומית בועדה
 



 
 

 
   

 
 *גבהים תשריט1.
 *פיתוח איזורי תשריט2.
 מפורטות תכניות להכנת הנחיות3.
  :(A טבלה) לדוגמא עירוני נספח4.

 ותועלות נדרשות ציבוריות תועלות
   ן"מתע בסביבות מתמרצות ציבוריות

 
 
  תכניות על ומבוססים מחייבים אינם התשריטים *

  עם במחוז המקודמות או המאושרות הכוללניות המתאר
  בחינה מתחמי ואיתור המדיניות החלת איזורי סימון

  מעמד כל מקנה אינו זה מדיניות מסמך כי יובהר .נוספים
  לאפשר מטרתו התשריט וכי מאושרות שאינן לתכניות

 מחייבת בלתי כוללת הסתכלות
 

   

 תכולת מסמך המדיניות המחוזי - 2.1

 (    2)פיתוח  איזורי תשריט(                                          1)גבהים  תשריט



 חולון בת ים

 תל אביב יפו

 אור יהודה

 בני ברק

 גבעתיים

 הרצליה

 אונו קרית

 אזור

 רמת גן

 רמת השרון

 רקע תכניות כוללניות –גבהים מחוזי  תשריט - 2.2

  בתכנון| מופקדות |  מאושרות: סטטוס תכניות מתאר כוללניות



 בהכנה  /גבהים מחוזי לפי תכניות כוללניות מאושרות תשריט - 2.2

 גבהים מחוזית אחידה סקאלת

 
   ן"מתע מציר מרחק   'מ 150

 (ופיתוח בינוי הנחיות)                       
 

   ן"מתע מציר מרחק   'מ 300
 (בלבד חניה  הנחיות)                       

 

 ישראל רכבת מתחנת רדיוס 'מ 450
   

 מיוחד ם"מתח 'מ 450
  
  בחינה הדורש מתחם איתור 
 פרטנית תכנונית 

 
   

 הבינוי סוג     קומות
 

 פתוחים שטחים 0
 

 'וכד  קרקע צמודי   1-3
 

 נמוך מרקמי 4-5
 

 גבוה מרקמי 6-8
 

 בתקנות כהגדרתו* גבוה בניין 9-11*
 

 נמוך קומות רב 12-15
 

   גבוה קומות רב 16-25
 

 מגדל 26-40
 

 שחקים גורד +40
   

 בת ים

 רמת השרון

 בני ברק

 חולון

 אור יהודה

אונו קרית  

 אזור

 רמת גן

 תל אביב יפו

 הרצליה



 אזורי החלת המדיניות - גבהים מחוזי תשריט - 2.2

 גבהים מחוזית אחידה סקאלת

 בת ים

 רמת השרון

 בני ברק

 חולון

 אור יהודה

אונו קרית  

 אזור

 רמת גן

 תל אביב יפו

 הרצליה

 
   ן"מתע מציר מרחק   'מ 150

 (ופיתוח בינוי הנחיות)                       
 

   ן"מתע מציר מרחק   'מ 300
 (בלבד חניה  הנחיות)                       

 

 ישראל רכבת מתחנת רדיוס 'מ 450
   

 מיוחד ם"מתח 'מ 450
  
  בחינה הדורש מתחם איתור 
 פרטנית תכנונית 

 
   

 הבינוי סוג     קומות
 

 פתוחים שטחים 0
 

 'וכד  קרקע צמודי   1-3
 

 נמוך מרקמי 4-5
 

 גבוה מרקמי 6-8
 

 בתקנות כהגדרתו* גבוה בניין 9-11*
 

 נמוך קומות רב 12-15
 

   גבוה קומות רב 16-25
 

 מגדל 26-40
 

 שחקים גורד +40
   



 בהכנה  /פיתוח מחוזי לפי תכניות כוללניות מאושרות איזורי תשריט - 2.3

 
 
 פתוחים שטחים  
 
 מגורים 85% עד מגורים מוטה איזור  
 
   מגורים 25% עד  תעסוקה מוטה איזור  
 
 מגורים 85%-25%  שימושים מעורב  
 
 אחר יעוד   
 
 

 פיתוח איזורי

 בת ים

 הרצליה

 רמת השרון

 בני ברק

 חולון

 אור יהודה

אונו קרית  

 אזור

 רמת גן

 תל אביב יפו

 
   ן"מתע מציר מרחק   'מ 150

 (ופיתוח בינוי הנחיות)                       
 

   ן"מתע מציר מרחק   'מ 300
 (בלבד חניה  הנחיות)                       

 

 ישראל רכבת מתחנת רדיוס 'מ 450
  

 מיוחד ם"מתח                   
  
 מחודשת לבחינה מתחם איתור 

 
   

 בני ברק



 בהכנה  /פיתוח מחוזי לפי תכניות כוללניות מאושרות איזורי תשריט - 2.3

 פיתוח איזורי

 בת ים

 הרצליה

 רמת השרון

 בני ברק

 חולון

 אור יהודה

אונו קרית  

 אזור

  רמת גן
   ן"מתע מציר מרחק   'מ 150

 (ופיתוח בינוי הנחיות)                       
 

   ן"מתע מציר מרחק   'מ 300
 (בלבד חניה  הנחיות)                       

 

 ישראל רכבת מתחנת רדיוס 'מ 450
  

 מיוחד ם"מתח                   
  
 מחודשת לבחינה מתחם איתור 

 
   

 בני ברק

 
 
 פתוחים שטחים  
 
 מגורים 85% עד מגורים מוטה איזור  
 
   מגורים 25% עד  תעסוקה מוטה איזור  
 
 מגורים 85%-25%  שימושים מעורב  
 
 אחר יעוד   
 
 



 ב תכניות כוללנית  "העצמת נפחי בניה ע: הנחיות  - 2.4

   
 : ן"מתע לאורך רצועות( ק"רח)עקרונות לקביעת נפחי בנייה מוצעים         

 (לשם השוואה בלבד)טבלה מנחה 

 +6.5 5.5 4.5      4 ק"רח
 60 52 44 38 'ד/ד"יח

  
 
 
 

שטח ) ק"רחטווח ניתן  בתשריטיםלכל גובה בינוי וייעוד 1.
רצפה נטו ברוטו על קרקעי חלקי שטח מגרש סחיר  

 (יוצא
 

 הוא בתלות לגודל התכנית  , מתוך הטווח, ק"הרחקביעת 2.
 

מענה  להינו בתלות , מתוך הטווח, ק"הרחקביעת 3.
כמפורט בהמשך המצגת ובנספח לתועלות הציבוריות 

 Aטבלה 
 

  25%' מקס –יוגבל על ידי תבנית הבינוי  ק"הרחוייתכן 4.
משטח התכנית בהפחתת המגרשים   מגדלית תכסית

 מרקמיתבייעוד ציבורי ויתר הבינוי בבניה 
 

המאותרים  המתחמים אינה חלה על  ק"הרחטבלת 5.
בהם נדרשת בדיקה פרטנית  , הבינוי העירוני בתשריט

 ק"הרחנוספת לעניין 
 

 
 

 



ברוחב זכות  ' ק 7תהיה  ן"המתעתבנית הבינוי המינימאלית לאורך צירי  גובה *
 .'מ 20קומות ברוחב מעל  9', מ 20-הדרך קטנה מ

 

לתכנית מתאר   בהתאם ערך  
  בתשריטכמסומן )כוללנית 

שימושים  ובתשריטגבהים 
 (מחוזי

  -אזור מוטה מגורים 
 מגורים 85%עד 

אזור מעורב שימושים  
           (  מרכז עיר)
 מגורים 85%-25%

  -מוטה תעסוקה אזור 
   מגורים 25%עד 

    3-4.5    3-4.5    2.5-4 *קומות 7-9עד  

   3.5-4.5     3.5-4.5    3-4 ('מ 29עד )קומות  11עד  10 
 3.5-4.5   3.5-4.5    3-4 קומות15עד 12 
 5-7 4.5-6.5    4.5-6 קומות 25עד 16 
 6-8    5.5-7.5    5-6.5 קומות 40עד  26 
 7-9 6-8 - קומות 40מעל   

 ב תכניות כוללנית  "העצמת נפחי בניה ע: הנחיות  - 2.4

  
 : ן"מתעלאורך רצועות ( ק"רח)נפחי בנייה מוצעים         

 ישראלסביב תחנת רכבת ' מ 450, סביב תחנת מטרו' מ 300, ל"רקציר ממרכז ' מ 150             

 (לשם השוואה בלבד)טבלה מנחה 

 +6.5 5.5 4.5      4 ק"רח
 60 52 44 38 'ד/ד"יח

 שטחים ציבוריים לפי הנחיות תכניות באיחוד וחלוקה בהן יופרשו    



   
על פי קביעת מוסד התכנון בהתייחס לתבנית העירונית   או, (שאחד מהם מטרו)ומעלה  ן"מתעמקום מפגש של שני קווי  ^

 ' קירבה למוקדי פעילות וקיבולת מוצעת לתחנה וכד, באיזור

 :גבהים ויעודים מחוזיים בתשריטיסימון 
אזור מערוב שימושים  

(        מרכז העיר)
 מגורים 85%-25%

מוטה   איזור
  עד תעסוקה

 מגורים   25%

 ראשי       מטרופוליניציר . א

 סביבת תחנת רכבת .ב

 רמת גן, בוטינסקי'ז  •
 י עגנון"דרומית לש, א "נמיר ת  •
 א  "ת, מנחם בגין  •
 א"ת, המסגר  •
 ים חולון-בת, המלאכה -יוספטל  •
 בלבד' מז-'צפדופן , אלוף שדה -השלום   •

8-11 9-12 

 8-12 7-10 ל לקוי המטרו"אישור תתעם יסומן  ^תחנת מטרו מיוחדת

 מטרופוליני ם"מתח

 ג"הבורסה ר –ארלוזורוב •
 השלום•
 ההגנה•
 צומת חולון בן צבי•
 השחקים קריתהרצליה •
 יוספטל•
 מטרו   קוי 2בכפוף למיקום , דרום גלילות•

9-12 12-20 

 מרחביב "העצמת נפחי בניה ע: הנחיות  - 2.4

  
 :מיוחדים מטרופולינייםמקסימלי במתחמים ( ק"רח)נפחי בנייה מוצעים         
         

 



 *:לתכניות מאושרות ומקודמות במחוזדוגמא 
הפקעה לשטחי   7.5% –( משמאל)בת ים , תכנית יוספטל

כ השטחים  "הקצאת שטחי ציבור מסה 3.5%ציבור ועוד 
 בתכנית בשטחים מבונים

 לרבות הסחירים, שימושים ציבוריים: הנחיות  - 2.4

 
 

 (ציבורישטחים סחירים בעלי אופי ניתן לאפשר גם )* 

  
 
 

 * :שטחים ציבוריים מבונים     
 
 

לנפש  צ"השבהחלה ברובע שבו שטח תכנית בכל 1.
(  הפרוגרמה של תכנית המתארלפי )ר "מ 4עולה על 

 .  שטחי ציבור לפי פרוגרמהלבחון הקצאת יש 
 

לפי  שטחים ציבוריים להקצות יש בבניינים רבי קומות 2.
קומה מלאה  פרוגרמה אך בכל אופן לא פחות משטח 

מהשטחים הסחירים   5%-מאחת של כל מבנה או 
 .  מבניהםהגבוה , בתכנית

 
תישקל הקצאה גבוהה  ' מ 100במגדלים מעל גובה 3.

 .יותר עבור שטחים ציבוריים
 

יש להעדיף ריכוז שטחי הציבור באגף נפרד בחלק של 4.
קומות   שיאוגמוככל . בתכנית המרקמיתהבניה 

יש לאגף במבנה אחד מרוכז מכמה מבנים ציבוריות 
 .לשקול מתן תמריץ בזכויות בניה



 לרבות הסחירים, שימושים ציבוריים: הנחיות  - 2.4

מקודמות  לתכניות דוגמא 
 :במחוז

-סכמת הקצאת שטחי ציבור 
נעמה  , תכנית מתאר גבעתיים 

 אדריכלים מליס

  
 

                    
 :שטחי קרקע ציבוריים      

 
 

לפי הפרוגרמה של תכנית  )ר "מ 4-מנמוך לתושב  צ"השבהחלה ברובע שבו שטח תכנית בכל 
 .  שטחים ציבוריים בהתאם להחלטת מוסד התכנון 50%-40%יש לבחון הקצאת בין ( המתאר

  
 .ד לדונם נטו בהתאם"יח 60-תישקל העלאת הצפיפות עד ל

 
 .קיים פ"שצ/ צ"שבבצמוד תינתן העדפה להפרשת שטח 



'  מטראז התכנית שם
 כללי

אחוז  
 מגורים

אחוז מגורים משולב    
 מסחר ותעסוקה

מסחר  
 ותעסוקה

שטחי  
 ציבור

תחבורה מגורים  
 ותעסוקה

מוסדות  
 תחבורה

 1% 19% 3% 16% 22% 37% 369,000 הרצליהשחקים  קרית

 שימושים ציבוריים לתחבורה  : הנחיות  - 2.4

משה צור  , השחקים קריתחתך תכנית 
 אדריכלים

  
 

                 
משלימים ומעברים  שטחים עבור שרותי תחבורה ציבורית שילוב                   

 :ן"למתע     
   
שטחים  קביעת תבחן , 4/ א/23 א"בתמכהגדרתה ראשית  ן"מתעלתחנת בכל תכנית הקרובה   

כגון מסופי . ולשלבי הביניים ן"המתעציבוריות משלימות לשלב הפעלת לפרוגרמות תחבורתיות 
.הבנייןבתת קרקע ובקומת הקרקע של  שאטלמסופי , מאובטח/ חניוני אופניים ציבורי , קצה

  
 
תבחן קביעת שטח בקומת הקרקע עבור כניסה לתחנה תת , ן"מתעבכל תכנית הצמודה לתחנת   

 . קרקעית באופן המפנה שטח במרחב הציבורי של הרחוב



 קומת הקרקע: הנחיות  - 2.4

  
 

                 
 :הקרקע קומת                

   
 
 הקרקע קומת בין כלשהן הפרדות או גדרות יאושרו לא•

 .לרחוב
  חזית עם ציבורי שימוש או מסחר תכיל הקרקע קומת•

   .אותה סימנה הכוללנית התכנית בו מקום בכל ,פעילה
  במידה .הוספתו לשקול יש ,ל"הנ סימון ללא ברחובות•

 ן"המתע ציר לחזית להפנות מומלץ ,לשלבו ניתן ולא
 .'וכד פעילים משותפים שטחים ,מבואות

 .לחזית קדמיות גן דירות יאושרו לא ,מקרה בכל•
 

 מסד
  מלוות מסד קומות להקצות מומלץ קומות רבי במבנים

  ניתן .הקומות רב המבנה משטח גדולה בתכסית רחוב
  קומות גובה .המסד קומות עבור צידיים אפס קווי לשקול
 בהתחשב רחוב כל עבור ייבחן ברחוב הטיפוסי המסד

 .עירוני עיצוב ובמסמך ברוחבו



 ברלין

 מרקמיתשילוב בנייה : הנחיות  - 2.5

 ברוקלין

  
                     

 :בינוי איכותי ומרווח                 
 
 
משטח   25%עבור בניינים רבי קומות ומגדלים לא תעלה על  המומלצתהתכסית המקסימלית •

   .התכנית בהפחתת המגרשים בייעוד ציבורי
 

מתחמי פינוי בינוי    35%   30%בנייה חדשה       

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRisjkzYXeAhVRrxoKHXfKCY0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.berlin.citysam.de/fotos-berlin/alte-potsdamer-strasse-3.htm&psig=AOvVaw1ZdvfSc5i75gjYfWcjW4C1&ust=1539595343910473


 תל אביב, מתחם דפנה
 לאורך הרחובחזית מגדלים  25%-כ

 תכנית מתאר חולון, רחוב גולדה מאיר
 בינוי מגדלים ומרקמי משולב  

 מרקמיתשילוב בנייה : הנחיות  - 2.5

  
                     

   מרקמיתבנייה : יחס מגדלים  –ומרווח בינוי איכותי                  

 אדריכלים ישר
 

 אדריכלים אפשטיין-קולקר-קולקר
 



 
 

  סוקולוב רחוב של מרכזי מקטע
  בגובה נמוכה מרקמית בנייה משלב

  ,מאחורה ומגדלים לשימור המבנים
 אדריכלים ויתקון-ציונוב

 

 מרקמיתשילוב בנייה : הנחיות  - 2.5

      הרצליה                עירית ,  מרקמיתבניה / דוגמאות מדיניות מאושרת ליחס מגדלים 
 



 תמריצים אפשריים לבינוי מרקמי: הנחיות  - 2.4

 תוספת דירות גג דירות גן בעורף המגרש 

הבלטת מרפסות מעבר לקוי  
 בניין

.  הוספת קומות מסד מלוות רחוב
בהסכמת שכן 0  צידיגם בקו   

 
 

 .צידייםבניין  קויצמצום 
  'מ 3.5עד 

 הוספת קומת גלריה מסחרית 

 הוספת קומת מרתף מסחרית



 התוויית מדיניות חניה: הנחיות  - 2.6

  
 

( :  מציר הקווים' מ 300)המורחבות  ן"המתעתקן חניה בתחום רצועת 
  

יש לבחון את תקני החניה בתכניות שבתחום המדיניות בהתאם להנחיות לעיל  
בהתאם  )ובכפוף לסמכויות הניתנות בתקנות או כחלק מתכנית חניה עירונית 

 (:א) 2לתקנה 
 

 ברצועת הקו האדום וקווים נוספים בביצוע עבור שימושי תעסוקה ומסחר  
 '  ב לאיזוריחליף את התקן ' א לאיזורתקן •
 'ג לאיזוריחליף את התקן ' ב לאיזורתקן •

 
  שימושי מגורים  עבור 

 'ב לאיזוריחליף את התקן ' א לאיזורתקן •
 'ג לאיזוריחליף את התקן ( 1.5עד  1)' ב לאיזורתקן •
 0.6עד יהיה האדום וקווים נוספים בביצוע הקו ברצועת •

 
  תועדף אי הצמדת חניותשימושים ועירוב תעסוקה באזורי 

  
 חניה של שימושים שונים  חפיפה בין תקני תועדף 

 
  

 



  
 

 :וכניסות רכבים ן"המתעמדרכות צירי 
 

 :ן"המתעתתאפשר כניסה לחניונים מכיוון ציר לא 
בקו   הכניסה לחניונים תתבצע ממגרשים, ן"המתעבציר מרחב איכותי ובטוח על מנת לאפשר 1.

 .  ממגרשזיקת הנאה בתת קרקע מתן חלקות או איחוד באמצעות , ן"מתעלציר שני 
 .בכל תכנית הצורך לזיקת הנאה עתידית בתת הקרקע למגרשים גובלים ישקל2.

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . בטווחי הליכה שנקבעו בתקן החניהתועדף הפרשת קרן לחניוני איגום 
 

  
 גישת רכבים לחלקה: הנחיות  - 2.7

  בזיקת ומעבר למדרכה רכב כלי כניסת הפרעת
 אביב תל ,החשמונאים ,רגל הולכי של הנאה



 זיקות הנאה להולכי רגל: הנחיות  - 2.8

  
 

 :ן"המתענתיבי תנועת הולכי רגל בניצב לציר 
 

יש לבחון הקצאת זיקת הנאה  , ן"המתעכאשר קיים רחוב ניצב לתחום תכנית שאינו מחובר לציר 
למתחמים  ן"המתעאת תחנות  להנגישעל מנת , 'מ 4-לא יפחת מלציבור מעל לקרקע אשר רוחבה 

 .פנים שכונתיים
גם  ן"המתעיש לשקול מעברי זיקת הנאה בניצב לציר , מטר 100-בבלוקים עירוניים ארוכים מ

 .ומשלימים לזיקות ההנאהמעברי חצייה המשכיים ובשילוב , כאשר אין המשכיות לרחוב הניצב
 

 הרצליה, סוקולוב' רח –עם זיקות הנאה  ן"מתעהשלמת רשת הליכה ניצבות לציר 



 העדפת הולכי רגל: הנחיות – 2.9

 ע"נת, קו אדום, פרט נטיעות

מתוך מסמך המדיניות שבהכנה לרחוב  
 אדריכלים HQ, בוטינסקי ברמת גן'ז

 
 :איכות ורוחב המדרכות

 
כך  תחום המדרכה יורחב  ן"מתעציר לאורך . א

 :שיכלול 
נטו  רצועת הליכה לפחות רוחב ' מ 4•

 *מינימום
 לנטיעות ותשתיותעזר רצועת •
 הרחובלפי אופי פעילות / רצועת דופן•
 (לפחות בצד אחד של הרחוב)שביל אופניים •

 בהתאם לבדיקת  קיבולת הולכי הרגל צפויה באזור*  
 

 : באמצעות מקסימלית תובטח נוחות תרמית . ב
 סוגי עצים מצלים בלבדנטיעות •
 בתי גידול מספקים עבור עצים בוגרים  •
בהתאם למסמכי המדיניות המחוזיים  תכנון •

 ולנטיעותלהצללה 
 
 



 העדפת הולכי רגל: הנחיות – 2.9

 
 המדרכות ורוחב איכות

 
  שינוי או ן"המתע לציר קדמי בניין קו שינוי .ג

  עירוני עיצוב למסמך בכפוף יהיה הדרך חתך
 :לנושאים ויתייחס הרחוב לכל בלבד

 הקרקע שימושי לקיבולת לפי רצוי רוחב•
 השונים הרחוב מקטעי אופי•
 הביצוע של הביניים בשלבי ותפקוד נראות•
 ן"למתע קדמי בנין קו להקטין שלא מומלץ•
  תינתן הקדמי הבניין קו שיורחב ככל•

  .הנאה זיקת פני על להפקעה עדיפות
 את יכללו ,שיקודמו ככל ,הנאה זיקות•

 הקרקע תת מפלס ואת הקרקע מפלס
 .לפחות העליון

 

  ורבקל-דרמן, אביב-תל, מתוך מסמך מדיניות לרחוב יגאל אלון
 רוחב רצועת הליכה מוצע לפי המדיניות המחוזית המוצעת, אדריכלים

 ' מ +4 ' מ +4
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   ן"מתעבסביבות ומתמרצות תועלות ציבוריות נדרשות : עירוני לדוגמא  Aנספח 



 כלליות הנחיות – 2.10

 :שלביות וגמישותהנחיות 
 
לקידום תכניות מפורטות בהתאם למדיניות זו הוא אישור  תנאי •

 .שעליה הוא נסמך ן"המתעתכנית מפורטת לקו 
 

תכנון יכול לאשר תכניות הסוטות מההנחיות שבמדיניות  מוסד •
בפורמט בהחלטתו הסטייה מפורטות את שנימק זו ובתנאי 

 .מוסכם
 

  שגבהיככל שיאושרו תכניות כוללניות מסמך המדיניות יעודכן •
 של מסמך זה מהתשריטיםהשתנו ויעודי הקרקע בהם הבינוי 

 
של  תקופת בחינה הועדה המחוזית תשוב ותדון במסמך בסיום •

 חצי שנה לעדכון הערות מוסדות התכנון ובעלי עניין
 
 

 
 
 

 



 צור קשר והפניה למסמכים – 2.11

 
 

 ברש   ולדיסלב' אדר
 א"צוות אסטרטגי ועדה מחוזית ת

vladislav@iplan.gov.il 
 
 

 קשמןאיריס ' אדר
 א"אדריכלית מחוז ת

iriska@iplan.gov.il 
 

 
 

 ":  מדיניות פיתוח"  התכניתהקלידו במעקב ובקרה בשם 
 

mailto:vladislav@iplan.gov.il
mailto:iriska@iplan.gov.il

