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 מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ועדה מחוזית 

 

 מיקום:

רי ממזרח, בטיילת החוף והמרינה ממערב, בגן העצמאות מצפון ובכיכר אתרים מדרום התכנית גובלת ברחוב אליעזר פ

 וכוללת בתחומה את מגרש מלון קרלטון ושטח הטיילת הסמוך לו מצפון.

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספר 

 גוש

 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש

 בחלקן

  8 חלק מוסדר 6967

  57 חלק רמוסד 6966

 56  חלק מוסדר 6966

 47  חלק מוסדר 6966

 

 דונם.    1.4 -דונם, מתוכם תחום מגרש קרלטון כ 2.8 -כ: שטח התכנית

 לונדון,  ישר אדריכלים.  -פוסטר ושות' אדריכלים  מתכנן:

 מלון קרלטון תל אביב יזם:

 א.מ.ש קרלטון תל אביב תיירות ונכסים בע"מ בעלות:
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 למצב השטח בפוע

מלון קרלטון הינו מבנה ריבועי בעל חזיתות מבטון חשוף. המלון כולל תשע קומות מלונאות, קומה טכנית ובריכה מעל 

מפלס כיכר אתרים. מתחת למפלס הכיכר בנויות שלוש קומת נוספות המשמשות בעיקר לשטחים לרווחת אורחי המלון 

 דרי מלון. ח 270וקומת מרתף תפעולית. תשע הקומות העליונות מכילות 

כניסת הולכי הרגל ממוקמת בחזית הצפונית של המבנה ובצמוד לה אזור הורדת נוסעים. גישת כלי רכב לאזור הורדת 

 הנוסעים הינה מכביש הגישה המשוקע, המוביל לדרך השירות התת קרקעית. חניית המלון ממוקמת תחת כיכר אתרים. 

ינו שטח ביעוד דרך. שטח זה כולל את הגישה לכלי רכב לאזור השטח התחום בין המגרש לבין גן העצמאות מצפון ה

המרינה, את רחבת כניסה למלון ומסעה להורדת נוסעים. בין רחבת הכניסה של המלון לטיילת החוף קיים הפרש 

 מ'. תחום הולכי הרגל באזור זה אינו מוסדר. 2.5-3מפלסים של  כ

  

 מדיניות קיימת 

 , אושרה למתן תוקף5000תכנית מתאר מקומית כוללנית תא/

 יעוד הקרקע: אזור מגורים מוטה מלונאות, חזית מסחרית.  .א

 . 6רח"ק מירבי:  .ב

 . 25מס' קומות מקסימלי:  .ג

 , לא יותרו שימושי מגורים ממערב לרחוב הירקון. 301לפי הוראות אזור תכנון  .ד

 מלונאות.   30%לפחות  -אזור מוטה מלונאות .ה

לא ניתן לשנות יעוד של מגרש מיעוד מלונאות לייעוד אחר, אלא  –( 3.7ות )סעיף על פי הוראות התכנית לנושא מלונא .ו

 (. 12/1אם התכנית מקצה בתחומה שטח חלופי ביעוד זהה ובאיכויות דומות )או בהתאם לתנאים המפורטים בתמ"א 

 

 פרק חופים )בשלב הערות הועדות המחוזיות(: -1תמ"א 

 הים, למעט בשטח הבנוי כדין או המאושר כדין, ובתנאי ש:הנוסח הנוכחי אוסר על בניה בתחום חוף 

 .התכנית אינה חורגת מקו הבינוי הראשון 

  התכנית לא משנה יעוד שאינו מיועד למגורים ליעוד מגורים. –בתחום חוף הים 

 .התכנית אינה מוסיפה מגורים למלון קיים 

  .התכנית אינה מוסיפה שימושי מגורים למגרש המיועד למלונאות 

 ו הבינוי הראשון לא תותר תוספת מגורים על מלון קיים.בק 

 מ' מקו החוף, ולפיכך יידרש אישור הולח"וף לתכנית.  100תחום הכיכר נמצא בטווח של  

 

 

 

 

 :2016-והוראת שעה( התשע"ו 107חוק התכנון והבניה )תיקון מס' 

כות ועדה מקומית עצמאית, לאישור מטרת התיקון לחוק היא לעודד הקמת בתי מלון, באמצעות מתן אפשרות בסמ

משטח המלון לטובת מגורים במסגרת הקמה או הסבה או הרחבה של בתי מלון. הוראה זו  20%תוספת שטח של עד 

 אינה חלה על מגרשים הנמצאים בקו הבינוי הראשון מול הים או לפניו ובתחום חוף הים. 
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 מלונאות:– 12/1תמ"א 

 לא ניתן לצמצם/לבטל ייעודו של שטח למלונאות בתנאים המפורטים בסעיף. – (7.2על פי הוראות התכנית )סעיף 

 

 מצב תכנוני קיים

 תוכניות מתאר מקומיות

 על השטח חלות מספר תוכניות מתאר מקומיות, אשר אושרו לאורך השנים. 

נית זו הוגדרה התכנית הראשית החלה על השטח אשר קבעה יעודי קרקע בשטח הכיכר. בתכ -על תיקוניה  1211תכנית 

קומות  3 -קומות מעל קומת העמודים המפולשת מעל מפלס הכיכר ו 6החלקה כ"אזור מלונאות א'". התכנית אישרה 

 מרתף מתחת למפלס הכיכר.

וקבעה תקנות בניה לאזורים השונים בתכנית. התכנית  1211. הרחיבה את גבול תכנית 1975 -אושרה ב א'1211תכנית 

 פת )שביעית( במלון וכן פירטה את שטחי הקומות המותרים ומפלסיהן.אישרה בניית קומה נוס

אזור מלונאות א'( אשר  -, הינה תכנית נקודתית למלון קרלטון )אז: מלון חן1985אשר אושרה בשנת  ד' 1211תכנית 

 (. 8-9קומות למלון )קומות  2מטרתה היתה שינוי הוראות הבינוי והוספת 

ומטרתה הייתה  1988קו הצפוני של הכיכר בשטח המגרש המיוחד, אושרה בשנת אשר ממוקמת בחל - 2365תכנית 

 הוספת אולם אירועים למלון קרלטון )חן(.  

 

 מצב תכנוני מוצע:

 מטרות התכנון  .א

 הריסת המבנה הקיים ובניית מבנה חדש תוך תוספת שטחי בניה ושימוש למגורים ולמבנה ציבור.  .1

י המאפשר מעבר הולכי רגל לאורך דופן הרחוב המערבית ומרחב רציף בין גן הפיכת רחוב אליעזר פרי לרחוב עירונ .2

 העצמאות לשטחים הפתוחים בכיכר אתרים. 

שיפור ושדרוג חזית טיילת הים כחזית רציפה והמשכית לחזית כיכר אתרים המתוכננת, הכוללת  שימושים  .3

 ציבוריים ושימושים מסחריים לאורכה במפלס הולכי הרגל. 

ח הציבורי התחום בין מגרש מלון קרלטון לגן העצמאות מצפון לרווחת הציבור והסדרת הגישה הסדרת השט .4

 למרינה.  

 קביעת מספר חדרי מלון ברי השגה והגדלת היצע המגורים באזור.  .5

 

 

 

 בהתאם קובעת התכנית .ב

 שינוי יעוד הקרקע ממלונאות ונופש למלונאות ומגורים.  .1

 נאות, מגורים, שימושים מסחריים ושימושים ציבוריים בנויים. קביעת השימושים המותרים במגרש למלו .2

 מ"ר על קרקעי, לכלל השימושים המפורטים לעיל.  25,000 –הגדלת היקף זכויות הבניה במגרש ל  .3

 .חדרים 270 –קביעת מספר חדרי המלון ל  .4

 יחידות דיור.  40עד  –קביעת מספר יחידות הדיור למגורים  .5

 ומות ממפלס המרינה ובנוסף מתקנים טכניים על הגג. ק 26-קביעת גובה המבנה ל .6
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קביעת הוראות לפיתוח השטח הציבורי מצפון למגרש מלון קרלטון, לרבות גישה לשטח הטיילת ומרינה תל  .7

 אביב, להולכי רגל ורכב תפעולי למרינה.  

 קביעת מערך המדרכות, התווית שבילי האופניים ודרכי הגישה לכלי רכב.  .8

 

 /שימושיםפירוט יעודים .ג

השימושים המוצעים בתכנית הינם למלונאות לרבות שימושים נלווים כגון אולמות אירועים, חדרי אוכל, בריכות 

שחיה, ספא וכדומה. שימושים מוצעים נוספים הינם למגורים, מסחר ושימושים ציבוריים. השימושים הנלווים 

 העליונות של המבנה. למלונאות יתאפשרו בכל הקומות. שטחים למגורים יבנו בקומות

 תנתן עדיפות למיקום השטחים הציבוריים ברצף למבנים הציבוריים בכיכר אתרים.

 

 זכויות בניה מוצעות .ד

 מ"ר )עיקרי ושירות(.  25,000שטחי בניה על קרקעיים בהיקף של 

 סה"כ בכל שטח התכנית:

 

 יעוד/ שימוש

 שטח על קרקעי 

 מ"ר

חים נלווים למלונאות כגון   מלונאות, לרבות שט מגורים ותיירות

 אולמות, חדר אוכל ספא וכו'

19,000 

 חדרים 270

 600 שטחים ציבוריים בנויים 

 400 מסחר 

 5,000 מגורים

 יח"ד 40

 25,000  סה"כ שטחי בנייה

 הערות כלליות לטבלה

ניתן יהיה לקבוע שטחי שירות  מהשטחים העיקריים. במסגרת הוראות התכנית 25%שטחי השירות המינימאליים הינם  .1

 מהשטחים העיקריים ובלבד שסך השטחים העל קרקעיים לא ישתנה.   25%העולים על 

 מ"ר.  2300בנוסף לאמור בטבלה לעיל, תותר הקמת מרפסות בשטח שלא יעלה על  .2

 . 1-בנוסף לאמור בטבלה לעיל, בקומות המרתף תותר בנית שטחים נלווים למלונאות לפי תכנית ע .3

 תר ניוד שטחי שירות ושטחים עיקריים מעל הקרקע אל תת הקרקע. יו .4

 מפלס הכניסה הקובעת הינו מפלס טיילת החוף. .5

 

 נתונים נפחיים .ה

 26מספר קומות: 

 מ' ממפלס פני הים. 120 גובה:

 מ"ר כולל שטחי המרפסות.  1270תכסית שטח קומה טיפוסית לא יעלה על   

 

 עקרונות ודברי הסבר  .ו
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מת במקביל לתכנית כיכר אתרים ותכנית המרינה הסמוכות לה. תכנון המרחב הציבורי ומערך הדרכים תכנית זו מקוד

 בתכנית זו ובתכנית כיכר אתרים מבוסס על העלאת רחוב אליעזר פרי למפלס רחוב בן גוריון וביטול השיקוע הקיים. 

קומות למלונאות ומגורים הכולל חזית  26התכנית קובעת את הריסתו של מלון קרלטון הקיים והקמת מבנה בגובה של 

מסחרית וציבורית לאורך טיילת החוף. הריסת המבנה מאפשרת השלמת רצף תכנוני מכיכר אתרים לגן העצמאות 

 והפיכת רחוב אליעזר פרי לרחוב עירוני, הכולל מדרכת הולכי רגל ושביל אופניים המשכיים, במפלס הכביש.  

יבוטלו. כלל השטח התחום בין המלון לגן   -ה הקיימים היום מצפון למלון אזור הורדת הנוסעים ורחבת הכניס

העצמאות ישמש כשטח פתוח לרווחת הציבור, הכולל מדרכות, אזורי גינון, שבילי אופניים וכן הסדרה של גישה מבוקרת 

 למרינה. 

ם הציבוריים הבנויים חזית המבנה הפונה אל טיילת החוף תכלול שימושים ציבוריים אשר ימוקמו בהמשך לשטחי

 המתוכננים בכיכר אתרים ויחד יהווה חזית ציבורית רציפה ומשמעותית לכיוון הים. 

כניסות הולכי רגל למלון יתאפשרו מן הטיילת, מהרחוב ומכיכר אתרים. כמו כן מתוכננים שימושים מסחריים לאורך 

 טיילת החוף.  

  

 תחבורה, תנועה, תשתיות  .ז

כנית המוצעת מבוסס כאמור על ביטול השיקוע הקיים היום והעלאת רחוב אליעזר פרי מערך הדרכים במסגרת הת

 למפלס רחוב בן גוריון, המתוכננים במסגרת התחדשות כיכר אתרים. 

 המדרכה לאורך רחוב אליעזר פרי תהיה המשכית למדרכה ולשביל האופניים המתוכננים בתחום תכנית כיכר אתרים. 

יה תעשה דרך הכניסות והיציאות המוצעות בתכנית כיכר אתרים. החניה וכן כל דרכי גישת כלי רכב למרתפי החנ

השירות במתחם תהיינה תת קרקעיות לרבות אזורים לפריקה וטעינה ולאצירת ופינוי אשפה. מספר מקומות החניה 

 יהיה לפי התקן התקף. יותר כי חלק מן החניות תהינה בתחום כיכר אתרים. 

 דרך גישה לכלי רכב תפעוליים בלבד, לתחום מרינה תל אביב. מצפון למלון תוסדר 

 

 טבלת השוואה .ח

 מצב מוצע מצב מאושר נתונים

מ"ר שטח על קרקעי לפי  10,332 מ"ר שטח עיקרי

 ד'.  1211תכנית 

 מ"ר שטח על קרקעי 25,000

)מתוכן קומת עמודים במפלס  13 קומות גובה

 כיכר אתרים(

ים על גג קומות ובנוסף מתקנים טכני 26

 המבנה. 

 מ' 120 לא מצוין בתכניות תקפות מטר

 1150במגדל לא יעלה על  שטח קומה טיפוסית ד'  1211מ"ר לפי תכנית  1148 תכסית

מ"ר ובנוסף מרפסות. תחת מפלס רחוב 

 אליעזר פרי תותר בניה בתכסית המגרש. 

 לפי התקן התקף לא מצוין בתכניות תקפות מקומות חניה

 

 בלת היתר בנייה:תנאים לק .ט

 ע"י הועדה המקומית שתכלול בין היתר: תכנית עיצוב אדריכליאישור         

 כיכר אתרים. - 2020השתלבות התכנית עם תכנית תא/ -

 קביעת הוראות בנושא שלביות, בהתאם להתקדמות מימוש הבניה בתכנית כיכר אתרים.   -

 .קביעת מיקום וגובה הבינוי, כניסה למבנה, מדרכות וכו' -
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 תכנון קומות החניון כולל כניסות ויציאות, חישוב ותאום שטחי חניה, הסדרי פריקה וטעינה. -

פרוט ותכנון אזורי גינון, נטיעות ושילוב עצי צל, כולל בתי גידול בנפח מתאים לפי סטנדרט עירוני ובהתייחס  -

 לתנאים הסביבתיים והקרבה לים. 

גלגלי, -ל במי גשם, אמצעי הצללה, פתרונות לחניית רכב דותכנון שטחים פתוחים כולל הסדרי ניקוז, טיפו -

 חלופות והנחיות לחומרי ריצוף וגמר בפיתוח, רהוט רחוב, תאורה, מתקנים ואלמנטי נוי בפיתוח.

 קביעת גובה קומה בהתאם למדיניות מהנדס העיר וגובה הבינוי הסופי. -

פ הנחיות הועדה בהתאם לתקן ישראל מס' הצגת פתרונות אדריכליים והנדסיים לנושא בנייה בת קיימא ע" -

 ומדיניות העירייה התקפות לאותה עת. 5281

 נספח תשתיות עקרוני וחיבור למערכות תשתיות בסביבת התכנית. -

  

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(חו"ד צוות
 

 .2020תא/ כיכר אתרים מימוש תכנית זו מותנת במימוש תכנית  -יחס לתכנית כיכר אתרים .1

עומדת בסתירה למגמות התכנון  ,מ' בקו ראשון לים 100נמצא בתחום הד מגורים במגרש המיועד למלונאות הוספת יעו .2

לחוק לא מסייע  107תיקון  .המקודמת 1וכן הוראות תמ"א  5000תכנית , 1/ 12הוראות התכניות החלות, תמ"א ב

תצריך ו הועדה המחוזית בסמכותתהיה בהתאם לכך, התכנית  בעניין שכן המגרש מצוי בקו הבינוי הראשון מול הים.

 . הוולנת"ע והוולחוףאת אישור 

 לא ניתן לחרוג מהתכסית הקיימת בפועל )כולל מרפסות(. -תכסית .3

מ"ר שטחי מסחר, התועלת  400מ"ר שטחי מגורים ו  5,000לאור התוספת המבוקשת בהיקף של  -תועלות ציבוריות .4

 600מ"ר. לפחות  1,000שת היחידה לתכנון אסטרטגי בהיקף של הציבורית תהיה תוספת שטחי ציבור בהתאם לדרי

כיכר המתוכנן בלמבנה הציבור מ"ר יהיו בקומת הקרקע ושאר השטח בקומה צמודה מעל. שטח זה יתוכנן בצמידות 

בקומת לשם יצירת דופן פעילה לכיכר. , בקומת הקרקע )מפלס רחוב הירקון(, צפונית לכיכר או לחלופין,אתרים, 

מ'. בסמכות מה"ע להכריע בנושא מיקום מבנה הציבור במסגרת  15 -תתאפשר חזית לכיוון מערב באורך של כ הקרקע

  תכנית העיצוב.

פתרונות תפעוליים תת קרקעיים עצמאיים עבור מגרש קרלטון או לחלופין, פתרונות  יש לספק -פתרונות תפעול .5

 בהסכמה.משותפים עם כיכר אתרים 

 ./ C Dמחדרי המלון יהיו בהתאם להנחיות דרגה  10%מינימום  – גודל יחידות מלונאיות .6

 יח"ד. 40שטח המגורים המוצע יכיל לפחות  –כמות יח"ד  .7

 .בממ"קים ולא בממ"דיםמשיקולי עיצוב ושימוש בקומת הקרקע יעשה שימוש  .8

 ברחוב אליעזר פרי לשם יצירת דופן פעילה. מסחריש לשלב  .9

 מ'. 8מדרכה ברוחב לרחוב אליעזר פרי יאפשר  קו בניין .10



 מס' החלטה
 
  

 

2007מבא"ת ספטמבר   7עמ'   

 

, לובי ומעליות נפרדות, מערכות תשתית נפרדות. לא למגורים ולמלונאות יובטחו כניסות נפרדות - עירוב שימושים .11

התניה של מימוש שימושי תהיה תותר העברת שטחים עיקריים ושטחי שרות משימוש מלונאות לשימוש מגורים. 

 המגורים במימוש כלל שטחי המלונאות.

לא ניתן יהיה למכור  נאי יהווה חטיבה אחת ללא אפשרות פיצול השימושים בתוך הקומות או בינהן.מבנה המלוה

יחידות ולכל המבנה יהיה מונה אחד לחשמל מים וגז. תרשם הערת אזהרה בטאבו למניעת פיצול קנייני של שטחי 

 המלון וכן בדבר השימוש המלונאי של חלקי המלון. 

 חתימה על כתב שיפוי מלא מקומית:התנאי לדיון בועדה   .12

 באישור הועדה המקומית. אישור תכנית עיצוב אדריכלי –תנאי להוצאת היתר בנייה  .13

 :יפו-התייחסות הגופים המקצועיים בעת"א – מהלך הדיון
 

התכנית מקודמת בשיתוף פעולה עם מחלקת התכנון וביכולתה לשפר משמעותית  ס' מה"ע
יילת ולהציע פתרון משופר לרוכבי אופניים את החיבור בין מפלס רח' הירקון לט

אחת עם יישום תכנית כיכר אתרים  –והולכי רגל. יש להציג שתי חלופות לתכנית 
ואחת ללא יישומה. הזכויות מותנות במימוש תכנית כיכר אתרים. יש להמציא 

 כתב התחייבות.
 

מתואם לתכנית שילוב פרויקט קרלטון מהווה הזדמנות לפתרון תכנוני מלא ו אדר' העיר
בדגש על רציפות המרחב הציבורי ושטחי הבנייה לצרכי ציבור. יש  –כיכר אתרים 

להציג את התכנון בהתייחס לשלביות ביצוע כיכר אתרים ולקבוע תנאים לביצוע 
 מתואם.

 התכנית המוצעת חורגת מהנחיות תכנית המתאר המאושרת. .1 צוות 

תצריך את אישור ות תהיה בסמכות ועדה מחוזיבהתאם לכך, התכנית 
 ולנת"ע. הף ו"ולחוה

תכניות כיכר אתרים וקרלטון יאפשרו זיקת הנאה הדדית בין מבני  .2
הציבור המתוכננים, זאת כדי לאפשר את ביטול הפבליון המתוכנן 

 בקומת הקרקע בכיכר אתרים ליצרת שטחי ציבור אפקטיביים יותר.

 
 

 :החלטת מה"ע
 

 דה בהתאם לחוות דעת הצוות.מומלץ לקדם את התכנית לדיון בהפק



 פורום מה"ע
18/12/2016 

 יפו -תכנית עיצוב מעונות סטודנטים המכללה האקדמית תל אביב
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 הוועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 המכללה האקדמית תל אביב יפו  מיקום:

  
 יפו(-, ת"א2רח' רבינו ירוחם  –, תל אביב יפו )מכללה 25רח' עזה   כתובת:

 

 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 למותןבש

 מספרי חלקות
 בחלקן

  1תא שטח  - 20   7089

 תחום הקו הכחול של תכנית העיצוב –דונם  5.86-כ: שטח התכנית
 

 קיקה ברא"ז אדריכלים ומתכנני ערים מתכנן:

 סולל בונה תשתיות בע"מ. –יפו, באמצעות חב' שיכון ובינוי -המכללה האקדמית תל אביב יזם:

 עיריית ת"א, חכירה משנית המכללה האקדמית ת"א יפו.חכירה ראשית ל -רמ"י  בעלות:

 

 :מצב השטח בפועל
, פנוי מבנייה 1קיימים מבנים אקדמיים של המכללה, תחום התכנית הוא חלק מתא שטח  1תא שטח מס' 

 ובו קיים חניון עילי, כניסה לחניון העילי מרחוב חבר הלאומים.
 

 מדיניות קיימת:
דגש על מגרשים ציבוריים ולאפשר הקמת מעונות סטודנטים בתחום  לאפשר עירוב שימושים תוך שימת

"תנאי למתן היתר בניה במגרשים   – 4529תא/ -ו 3422יפו על פי תכניות תא/-המכללה האקדמית תל אביב
 בתכנית יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית בינוי ועיצוב אדריכלי".

 

 :מצב תכנוני קיים
מעונות סטודנטים  4529מכללת אייזנברג, תכנית מפורטת תא/ 3422א/תכנית מפורטת ת:  התב"ע תקפ

 יפו.-המכללה האקדמית תל אביב
מעונות סטודנטים כולל חדרי לימוד וחוגים, חדרי  - 4529ותכנית תא/ 3422לפי תכנית תא/: יעוד קיים

 מנהלה וכיו"ב, שטחי מסחר נלווים לשימושי המכללה והמעונות.
 ר הולכי רגל.זיקת הנאה לציבור למעב

 דונם 5.86 -:  כשטח התכנון
מ"ר מסך כל תא  200,000, שטח בניה מותר 681%:  זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(

 מ' מגובה הכניסה הקובעת, בנין ציבורי מיוחד.  36קומות, לא יעלה על  9, לא יעלה על 1שטח 



 פורום מה"ע
 

 תעא 
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מיטות(.  439יח"ד ) 400מבנה מגורים לסטודנטים  בניית:  תיאור מטרות התכנון :מצב תכנוני מוצע

 שירותים לסטודנט חדרי מנהלה, חדרי לימוד ומועדון הכל כנדרש לשירות דיירי המעונות.
 שטחי מסחר נלווים לשימושי המכללה והמעונות. קומת מרתף אחת לחניה.

 
 :  פירוט יעדים/שימושים

 :זכויות בניה
 

 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע הקרקע מעל

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 59000     23600    

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 מיטות( 439) 400 יח"ד:
 צפיפות:  

 מ"ר 23שטח ממוצע ליח"ד: 
 392 מ"ר:  21-45מספר יח"ד ששטחן 
 8 מ"ר:  45-90מספר יח"ד ששטחן 

 400 ה"כ יח"ד: ס
 

 נתונים נפחיים:
 קומות מגורים+ גג טכני 8מרתף+קרקע+ מספר קומות:

 סה"כ כולל קומה טכנית  -מ' 33.70 גובה:
 1מסך כל תא שטח  18.7%תכסית: 

 
 מ' 12.7 - דרומי לרחוב חבר לאומיםקווי בניין:  
 מ' 5 - 3  -ו 2צפוני לתאי שטח                    

 מ' 15 - 4אחורי לתא שטח                    
 מ' 0 –קדמי לרחוב עזה                    

 
   :עקרונות ודברי הסבר נוספים

יח"ד מעל קומת קרקע שאינה מיועדת  400תכנון מעונות סטודנטים בתחום המכללה, התכנון כולל 
מכבסה, חדרי אופניים, למגורים ובה שימושי מסחר ושירותים נלווים לסטודנטים כגון: חדר עיון, מועדון, 

 חדרי מנהלה ועוד, הכל כנדרש לסוג זה של מגורים. 
חניות. החניון המוצע יעמוד בתקן  56תכנון חניון ת"ק בקומת מרתף אחת ובו תחבורה, תנועה, תשתיות:  

 יפו. -החניה עבור המבנה וחלק מפתרון החניה הכולל למכללה האקדמית תל אביב
 וב חבר הלאומים.חניון עילי קיים כניסה מרח

 
הפרויקט כולל שני מבנים מחוברים היושבים על פינת רחובות דרך עזה וחבר לאומים. קומת  עיצוב:

.לכיוון יפו )חזית  יפואית המסחר פתוחה  הבינוי מאופיין בחלוקות ורטיקליות ופתחים באוריינטצי
ודנטים . שימוש בחומרים של מערבית(  מאופיין המבנה בפירוק  של המסות ויצירת מקומות שהייה לסט

 אבן, בטון  וטיח בגוונים המאפיינים את הקמפוס.
  

 :התייחסות לסביבה
 מדרום מערב.המגרש ממוקם בפינת הרחובות עזה וחבר הלאומים ותוחם את שטח המכללה 

קומות בקו בניין אפס  2-3צידו המערבי של רח' עזה הגובל בפרויקט מאופיין בבניה מרקמית בגובה 
 לעברו הפרויקט מפנה חזית "מפורקת" ועירונית., ובלרח

 –בצידו הדרומי של רח' חבר הלאומים הגובל בפרויקט ממוקם גן ילדים וחורשה על מגרש ביעוד ציבורי 
 לעברו הפרויקט מפנה חזית רציפה וחזרתית.

ות ממוקמת למול רח' הלוי משה שמחבר את המכללה לשדרלמעונות הכניסה הראשית להולכי הרגל 
 ירושלים ולתחבורה הציבורית.
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הפרויקט מפנה חזית מסחרית רציפה לעבר הרחובות הגובלים אשר מלווה בארקדה רחבה הפתוחה 
 .לציבור

 
 פיתוח בסביבת הפרויקט:  

פיתוח היקף המתחם באמצעות המשך המדרכות הרחבות הקיימות )החדשות(. עיבוי פיתוח המרחב 
 מירה על גישה ישירה בין מתחם הפרויקט והתחום הציבורי.העירוני. תוספת ריצוף ומדשאות. ש

רחבה פנימית המשכית פיזית וחזותית המאפשרת מעבר ושירות, וקושרת בין המרחב הציבורי, הפרויקט, 
 מתחם החניה והקמפוס בהמשך.

 

 **ייתכנו שינויים עם סגירת ההגשה הסופית  :טבלת השוואה

 מצב קיים נתונים
 לפי תכנית תקפה

  מוצעמצב 
 בתכנית העיצוב

 53 681 אחוזים סה"כ זכויות בניה

 15,563 200,000 מ"ר

 5.3 75.66 אחוזים זכויות בניה לקומה

 1560 22222 מ"ר

 9 9 קומות גובה

 36 36 מטר

 18.7% 40% תכסית

 512 566 מקומות חניה

 מיידי :זמן ביצוע
 

 המבנים ומעטפתבינוי, חזיתות המבנים ומעטפת בינוי, חזיתות     2.1

, טיחאבן, אלומיניום, בטון חשוףחומרי הגמר שתוכננו:  – חומרים .א

קביעת הוראות לעניין מרפסות: -מרפסות  .ב
 עם גמר טיח ומעקה ברזל צבוע. ננותמרפסות מתוכה

 .כל אורך המבנהלולי זראשונה בחזית הדרומית יש מרפסות גג עם חלק קונהבקומה 
 אורך החזית המערבית.מ 40% -יעור של כבשמרפסות  תוכננובאגף הצפוני 

 ל האורך החזית.לכמרפסות  תוכננובחזית צפונית, 
 כל אגף.שבקצות דירות עבור המרפסות קטנות  תוכננובקומות טיפוסיות 

 .מעטפת הבניין בנסיגה לקו החזיתתוכננו מרפסות גג בעליונה  הבקומ

, שלט המכללה יות עיריית תל אביבמעל הוויטרינות בקומת המסחר על פי הנח ימוקם -שילוט .ג
 ימוקם בחזית המערבית ובדרומית.

מעקה בנוי  ע"י יםטכני םהסתרת מתקני, בנסיגה ביחס לקו החזית 8קומה  - חזית חמישית .ד
ומעקה קל מעליו

 קומת הקרקע/קומת הכניסה     2.2

 תוכננה כניסה ראשית מרח' עזה חזית מערבית. – כניסות המבנים .א

בחזית הדרומית. ומקורה על ידי מרפסות ותעם וויטרינ יתמסחר קומת - קומת הקרקע .ב

 והמרתף שלושה אזורים: בקומת הקרקעתוכננה בת אופניים יחני - שטחים משותפים בנויים .ג
.בשטחי הפיתוחואופניים  יחדר

 נגישות    2.3
         נגשה לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות הה יונגש בהתאםתכנון הבינוי והפיתוח         
 נספח נגישות יאושר במסגרת היתר הבניה. מוגבלויות. לאנשים עם        
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מערכות     2.4

 - מתקנים טכניים והנדסיים .א
שנאים 5חדרי טרפו של חברת חשמל, סה"כ  2במתחם יבנו 

 מערכות: 3חלוקה וורטיקלית במבנים ב 

 דמונה חשמל לכל יח" –מערכת חלוקה ליח"ד על ידי חברת חשמל  .

 חניון, לובאים וגג ממונה ציבורי –מערכת חלוקה להזנות ציבוריות  .

 על ידי גנרטור עצמאי בחניון –מערכת חלוקה למערכות חירום  .
מערכות להזנות מערכות להצלת חיים יוזנו על ידי כבילה חסינת אש בהתקנה ובהתאמה לתקן 

 

מעקה הגג. ממוקמות על הגג ומוסתרות ע"י –מערכות מיזוג אויר  .ב

איוורור טבעי לחניון. תכנון המסחר יכלול ארובות מנדוף  – איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ג
לבתי האוכל ובחזית המערבית באוםן חלקי. 

ל' כ"א. בנוסף  20,000דחסניות בגודל   2 -מתוכנן חדר אצירה ל -אצירה ופינוי אשפה, מיחזור  .ד
כולל עגלות לאשפה ולמיחזור לפי דרישות , רים של המבנהאזו 2-חדרי אצירה יומית ב 2מתוכננים 

 העירייה.
          החדרים הכוללים גישה מהאזור המסחרי עם הפרדה בגלל דרישות ביטחון לאזור הפנימי של               
 הקמפוס.              
 החברה המנהלת. שינוע האשפה מחדרי האצירה היומיים אל חדר הדחסניות יבוצע ע"י              

לכל המערכות הטכניות יבוצעו השתקות לעמידה בתקנות למניעת מפגעים  –הנחיות אקוסטיות  .ה
ודרישות העירייה. יופק דו"ח איכות הסביבה כנדרש לשלב ההיתר. 

כל התאורה בשטח הציבורי תהיה מסוג חסכונית באנרגיה בעלת נורות לד. בפיתוח  – תאורה .ו
 ים מסוג לד בעלי חתך אלומה נמוך לצמצום הזיהום האורי.ישולבו גופי תאורה ועמוד

לבניין מתוכננות שתי רחבות כיבוי אש בצידם הדרומי והמערבי של הבניין,  – כיבוי אש .ז
בסמוך לכל רחבה מתוכננים ברז הסנקה להידרנטים, ברז הסנקהה לספרינקלרים וברז 

יה. בנוסף מתוכננים שני ברזי הסנקה לכיבוי אש שיתוכננו בנישות ייעודיות לדרישת העירי
מ' מסביב לבניין, לפי תקנות התכנון והבניה חלק ג' והוראות נציב שרות  60כיבוי לכיסוי כל 

 הכבאות.

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3
 שטחים פתוחים /זיקות הנאה  3.1 

  השטחים הפתוחים בחזיתות הבינוי ברחובות חבר הלאומים ועזה יהיו המשך המרחב הפתוח
המדרכות ויכללו מרכיבי ריצוף, גינון, נטיעות וריהוט רחוב, לשימוש ושהות הדיירים של 

והתושבים יחד. קביעת המרכיבים ויחסי השטחים )שרות, מעבר, נתיבי אופנים וגינון( בתאום 
עם המחלקת העירוניות.

  תכנון המרחב הפתוח יהיה בסטנדרטים הנהוגים בעיר )מבחינה חזותית ומבחינת עמידות
המרכיבים(, באופן שיאפשר תחזוקה ותפעול פרטיים ו/או עירוניים שקולים, בכלל המרחב 

ו/או בחלקיו השונים להבטחת רצף ציבורי אחיד.

  השקית עצי הרחוב הקיימים והנוספים בתחומי המדרכות תהיה ע"ב הקיים ממערכת השקיה
ה ייעודית שתתוכנן עירונית. השקיית תחומי הגינון בתחום הקמפוס תהייה ממערכת השקי

במסגרת הפרויקט. השקיית עיבוי גינון בשולי המדרכות תבוצע מהמערכת העירונית ו/או 
הייעודית, לפי הנחיות אגף שפ"ע.

 שטחהפיתוח    3.2 

 משטח המגרש בתכסית גינון במפלסים  15%תכנית פיתוח השטח תכלול מינימום  -מי נגר
גר להגברתו.מתאימים לצורך חלחול טבעי והשהיית מי נ

 ס"מ. בורות נטיעת העצים יהיו בנפח  40 -שטחי הגינון יהיו בעומק קרקע גננית שלא יפחת מ
מ' נטו. הקרקע הגננית תהיה מסוג  1.5-מ"ק לפחות ובעומק שלא יפחת  6קרקע גננית של 
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לפחות.  4-5שתילים יסופקו בגודל  -חמרה חולית לפי הגדרות המפרט העירוני. שתילה ונטיעה 
לפחות. 9צים שיינטעו יהיה בגודל ע

  עם המדרכות ותפקודי רציף פיתוח שפ"פים עם זיקות הנאה ו/או זיקות הנאה ברצף מפלסי
 , למעט גידור הקמפוס )הנדרש מבחינה בטיחותית(.וללא אמצעי תיחום

. מאפייני בניה ירוקה 4

  דו"ח רוחות .א
. הניתוח ולי ורוח קיצונית בעונת החורף ינואר רוחות שכיחות בעונת הקיץ יניתוח הרוחות נעשה עבור 

 מציג את מהירויות הרוח בגובה הולכי הרגל.
מ'/ש'  12.5-מתוצאות הניתוח הנ"ל, עולה כי הרוח המקסימאלית באתר הפרויקט מגיעה למהירות של כ

 , רוח חזקה.B6במצב הקיצוני ביותר, כלומר דרגה 
הרוח (, מגיעה 1%תר בעונת החורף )שכיחות של מצב הקיצוני ביוב - פתרונות למיתון רוחות

בפרויקט קיימת שדרת עצים לשימור בכיוון מערב שתאפשר את מיתון  מכיוון מערב.
 הרוחות.

 איוורור הדירות .ב
 כיווני הרוחות העיקריים לאוורור פאסיבי משופר, הם צפון, צפון מערב ומערב.

חר ומדובר במעונות סטודנטים, הם לרוב חדרים בקומות טיפוסיות קיימים חלונות בכיוונים אלה אך מא
 רוב הדירות אינן מאווררות באוורור פאסיבי. ולכן קיר חיצוני בכיוון אחדעם 

לצורך שיפור האוורור, נותק המבנה וחולק לשני חלקים. נתק זה משפר את האוורור  -שיפור האוורור 
 ור טבעי למספר חדרי מגוריםוהאור הטבעיים בשטחים המשותפים וכן יוצר פתח המאפשר אוור

 ריצופים .ג
בשטח הפתוח של הפרויקט מתוכנן שימוש באבן לינארית בצבע אפור גלילי )בהיר( שתאפשר הקטנה של 

 אי החום העירוני.
 שטחים מגוננים לפחות. 15%כמו כן מתוכננים 

 5281עמידה בת"י  .ד
 נקודות לפי גרסת התקן  63ל לבנייה ירוקה בניקוד מינימאלי ש 5281הפרויקט מתוכנן לעמוד בתקן 

 .2016משנת 

 

 :משולבחו"ד 
 (דרום ומשרד אדריכל העיר )מוגש ע"י צוות יפו

 :לקדם לאישור הוועדה המקומית בכפוף לתנאים הבאים

 פיתוח: .1

עם אגף שפ"ע, בת"ש ושבילי האופניים יש לתאם השתלבות הפיתוח בפרויקט במרחב העירוני  .א
 והיחידה האסטרטגית.

 עם מנהל אגף שפ"ע לנושא אחזקת השטחים הפתוחים. יש לתאם .ב

כולל העברת פתחי אוורור המרתפים לדופן הבניין, טיפול בהמשך העדכון תכנית הפיתוח  .ג
המדרכה בחבר הלאומים וגינון במקביל לרמפה ולחדר האשפה, חיבור לכיכר קיימת ומעבר 

 לקמפוס. 

 בינוי: .2

העיצוב כחללים דו תכליתיים אשר יאפשרו  חללים פנימיים יוגדרו בתכנית –קומת הקרקע  .א
 שימושים לטובת הסטודנטים.

לתכנון המבנה בעל חזית  כילייצר מרחב כמשיש בחזית הפונה לרחוב חבר הלאומים  .ב
 מסחרית. 

 כללי: .3

 יש להציג את התכנון המבוקש כחלק מתכנון כולל במצבו הסופי של הקמפוס. .א
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 :יפו-ם בעת"אהתייחסות הגופים המקצועיי – מהלך הדיון
 

תכנית העיצוב מהווה שלב לקידום פיתוח המכללה והיא מבורכת, יחד עם זאת  ס' מה"ע
הבינוי המוצע אינו מיטבי מבחינת העיצוב, ממליצה לבחון חלופות עיצוביות 

 לנראות המבנה.
התכנית חשובה והחיבור לפיתוח מקובל. יש תחושה של עומס בינוי. ממליץ  אדר' העיר

 לת פתחים.לשקול הגד
מבקש לבחון חלופה עיצובית לחזיתות המבנה המוצע, לתאום עם משרד אדריכל 

 העיר, כולל הפחתה בחיפוי האבן המוצע בחזיתות המבנה.
וולטאיים, נעשית עבודה -יש יתרון משמעותי לשימוש בתאים פוטו -

לבחינת האפשרות לביצועם, כדי להציג פתרון מיטבי בהיבטי אנרגיה 
 במבנה. 

יש לתאם תכנון התנועה, כולל מיקום כבש החניה התת קרקעית ושבילי  עהתנו
 האופניים לפני קידום התכנית לדיון בוועדה.

תכנית העיצוב קודמה תוך שיתוף פעולה ראוי לציון עם מנכ"ל המכללה  צוות 
האקדמית והגורמים המקצועיים, ישנם תאומים שיש לעשות בפיתוח המגרש 

כולל נטיעות וגינון ושבילי האופניים, להבנת הרציפות גם להבנת רצף המדרכות, 
מעבר לחזית המבנה המוצע. יש לשלב יותר חניות אופניים ולאפשר שימוש דו 

 תכליתי לטובת הסטודנטים בקומת הקרקע.
המשלמה 

 ליפו
בשל הרגישות של בניה גבוהה בסמיכות למבנים הקיימים ברח' עזה, ממליץ  

 להציג את התכנון המוצע לתושבים.למכללה האקדמית לשקול 
 

 :החלטת מה"ע
 

 לקדם את התכנית לדיון הוועדה המקומית בכפוף לחו"ד הצוות ובתנאים הבאים:
 
 . יש לתאם עם אדריכל העיר את עיצוב חזיתות המבנה לשיפור התכנון המוצע בהתאם לחו"ד הצוות.1
 ש לקיים פגישת תאום עם אגף התנועה.. תנועה: לא יתאפשרו חניות ניצבות ברחובות ההיקפיים; י2
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 קרית שלום  -אולם הספורט בית הספר נופים 
 הוועדה המקומית מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: 

 
  שכונת קרית שלום , בית הספר נופים מיקום:

 
  תל אביב 8בית ספר נופים , רח' החצוצרה  כתובת:

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש ושסוג ג מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  15 חלק מוסדר 6985
 דונם  4: שטח התכנית

 
 דני לזר אדריכלים  מתכנן:

 עיריית תל אביב  יזם:
 עיריית תל אביב בעלות:

 
 מצב השטח בפועל:

  מגרש פנוי בחלקו המזרחי של בית הספר במקום בו עמד אולם הספורט הישן שנהרס . -
  יניות קיימת: מד

אולם ספורט ביה"ס נופים מתאימה את היעודים בשטח בית הספר  - 4544תכנית תא/מק/ -
לשימושים הקיימים בפועל, זאת על מנת לאפשר בניית אולם ספורט בהתאם לצרכי בית הספר 

 והקהילה.

 תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור. –תכנית תא/צ'  −
 

 :מצב תכנוני קיים
אולם בית הספר נופים, תא/צ' תכנית לשטחים למבנים ומוסדות  4544מק/א/ת :תב"ע תקפה −

 ציבור.
 מבנים ומוסדות ציבור.  יעוד קיים: −
 דונם, שהם חלק משטח בית הספר.  4  שטח התכנון: −
 על קרקעי.  400% -לפי תכנית תא/צ'   זכויות בניה: −
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 :מצב תכנוני מוצע
 מ"ר.  1075ית ספרי בשטח של הקמת אולם ספורט ב  תיאור מטרות התכנון: −
 מבנה ציבור  -אולם ספורט   פירוט יעדים/שימושים: −

 
 :)אולם בלבד( זכויות בניה

 
 יעוד

 שטחי שירות שטח עיקרי
 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע

 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר
    115 960    960 מבנה ציבור 

 
  :מותרים )ע"פ צ'(  ומתכננים נתונים נפחיים

 
 מוצע  מותר  

מספר 
 קומות 

 קומות מעל הבינוי סביב 2
 קומות 10ולא יותר מ 

 קומות באולם 2
 קומות במבנים קיימים בביה"ס  3

 מ' באולם 10 מ' ממפלס הכניסה הקובעת 40 גובה 
 מ' במבנים הקיימים בביה"ס 12

ל המבנים משטח ביה"ס, כול 10%האולם כ  60% תכסית 
 35%וסככות הצל בביה"ס, כולל האולם המוצע כ

 בהיקף המגרש. 0 קווי בניין
במרחק בין מבנים בתוך המגרש באישור 

 0 -מה"ע לאחר הצגת נספח בינוי 

 לגבול ביה"ס .  0
 מ' למבנה הקרוב ביותר 6.5

 
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים:  
שתיות הבית ספריות  הקיימות, תיעשה התבססות האולם על ת: תחבורה, תנועה, תשתיות −

 . של ביה"סוהחניה שינוי בהסדרי התנועה ת ציר בשצ"פ לתנועת רכב כיבוי. פרט לכך אין מהתא

האולם משתלב כחלק מגדר בית הספר ומהווה דופן בנויה כלפי השצ"פ המרכזי בשכונה.  :  עיצוב −
כזית . מדרון דשא קיים )החזית המרכזית כלפי בית הספר מאפשרת מבט פתוח מהחצר המר

 היורד מהחצר המרכזית לכיוון האולם מהווה טריבונה חיצונית לאולם. . 

דוח יועץ ירוק בו מנותחות הצללות המבנה , חשיפת חזיתותיו והנחיות נוספות   איכות סביבה: −
 להגעה לתקן בניה ירוקה יצורף לבקשה להיתר . דו"ח והנחיות אקוסטיות יצורף לבקשה  להיתר. 

במסגרת התכנית יתוכנן פיתוח ל שטח מגונן בין הגדר   משימות פיתוח בסביבת הפרויקט: −
המזרחית של בית הספר והמדרכה בשצ"פ. כמו כן תוכננה הרחבה לכניסה הצפונית לבית הספר 

 .מכיוון השפ"צ

 
 מידי. :זמן ביצוע

 

 :משולבחו"ד 
 (ודרום ואדריכל העיר )מוגש ע"י צוות יפו

 
 נית העיצוב והפיתוח האדריכלי לאישור הוועדה המקומית בכפוף להתאמות הנדרשות:לקדם את תכ

 לאולם, על מנת לפנות את שטח המרפסת להולכי רגל. רהאוויהצגת מיקום חלופי למתקני מיזוג  .1
 א'.קומה בחינת חלופה לביטול עמוד בסמוך לפתח היציאה מהמעלית בקומות קרקע ו .2
 יתוח )הוספת נטיעות וגינון( במפגש בין המגרש לשצ"פ.הרחבת הכניסה למגרש מהשצ"פ ופ .3
 לכלול את גינת התבלינים בתחום התכנית ולבחון תפקודה ומראה ע"י אדריכל הנוף.על התכנית  .4
 .בחינת יועץ בנוגע לרדיוס הנדרש עבור רכב הכיבוי, הזזת העמודים עשויה לצור עיכובים .5
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 :יפו-בעת"אהתייחסות הגופים המקצועיים  – מהלך הדיון
 

התכנית קודמה בשיתוף פעולה בין משרד האדריכלים, עזרה וביצרון משרד  אדר' העיר
 אדריכל העיר וצוות התכנון, התכנון המוצע הולם ותואם את הנדרש.

ממליץ לקדם את החלופה בה המזגנים אינם ממוקמים במרפסת, בעיקר בשל 
רמת המעבים על האיכות האדריכלית הגבוהה של התכנון. מציע לבחון ה

 פלטפורמה מעל המרפסת.
"אולם ספורט ביה"ס נופים" קודמה כדי לאפשר בניית אולם ספורט  4544תכנית  צוות 

 בהתאם לצרכי בית הספר והקהילה.
התכנית קודמה ע"י אדריכל רועי חידו ממשרד דני לזר ובניהול עזרה וביצרון, 

ת העיצוב תואמת את כיום מוצגת תכנית העיצוב בהתאם לתכנית צ', תכני
 התב"ע.

באולם המוצע ממוקמים גופי מיזוג בשתי חלופות, הצוות תומך במיקום המעבים 
 כך שלא יפגעו ברציפות המרפסת.

 
 :החלטת מה"ע

 לקדם את תכנית העיצוב לאישור הוועדה המקומית בכפוף לחו"ד הצוות. 
תקציבית, יש להעלות את המעבים לגג  מיקום המעבים יתואם עם הממונה העירוני ובמידה וניתן מבחינה

 מבנה אולם הספורט.
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 ועדה מקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:

 
  

 
 כתובת:

 13, מגן אברהם 48, שד' ירושלים 14 – 8יהודה הימית 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

מספרי חלקות  שחלק/כל הגו סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 91  חלקי  7076

 73  חלקי  7081

 
 מ"ר 6,219: שטח התכנית

 
 אדריכל עפר סגל –אסף סגל אדריכלים בע"מ  מתכנן:

 
 קן התור  יזם:

 
 פרטית בעלות:

 
 : מצב השטח בפועל

 קומות כולל קומת קרקע. 4בניינים מאוכלסים, בני  4במתחם 
יחד' בקומה,  12כניסות  ו 6חנויות לרחוב,  10קומות,  4: מבנה בן  8-10/ יהודה הימית  48שד' ירושלים 

 יחד' 38סה"כ 
 , בניין לשימור ג' בן ארבע קומות עם חנות בקומת הקרקע.12יהודה הימית 
 יחד' 23יחד' בקומה, סה"כ  6כניסות  ו 3קומות,   4: מבנה בן 14יהודה הימית 

 יחד' 40יחד' בקומה, סה"כ  10כניסות  ו 5קומות,  4בן : מבנה  13אברהם מגן 
 מקומות חניה. 101במתחם רחבה פנימית המשמשת לחניה של כ 

 יחד' 101סה"כ 
 עוד בקרקע, מקלטים, מחסן, מקום ריכוז אשפה.
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 : מדיניות קיימת
 
 ות וחצי.קומ 2, במבני השיכון ביפו תותר תוספת של 38עפ"י מדיניות הועדה המקומית לתמ"א  

 
 

 :מצב תכנוני קיים
 

 מתחם יהודה מרגוזה – 2530תב"ע תקפה )שם ומספר(:  
 מגורים ב עם חזית מסחרית לשד' ירושלים ורח' יהודה הימיתיעוד קיים:  

 מ"ר 6,219שטח התכנון:  
החלה  קובעת את ייעוד המגרש כאזור מגורים  ב' עם חזית מסחריתלשדרות  2530:  תב"ע זכויות בניה 

 ירושלים ורח' יהודה הימית.. 
 .60%כתמריץ לשיפוץ ושימור המבנה, בתכסית של  40%ועוד  190%זכויות הבנייה הן 

 
 תכנית נתונים

  מ"ר 6,219 שטח   1
  מ"ר 220.6 מתוכו שטח מגרש מבנה לשימור  2
3 

ור
מ

שי
 ל

ה
בנ

מ
ש 

גר
מ

ל 
ול

 כ
א

ל
 

 2530 מ"ר 5,999 שטח לחישוב זכויות 
 13,797.70 230% יה מעל הקרקעסה"כ שטח לבנ 4

 מ"ר
2530 

 2530 מ"ר 506  230% שטח לבניה מבנה לשימור 5
 3,653.40 60% סה"כ תכסית מותרת 6

 מ"ר
2530 

 2,399.60 40% שטח שירות מעל הקרקע 7
 מ"ר

2530 

 1ע מ"ר 5,999 שטח שירות מתחת לקרקע 8
 2530 4 מספר קומות מותר 9

10    
מ"ר ליחד' וממוצע  14עד  מרפסות 11

 מ"ר 12
 תקנות התכנון

 2530מתוך  מ"ר 3,449.9 סה"כ לבניה בקומה  12
 2530 תחום מותר לבניה  קווי בניין 13
 

מחייבת תוכנית בינוי ועיצוב באישור הועדה המקומית למימוש ההרחבות. תכנית הבינוי  2530תוכנית 
להוראות התב"ע חלה התוכנית חלה גם על הבנה לשימור  מוגשת בשם  ארבעת מבני השיכון אולם בהתאם

 . 12ברח' יהודה הימית 
 

 :מצב תכנוני מוצע
 

 תיאור מטרות התכנון:  
 זאת ע"י: 38מטרת התוכנית היא הרחבת הדירות ע"פ התוכנית התקפה, וחיזוק הבניינים בהתאם לתמ"א 

 :  2530תב"ע  לבניה בהתאם לנספח הבינוי של םקביעת קווי בניין מקסימאליי .1
מ' בין המבנים  כמפורט  14 – 7הצמדות לגבול מגרש  בארבעת החזיתות ושמירה על מרווחים של 

 בהמשך
 הגדלת שטח קומת הקרקע עבור מבואות, מסחר ומגורים. .2

 הגדלת שטח הקומה הטיפוסית עבור הוספת ממדים, הרחבת דירות ומרפסות.
 יח"ד חדשות. 74מה הטיפוסית עבור תוספת שתי קומות למבני השיכון בקונטור הקו

מ' ובסה"כ  כולל חדרי יציאה לגג+  23-קומות למבני השיכון במתחם עד לגובה של כ 2.5הוספת  .3
 מ' 1.3מעקה גג עליון של 

 הסדרת חניה תת קרקעית למבני השיכון .4
  הסדרת מיקום ותפעול לחדרים טכניים כגון חשמל, מים,  חדרי אמירת אשפה, פילרים וכו' .5
 יעת הוראות לפיתוח ונוףקב .6
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 קביעת הוראות  לעיצוב חזיתות .7
 
 
 
 
 

 פירוט יעדים/שימושים:  
 

 זכויות בניה:
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

   24 3700 15270  0 254 15270 מגורים
     400  0 6.6 400 מסחר

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 
 יח"ד:

 95 שטח ממוצע ליח"ד: 
 מ"ר:  35-45מספר יח"ד ששטחן 
  מ"ר:  45-90מספר יח"ד ששטחן 
 175 מ"ר:  90-120מספר יח"ד ששטחן 

 מ"ר: 120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 )לא כולל בניין לשימור( 175סה"כ יח"ד: 

 
 נתונים נפחיים:

  6.5ות: מספר קומ
 מ' )כולל קצה מעקה גג עליון ( 24.00גובה: 

 60% -2350ע"פ התוכנית הראשית תכסית:  
  2530לכל החזיתות, מרווחים פנימיים ע"פ תכנית ההרחבות  0קווי בניין:  

מ' למעט הבלטת לובאים באברהם  14 – 13לבין המבנה באברהם מגן  19מרווח בין המבנה ביהודה הימית 
 מ' 2מגן בכ

 מ' 7 – 13)יעקב אבוטבול( לבין אברהם מגן  14מרווח בין יהודה הימית 
 

 
 תוכנית פיתוח
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 חזית לרח' יהודה הימית

 
 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 כללי

ויפו  המיקום המיוחד של הפרויקט מאפשר את המפגש בין יפו ההסטורית, שוק הפשפשים הנמל

המודרנית של השיכונים. בבסיס העיצוב הן בבחינת אופי החזיתות, הגובה, החומרים והחלל עומד 

המפגש הזה ומתווה את הקו התכנוני לפרויקט. צבעוניות עדינה )לבן שבור( כיכר פנימית מוגדרת, 

ת יפו אלמנטים אדריכליים  וריינטלים כגון המשרביות, הצמחיה והתריסים דמויי העץ מביאים א

העתיקה, הגובה, הקוים האופקיים הברורים הציפוף מביאים את השיכונים. ההזדמנות ליצור מפגש 

 מיוחד וייחודי עומדים בבסיס העיצוב והתכנון.

  

 אפיון המבנים בפרויקט   

תוספת בינוי ומרפסות למבנים קיימים ללא דירוג תוך שמירה על אופיים וצורתם  – תיאור כללי .א

קומות חדשות,  2.5 -ת רחבה פנימית לשימוש הדיירים במתחם, תוספת מעלית והכללית התוחמ

הרחבת לובאי כניסה, תוספת מסחר המשתלב עם המסחר הקיים בקומת הקרקע לשמירה על 

אופי הרחוב והמשכיותו.

 :גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ב

  קומות על גבי  3ים בעלי קומות למבנים קיימ 2.5מ' לאחר תוספת של  26.40המבנים בגובה של

מפלסים(. בנוסף המבנים יכללו  4קומת קרקע המשמשת חלקה למסחר וחלקה למגורים )

מפלסים )קומת מרתף +  7.5קרקעית. סה"כ המבנים יהיו בעלי -קומת מרתף עבור חניה תת

 קומות(. 5.5קומת קרקע + 

  מ'. גובה מרתף  3.15ל גובה קומה טיפוסי יקבע עפ"י הקיים. קומות חדשות יהיו בגובה ש

 מ'. 4.20קרקעית יהיה -לחניה תת

 "מתחם יהודה מרגוזה" –2530קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מפורטת מס'  - קווי בניין .ג

 0קו בניין ליהודה הימית  

 0קו בניין ליעקב אבוטבול 
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  48פינת שדרות ירושלים  8יהודה הימית  2530(-)
 

 

2007מבא"ת ספטמבר   22עמ'   

 

 0קו בניין לאברהם מגן 

0קו בניין לשד' ירושליים 

 למעט מבני הלובי באברהם מגן 2530ימיים יהיו ע"פ תכנית מרווחים פנ -מרווחים פנימיים  .ד

מ' 12מ' ובלובי יעמוד על  14המרווח הפנימי בין הבניינים עומד על 

          הפרוייקט יבנה בשלב אחד .ה

      

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת   

י עץ לחציצה בין הבניינים יהיו מחופים בטיח אקרילי בגוון לבן וישלבו אלמנטי דמוי – חומרים .ה

מרפסות, למסתורי כביסה ולהצללה, כגון תריסים דמויי עץ או רפפות. שילוב של אלמנטי 

משרבייה בקצוות הצדדיים של שורות המרפסות ומעקה פלדה קל.

קביעת הוראות לעניין מרפסות: -מרפסות  .ו

  דגישות את ס"מ. המרפסות מ 670-700ס"מ, אורכן המרפסות בין  140-160עומק המרפסות בין

האופי האופקי של המבנים וגם הן מחופות בחלקן החיצוני בטיח אקרילי בגוון לבן. מעקה 

פלדה קל. המרפסות מנותקות חלקית מעמודי החיזוק על מנת לתת מראה אופי ולא לחבר 

אותן לאלמנט אנכי.

המרפסות משמשות גם כאלמנט הצללה וקירוי. .ז

ילוט העירוניות. שילוט קבלן על חזיתות מבנים בהתאם להנחיות הש שילוט מסחרי -שילוט .ח

יהיה רק בקומת הקרקע ובהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית.

 מעל השילוט לרחוב שד' ירושליים תבוצע הסתרה של המערכות ע"י רפפה .ט

חזית חמישית .י

 יוסתרו ע"י מעקות בנויים ויהיו מוגנים אקוסטית. מתקנים טכניים על הגגות

 קומת הקרקע/קומת הכניסה    

  כניסות המבנים .ד

  הכניסות למבנים יהיו מהחצר הפנימים של המתחם. כניסת רכבים תהיה מרח' יהודה הימית

 קרקעי.-אל תוך האיזור הפנימי בו תמוקם רמפה לירידה לחניון התת

 קומת הקרקע .ה

 הקרקע  המבנים תוחמים רחבה שתהיה משותפת לכל דיירי המתחם. כמו כן, יח"ד בקומת

הפונות לרח' יעקב אבוטבול או רח' מגן אברהם יהיו דירות גן.

  תתאפשר הצמדת הגינות ע"פ התוכנית, לא תתאפשר הקמת מצללות )פרגולות(,  –דירות גן

 ס"מ מפני מפלס הקרקע הגבוהה. לא תותר הצבת מחסנים. 60גדרות בנויות יתאפשר עד גובה 

 שטחים משותפים בנויים .ו

  אשפה ואיסוף נייר. חדרי מדרגות ומעליות לחניון, מקלטים.מבואות, חדרי
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ימוקמו שני חדרי אצירת אשפה בהם גם תתבצע דחיסת  – אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ח

 קרטונים.

 הנחיות הפיתוח הסביבתי

 שטחים פתוחים /זיקות הנאה  

 ר כל הרחבה הפנימית תהווה שטח פתוח משותף של דיירי המתחם ותרשם זיקת הנאה עבו

החלקות בתחום התכנית.

 

 שטחהפיתוח     

הוראות הכוללות:א. 

  ס"מ לצמחיה( 50לעצים ו 1.5בהתאם לסוג הצמחייה או העץ )עומק גנני מינימלי יש לשמור על

מהנדס העיר או מי  שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י –גמישות 

על תיקוניה ומדיניות  38מעבר להוראות תמ"א  כדי לאשר שטחי בניהאין בתכנית זו ב.  מטעמו

 .הוועדה המקומית לנושא זה

 
 
 

 :טבלת השוואה
 מצב מוצע  מצב קיים נתונים
 סה"כ זכויות בניה

 מעל הקרקע
 אחוז 312 אחוז 143 אחוזים

 18800 8617 מ"ר
 אחוז 50 אחוז 38 אחוזים זכויות בניה לקומה

 3007 2313 מ"ר
 +גג6 +גג4 קומות גובה

 כולל גג טכני עליון 24.0 1+ג12 מטר
 3289 2313 תכסית

 תת קרקעי – 171כ  לא בהיתר 101כ  מקומות חניה
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 : )מוגש ע"י צוות יפו(חו"ד צוות
 

ביפו, לאפשר את התחדשות השיכונים ביפו  38לתמ"א  77/78לפרסום  120028בהתאם להחלטת הועדה 
תוך שמירה על מרקם זה בהקשר ההיסטורי של התפתחות יפו וכן תוך התיחסות למיקומו של המבנה 

ותפקידו במערך האורבאני, בדגש על חיזוק השימושים המסחריים בקומת הקרקע והקשר בין הבנין 
 למרחב הציבורי.

 
בניה מכח תמ"א  המבנים המבוקשים הינם מבני שיכון )מלבד המבנה לשימור(, המאפשרים תוספת שטחי

תעשה  38. פרסום התוספת מתוקף תמ"א 2530ובמסגרת קוי הבנין שקבועים בנספח הבינוי של תב"ע  38
 לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.

  
 מומלץ לקדם את התוכנית לועדה המקומית בכפוף לתנאים הבאים:

לבניין, וזאת  יש לצמצם את המסחר בפינת הרחובות שדרות ירושלים ויהודה הימית עד לכניסה .1
 כדי לאפשר מעבר בצומת הרחובות. יש לתאם את הבינוי כתוצאה מנסיגת קומת הקרקע.

מ' מחזית המבנה לשימור, יש לייצר קירוי מעל רמפת הירידה  1.5יש לסגת עם המרפסות בכ .2
 לחניון אלמנת להתרחק ככל הניתן מהמבנה לשימור.

 יש לתאם עם אדריכל העיר וצוות התכנון : .3

a. פיתוח קומת קרקע  תוכנית 

b. מרתפים  רחומרי גמר וחזיתות , מיקום מעבי מזגני, מיקומי מערכות טכניות, אוורו
 ומסחר, גידור גינות מוצמדות.

c. .שביל אופנים ביהודה הימית וחתכי רחוב מקיפים 

d. תיאום סופי של גובה הבניין 

 תיאום סופי מול מח' רישוי, שפ"ע, תנועה. .4

 :יפו-פים המקצועיים בעת"אהתייחסות הגו – מהלך הדיון
 

מברך על התכנון המוצע ועל שיתוף הפעולה בין המתכננים לצוותים המקצועיים  אדר' העיר
בעירייה, ליצירת תוצר ראוי. התכנון המוצע מציג בשורה לפרויקטים של 
התחדשות עירונית במרקם קיים ומספק פתרונות תכנוניים המתייחסים 

 על האילוצים השונים. להתחדשות ולעיבוי בניה קיימת
 מברכת על השינויים בתכנון ומבקשת לראות נספח מעודכן לפני הוועדה. תנועה
התכנון המוצע מהווה שיפור משמעותי למתחם, יש להרחיב את המדרכה הנותרת  צוות 

 ביהודה הימית לאחר תוספת המסחר ולהשלים תיאום ע"פ חוו"ד הצוות.
 

 :החלטת מה"ע
 מוצע. יש להביא את התכנון לוועדה בהקדם בהתאם לחוו"ד הצוות.מברך על התכנון ה
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 בית ספר נתיב 
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 : את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 יפו -ועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב 

 
 מיקום:

 ,שכונת התקווה , תל אביב יפו 45דרך דיין משה 
 כתובת:

  45דרך דיין משה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 

 חלקה מספר חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 35 חלק מוסדר 6892

 
 

 : שטח התכנית
 דונם 6.2שטח המגרש בתכנית זו כ 

 

 יזם התכנית:

 עיריית תל אביב יפו
 
 

  :עורך התכנית

 076-5480006, תל אביב, טל: 106ליאור לייטמן, אדום אדריכלים, שדרות הר ציון 

 
 : מצב השטח בפועל

 2. המבנה הקיים בן 21מבנה בית ספר נתיב. ביה"ס משמש כמוסד לחינוך מיוחד לילדים ונוער עד גיל במגרש קיים 
כיתות חינוך מיוחד, חדרי טיפולים, חדרי טכנולוגיה וחדרי עזר. בנוסף קיים מגרש ספורט פתוח וכן  12קומות  ומכיל 

 מצויים עצים בחצר בית הספר.
 

  :מצב תכנוני קיים

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 תא/מק/צ'. 507-0271700תכנית מס' 
 תנאי להגשת בקשה למתן היתר בניה יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי למגרש כולו.

 
  :מצב תכנוני מוצע

 
קומות הממוקם בסמוך למגרש הספורט ומדרום למבנה הקיים. בית הספר  2התכנון המוצע מציג תוספת מבנה בן 

ראשית לבית הספר הינה מרחוב דיין משה. המבנה החדש ישמש עבור השלמת חללים יכלול  שני מבנים. הכניסה ה
 כיתות, ויכיל אולם רב תכליתי  וחדרי טיפולים.  12בהתאם לפרוגרמה של משרד החינוך עבור בית ספר בן 

 
 נתונים:טבלת 

 
 תא/מק/צ'תכנית  מוצע קיים נתונים

שטחים 
 עיקריים

 (400%מ"ר  ) 24980 -כ  מ"ר 2400כ  מ"ר 1796 מ"ר

 מ"ר שטחי שרות
 10 2 2 קומות גובה

 60% 27% -כ 22% אחוזים תכסית 
 85% 3% 3% אחוזים תכסית מרתף

 

 זכויות בניה :

 מ"ר )ברוטו(. 600סך שטחי הבניה המוצעים בפרויקט עבור המבנה הנוסף עומדים על כ 
 משטח המגרש.  39%סך זכויות הבניה עומד על כ 

 צוב מנצלת את זכויות הבניה מכח תכנית תא/מק/צ' לצורך מימוש פרויקט זה.תכנית העי
 

עיקרי הוראות התכנית

 הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי : .א
מטר. תותר  28.80הכניסה למבנה תהיה מחצר בית הספר  מפלס הכניסה הקובעת יעמוד על  – כניסה קובעת .1

 מ' באישור אדריכל העיר. 1גמישות של עד 

 קומות.  2מבנה בית הספר בן  – ותקומ .2
 תוספת מבנה לבית הספר מתוכנננת בשלב אחד. – שלבי ביצוע .3

 קווי הבנין יהיו ע"פ הוראות תכנית תא/מק/צ : – קווי בנין .4
 מטר 0קו בנין לחזית רחוב דיין משה                                

 מטר 0      קו בנין לחזית רחוב דרך ההגנה                       
 מטר 0קו בנין צידי מערבי  )הפונה לשטח מבני ציבור(     
 מטר 0קו בנין צידי דרומי )הפונה לדרך(                           

 
 הוראות בדבר פיתוח: .ב

 במגרש בוצע סקר עצים. מרבית  העצים לשימור. העצים יסומנו ויוגנו במהלך העבודות.  – עצים לשימור .1

 נוי בגדרות .אין שי – גדרות .2

פתרון האשפה ישולב בתחום המגרש, כחלק מגדר בית הספר. הגישה אליו תהיה מרחוב משה דיין.  –אשפה  .3
 כמוצג בתכנית.

 
 תשתיות  .ג

קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו באופן שלא יפגע בעצים לשימור או במבנים תת קרקעיים )כגון  .1
 המקלט הקיים התת קרקעי(.

ג בתכנית הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרישות שרותי הכבאות, הל"ת וחוזר מנכ"ל גמל מים, כמוצ .2
 משרד החינוך.



 

 

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .ד

יינתן אישור לנושא חומרי הגמר, . HPL, ולוחות יתח, בטון, אלומיניום, זכוכייותר שימוש בט     -חומרים  .1
 .אדריכל העיר לעת מתן היתר 

 יה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה.השילוט יה – שילוט .2

 חזית חמישית  .3
 גגות המבנים יטופלו ע"פ קובץ ההנחיות לעיצוב מבנים של עיריית תל אביב.

בהיקף הגגות הטכנים ימוקם מעקה בחומר וצורה המתאימים לחזית המבנה, בגובה אשר יסתיר את 
 המתקנים הטכנים מהסביבה.

 
 

  ההמבנהדמיית 

 

 

 ביות הפרויקטשל

 מצב מוצע                                                                   מצב קיים 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  שטחהפיתוח תכנית 
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 : )מוגש ע"י צוות מזרח(אדריכל העירחו"ד 
 

ית לאחר אין מניעה תכנונית לאשר הבקשה להקמת המבנה המבוקש ולהביא הבקשה לדיון בוועדה המקומ
 התייחסות לסעיפים מטה:

ולהציג  2011יש לבחון ולהציג את מיקום הבינוי המוצע על גבי התוספת האחרונה במגרש משנת  .א
 המשמעויות לחלופת בינוי שונה בדופן דרך ההגנה.

יש להציג חלופה עיצובית לחזיתות המבנה. .ב

 :יפו-התייחסות הגופים המקצועיים בעת"א – מהלך הדיון
 

לאור החשיבות הציבורית הגבוהה שבהרחבת בית הספר והאוכלוסייה שהוא  ס' מה"ע
משרת, אמליץ לקדם את התכנון במהירות הנדרשת. יחד עם זאת, היעדר 

התיאום עם הצוותים המקצועיים אינו תואם את נהלי העבודה שגובשו לבחינה 
 וקידום תכנון ואישור מבני ציבור.

אדר' העיר וצוות התכנון. למרות התיאום החסר, לא בוצע תיאום מספק עם  אדר' העיר
 אמליץ לקדם בגלל דחיפות הפרויקט.

 אין מניעה תכנונית לאישור הבקשה. צוות 
 מוצע לבחון שינוי מיקום פחי האשפה בכניסה הראשית למבנה

 
 :החלטת מה"ע

 
 .מאשר את קידום התכנון המוצע מבקש לראות את בדיקת ההתכנות של טולה עמיר למבנה.
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 

 מיקום:

 ,שכונת נווה שרת ,תל אביב 45בית אל 

 

 כתובת:

 יפו -תל אביב 

 שכונת נוה שרת

 45בית אל 

 

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:

 

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן

 מספרי חלקות

 בחלקן

  30 חלק מוסדר 7321
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 8.03: שטח התכנית

                  076-5480006, תל אביב, טל: 106ליאור לייטמן, אדום אדריכלים, שדרות הר ציון  מתכנן:

 יפו-הועדה המקומית תל אביב יזם:

 יפו-עיריית תל אביב בעלות:

 :מצב השטח בפועל

יוחד, קונסרבטוריון, מגרש ספורט כיתות חינוך מ 4-כיתות לימוד ו 12במגרש כיום ישנו בית ספר קיים בן 

ועצים בוגרים. הכניסה הראשית כיום היא מהצטלבות שבילי להולכי רגל מרח' ראול ולנברג ומרח' קהילת 

 .קליבלנד

 : מדיניות קיימת

 תא/מק/צ'. 507-0271700תכנית מס' 

אדריכלי  תנאי להגשת בקשה למתן היתר בניה יהיה אישור הוועדה המקומית לתכנית פיתוח ועיצוב

 למגרש כולו.

 

 :מצב תכנוני קיים

 תא/מק/צ'.  507-0271700  תב"ע תקפה )שם ומספר(:

 שטח למבני ציבור.  יעוד קיים:

 דונם. 8.025  שטח התכנון:

 זכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(: 

 10מ' ולא יעלה על  40, עד  400%דונם המוקף שטחים ציבוריים: עד  1.5שטח ציבורי מעל  -על פי צ' 

 בכפוף לאישור מה"ע. 0קומות. ניתן להגיע עד קו בניין 

 

 :מצב תכנוני מוצע

 תיאור מטרות התכנון:  

כיתות חינוך מיוחד, מרחבים  2כיתות אם,  6קומות, הכוללת  3מוצעת תוספת מבנה לבית הספר בן 

ית הספר ימוקם בחלקה הדרום מוגנים וחדרי ספח בהתאם לפרוגרמת משרד החינוך. מבנה התוספת לב

מזרחי של החלקה, הכניסה תשתלב עם הכניסה הראשית כיום הנמצאת בהצטלבות שביל הולכי הרגל 

 המתחיל מרח' ראול ולנברג ושביל הולכי הרגל המגיע מרח' קהילת קליבלנד.

 יעוד שטח למבני ציבור ושימוש מבני חינוך.פירוט יעדים/שימושים:  

 

 :אהוהשוו זכויות בניה

 תא/מק/צ'תכנית  מוצע קיים נתונים

שטחים 

עיקריים + 

 שרות

 (400%)  32,100  5049כ  3649כ  מ"ר

 

 10 3 3 קומות גובה

 60% 22%כ  19%כ  אחוזים תכסית 
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 85% 12%כ  12%כ  אחוזים תכסית מרתף

 

 מ"ר )ברוטו(. 1400סך שטחי הבניה המוצעים בפרויקט עבור המבנה הנוסף עומדים על כ 

 משטח המגרש.  63%סך זכויות הבניה עומד על כ 

 תכנית העיצוב מנצלת את זכויות הבניה מכח תכנית תא/מק/צ' לצורך מימוש פרויקט זה.

 

עיקרי הוראות התכנית:

 הוראות בדבר בינוי ועיצוב אדריכלי : .ה

 הכניסה למבנה החדש תהיה דרך חצר המשחקים ואזור מגרשי הספורט,  – כניסה קובעת

 בות עם  הכניסה הראשית הקיימת לבית הספר.בהשתל

 מ' באישור אדריכל העיר. 0.5מטר. תותר גמישות של עד  27.90מפלס הכניסה הקובעת יעמוד על  .5

 קומות מעל לקומת הכניסה הקובעת. 2קומות.  3מבנה בית הספר בן  – קומות .6

 תוספת מבנה למגרש מתוכננת בשלב אחד. – שלבי ביצוע .7

 הבניין יהיו ע"פ הוראות תכנית תא/מק/צ : קווי – קווי בניין .8

 מטר 0קו בנין לחזית רחוב בת אל                                         

 מטר 0קו בנין צידי צפון מזרחי                                             

 מטר 0קו בנין צידי דרום מערבי                                           

 מטר 0קו בנין אחורי דרום מזרחי  )הפונה לשצ"פ(              

 הוראות בדבר פיתוח: .ו

 במגרש בוצע סקר עצים. מרבית העצים יסומנו ויוגנו במהלך העבודות. –עצים לשימור 

 יתוכננו בהתאם לתכנית צ' . – גדרות .4

גדרות ברחובות מהאשפה יהיה כחלק  מסתורמיקום פתרון האשפה ישולב בתחום המגרש,  –אשפה  .5

 הסמוכים.

 תשתיות  .ז

 קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו באופן שלא יפגע באפשרות בינוי עתידית. .3

גמל מים, כמוצג בתכנית הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרישות שרותי הכבאות, הל"ת וחוזר מנכ"ל  .4

 משרד החינוך.

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .ח

יינתן אישור לנושא חומרי הגמר, . HPL, ולוחות יתח, בטון, אלומיניום, זכוכיש בטיותר שימו     -חומרים  .4

 .אדריכל העיר לעת מתן היתר 

 השילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה. – שילוט .5

 חזית חמישית  .6

 גגות המבנים יטופלו ע"פ קובץ ההנחיות לעיצוב מבנים של עיריית תל אביב.

ות הטכנים ימוקם מעקה בחומר וצורה המתאימים לחזית המבנה, בגובה אשר יסתיר את בהיקף הגג

 המתקנים הטכנים מהסביבה.

 



 פורום מה"ע
18/12/2016 

 בי"ס משה שרת 
 

 

2007מבא"ת ספטמבר   34עמ'   

 

 

 

 ה:המבנהדמיית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שלביות הפרויקט:

 מצב קיים                                                                    מצב מוצע

 
 
 
  

 
 
 
 

 י הסבר נוספים:  עקרונות ודבר

 

 תחבורה, תנועה, תשתיות:  

 

 עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:  

 

 מידי :זמן ביצוע

  

 : )מוגש ע"י צוות צפון(חו"ד צוות
 

 מומלץ לקדם את התכנית לדיון בועדה בתנאים:



 פורום מה"ע
18/12/2016 

 בי"ס משה שרת 
 

 

2007מבא"ת ספטמבר   35עמ'   

 

 
מטרים ולהציג התייחסות לכך בתכנית  5יש להבטיח מעברים ציבוריים ברוחב של לפחות  .1

)בסביבת התכנית(. אחד מדרום לתכנית )שביל ממזרח למערב( ואחד מערב לתכנית )שביל מצפון 
 לדרום(. מצ"ב תרשים.

 יש לתאם הרכיבים הבאים עם צוות צפון ואדר' העיר לפני דיון בועדה: .2
 פיתוח השטח .א
 חזיתות וחומרי גמר .ב
 ם הקונסרבטוריון(מיקום גדרות )והסרת גדרות במתח .ג
 מיקום מערכות טכניות .ד

 

 :יפו-התייחסות הגופים המקצועיים בעת"א – מהלך הדיון

מעברים 
ציבוריים ברוחב 

 מטרים לפחות 5
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יש לתאם את התכנון עם אגף שפ"ע המקדם תכנון למתחם כולו. יש להציג תכנון  אדר' העיר

עדכני לפיתוח המגרש בהתייחס לחלופות מיקום וגודל מגרש הספורט ושילובו 
 בחצר.

 התכנית קודמה בהתאמה לתכנית הצל למתחם מבני הציבור בכללותו. צוות 
 צוב נפרדת.יהמשך הפיתוח ייעשה גם הוא ע"פ תכנית הצל בתכנית ע

 
 :החלטת מה"ע

 לקדם את התכנון המוצע בהתאם לחוו"ד צוות.
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 הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 מיקום:
 לוחמי גליפוליהרחובות לה גוארדיה מדרום, וינגייט מצפון, יגאל אלון ממערב ו מבני שיכון טוריים בין 6

 ממזרח. 
 

 
 

 כתובת:
 יפו -תל אביב 

 שכונת יד אליהו
 35-45לה גוארדיה 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
  7,8,9,10,11,12 חלק  7097
  334 חלק  6133

 
 דונם 13.3967 : שטח התכנית

 
 אדר' גיל שנהב, כנען שנהב אדריכלים בע"מ מתכנן:

 
 חברת עזרה וביצרון יזם:

 
 יפו-פרטיים, עת"א בעלות:

 
 בניני מגורים טוריים.  6מגרשים ובהם  6התכנית כוללת : מצב השטח בפועל
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כניסות,  3קומות,  3יחידות דיור בגובה  18-20ועליו מבנה טורי בן  2.2-כל מגרש בשטח אופייני של כ

פי -,(. שטח דירה )על35,37,39,41,43,45מגרשים )לה גוארדיה  6גוארדיה. סה"כ -מאונך לחזית רחוב לה

 110-( מגיע לכ2324, 2323מ"ר, ועל פי תכנית הרחבות דיור  )תכניות מפורטות  75-78'( הינו Kתב"ע '

 מ"ר עיקרי. 

 
  

 
אליהו, אדר' -)יד 9אושר בוועדה המקומית מסמך המדיניות למרכז רובע  2010בשנת : מדיניות קיימת

דני לזר(. מסמך זה מהווה את התשתית התכנונית לאזור בכלל ולתכנית המוצעת בפרט, ואף הוטמע 

 )נתקבלה החלטה למתן תוקף בתנאים(.  5000במסמכי תכנית המתאר העירונית תא/

-אזור ל'אזור מגורים בבניה מרקמית הכולל חזית מסחרית לאורך רח' להמיועד ההתכנית המתאר פי -על

דונם,  1.5במגרשים בשטח שמעל  4קומות, רח"ק מירבי  8(, בבנייה בגובה עד 5000גוארדיה )תשריט תא/

(. ב'נספח אזורי' תכנון 5000וכן "מרקם ובו בניה נקודתית חריגה לסביבתה" )נספח עיצוב עירוני' של תא/

 ר הכולל הוראות לעיצוב רחובות. -91( מוגדר הרחוב כמתחם 903)מתחם 

 ביוזמת הועדה המקומית ומשהב"ש. 4123בתחום התכנית המוצעת מקודמת בימים אלו תכנית תא/

  
 

 :מצב תכנוני קיים
 

 .1-, ע1-, ג38/3, תמ"א K ,2323 ,2324: תב"ע תקפה
  , מגרש מיוחד4מגורים איעוד קיים:  

 דונם 13.3967שטח התכנון:  
מותרת הקמת בתי  1, באזור מגורים Kפי תכנית -עלזכויות בניה )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(:  

דירות וכן רשימת שימושים נוספים הכוללת בין היתר משדים למקצועות חופשיים, בנינים למוסדות 

 לקומה.  18%ומות, ק 3שלטון, השכלה וצדקה, מרפאות ועוד. באזור מגורים מותרים בנינים בגובה 

( ניתן להרחיב את הדירות לשטח עיקרי 2324, 2323פי תכנית להרחבת דירות )תכנית מפורטת מס' -על

 מ"ר. 108-110

' )יציאות לגג( וכן תכנית מתאר 1-כן, על שטח התכנית המוצעת חלות תכנית מתאר מקומית 'ג-כמו

 ' )מרתפים(.1-מקומית 'ע

 
 

 :מצב תכנוני מוצע

בני המגורים בלב שכונת יד אליהו ולאורך רחוב לה גוארדיה לאור מסמך המדיניות למרכז התחדשות מ
אשר הומלצה להפקדה ע"י הועדה המקומית בישיבתה  4123ותכנית תא/ 5000, תכנית המתאר תא/9רובע 
 (.2ב' מספר 14-0015)פרוטוקול  18.06.14מיום 

ם תחתם. התכנון ישלב מתן האפשרות הגדרת מתחם תכנון המאפשר הריסת המבנים והקמת חדשי
לשלביות הבינוי. התכנית תטמיע את ההפקעות הנדרשות בפינות הצמתים ברחוב לה גוארדיה ואת שילוב 
שביל האופניים ברחוב לה גוארדיה. קביעת הנחיות לפיתוח השטח הפרטי הפתוח והתניית רישום התראה 

 שמירת רצף שטחי הציבור בשכונה. לזיקת הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים לשם 
קביעת חזית מסחרית בקומת הקרקע ובחזית לרחוב לה גוארדיה, הסדרת הכניסה למתחם מרחוב וינגייט 

 והסדרת חניה תת קרקעית עבור דייריו )לרבות פינוי אשפה, פריקה וטעינה(. 
 
 

 מהות הבקשה:
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יח"ד במבנים  420-ום התכנית ובניית כיחידות דיור קיימות, הריסת המבנים הקיימים בתח 114פינוי  .1

 יגאל אלון בבניין גבוה. –גוארדיה  -חדשים בבניה מרקמית לאורך הרחובות תוך הדגשת פינת לה

קומות + קומת גג משותף ירוק, מעל קומת קרקע  7.5גוארדיה בגובה -יצירת חזית חדשה לרח' לה .2

באופן שיסדיר תנועת הרכב וישלב בו גם  מסחרית גבוהה וקולונדה, וכן שינוי החתך האופייני לרחוב

 מסלולי אופניים.

בניית חניון תת קרקעי לשימוש הדיירים במתחם ופיתוח שטחים מגוננים משמעותיים לרווחת  .3

 הדיירים ותושבי השכונה עם אזורי שהייה בלב המתחם ומעברים ציבוריים המגשרים בין הרחובות. 

 לת המרחב הציבורי.הפקעות להרחבת הדרכים וזיקות הנאה להגד .4

 בניית שטחים למבני ציבור לרווחת התושבים בקומות הקרקע. .5

 
 

 פירוט יעדים/שימושים:  
 

 זכויות בניה:
 

 יעוד
 שטחי שירות שטח עיקרי

 2מתחת לקרקע  1מעל הקרקע  סה"כ מתחת לקרקע מעל הקרקע
 % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 197 26,400 109 14,540 37,800   282 37,800 מגורים

   2 320 960   7 960 מסחר
   1 150 450   3 450 מבני ציבור

 
 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 
 420 יח"ד:

 יח"ד לדונם 31.4צפיפות:  
מ"ר ליחידת דיור בינונית  115-מהדירות(, כ 20%מ"ר ליחידת דיור גדולה ) 125-כשטח ממוצע ליח"ד: 

מ"ר )כולל  112-מהדירות(. גודל דירה ממוצע כ 20%מ"ר ליחידת דיור קטנה ) 85-מהדירות(, כ 60%)
 ממ"ד(.

 84מ"ר:  45-90מספר יח"ד ששטחן 
 252מ"ר:  90-120מספר יח"ד ששטחן 

 84מ"ר:  120מספר יח"ד ששטחן מעל 
 420סה"כ יח"ד: 

 
 נתונים נפחיים:

 מעל קומת מסחר גבוהה 14.5עד: + קומת גג משותף ירוק, מעל הקרקע  5.5מספר קומות: מ:  
 קומות +קומת גג משותף ירוק, מעל לקרקע  5.5מ' לבניין בן  29מגובה: 
 קומות מעל קומת מסחר גבוהה 14.5מ' לבניין בן  57ועד           

 55%-כתכסית:  
 מ' לרח' וינגייט 3.5 קווי בניין: 
  מ' לרח' לוחמי גליפולי ולרח' יגאל אלון 3                   

 מ' לפחות( 4לרח' לה גוורדיה )רוחב קולונדה  0קו בניין               
 

 (.35,37,39,41,43,45מגרשים )לה גוארדיה  6בתכנית  מתחם  ובו עקרונות ודברי הסבר נוספים:  
חלקים במתחם, בכדי לתת גמישות והתכנות מקסימאלית לביצוע  2התכנית תאפשר שלביות ביצוע של עד 

 בפועל.
 

גוארדיה הכולל בין היתר גם -התכנית מציעה הגדרת חתך אופייני לרחוב להורה, תנועה, תשתיות:  תחב
 שביל אופניים. פתרונות החניה יהיו תת קרקעיים בלבד.

 
התכנית שומרת על אופי עיצוב )היבטים מקומיים, השפעה על קו הרקיע העירוני במקומות הרלוונטיים(:  

 קמי, מלבד נקודת ציון: מבנה גבוה בצומת יגאל אלון.השכונה הקיימת ע"י בינוי מר
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היקף, הגיון הקו  -התייחסות לסביבה )מעבר להיבטים כלליים של המדיניות, היבט פיזי ואיכות תכנונית 
 הכחול ושיקולים כוללניים(:  

 
 איכות סביבה )מטרדים, סקר אקלימי וכו'(:  

 
מגוננים משמעותיים לרווחת הדיירים ותושבי השכונה  פיתוח שטחיםמשימות פיתוח בסביבת הפרוייקט:  

 עם אזורי שהייה בלב המתחם ומעברים ציבוריים המגשרים בין הרחובות.
 
 
 

 :טבלת השוואה
 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים
 292  אחוזים סה"כ זכויות בניה

 מ"ר עיקרי 39,210  מ"ר

   אחוזים זכויות בניה לקומה
   מ"ר

+ גג משותף ירוק, מעל  5.5בין   קומות גובה
מעל קומת מסחר  14.5קרקע עד 

 גבוהה
קומות+ גג  5.5מ' לבניין בן  29מ  מטר

 57משותף ירוק, מעל לקרקע ועד 
קומות מעל  14.5מ' לבניין בן 

 קומת מסחר גבוהה
 55%-כ  תכסית

 חניות 500-כ אין מקומות חניה

 
 :זמן ביצוע

  
 

 צוות מזרח(: )מוגש ע"י חו"ד צוות
עקרונות התכנית תואמים את מדיניות התכנון לשכונה ולרחוב לה גווארדיה בפרט לפיכך מומלץ על קידום 

 התכנית לדיון להפקדה בוועדה המקומית.

מ' )גובה רצפת הקומה  29מומלץ לקבוע כי גובה הבינוי לאורך רחוב לה גווארדיה לא יעלה על  .1
 העליונה(.

ויחס הדירות הגדולות לא  30% -המוצע יחס הדירות הקטנות לא יפחת מ לקבוע כי בתמהיל הדירות .2
 . 15%-יעלה  על

 מ"ר )פלדלת(. 80יש לקבוע שטח ממוצע ליח"ד שלא יעלה על  .3

 יש להשלים בחינת קווי הבניין העיליים והתאמתם ליתר התכניות ברחוב לה גווארדיה. .4

 (.טרם נמסר חוו"דופיתוח ) השלמת תיאום הבדיקה הכלכלית מול האגף להכנסות מבניה .5

מוצע לבחון הפחתה בהיקף יחידות הדיור. קביעת היקף יחידות הדיור המוצעות תעשה לאחר מיצוי  .6
 הליך הבדיקה הכלכלית.

 הבטחת הסכם על תחזוקת השטחים המשותפים )קרן הונית או כל חלופה אחרת שתידרש(. .7

 ורך הרחובות ובתחום התכנית.רישום זיקות הנאה למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניים לא .8

השלמת תיאום התכנון לנושא הנחיות מהנדס ואדריכל העיר לעניין בניה ירוקה, ניהול נגר עילי, בחינת  .9
השפעות הצללה בתחום התכנית לרבות המלצות לאזור בו מוצע מיקום השטחים לטובת שימושים 

 ציבוריים.

לעניין הקצאת שטחים לשימושים  השלמת תיאום ושילוב המלצות היחידה לתכנון אסטרטגי .10
 (.טרם נמסר חוו"דציבוריים בתחום התכנית )

 הבטחת כתב שיפוי. .11
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-אשר אושרה בוועדה המקומית ב 9התכנית תואמת עקרונות המדיניות להתחדשות עירונית בלב רובע 
 .5000ואת הוראות תכנית המתאר תא/ 22.12.2010

 :יפו-בעת"אהתייחסות הגופים המקצועיים  – מהלך הדיון
 

התכנון המוצע הוא תכנון טוב, לרבות השימוש הציבורי בגגות. במידה ונדרש,  אדר' העיר
 מוצע לאפשר תוספת שטחים לטובת שימושים אלו.

יש להציג ולתאם מיקום ותכנון השטחים המוקצים לטובת שימושים ציבוריים  מבני ציבור
 בתחום התכנית

וכה ומעמיקה. טרם מוצתה הבדיקה הכלכלית וכן התכנית חשובה ועברה דרך אר צוות 
 ההמלצה של היח' לתכנון אסטרטגי להקצאות לצרכי ציבור.

 יש לבצע תיאום הנדסי לתשתיות. תאגיד המים
 

 :)דיון זה נוהל ע"י מנהלת אגף תה"ע וס.מה"ע אורלי אראל( החלטת מה"ע
 

 וות ולמילוי התנאים הבאים:ממליצה לקדם את התכנית לדיון בהפקדתה בכפוף לחוות דעת הצ
 

 רמפות. 2יש להציג חלופת בינוי לשילוב  .1

 מ"ר עיקרי. 80יש לבדוק אל מול מדיניות עירונית של  –לעניין שטח יח"ד ממוצע  .2

חלופות עם שטחים בעלי אופי ציבורי  2בתכנון המוצע מתקבלים שטחי מסחר רבים. יש להציג  .3
בדיקה הכלכלית יש לבחון את עניין השימושים בעורף או שטחים לשימוש הדיריים. כחלק מה

 בקומת הקרקע.

 יש לבחון דופן הבינוי לרחוב יגאל אלון והנחיות לפיתוח המרחב הציבורי בדופן זה. .4

לאור תוצאות הבחינה הכלכלית לפרויקט המוצע ניתן לבחון את היקפי הבינוי הנדרשים ע"פ  .5
 .5000הוראות תכנית המתאר תא/

 איחוד וחלוקה ללא הסכמת כל הבעלים.התכנית תהיה תכנית  .6

 יש להשלים בדיקה כלכלית כתנאי לדיון בוועדה .7

 יש להשלים תיאום תשתיות כתנאי לדיון בוועדה. .8

 יש להשלים את כל מסמכי התכנית לדיון בוועדה המקומית. .9
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 הועדה מקומית: את התכניתאשר מוסד התכנון המוסמך ל

 

 
 

                     כתובת:

 8-18בגין   מנחם

 יפו -תל אביב 

 

 מיקום:

 3 ושטח ג' 4מצפון: יחידת תכנון מס' 

 7מדרום: יחידת תכנון מס' 

 8ויחידת תכנון מס'  3ממזרח: שטח ג' 

 7ומס'  4ומס'  6ממערב:יחידות תכנון מס' 

 

 גושים וחלקות בתכנית:

 

 

 

 

 

 :שטח התכנית

 דונם  9.107

 

  מתכנן:

מספרי חלקות 

 בחלקן

מספרי חלקות 

 בשלמותן

חלקה/כל 

 הגוש

סוג 

 הגוש

 ושג מספר

 7101 מוסדר חלק מהגוש 8 
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 ת"א, 36, הנמל משה צור אדריכלים בוני ערים בע"מ

 , בני ברק 9סיטי בי אדריכלים, מצדה 

 

 קבוצת רכישה "יונייטד שרונה"  יזם:

 

 מדינת ישראל  בעלות:

 : קבוצת רכישה "יונייטד שרונה"חוכרת

 

 : מצב השטח בפועל

מבנים  3-( הכוללים את מבני רשות השידור ו3000קיימים מבנים שנועדו להריסה )עפ"י תוכנית תא/ 

 .205,206,207לשימור מס' 

 

 :  מצב תכנוני קיים

 דרום הקריה.  3000תא/ תב"ע תקפה:

 

 10.3מגרש מיוחד כמוגדר בתב"ע בסעיף  :יעוד המגרש

 זכויות בניה:

 

 יקבעו במסגרת התוכנית בינוי לביצוע : קווי בנין

מ' מהבניין  18, 8מ' מהבניין במגרש  35נספח הבינוי מחייב שמירה על מרחק מזערי מעל הקרקע של 

 פארק שרונה.  מ' מגבול המגרש המזרחי לכיוון 10-ו, 6במגרש 

 

 : שימושים

 

 דירות מגורים במגדלים:

משרדים, מסחר, שירותים אישים ועיסקיים, שימושים ציבוריים, שימושים בעלי אופי  בקומות המסד:

 .ציבורי ושטחים נלווים לשימושי הדיירים

 

 שטחי שירות:

 מהשטח העיקרי המותר לבנייה במגרש.  40%מעל קרקע: עד 

 .משטח המגרש 650%עד במרתפים: השטחים 

 

 : מדיניות קיימת

מס' 

 מגרש

 שטחים עיקריים/מ"ר

 מגורים מסחר משרדים 
 

 שטחי ציבור

 

 סה"כ במגרש

5 8,010 2,300 31,350 1,200 42,860 
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 המאושרת 3000מימוש זכויות עפ"י תכנית תא/

 

 :מצב תכנוני מוצע

 :תיאור מטרות התכנון

ע"פ הוראות  5קביעת הוראות בינוי, הגדרות והנחיות תכנוניות לקבלת היתרי בניה במגרש מס'  -

ודעה בדבר מתן תוקף לה דרום הקריה אשר ה 3000בהוראות התכנית המפורטת מס' תא/  21סעיף 

 .5582בי.פ מס'  25/09/06פורסמה ביום 

בקשה להקלה לתוספת יח"ד ושטח ע"פ  התכנית יוזם י"ע מקודמת הבינוי לביצוע לתכנית במקביל -

. כמו כן מקודמת כחלון" התואמת את מדיניות רשויות התכנון-הוראת השעה המכונה "שבס

 הבינוי עקרונות את תואם זו בתכניתשמוצג  ינויהב תוכנית להגדלת זכויות לשימוש ציבורי.

לתוספת שטחי ציבור בתחום התכנית וכן לתוספת  עתידיתה ע"בתב המוצעת השטחים תוספתל

 בהקלה לעניין יח"ד, שטחים, גובה ומספר קומות.

 

 : שטחי בניה מוצעים מרביים למטרות עיקריות

 

 

 : שטחי בניה מוצעים מרביים לשירות

 

 

 ומתוקף חוק התכנון והבנייה  תכנית הראשיתלאור שינוי תקנות התגוננות אזרחית מאז אישור ה

 מ"ר. 2,436ובסה"כ  מ"ר שטחי שירות לממ"ד 7 שלמבוקשת תוספת 

  

  גובה ומספר קומות:

 קומות + קומות טכניות( 37קומות )כולל קומת קרקע + 40עד  מס' קומות: 

 גלריה בקומת במסחר לא תיספר במניין הקומות.

מס' 

 מגרש

שטח מגרש 

 דונם

 שטחים עיקריים/מ"ר

 

 יםמשרד
 מגורים  מסחר

-הקלת שבס-מגורים

 כחלון

שטחי 

 ציבור

 

סה"כ 

 במגרש

5 9.107 8,010 2,300 31,350 6,270 2,857 50,787 

מס' 

 מגרש

שטח 

מגרש 

 דונם

שטחי למטרות שירות /מ"ר מתחת  שטחים למטרות שירות /מ"ר מעל קרקע מעל כניסה קובעת 

 ניסה קובעתקרקע מעל כ

משטחים   40%

 העיקריים  מתוקף 

 3000תא/

 

תוספת 

כחלק 

מהקלת 

 כחלון

תוספת 

לשטחי 

 ציבור

 

 סה"כ 
 משטח המגרש 650%

5 9.107 16,664 2,508 1,143 20,315 59,195 
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ה מתכסית קומת הקרקע ובכל מקר 50%תכסית הגלריה לשימושים עיקריים בקומת המסחר לא תעלה על 

 שטחיה יכללו במניין השטחים.

 :גובה קומה

 ברוטו' מ 3.8-כ יהיה טיפוסיות משרדים קומת גובהא. 

 ברוטו' מ 3.27 -כ יהיה ממוצע מגורים קומת גובהב. 

 ברוטו' מ 6-כ של גובה יתאפשר והמבואות המסחר עבורג. 

מ'  3.8-יתאפשר גובה של  כ ד. שש קומות מגורים העליונות בכל מגדל לא יחשבו כקומות טיפוסיות ועבורם

                 מ' ברוטו 5.5 -ברוטו, עבור הדירה בקומה העליונה ביותר יותר גובה של כ

 גובה מירבי. -מ' מעל פני הים 165 :גובה הבניין

                    

  קווי בניין:

בכל  פשרף תתאקווי הבניין למרתפים יהיו גבולות המגרשים. הקמת מרת :מרתפיםקווי בניין ל .א

שטח המגרש, בכפוף להבטחת פתרון תשתיות לחלחול המאושר ע"י רשות המים )כמפורט בסעיף 

 לתוכנית הראשית(. 18

 קווי בניין לקומות המסד: .ב

מ'(. קו  3.3-לא יפחת מ 6)ובתנאי שקו הבניין של מגרש  6מ' לכיוון מגרש  14.7קו בניין מערבי:  

 מ'  14.7 -  4מ'; קו בניין  מערבי לכיוון מגרש  0 – 7בניין מערבי לכיוון מגרש 

 מ'. 0 – 7קו בניין דרומי לכיוון מגרש 

 . 8לבנייה במגרש  5מ' בין חזיתות הבנייה החדשה במגרש  35 –8קו בניין מזרחי לכיוון מגרש 

 מ' 10 –)פארק שרונה(  3קו בניין מזרחי לכיוון מגרש ג

 מ' 0 – 3ומגרש ג 4קו בניין צפוני  לכיוון מגרש 

 קווי בניין למגדלים: .ג

 מ' 0 – 7מ'; לכיוון מגרש  19 –מערבי 

 מ' 13.5 –' 3מ'; לכיוון ג 32 – 8מזרחי לכיוון מגרש 

 מ' 10 – 7דרומי לכיוון מגרש 

 מ' 14 – 4מ' )קו בניין מדורג(; לכיוון מגרש  5-מ' ו 14 – 3צפוני לכיוון ג

 מהנדס העיר. בקווי הבניין באישור 10%*תותר גמישות של עד 

, ללא חריגה מקו המתחם לקו הבניין המערבי שלמחוץ לאורך השדרה קיוסקים  שניתותר הקמת   .ד

  המגרש.

 

 (3יח"ד *  140מ"ר ) 100יח"ד סה"כ בשטח ממוצע של  420: תותר הקמת צפיפות 

 (3יח"ד *  108יח"ד ) 324יוקמו  3000מכח תא/ -

 (3ד *יח" 32יח"ד נוספות ) 96מכח הקלה יוקמו עד  -

 +מ"ר ממ"ד. 12.5שטח ממוצע = שטח עיקרי 

 

 : תכסית

 משטח המגרש. 55%מעל הקרקע: עד 
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הבטחת פתרון תשתיות לחלחול המאושר ע"י רשות בתנאי תכסית  100%מתחת לכניסה הקובעת: תותר 

 לתוכנית הראשית(. 18המים )כמפורט בסעיף 

 

  חניה: 

 הוצאת ההיתר.  א. הביקוש לחנייה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת

 הפתוחים בשטחים הקרקע פני מעל חניה תותר ב. החניה תוסדר במסגרת המרתפים בלבד, לא

 .לכך מוגדר באזור תהיה חירום מקום עצירה לרחבי. לכך המסודרים במקומות אופניים חניית למעט 

 התוכנית הראשית.בהוראות  15.8חניות ציבוריות לפי סעיף  270-ג. מתוך כמות החניות המבוקשת יהיו כ

 

מ"ר עיקרי לשטחי ציבור, בהמשך לסיכום עם  1200בהתאם לתוכנית הראשית יוקצו במגרש  מבני ציבור:

 4000מ"ר, סה"כ בתחום התוכנית יהיו  1657עיריית תל אביב יפו תקודם תב"ע לתוספת שטחי ציבור של 

 גף האמצעי של המסד.מ"ר כוללים, לרבות החצרות המשרתות אותם. שימושים אלה ימוקמו בא

 לשימושים הציבוריים תהיה מערכת תנועה נפרדת, השומרת על הפרדה בינם ליתר השימושים. 

 

 מ"ר(.  4098-)כ משטח המגרש 45%-כ זיקת הנאה :

  .סטטוס שטחי החוץ המשרתים את המסחר והמבנים לשימור יתואם מול העירייה בהמשך 

 

 פיתוח נופי:

 .המערבי הירוק ולציר שרונה לגני המקושרים פנימיים מעברים, יותהיקפ מדרכות כוללת התוכנית

 במעטפת מדרכה כשטח האדריכלי העיצוב בתוכנית המסומנים השטחים: המתחם בהיקף מדרכות .א

 או העיר מהנדס ואישור בתיאום או אביב תל עיריית של הסטנדרטים לפרטים בהתאם ירוצפו הפרויקט

 העירוניות להוראות בהתאם ב"וכיו מתקנים, עצים, אופניים שבילי יפותחו אלו במדרכות. מטעמו מי

 .אביב תל עירית של הסטנדרטים לפרטים ובהתאם

השטחים אשר יסומנו בתוכנית הבינוי לביצוע כשבילים ירוצפו באבן  ובמעברים: בכיכרות ריצוף .ב

 נדס העיר או מי מטעמוגרנוליט או חומר אחר באישור מה \טרצו \יציקת בטון \ריצוף מדק עץ\טבעית

 . אותו הסובבים הפיתוח פני עם מפולש ויהיה, חוץ תנאי של והחלקה דריכה לתקן יותאם הריצוף     

שבילי אופניים ישולבו בהיקף המתחם ע"פ תכנית הפיתוח והבינוי ובתיאום עם צוות  :אופניים שבילי .ג

ת הפיתוח בהתייחסות להנחיות אופניים בעת"א. מיקום מתקני קשירת האופניים יוצג בתוכני

 העירוניות. 

חל איסור מוחלט על התקנת גדרות או חסימה כלשהי בין המגרשים ובתחומים שלגביהם  גדרות: ד.

תירשם זיקת הנאה לטובת הציבור לתנועת הולכי רגל ולתנועת כלי רכב. תשמר הרציפות הפתוחה 

 בשטחים הנ"ל.

 

 :  תחבורה, תנועה, תשתיות

 :קעיתקר התת הדרך

 ציבורי מעבר כנתיב קרקעית תת פנימית דרך תשמש, 3000שבתכנית תא/ 15.11 סעיף הוראות י"עפ. א

 .רגל ולהולכי רכב לכלי מעבר בה המתירה הציבור לטובת הנאה זיקת לגביה ותירשם מקורה

 יפו.-אביב תל לעיריית בחכירה יועבר קרקעית התת הדרך תחום. ב
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 למערכות מפלסי-דו שרות מעבר, הדרך תקרת, המדרכות, המיסעה את ללכו קרקעית התת הדרך תחום. ג

 מכונות חדרי לרבות קרקעית התת הדרך ולהפעלת להקמת הנדרשים הטכניים השטחים וכלל הדרך

 . קרקעית התת הדרך את המשרתים שונים חשמל וחדרי תקשורת חדרי

 .טעמה  מי או\ו י"רמ י"ע יאושרו מחייבים וממדיה מפלסיה הדרך ותוואי מיקום. ד

 האוורור למתקני הנדרשים החשמל חדרי, המכונות חדרי את גם היתר בין יבנה, ההיתר מבקש \היזם. ה

 של העליון למפלס ועד המרתף בתחום, הנדרש בחתך בנויה אוורור ותעלת קרקעית התת הדרך של

 האוורור פירי תא לפצל יהיה ניתן. קרקעית -התת הדרך אוורור פליטת המגרש בתחום המגדלים

 .מטעמה מי או\ו י"רמ באישור פירים למספר האנכיים

 לחללים עשן שחרור, גנרטורים לאוורור פתרון יינתן בבינוי במשולב קרקעית התת הדרך ביצוע במסגרת. ו

 .מטעמה או\ו י"רמ ובאישור השונות הרשויות להנחיית בהתאם תדלוק ונקודות אקסוזטים, טכניים

 ע"התב של התכנון בהנחיות המוגדרות הביטחון לדרישות בהתאם יהיה קרקעית-תהת הדרך תכנון. ז

 .ק"התת לדרך המאושרת המפורטת התכנית לרבות אליה הנלוות הראשיות ובתכניות

 י"עפ הדרך ומערכות התגמירים, הבניה עבודות כל תבוצענה, 3000\תא שבתכנית 20 סעיף הוראות י"עפ. ח

 .קרקעית התת לדרך המפורטת הבינוי תכנית

 שיושלמו לאחר מטעמה מי או\ו יפו -א"ת עיריית לאחריות תועבר מרכיביה כל על קרקעית -התת הדרך. ט

 התת הדרך העברת למועד עד. הציבור לשימוש הדרך ולפתיחת להפעלת הנדרשות במגרש העבודות כל

 .5 מגרש יזם על קרקעית התת הדרך על האחריות תחול העירייה לאחריות קרקעית

 

 :שירות לרכב מעבר

 .קרקעית התת ומהדרך אל יהיו השירות רכב ויציאות . כניסות1

 .. נספח הבינוי לביצוע יפרט רחבות לכיבוי אש במפלס הרחוב 2

 הכיבוי תהיה באחת מהאפשרויות הבאות: לרחבות . הגישה3

 מרחוב לאונרדו דה וינצ'י 6מכיוון מגרש  -

 .4לעת עבודות הבנייה במגרש  6ישה זמנית ממגרש מרחוב קפלן, עם ג 4מכיוון מגרש  -

 מרחוב הארבעה. 7מכיוון מגרש  -

 :וציבורית עירונית תשתית רשת

 תכנית ממסמכי כחלק תוצג, הראשית לתכנית 18 סעיף לפי שאושרה המפורטת כללית תשתיות תכנית פ"ע

 וכל, תקשורת חשמל ביוב קווי, המים אספקת לקווי 5 למגרש מפורטת תשתיות תכנית לביצוע הבינוי

 .העיר מהנדס י"ע שיידרש אחר פירוט

 

 הנחיות עיצוב:

 : המבנים לעיצוב הוראות

 בין שילוב וכל אחר או\ו אבן או\ו אלומיניום או\ו זכוכית: יהיו המגדלים לחזיתות החיפוי חומרי. א

 .מטעמו מי או העיר מהנדס באישור אחר חומר כל או\ו החומרים

 העיר מהנדס י"ע הגמר חומרי לאישור בהיתר נדחה תנאי הבטחת תוך במגרש בנייה תרהי לקדם ניתן. ב

 .היתר מתן מיום חודשים 3 תוך מטעמו מי או

של  ועליונים נמוכים בגגות וטיפול במגדלים הגג וקומת עליונות קומות סיומת לעיצוב באשר הנחיות

  המבנים:
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 :הקרקע ומתק שמעל הנמוכות בקומות טכניים מתקנים מיקום. ג

 גגות על רק אלא, הביניים גוש אגפי של נמוכים גגות פני על חשופים טכניים מתקניים הצבת תותר לא

 לקומת הקרקע קומת בין טכנית קומה למקם יתאפשר. הבניין חזיתות מכוון שיוסתרו ובאופן המגדלים

 .זו תתכני פ"ע המותר המרבי הגובה במסגרת תמנה זו קומה. שיידרש מפלס בכל הגג

הפנטהאוסים. גגות/מרפסות על פרטיות בריכות בניית תותר .ד

 : )מוגש ע"י צוות מרכז(ו"ד צוותוח
    

 ממליצים לאשר את התכנון המוצע בכפוף לתנאים הבאים:

 

תכנית בינוי לביצוע זו מציגה בינוי הכולל תוספת יח"ד דיור, שטחי בנייה, גובה וקומות שכפופה  .1
 במסגרת הוצאת היתר הבנייה.  3000ת הראשית תא/לאישור הקלה מהתכני

 יהיה השלמת התיאום עם אגף תכנון העיר. תנאי לכניסה לוועדה .2

יהיה אישור אדריכל העיר לבינוי ולפיתוח המוצעים, בהתאם לסיכום ישיבה  תנאי לכניסה לוועדה .3
 ובהתאם לסיכומים עתידיים שלפיהם יעודכן הבינוי במידת הצורך. 08/11/16מיום 

כנון המוצע, לטבלאות החנייה, להיקף חניונים שור אגף התנועה לתיאיהיה  תנאי לכניסה לוועדה .4
 הציבוריים ולמקומות החנייה לאופניים ורכב דו"ג.

. יש לאתר ולהציג בתכנית התקף ע"פ התקןמספר מקומות החנייה לרכב דו"ג ואופניים ייקבעו  .5
 .וחניית אופנועים אזורים לקשירת אופנייםובנספח התנועה הפיתוח 

 יהיה אישור מחלקת השימור לתכנון המוצע. תנאי לכניסה לוועדה .6

לבניה ירוקה לשביעות רצון מהנדס העיר  5281יהיה התאמת התכנון לת"י  תנאי לכניסה לוועדה .7
 או מי מטעמו.

 יהיה קביעה ואישור תמהיל יח"ד עם היחידה לתכנון אסטרטגי. תנאי לכניסה לוועדה .8

 יהיה תיאום ואישור התכנון באגף שפ"ע. לוועדה תנאי לכניסה .9

 יהיה תיאום ואישור התכנון ב'שולחן עגול' של מכון הרישוי. תנאי לכניסה לוועדה .10

יהיה חתימה על כתב התחייבות להבטחת הקמתם של שטחי הציבור  תנאי לכניסה לוועדה .11
 .12/09/16במסגרת הפרויקט שבנידון, כפי שסוכם בדיון מיום 

יהיה קידום תב"ע בסמכות מקומית לתוספת שטחי ציבור בתחום הפרויקט  סה לוועדהתנאי לכני .12
. כניסה לוועדה תותנה באישור התב"ע בפורום תכנון בראשות 6-ו 4ושינוי קווי הבניין במגרשים 

לאחר שכל התיאומים   –מה"ע והבאת תכנית הבינוי לביצוע באותו הדיון עם התב"ע הנ"ל 
 הנדרשים הושלמו.

יהיה חתימה על כתב התחייבות לאחזקת השטחים הפתוחים המסומנים  לכניסה לוועדה תנאי .13
 בזיקת הנאה ע"י העירייה.

יהיה חתימה על הסכם לאחזקת השטחים הפתוחים המסומנים בזיקת  תנאי לאישור התכנית .14
 הנאה ע"י העירייה.

ת י.ה.ל מהנדסים, יהיה אישור הגורמים הבאים: חברת אחוזות החוף, חברתנאי לאישור התכנית  .15
 ., תאגיד המים, אגף התברואה, הרשות לאיכות הסביבהאש כיבוי אישוררמ"י, אגף נכסי העיריה, 

קיום דיון להפקדה של התב"ע לתוספת שטחי ציבור  א.)תנאים מצטברים(  תנאי להיתר בניה .16
 ים דלעיל.חתימה על הסכם עם אגף נכסי העירייה לעניין הקמתם של השטח ב.ושינוי קווי בניין 

 לכך ההיתר בעלי י"ע, ש"היועמ דעת להנחת, התחייבות מתן על אישוריהיה  תנאי להיתר בניה .17
, אחרת תכנית של מאישורה או/ו קרקעית העל מהבניה ינבעו אשר שינויים לביצוע שהאחריות

 ההעירי כלפי דרישה או/ו טענה כל לו תהיה ולא אחריותו על תהיה, העיצוב לתכנית תיקון לרבות
 .זה בנושא

במידה ובמסגרת האישורים והתיאומים הנדרשים בתכנון המפורט ידרשו שינויים לא מהותיים  .18
בתכנית הבינוי לביצוע, יהיו שינויים אלו בסמכות מהנדס העיר.
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 :יפו-התייחסות הגופים המקצועיים בעת"א – מהלך הדיון
 

תוח כתנאי לכניסה לוועדה, יש להשלים את תהליך התיאום בנושאי העיצוב והפי אדר' העיר
בהתייחס להערות שהועברו בסיכום ישיבת תיאום שנערכה לפרויקט )לרבות 
עיצוב המבנים, פיתוח וקישור אל שטחי הפארק ובנייה סמוכה, שילוב מבנ"צ 

 וכד'(.
 עם אישור ההקלה ובלעדיה. –יש להציג פתרון לשתי החלופות העיצוביות  רו"פ

 הממ"ד ולוודא שהשטחים המבוקשים מתואמים.יש להציג את תחשבי שטחי 
תכנון 

 אסטרטגי
 יש להשלים את התיאום לעניין תמהיל יחידות הדיור בפרויקט.

 יש להשלים את תיאום התכנון לשטחי הציבור בתכנית עם אגף מבני ציבור. מבני ציבור
יש להשלים תיאום לעניין החניון הציבורי המבוקש וכן לנושא הביקוש  תנועה

 הפתרונות לחניות לרכב דו"ג ואופניים.ו
התכנון המוצע מקודם מול הצוות והגורמים המקצועיים העירונים בשיתוף  צוות 

פעולה מלא. יש להשלים את התיאומים השונים כפי שמצוין בחוות דעת הצוות, 
לרבות "הרגעת" עיצוב החזיתות, אישור אדריכל העיר והשלמת תיאום מפלסי 

 הדרך התת"ק. 
יש להפריד את תשתיות ביוב ממגרשים סמוכים ולתאם את כלל התשתיות עם  אגיד המיםת

 תאגיד המים. כמו כן, יש להציג פתרונות ולבצע תיאום הנדסי לתשתיות.
 

 :)דיון זה נוהל ע"י מנהלת אגף תה"ע וס.מה"ע אורלי אראל( החלטת מה"ע
 

 אים: לקדם את התכנון המוצע בכפוף לחוו"ד הצוות ולתנאים הב
 

 יש להשלים את התיאום עם משרד אדריכל העיר. .1

 חלופות לבינוי המוצע: 2יש להציג  .2
 ללא תוספות והקלות .א

 הקלות + תוספת שטחי ציבור .ב

יש להגיע לדיון בוועדה המקומית יחד עם התב"ע לתוספת שטחי ציבור, לאחר שעברה דיון  .3
 בפורום תכנון.

 ולא דרך המגרש הציבורי. 7ך מגרש יש לתאם את מעבר הכבאית עם המלצה לפתרון דר .4

 יש לתאם את תכנון שטחי ציבור עם מנהל חינוך ואגף מבני ציבור. .5

 יש להשלים תיאום עם אגף התנועה.  .6

 (.6יש לבדוק מחדש את נושא קו הבניין למגרש הציבורי )מגרש  .7

 יש להשלים את תיאום נושא השימור עם מחלקת השימור. .8

 
 


