
שכונותהתחדשות
אליעזרונווהחןנווה ,אביבניר

שלםכפרלדופןהמדיניותמסמךהצגת
9120/מק/תא

2.6.21



בזוםלהתנהלותדגשים

להפעלת
הוידאווהפסקת

כאןלחצו

להפעלת
השמעוהפסקת

כאןלחצו



לכתובניתן
שעולותשאלות

זמן–ט’בצ
ומענהלשאלות

בסוףייתנןעליהן
המצגת

ט'הצעללחיצה
חלוניתיפתח

ניתןפה ,בצד
אתלכתוב

השאלה

בזוםלהתנהלותדגשים



לדברהמעונייניםתושבים
הידאתלהריםמתבקשים

-בנמצא) reaction)לדבריש
דלוקהמצלמהעם

בזוםלהתנהלותדגשים



פתיחה1.הערבתכנית

ומתווההמדיניותמסמךהצגת2.
השכונותלהתחדשות

-שליהבנייןהתחדשות3.
נכוןלהתנהלכיצד

ההסברהפעולותהמשךהצגת4.

ותשובותשאלות5.



ציבורי /חינוךמוקד

מסחרימוקד

המדיניותתחום

שלםכפרמרחביתר

מתאריירוקציר

(סגולקו)קלהרכבת



עירבנייןתכניות

עיצובתכנית

בניההיתר

לשכונהמדיניות
(דופן כפר שלם)

לרחובמדיניות
(י בר לב"לח)

נושאיתמדיניות
('דיור וכו, חניה)

<מדיניותמסמך

תכניותמדרג

תכנית מתאר כוללנית



יפו-אביב-לתלהמתארתכנית- 5000/תא

תכנוןומתחמיאזורינספחתחבורהנספחעירוניעיצובנספחייעודאזוריתשריט



תכנית
המתאר

עירוניתלהתחדשותמתחמים



גבעתיים

גן-רמת

מנחם /דרוםפארק
בגין

שרוןאריאלפארק

מדיניותמסמכי
9ברובע

בעבודה
ההגנהדרךמדיניות1.
כפירשכונתמדיניות2.
דרוםר"מעמדיניות3.
ביצרוןתעסוקהאזורמדיניות4.
הטייסיםרמתמדיניות5.
יצחקנחלתמדיניות6.
ליבנהשכונתמדיניות7.
(המכללות) "אורות"מרחבמדיניות8.

הושלמו
.Aאלוןיגאלמדיניות
.Bשלםכפרדופןמדיניות
.Cלבבר-י"לחדרךמדיניות

A

4

5

6

8

3

1

C

7

B
2



רקע-מסמך מדיניות דופן כפר שלם

ינואר
2020

תחילת
עלהעבודה

מסמך
המדיניות

אוגוסט
2020

להצגתמקווןכנס
מדיניותמסמך

שלםכפרדופן

דצמבר
2020

מסמך
אושרהמדיניות

בוועדה
המקומית

2020

אפשרות
וקידוםלבחינת
יוזמות

מפגשי הסברה  
בשכונות

ינואר
2020

תכניותקידום
עירבניין

להתחדשות

יוני
2021



עירוניהקשר

ציבורי /חינוךמוקד

מסחרימוקד

המדיניותתחום

שלםכפרמרחביתר

מתאריירוקציר

(סגולקו)קלהרכבת



גןרמת

השכונה היום

אוכלוסיה

(דונם)שטח

620

מזרח-צפוןלכיווןמבט-המדיניותתחום

אוכלוסייה

14,500
ד”יח

5,551
(דונם /ד"יח)נטוצפיפות

24.9



השכונה היום

ודיורמגורים

משולשים

חלקיתעמודיםקומתעל 'ק 4בודדיםמבנים

H

H מחובר

טורימבנה

נסוגטורימבנה

כפולטורימבנה

2000-השנותמראשית ('ק +9)גבוההבנייה

ציבורמבנה

קומתי-דו/חדמסחרימבנה

עמודיםעל 'ק 4 ,בודדמבנה
ד"יח 16

'ק 12 ,גבוההבנייה
ד"יח 41

על 'ק 4 ,כפולטורימבנה
ד"יח 212 ,עמודים

Hמטיפוסמבנה
ד"יח 32 ,קומות 8



תכנוניסטטוס
בקידוםתכניות

תכנוניותיוזמות

38/א"תמ-והיתריםלהיתריםבקשות

השכונה היום

ל"מח



מבניעבורהתחדשותכלים ודרכי הגדרת1.

הקיימיםהמגורים

הרחבת מגוון סוגי המגורים בשכונה2.

והשירותים  הציבוריהמרחבאיכותחיזוק3.

השכונתיים

פיתוח המרחב בראייה כוללת  4.

למסמךעלמטרות
המדיניות



מדיניותתחום
שקמה-רמת

גן-רמת

הפארק
ג"רהלאומי

הספארי

;

ציבורמבני /פתוחציבורישטח

חיבורהמאפשרלקידוםמומלץתכנוןמרחב

חדש

מוצעחדשחיבור

השדרהמרחב

חצרותמרחב

חדריםמרחב
עירוניים

שטחימערך
ציבור

השכונה היום



שטחימערך
ציבור



שטחימערך
ציבור



שטחימערך
ציבור



ציבורמבני /פתוחציבורישטח

חיבורהמאפשרלקידוםמומלץתכנוןמרחב

חדש

מוצעחדשחיבור

שטחימערך
ציבור

`

מדיניותתחום
שקמה-רמת

גן-רמת

הפארק
ג"רהלאומי

הספארי

9

;

השדרהמרחב

חצרותמרחב

חדריםמרחב
עירוניים



שימושים

חזית ושימושים בעלת מאפיינים ציבוריים

דופן פעילה/ מסחרימוקד

שימושיםעירוב

ראשייםציריםלאורךירוקהרצועה

קייםמצב
מבחינתודלהומוגניהמרחב

בפרטמסחרושטחישימושים

מוצעמצב
בסיסעלשימושיםתוספת

הקייםהרחובותשלד

מח״ל



וחדשיםקיימיםבצמתיםחציותהסדרת1.

מהטייסיםשמאלהפנייהתוספתבחינת2.

לשיפורוינטרמסוףקישור)ל"למחמערבה

(השירות

אוטובוסתחנותהוספת3.

אופנייםושבילירגלהולכישבילים ל שיפור4.

העירוניתלמדיניותבהתאם-חנייהתקן5.

וחנייהתנועה
כלליותהמלצות



1
המלצות

עודדרחובתוואיבחינת1.

ומערבהמזרחהוחיבורו

-מזרחצירחיבורקידום2.

דייןמשה 'לרחמערב

חדשהכניסה/יציאהיצירת3.

אביב-מניר

הטייסיםמסוףהסדרת4.

וחנייהתנועה
הארוךבטווחשיפורים

1

2

3

4

מח״ל



המגוריםבנייניהתחדשות



 38א"תמ
באמצעותהתחדשות

בניהלהיתרבקשה

חדשהדירהקייםמבנה

לבעליםהחוזרת

חדשהדירה/נוסףשטח

עיבוי ותוספת-1/ 38א "תמ

הריסה ובניה מחדש-2/38א "תמ



בינויפינוי
באמצעותהתחדשות

ע"תב= עירבנייןתכנית

חדשהדירהקייםמבנה

לבעליםהחוזרת

חדשהדירה/נוסףשטח



משולבמתווה
תכניתבאמצעותהתחדשות

עירבניין

חדשהדירהקייםמבנה

לבעליםהחוזרת

 /נוסףשטח

חדשהדירה

קייםמבנה

מחודש



השוואה

איכותיתבניהיצירת●
ד"יחתוספת●

שכונותציפוף●
ציבורלצרכימענהאין●
מרחבערכיאיבוד●

איכותיתבניהיצירת●
ד"יחתוספת●
ציבורלצרכימענהמתן●

נשלטבלתישכונותציפוף●
גבוההבניה●
יקרתחזוקהמחיר●

איכותיתבניהיצירת●
ד"יחתוספת●
ציבורלצורכימענהמתן●
מגוריםאפשרותשלרחבמגווןיצרת●
ונוףטבע ,המקוםערכי ,השכונותצביוןעלשמירה●
ההתחדשותבתהליךיותררביםמבניםהכללת●

:מהמבניםלחלקמבוקרשכונותציפוף●
גבוההבניה●
יקרתחזוקהמחיר●

יתרונות

חסרונות

חדשהדירהקייםמבנה

לבעליםהחוזרת

 /נוסףשטח

חדשהדירה

קייםמבנה

מחודש

יתרונות

חסרונות

יתרונות

(בחלק מהמבנים)חסרונות



המשולבבמתווהלהתחדשותדוגמא
(ב"עו 60-64אגוזמעפילי)

הערות יזמירווח מלאהשבחההיטלתשלום , (50%) ד"יח מתווה

הותיקההאוכלוסייהעלשמירה▪
מורחבתתחזוקהקרן▪
ציבורשטחי▪
נמוכהיותרצפיפות▪
עציםעלשמירה▪

16.3% 156 משולבמתווה

ותיקהאוכלוסייהדחיקת▪
ציבורלשטחימענהללאציפוף▪
בעציםמשמעותיתפגיעה▪

3.8% / 14% 
(יזם /עירייהחשבוןעלצ"מבנ)

172 מלאבינויפינוי



המשולבבמתווהלהתחדשותדוגמא
(ב"עו 60-64אגוזמעפילי)

הערות יזמירווח מלאהשבחההיטלתשלום , (50%) ד"יח מתווה

הותיקההאוכלוסייהעלשמירה▪
מורחבתתחזוקהקרן▪
ציבורשטחי▪
נמוכהיותרצפיפות▪
עציםעלשמירה▪

16.3% 156 משולבמתווה

ותיקהאוכלוסייהדחיקת▪
ציבורלשטחימענהללאציפוף▪
בעציםמשמעותיתפגיעה▪

3.8% / 14% 
(יזם /עירייהחשבוןעלצ"מבנ)

172 מלאבינויפינוי



בוחןמקרה
84-86הטייסים



בוחןמקרה
84-86הטייסים

עיבוי /א"בתמשמתחדשיםמבנים



בוחןמקרה
84-86הטייסים



`

7 6

4

2
3

10

13  

15

16

22

24

29

ב18

ב27

;

20

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון

מוסדרתבלתיבניה

במתווהעית"תבלהתערבותמומלץמרחב

משולב

במתווהעית"תבלהתערבותשיומלץמרחב

('ק 8עד)רגיל

מוסכםכחולקו /תכנוןבתהליך

קייםמצב
ד"יח  5,550

מוצעמצב
-כ ד"יח 9,200



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון

מוסדרתבלתיבניה



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון

מוסדרתבלתיבניה

 38/א"תממתוקףוהיתריםלהיתריםבקשות

(להתערבותלא)



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

ומעלהקומות 8בני ,(+1980)חדשיםמבנים *
תכנוניתבחינהלביצועבכפוףייבחןצירוף

מוסדרתבלתיבניה

 38/א"תממתוקףוהיתריםלהיתריםבקשות

(להתערבותלא)

נמוךהתחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

* (התערבותלבחינת)

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

ומעלהקומות 8בני ,(+1980)חדשיםמבנים *
תכנוניתבחינהלביצועבכפוףייבחןצירוף

מוסדרתבלתיבניה

 38/א"תממתוקףוהיתריםלהיתריםבקשות

(להתערבותלא)

נמוךהתחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

* (התערבותלבחינת)

 /הריסה-התחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

(להתערבות)מתונה

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

ומעלהקומות 8בני ,(+1980)חדשיםמבנים *
תכנוניתבחינהלביצועבכפוףייבחןצירוף

מוסדרתבלתיבניה

 38/א"תממתוקףוהיתריםלהיתריםבקשות

(להתערבותלא)

נמוךהתחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

* (התערבותלבחינת)

 /הריסה-התחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

(להתערבות)מתונה

;

משולבבמתווהעית"תבלהתערבותמומלץמרחב

** 

/ק 8עדעית"תבלהתערבותמומלץמרחב

38/א"תמ

בתיחוםשינוייםיתאפשרו ,תכנונייםלשיקוליםבהתאם **
המומלציםהמרחבים

מרחבים  
מומלצים  

לקידום תכנון



`

קרייתיאדמות

יפתחוות

חלקה
300

ומעלהקומות 8בני ,(+1980)חדשיםמבנים *
תכנוניתבחינהלביצועבכפוףייבחןצירוף

מוסדרתבלתיבניה

 38/א"תממתוקףוהיתריםלהיתריםבקשות

(להתערבותלא)

נמוךהתחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

* (התערבותלבחינת)

 /הריסה-התחדשותפוטנציאלבעלימגרשים

(להתערבות)מתונה

;

משולבבמתווהעית"תבלהתערבותמומלץמרחב

** 

 / 'ק 8עדעית"תבלהתערבותמומלץמרחב

38/א"תמ

מוסכםכחולקו /תכנוןבתהליך

בתיחוםשינוייםיתאפשרו ,תכנונייםלשיקוליםבהתאם **
המומלציםהמרחבים

תכנוןמרחבי
סוגוהגדרת

ההתחדשות



`

29

29מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

6163: גוש

178,190: חלקות

:  כתובות

170,172,174,176,178ההגנה 

42הטייסים 

114מעפילי אגוז 

ד"יח128: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

24

24מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7244: גוש

51,52,53,84,85,167: חלקות

:  כתובות

61,63,65,67,69מעפילי אגוז 

1,3,5,9,11סנפיר 

ד"יח231: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

22

22מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7244: גוש

50,49: חלקות

:  כתובות

60,64מעפילי אגוז 

ד"יח56: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

16

16מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7241: גוש

24,20,56:חלקות

:  כתובות

3אליעזר רפאל 

81,83,85,87,89ל "מח

6,8,10,12,14,16מעפילי אגוז 

ד"יח144: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

15

15מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

6146: גוש

284: חלקות

7241: גוש

25,26,27,284: חלקות

:  כתובות

4,6,8,10,12,14,16,18,20,22מוצא 

65,67,69,71,73,75ל "מח

1,3,5,7,9מעפילי אגוז 

ד"יח128: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

13

13מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7241: גוש

74,4,3,64,2: חלקות

:  כתובות

102,104הטייסים 

6ליבנה 

84,86,88,90ל "מח

15,17,19,21סלע יעקב 

34,36,38,40,42,44צלילי חנינא 

ד"יח296: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

10

10מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7243: גוש

7,8,9,10,11,12,13,14,15: חלקות

:  כתובות

209,211לב -בר

2,4,8,14,16,18,22,24,26הרצפלד 

16,18,20,22,24,26,28רוטנשטרייך 

ד"יח288: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

7

7מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7242: גוש

17,20,13,14,15,16: חלקות

:  כתובות

165,169,171,173,175,177,179לב -בר

2,4,6,8,10צוקרמן 

ד"יח142: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

6

6מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7242: גוש

31,25,26,32,29,24:חלקות

:  כתובות

181,183,185,187,189,191,193לב -בר

14,16,18,20,22,24,26,28צוקרמן 

1,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27ששת הימים 

ד"יח391: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

4

4מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

7242: גוש

10,4,3,33,8,11,12: חלקות

7242: גוש

8,33,11,12: חלקות

:  כתובות

3,7,9תקוע 

8,10,12,14,16,18,22,24,26,28לובטקין 

3,5,7,9,11,13,15,17,19צוקרמן 

ד"יח251: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



`

;2

2מרחב תכנון | שלם -מדיניות דופן כפר

6146: גוש

231,230,228,229: חלקות

:  כתובות

32,34,36,38לובטקין 

ד"יח96: ד במרחב התכנון"כ יח"סה

ל"מח



6

7

4

2

מקרה-בשטחהמצב

בוחן
ונת והשכ ו עזרנ אלי

ות   ואמ ות שלא ת וזמ י י  ו ריב

ות את המדיני



עת ותקבי מגבל

בנייההיתריעל

38/א"תממכוח

וג להיתרבקשהס

פת ס ו ד"ממת

ש ו תקפהמתכניתהרחבהמימ

פוץ ו/ושי יא ו מבנהבחזיתשינ

ו פתכוללשאינ ס ו שטחת

תיקוניהלע38/א"תמ



ום עירבניןתכניתקיד
ות וניתלהתחדש עיר

ור ש סמךאי מ

ות מדיני

ון ותדי ו ותבצ התחדש

ונית עיר

פה• ו וניתחל תכנ

כלכליתבדיקה•

ון וםדי ור פ ב

ס עירמהנד ה

ון עדהדי ו ו ב

המקומית

פקדה וןה ותדי י ו ורבהתנגד ש ובתכניתהתכניתאי ותתחילתבניההיתרעיצ וד עב

כשנתיים

פחהכנת ס נ

חברתי
סמכיםהכנת מ

ומים ותיא

ודשיםכשישה י)כשנתייםשנהעדח ו ותתל ויקטבשלבי פר (ה

ערזמנים* ו י, יםמש ו עליבכלתל ענייןב ושבים ,יזמים)ה ות ,ת ומיתרש (מק

ות5-כ פח *שנים ל



ות שליהבנייןהתחדש

?נכוןלהתנהלכיצד



ות וניתהתחדש עיר

ך וליםאתםאי יכ
ע י פ ?להש

ותבחירת נציג
פתבחירה סי סכמה ,דייריםבא ותשלבה פח 51%ל

ובחירת ד"ע

יזם /מנהלתחברהבחירת

ות ורב ע וןבתהליךמ התכנ



פקידי ת
ות הנציג

ובחירתתהליךהובלת ד"ע
עואנשי ו פיםמקצ ס ו נ

עהעברת טףמיד ו ושביםש לת

ותהעלאת טתסוגי להחל
סיםבעלי הנכ

והובלת ותמ"מ והתקשר
היזםעם



ות וניתהתחדש עיר

ומלץמבנה מ
ות לנציג

ושר ו עול בי פ ות ל ותהתחייב פ בשקי

ולהצהיר על כל ניגוד עניינים

פר אי זוגי ס מ

עילה   י ו ות קטנה  נציג

ות   י ס ו ון אוכל ו מג

ות לבניין נציג



ו יבדק פנ ל
ו שתחתמ



סברההמשך יה ו ו ולי
ושבים ת

ום הי

ס עכנ ו יד י

ושבים ת

עדים הבאיםהצ

פגש1. סברהמ ליזמיםה

פגשים2. טנייםמ יעלפר מרחביפ

ון התכנ

סברה לקשישים3. פגש ה מ

ות4. ע וםקבלהש מראשבתיא

סים5. ור ותק ותוהרצא י ו ולכלללנציג

ושבים הת

ע סףמיד ו ותומענהנ דרךלשאל

ותהבית עירוניתלהתחדש

וחה,03-7910333 202של

Efrat@e-b.co.il


