
גרוסמן-קורקידימרחב 
מילבאואר אדריכלים|  פורום מהנדס העיר  



גרוסמן-קורקידימרחב 
מצב קיים

(מדיניות)ציר ירוק 

x2544155
מדבקה
להעביר על בנטוב (על הרחוב) ועל יעוד הדרך (שביל) בחלק הדרומי.היה טוב עם השקף יראה את השטח מפארק החורשות לבית הבילויים - שזה מה שרלוונטי לציר הירוק ולסמן את המוקדים לאורכו - עיס"ד פרס, מרכז קהילתי בית קאסר.



גרוסמן-קורקידימרחב 
איתור  

x2544155
מדבקה
מצב קיים להראות את כל תחום התכנית וקו כחול



גרוסמן-קורקידימרחב 
מבטים|מצב קיים 

x2544155
מדבקה
אותה הערה כמו בשקף הבא



גרוסמן-קורקידימרחב 
מבטים|מצב קיים 

x2544155
מדבקה
אין קורלציה בין מבט העל לתמונות, נא להראות במבט העל גם את השצ"פ וגם את ביה"ס.



גרוסמן-קורקידימרחב 

ר"מ6,280:  סך מגרשי המגורים להריסה בנייה
ר"מ2,360:                           חניות–76חלקה 

ר"מX58,650:           ק"רחשטח לחישוב 
ר"מ43,250:                       כ שטח לבנייה"סה

ר"מ34,600=0.8*43,250שטח למגורים            
ר שטח ממוצע ליחידה"מ85לפי –יחידות 407-כ

*ד"יח411= 34,600/85
יחידות לפינוי108כולל * 

1083.15X= 341|  1:3.15ד "יח
ר פלדלת"מ92: ד ממוצע"גודל יח

(92X341)ר "מ31,372: כ שטחי מגורים"סה
ר"מ38,212-כ: כ שטחים לבינוי "סה

דונם8.65כ :  חניה ניצבת + מגרשי מגורים

חישוב זכויות

ר"מ1,688 ר"מ1,796

ר"מ641

ר"מ626

ר"מ687

73

69

70

71

72

76

68

ר"מ895

ר"מ2,470

מגרש ציבורי
דונם7.3-כ

מקסימלי לפי מתאר

לפי חישוב מבוקש

4.42ק "רח–ר "מ38,212מוצע כ 

75

בבנייה38/1תמא

74

בהיתר38/1תמא

לא כולל שטחים קהילתיים בקומות הקרקע*

x2544155
מדבקה
למחוק! לא רלונטי לא ככה מחשבים זכויות לפי מתאר.

x2544155
מדבקה
מה זה 7000 מ"ר בין שטחי מגורים לשאר השטחים? אם מתייחסים למגרשי המגורים אז יש רק שטחי מגורים ו1000מ"ר בנוי. מעבר לכך נא להוסיף את השטח הבנוי למבנה ציבור לפי צ' ולסמן קו כחול של התכנית. לא לכתוב חניה ניצבת אלא מגרש חניה.



גרוסמן-קורקידימרחב 

אזור פוטנציאלי להתכנות  
תהליך של בינוי פינוי

איתור שטח פנוי לבינוי–בינוי פינוי 

x2544155
מדבקה
שקף מיותר - נא למחוק.הפוטנציאל מוסבר בשקף של השלביות



גרוסמן-קורקידימרחב 
מצב קיים

x2544155
מדבקה
שקף מיותר נא למחוק



גרוסמן-קורקידימרחב 
עקרונות תכנון

בינוי מלווה רחוב•
קישוריות•
פנוי/ בנוי•
בינוי בקו אפס: מבנה ציבור•
שלביות•



גרוסמן-קורקידימרחב 
עקרונות תכנון

בינוי מלווה רחוב•
קישוריות•
פנוי  / בנוי•
בינוי בקו אפס: מבנה ציבור•
שלביות•

1שלב 

2שלב 

3שלב 

x2544155
מדבקה
לסמן ציר ירוק



גרוסמן-קורקידימרחב 
שלביות| בינוי פינוי 

בניית בית ספר חדש בשטח 
מגרשי הספורט

בניית מבני מגורים על 
מגרש בית הספר שהועבר

השלמת בינוי התכנית

123



גרוסמן-קורקידימרחב 

ס"מתנ

תכנית מוצעת| בינוי פינוי 

מבנה  
לשימור

כניסות לבנייני מגורים

הולכי רגל-שבילי גישה 

רכב פרטי ופינוי אשפה–כניסה לחניון תת קרקעי 

הרחבת התכנית= בינוי פינוי •
מלווה רחוב, בינוי מגוון•
מגורים סביב שטח ירוק פתוח•
שימושים קהילתיים בקומת הקרקע  •

(ר"מ1,000כ )בחזית לרחוב גרוסמן 
שטח ירוק מגוון לשימוש התושבים•

'ק8.5

'ק8.5

השטח הלא מבונה במגרשי המגורים יוגדר כזיקת  
פ"הנאה אשר תתוכנן כהמשך לשצ

שימושים ציבוריים בקומת הקרקע ברחוב גרוסמן

x2544155
מדבקה
קומת הקרקע צריכה להופיע כרגע בכלליות כמסד ולא כשלשה תאים נפרדים.בסופו של דבר 1000 מ"ר ציבורי לא יחולק ל 3 מסות נפרדות.

x2544155
מדבקה
זה לא שימושים קהילתיים, זה שטח ציבורי בנוי

x2544155
מדבקה
הגדלת השצ"פ לשימוש כלל תושבי השכונה

x2544155
מדבקה
להוסיף  - 1. חידוש ביה"ס בתא שטח חדש,2. השלמת הציר הירוק בין פארק החורשות ובית הבילויים



גרוסמן-קורקידימרחב 
כניסה לחניה תת קרקעית| בינוי פינוי 

י רמפה בתוך "כניסה לחניון תתבצע ע•
גבולות הבינוי

עבור הבניינים העוברים עיבוי ברחוב  •
תמוקם  14-20והשקד 20-22קורקידי 

מעלית לחניון ושוט אשפה בזיקת  
הנאה  

כניסות לבנייני מגורים

שטח חניון תת קרקעי מתחת למגרשי המגורים

רכב פרטי ופינוי אשפה–כניסה לחניון תת קרקעי 



גרוסמן-קורקידימרחב 
תברואה| בינוי פינוי 

פינוי האשפה של כלל הבינוי
יבוצע באמצעות דחסניות מתת הקרקע



גרוסמן-קורקידימרחב 
מצב קיים

ס הדקל"בי
'ד7.270

ס"מתנ
'ד4.426

'ד5.273פ "שצ

י מדידה"י קומפילציית מצב מאושר כפי שהתקבלו ע"שטחים עפ

חניה פרטית-' ד2.47

מגורים–' ד10.529

(ס"מתנ)ציבורי -'ד4.426

(ס"בי)ציבורי -'ד7.270

שביל+ פ "שצ-'ד5.273

דרך-'  ד2.832

דונם32.8כ "סה

:מצב קיים

'ד12.99–( חניה+מגורים)פרטי 
'ד19.80( דרך+צ"שב+פ"שצ)ציבורי 



גרוסמן-קורקידימרחב 

1

2

3

4

5

6

מצב מוצע

פ"שפ–' ד0.533

מגורים-'ד6.517

*מגורים ומבני ציבור-'ד5.8

(ס"מתנ)ציבורי –' ד4.315

(ס"בי)ציבורי –' ד6.235

פ"שצ–' ד8.957

דרך–' ד0.45

דונם32.8כ "סה

:מצב מוצע
חניה פרטית-' ד2.47

מגורים–' ד10.529

(ס"מתנ)ציבורי -'ד4.426

(ס"בי)ציבורי -'ד7.270

שביל+ פ "שצ-'ד5.273

דרך-'  ד2.832

דונם32.8כ "סה

:מצב קיים

ר ברוטו"מ38,212כ : שטחי מגורים
4.41ק "רח

(מהקיים3.15פי )341ד "מספר יח
ר"מ92:ד"שטח פלדלת ממוצע ליח

'ד12.99–( חניה+מגורים)פרטי 
'ד19.80( דרך+צ"שב+פ"שצ)ציבורי 

'ד12.85–( פ"שפ+מגורים)פרטי 
'ד19.957–( צ"שב+פ"שצ)ציבורי 

ר למבנים ומוסדות ציבור בקומות הקרקע  "מ1,000-כשלבשטח זה תותר בנייתם*
של בנייני המגורים ברחוב גרוסמן

בית ספר ס"מתנ

פ"שצ

פ"שצ

x2544155
מדבקה
להוריד את הדרך מהחישוב- להתייחס רק לשבצ ושצפ במצב נכנס ויוצא



גרוסמן-קורקידימרחב 

פ"שפ+ מגורים -' ד12.85
ציבורי –' ד10.55

(מתנס+ ס "ביה)
פ"שצ–' ד8.957

דרך-' ד0.45
דונם32.80

מוצעקיים

-ס הדקל "בי
'ד6.824

מצב קיים מול מצב מוצע

ס"מתנ
'ד4.426

'ד5.273פ "שצ

מגורים
'ד12.99

חניה  + מגורים –' ד12.99
(ס"מתנ)ציבורי -'ד4.426
(ס"בי)ציבורי -'ד7.270
שביל+פ "שצ-'ד5.273
דרך-'  ד2.832
דונם32.80

:  צ"ושבפ"שצכ "סה
'ד19.80

: צ"ושבפ"שצכ "סה
'ד19.957

x2544155
מדבקה
להוריד את הדרך מהחישוב (זה גם לא מופיע בכותרת של הסכימה)

x2544155
מדבקה
להוריד את הדרך מהחישוב (זה גם לא מופיע בכותרת של הסכימה)



גרוסמן-קורקידימרחב 
מבט מרחוב גרוסמן



גרוסמן-קורקידימרחב 
מבט אל השטח המשותף



גרוסמן-קורקידימרחב 

התכנית מציעה התחדשות עירונית במתווה של  •
י שלביות תכנון"המתאפשר עפינוי -בינוי

המתייחס למרקם הקיים  מלווה רחוב , בינוי מגוון•
של שכונת נוה עופר ובהתאם לתכנית המדיניות

פיתוח אזורים ציבוריים איכותיים לרווחת  •
.פים"ס חדש ושצ"לרבות בי, השכונה

התכנית מתווה מערכת תנועה להולכי רגל  •
,  המקשר בין המרחב לצירים הראשיים בסביבתו

תוך התאמה לתכנון העתידי של מערך תנועה  
הולכי הרגל והרכבים בשכונה 

במסגרת התכנית יוקם חניון תת קרקעי גדול תחת  •
פינוי האשפה יתבצע מתת  . מגרשי המגורים

הקרקע

סיכום

x2544155
מדבקה
להוסיף גם שטח ציבורי בנוי




