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 מה"עס. פורום תכנון בראשות 

 20-0002פרוטוקול מספר  
16/02/2020 

 
 20-0002מס'  ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. התקיים פורום תכנון בראשות  16/02/2020בתאריך 
 .אורלי אראלבראשות 

 
 השתתפו:

 
  ס. מנהלת אגף תכנון העיר ומנהלת מחלקת תכנון מרכז –לריסה קופמן 

 משרד אדריכל העיר –דמן, אלעד דמשקיואב דוד, אלון גול 

  ס. מנהל חטיבה לתפעול ופרוייקטים –שמוליק קצ'לניק 

  מחלקת תכנון יפו ודרום –אירית סייג, ערן מאירסון, יותם בן יעקב 

  מחלקת תכנון מזרח –יואב זילברדיק 

  אגף התנועה –אירית לבהר גבאי, אירינה זילברמן 

 ות מבניה ופיתוחאגף הכנס –רוני קינסברונר, רועי הדר 

 היחידה לתכנון אסטרטגי -הילה לובנוב, עודד גינוסר 

  ,אגף רו"פ - מרינה נלקין סלוצקי, תומר ברוורמן, ערן אברמוביץ'מאיר אלואיל, שמעון גל 

 מנ' מח' שומה והשבחה ושמאית הועדה –לוזון -אילנית שגב 

 תיאום הנדסי – , אריאל פרקש, חן אלפנדריאילנית הדסי 

 מנהל החינוך –אסא  אורית בן 

  הרשות לאיכות הסביבה –מירי אידלסון 
 מי אביבים – , לינה שווחרניקולאי קיינר 

 אגף מבני ציבור –אריאל שפילקה, גיא בלטר, מור סעד 

  יחידת התיעול –עזרא נווה 

  מנהלת מרכז קהילתי מגיד  –חגית שגב 

  מנהל מחלקת נוער וצעירים –דובי הלל 
 

 הנושאים שנדונו:
 

 60-64מעפילי אגוז  .1
 עזרה ובצרון –נחום -גיליה ברגר, עומר זיו, מאיה לוז 

  אדום אדריכלים –עמיחי שגיא 

  נחלת הכלל אדריכלות נוף –טלי וקסלר, מעין אליאב 

  יועצת חברתית –ג'ני ארביב 

  תכנון תנועה ניצן ארד הנדסה  –דן דמון 
 

 1מכבי יפו מתחם  .2
 מילבאואר אדריכלים –דר ישראלי אורית מילבאואר אייל, רוני סנ 

  מנה"פ אלעד ישראל –רונן יפו 

  משרד עו"ד יתר  –עופר פריליק 

  לוינשטיין –יובל נמט, רם עוז 

  תכנון תנועה אייל קראוס –מור ליס 
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 בית הספר פסטלוצ'י .3

  אחוזות חוף  –יפה טל 

  קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ–איציק קורן 

  וריינסקי אדריכליםליואי דב -נועה לידור 

  אדריכלות נוף–טל רוסמן 
 

 מרכז קהילתי מגיד חדש .4

  אחוזות חוף –יפה טל 

  קורן גואטה ניהול פיקוח וייעוץ–איציק קורן 

  אדריכלית –בתיה מלול 
 

 
 תכנית עיצוב עבור גן ילדים בחתם סופר .5

  אדום אדריכלים –עמיחי שגיא 

  מנה"פ קו פרויקטים –מיא ברק, מירי בל 
 

 
 שבט צופי דיזנגוף .6

  עזרה ובצרון  –אסנת אבן 

  אדום אדריכלים –עמיחי שגיא 

 קו פרויקטים– מיא ברק, מירי בל, יוליה ליברמן 
 

 
 תוספת אגף בית הספר רוקח .7

  פלסנר אדריכלים –מאיה פלסנר, עדי פרוג 

  אדריכלית נוף –טל רוסמן 

 קו פרויקטים– מיא ברק, יוליה ליברמן 
 

 דים ומעונות יום העבודהגני יל .8
 אדר אופנהיים, סיגל גריל, גריל אופנהיים אדריכלים 

  עזרה ובצרון –אסנת אבן, שי לוי 

  רורמן הנדסה –אייל סער 
 תושבים - לילך קרש, מאיה וייטמן וינון לוי אלטשול 

 
 טל מלץ -פורום ה תמרכז

 
 בכבוד רב,

 
 אורלי אראל

 
אתפוצה: ליזמים ולמתכננים בהתאם לנוש
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2007מבא"ת ספטמבר   3עמ'   

 

 כללי: 
התכנית מציגה מתווה  .חן, כפר שלם-בשכונת נווה 60,64תוכנית התחדשות עירונית ברחוב מעפילי אגוז 

בינוי של אחד המבנים, ושיפוץ, הרחבה ומיגון של מבנה טורי קיים, ללא -התחדשות המשלב בין פינוי
 תוספת קומות. הריסתו. הרחבת המבנה תעשה בהתאם להוראות תוכנית ההרחבות התקפה ללא 

שלם הנמצא בעריכה ומגדיר את המבנים -שטח התכנית כלול בתחום מסמך מדיניות לשכונות דופן כפר
הכלולים בתוכנית כחלק ממתחם תכנון רחב יותר. במסגרת בחינת וניתוח סביבת הפרויקט, נקבע תחום 

 . 38התכנון תוך החרגת מבנים סמוכים המקודמים להתחדשות במסגרת תמ"א/

קש לקדם יוזמה זו, המתמודדת עם צפיפות יח"ד נכנסת גבוהה יחסית, באמצעות שילוב בין מתווי מבו
ההתחדשות המפורטים מעלה, כאשר שילובם יהווה כלי תכנוני אשר יושת על כלל תחום המדיניות 

 ויאפשר הנעת מהלכי ההתחדשות במרחב זה. 

 .5000תא/ התכנית המוצעת תואמת את הוראות תכנית המתאר העירונית

 
 לתכנון ובניה הועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
 מיקום: 

  58,56דרום: מגורים מעפילי אגוז 
 מזרח: דרך הטייסים

  66,70צפון: מגורים מעפילי אגוז 
 מערב: רחוב מעפילי אגוז

 
 יפו.-, תל אביב60-64מעפילי אגוז כתובת: 

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש גושמספר 
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  49 חלק מוסדר 7244

  60 חלק מוסדר 7244
  50 חלק מוסדר 7244
  66 חלק מוסדר 7244
  64 חלק מוסדר 7244
 67  חלק מוסדר 7244
 75  חלק מוסדר 7244
 77  חלק מוסדר 7244

 

 ד'. 7.7-: כשטח התכנית

 ם אדריכלים בע"מ.אדו מתכנן:

 טרם נבחר )קידום התכנית עבור בעלי הנכסים ובאמצעות עזרה וביצרון( יזם:

 פרטיים, עיריית תל אביב.  בעלות:

קומות מעל קומת  4יח"ד( בגובה  32יח"ד,  24מבנים טוריים ) 2-יחידות דיור ב 56מצב השטח בפועל: 
כיתות גן. שצ"פ, חלקות ביעוד שבילי הולכי  2לל עמודים. מגרש ציבורי ביעוד מבנים ומוסדות ציבור הכו

 רגל וחלקות ביעוד דרך המשמשות כחניות ציבוריות.
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2018 אוגוסטמבא"ת   4עמ'   

 

 
 תחום התכנית על רקע ייעודי קרקע:

 

 
 

  מדיניות קיימת:
 

 : 5000ע"פ תכנית מתאר תא/

  2.5-4אזור ייעוד: אזור מגורים בבנייה עירונית, רח"ק 

  :(1+4) 5רח"ק מירבי 

 קומות 15בניין: גובה מירבי ל 

  מתחם התחדשות עירונית –א' כפר שלם רבתי 907אזור תכנון: 

 חישוב רח"ק באופן ממוצע בתחום התכנית 

  קומות( 25אפשרות לבנייה נקודתית חריגה לסביבתה )עד 

 רח"ק נוספת יחידת 

  א( להוראות תכנית המתאר, רשאית הועדה המקומית לדרוש מסמך מדיניות.  5.2.1ע"פ סעיף( 
 
 :צב תכנוני קייםמ
 

  (11/67: אזור מגורים ו' )מתן תוקף 460תכנית 

  (01/88על כל שינוייה )מתן תוקף  807: שינוי לתכנית 2383תכנית מפורטת 

  (25/1/88)מתן תוקף  2383זכויות הבניה במסגרת קווי הבניין להרחבה מכוח נספח בינוי, תב"ע 

  (08/96אביב, כפר שלם )מתן תוקף שכונות נוה חן, ניר  -: תוספת יח"ד 2646תכנית 

 03/06/2012 (05/1983: תכנית לרישום שטחים ציבוריים )מתן תוקף 

 3/06/40 (11/2003: תכנית לרישום שטחים ציבוריים )מתן תוקף 
 

 זכויות בניה תקפות )אחוזים, שטחים, קומות, שימושים(:  
 מעל פני הקרקע:  

 יח"ד.  32 –קומות  4 יח"ד בקומה, בניין בן 8 – 64מעפילי אגוז 
 מ"ר לאחר הרחבה )שטח עיקרי(.  86.25שטח ממוצע ליח"ד 
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2018 אוגוסטמבא"ת   5עמ'   

 

 .1שטחי שירות, גזוזטראות, בניה על הגגות ע"פ ג
 .1מתחת לפני הקרקע: מרתפים ע"פ ע

 
 יח"ד.  24 –קומות  4יח"ד בקומה, בניין בן  6 – 60מעפילי אגוז 

 מ"ר לאחר הרחבה )שטח עיקרי( 87שטח ממוצע ליח"ד 
 .1שטחי שירות, גזוזטראות, בניה על הגגות ע"פ ג

 .1מתחת לפני הקרקע: מרתפים ע"פ ע

 
 מצב קיים:

מ"ר. שטח  70של יח"ד בשטח  28מ"ר,  90יח"ד הורחבו לשטח  4 - יח"ד 32סה"כ : 64מעפילי אגוז  .1
 מ"ר.  72.5דירה ממוצעת כיום: 

מ"ר. שטח  70 של יח"ד בשטח 9מ"ר,  90יח"ד הורחבו לשטח  15 - יח"ד 24סה"כ : 60מעפילי אגוז  .2
 מ"ר. 82.5דירה ממוצעת כיום: 

 מ"ר 4,300 -סה"כ שטחים בנויים עיקריים: כ .3

 מ"ר 77.5-ממוצע שטח יח"ד בתחום התכנית: כ .4

 מ"ר לא כולל קומת עמודים מפולשת. 4636 -סה"כ שטחים בנויים על קרקעיים: כ .5

 קומות על עמודים.   4מס' קומות:  .6

 .יח"ד / ד' 17-צפיפות נטו: כ .7

 
 מצב תכנוני מוצע:

שלם הנמצא בעריכה ומפורטות -מסמך מדיניות לשכונות דופן כפר יו שלמטרות התכנית נגזרות ממטרות
 להלן:

 גיוון מלאי המגורים הקיים והגברת היקף וקצב התחדשותו. .1

 שמירה והעצמה של איכויות התכנון הקיימות.  .2

 ן, היזמים והתושבים.יצירת ודאות תכנונית בין מוסדות התכנו .3

 ניצול ופיתוח מיטבי של מערך שטחי הציבור. .4

 חיזוק מערך הרחובות והשבילים הפנימי הגובל בתחום המדיניות. .5

 גיוון מידתי של השימושים המוצעים. .6

 קביעת הנחיות להסדרת הבנייה הבלתי מוסדרת בתחום המדיניות. .7
  

  תיאור מטרות התכנית: 

חן המציעה התחדשות מלאי הדיור הקיים וגיוונו, שיפור מערך -ההתחדשות עירונית בשכונת נוו -
 שטחי הציבור וחיזוק מערך התנועה הלא ממונעת. 

עיבוי, שיקום וחיזוק מבנה טורי )"רכבת"(, על רחוב מעפילי אגוז ושמירה על מרקם אורבני קיים,  -
 יח"ד בקרקע והרחבת שטחים משותפים לדיירי הבניין. 4תוספת 

יכון קיים הגובל בדרך הטייסים והקמה תחתיו של מבנה מגורים חדש המציע  הריסת מבנה ש -
 תמהיל דיור מגוון ושטחים שטחים ציבוריים בנויים. 

הצרחת שביל הולכי רגל לחלק צפוני המגרש הגובל בדרך הטייסים לטובת יצירת רצף הליכה  -
 ורכיבה מדרך הטייסים לרח' מעפילי אגוז ומרכז כפר שלם.

ביעוד מבנים ומוסדות ציבור על חשבון מגרש חניה ציבורי ביעוד דרך וצמצום מספר  הרחבת מגרש -
 מקומות החנייה.

השלמת רציפות שבילים על חשבון מגרש חניה ציבורי ביעוד דרך לטובת הולכי רגל, תוך שמירה  -
 קרקעיות במגרשים סמוכים.-על אפשרות הגישה של רכבים לחניות תת
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אגוז בצד המזרחי, ומימוש מקטע ראשון משביל אופניים שנקבע  ביטול חניות ברחוב מעפילי -
 ברחוב מעפילי אגוז בתכנית האב לשבילי אופניים והגדלת תחום המדרכה בהתאם.

 
 

מבנה מגורים חדש, שטחים ציבוריים הקמת הרחבת מבנה מגורים קיים,   פירוט יעודים/שימושים:
ציבורי פתוח, שביל הולכי רגל והרחבתו באמצעות  בנויים, מגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, שטח

 מערבית של התוכנית.  -זיקת הנאה בדופן הצפוןקביעת 
 

 עקרונות ודברי הסבר נוספים: 

 עזרה ובצרון מייצגים את מרבית הבעלים לתהליך ההתחדשות.  -

. מ"ר ליח"ד 20-25-היקף התמורה המוצעת עבור לדירות המבנה המוצע לעיבוי וחיזוק הינה כ -
מ"ר, בהתאם למדיניות  12התמורה המוצעת למבנה המיועד להריסה ובנייה מחדש הינה 

 ההתחדשות העירונית. 

מ"ר לטובת הרחבת מגרש ציבורי ביעוד  189בשטח של  75-לשיפור התכנון שולב מקטע מדרך  ו -
ת מבנים ומוסדות ציבור. הרחבת המגרש תאפשר הגדלת פוטנציאל מימוש הזכויות בהתאם לתכני

  מ"ר. 1530-מ"ר ל 1263-צ' במגרש זה מ
 

 עיצוב עירוני והתייחסות לסביבה:

מסמך המדיניות הנמצא כעת בהכנה, תורמת התכנית לשיפור המרחב הציבורי  מה לעקרונותבהתא
 :במספר דרכים

 כנית האב לשבילי אופנייםושנקבע בת מוצע מקטע קצר של שביל אופנייםשבילי אופניים:  -
 רחוב מעפילי אגוז.אורך לוהרחבת מדרכה 

מציעה חיזוק והשלמת מערך שבילי הולכי רגל חיזוק מערך השבילים השכונתי הקיים: התכנית  -
)רוז הממוקמים מצפון הספר  יבטוח לבתבין היתר מעבר מאפשרת זו פעולה קיים בשכונה. 

מצעות באוהרחבתו שביל הולכי רגל קיים בנוסף, באמצעות מיקום מחדש של  (.חי-, תלמצקין
, רצף הליכתי בין דרך הטייסים לרחוב מעפילי אגוז ושכונת נווה חןמתאפשר  קביעת זיקת הנאה

 .מערב-בכיוון מזרח

הקמת מגדל המגורים לצד שיקום המבנה הגובל ברחוב מעפילי אגוז ללא שילוב מתווי התחדשות:  -
 בשכונות הדופןתוספת קומות מאפשרת שמירה על מגוון צורות המגורים המתקיים כבר כיום 

 דחיקת האוכלוסייה הקיימת. מסייע במניעתובמקביל 

חניות הממוקמות בחלקה ביעוד דרך, מגדילה על חשבון חלקה  19: התכנית מפחיתה מגרש חניה -
 זו מגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור ומייצרת נגישות לשימושים הציבוריים שבו.

ורי )"רכבת"(, על רחוב מעפילי אגוז ושמירה על , עיבוי, שיקום וחיזוק מבנה ט64מעפילי אגוז  -
 יח"ד בקרקע והרחבת שטחים משותפים לדיירי הבניין. 4מרקם אורבני קיים, תוספת 
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, מסלול הריסה ובנייה, ותוספת שטחים ציבוריים בנויים בקומות הקרקע וקומה 60מעפילי אגוז  -
 א.

ק נפרדים בשיתוף עם אדריכל נבחנת אפשרות לתכנון כניסה ויציאה משותפת לחניונים תת" -
, בכדי לחסוך רמפה שתגרע משטחי 58במבנה סמוך בכתובת מעפילי אגוז  38פרויקט תמ"א 

 מדרכה וחצרות ירוקים.

 קומות  22(, ומגדל אחד בן 4קומות )ק+ 5מוצע מבנה בבנייה מרקמית עירונית של  -

 +גג(.  20)ק+ -

 ליח"ד. מעפילי אגוז תקן חניה אפס. 0.8יכלול חניה תת קרקעית עפ"י תקן  60מעפילי אגוז  -
 

 תמהיל דירות מוצע:
 

הסופי ייקבע במסגרת תכנית העיצוב ובהתאם להמלצת היחידה לתכנון אסטרטגי המפורטת תמהיל יח"ד 
 מ"ר )עיקרי+ממ"ד(. 84מטה. שטח ממוצע ליח"ד: 

 
ומות וביחס רח"ק , בגבהים, במספר הק5000התכנון תואם את הוראות תכנית המתאר העירונית, תא/

 )שטח על קרקעי כולל(. 4.96העומד על 
 

  זכויות בניה
 

 
 יעוד

שטח כולל  מרפסות שטחי שירות שטח עיקרי
מעל 

 הקרקע
מתחת  מעל הקרקע

 לקרקע
 מעל הקרקע סה"כ

 1 
 2מתחת לקרקע 

 מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר מ"ר % מ"ר % מ"ר

 15,440 1,872 159% 5,158 109% 3,534 11,906 - - 368% 11,906 מגורים

            מסחר

שטח 
ציבורי 

 בנוי

600 18%   600 0 0    600 

            שפ"פ

 16,040    109% 3,534 112,506    12,506 סה"כ

 מהשטח העיקרי % - 1
 משטח הקרקע % - 2

 * ללא מרפסות

 נתונים נפחיים:
 :64מעפילי אגוז 

 (4)ק+  5מספר קומות:  
 מ'  17גובה: מ: 

 65% -תכסית:  כ
 

 :60מעפילי אגוז 
 +ג(20)ק+  22מספר קומות: עד 

 מ'  80גובה: מ: 
 30% -תכסית:  כ
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   קווי בניין:

 . 2383, עפ"י תכנית להרחבת הדירות נספח לתכנית מפורטת 64מעפילי אגוז  -
 מטר לכיוון מערב. 4הרחבה מקסימלית ממבנה קיים עד 

 ( )דרך הטייסים 60מעפילי אגוז  -

 מ'  6קדמי לדרך הטייסים:  -

 מ'  4קדמי לרחוב מעפילי אגוז:  -

 מ' 4צידי דרומי למגורים:  -

 מ'. 10צידי צפוני:  -
 

 שטחי ציבור:

על חשבון חלקה ביעוד דרך  מ"ר 1530-מ"ר ל 1263-ממגרש ביעוד מבנים ומוסדות ציבור הגדלת  -
 המשמשת לחנייה.

 הנגשת המגרש הציבורי ופיתוח חלקת החנייה. -

מ"ר. השטח  600-מ"ר לטובת שטח ציבורי בנוי. היקף ההקצאה לא יפחת מ 600אה של הקצ -
על רחוב הטייסים בסמוך למבני הציבור הקיימים  'הציבורי הבנוי יבנה בקומת הקרקע וקומה א

 .מ"ר 250-300בהיקף של  הצמדת שטחי חצר בקרקעויכלול 

ים הקיים והמקטע כיום בשכונה, מ"ר יפותחו במטרה להשלים את רציפות מערך השביל 350-כ -
 מ"ר בזיקת הנאה. 150-מתוכם כ

 
 תנועה ותחבורה:

כניסת רכבים לחניון תת קרקעי מכניסה אחת שתמוקם על רחוב מעפילי אגוז, בפינה הדרום  -
 . 60מערבית, מעפילי אגוז 

 יצירת שביל הולכי רגל משולב שבילי אופניים מרחוב הטייסים למעפילי אגוז.  -

 ל אופניים על רחוב מעפילי אגוז.תכנון שבי -

 מספר מקומות חנייה שיורדים בחנייה הציבורית -

ביטול חניות ברחוב מעפילי אגוז בצד המזרחי, ומימוש מקטע ראשון משביל אופניים שנקבע  -
 ברחוב מעפילי אגוז בתכנית האב לשבילי אופניים והגדלת תחום המדרכה בהתאם.

  .לכל היותר 0.8דם , עפ"י מק60תקן חנייה מעפילי אגוז  -

 , תקן אפס.64תקן חניה מעפילי אגוז  -

 
 :טבלת השוואה

 

 מצב מוצע מצב קיים נתונים 

 מ"ר 1,366 מ"ר 1,823 דרך ייעודים

 מ"ר 1,530 מ"ר 1,263 בנייני ציבור

 מ"ר 946 מ"ר 946 שצ"פ

 מ"ר 614 מ"ר 424 שביל הולכי רגל

 מ"ר 3,232 מ"ר 3,232 מגורים

זכויות 
נייה ב

מעפילי 
60אגוז   

סה"כ זכויות 
 בניה

למגורים מעל 
 לקרקע

 כוללשטח  106%  -כ אחוזים
 

 

 שטח עיקרי 458% -כ
 שטח כולל  603% -כ

 כוללמ"ר  2160 -כ מ"ר

 

 מ"ר עיקרי 9,866 -כ
 מ"ר כולל  12,200-כ

 120 24 יח"ד

 קומות 22עד   + ק  4 קומות גובה

 מ' 80 -כ  מ' 16.5  -כ מטר

 30% -כ 25% -כ תכסית

 לכל היותר, במרתף חניה 0.8ע"פ תקן  0 מקומות חניה
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מ"ר לטובת שטח  600הקצאה של   שטח ציבורי בנוי
 ציבורי בנוי.  

זכויות 
בנייה 
מעפילי 

64אגוז   

סה"כ זכויות 
 בניה

למגורים מעל 
 לקרקע

 שטח כולל 317%-כ כוללשטח  238%-כ אחוזים

   כולל מ"ר 2,880 -כ מ"ר
 כולל מ"ר 3,840 -כ

 36 32 יח"ד
 + ק 4 + ק 4 קומות גובה

 מ'16.5  -כ מ'16.5  -כ מטר
 0 0 מקומות חניה

 65% -כ 65% -כ תכסית 

 )ע"פ תוכנית צ'( 1,530 )ע"פ תכנית צ'( 1,263 מבנים ומוסדות ציבור 

 מ"ר 16,160 מ"ר 4,195  סה"כ שטחים בנויים 

 5 1.3-כ  רח"ק 

 
 הערות: 

 יותר ניוד שטחי בנייה בין אזורי הבינוי השונים. לא  -

 יותר ניוד שטחים עיקריים ושטחי שירות מעל הקרקע לתת הקרקע.  -

 שטחים עיקריים יותרו בקומת מרתף עליונה בלבד.  -

תוצע אפשרות להמרת אחוז שיקבע משטחי שירות לשטחים עיקריים אשר לא תהווה סטייה  -
 שטחי שירות. 30%ד ניכרת לתכנית זו, ע

 .20%-סך שטחי השירות בתכנית לא יפחת מ -
 

 : מיידיזמן ביצוע
  

 לחוק(: 77התייעצות עם הציבור )המלצה אם נדרש הליך, באיזה מסלול והאם נדרש פרסום לפי סעיף 
 

מאחר ובפרויקט מסוג זה, נדרשת הסכמה וחתימה של כלל בעלי הדירות, תהליך ההתייעצות עם הציבור, 
והוא כולל: הסברות, קשר אישי עם כל משפחה, בירור הצרכים  בניית הסכמותס על מודל של מבוס

החברתיים והפיזיים שלהם, יצירת אמון בין מנהלי הפרויקט לדיירים ואמון בתהליך ההתחדשות עצמו 
 שמהווה אתגר משמעותי

 : )קדם תכנון( מפגשים עם הציבור
 

 ה מפגשים עם נציגות המתחם ועם הדיירים: להצגת התכנון המוצע בדראפט נערכו שלוש
 להצגת התכנון המוצע  נציגותמפגש  – 29.7.2019
להצגת לוחות זמנים לאישור התכנון המוצע וקידומו תכנון העיר עם נציגי אגף  נציגותמפגש  – 19.11.19

 לקראת וועדה מקומית 
 כנון המוצע ולוחות הזמניםלהצגת הת מטעם בעלי הנכסיםיחד עם עו"ד  דייריםמפגש  – 16.12.19

 פגישות פרטניות עם דיירים במתחם והכנת תסקיר חברתי על ידי יועצת חברתית.  – 01.2020חודש 
 

 התהליך המומלץ להמשך:
היות וההשתתפות הציבור הייתה מלאה ובעלי הדירות מיודעים היטב אודות הפרויקט, התמורות ולוחות 

ציבור במודל של בניית הסכמות, המשך מפגשי עדכון עם בעלי הזמנים, אנו ממליצים על הליך שיתוף 
הדירות ועבודה נפרדת עם קבוצת הקשישים המתגוררים במתחם. קבוצה נוספת שכדאי לשקול עמה שיח 

 מהמתחם.  50% –היא קבוצת שוכרי הדירות שמתגוררת במתחם 

 התכנית. : עדכון כלל בעלי הדירות בהתקדמות16/2-לאחר אישור הפורום שייערך ב -

 הועדה להתייעצות עם הציבור.-הבאת התכנית ומתווה התייעצות עם הציבור לאישור תת -

מפגש בין התושבים לצוות התכנון של העירייה ומנהלי הפרויקט לצורך הבהרות והסבר על  -
 התכנית שאושרה בפורום מהנדס העיר ועל מסמך המדיניות שמקודם לשכונות. 
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החתמת יתר בעלי הדירות להסכם עקרונות באמצעות יצירת  –המשך תהליך לבניית הסכמות  -
 קשר והסברות.

לצד המשך המפגשים האישיים, יש צורך לקיים מפגשי גיבוש דיירים תקופתיים על מנת לשפר את  -
 יחסי השכנות בין שני הבניינים ושמירה על האוכלוסיות במתחם. 

 מקצועית.המשך הקשר עם הנציגות וחיזוק מעמדה במתחם, כולל הכשרה  -

 שיח קבוצות ייעודיות: שוכרי הדירות וקשישים. -
 

 שיתוף ציבור לתושבי השכונה:
כפר שלם הכוללת את מסמך מדיניות לשכונות דופן וקידומו במקביל של התכנית המצומצם שטח לאור 

 מומלץ על המתווה המפורט להלן:, שטח התכנית המוצעת

 מפגש מצומצם לבעלי הנכסים והשוכרים. .1

 ייעצות רחב במסגרת מסמך המדיניות.הליך הת .2
  

 חו"ד היחידה לתכנון אסטרטגי:

. מבנה אחד ובניית מגדל ושיפוץ ועיבוי מבנה נוסףפינוי של מדובר בתכנית להתחדשות עירונית במסלול 

התכנית מציעה צמצום שטח ביעוד דרך לצורך הרחבת שטח ביעוד למבני ציבור קיים ותוספת שטח ציבורי 

ת המגדל החדש, וכן הצרחת שביל להולכי רגל שהגישה אליו נפגעת ממימוש רמפת חניה בנוי במסגר

  . במבנה סמוך 38במסגרת מימוש תמ"א 

 בהתאם לכך:

 כהקצאה של  . דונם( 0.24)תוספת של  דונם 1.5 -דונם ל 1.293 -הרחבת שטח קיים מ : מבני ציבור- 

+ חצרות שיאפשרו שימוש של מת הקרקע בקובמסגרת המבנה החדש מבונה מ"ר שטח ציבורי  600

 שרות לגיל הרך . 

 בשל מגבלות התכנית ושטחה המצומצם, ניתן לתכנן את השטח הציבורי הפתוח שטח פתוח לציבור :

 בתחום תחום התכנית.הנדרש כשפ"פ עם זיקת הנאה לצורך עיבוי שבילי הולכי הרגל הקיימים 

  :הדיור הקיים באמצעות הגדלת היצע הדירות הקטנות  בתכנון החדש יש לגוון את היצעתמהיל יח"ד

מ"ר(.  בהתאם לכך, יש  60-80מ"ר( תוך שמירה על מלאי של דירות בינוניות ) 100והגדולות )מעל 

וכן דירות גדולות בשטח  15% -מ"ר בשיעור של כ 35-50לכלול בתכנון המוצע דירות קטנות בשטח של  

 יח"ד. 156סה"כ  .15% -מ"ר ומעלה בשיעור של כ 100של 

 

 : )מוגש ע"י צוות מזרח(חו"ד צוות
 

חן. עקרונות התכנית מממשים ותואמים את -מחלקת התכנון תומכת בהליכי התחדשות בשכונת נווה
 שלם הנמצא בהכנה ובתחומו ממוקמת התכנית.-מסמך המדיניות לשכונות דופן כפר

 
 אות:מומלץ לקדם את התכנית לדיון בהפקדה בכפוף להערות הב

 

מבוקש כי יצא יש לבחון מול חברת 'עמידר' חלוקה שונה ומיטבית ליח"ד הנמצאות בבעלותן.  -
מכתב מטעם מה"ע לחברת עמידה לעניין אי מכירת יח"ד הנמצאות בבעלותה עד למתן תוקף 

 לתכנית.

גודל יח"ד והתמהיל יח"ד הסופי ייקבע בתיאום עם היחידה לתכנון אסטרטגי לעת הכנת תכנית  -
 יצוב.הע

 .בדגש על מחלקת מבני ציבור להשלים תיאומים עם היחידות העירוניות כנדרשיש  -
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)המבנה המיועד לשיפוץ  49בתקנון התכנית יש לכלול סעיף הקובע כי הזכויות שנקבעו לחלקה  -
והרחבה( ממצות את כל זכויות הבניה וכל תוספת תהווה סטייה ניכרת מתכנית זו. כמו כן, 

( בתכנית המתאר ייקבע כי תנאי לאישור היתר ראשון בתחום התכנית 2)ד( ) 5.3.2בהתאם לסעיף 
יהיה רישום הערה תכנונית בלשכת רישום המקרקעין ולפיה לא ניתן יהיה להגדיל את הרח"ק 

 במגרשים אלה מכוחה של תכנית המתאר.

ם מחלקת התכנון ממליצה כי ככל הניתן יובטח שטח מניב לטובת תחזוקה השטחים המשותפי -
 בפרויקט, בתיאום עם השירות המשפטי.

יפו לנושא סיוע במימון דמי -לעיריית תל אביבעל הסכם בין היזם חתימה  –תנאי להיתר בנייה  -
  .שנים 10-ל ("קרן הונית"ניהול ועד הבית לבעלי דירות ממשיכים )

שלם בידי תנאי לדיון להפקדה בוועדה המקומית יהיה אישור מסמך המדיניות לדופן שכונות כפר  -
 הועדה המקומית.

 

 :יפו-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

התכנית מהווה דוגמא טובה להתחדשות עירונית ופינוי בינוי ומציעה מינונים  אדר' העיר
נכונים של שילוב ישן וחדש, הקצאה לצרכי ציבור והתייחסות לשטחים 

 מוצר טוב. פתוחים. מבחינה אדריכלית ותכנונית יש פה
יש להכין נספח לניהול מי נגר ובניה ירוקה ולהעבירו לרון גובזנסקי ממשרד 

 אדריכל העיר. 
 לא נדרש מסמך סביבתי לשלב התב"ע. איכות סביבה

 להציג נספח אקוסטי. נדרשלשלב היתרי הבניה 
 יש לעגן במסמכי התכנית : מיגון אקוסטי דירתי למגרש הפונה לדרך הטייסים.

 תיאום התנועה לא הושלם ויש להשלימו. תנועה
 

מי 
אביבים/תאגיד 

 המים

, שמחבר בין מעפילי אגוז 6בחזית הדרומית, לצד הרמפה, עובר קו מים עירוני "
 לדרך הטייסים ויש למצוא לו פתרון.

 יש לאפשר מעבר לשביל הדרך למתן תחזוקה. 
 וז וצריך.יש לקחת בחשבון קו תיעול שמנקז את דרך הטייסים למעפילי אג

 יש להתייחס לקו הביוב, שמנקז את החלקות הצפוניות.
 יש להתחיל תיאום. –לא הוגשה בקשה לתיאום הנדסי  תיאום הנדסי

 .38לתמ"א  23חשוב לציין כי התכנית מתוקף תכנית המתאר ולא מתוקף סעיף  השבחה
 

 :וראש אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 
 חדשות העירונית מכיוון שהיא מציעה שילוב בין ישן לחדש. התכנית מהווה בשורה בתחום ההת

יש להשלים הכנה של נספח תשתיות, עריכת תיאום הנדסי, השלמת תיאום תנועה, הוספת נספח 
 סביבתי וצירוף הנחיות לבניה ירוקה וניהול מי נגר.

 
לא מדובר  . יחד עם זאת,מול מבנה הציבורהמגורים הממוקם הכניסה לחניה מהווה גישה למבנה 

אין צורך להציג עבורו חתכים. לשם כך, יש לערוך בדיקה משפטית האם ניתן להציג את ו ברחוב
 (.חום אדוםדרך משולבת בשב"צ )כ הכניסה לחניה

 
אישור המדיניות הוא תנאי לאישור התכנית. לכן יש להגיע עם מדיניות מוכנה לוועדה ביוני כך 

 עמוד בלוחות הזמנים שנקבעו מול התושבים.שניתן יהיה ביולי לאשר את התכנית ול
 

 יש להוציא מכתב לעמידר למניעת מכירת הדירות שבבעלותם. 
בוועדה המקומית ולהגביל את מכירת הדירות של עמידר  77-78ניתן לבחון אפשרות להכריז 

 . משמעות מהלך זה היא שדירות של עמידר לא יכולות לגדול.77באמצעות סעיף 
 דה לתכנון אסטרטגי גודל יחידת דיור ממוצע.יש לתאם עם היחי

 
 קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות. תמאשר
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2007מבא"ת ספטמבר   12עמ'   

 

 : את התכנית אשרמוסד התכנון המוסמך ל
 יפו-ועדה מקומית לתכנון ובנייה תל אביב

 
 מיקום:

 ממזרח: רח' הינריך היינה
 מדרום: רח' נחל שורק

 נס לגוייםמצפון: רח' 
 שבע וכן שטחים נוספים ממערב לרחובות אלה.-ממערב: רח' עזה, רח' באר

 

 כתובת:
 שבע.-רחובות הינריך היינה, נחל עוז, נחל שורק, נס לגויים, עזה, באר
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 גושים וחלקות בתכנית:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : שטח התכנית
 דונם 160-כ
 

  :ניםמתכנ
 ילבאואר אדריכליםאדריכלי התכנית: מ

 : שריג וקסמןפיתוח ונוףמתכנן 
 יוזמות למען הסביבה :בנייה ירוקה

 קונסטרוקציה: ישראל דוד
 בטיחות : לבטח הנדסה

 תנועה: אייל קראוס
 תברואה: סיסטמה

 חשמל: משה ראובני
 תברואה: מיכאל הלמן

 אגרונום: ד"ר רקפת גבאי
 קרקע: זליו דיאמנדי

 הידרולוג: שמעון צוק
 רמי לוי -ן: מרחב מוגן מיגו

                 נגישות: מלכה איגר

                                               לוינשטיין הנדסה וקבלנות בע"מ, אלעד ישראל מגורים בע"מ וצ.מ.ח המרמן בע"מיזם: 
 מדינת ישראל )רמ"י(, עיריית ת"א בעלות: 

 
 

 מצב תכנוני .1
 

 מצב השטח בפועל:   1.1
 חום המגרשים קיימות תשתיות שונות, עצים, בחלק מהמגרשים קיימים מבנים תפוסים שיש לפנותם.בת

 
  מצב תכנוני קיים:  1.2

 מכבי יפו )"התכנית הראשית"( 2725תא/
בהתאם לתכנית תנאי למתן היתר הינו אישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח סביבתי ע"י הוועדה 

 המקומית.
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 .374/2018חסת למתחם א' בלבד ע"פ הגדרתו במכרז רמ"י ת"א/תכנית עיצוב זו מתיי
 

  מצב תכנוני מוצע: 1.3
לגויים  נריך היינה ממזרח, רח' נחל שורק מדרום, רח' נסי"מכבי יפו" ממוקמת בין רח' הי 2725תכנית תא/

 על ידי פינוי, מצפון ורח' עזה, באר שבע וחסידי האומות ממערב. התכנית מאפשרת התחדשות עירונית
יח"ד לדיור מיוחד וכן  120יח"ד חדשות,  1,460-פיתוח ובניה בשטח התכנית לשם הקמת שכונת מגורים לכ

  .שטחי מסחר, שטחי ציבור ומגורים מיוחד

מוגדרת  103-4, כאשר במגרשים 117-ו 116, 113, 101-105מגרשים ביעוד מגורים ד' ) 8 כולל  מתחם א'
 חזית מסחרית בקומת הקרקע(.

 יחידות דיור לפי תב"ע.  527קומות, הכוללים סה"כ  8-10בניינים בני  14מגרשים מתוכננים בשמונת ה
 

 דיור ציבורי. 3-שוק חופשי ו 225יח"ד מחיר למשתכן,  299ע"פ מכרז רמ"י: 
 

 תכנית העיצוב נערכה בהתאם לתב"ע וכן מציגה מצב לאור הקלות שיבוקשו בשלב היתר הבנייה, ביניהן:

.20%-צפיפות בהקלה להגדלת ה .1

במקום  3.1בתב"ע, גובה קומה טיפוסית  6ברוטו במקום  7.2גובה קומות )גובה קומת מסחר  .2
  .(3.3 במקום 3.5 לפי תב"ע, גובה קומת גג 3.3-3.5 

 , כמקובל באזור.50%במקום משטח קומה טיפוסית  65%תכסית גגות עד הגדלת  .3

בהתאם לתקנות בניה במרווחים ומעבר לקו רחוב בכפוף לפרסום הקלה טת מרפסות הבל .4
 מהוראות התכנית הראשית לפיהן על המרפסות להיבנות בתחום קווי הבניין.

תותר הסטת חזית הבניין לרחוב נס לגויים לצורך פיתוח נופי והכשרת מקומות  – 103במגרש  .5
  .מאורכו 2/3-ית מסחרית לקו מגרש בללא הצמדת חזישיבה והצללה לשימושי המסחר 

 .קומהתוספת  – 105במגרש  .6

לשם שיפור התכנון. 116לכיוון מגרש הקלה בקו בניין צידי 10%  - 117במגרש  .7

ניוד של שטחי שירות תת קרקעים מכח התכנית הראשית, לשטחי שירות עיליים לצורך רמפות  .8
כניסה לחניונים במסגרת הנפח הבנוי.

 
  :םנתוניטבלת  1.4
  2725מצב מוצע = תכנית  

 מגרשים 8סה"כ עבור  מ"ר 44,795 מגורים עיקרי

 (103-104מגרשים )במגרשים  8סה"כ עבור  מ"ר 1,000 מסחר עיקרי
 מגרשים 8סה"כ עבור  מ"ר 45,795 סה"כ שטחים עיקריים

מ"ר  5)כולל תוספת מגרשים  8סה"כ עבור  מ"ר 20,010 שטחי שרות
קומות ומעלה, לפי  9ובה ליח"ד במגרשים בג

, 103,104עיות במגרשים "מס' יח"ד תב
116,117 ,113.) 

מ"ר לכל  12לפי ממוצע של  מרפסות
 יח"ד

 

  ברוטו קומות 8-10 גובה

גובה כניסה לקומת מגורים עליונה לא יעלה  סה"כ מטר 36
 מ' 29על 

  75% על קרקעית מקסימלית תכסית

  85% מרתפים מקסימלית תכסית

 

 :צפיפות לפי מגרשים 1.5

x-apple-data-detectors://2/
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 ז' ב. להוראות התכנית( 4.1*התכנית מאפשרת ניוד שטחים ויחידות דיור בין המגרים )סעיף 
צפיפות לאחר  צפיפות לפי תב"ע ושבס צפיפות לפי תב"ע מס' מגרש

 *ניוד
 צפיפות לאחר ניוד ושבס

101 80 96 68 82 

102 92 110 87 104 

103 43 52 38 46 

104 86 103 77 92 

105 42 50 47 56 

113 70 84 83 99 

116 42 50 53 63 

117 72 86 74 89 

 631 527 631 527 סה"כ

 

   כללי מוצע -תמהיל 
  

אחוז  יח"ד חדרים
 בתמהיל

שטח 
 פלדלת
 )מ"ר(

2 201 0.32 >70 

3 206 0.33 80-90 

4 109 0.17 90-110 

5 87 0.14 <110 

 משתנה 0.04 28 גג

 52,355-כ 1.00 631 סה"כ

   מ"ר 83-כ שטח ממוצע לדירה

 
 עיקרי הוראות התכנית  1.6

מכבי יפו נועדה לאפשר בניה ופיתוח של המרחב בשטח התכנית, ע"י הגדרת הקמת יח"ד  2725תא/תב"ע 
חדשות כולל דיור מיוחד, יצירת שטחי ציבור בנויים ופתוחים, צירים מסחריים ושבילי אופניים. כל אלה 

 ימו רצף עירוני וישתלבו בסביבה הקיימת והמתוכננת.יקי
 התב"ע מתנה הוצאת היתרים באזור מגורים ד' באישור תכנית עיצוב אדריכלי נופי ע"י הוועדה המקומית.

פתרונות בינוי ועיצוב הכוללים: עקרונות פיתוח אדריכלי וקביעת עקרונות תכנית העיצוב מגדירה 
בניה, עקרונות פיתוח השטחים הפתוחים, התחשבות בעצים בוגרים אדריכליים שיהוו בסיס להיתרי ה

 מיקום המבנים, גובהם, עיצובםהתייחסות לבניה מקיימת,  ונטיעות, פתרון תברואה, פתרונות חניה,
 .תמהיל יח"דו

 (ז"המכר"להלן: ) 374/2018במסגרת מכרז רמ"י ועת"א במסלול מחיר למשתכן מספר תא/
 :מיםהתכנית חולקה לשלושה מתח

 . 101,102,103,104,105,113,116,117: : מגרשיםב זו(נשוא תכנית עיצו) מתחם א'
 . 106,107,108,109מתחם ב': מגרשים 
  .110,111,112מתחם ג': מגרשים 

 השניים האחרונים אינם נכללים במסגרת תכנית עיצוב זו
 

 : פינויים  1.7
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ם )עפ"י השמות והצבעים המפורטים במקרא עפ"י המכרז על יזמי מתחם א' לבצע את הפינויים הבאי
המסומנים  25-ו 1-15בנספחים יב' ויח' למכרז(: פינויים מתחם א המסומנים בצבע צהוב )פוליגונים מס' 

המסומנים בצבע  4שלב ראשון המסומנים בצבע צהוב בהיר וקבוצת פינויים  -1בנספח יח'(, קבוצת פינויים 
עת עיריית תל אביב בהתאם להתחייבות העירייה במכרז ומחזיקים תכלת בהיר, למעט פינויים אותם מבצ

שסומנו מפורשות כ"פינויים מתחם ב'" או פינויים מתחם ג'". להלן תשריט הפינויים )נספח יח' למסמכי 
 המכרז(:

 

 

 
 
 
 



 פורום מה"ע
16/02/2020 

 1מכבי יפו מתחם  -( 2)2725תא/תעא/

 

 

 

 המבניםהדמיות 
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  שטחהפיתוח המגרשים הכלולים בתכנית עצוב זו ע"ג תכנית  
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 אדריכלי. העיצוב ה2

 אפיון המבנים בפרויקט    2.1

תאור כללי: .ב
(, מתוכם שניים עם חזיתות 117, 116, 113, 105, 104, 103, 102, 101מגרשים למגורים ) 8התכנית כוללת 

(. לכלל המגרשים עקרונות בינוי זהים המגדירים את אופן העמדת הבניין ביחס 103-104מסחריות )
הרחובות והשצ"פים בשכונה. תכנית העיצוב קובעת עקרונות לרחובות והתאמה לתכנית האב לפיתוח 

בינוי מחייבים לכל המגרשים לפי הפרוט הבא.

 עקרונות בינוי ועיצוב : .ג

 העמדה: .1

העמדת המבנים בקו אפס, או במרווח המינימלי האפשרי מקו המגרש הקדמי לקבלת  .א
בינוי מלווה רחוב.

בין דופן הבניין לקו המגרש. המרווח הקדמי יסומן עם זיקת הנאה למעבר הציבור, .ב

מ' מקו  15-, בפינת רחוב נס לגויים ורח' נחל עוז הבינוי יהיה בנסיגה של כ103במגרש  .ג
הבניין הקדמי לכיוון רחוב נס לגויים ליצירת רחבה עירונית מסחרית בכניסה לשכונה. 

יוקם מבנה מסחרי עצמאי בן קומה אחת בגבולות המגרש )פביליון מסחרי(.

.נימיות בין הבנייניםחצרות פ .ד

.הבניינים יתוכננו כתיבה גאומטרית פשוטה, ללא נסיגות בין הקומות )למעט קומת גג חלקית( .2

מ' מחזית הבניין לרחוב.  2.5קומת הגג תתוכנן ברובה בנסיגה של לפחות  .3

:גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ד

קומות ברוטו לפי התב"ע. 8-10 .1

. מ' 2.7מ'( גובה נטו  3.2 - 9)קומה ’מ 3.1גובה ברוטו  -קומה טיפוסית  .2

'.מ 3.5גובה ברוטו  -קומת גג  .3

ס"מ ממפלס הרחוב. 50-מוגבהת כמ',  4-כ גובה ברוטו -קומת קרקע  .4

. מ' ברוטו 7.2-כ -קומה כפולה  –קומת מסחר  .5

מכבי יפו. – 2725תא/קווי הבניין יהיו ע"פ תוכנית מפורטת מס'  : ןקווי בניי .ה

.עד לבניין( יםמגיעאו הגינון אפס, או בינוי כקו אפס )המדרכה בניה בקו  .1

הבניינים ימוקמו בהיקף המגרש כך שתישמר חצר פנימית. .2

מ'.  15מ' ורוחב מינימאלי של חצר פנימית  8מרחק מינימאלי בין הבניינים  .3

ית. בכל ב' בתכנית הראש 4.1.2לפי סעיף  75%תכסית הבניה המירבית בכל מגרש תהיה עד  תכסית : .ו
פנויים מבנייה.  15%מגרש ישמרו לפחות 

מרפסות :  .ז

קירות(  3טיפוסים עקרוניים: מרפסות בולטות, מרפסות שקועות )בין  3המרפסות יתוכננו לפי  .1
ומרפסות חצי שקועות, והכל במסגרת השטחים המותרים למרפסות.  

למה.השלמת מרפסות הגג לשם השלמת הנפח הבנוי לתיבה גיאומטרית שתותר  .2

מרתפים :  .ח

יתוכננו ויבוצעו מרתפים בקונטור מקסימלי מותר . .1

קרקעית )בחפיפה(, במידה ושטח -קרקעית ועל-פנויים מבנייה תת 15%התכנון יכלול שמירה על  .2
זה לא יהווה המשך מדרכה או שביל , השטח ישאר פנוי מבניה ולא ירוצף. 

וני המרתפים.יתאפשר שילוב מתקנים אוטומטיים לאחסנת רכבים בחני .3

שתי חלופות ביצוע:  105למרתף חניון תת קרקעי מגרש  .4
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יתוכנן בשלב הנוכחי עם רמפה חד נתיבית ורמזור לשימוש  דיירי המגרש. החניון יתחבר  .א
)שטרם שווק( שבמסגרת בנייתו יושלם  106בעתיד עם החניון התת קרקעי של מגרש 

גרשים תוך רישום זיקות הנאה הנתיב השני של הרמפה כך שתשמש את חניוני שני המ
יתפקד באופן עצמאי על כל מערכותיו, גם בשלב בנוכחי וגם  105הדדיות. חניון מגרש 

.106מגרשבשלב השלמת חלק החניון של

בעל חניון תת קרקעי אוטומטי. 105יתוכנן כמרתף עצמאי למגרש  .ב

קומת הקרקע/קומת הכניסה  2.2

 קומת הקרקע וכניסות למבנים: .א

.(וירשמו כזיקת הנאה עד לבניין יםמגיעאו הגינון אפס, או בינוי כקו אפס )המדרכה בניה בקו  .1

באמצעות גדרות ושערים. הפרדת החצרות הפנימיות מהשצ"פ והרחובותתתאפשר  .2

. סידורי נגישות יתוכננו בתוך נפח ס"מ מהרחוב 50-הגבהת קומת קרקע כ – כניסת הולכי רגל מהרחוב .3
הבניין.

.מעבר לחצר הפנימית מתוך הבניינים .מ' 15/25-פרופורציות של החצרות כ -חצרות פנימיות  .4

בקונטור המרפסת לדירות בקומת הקרקע מרפסת  . יותרולא יוצמדו חצרות פרטיות לדירות הקרקע .5
.שמעל

בתוך נפח המבנים )בכל מגרש בהתאם לתיאום כמופיע בתוכנית(.  -רמפות כניסה לחניונים  .6

מסך  1/3. יותרו עד במקומות מוגדרים בפיתוח ובחדרי אופניים בקומת הקרקעאחסנת אופניים תהיה   .7
ן משותף בקומת המרתף העליונה. במחסתקן החניה לבניין 

מיקום מערכות בנישות במבנים / גדרות )ככל שיאושר על ידי מי אביבים וחברת חשמל( כולל: גמל מים,  .8
לתוך החצר הפנימית מוצנע בפיתוח. מיקום צוברי גז . איוורור חניונים ו/או פילרי תקשורת חשמל יפילר

בתחום הפיתוח.

, תוך העירייהמפנה ממנו במגרש, שאיסוף אשפה בתת הקרקע, ריכוז אשפה בבניין אחד  -פינוי אשפה  .9
הצנעת הכניסות. 

ישאר פנוי מבניה. משטח המגרש 15% לפחות -, 75%עד  -תכסית .10

החניון, נטיעת עצים כנדרש.על גבי תקרת גנני מילוי  - פיתוח קרקע .11

   

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 2.3

 : חומרים .א

מהמוצר  0.35%בגוון בהיר. יותר טיח בגוון בו כמות הפיגמנט לא תעלה על   גמר טיחאחידה בחזית  .1
הכולל. 

פתחים .2

1:2פרופורציות אנכיות  .א

בבליטה בהתאם לתקנות.  הדגשת חלק מהפתחיםתתאפשר  .ב

. במקרים מיוחדים ניתן יהיה 14%-מירבית של הזכוכית במעטפת תוגבל ל רפלקטיביות -זכוכית .ג
להגדיל את הרפלקטיביות לשם שיפור תרמי של המבנה בהתאם לאישור אדריכל העיר.

חומר הגמר בקומת הגג החלקית יהיה שונה ויתאפשר חיפוי בלוחות וויטרינות גדולות. .3

תתאפשר הקמת  פרגולות בקומות הגג. .א

כדוגמת טיח מחורץ.  -תטופל בצורה שונה קומת הקרקע  .4

תותר הקמת גגונים מעל קומות הקרקע. .5

(:103-104במגרשים עם חזית מסחרית ) .6

החזית המסחרית תפנה ברובה לרחוב נס לגויים.  .א
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קומת המסחר תהיה בגובה כפול. .ב

החזית המסחרית תעוצב בויטרינות זכוכית בהן ישולבו הכניסות לחנויות. .ג

ן מעל הקומה המסחרית. תותר בניית גגו .ד

תהיה רחבה לשימוש המסחר. 103במגרש  .ה
יתאפשר להציב בה הצללות, פרגולות, פאביליון מסחרי, מקומות ישיבה, נטיעות ופיתוח נופי.

תתאפשר חלופה עיצובית יחודית בתיאום מול משרד אדריכל העיר. 103במגרש  .ו

והצבת שולחנות וכסאות מסחר. תותר סגירת חורף:  בקומות המסחר סגירות חורףוהצללות  .ב

 שילוט יהיה בהתאם להנחיות מח' השילוט העירונית ובאישורה. : שילוט .ג

: מרפסות .ד

 :םטיפוסי .1

(קדמי ס"מ מעבר לקו בניין 120עד הבניין )דופן ס"מ מ 160-בולטת עד כ -ת קונזוליותומרפס .א

מרפסת חצי שקועה .ב

מרפסת שקועה כחלק מהנפח הבנוי .ג

.או מסתור עם משרביות ,במקום מסתור מרפסת תליית כביסה -בבחזיתות הפונות לרחו .2

לא תותר הבלטת גזוזטראות בהמשך למרפסת הגג.  ניתן לקרות את המרפסות השקועות בקומה העליונה  .3
לשם השלמת הנפח הבנוי לתיבה גיאומטרית שלמה.

מרפסות מדלגות. לא תותר הקמת .4

מטור מרפסות ובהתאם לקונטור המרפסות מעל. יותרו מרפסות עבור הדירות בקומת הקרקע, כחלק  .5

תתאפשר הצמדת חלקים מגגות הבינוי בקרקע )קירוי מעל רמפות הכניסה לחניונים( כמרפסות פרטיות  .6
לדירות בקומה א'.

מעקות המרפסות יהיו מעקות ברזל קלים. לא יותרו מעקות זכוכית. מרפסות בקומת הקרקע יוקפו  .7
 במעקה בנוי.  במעקה בנוי. מרפסת הגג תוקף 

ממ"דים .ה
תותר תוספת שטחי שירות עבור יחידות הדיור מכוח תקנת שבס לשם בניית מרחב מוגן בהתאם 

)ג( לחוק התכנון והבניה. 151להוראת סעיף 

חזית חמישית .ו

משטח קומה טיפוסית. תותר הגדלת תכסית  50%התכנית מתירה הקמת קומת גג חלקית בשטח של  .1
טח הקומה מתחתיה )בכפוף לפרסום הקלה(.מש 65%הבנייה על הגג עד 

 המערכות הטכניות יוסתרו ויטפלו טיפול אקוסטי בהתאם לדרישות היחידה לאיכות הסביבה.  .2

המערכות הטכניות לא יבלטו מעל למעקה הגג העליון. .3

גג המסחר יטופל כחזית חמישית ע"י ריצוף וגינון ותתאפשר הצמדת חלקים ממנו כמרפסות פרטיות  .4
בקומת המגורים במפלס זה. תתוכנן רצועת הפרדה מגוננת בין החזית למרפסת הפרטית לדירות 

שתטופל כך שתהווה חלק ממערך קליטת מי הנגר והשהייתם. 

תותר הקמת מערכת גינון ע"ג הגג העליון וגגות הרמפות באישור קונסטרוקטור, לשם סיוע בהפחתת  .5
ליונה ולמיתון ספיגת מי הנגר במתחם.תופעת אי החום העירוני, לשיפור בידוד הדירה הע

 תאורה אדריכלית .ז
תאורה אדריכלית תהיה על פי מדיניות הוועדה המקומית ותיקבע בשלב היתרי הבניה באישור אדריכל 

 העיר.
 לא תותר תאורת הצפה כללית על המבנה.

:יחס התכניות להנחיות מרחביות .ח
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ממ"ד יקבלו טיפול אסתטי בהתאם תותר הפניית חלונות ממ"ד לחזיתות הרחובות. חלונות ה .1
. 2/1לפרופורציות הפתחים של 

יותר קירוי של רמפת הכניסה לחניון בגגון או בפרגולה ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה. .2

 שטחים משותפים בנויים .ב

, משותפים , עגלות, מחסנים/חניית אופנייםחדרי אופנייםלובאים משותפים, חדרי דיירים,  .1
ימוקמו בקומת הקרקע. ספים מתקנים טכניים נו

יתאפשרו חללים לשימושים קהילתיים של דיירי הבניינים על חשבון שטחי שירות. .2

חדרים טכניים ימוקמו כחלק אינטגרלי מהבינוי ולא יבלטו למרחב הציבורי )גם אם מדובר  .3
משטח בבעלות פרטית המהווה חלק מהמרחב הפתוח של הפרויקט(.

)ככל  במרווח הצדדיגדרות ישולב ב מסגרת נפח הבניין אובבנישות יעשה מיקום מערכות  .4
.שיאושר על ידי מי אביבים וחברת חשמל(

 

 נגישות 2.4
 תכנון הבינוי והפיתוח יתייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם

 מוגבלויות.
 

תנועה  2.5

בתכנית הפיתוח הכללית.מיקום רחבות כיבוי אש וכניסות לחניונים כפי שתואם ומופיע  .א

.1המרתפים יכללו חניה וכל שימוש המותר ע"פ התכנית הראשית וע"פ תכנית ע' .ב

.85%תכסית מרתפים עד  .ג

ע"פ התקן, בקומות המרתף. –חניות אופנועים  .ד

   -ו  116ובמגרשים  104-ו 103החניונים יתוכננו ויתפקדו כחניון משותף אחד על פני כל המגרש  ובמגרשים  .ה
וכננו ויבוצעו כחניון משותף לכל צמד מגרשים. ית 117

הכניסות לחניונים יתוכננו בתוך הנפח הבנוי ככל שניתן ובהתאם לתשריטים. .ו

רמפות הכניסה והיציאה ימוקמו בצמידות זו לזו. .ז

החניות יספרו לכלל המגרשים החולקים חניון משותף וימוקמו בחניון ללא הגבלה לגבולות המגרש  .ח
שיוגשו היתרי בניה לבניית השטחים העיליים לכל מגרש בנפרד.הספציפי, על אף 

החניות התפעוליות עבור המסחר ימוקמו במפלס המרתף העליון ויוגדרו כחניות "טנדר". .ט

אחסנת אופניים תהיה במקומות מוגדרים בפיתוח ו/או בחדרי אופניים בקומת הקרקע ו/או במחסני  .י
המרתפים.

מערכות  2.6

 יםמתקנים טכניים והנדסי .א

מתקני התשתית והתפעול ישולבו ככל שניתן במעטפת הבנינים ולא יבלטו שלא לצורך למרחב  .1
הפתוח.

 לא יופנו פתחי איוורור או כניסות לחדרים טכניים לחזיתות הקדמיות. .2

חדרי הטרפו ימוקמו במפלס המרתף העליון ויאווררו לפי הנחיות חח"י במפלס הקרקע בתחום  .3
המגרש.

ו במרתפים ע"פ הנחיות חברת החשמל.חדרי מונים ימוקמ .4

מערכות מיזוג אויר  .ב



 פורום מה"ע
16/02/2020 

 1מכבי יפו מתחם  -( 2)2725תא/תעא/

 

 

 

יחידות העיבוי של המזגנים יוסתרו וימוקמו במסתורי הכביסה ועל הגג העליון ובאופן מרוכז ככל 

בעתיד(.שניתן  )על מנת לאפשר הקמת מערכת

 איוורור חניונים ושטחים מסחריים .ג

ללת פתחי הכנסת אוויר צח אשר ישולבו במבנה או איוורור החניונים יבוצע ע"י מערכת מאולצת הכו .1
בפיתוח ולא יפנו לחזיתות הקדמיות. פתחי שיחרור העשן ימוקמו באופן דומה בפיתוח או יעלו לגג 

עליון, במידה וניתן.

פירי מנדוף וארובות אוורור ממטבחים ומסעדות שיפעלו בקומות המסחר יעלו לגגות המבנים.  .2
אחר באישור היחידה לאיכות הסביבה.לחילופין, יתאפשר פיתרון 

: אצירה ופינוי אשפה, מיחזור .ד

 חדרים מרכזייםאשפה, המפנים את האשפה בכל בניין ל שוטיבשימוש מערך פינוי האשפה יתבסס על  .1
. עם מקטיני נפח פיםבמרת

 .מחזורהחדרי במרתפים ימוקמו גם  .2

מעלית משא לחדר פינויי עליון אמצעות ב ל מכלי האצירה )כולל המחזור(חברת ניהול תדאג לשינוע כ .3
(.משותף למס' בניינים החולקים מרתף משותףה)חדר אחד בקומת הקרקע 

פינוי האשפה של כל מגרש או צמד מגרשים החולקים מרתף משותף, יעשה מחדר פינוי אחד. .4

במגרשים בהם קיים מסחר תהיה הפרדה בין האשפה של המסחר למגורים, וגם היא תורד לחדרי  .5
שפה בקומת הקרקע באמצעות מעלית משא ותרוכז לפינוי בחדר פינוי עליון בקרקע.א

עקרונות האצירה ופינוי האשפה אושרו ע"י אגף התברואה.  .6

הפרויקט יתוכנן וייבנה ברמת בידוד אקוסטי בהתאם לתקנים המקובלים ובאישור  :הנחיות אקוסטיות  .ה
יפו. -הרשות לאיכות הסביבה בעיריית ת"א

 : י אשכיבו .ו

 ישולבו בנישות ייעודיות כחלק מחזיתות המבנה או הפיתוח. ברזי סניקה .1

מיקום רחבות כיבוי אש כמסומן בתשריט, כפי שתואם מול המחלקות בעירייה, ובהתאם  .2
לדרישות הכבאות והתנועה לשלב הוצאת היתרי הבניה.

יוטמעו  רכות ציבוריות(: במגרש ובסביבתו )חשמל, תקשורת, מעומתקנים טכניים קיימים פילרים .ז
במעטפת המבנים ובתת הקרקע במידת הצורך.

בכל מקרה כל מתקני התשתית ימוקמו כחלק אינטגרלי מהבינוי ולא יבלטו למרחב הציבורי )גם אם  .ח
מדובר בשטח בבעלות פרטית המהווה חלק מהמרחב הפתוח של הפרויקט(

 
 

בניה בשלבים 2.7

שלב ראשון וקבוצת  -1קבוצת פינויים א' וקבוצת פינויים אתמהווהזועיצובתכניתנשואהפרויקט .א
הראשית כמתואר לעיל. תכניתלהפינוייםבנספח4פינויים 

בתחוםהפינוייםביצועלאחרלמשתכןמחירהגרלתתבוצע101במגרשבהתאם להוראות המכרז,  .ב
ם, למעט בגינניהבהיתרהוצאת אשרחופשישוקימגרשםה116-ו 113, 103יםמגרש. בנוסף המגרש

למכרזבהתאםהיזםעלהמוטליםהפינויים כללבביצועמותנההיתרי חפירה ודיפון,
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וחניון  104ביחד עם מגרש  103ף למגרש משותןחניובנייתמבוקשתכיהעובדהלאור, זאתעםיחד .ג
טרםאםגם,אחדבהינףלהנניםהחניו 2בנייתתתאפשר, 117ביחד עם מגרש  116משותף למגרש 

ובכפוף, יברמאתמרחבומנהלבעירייההנכסיםאגףלאישורבהתאם וזאת, הפינוייםכללבוצעו

יריית תל אביב. חפירה פתוחה: יתורו חפירות פתוחות ולעילרממתאימהבנקאיתערבות להמצאת
אגף לביצוע מרתפים כלפי שטחים שבהם טרם בוצעו פיתוח ומערכות על ידי העירייה בתנאי אישור 
הנכסים, מינהל בינוי ותשתית, אגף שפ"ע, ובתנאי שלא יפגעו עצים המיועדים לשימור ואישור 

האגרונום העירוני לכך. 
 

 . הנחיות הפיתוח הסביבתי3
 

 זיקות הנאה  3.1
 כללי

סעיף זה הינו לתאום בדיון בין היזמים לנציגי העירייה בהשלכות המשפטיות והקניניות, לאחר פורום מהנדס 
 עיר.ה
 

השטח הפתוח בין דופן הבניין לגבול המגרש כלפי רחובות מרוצפים יתוכנן כהמשך רציף למדרכה וירשם  .א
הקרקע בתחום -כזיקת הנאה למעבר הציבור ובהתאם למפורט בחוברת תכנית העיצוב. ניתן לבנות בתת

 יתאפשר עומק שתילה.  -במידה ומתוכננות נטיעות ע"פ תכנית הפיתוח הכלליתזה.  

לשב"צ שממערבו, יתוכנן כשביל מעבר להולכי רגל, רציף עם המדרכות הגובלות וללא  101בין בניני מגרש  .ב
מ' וכמסומן בנספחי תכנית  4-אמצעי תיחום וירשם כזיקת הנאה למעבר הציבור ברוחב שלא יפחת מ

העיצוב. 

בהתאם להוראות סעיף  204 מגרשו 117מגרש פים של מרתהרכב בין -כלימעבר תרשם זיקת הנאה הדדית ל .ג
( להוראות התכנית הראשית. 5)ג( ) 4.1

 106-ו 105רכב באזור רמפת כניסה לכלי רכב בין מגרשים -תרשם זיקת הנאה הדדית למעבר כלי .ד

: תירשם זיקת הנאה בחלק מהרחבה למעברהציבור ויתאפשר להציב בה 103רחבה המסחרית במגרש  .ה
ות ישיבה, נטיעות ופיתוח נופי, הכל בכפוף לאישור הגורמים הצללות, פרגולות, פאביליון מסחרי, מקומ

העירוניים בשלב היתר הבנייה. 

 שטחהפיתוח    3.2 
:כלליותהוראות א. 

מי נגר .1

משטח המגרש הפנוי מבניה. 15%ישמרו לפחות   .א

ינתן פתרון לניהול מי נגר בהתאם להנחיות הידרולוג. .ב

לוג בהתאם להנחיות העירוניות וכמפורט בנספחי שטחי השהיית מי נגר יחושבו על ידי הידרו .ג
תכנית העיצוב.

צמחייה ונטיעת עציםשתילת  .2

במגרשים בהם קיימים מרתפים/חניונים תת קרקעיים המגיעים עד גבולות המגרש ובכל מגרש בו  .א
ידרשו נטיעות מעל מרתפים יוכנו בתי גידול לעצים שהם בנויים כחלק בלתי נפרד מגג 

רקעיהמרתף/חניון תת ק

מ' לפחות עבור מילוי אדמה גננית לנטיעת עצים.  1.5של עומק ישמר  .ב

 בתי הגידול יתוככנו כך שיהיו רציפים.  קו"ב. 24יהיה  בית גידול לעץ יהיה נפח  .ג
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 . מ"ר שטח פתוח 50, לפי מפתח של עץ לכל שנים לפחות ביום שתילתם 3עצים בוגרים בני  ינטעו  .ד

 מיתון רוחות יהיו בעלי עלווה צפופה, לא נשירים. עצים המשמשים בין השאר גם ל .ה

בית גידול אשר מונע שקיעת המצעים כגון, אדמת יבוצע ברחבות מרוצפות בשטח הפרוייקט  .ו
מבנה, תקרה כפולה וכד'.

ימוקמו עצים למיתון רוחות ולהצללה.  .ז

בעצים  נספח עצים בוגרים מצורף לתוכנית זו. הנספח כולל הסברים והנחיות בנוגע לטיפול .ח
הבוגרים הקיימים בתחום התכנית. 

 :פיתוח חצרות פנימיות.  ב

צורתן הסופית ומידותיהן המדוייקות של החצרות יקבעו בתוכניות הפיתוח הפרטניות, המהוות  .1
תנאי להיתר הבניה.

למגוון צרכיהם. שטחי הפיתוח בין הבניינים יהוו "החצרות פנימיות" לטובת הדיירים .2

תח כמרחב מאוחד. גם במקרים בהם ישנם מס' בניינים על המגרש."חצר פנימית" תפו .3

לא יהיו גדרות מפרידות ומחלקות בשטח החצר הפנימית. .4

פרטיות הדיירים בקומות הקרקע  תשמר בזכות חיץ צמחיה גבוה. .5

פתרון מפלסי הפיתוח יעשה על ידי שיפועים בגינון. .6

שטחי המסחר.ניתן יהיה לעשות שימוש בחלק מהחצר הפנימית לטובת  .7

גדרות בגבול המגרש יעוצבו כחלק מהשפה הכללית של הבינוי וכמפורט בנספחי תכנית העיצוב.  .א

חומרי הגמר בפיתוח יהיו בהתאם לתוכנית הפיתוח הפרטנית ובתיאום עם האדריכל. הריצוף יותאם לתקן  .ב
אותו.דריכה והחלקה של תנאי החוץ ויהיה ברצף מפלסי המדרכות ופני הפיתוח הסובבים 

 . מאפייני בניה ירוקה4
ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה התקפות  5281היתר בנייה יהיה עמידה בת"י פתיחת בקשה לתנאי ל

 בעת הוצאת היתר הבנייה.

 קומות. 15מ' / מעל  45לא נדרש כיוון שלא מדובר במבנים מעל גובה של  – דו"ח רוחות .א

מופיע בנספח הבניה הירוקה.כפי ש -דו"ח הצללות והעמדת המבנים  .ב

באופן שהדירוג האנרגטי ו דירוג אנרגטי ב 5282ת"י יעמדו ב המבנים בתחום התכנית -יעילות אנרגטית  .ג
 ובהנחיות הוועדה המקומית התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה Cשל כל דירה בבניין לא תפחת מדרגה 

 .לנושא זה

הספיקות היוצאות  תאפשר הקטנתו מי נגר בתחומה התכנית תכלול פתרון להשהיית - ניהול מי נגר .ד
 . 20%-מהמגרש ב

 כפי שמופיע בנספח הבניה הירוקה.   - איוורור הדירות .ה
 מ' מהפרויקט. 100יצויין כי אין מקור זיהום אוויר עד 

כפי שמופיע בנספח הבניה הירוקה. -דו"ח תרמי עקרוני .ו
.5282-ו 1045הפרויקט עומד בתקן  בהתאם לדו"ח,

הפחתת אי החום העירוני תעשה ע"י: הצללה )עצים בוגרים ואלמנטים בנויים, כדוגמת  -ופים ריצ .ז
לשם  0.55-ל 0.35פרגולות(, שטחים מגוננים וריצוף שטחי הפיתוח בצבע בהיר בעל מקדם בליעה שבין 

  הפחתת תופעת אי החום העירוני ולמניעת סנוור.
 

 גמישות:. 5
ולא  מהנדס העיר או מי מטעמו יבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"ישינויים לא מהותיים בפיתוח הסב

 יחייבו אישור מאת הועדה המקומית. 
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 . תנאים לפתיחת בקשה להיתר:6
 להתאמת התכנון לעקרונות תכנית העיצוב ולתכנית פיתוח שטח לכל מגרש. אישור אדריכל העיר -
יים פיתוח המשכי לפיתוח בשטחים העירוניים אישור אגף שפ"ע לתכנית פיתוח פרטנית למגרשים בהם ק -

 הגובלים. 
קבלת התחייבות היזם לחתימה על הסכמי הקמה ותחזוקה של השטחים הפתוחים בזיקת הנאה למעבר  -

 הציבור.
 ובהנחיות הוועדה המקומית לבנייה ירוקה התקפות בעת הוצאת היתר הבנייה. 5281עמידה בת"י  -
 זם לרישום זיקות ההנאה למעבר הציבור בספרי המקרקעין.הגשת התחייבות חתומה ע"י הי -
 

.  תנאי לאכלוס:7
 חתימה בפועל על הסכמי הקמה ותחזוקה של השטחים הפתוחים בזיקת הנאה למעבר הציבור. -
 פיתוח בפועל של השטחים הפתוחים כלפי הרחובות לשביעות רצון אגף שפ"ע ואדריכל העיר. -
ומנים בהיתר כזיקות הנאה למעבר הציבור.רישום בפועל של השטחים המס -
 
 
 

 יפו ואדריכל העיר(-דרום מחלקת תכנון)מוגש ע"י  דעת צוות:-חוות
 

 למילוי התנאים הבאים: לקדם את תכנית העיצוב לדיון הוועדה המקומית בכפוףממליצים 
קבלת סיום תאום פיתוח השטחים הפתוחים והממשק בין המגרשים לתכנית האב לשצ"פים.  .1

 אישור מנהל פרויקטים משולבים במינהל בת"ש לנושא חיבור למצב מתוכנן.
סידור נפחי הבנייה ( לרבות 103סיום תאום עיצוב החזיתות וחומרי הגמר )בדגש על הבניין במגרש  .2

 פרטי גדרות.ו
 סיום תאום מול מחלקת הרישוי לעניין התאמת התכנון לאור הוראות התכנית. .3
 .סיום תאום מול אגף התנועה .4

קבלת הנחיות הרשות לאיכות הסביבה לפתרונות אוורור, יציאות אוויר מחניונים, פתרונות  .5
 אקוסטיים וכו' והטמעתם בתכנון.
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 :יפו-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

 ניכרת העבודה היסודית והמאומצת שנעשתה בתכנית.  אדר' העיר
 ניתן להגיע לדיון בוועדה בהקדם.ו תקיימים מספר נושאים אחרונים למצו

 יש להשלים נספחי בניה ירוקה לנושאי חלחול, ניהול מי נגר וזכויות שמש. 
קיימת תכנית עירונית המוסיפה עצים רבים בתחום דרכים ושטחים פתוחים. 

כמות העצים שהתכנית מציעה לשימור מתייחסת למגרשים הפרטיים בלבד, יש 
 לעניין זה.להציג סקר עצים ולסיים תאום 

איכות 
 סביבה

מצריכים בדיקה של גזי קרקע. אופן הטיפול במי נגר יקבע  116ומגרש  113מגרש 
 בהתאם לתוצאות הסקר.

כדי לעמוד בלוחות הזמנים וביעדים שנקבעו בחוזה יש לסיים את התכנון לפני  רישוי
 שלב ההיתר. לשם כך יש להסיר את ההקלות.

ל לצאת ללא עיקובים והרישוי מחויב ללוחות כאשר התכנון סגור, ההיתר יכו
 הזמנים בחוק.

הנהלים הקיימים היום ברישוי הינם שלא ניתן להוציא היתר בניה למרתפי חניה 
 ורק במקרים חריגים ביותר. אלא לכל היותר לחפירה ודיפון

כמו כן, תיק מידע, בקשה להיתר והיתר בניה יוצאים עבור כל מגרש בנפרד. כך 
שהמרתפים המשותפים לא יוכלו להיות מוגשים בבקשה להיתר  שיש להבהיר

פיצול ההיתרים ייבחן לגופו של מגרש, יהיה בכפוף לנהלי המחלקה ולקבלת  .אחת
 אישור מוקדם. 

התיאום התנועתי לא הסתיים ויש מספר הערות בולטות. הנספח האחרון הוגש עם  תנועה
תנועה המבוקש לתכנית. לא תכנית תנועה לא מעודכנת עם סטייה בין הסדר ה

 הוצגו חתכי רחובות כלל ויש לתת מענה לתקן חניה בתיאום עם הייעוץ המשפטי.
ההקלות שהוצגו מקובלות על צוות התכנון, אולם, אין בסמכות הועדה לאשר  צוות 

הקלות במסגרת תכנית עיצוב. בהתאם לכך, יש להציג בוועדה חלופה ללא 
 ההקלות.

גדר בין השצ"פים למגרשים הפרטים למניעת תחושה של יש לבחון את אופי ה
 מצריכה עוד תכנון ותיאום. 104-ו 103מתחם מסוגר. הרמפה בין מגרש 

יש להשלים את חוות הדעת של המחלקה המשפטית ולערוך הסכם שפ"פים עם 
 שפ"ע.

 מי אביבים/
 תאגיד המים

נספח מים, ביוב, בשטח התכנית עוברים קווי מים, שפדן וביוב עירוניים. הוכן 
ניקוז ותיעול שאינו מאושר בינתיים ומצריך עוד תיאום. יש לסיים תאום מול מי 

 אביבים.
 תיעול

 
התכנית שינתה הרבה ייעודי קרקע והיישום שלה מצריך חשיבה על שלביות 

 ולהציע פתרונות לשלבים השונים בראיה כוללת.
 משטח המגרש. 15%יש להציג חלחול של לפחות 

ניידות סלע  40במיצקביץ' פינת עזה יש מבנה שיטור עירוני בפינה ובו חונות  תפעול
 והעירייה צריכה להתייחס לנושא. 

 
 :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 

 מברכת על הכנת תכנית זו והיא בעדיפות גבוהה לדיון בוועדה.
 יש להשלים תיאום תנועה וחוות דעת סביבתית לפני דיון בוועדה.

ש להציג שתי חלופות תכנון: חלופה ללא הקלות וחלופה עם הקלות כך ששתי החלופות יעברו את י
אישור הועדה ובהתנהלות מול הרישוי לא יהיו עיכובים. ההנחיה מתייחסת לכל ההקלות 

 המבוקשות, כולל הקלה בתכסית.
)גיא גודלניק(, יש להציג תיאום תשתיות והמערכות הרטובות עם מינהל בת"ש  –שלביות לפיתוח 

 אגף התנועה ומחלקת הרישוי, כדי לא לעכב את ההיתר. 
 העירייה אכן צריכה למצוא פתרון לנושא חניית הניידות אך לא במסגרת תכנית העיצוב אדריכלי.

באחריות אירית/  –מהנדס העיר יעביר פניה רשמית לרובי זלוף והדבר יעשה ללא קשר לתכנית זו 
 ערן.

 
 ית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות.מאשרת קידום התכנ
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 יפו-ועדה מקומית לתכון ובניה תל אביב : מוסד התכנון המוסמך לאשר את תכנית העיצוב
 

 רקע:
קידום תכנית עיצוב ופיתוח לבניית מבנה חדש לשימוש בית ספר יסודי חדש ברחוב פסטלוצ'י ביפו, במגרש 

 מש בעבר עבור בית ספר, המבנה מיועד להריסה והמבנה החדש יוקם במקומו.קיים מבנה הסטורי ששי
 

  גבולות:
 מזרח: מגרשי מגורים 

 צפון: רח' ראסין ז'אן, רח' ויקטור הוגו ומגרשי מגורים
 ממערב: סמטת אנה ונציאנוב

 מדרום: רח' ארליך

 
 2328ייעוד קרקע מגרש  – 33,35,37ורח' ארליך  24,26,28,30,31,34רח' פסטלוצ'י  כתובת

 
 

 גושים וחלקות בתכנית:
 נתונים מתוך מערכת מעקב תב"ע

 
מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 בשלמותן
 מספרי חלקות

 בחלקן
 64, 217 62,63,204,218 חלק  מוסדר 7024

 
 : שטח התכנית

 
 דונם 14.568שטח המגרש: 
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  מתכננים:

 אדריכלים בע"מדבוריינסקי -אדריכל תכנית: ליואי
 מתכנן פיתוח ונוף: טל רוסמן אדריכלית גנים ונוף

 יועץ בנייה ירוקה: יפתח הררי אדריכלים בע"מ
 יפו-יזם: הוועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביב

  הבעלות: עיריי
 

 : מצב השטח בפועל
ספורט, מקלט תת גני ילדים, בתי ספר, תנועת נוער, אולם  -מתחם ובו: מבני חינוך/ציבור עם חצרות 

חלקם מאוכלסים וחלקם אינם מאוכלסים; גינה קהילתית מגודרת עם עצים רבים; חדר טרפו  –קרקעי 
עילי; מדשאה לא מגודרת נטועה עצים; ומעבר כלי רכב והולכי רגל כהמשך של רח' פסטלוצ'י לכיוון שד' 

 ירושלים.

 
 

 : מצב תכנוני קיים
. תכנית זו מגדירה חלקות אלה כאזור לבנייני ציבור 2570על המגרש חלה תכנית מתאר מפורטת  .1

 (.2328)מגרש 

תכנית תא/צ עבור שטחים מבנים ומוסדות ציבור, מחייבת הכנת תכנית עיצוב ופיתוח במגרשים  .2
 דונם, בנוסף: 3ששטחם עולה על 

 מגדירה שימוש למטרות חינוך. .א

 משטח המגרש. 270%מגדירה זכויות בנייה מעל הקרקע  .ב

קומות מהמבנים  2דונם לא יעלה על גובה של  1.5גובה המבנה במגרש ששטחו מעל  קובעת כי .ג
הבנויים בפועל במגרשים הגובלים או מגובה המבנים כפי שניתן לבנות עפ"י התכניות 

המאושרות במגרשים הגובלים, הכל לפי הגבוה מביניהם. בכל מקרה, גובה המבנה יהיה עד 
 קומות. 10על מ' ממפלס פני הקרקע ולא יעלה  40

 מאפשרת בנייה בקו בניין קדמי אפס )קרי קו המגרש(. .ד

 מ'. 2.4קובעת גובה גדר מקסימלי  .ה

 מרתפים. – 1תכניות מאושרות נוספות החלות על המגרש: ע .3
 

 : מצב תכנוני מוצע
שטח השב"צ יחולק באופן הבא: המבנים על רח' ארליך )גני הילדים, המקלט הציבורי ואולם  .1

בצפון השטח החום מוגדרת  62נותרים ללא שינוי; חלקה  –ינה הקהילתית הספורט( וכן הג
תישאר כאזור למעבר הולכי רגל; בית הספר המוצע יתוכנן  – 204כ"שטח לתכנון עתידי"; חלקה 

 )צמוד לגדר גני הילדים הקיימת(. 64וחלק קטן מחלקה  218, 63על חלקות 
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את דרישות הפרוגרמה הסטנדרטית של משרד הפרוגרמה המוצעת, עבור ביה"ס המתוכנן, כוללת  .2
כיתות לימוד,     18החינוך בתוספת הדרישות של מנהל החינוך העירוני. מדובר בבית ספר יסודי: 

וכן  63כיתות חינוך מיוחד, חדרי ספח, ספריה וחדר פרוייקטים. אולם הספורט הקיים בחלקה  3
 המקלט התת קרקעי הם חלק ממתחם ביה"ס.

העיקרית תוכננה באזור הדרום מזרחי של השב"צ. מגרש הספורט מוקם ממערב  חצר בית הספר .3
למבנה המוצע. מבנה בית הספר מוקם בסמוך לרח' פסטלוצ'י, חלקו ללא גדר בחזית זו, במטרה 

 להוות דופן לרחוב, יחד עם זאת לאפשר רחבת כניסה מגודרת ומבוקרת באזור זה.
מפלס קומת הקרקע של בית הספר יהיה בהתאם למפלסים הגובלים בחצר ביה"ס ולכיוון ניקוז  .4

מ' אבסולוטי. המפלס בסמוך לשער הכניסה הראשי לביה"ס  10.00הנגר העילי במגרש, ויקבע ב 
 מ' אבסולוטי. 9.50

 קומות.  4מבנה בית הספר המוצע מגיע לגובה  .5

ה והוא עקרוני אך לא סופי, חומרי הגמר הסופיים יקבעו פירוט חומרי הגמר יופיע בחזיתות המבנ .6
 בהיתר.

 :תכנית פיתוח השטח .7

 .כניסות: כניסה ראשית לבית הספר דרך רחבה מרוצפת ברח' פסטלוצ'י 

 .גדרות: תכנית העיצוב תכלול פריסת גדרות מפורטת לכל היקף הבניין 

 :נטיעות ים בשטח, וכן שימור, העתקה וכריתה של עצים קיימתכנון הפיתוח יכלול  עצים
. סקר עצים לצורך מתן הצללה על שטח ביה"ס )התכנית המפורטת תאושר ע"י אגף שפ"ע

 (העצים יאושר ע"י פקיד היערות הארצי.

  – הסדרי תנועה וחניה )בתאום עם אגף התנועה( .8

)חלק משטח השב"צ המשכי לרח' פסטלוצ'י ומקשר בין  204רוכבי אופניים והולכי רגל: חלקה  .א
חוב ממערב לבין המשכו ממזרח ועד לשד' ירושלים( תישמר לצורך מעבר הולכי רגל ורוכבי הר

אופניים ותאפשר גישה משד' ירושלים במזרח. רחבת כניסה מרוצפת רחבה ומגודרת מתוכננת 
מצפון למבנה ביה"ס ומאפשרת כניסה ואזור חניית אופניים מבוקרים. מתוכננת מדרכה על 

נשמרת מדרכה המשכית על סמטת אנה ונציאנוב ממערב. שערי כניסה רח' פסטלוצ'י מצפון. 
( ומדרום )רח' ארליך( לצורך גישה 204נוספים נקבעו בגדר ביה"ס מצפון )רח' פסטלוצ'י וחלקה 

 לחצר ביה"ס.
מקומות חנייה לאופניים בכניסה לבית הספר )ברחבת הכניסה הראשית  36 -התכנון מוסיף כ .ב

צפון )על רח' פסטלוצ'י( ומדרום )על רח' ארליך( מאפשרים גישה המגודרת(. שערי ביה"ס מ
 לביה"ס, למגרש הספורט ולאולם הספורט גם לאחר שעות הפעילות עבור הקהילה.

מתוכננת הסדרת התנועה על רח' פסטלוצ'י ע"י סובה, לצורך מעבר רכבי חירום ורכב אשפה. .ג
הורדת תלמידים, בצמוד לכניסה הפתרון מאפשר מספר חניות על הרחוב וכן אזור העלאה ו

 הראשית לבית הספר, אשר תוגבל לשעות ע"פ תימרור במקום. 
 

 טבלת נתונים מקסימליים למגרש:
 לפי תכנית   נתונים

 2750תב"ע  מ"ר  14,568.4 סה"כ שטחים
 4.1.2.א.1תב"ע תא/צ,  מ"ר 39,333.6 שטחי הבנייה מעל הקרקע

 4.1.2.ה.3תב"ע תא/צ,  מ"ר 12,383.1 תכסית בנייה למרתפים
מ' בבנייני  10.5.א קובעת עד 3.1.3, 2750תב"ע  קומות 6 גובה

המגורים הגובלים ממזרח. ולכן לפי תב"ע תא/צ, 
 קומות מעל. 2גובה המבנה עד  4.1.2.ב.2

 4.1.2.ב.2תב"ע תא/צ,  מטר 40
 4.1.2.ד.3תב"ע תא/צ,  דונם  8.741תכסית המבנים: 

 
 ניתעיקרי הוראות התכ

 קביעת תכליות ושימושים, במבנים ומוסדות ציבור. .א

 קביעת שטחי בניה מותרים.  .ב

 בהתאם לגודל המגרש. –קביעת גובה הבניה המכסימלי  .ג

 מתן אפשרות לבנית קומת מרתף, מתחת למפלס הכניסה. .ד

 הבניין לניצול המגרש באופן אופטימאלי. יקביעת קוו .ה

 יבורקביעת הנחיות לפיתוח סביב מבנים ומוסדות צ .ו

 קביעת הנחיות לבניה בת קיימא .ז



 ום מה"עפור
16/02/2020 

 בית הספר פסטלוצ'י -( 4)2570תא/תעא/צ/

 

2007מבא"ת ספטמבר   20עמ'   

 

 קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה. .ח

 
 הדמיה

 
 חזית ראשית לרח' פסטלוצ'י

 
 

 חזית משנית לחצר ביה"ס
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 תכנית פיתוח השטח

 
 



 ום מה"עפור
16/02/2020 

 בית הספר פסטלוצ'י -( 4)2570תא/תעא/צ/

 

2007מבא"ת ספטמבר   22עמ'   

 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 אופן העמדת המבנים .א
דונם(. המתחם מוקם על  14.5 -לא )כדונם מתוך שטח השב"צ המ 6.4 -מתחם ביה"ס מהווה כ

, בצורת ר' סביב גני הילדים והחצר הקהילתית הקיימים. זאת במטרה 218-ו 63חלקות 
להשתמש באולם הספורט הקיים עבור ביה"ס וכן לאפשר בניית פונקציות ציבוריות נוספות 

עצים הקיימים (. תוך שמירה והתייחסות לריכוזי ה62בחלקו הצפוני של המגרש הציבורי )חלקה 
במגרש, לקירבה לבנייני המגורים ממזרח ולצורך לאפשר מעבר להולכי הרגל מצפון לגדר ביה"ס 

 (.204המוצע )חלקה 
בתוך מתחם ביה"ס, תוכננה חצר קדמית, מבוקרת ומגודרת, המקבלת את הבאים וכן מאפשרת 

ריכוז העצים ממזרח חניה לאופניים. מבנה ביה"ס מוקם בקרבת רח' פסטלוצ'י, תוך שמירה על 
דונם ממערב שיאפשר הקמת מבנה גני ילדים בקומות, כעתודת קרקע לפיתוח  1.3-והשארת כ

עתידית. המבנה מהווה, בחלקו, דופן בנויה לרח' פסטלוצ'י ללא גדר מוסדית, באזור טכני ללא 
מאפשר מ' אבסולוטי. מפלס זה  10.00חלונות חיצוניים. מפלס הכניסה של ביה"ס נקבע בגובה 

 את ניקוז המגרש אל מחוץ למבנה. 
הבינוי המוצע יוצר מצפון חצר קדמית רחבה מבוקרת; מדרום חצר מרכזית גדולה עם עצים 
קיימים, המכילה מתקני משחק מוצלים בהתאם לחלוקה גילאית; וממזרח חצר מתקני ספורט. 

 עות הלימודים.מתאפשרת גישה ישירה לחצרות מהרחובות הסובבים לשימוש הקהילה אחרי ש
 

 גובה המבנים, מספר הקומות ומפלסים .ב
  קומות. 4המבנה המתוכנן בעל
 .גובה המבנה תואם לתכנית תא/צ 
 מ'. 4 -גובה קומה ממפלס רצפה למפלס רצפה הוא כ 
  מטר. 10.00האבסולוטי הוא  0.00גובה הקרקע באיזור ה

 

קווי בניין  .ג
 מבנים ומוסדות ציבור. –מקומית מס' תא/צ יהיו ע"פ תוכנית מתאר המקסימליים קווי בניין 

 מ'. 0 – לכיוון צפון, מערב ודרום קו בניין לחזית
  עבור קו בניין שגובל במגרש שייעודו מגורים(. מ' 2.5 –זרחלכיוון מקו בניין צד(

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת

 חומרים  .א
י ושילוב אלמנטים להצללה גימור המבנים יהיה שילוב של קירות מטויחים בגמר שליכט אקריל

 בגמר צבע.  HPLמפח אלומיניום/
חלונות המבנה יהיו חלונות הזזה, חלונות קבועים וחלונות קיפ ודריי קיפ עם פרופילי אלומיניום 

 בגוון אפור כהה.

 מרפסת  .ב
 בקומה ג' מתוכננת מרפסת גג עם אפשרות לפיתוח כמרפסת שימושית עבור התלמידים.

 גרניט פורצלן ו/או ריצוף דמוי דק ו/או דק במבוק לבחירת האדריכל.  המרפסת תרוצף באריחי
 2.0 -אם לסטנדרט העירוני בגובה כמפרופילי גידור בהתמעקות בנויים ו/או המרפסות יהיו  מעקות

יות משרד החינוך, הן בהנחיות הבטיחות והן חנהיקף המרפסות על מנת לעמוד הן בהמ' ב
 בשימושים המתכוננים למרפסות.

 הצללות וגדרות .ג
ישולבו להצללת החלונות  HPLאלמנטי הצללה מבטון בגמר שליכט אקרילי צבעוני ואלומיניום או 

 הפונים לכיוון דרום ומזרח.  
 ההצללות על השטחים הפתוחים:

חצר ביה"ס מוצלת ע"י העצים הרבים לשימור הקיימים בה, העצים חדשים לנטיעה ואלמנטי 
 אזורי מתקני משחק, בהתאם לתכניות אדריכלות. מעל coveritהצללה, כדוגמת 

הצורך בהצללת מרפסת הגג תיבדק בהתאם לשימוש הסופי במרפסת בשלב היתר הבנייה ובמידת 
 .Coveritהצורך תקורה באלמנטי הצללה כדוגמת 

 חזית חמישית .ד
 מרפסת גג בקומה ג' תהיה מרוצפת, ראה פירוט בסעיף ב.
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כות. הסתרת מתקני המיזוג ומתקנים טכניים נוספים תיעשה על גגות המבנה הפנויים, ישמשו למער
 ידי הגבהת מעקה הבניין. ובכל מקרה, לא יבלטו בגובהם ממעקה הגג.

 
 

 הנחיות הפיתוח הסביבתי
 פיתוח השטח

במדרכה מצפון למתחם ביה"ס, המובילה מחניות "העלאה והורדה" ברח' פסטלוצ'י אל השער  •
דרט העירוני ויצור רצף ויזואלי בין הרחוב לכניסה למבנה. יתכן הראשי, הריצוף יהיה ע"פ הסטנ

 שימוש ביותר מסוג אחד של ריצוף כל עוד הרצף הויזואלי מתקיים.
הכניסות דרך השערים השונים לשטח בית הספר יהיו ברצף מפלסי עם ריצוף חצר ביה"ס ללא  •

ן קל לצורך ניקוז המים מדרגות/או רמפות. המעבר עד לדלתות מבנה ביה"ס יהיה משופע באופ
מחוץ למבנה. 

ולפי  ובאישור פקיד היערות הארצי לפי הנחיות מחלקת שפ"עעצים לשימור, כריתה והעתקה  •
.ובסקר העצים המסומן בתכנית הפיתוח

 נטיעת עצים לפי הנחיות מחלקת שפ"ע ולפי המסומן בתכנית הפיתוח. •
מ' לפחות. עומק מצע  1.0 –גנני לעצים עומק שכבת מצע גנני בהתאם לסוג הצמחייה, עומק מצע  •

 מ' לפחות. 0.5 -למדשאות, שיחים וצמחי כיסוי
. מתחם ביה"ס 5%ולא יעלו על  1.5%שיפועי הניקוז בשטחים מרוצפים לא יפחתו מ  -ניקוז •

 מתנקז בחלקו לצפון מערב ובחלקו לדרום.
צללות, חיפוי קירות, פרטי פיתוח, ריצופים, חיפויים, אלמנטי מאור, ספסלים, פחי אשפה, מ •

 .פיתוח פרטי בחוברת הפרטים לפי וכדומה שערים
 
 

 ירוקה בניה מאפייני
 "א.בעת הנושא על האחראי ואישור ובליווי ירוקה לבניה 5281 ישראלי תקן בתו לעמידה יתוכנן הפרויקט

  גמישות:

 ר או מי מטעמו.שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העי
 אין בתכנית זו בכדי לאשר שטחי בניה. 

 
 
 
 

 (והדרום ואדריכל העיר יפו מחלקת תכנון: )מוגש ע"י משולבתחו"ד 
 

 מומלץ לקדם לדיון הוועדה המקומית בכפוף לתנאים הבאים:
 המבנים הקיימים בשני חלקי המגרש, המרכזי והצפוני. -ממליצים לתעד את מתחם בתי הספר .1

בית הספר בחלק המגרש הצפוני המוגדר "תא שטח לתכנון בעתיד" יבחן לתוספת בניה ללא  מבנה .2
 הריסת המבנה ההסטורי.

 , מיקומו לא יומלץ, יש להציג חלופות.3883חדר החשמל החדש בפינת הרחובות דר' ארליך ושביל  .3

 יש להציג את הרחובות הצמודים עד לאבן ספה כולל הצגת רוחבי המדרכות הקיימים. .4

 תכנית הפיתוח תוצג באופן ברור כולל: .5

  .סימון רחוב פסטלוצ'י כרחוב הולכי רגל 

 ניהול מי הנגר, סימון שיפועי זרימה ואזורי השהיה וחלחול 

יש להציג את קומת הגג העליון כולל התיחסות למיקום מערכות, אזורים  –חזית חמישית  .6
 מיועדים לתאים פוטו וולטאים, חומרי הגמר.

 להציג את הצללות המרפסות והחצר בשלב תכנית העיצוב. יש –הצללות  .7

 יש להציג את חלופת חומרי הגמר והצבעים בהתאם למסוכם בפגישות התאום. .8
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 יפו:-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

יש להציג בתכנית הפיתוח את מבני החינוך מסביב, השטח לתכנון בעתיד  אדר' העיר
 ת לצורך התמצאות והבנת הרציפות בצורה ברורה.והמדרכות הגובלו

תכנון החניות אינו מוצלח מבחינת נראות ויש לבדוק שנית את נחיצותו על מנת 
לבטל את החניות ולשפר את תכנון ה"רחבה". יש להציע חלופות אחרות כמו אי 

 משולב עם פיתוח ולהציג לתיאום סופי לפני שמתקדמים עם התכנית.
מומלץ שחדר הטרפו לא ימוקם בסמוך לרחוב ויש להציע מבחינה עיצובית, 

 מיקום חלופי.
יש להציג את כל ההצללות במגרש, במרפסת הגג ובחזית הדרומית וממה הן 

 עשויות ולפרט שלביות ביצוע עבורן.
הוצגה מרפסת גג מאד גדולה אשר תצריך, ככל הנראה, הצללה בפרגולה כך ויש  רישוי

 להציג את מיקומה.
 יש לתעד את שני מבני החינוך ההיסטוריים הקיימים במגרש. צוות 

 יש לבחון חלופה בה מבנה בית הספר הקיים נשמר בתכנון העתידי.
המיקום שהוצע לחדר הטרפו ברחוב אינו מקובל. מדובר ברחוב עירוני חשוב 

 ולכן מבקשים להציג חלופות למיקום המוצע שאינן לאורך רחוב ארליך. 
מי אביבים/ 

 יד המיםתאג
 קו הביוב עובר ליד חדר הטרפו ויש לקחת זאת בחשבון.

 מעבר לכך, אין מערכות שעשויות להפריע או להשפיע על התכנון.
אגף מבני 

 חינוך
המבנים הקיימים לא יכולים לחזור להיות בתי ספר מבחינת תקינה. בהנחה 

 וספים.במתחם, יהיה צורך למצוא שטח חום אחר לטובת מבני חינוך נ ושיישאר
יש לשמור על גמישות כמו למשל בנושא ההצללות ובנוגע למיקום הכניסות 

משום שמבקשים לבחון אפשרות לכניסה מהכיכר ולא מרחוב פסטלוצ'י, כפי 
 שהוצג.

 
 :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 

 בתחום התכנית אין מבנים שמיועדים לשימור ויש להבהיר זאת במצגת ובדרפט.
עם מה"ע יקודם תיעוד מתחמי לשני המבנים הקיימים. הכנת הסקר ההיסטורי יהיה תנאי בתיאום 

 להוצאת היתר הריסה למבנים אלו.
נכון להיום, המבנים אינם מיועדים לשימור. אם, כתוצאה מהתיעוד, תהיה המלצה לשימור, הנושא יבחן 

 ויוצג לגורמים המתאימים.
 יאום נוסף עם אגף התנועה למציאת פתרון משופר.נושא החניה שהוצג אינו מוצלח ומתבקש ת

יש למצוא פתרון שמקובל על צוות התכנון למיקום השנאי )לפני דיון בוועדה(, להשלים את תיאום 
 התשתיות ולהציג בתכנית העיצוב את פרגולת הגג. 

 תשולב הנחיה אחידה בתכנית )עירונית או פרטית( לעומק המצע הגנני ובתי גידול לעצים.
 לערוך שיתוף ציבור ולהגיע לוועדה בהקדם. יש

 ניתן להוסיף סעיף גמישות בדרפט כי שינויים לא מהותיים בכפוף לאישור מהנדס העיר.
 

, קידום התכנית קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות תמאשר
 .מותנה באישור סופי של מהנדס העיר
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 יפו-הוועדה מקומית לתכנון ובניה תל אביב :סמך להפקיד את התכניתמוסד התכנון המו
 

 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב
 

 הסבר כללי:
קומות והקמת מבנה חדש במקומו תוך ניצול מיטבי של המגרש  3הריסת מבנה המרכז הקהילתי מגיד, בן 

 קומות ויכלול מגוון שירותים לקהילה. 6ומוסדות ציבור, המבנה החדש יהיה בן בייעוד למבנים 
 

 שדרות נורדאו ,הצפון הישן  מיקום:

 
 ,פינת סימטת נורדאו. 63שדרות נורדאו  כתובת:

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

 2001 68 חלק מוסדר 6957

 דונם 3.32: שטח התכנית
 

 :ניםמתכנ
 .אדריכל התכנית: בתיה סבירסקי מלול, באה אדריכלים ובוני ערים

 מתכנן פיתוח ונוף: דורית מרגלית, דורית מרגלית אדריכלי נוף בע"מ
 יועץ בניה ירוקה: יעל בר אילן, ויטל רוזנברג אדריכלים.

 יועץ תנועה: ערן קרן, שכנר הנדסת תנועה.
 

 יפו -הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביבם התכנית: יז
 יפו -עיריית תל אביב בעלות:
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 : מצב השטח בפועל
מבנה בית ספר משנות החמישים )בן למעלה משישים שנה( המשמש כמרכז קהילתי הכולל גני ילדים. 

נורדאו במערב  מסימטת -למבנה כניסה ראשית משדרות נורדאו בדרום וכניסות היסטוריות חסומות 
 ומסימטת עמוס בצפון.

 
במגרש מספר סככות וצריפים לרבות חדר טרנספורמציה ,מרכזיה של בזק וארונות תשתית נוספים. 

במגרש קיים צבר עצים גדול לשימור בעיקר בפינה הצפון מערבית ת שד' נורדאו קו מתח גבוה עילי .בחזי
 הטרנספורמציה הקיים. דרבסמוך לח

 
 : ומצב סטטוטורי מדיניות קיימת

 צפון" -"קביעת איזור מגורי,דרכים,ביניני ציבור ושצ"פ –159תכנית תא/ -
 

 "תכנית לשטחים למבנים ומוסדות ציבור" –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית   -
מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית 

 של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.להם, הכול מתוך ראיה כוללת 
 

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000בהתאם למטרות והוראות תכנית תא/ -
 

 :מצב תכנוני מוצע
 :התכנית, המבנים המוצעים והשימושיםתיאור 

 הבינוי וההקשר לסביבה הקרובה, אופי המבנים, גובה המבנים, עיצוב החזיתות והמעטפת. רתיאו
 קרונות הפיתוח והפתרון הנופי, דרכי גישה, מעברים להולכי רגל, אופניים וכלי רכב.פירוט ע

 
סה"כ גובה  מ"ר. 5,500-סה"כ כ –כיתות  4מ"ר ואשכול גני ילדים ל  4200של "מגיד" מבנה מרכז קהילתי 

וון שד' קומות. הפרוגרמה של המרכז הקהילתי  כוללת בין היתר: בית קפה וסלון אורבני לכי 6המבנה עד 
משחקיה) ג'מבורי( חדרי  איש, חדרי חוגים, ספריה, חדרי מחול, 300-נורדאו, אולם רב תכליתי ל

 "פרפרים" , ועוד.
 

 נתונים נפחיים:
 קומות 6מספר קומות: 

 מטר, יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה 24-כגובה: 
 כנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה(, ית60%מ"ר)שטח תכסית מכסימלי לפי צ'  1550-כתכסית: 

 קווי בניין:  
 מטר 0.00  :לכיוון מגרש בייעוד דרך( –צפוני/דרומי/מערבי –קו בניין )קדמי/צדי 

 מטר 2.50: לכיוון מגרש בייעוד מגורים( –צפוני / מזרחי  –קו בניין )אחורי/צדי 
 

 :טבלת השוואה
 תכנית צ' - ותרמ קיים + מוצע מצב מוצע מצב קיים נתונים

סה"כ 
 זכויות בניה

 270%  270% להריסה אחוזים

ע"פ  5040  מ"ר
פרוגרמה  

 מאושרת

 8970 

+מתקנים על 6 + מרתף חלקי2 קומות גובה
 הגג+ מרתף חלקי

קומות +  6 
 קומת גג.

 
   מ' 24 מ'8-כ מטר

 2000  1550  במ"ר תכסית

 
 :שלביות

 העירייה בעת הביצוע.תתאפשר שלביות בניה בהתאם לדרישות 
 
 

 המבנים הדמיות 
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 שטחהפיתוח תכנית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 
 

 מבט משדרות נורדאו פינת סימטת נורדאו
 
 
 

 

 
 

 סרטון מכרז קהילתי מגיד
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 תכנית פיתוח השטח, כולל הרחובות הגובלים

https://www.youtube.com/watch?v=n7HhhIMVqaY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=n7HhhIMVqaY&feature=youtu.be
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 העיצוב האדריכלי .1

 אפיון המבנים בפרויקט 1.1

התאמה לסביבה הבנויה.ב מבנה מלבני בחיפוי טיח  – תיאור כללי .א

קומות + חדרי מדרגות יציאה לגג. 6 -מ' גובה 24עד  – קומות ומפלסים גובה המבנים, מס' .ב

 

 טיח / קירות מסך/חיפוי  בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 1.2

.מעקות פלדה מגולוונת/ מעקות זכוכיתהצללות קלות במסגרות בטון  –מרפסות  .א

:שימוש במרפסות הגגו חזית חמישית .ב

בכל מקרה לא יבלטו מערכות טכניות מעבר ה הסתרת מערכות ע"י מעקה גג מוגבה .12

למעקה הגג.

וולתאים, כולל הגדרת פעולות -מ"ר עבור אזורי התקנת תאים פוטו 300-כ .13

וולטאים בתחום המגרש יבוצעו -תאים פוטו קונסטרוקטיביות או אחרות הנדרשות.

בפועל בהתאם להנחיות הממונה העירוני בשלב ההיתר.

 נה ולמגרשכניסות למב – קומת הקרקע 1.3

 וממערב  מצפון המאפשרת חיבור לשדרה עצמה, שדרות נורדאוכניסה דרומית ראשית מרחבה ציבורית ל
הקמת חצר פעילות נגישה לציבור ,הכוללת מתקני משחק באיזור מקבץ העצים הצפוני. כניסה נוספת 

ורבני והכניסה בסמוך לסלון האורבני הכוללת רחבה מקורה בקומה המפולשת לפעילות הסלון הא מצפון
  .לגני הילדים

. כניסת שירות וחניות נכים משדר' נורדאו מדרום מזרח .14

 

 עצירת אשפה: 1.4

חדר אצירת האשפה המשולב בקומת הקרקע של המבנה הנפתח לכניסת השירות וחצר המשק. .15

תנועה וחניה:  1.5

ות ויציאות מהמגרש לכלי כניסת שירות משד' נורדאו מדרום מזרח הכוללת הורדה והעלאת נוסעים, כניס .16

רכב שירות וחניות נכים, מספר ומיקום חניות אופניים, גישת רכב חירום והצלה. 

 

 הנחיות הפיתוח הסביבתי .2

 שטחהפיתוח   

:א. עצים וצמחיה

צמחיה מתוכננת כמוצג בתכנית העיצוב, בכל מקרה תהיה ככול הניתן באדמה  :צמחייההוראות לשתילת  .17

שקיה וניקוז.חופשית ותכלול הכנת ה

עצים חדשים יינתעו באדמה לא מהודקת תוך שמירה על רציפות בתי גידול ככול  :עצים נטיעתהוראות ל .18

. לביצוע בפרט רצפה צפה: מ' 1.2עומק גנני מינימלי של מ"ק לעץ ב 16הניתן, כל בית כידול לא יקטן מ 
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נה: ליצירת חללי קיבול לאדמה חגורת בטון תומכת מסבך פלדה וחיפוי תואם פיתוח או בפרט ארגזי מב

גננית בתת הקרקע.

הצללות הפיתוח: .2

הצללה, או על ידי המבנה עצמו, עצים קיימים וחדשים ורחבות מקורות. .1

ניהול השהיית והחדרת מי נגר: .3

ללא העמסה על התשתיות העירוניות. 20%חלחול טבעי בהיקף שלא ירד מ  המגרש מאפשר מי נגר: .1

 

ש:מתקני חשמל בתחום המגר .3

מ'. 44טרנספורמציה עילי בסמוך לחצר השירות בצפון מזרח השטח בגודל של  דרתוספת ח .2

שילוט בתחום המגרש: .4

כל שילוט בתחום מוסדות ציבור בעיר, עם בחזיתות המבנים או בכל מקום אחר בתחום המגרש הציבורי, 

 יהיה בהתאם להנחיות השילוט העירוניות ובכפוף לאישור וועדת השילות.  

 

מאפייני בניה ירוקה  .5

לבנייה בת קיימא והנחיות הוועדה  5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 

 המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה.

 יבוצעו על הגג העליון בכפוף למערכות המבנה שימוקמו עליו. וולטאים:-תאים פוטו .3

 

נגישות  .6

 מוגבלויות. תייחס לתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עםמתכנון הבינוי והפיתוח 

 מישות:ג .7

ולא יחייבו  מהנדס העיר או מי מטעמו שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י

 חזרה לועדה המקומית.

 (ואדריכל העיר מרכז מחלקת תכנון: )מוגש ע"י משותפתחו"ד 
 

מומלץ לקדם את תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הנופי לדיון הוועדה המקומית.
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 יפו:-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

 תכנון אדריכלי מוצלח, הנותן מענה תכנוני ועיצובי לפרוגרמה עשירה ומורכבת. אדר' העיר
 יגום והשהיה.יש להציג פתרון לניהול מי הנגר, חלחול ואיתור אזורי א

 המיסעה ורחבת התפעול ממזרח תהיה מרוצפת במקום אספלט.
 מי אביבים/

 תאגיד המים
 על החזית הדרומית עובר קו מים. אם ירצו לעשות גדר זה יהווה בעיה.

 אין מערכות אחרות בתחום התכנית שיכולות להפריע לבניה.
אגף מבני 

 חינוך
גני הילדים בחזית הדרומית של יש לוודא שהתכנית תאפשר הצללה לגינה של 

 המבנה, לכיוון השדרה.
 

 :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 
 

מדובר בפרויקט מרשים שמתייחס לסביבתו, משרת את הציבור בצורה טובה וניתן להביאו לדיון בוועדה 
 בהקדם.

ללא שינוי בזכויות  5 קומות במקום 4בתקנון ניתן להגדיר שלביות לתכנית כך שבהיתר ניתן יהיה לבקש 
 הבניה המבוקשות. 

 בהדמיה יש לשלב את העצים עליהם הוחלט לשמור.
 הריצוף יהיה מחלחל ומתואם עם אדריכל העיר.

 ניתן להוסיף סעיף גמישות בדרפט כי שינויים לא מהותיים בכפוף לאישור מהנדס העיר.
 

 ולחוו"ד הצוות. קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל תמאשר
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 : מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב יפו -הוועדה המקומית 

 
 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב

 
 הסבר כללי:

 הריסת מבנים קיימים והקמת מבנה אשכול גנים ומעון יום.
 
 חלק צפוני –הצפון הישן  מיקום: .1

 
 יפו-, תל אביב6, חת"ם סופר 24,26רחוב לוי יצחק  כתובת:  .2
 
 גושים וחלקות בתכנית: .3

 בחלקן מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
  34  מלא מוסדר 6695

 דונם 2.114שטח המגרש שטח התכנית:  .4
 

 מתכננים: .5
 ליאור לייטמן, אדום אדריכלים  אדריכל התכנית:

   אדריכלות נוף סטרקטורהמתכנן פיתוח ונוף: 
  יפתח הררי בנייה ירוקהיועץ בניה ירוקה:   

 

 יפו-ביבאהוועדה המקומית תל יזם התכנית:  .6
 
 יפו-ביבאל עיריית ת בעלות: .7

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 כיתות גן, ומבני מחסנים. 4 מבני כיתות גן הכוללים 2המגרש היום כולל  מצב השטח בפועל:  .8
 
 קיימת: תכנונית מדיניות  .9

 3תכנית רובע  – 3616תא/תכנית  -
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מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע  -תא/מק/צ'  -
 המוקצית להם, הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000אות תכנית תא/בהתאם למטרות והור -
 

 מצב תכנוני מוצע .10
 תיאור התכנית, המבנים המוצעים והשימושים: .10.1

כיתות גן, חדר רב תכליתי, חדרי  7קומות הכולל אשכול גנים,  4מבנה בן הקמת הריסת הקיים ו
 כיתות, חדרי ספח ועזר, בקיר משותף.  8ספח ועזר,  ומעון יום הכולל 

 
 תונים נפחיים:נ

 .קומות 4 -מ מספר קומות:
 .מטר, יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה 19.40 -כ גובה:

 .59 % -כ תכסית:
 

 קווי בניין:   .10.2
 )לאחר ההפקעה( מטר 3: לןי יצחקמערבי כלפי רחוב קו בניין 
 מטר 2.5פרטי:  כלפי מגרש מזרחיקו בניין 
 מטר 2.5פרטי:  כלפי מגרש דרומיצידי קו בניין 
 )לאחר ההפקעה(מטר  3:  חת"ם סופרכלפי רחוב  צפוניקו בניין 

 
 טבלת השוואה:

 תכנית צ' -מותר  קיים + מוצע מצב מוצע מצב קיים נתונים
סה"כ 

 זכויות בניה
 270% 214% 214%  29% אחוזים

 מ"ר 5,707 4,528  4,528 630 מ"ר

 גובה
 10 4 4 1 קומות

 מטר 40 19.40 19.40 3.5 מטר
 מ"ר 1,268 1,257 1,257 255 תכסית במ"ר

 
 

 הדמיות .10.3
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 תכנית פיתוח השטח .10.4

 
 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי .11
 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .11.1

 ומעון יום אשכול גניםל, כניסות ראשיות מערבמכיוון  יצחק לויהכניסה הראשית למתחם מרחוב  :כניסות
תותר  .מטר 17.40 יעמוד עללמבנה ביה"ס מפלס הכניסה הקובעת . עמודים מפולשת קומתדרך תהיה 

  מ' באישור אדריכל העיר. 1גמישות של עד 
 מבואת כניסה נפרדות, אחת לגני הילדים וכניסה נפרדת מעון יום. 2 :קומת הקרקע

-רכת תאים פוטומערכות מיזוג, אינסטלציה וחשמל, והכנה למע חזית חמישית ושימוש במרפסות הגג:
 ., הגג העליון יהיה בגמר בצבע בהירוולטאים
בהיקף הגגות  .יפו-גגות המבנים יטופלו ע"פ קובץ ההנחיות לעיצוב מבנים של עיריית תל אביב מערכות:

לחזית המבנה, בכל מקרה לא יבלטו המערכות הטכניות מעבר למעקות  בנויהטכנים ימוקם מעקה 
 המבנים.
אישור , זכוכית. שילוב אלמנטי חיפוי אלומיניון/לוחות, בגוון בהיר יחטמבנה יחופו ברוב חלקי ה  :חומרים

 במסגרת היתרי הבניה.  על ידי אדריכל העיר חומרי הגמר סופי ל

 . בכל קומה מרפסת המפותחת כחצר לכיתת מעונות יום והגן בהתאם לקובץ הנחיות מבנ"צ :מרפסות

  

 פיתוח השטח .11.2
כמסומן בתכנית הפיתוח  זורי השהייהקרו עצים, ויינטעו עצים באיעגרש בתחום המ  עצים וצמחיה:

 .ובהתאם לאישור אגרונום העיר

צמחיה מתוכננת כמוצג בתכנית העיצוב, בכל מקרה תהיה ככול  :צמחייההוראות לשתילת  .4

הניתן באדמה חופשית ותכלול הכנת השקיה וניקוז.

לא מהודקת תוך שמירה על רציפות בתי  עצים חדשים יינתעו באדמה :עצים נטיעתהוראות ל .5

. לביצוע מ' 1.2עומק גנני מינימלי של מ"ק לעץ ב 16גידול ככול הניתן, כל בית כידול לא יקטן מ 
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בפרט רצפה צפה: חגורת בטון תומכת מסבך פלדה וחיפוי תואם פיתוח או בפרט ארגזי מבנה: 

ליצירת חללי קיבול לאדמה גננית בתת הקרקע.

   במגרש בוצע סקר עצים. עצים לשימור יסומנו ויוגנו במהלך העבודות. :עצים לשימור .6

 .מבנה והכניסה ע"י המבנה עצמו, הצללת הכניסה ע"י הקומה מעל קומת הקרקעהצללת ה :הצללות
חצרות מעונות יום בחלק  2בקומת הקרקע מתוכננות חצר כיתת גן, חצר אולם רב תכליתי, ו  חצרות:

בחצר ובמרפסות הצללות  קומתיות ישמשו כחצרות גני הילדים ומעונות היום, וסף מרפסותנב המזרחי.
 עפ"י תכנית צ'.הפעילות יהיה בהתאם להנחיות מינהל החינוך 

חזית המבנה אל הרחובות מהווה בניין גדר, שאר חלקי החצר בקומת הקרקע יהיו  גדרות ושערים:
 מגודרים בגדר.
 20%כלול איזורי גינון לטובת חילחול טבעי, מינימום חלחול טבעי פיתוח מתוכנן י: מי נגרתיעול ואיגום 
 ניהול מי הנגר, כפי שמוצג בתכנית הפיתוח. משטח המגרש

 

קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו באופן שלא יפגע באפשרות בינוי : מערכותמתקנים ו .11.3
שות שרותי הכבאות, גמל מים, כמוצג בתכנית, הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרי עתידית.

 .בחלק הצפוני של המגרש ישולב חדר טרנספורמציה הל"ת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך
 

חדרי אשפה בחלק הדרומי לאשכול , מיקום בבנוי והאשפה ישולב פתרונות אצירת אשפה: .11.4
כמות פחי אשפה יתוכננו על גנים, וחדר אשפה נפרד למעון יום יתוכנן בחלק הצפוני של במבנה. 

 נחיות אגף תברואה.פי ה
 

תכנון הבינוי והפיתוח יעמוד בתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה : נגישות .11.5
 לאנשים עם מוגבלויות.

 

 בהתאם להנחיות השילוט העירוניות. :שילוט .11.6

       
 5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י : מאפייני בניה ירוקה .11.7

 בת קיימא והנחיות הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה. לבנייה 
 

 גמישות .12
שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו ולא 

 ועדה המקומית.ויחייבו חזרה ל

 (ומשרד אדריכל העיר מרכז מחלקת: )מוגש ע"י משותפתחו"ד 
 

 את תכנית העיצוב לדיון הוועדה המקומית בכפוף לתנאים הבאים:מומלץ לקדם 
יש להשלים תאום הפיתוח עם דגש על המשכיות המרחב הציבורי כולל הצגה רחבה יותר של  .1

לתאום עם מחלקת התכנון ואדריכל העיר כולל סימון מפרץ הורדה/העלאה  –המשכי הרחובות 
 הקיים.

ינוך, תוך התייחסות למיקום עמודים בחלל הרב תכליתי, יש לקבל אישור מינהל הח –תכנון פנימי  .2
 מיקום חניית עגלות בשני האגפים.

 מיקום מערכות )גמל מים, חשמל( לא יבלוט ממישור חזית המבנה. .3
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 יפו:-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

ווי רחוב ברצועת לדיון בוועדה תוצג תכנית פיתוח ברורה ובה ישולבו עצים מל אדר' העיר
 התשתיות עם סימון חניית עגלות וחניות אופניים.

תחום המדרכה צריך להיות מוצג באופן יותר ברור עם סימון רוחב מדרכה כך 
 שניכר כי גמל המים אינו חוסם את המעבר. 

 משטח המגרש לחלחול. 20%נדרש להציג 
 לתאם סופית עם אגף התנועה מפרצי העלאת והורדת נוסעים.

 לצורך התמצאות ובחינת הצללות, יש להצפין את התכניות ולמקם חץ צפון.  שוירי
 

 מי אביבים/
 תאגיד המים

 מבחינת מערכות רטובות, אין הנחיות מיוחדות. 
 

 
 :ומנהלת אגף תכנון העיר ה"עס. מהחלטת 

 
הגן במבנה מדובר בפרוגרמה מורכבת, שתשרת אנשים רבים ולכן יש להסביר את הצרכים לריבוי כיתות 

 להצדקת הפרוגרמה.
 חשוב להתייחס בתכנית לנושא עצים ולהראות פתרונות בתכניות ובהדמיות.

 לצורך הערכות למספר המשתמשים, יש לספק מקומות לקשירת אופניים במבנה ובמדרכה וכן לעגלות.
. 

 קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות. תמאשר
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  :סד התכנון המוסמך להפקיד את התכניתמו
 ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב יפו -הוועדה המקומית 

 
 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב

 
 הסבר כללי:

ציבור רמז חניכים. השבט ממוקם במתחם מבני  1000-, וכולל כ1938-שבט צופים דיזינגוף נוסד ב
הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה. התכנון המוצע כולל  הריסת שני מבני צופים בשכונת ארלוזורוב, 

קומות, בחלק הצפון מערבי של המתחם,  עפ"י פרוגרמה עירונית. התכנון שומר  2ובניית מבנה צופים בן 
ין מבנה הקאנטרי לאשכול על שביל הולכי רגל מרחוב גבעת המורה לרחוב רמז, המתחבר לשביל קיים ב

 "מרכז קהליתי ארלוזורוב". 2597גנים. שינוי לתכנית עיצוב, תכנית מתאר מספר 
 

  הצפון החדש סביבת כיכר המדינה, בסמיכות למרכז הספורט רמז ארלוזורוב. מיקום: .13
 

 
 , הצפון החדש, סביבת כיכר המדינה, תל אביב9רמז   כתובת: .14
 
 

 גושים וחלקות בתכנית: .51
 מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש ושמספר ג

 בחלקן
 . 1450, 1451  מלא מוסדר 6213
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 דונם 14.888שטח המגרש  שטח התכנית: .16

 מתכננים: .51

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

   לי נוףעד אדריכ מתכנן פיתוח ונוף:

  תמי הירש אדריכלים   יועץ בניה ירוקה:

   אדם הנדסת תנועה            יועץ תנועה:
 

 יפו-הוועדה המקומית תל אביב יזם התכנית: .51

 

   יפו-עיריית תל אביב בעלות: .51

 
 שני מבנים השימוש במגרש הנו עבור שבט הצופים.המגרש היום כולל  מצב השטח בפועל: .20

 מדיניות קיימת:  .21

 "מרכז קהילתי ארלוזורוב" – 2597תא/תכנית מתאר מספר תכנית  -

 של  2002לשנת  1"מגורים במרכז קהיליתי רמז ארלוזורוב", שינוי מספר  –א 2597תכנית תא/ -

מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של  -תכנית תא/מק/צ'  -
 של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.הקרקע המוקצית להם, הכול מתוך ראיה כוללת 

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000בהתאם למטרות והוראות תכנית תא/ -

 מצב תכנוני מוצע .22

 תיאור התכנית, המבנים המוצעים והשימושים: .22.1

 התכנון המוצע כולל הריסת מבני צופים ובניית מבנה צופים, בחלק הצפון מערבי של המתחם. -
התכנון המוצע קומות וכולל חדרי פעילות, חדרי ספח ועזר עפ"י פרוגרמה עירונית. המבנה בן שתי 

יצירת מעבר ציבורי מרחוב גבעת  .הקיים אשפההומסתור  כולל פיתוח והסדרת הכניסה המזרחית
 המורה, לרחוב רמז, ומעבר ציבורי לרחוב ארלוזורוב, בין הקאנטרי לאשכול הגנים.

 נתונים נפחיים: .22.2

 .קומות 2 מספר קומות:

 .מטר, יתכנו שינויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניה 9.60 גובה: כ

 .בשלב היתר הבניה תהסופי בתכסית, יתכנו שינויים 29.8 % -תכסית: כ

 קווי בניין:   .22.3
 מטר 2.5: מגרש מגורים/מגרש מיוחד פרטי כלפי מגרש מערביקו בניין    

 מטר 2.5: פרטי כלפי מגרש צפוניקו בניין 
 מטר 0ניין דרומי כלפי רחוב ארלוזורוב: קו ב

 מטר 0קו בניין מזרחי כלפי רחוב רמז: 
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 .טקסט להזנת כאן לחץ: סוג המגרש הגובל

 טבלת השוואה: .22.4
 תכנית צ' -מותר  קיים + מוצע מצב מוצע מצב קיים נתונים

סה"כ 
 זכויות בניה

 270% 85.7% 3.7%  82% אחוזים
 מ"ר 40,197 12,863  (-562)1,120 12,305 מ"ר

 גובה
 10 4 2 4 קומות

 מטר 40 26.85 9.60 26.85 מטר
 מ"ר 8,932 8,930 (-562) 560 8,932 תכסית במ"ר

 

 שלביות: .22.5
הריסת מבני צופים קיימים, ובניית מבנה צופים בחלק הצפון מערבי של המגרש ויצירת  -שלב א'

התכנון ים רחוב ארלוזורב,  מעבר להולכי רגל מרחוב גבעת המורה לרמז והתחברות לשביל קי
 מרחוב רמז, וחדר אשפה קיים. המוצע כולל פיתוח והסדרת הכניסה המזרחית

 

 
 

 הדמיות המבנים  .22.6

 
 

 מבנה צופים
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 תכנית פיתוח השטח .22.7

 
 

 תכנית תנועה 10.8

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי .23

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .23.1

ם דיזינגוף הינה מרחוב רמז מכיוון מזרח, כניסות הכניסה הראשית למתחם שבט צופי :כניסות
מפלס הכניסה הקובעת דרך מגרש הספורט ואיזור ההתכנסות. תהיה  הצופיםלמבנה ראשיות 

בנוסף  מ' באישור אדריכל העיר. 1מטר. תותר גמישות של עד  19.35 יעמוד עללמבנה ביה"ס 
  מתוכננת כניסת רכבי חירום ושירות מכיוון מערב.

עיריית תל בהתאם לפרוגרמת מתוכנן אולם התכנסות, מחסנים, ממ"מ, ושירותים  :קרקעקומת ה
  אביב.

מערכות מיזוג, אינסטלציה וחשמל, והכנה למערכת תאים  חמישית ושימוש במרפסות הגג: חזית

 וולטאים.-פוטו

קף בהי גגות המבנים יטופלו ע"פ קובץ ההנחיות לעיצוב מבנים של עיריית תל אביב.מערכות:  .ג

לחזית המבנה, בכל מקרה לא יבלטו המערכות הטכניות מעבר  בנויהגגות הטכנים ימוקם מעקה 

 ., למעט מאגר המיםלמעקות המבנים
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  במסגרת היתרי הבניה.  יאושרו. חומרי הגמר חיפוי קליח, בטון, אלומיניום, זכוכית ט : חומרים

  מוש חניכי השבט. בקומה א מתוכננת מרפסת כמרחב התכנסות קומתי לשי :מרפסות

 פיתוח השטח .23.2
הפיתוח יהיה אקסטנסיבי ויתייחס  –קיים רכס כורכר בחלק המזרחי של המגרש הגובל לרחוב רמז 

 לארכי הטבע הקיימים.
 בתחום בי"ס יעקרו עצים, וינטעו עצים באיזורי השהייה, ולאורך רחוב רמז. עצים וצמחיה:  

 הקמת מגרש ללא קירוי.בהתאם למתואר בתכנית. פיתוח  :הוראות לשתילת צמחייה ונטיעת עצים
   במגרש בוצע סקר עצים. עצים לשימור יסומנו ויוגנו במהלך העבודות. –עצים לשימור 

מבנה והכניסה יעשה ע"י המבנה עצמו, הצללת הכניסה ע"י הקומה מעל קומת הצללת ה  :הצללות
  .הקרקע

קומה א תשמש לאיזור התכנסות  מתחם הצופים כולל חצר מרכזית, נוסף מרפסתחצרות:  -
 יתר התקנות בדבר הצללות עפ"י תכנית צ'. חניכים. 

גדר היקפית מוסדית. שער הכניסה לרכב יתוכנן מרחוב גבעת המורה, במקביל גדרות ושערים: 
 .  בהתאם לתכנית צ'לשערי כניסה וחירום במתחם, 

מינימום חלחול טבעי ובת חילחול טבעי, פיתוח מתוכנן יכלול איזורי גינון לט: מי נגרתיעול ואיגום 
ניהול מי הנגר כולל תיעול וסימון אזורי החלחול וההשהיה כפי שמוצג  – משטח המגרש 20%

 בתכנית הפיתוח.

 מערכותמתקנים ו .23.3
                        קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו באופן שלא יפגע באפשרות בינוי עתידית. .1
 .ם, כמוצג בתכנית, הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרישות שרותי הכבאות, הל"תגמל מי .2

 אצירת אשפה .23.4
חדר אשפה יתוכנן חכלק מהמבנה המוצע עפ"י דרישות אגף התברואה, באיזור הכניסה המערבית 

 כמות פחי אשפה יתוכננו על פי הנחיות אגף תברואה.מרחוב גבעת המורה, 

 .עהעפ"י תכנית תנותנועה וחנייה:  .23.5

 נגישות .23.6
   תכנון הבינוי והפיתוח יעמוד בתקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עם  

 מוגבלויות.

       בהתאם להנחיות השילוט העירוניות. :שילוט .23.7

 מאפייני בניה ירוקה .23.8
ת לבנייה בת קיימא והנחיו 5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 

 הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה. 

 גמישות .24
שינויים לא מהותיים בפיתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו 

 ועדה המקומית.וולא יחייבו חזרה ל

 (והדרום ואדריכל העיר יפותכנון  מחלקת: )מוגש ע"י משותפתחו"ד 
 

 העיצוב לדיון הוועדה המקומית. מומלץ לקדם את תכנית
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 יפו:-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

תכנית הפיתוח תוצג באופן ברור ובה יודגש נושא השבילים ומעברים בתחום  אדר' העיר
 המגרש ובחיבור לסביבה. 

 יש להציג את אזור הכניסה לשטח הצופים ולשפר את רחבת הכניסה.
 להיות ישר וללא שבירות. תחום הגידור צריך

 יש להציג פתרונות לאיגום וניהול מי נגר.
יש להציג מקומות חניה לרכב דו גלגלי ולעדכן את ההדמיות והתכניות כך שיהיו 

 מתואמות.
 כדאי לבחון –החצר בכיוון דרום מזרחית שזו החזית הכי בעייתית  רישוי

 
מי אביבים/ 
 תאגיד המים

 ועים טובים וכדאי להשתמש בו לאגירת מי הנגר.בזכות הפיתוח קיימים שיפ

מבני ציבור 
 ותשתיות

 על פי דרישת מה"ע, יש להראות אפשרות לתוספת עתידית של עוד שתי קומות.
 

 
 :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 

 
טוי מדובר במבנה צופים וכדאי לשמור על האופי המחוספס שהשימוש מאופיין בו. הפיתוח צריך לתת בי

 ולאפשר את כל הפעילויות שמשמשות לצרכים של הצופים.
 יש להראות בהדמיה את הגדר לכיוון שביל המעבר ולהציג חניות רבות לאופניים.

 הפיתוח לכיוון רחוב רמז יהיה מדורג בלי גדרות לניהול מי נגר.
 

 קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות. תמאשר
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  מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית:

 ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב יפו -הוועדה המקומית 

 

 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב

 

  הסבר כללי:

 שכונת יד אליהו. םדרובספר היסודי רוקח הבית 

. ינוך מיוחדכיתות ח 2-ו כיתות אם  4 תכלולהתוספת אגף חדש ב , מדוברבית הספרמבנה  במגרש קיים

  חדר טכנולוגיה, חדרי מדעים, חדר פרויקטים , פינות שהייה, ואולם ספורט בקומה העליונה., בנוסף

 

 יגור ממערב וחורשה מצפון. ,ל, רחוב יפתח ממזרח"שכונת יד אליהו על שדרות החי מיקום: .25

 

 29שדרות החי"ל יפתח פינת   כתובת: .26

 

 גושים וחלקות בתכנית: .27

 בחלקן מספרי חלקות מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

  925 חלק מוסדר 6133

 541  חלק מוסדר 6134

 שטח רשום דונם 5.973 שטח התכנית: .28
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 מתכננים: .29

 פלסנר אדריכלים     אדריכל התכנית:

 טל רוסמן   מתכנן פיתוח ונוף:

 יפתח הררי    בניה ירוקה:יועץ 

 

 יפו-ועדה המקומית לתכנון ובנייה תל אביבוה יזם התכנית: .30

 

 יפו-עיריית תל אביב בעלות: .31

 מצב השטח בפועל:  .32

גינה פתוחה מכיוון מערב וגינה הכוללת מגרש ספורט וסככה בחלקו המזרחי. , בית הספרבמגרש קיים 

הכניסה לבית הספר הינה מרחוב יגור וכניסה  בחלקו הדרומי ממוקם אולם ספורט ומקלט תת קרקעי.

 משנית מרחוב יפתח.

 מדיניות קיימת:  .33

 "K"בניינים ציבוריים בתחום תכנית " – 2664תכנית תא/ -

 התכנית התקפה האחרונה המגדירה את המגרש ואת יעוד הקרקע כמבנים ומוסדות ציבור.

 ת ציבור""תכנית לשטחים למבנים ומוסדו –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית  -

מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית 

 להם, הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.

 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000בהתאם למטרות והוראות תכנית תא/ -

 מצב תכנוני מוצע .34

 ים המוצעים והשימושים:תיאור התכנית, המבנ .34.1

כיתות חינוך  2כיתות אם,  4לבית הספר היסודי רוקח, התוספת תכלול קומות  4בן תוספת אגף חדש 

אולם ספורט בקומה העליונה בית הספר מוקם ו מיוחד, חדר פרוייקטים, חדרי מדעים, חדרי עזר

ו כן תתבצע הריסה של תיפנה לשד' החי"ל.  כמאליו בחלקו הצפון מזרחי של המגרש כך שהכניסה 

אולם הספורט הקיים והמקלט התת קרקעי. התכנון המוצע כולל פיתוח והסדרת כניסה נגישה 

 מכיוון שדרות החי"ל, הקמת ביתן שומר והסדרת מסתור אשפה ומגרש ספורט.

 נתונים נפחיים: .34.2

 .קומות 4האגף החדש מתוכנן להיות בן מספר קומות: 

 .ויים בגובה הסופי בשלב היתר הבניהמטר, יתכנו שינ 18.15 -גובה: כ

 , יתכנו שינויים בתכסית הסופית בשלב היתר הבניה.16.5 % -כתוספת תכסית של תכסית: 
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 קווי בניין:   .34.3

כאשר גובל במגורים, וחלקו  2.5מטר ) חלק מהקו יהיה  0/  2.5כלפי מגרש ציבורי:  צפוןקו בניין    

 כאשר גובל בשצ"פ ( 0יהיה 

 מטר 0כלפי מגרש ציבורי:  דרוםקו בניין 

 מטר 0כלפי מגרש ציבורי:  מזרחקו בניין 

, וחלקו יהיה במסחרכאשר גובל  2.5מטר ) חלק מהקו יהיה  0/  2.5מערב כלפי מגרש ציבורי:  קו בניין

 ( דרךכאשר גובל  0

 

 טבלת השוואה:  .34.4

 

 תכנית צ' -מותר  קיים + מוצע מצב מוצע מצב קיים נתונים

סה"כ 

 ניהזכויות ב

 %270 %139 %47 %92 אחוזים

 16553 8477 2783 5694 מ"ר

 גובה
 6 יש לפרט 4 3 קומות

 מ' 24-כ יש לפרט 19.61 מ' 15-כ מטר

 3687 2807.2 909 1898.2 תכסית במ"ר

 

 הדמיות המבנים  .34.5

 

 מבט מכיוון דרום
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 מבט מכיוון דרום מזרח

 

 

 תכנית פיתוח השטח .34.6
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 ריכלי והפיתוח הסביבתיהוראות העיצוב האד .35

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת .35.1

הכניסה הראשית למתחם בית הספר תהיה מכיוון רחוב יגור )מערב( הכניסה הראשית כניסות: 

 משחקים הנמצאת מכיוון דרום. הלאגף החדש תהיה מחצר 

קטים )אחד חדרי טכנולוגיה ,כיתת חינוך מיוחד, חדרי עזר, חדרי פרוי 2בקומת הקרקע מתוכננים: 

 בממ"מ( חדר מדעים ועזר למדעים.

 כיתות אם, כיתת חינוך מיוחד חדר פרויקטים )בממ"מ( וחדרי עזר. 4מתוכננות : בקומה א'

 מתוכנן אולם הספורט וחדר סטודיו. : בקומה ב'

 חזית חמישית ושימוש במרפסות הגג: 

ר לגובה המעקה הבנוי כל המערכות הטכניות ימוקמו בגגות טכניים ולא יבלטו מעבמערכות: 

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

במסגרת  יובאו לאישור אדריכל העיר טיח, בטון, אלומיניום, זכוכית ופח. חומרי הגמר חומרים: 

  היתר הבניה.

כנות למרפסת מקורה הית, בקומת אולם הספורטפעילה תיתכן אפשרות למרפסת מרפסות: 

 תשמש כחלל חוץ כיתתי בקומה א'.ש

 פיתוח השטח .35.2

בשטח קיימים עצים לשימור להעתקה ועקירה, הפרויקט מלווה ע"י אגרונום עצים וצמחיה:  

 והתכנית תאושר ע"י פקיד היערות.

צמחיה מתוכננת כמוצג בתכנית העיצוב, בכל מקרה תהיה ככול  :צמחייההוראות לשתילת   .7

מה חופשית ותכלול הכנת השקיה וניקוז.הניתן באד

עצים חדשים יינתעו באדמה לא מהודקת תוך שמירה על רציפות בתי  :עצים נטיעתהוראות ל .8

. לביצוע מ' 1.2עומק גנני מינימלי של מ"ק לעץ ב 16גידול ככול הניתן, כל בית כידול לא יקטן מ 

פיתוח או בפרט ארגזי מבנה:  בפרט רצפה צפה: חגורת בטון תומכת מסבך פלדה וחיפוי תואם

ליצירת חללי קיבול לאדמה גננית בתת הקרקע.

 

 הצללות:  

, יתאפשר שילוב אלמנטי הצללה בעתיד הצללה על ידי המבנה, נטיעות, קומות מפולשותחצרות:  -

 יתר התקנות בדבר הצללות עפ"י תכנית צ'.

תאמה לחוק ותקנות התכנון בתכנית העיצוב, בכפוף להכמוצג בפרישת הגדרות גדרות ושערים: 

 והבניה.

 

 ניהול מי נגר:
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ללא  20%בהתאם למוצג בתכנית הפיתוח, המגרשים יאפשרו חלחול טבעי בהיקף שלא ירד מ  מי נגר:

העמסה על התשתיות העירוניות.

 מתקנים ומערכות .35.3

                    קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו באופן שלא יפגע באפשרות בינוי עתידית.     .1

                                                  ברזיות לשתיה ע"פ דרישות הל"ת וחוזר מנכ"ל משרד החינוך.      .2

 חדר משאבות.ומאגר מים תת קרקעי יתוכנן  .3

 אצירת אשפה  .35.4

וכננו על פי הנחיות מיקום ביתן אשפה קיים בחלק הצפון מזרחי )מסתור אשפה קיים( כמות פחי אשפה ית

 .אגף תברואה

 בהתאם להנחיות אגף התנועה. יבוצע מיקום להורדה והעלאת נוסעים :תנועה וחנייה .35.5

 נגישות .35.6

תכנון הבינוי והפיתוח יעמוד בתקנות הנגישות וייתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים בעלי       

 מוגבלויות.

 .      שור ועדת השילוט העירוניתובכפוף לאי בהתאם להנחיות השילוט העירוניותשילוט:  .35.7

 מאפייני בניה ירוקה .35.8

לבנייה בת קיימא והנחיות  5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 

 הוועדה המקומית בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה. 

 .רטוישולבו בגג אולם הספו – פאנלים על שטח הגג תתוכנן מערכתוולטאיים: -תאים פוטו

 גמישות .36

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

ולא יחייבו חזרה לוועדה המקומית.

 (מחלקת תכנון מזרח ואדריכל העיר: )מוגש ע"י משותפתחו"ד 
 

 ם:מומלץ לקדם את תכנית העיצוב לדיון הוועדה המקומית בכפוף להשלמת תנאים הבאי
 יש לוודא באם נדרש חדר טראפו נוסף, במידה וכן יש להציגו בתכנית הפיתוח. .1

בתכנית הפיתוח יש להציג את ניהול מי הנגר כולל אחוזי שיפועי הזרימה ואזורי חלחול/איגום  .2
 מיועדים.

 יש להציג אזור ההצללה בפיתוח מעל מגרש הספורט במסגרת תכנית העיצוב. .3

וולטאים בגג המבנה כולל גג אולם הספורט ולציין שטח פנוי -פוטויש להציג אזורי מיקום תאים  .4
 במ"ר.

הפיתוח יהיה מוצג לכלל המגרש ויכלול אזורים מתוכננים ואזורים קיימים בכל שטחי בית הספר,  .5
כולל רצועת המדרכה הצמודה.
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 יפו:-יחסות הגופים המקצועיים בעת"איהת – מהלך הדיון
 

 ח, הנותן מענה לפרוגרמה העירונית.תכנון אדריכלי מוצל אדר' העיר
יש להציג תכנית פיתוח לכל המגרש ולהראות את רוחב המדרכות הקיימות, 

 בהיקף התכנית, להבנת המכלול והחיבור לסביבה.
 הגג הקל צריך לקבל הכנה למערכת סולרית אשר תצריך גישה ותחזוקה.

 יש להציג חניית אופניים במגרש.
מנת שניתן יהיה לאשר אותן ללא קבלת אישור  יש לשלב הצללות אפשריות על

 נוסף לתכנית העיצוב.
 מי אביבים/

 תאגיד המים
 בגבול המגרש, בחזית הדרומית, עוברת תשתית מים.

מומלץ לנתב את הנגר העילי לכיוון תשתית הניקוז הממוקמות בפינה הדרום 
 מערבית של המגרש.

אגף מבני 
 חינוך

 .יש להציג אפשרות להצללה במגרש
 

 
  :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"עס. החלטת 

 
 לקראת דיון בועדה, יש לצרף מפת סקר עצים לדרפט משום שיש הרבה מאד עצים.
 יודגש כי לא תתבצע כריתת עצים לצורך הבניה וכי העצים יכרתו רק מפאת מצבם.

 
 קידום התכנית לדיון בועדה המקומית בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות. תמאשר
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 מתחם העבודהתכנית עיצוב  -דרפט לועדה 

 יפו-ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אביב :מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית
 

 יפו-דיון לאישור תכנית עיצוב אדריכלי ופיתוח נופי למבנה ציבור בתחום העיר תל אביב
 

  מיקום:
 י ברחוב רש"י. דו הצפונהעבודה, גובל מצהמגרש נמצא במרכז העיר, ברחוב 

 במגרש קיים מבנה המשמש לגני ילדים, מבנה לשימור המשמש כאשכול גנים, מרכז לאזרחים ותיקים.

 
 25העבודה  כתובת:

 
 גושים וחלקות בתכנית:

מספרי חלקות  חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש
 בשלמותן

 מספרי חלקות
 בחלקן

  55,56,69,71,139 חלק מוסדר 6932

 דונם 4.674: שטח התכנית
 

 :ניםמתכנ
 גריל אופנהיים אדריכלים  -אדריכל התכנית: אדר אופנהיים 
 מתכנן פיתוח ונוף: אב אדריכלים

 יועץ בניה ירוקה: תמי הירש
 אדם הנדסה -יועץ תנועה: אחלאם יעקוב 

 
 יפו-הוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביביזם התכנית: 

 יפו-עיריית תל אביב בעלות:
 

 : פועלמצב השטח ב
 בשטח קיימים מספר מבנים:

 -כיתות גן ושטחו כ 7-המבנה משמש כיום ל  קומות וגג רעפים. 3: בעל מבנה לשימור על חזית רחוב העבודה
 מ"ר. 1335

 630 -כיתות גן ושטחו כ 2-קומות וגג שטוח. המבנה משמש כיום ל 2בעל  מבנה קיים על חזית רחוב העבודה:
 מ"ר.

 מ"ר. 385 -: בעל קומה אחת וגג רעפים בשטח של כלקשיש מבנה המשמש כמרכז יום
 מ"ר 160 -בעל קומה אחת וגג רעפים בשטח של כ מבנה המשמש כאולם עבור מרכז יום לקשיש: 
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 : םקיי מצב סטטוטורי
 2720תוכנית לב העיר תא/ -

 2331קטע ב'  תא/ –תוכנית לב העיר  -

 נים ומוסדות ציבור""תכנית לשטחים למב –תא/מק/צ'  507-0271700תכנית   -
מענה על צרכי הציבור, המשתנים לאורך ציר הזמן, תוך ניצול אופטימלי של הקרקע המוקצית להם, 

 הכול מתוך ראיה כוללת של התפתחות העיר וחשיבה על הדורות הבאים.
 יפו"-"תכנית המתאר של תל אביב – 5000בהתאם למטרות והוראות תכנית תא/ -

 

 :מצב תכנוני מוצע
 כיתות גן. 10גנים עבור אשכול 

 כיתות גן, מנהלה, חלל רב תכליתי, מטבח ושירותים. 2קומות: קומת כניסה הכולללת  4המבנה בעל 
 קומת הכניסה בעלת יציאה לחצר.

 כיתות גן ומרפסת משותפת. 3כוללות  1+2קומות 
 כיתות גן ומרפסת משותפת. 2כוללת  3קומה 
 בה הסופי בשלב היתר הבניהמטר, יתכנו שינויים בגו 17.5-כגובה: 

 מטר, יתכנו שינויים בתכסית הסופית בשלב היתר הבניה 823-כתכסית: 
 

 המבנה לשימור מיועד לשיפוץ וחידוש וישמש עבור שירותים לקהילה.
 

 קווי בניין:  
 (מ' מאבן ספת מדרכה קיימת, ובמישור חזית המבנה לשימור 5מטר ) 3.5: קו בניין קדמי )אל רחוב העבודה(

 מטר 2.5: קווי בניין צידיים )אל מגרשי מגורים(
 

 :טבלת השוואה
מצב קיים  מצב קיים  נתונים

 להריסה
תכנית  -מותר  קיים + מוצע מצב מוצע

 צ'
סה"כ זכויות 

 בניה
 270% 103.55% 62% 6.78% 29.45% אחוזים

 12,619.7 4840 2900 634 1377 מ"ר
 - 4 4 2 2 קומות גובה

 - 17.50 17.50 8.97 14.31 מטר
 60%=  2804.4 40.28%= 1883 17.6%=  823 6.78%=  316 1377 = 29.45% תכסית במ"ר
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 שטחהפיתוח תכנית 

 

 הוראות העיצוב האדריכלי והפיתוח הסביבתי

 . העיצוב האדריכלי1

 אפיון המבנים בפרויקט 1.1

כנן כמסה עיקרית הממוקמת בצידו של המגרש ושאר הקומות נסוגותהמבנה מתו – תיאור כללי .ג

 ומיצרות מרפסות לשימוש חצרות הגנים.

 את המרפסות ממסגר אלמנט אדריכלי השומר על קו אחיד לכיוון החזית הראשית, לרחוב העבודה.

 :גובה המבנים, מס' קומות ומפלסים .ד

 קומות מעל קומת קרקע.  3המבנה כולל  .9

 מ'. 4.1תוכנן מרצפה לרצפה יהא גובה הקומות מ .10

 בינוי, חזיתות המבנים ומעטפת 1.2

רוב חלקי הבנייה יחופו בטיח בגוונים בהירים. תאום סופי לחומרי הגמר יעשה במסגרת  – חומרים .ד
היתר בניה ובאישור אדריכל העיר.

במסגרת  ייעשה, סוג המעקות מרפסות החצרות יהיו בתוך קווי הבניין ויקרו זו את זו –מרפסות  .ה
היתר הבנייה ובאישור אדריכל העיר.

הצללת החצרות והגגות הפעילים יעשה ע"י המבנה עצמו, נטיעות, קומות מפולשות,  –הצללות  .ו

 פרגולות בנויות ו/או מפרשי הצללה . יתר התקנות בדבר הצללות עפ"י תכנית צ'.

 .ועדת השילוטובכפוף לאישור  העירוניתבהתאם להנחיות השילוט  -שילוט .ז

שימוש במרפסות הגגו חזית חמישית .ח

  הצגת אופן העמדת והסתרת מתקנים טכניים על גג המבנה העליון. –תנאי להיתר בניה
  תוסדר גישה אל גג המבנה העליון לצורך תחזוקה, וכן יבוצעו בו הסדרי בטיחות למניעת

נפילה.
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 קומת הקרקע/קומת הכניסה 1.3

  כניסות המבנים .א

היה במפלס הרחוב, מחזית רחוב העבודה. הכניסה הראשית למבנה ת .11

תתאפשר כניסה נוספת מרחוב רש"י, דרך החצר.  .12

 קומת הקרקע .ב

.חניות אופנייםו מתוכננת רחבת כניסה פתוחה מכיוון רחוב העבודה, הכוללת ספסל המתנה  .13

 באזור המפולש בכניסה למבנה תתוכנן חניית עגלות לבאי המתחם. .14

 נגישות 1.4

 תקנות הנגישות התקפות ויתן מענה לדרישות ההנגשה לאנשים עםב יעמודתוח תכנון הבינוי והפי .15

 מוגבלויות.

 :מערכות 1.5

קווי ביוב, מים וכל קו תת קרקעי, יעברו בתת הקרקע באופן שלא יפגע בעצים לשימור. .א

וחוזר מנכ"ל  2007גמל מים, הידרנטים וברזיות לשתיה ע"פ דרישות שרותי כבאות, הל"ת  .ב
. על פי מיקום בתכנית.משרד החינוך

כחלק מן המבנה, מקורה ובנוי, וישמש כחדר  –מבנה חדר אשפה יתוכנן לפי הוראות תכנית צ'  .ג
 האשפה של מקבץ הגנים.

 
 . הנחיות הפיתוח הסביבתי2

 שטחהפיתוח   

:א. עצים וצמחיה

הניתן צמחיה מתוכננת כמוצג בתכנית העיצוב, בכל מקרה תהיה ככול  :צמחייההוראות לשתילת  .16

באדמה חופשית ותכלול הכנת השקיה וניקוז.

עצים חדשים יינתעו באדמה לא מהודקת תוך שמירה על רציפות בתי גידול  :עצים נטיעתהוראות ל .17

. לביצוע בפרט מ' 1.2עומק גנני מינימלי של מ"ק לעץ ב 16ככול הניתן, כל בית כידול לא יקטן מ 

יפוי תואם פיתוח או בפרט ארגזי מבנה: ליצירת רצפה צפה: חגורת בטון תומכת מסבך פלדה וח

חללי קיבול לאדמה גננית בתת הקרקע.

הצללות הפיתוח: .4

יתאפשר שילוב עתידי של אלמנטי הצללה בפיתוח לפי צרכי העירייה. .1

ניהול השהיית והחדרת מי נגר: .5

יאפשרו מענה לניהול מי הנגר יהיה בתחום המגרש כמסומן בתכנית הפיתוח, שהמגרשים  מי נגר: .1

 ללא העמסה על התשתיות העירוניות. 20%חלחול טבעי בהיקף שלא ירד מ 
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. מאפייני בניה ירוקה3

לבנייה בת קיימא והנחיות הוועדה  5281תנאי להוצאת היתרי בנייה מתוקף תכנית זו יהיה עמידה בת"י 

 בנושא זה לעת הוצאת היתר בנייה. המקומית

 גמישות:. 4

ולא  מהנדס העיר או מי מטעמו יתוח הסביבתי או בעיצוב המבנים יאושרו ע"ישינויים לא מהותיים בפ

 יחייבו חזרה לועדה המקומית.

 (ואדריכל העיר מרכז מחלקת תכנון: )מוגש ע"י משותפתחו"ד 
 

מומלץ לקדם את תכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח הנופי לדיון הוועדה המקומית

 
 יפו:-קצועיים בעת"איחסות הגופים המיהת – מהלך הדיון

 
 המבנה המוצע נותן מענה אדריכלי טוב לפרוגרמה העירונית. אדר' העיר

בהתאם לחוות הדעת המשפטית, ככל ויידרשו שינויים במבנה לשימור, הם 
 ייעשו בתיאום עם מחלקת השימור ולא במסגרת תכנית העיצוב האדריכלי. 

ר ו/או שילוב המדרגות יש לבחון את הורדת מדרגות החירום של המבנה לשימו
 בתכנית הפיתוח המוצעת.

 יש להציג חניות אופניים ברצועת השירות על המדרכה.
מי 

אביבים/תאגיד 
 המים

 קו הביוב מאד ישן ויש לחדש אותו.
יש להציג פתרון לחלול והשהיה משום שברחוב אין מערכת תיעול כך שרק 

 העודפים צריכים לצאת מחוץ לגבולות המגרש. 
ני אגף מב

 חינוך
טרם נקבע השימוש הסופי של המבנה לשימור. יהיה צורך בהתאמת המבנה 

 לשימוש הנבחר. 
 הנושא של בניה על מרכז צוקר ואולם הספורט שלהם נבחנה ונפסלה.

החצרות תוכננו בתכנון מאד מוקפד עם תכניות נושאיות בכל קומה והן אינן 
 גדולות כך שלא מומלץ להקטין אותן .

 
 :ומנהלת אגף תכנון העיר מה"ע ס.החלטת 

קיימת חשיבות רבה לשמירת העצים הקיימים ויש לבחון האם ניתן לשמור על העצים שקרובים לבניין. 
 כמו כן מומלץ לבחון פעם נוספת שמירה על שני העצים המרוחקים יותר.

יעה וכן מיקום עצים המיועדים לכריתה יסומנו בצורה ברורה בתכנית, במקומם יסומנו עצים חדשים לנט
 העצים המיועדים להעתקה.

 יש להציג תוספת משמעותית לחניות אופניים ועגלות.
לאור בקשת נציגות ההורים, שנכחו בדיון, ניתן לבחון מול משרד החינוך צמצום של מרפסות )החצרות 

הדבר הקומתיות( לצורך הגדלת החצר המרכזית. קיימת עדיפות ככלל לשטח קרקע גדול ככל שניתן ואם 
 עומד בפרוגרמה של משרד החינוך ראוי לשקול זאת.

היות והתכנית כוללת גם חלק מהמגרש עליו קיים מבנה המיועד לשימור, יש צורך בחוות דעת של מחלקת 
 השימור במסגרת היתר הבניה.

יש להציג שטח חלחול מול הועדה ולבחון משפטית האם ניתן להכיל את חלחול המגרש בשטח מגרש 
 שימור או רק מתחום המגרש המיועד לבניה.המבנה ל

 ניתן להוסיף סעיף גמישות בדרפט כי שינויים לא מהותיים בכפוף לאישור מהנדס העיר.
 

בכפוף להערות הנ"ל ולחוו"ד הצוות.קידום התכנית לדיון בועדה המקומית ת מאשר

 


