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.העירונייםהתכנוןבמרחביהתכנוניתהוודאותוהגדלתהתחדשותפרויקטיקידוםלטובת



1ד"מס

נושא
לעדכון

פירוט–38א"תמנוהלהוספת
הפרויקטבקידוםהתהליךשלבי

הפנייה
לעדכון

22סעיף,22'עמ
מפורט'זנספח,35'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021

נהיר הכולל את שלבי התכנון  הוספת תרשים זרימה 
;אבני דרך עיקריות10ורישוי לכדי 

משלב הפנייה הראשונית למינהלת התחדשות  
דרך קבלת החלטת , עירונית ובדיקת היתכנות

דיון  , במעמד שולחן עגול ועד לבדיקה מרחבית
.בדיקת עמידה בתנאים וקבלת היתר, בוועדה

(מפורט' נספח ז, 35' עמ)לרבות נוהל מפורט כתוב 

דגש בעדכון על תיאום עמידה בתנאים חברתיים  
ד "עו, נציגות דיירים;והצגת אסמכתא חברתית

38א "דיירים ומפקח דיירים בכל פרויקט תמ



2ד"מס

נושא
לעדכון

ד"עולבחירתסףתנאיהוספת
:דיירים

38א"לתמלהיתרבקשהלפתוחכדי
ד"ועודייריםנציגותמינוינדרש

.דיירים

הפנייה
לעדכון

'ד.1סעיף'זנספח,35'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



3ד"מס

נושא
לעדכון

להרחבהמזכויות30%תוספת30%
שלתוספתהגדרת–מומשושלא

,"ר"מ25עד"
.בינוי-פינויבפרויקטי

הפנייה
לעדכון

2.2סעיף,24'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



4ד"מס

נושא
לעדכון

:במתחם פינוי בינוי
תתאפשר  -בהתייחס לצמודי קרקע 

מהזכויות  100%תוספת של עד 
בכפוף להפרשות לצרכי  עיות "התב

או קליטת דירות השלמה  /ציבור ו
.  בינוי סמוך-ממתחם פינוי

הפנייה
לעדכון

8סעיף,26'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



5ד"מס

נושא
לעדכון

-במגרשים הקטנים מ-38א "תמ
או  /ר עם כניסה אחת ו"מ500

ר עם "מ800-במגרשים הקטנים מ
לא תאושר דירת גן  שתי כניסות 

.בתכנון

הפנייה
לעדכון

12.4סעיף,17'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



15,6ד"מס

נושא
לעדכון

תכנון קומת הקרקע
הגדרה של חזית המבואה הראשית  

2/3במבנה הפונה לרחוב ברוחב 
/ בחיפוי זכוכית או חומר שקוף 

. פתוח

חזיתות קומת הקרקע הפונות לרחוב  
יכללו שימושים משותפים ועל 

.המבואה לכלול תכנון מרווח ונגיש

הצנעת חללי שירות בקומת הקרקע

הפנייה
לעדכון

הקרקעקומתתכנון-חדשסעיףתת
:הרחובלחזיתוהיחס

38א"תמ–11סעיף,16'עמ
תכנית פינוי  –7סעיף –26' עמ

בינוי

תאריך
עדכון

24.11.2021



7ד"מס

.עיקריר "מ120חניות מעל שטח דירה 2עד –תקן החנייה לעדכוןנושא
: מתקני חנייה רובוטיים

.אירופאי/עמידה בתקן ישראלי
.התראה להצפות בחניון שתותקן בלובי' לחניון הרובוטי יש לתכנן מער

. נדרש לתכנן הקמת גנרטור למתקני חנייה אוטומטיים
.משאבות מים כפולות

במהלך שנת האכלוס  . י היזם"דרישה לתחזוקת מערכת חנייה רובוטית ע
.הראשונה

:  חניות נכים
יש לתכנן מקום חניית נכים נוסף בתחום  , בנוסף לתקן החנייה הנדרש

–מספר חניות נכים יתוכננו לפי התקן ולא יוצמדו קניינית לדירה . המגרש
.יהיו בשימוש תו נכה לפי כל דין

הפנייה
לעדכון

ובנייההריסה38א"בתמחנייהתקן-9.2.2סעיף,14'עמ
בינויפינויבמתחםחנייהתקן–5.2סעיף25'עמ
38א"תמבפרויקטירובוטייםחנייהמתקני-9.5סעיף,15'עמ
בינויפינויבמתחמירובוטייםחנייהמתקני-5.8סעיף,25'עמ
38א"תמבפרויקטינכיםחניות-9.6סעיף,15'עמ
בינויפינויבמתחמינכיםחניות-5.9סעיף,25'עמ

24.11.2021עדכוןתאריך



7ד"מס
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. נדרש לתכנן הקמת גנרטור למתקני חנייה אוטומטיים
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במהלך שנת האכלוס  . י היזם"דרישה לתחזוקת מערכת חנייה רובוטית ע
.הראשונה

:  חניות נכים
יש לתכנן מקום חניית נכים נוסף בתחום  , בנוסף לתקן החנייה הנדרש

–מספר חניות נכים יתוכננו לפי התקן ולא יוצמדו קניינית לדירה . המגרש
.יהיו בשימוש תו נכה לפי כל דין

הפנייה
לעדכון

ובנייההריסה38א"בתמחנייהתקן-9.2.2סעיף,14'עמ
בינויפינויבמתחםחנייהתקן–5.2סעיף25'עמ
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7ד"מס

.עיקריר "מ120חניות מעל שטח דירה 2עד –תקן החנייה לעדכוןנושא
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.יהיו בשימוש תו נכה לפי כל דין

הפנייה
לעדכון
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בינויפינויבמתחםחנייהתקן–5.2סעיף25'עמ
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24.11.2021עדכוןתאריך



8ד"מס

תכסית קומת הגגלעדכוןנושא

לפחות מהחזיתות ' מ2קומת גג בנסיגה –הריסה ובנייה 38א "תמ
.  הקדמית והאחורית

לא כולל  . כולל את החדרים הטכניים, תכסית הקומה70%-לא יותר מ
.  מרפסות

תתאפשר  405-0675363ד /גג/1/1/מכח תכנית גגות מופקדת כס
המאפשרות  ( ב-4.1.2סעיף )תוספת שטח בהתאם להוראות התכנית 

.בנייה בקומת הגג70%

-405ד /גג/1/1/מכח תכנית גגות מופקדת כס-עיבוי וחיזוק 38א "תמ
0675363

(  ב-4.1.2סעיף )תתאפשר תוספת שטח בהתאם להוראות התכנית 
.קומות2.7סך תוספת , בנייה בקומת הגג70%המאפשרות 

הפנייה
לעדכון

7.1,7.2סעיף,13'עמ

24.11.2021עדכוןתאריך



9ד"מס

נושא
לעדכון

תחשיב –הריסה ובנייה 38א "תמ
:זכויות

–( 1/1/כס)עדכון שטחי השירות 
.ר עיקרי בכל קומה"מ10

הפנייה
לעדכון

20סעיף,19'עמ
21סעיף,20'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



10ד"מס

נושא
לעדכון

לתקן  6חידוד תיקון –38א "תמ
6מבנים נמוכים לפי תיקון :  "413

ר בנויים  "מ400-פחות מ413י "לת
בטון באזור  /מקונסטרוקציית פלדה

-גיאוגרפי של מקדם תאוצה קטן מ
לא זכאים להתחדש  –0.075

".  38א "במסגרת תמ
ולכן  0.07בכפר סבא מקדם תאוצה 

קומות הבנויים פחות  2מבנים עד 
38א "ר אינם זכאים לתמ"מ400-מ

הפנייה
לעדכון

2.5סעיף,10'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



11ד"מס

נושא
לעדכון

קומותרבימבניםהכוללותבתכניות
למבנהתחזוקהנספחלצרףיש

לרבות,תחזוקהיועץי"עשייכתב
.הקרןמרכיביפירוט

הפנייה
לעדכון

12.2סעיף,27'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



12ד"מס

נושא
לעדכון

עיבוי וחיזוק38א "בתמ
במבנים בהם קיים מסחר בקומת  

ד "הקרקע תתאפשר תוספת יח
ד המומלצת  "א מעל תוספת יח"בתמ

בהתאם לחוות  ( 100%)י הוועדה "ע
. דעת שמאית

הפנייה
לעדכון

5.3סעיף,12'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



13ד"מס

נושא
לעדכון

בעיבוי וחיזוק: גובה קומות
2.5עדניתן לבקש תוספת של 

.38א "קומות כמוגדר בתמ

ביחס לתוספת  7.2ראו סעיף )
שטחים מכח תכנית גגות מופקדת  

(.ד/גג/1/1/כס

הפנייה
לעדכון

6.1סעיף,12'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



14ד"מס

נושא
לעדכון

38א "דגשים חברתיים בתמ
נדרש למנות מפקח מטעם  •

.הדיירים כתנאי לדיון בוועדה
בנושאים מהותיים בתכנון וקידום  •

חתימה בשם -הפרויקט  
י מיופה כוחם  "הדיירים ע

תתקיים רק לאחר יידוע הדיירים 
ולאחר אישור מפקח  , בדבר

.הדיירים
בקשות להיתרי שינויים ילוו  •

.במכתב אישור מפקח הדיירים

הפנייה
לעדכון

א"י-8סעיף,38'עמ
ה.1.זנספח,35'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



14ד"מס

נושא
לעדכון

38א "דגשים חברתיים בתמ
בנושאים מהותיים בתכנון וקידום  •

חתימה בשם -הפרויקט  
י מיופה כוחם  "הדיירים ע

תתקיים רק לאחר יידוע הדיירים 
ולאחר אישור מפקח  , בדבר

.הדיירים
בקשות להיתרי שינויים ילוו  •

.במכתב אישור מפקח הדיירים

הפנייה
לעדכון

א"י-8סעיף,38'עמ
ה.1.זנספח,35'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



16ד"מס

נושא
לעדכון

תוספת לנוהל מתחמי פינוי בינוי
בכדי לייצר תקשורת ישירה עם דיירי  

, המתחם לקבלת שירותי המינהלת
טרם דיון בוועדה יש להעביר אל 

המינהלת פרטי קשר של דיירי 
ל  "לרבות כתובות דוא, המתחם

.ומספרי טלפונים

הפנייה
לעדכון

8סעיף,32'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



17ד"מס

נושא
לעדכון

ניהול נגר עילי
, הריסה ובנייה38א "בפרויקטי תמ

יש לצרף דוח לניהול נגר עילי במגרש  
לפי המחשבון וסל פתרונות תואם  

.1א "תמ

הפנייה
לעדכון

10.2סעיף,15'עמ

תאריך
עדכון

24.11.2021



תודה


