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הגדרת מתחמי  
,  התחדשות עירונית

חידוש תשתיות  , פיתוח
והוספת זכויות בנייה

תכניות  
פינוי בינוי

תכנית מתאר ארצית  
לחיזוק מבנים קיימים  

בפני רעידות אדמה

א  "תמ
38

הנחיות אלו הוגדרו למבנים במרחב העירוני המיועדים לעבור  
:פינוי בינויאו 38א "תמהתחדשות עירונית בתהליך 

.י דיון ואישור בוועדה המקומית"מסמך זה יעודכן מעת לעת בהתאם לצורך וזאת ע*



תנאי סף להיתכנות–38א "תמ
הריסה ובנייה/ מסלול עיבוי וחיזוק 

1.1.1980בנין קיים שקיבל היתר בניה לפני 

המבנה אינו מיועד להריסה 
(על פי תכנית או צו בית משפט)

חלה38א "תמ

בנין קיים ללא היתר  –או /ו–מגרש ריק •

1.1.1980קיבל היתר אחרי –או /ו–•

על פי )המבנה מיועד להריסה  -או /ו–•

(תכנית או צו בית משפט

413פטור מצורך בחיזוק לפי תקן -או /ו–•

אינה חלה על מבנים אשר ניתן להם היתר  •

.18.5.2005לתוספת בנייה החל 

לא חלה38א "תמ

בפני רעידות אדמה413המבנה לא עומד בתקן 

:  ע שחלה"פ תב"יעוד קרקע ע
ר"מ400קומות ומעל 2מעל  מ

ת
"

א
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חישוב זכויות| הריסה ובנייה –38א "תמ

מ
ת

"
א

3
8

זכויות  
מכוח  
תכנית

מרפסותשטח שירותשטח עיקרי

ע "תב
מאושרת  

במגרש

לפי אחוזי בנייה✓
6%, 5%: הקלות אפשריות✓

לתקנות סטייה ניכרת9סעיף , חוק התכנון והבנייה*

.ע"קומות תבXר בקומה "מ40עד ✓
לובי וקומה מפולשת כקונטור  ✓

.הקומה מעל
-ד"ר ליח"מ1-מערכות טכניות ✓

*לחדר מכונות מעלית בלבד

ר  "מ12
לכל  

** ד"יח

א "תמ
38

38א "קומות תמX( שטחי שירות בהיתר-קומה טיפוסית מורחבת )

(  1.5/2.5/3/2.5: קומות בהיתר' תוספת קומות אפשרית לפי מס)-
.  ד בקומה טיפוסית בהיתר"ר תוספת לכל יח"מ13-

ד  "ד לכל יח"ר ממ"מ12תוספת ✓
.במבנה

הרחבה לעד  + שטח שירות קיים ✓
*ר"מ30/40

.38א "לא יבואו בתחשיב השטח מכוח תמ, שטחים שלא נבנו בהיתר-
.ראו נספח רשימת תכניות–בתכניות מאושרות בוועדה מקומית כפר סבא 13מכוח תקנה *

1992-ב"תשנ, (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים)לפי תקנות התכנון והבניה **

היקף זכויות בניה מרבי38א "תמע"תב

כ שטחי בנייה"סהשירות+ עיקרי שירות+ עיקרי 



חישוב זכויות| הריסה ובנייה –38א "תמ
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–בהתאם להנחיות המדיניות להתחדשות עירונית וארגונה מחדש לקומה הטיפוסית סכמת מצב יוצא מתבססת על סך תוספת הזכויות *
(14ראו שקף )מיקום מרחבים מוגנים צמודי גרעין ככל הניתן בדגש על 

:קומה טיפוסית מורחבת לדוגמא

40
12

1212

12

לפני אחרי

היקף זכויות בניה מרבי38א "תמע"תב

כ שטחי בנייה"סהשירות+ עיקרי שירות+ עיקרי 

*



הנחיות תכנון נפחיות–38א "תמ
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גובה בינוירוחב דרך
קווי בנין

זיקת הנאה במפלס  
הקרקע

רוחבצידיאחוריקדמי

או דרך ללא , או פחות' מ7
או פחות' מ8מוצא 

בשיקול דעת מהנדסת העיר-או תכנון תנועה /או תכנית בינוי ו/נדרש תכנון כולל ו

מטר8

ג+7+ק

'  מ4
('מ1-יותר להבליט מרפסת ב)

'   מ3'מ3

'מ1

מטר9

מטר10

'  מ3
או 'מ1-יותר להבליט מרפסת ב)

עי"תבלפי קו בניין 

מטר11

ג+9+קמטר או יותר12
בסמכות  , בקו בנין אפס

הועדה לדרוש זיקת הנאה 
'מ1של 

:הערות

2035/בכפוף לגבהי תכנית המתאר הכוללנית כס

אך לא תותר הבלטת מרפסות מעבר לאותו  , הרוזטהיקבע קו הבניין לפי , פ הטבלה"פ רוזטה קטן מקו בנין קדמי ע"במקום בו קו הבניין ע
.קו



הנחיות תכנון–38א "תמ
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ד"תוספת יח

.הדירות הקיימות' הדירות הנוספות לא יעלה על מס' מס–עיבוי וחיזוק •
ח כלכלי שיוכן  "פ דו"מכפיל הדירות ביחס למספר הדירות הקיים יחושב ע-הריסה ובנייה •

מכפיל הדירות יובא לאישור הועדה . י שמאי הועדה לאזורי העיר השונים"מעת לעת ע
, המקומית ויפורסם

.1:3-בממוצע לעת זו מוערך ב

גובה המבנים

.  עיבוי וחיזוק38א "קומות מכוח תמ2.5תוספת של –עיבוי וחיזוק •
תוספת של )א "מעבר לקומות התמ, קומות בהקלה2תוספת של עד -הריסה ובנייה •

(. 'ק1.5/2.5/3/3.5
(5שקף " )הנחיות תכנון נפחיות"בהתאם לטבלת , גובה המבנים•

חנייה

ד  "על כל יח1ותוספת מקום חנייה , מספר החניות בהתאם להיתר המקורי–עיבוי וחיזוק •
.לפחות מקו מגרש גובל לרחוב' מ1-מכפילי חניה יורחקו כ , באם ידרשו. חדשה

באזורי חנייה נקודתיים תיבחן  .'יבנו חניות תת קרקעיות בלבד ברמת שרות א–הריסה ובנייה •
עד שתי חניות ליחידות  . ר"מ120עד 1:1תקן החניה בהריסה ובנייה יהיה  .האפשרות להקל

.ר"מ120דיור מעל 
ותיבדק האפשרות לפתח חניה משותף עם מגרשים , לכל מגרש תתאפשר כניסת רכבים אחת•

.  למגרש פינתי תישקל האפשרות למתן שתי כניסות. גובלים



הנחיות תכנון–38א "תמ
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בינוי-בדיקת מתחמי פינוי

.  באזורים בהם מתחמים שהוגדרו כמתחמי התחדשות עירונית38א "לא יינתן היתר בנייה לפי תמ
. המתחמים יוגדרו במסגרת מסמכי מדיניות לאזורים השונים

עד להגדרת המדיניות לכלל העיר תבחן כל בקשה לגופה במסגרת מקדימה של בקשת המידע 
.התכנוני

38א "צמד מבנים בתמ

במידה  . למתחם תכנוני אחדתבחן האפשרות , צמודים38א "בבקשה להיתר לשני בנייני תמ
רחבת , יידרש תכנון משותף בהיבטי כניסה משותפת למרתף חנייה-ויימצא כי אין היתכנות לכך 

.  'וכוכיבוי אש 

אך במקרים  , על מנת לא לפגוע במרקם הבינוי הקייםלבניין אחד מאוחד לא תותר הצמדת מבנים 
ל יתבצע לפי קווי  "אם יתאפשר איחוד מגרשים הנ. של אילוצים תכנוניים כל פרויקט ייבחן לגופו

.בניין המאושרים בתכנית לפי שיקול דעת אגף התכנון



הנחיות תכנון–38א "תמ
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תיקי מידע
יחויבו בהשלמת הנחיות מרחביות פרטניות למבנה38א "תיקי מידע לתמ

מפורסמות באתר מינהל ההנדסה*

כתב שיפוי
הגשת כתב שיפוי לוועדה המקומית בגין תביעות  : תידרש38א "לכל היתר בנייה לפי תמ

ה"התשכלחוק התכנון והבנייה 197לפי סעיף 
,  1בקשות באזורי תכנון 

א לפי תכנית מתאר  3,א1
מופקדת

בקשה למידע ראשוני הכוללת תיאור מצב קיים של המבנה  למינהלת להתחדשות עירונית יש להגיש 
.ד ויחס למגרשים סמוכים"תמהיל יח, קומות' מס, ד"כמות יח: ומצב מבוקש

מרכז העיר הוותיקה  –1מתחם אזור 
.לפי תכנית המתאר המופקדת

בדיקות לבקשות באזור תכנון זה ייבחנו  
בהתאם לעקרונות תכנית אב 

אשר נמצאת  , להתחדשות עירונית
.י צוות תכנון מקצועי"בהכנה בעת הזו ע

עיבוי  38/1א "לא יאושרו פרויקטי תמ*
.ר"כמרכז המע, וחיזוק על ציר ויצמן



שיקולים סביבתיים–38א "תמ

סביבה צמודת קרקע

-אשר מאופיינים ביעוד הקרקעלצמודי קרקע במרקמים המיועדים 38א "לא יינתן היתר לתמ1.
. "מיוחד' מגורים ב"ו" מגורים ב",  "'מגורים א"

וסביבתו הקרובה מאופיינת בבנייה רוויה כדוגמת  , מבנה קיים שהוגדר על פי המדיניות כצמוד קרקע2.
.תבחן הגדלתו במסגרת תכניות בניין עיר', ייעוד קרקע מגורים ג

בנין לשימור
לא תחול על מבנה מרשימת השימור הקיימת או על מבנה שנמצא בעל ערך אדריכלי מיוחד או  38א "תמ

.  בעל ערך היסטורי ולא נקבע כי הוא ברשימת השימור לעת הזו

מגרש מינימאלי
, לפי הקטן מבניהם, ע"השטח המאושר בתב/ ר "מ450-לא יפחת מ, להריסה ובנייה38א "מגרש לתמ

עיים  "כולל מבואה קומתית בקווי בניין תב, דירות בעלות גודל סביר בקומה2שהינו גודל מינימלי לבניית 
.ר  נדרש להכין תכנית לאיחוד עם מגרש נוסף"מ450-ככל שהמגרש קטן מ. וחניון תת קרקעי

.  רצף טורי צמודי קרקע/בית דו משפחתי /ומהווה יחידת דיור אחת בבעלות אחת , קומות על עמודים וגג2גובהו עד , בית צמוד קרקע*
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פיתוח–38א "תמ

הרצועה . מטר1-מולא פחות מטר 2-כברוחב של -רצועת גינון משותפת בחזית הפונה לרחוב 
. שטחי חילחול וניהול מי נגר של המגרש, תשמש לנטיעות

הנוף של ' לרבות נטיעת עצים בחזית המגרש בתאום עם אדר, יתוכנן גינון משותף על פי תנאי המגרש
.מינהל ההנדסה

אפשרי ששטח זה )משטח המגרש כשטח חדיר מים לחלחול מי נגר עליון 15%יש לשמור לפחות 
י הידרולוג לאישור  "לחילופין יישקל פתרון איגום וניהול מי נגר עילי ע( יהיה בחפיפה עם השטח המגונן

לשטחי חלחול במידה ויוצגו פתרונות טכניים נוספים  15%-יתאפשר להשאיר פחות מ. אגף ההנדסה
(.כגון מיכל אגירה)

.                          יש לצרף התייחסות אגרונום-במידה והמגרש גובל בעצים ותיקים במרחב הציבורי 
.  של מגרש הגובל בעצים לשימור במרחב הציבורי0לא יתאפשר תכנון מרתף בקו 

.בגובה הרחובגובה חצר הגובלת ברחוב יהיה 

.  הסמוכה ברחובמ מגובה פני הקרקע "ס60לא יעלה על של המבנה 0.00גובה 
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תשתיות חשמל–38א "תמ
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וחדרי מיתוג השייכים לחברת חשמל או לגורמים  / חדרי השנאה/ חדרי טרפו
תוך שמירה על מרחק תקני מדירות  , ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע בלבד, פרטיים

.  בהיתר הבנייה יוצגו האלמנטים הדרושים לבטיחות. המגורים

.קרינה יוגש במסגרת היתר הבנייה לאישור היחידה הסביבתית/ דוח סביבה

בכפוף לחוות  , תוכן תשתית לטעינת רכבים חשמלייםקרקעי -במרתף החנייה התת
.  דעת סביבתית אשר תוגש לאישור היחידה הסביבתית והנחיותיה



פיתוח–38א "תמ
דירות גן

.                       ולא יפנו לחזית הרחובדירות גן וחצרות הדירות יתוכננו לעורף או לצד המגרש בלבד 
.ינתנו הנחיות פרטניות, פ"במידה והמגרש גובל בעורפו בשצ

0.00בהתאם לגובה מפלס , מ מעליו"ס60ועד ניתן לתכנן דירות גן וחצרותיהן במפלס הרחוב בלבד 

בהתאם לתנאים  י אגף התכנון "לרבות גובה דירות הגן יקבע ע0.00גובה ה, מגרשים בעלי  שיפוע
.הטופוגרפיים מ

ת
"

א
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מרחבים מוגנים–38א "תמ

עיבוי וחיזוק

לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הרחוב 
על מנת לאפשר חלל ציבורי מרווח, ככל הניתן

.ואפשרות להתפתחות עצים

הריסה ובנייה

כדי לאפשר נראות נמוכה, ד בצמוד לגרעין המבנה"יש לתכנן את הממ
ד בקצה הבניין מחייב "תכנון ממ. ככל הניתן של הבניין אל הרחוב

.עלייתו לקומת הגג
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–38א "נוהל קידום פרויקטי תמ

פנייה ראשונית למינהלת התחדשות עירונית  
בדיקת היתכנות באתר  הצגת תכנון ראשוני ל 

בהתאם למדיניות

לטיפול בבקשה להיתר כולל הקלות

שליחת מסמכים נדרשים למינהלת התחדשות עירונית עבור דיון  
:ראשוני בשולחן עגול התחדשות עירונית

,  חתך עקרוני, תכנית העמדה ותכנית צל למגרשים סמוכים
תמהיל דירות ופתרון חנייה מוצע   

המינהלת יוצרת קשר עם נציגות הדיירים  
ומודיעה על אישור עקרוני לקדם את -והפונים 

'  במעלפתוח תיק מידע : 38א "פרויקט תמ
עם קבלת המידע יועברו הנחיות  .רישוי זמין

מרחביות פרטניות הנדרשות למילוי כתנאי  
.רישוי זמין' במעלפתיחת בקשה להיתר 

בדיקה ראשונית ודיון בשולחן עגול התחדשות עירונית

GO NO GO

כולל הצגת פרוטוקול בחירת נציגות דיירים *
ד דיירים"ובחירת עו

GO NO GO
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–38א "נוהל קידום פרויקטי תמ
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–הגשה במערכת רישוי זמין 
/  מנהל / בדיקת מהנדס רישוי

מהנדס העיר

י מהנדס  "בדיקת תכנית עי עורך הבקשה"תיקונים ע
רישוי

שיבוץ לוועדה והפצת סדר יום  
והמלצה

קיום וועדת משנה לתכנון ובנייה  
בנדון

שליחת החלטת הוועדה לגביי  
מתן היתר לפונים



מיפוי מתחמי התחדשות–פינוי בינוי 

נוי
פי

נוי
בי

מיפוי מתחמי התחדשות עירונית
תכניות  , לפי תכניות מאושרות

–ובקשות להיתר 
.  י פרטיים והעירייה"שהוגשו ע

('נספח א)



אזורייםמדיניותמסמכי

,  קביעת מדיניות התחדשות עירונית מפורטת למתחמים שונים בעיר
:  אשר יכללו את כל סוגי ההתחדשות העירונית

תכניות פינוי בינוי

חיזוק ועיבוי-38א "תמ

הריסה ובנייה-38א "תמ

ע קיימת או מבוקשת"תוספות בנייה מכוח תב

,  תנועה, מרקמים קיימים, בינוי, קיבולת: מסמכי המדיניות האזוריים יעסקו באפיון השכונה והאזור בדגש על*
כלכלה וחברה, פרוגרמה

.  הן לא ייספרו במניין הזכויות לפרויקט, במקרים בהם בוצעו עבירות או חריגות בנייה**

נוי
פי

נוי
בי



אזורייםמדיניותמסמכי

בנספח

המתארתכניתשלקומפילציה

.החינוךאגףשלהרישוםואזורי

נוי
פי

נוי
בי



הדיוריחידותומספרהשטחיםחישובעקרונות–בינויפינוי

נוי
פי

נוי
בי

חישוב שטח כולל 
לפרויקט

ר "מ12תחושב הוספת שטח של , שהינו התקן לחישוב רווחיות מינימלית21עבור עמידה בתקן 
קיימות  -ד"לכל יחר "מ12מרפסת בשטח של עד + ד  קיימת בהיתר או הרשומות על פי דין"לכל יח

.  ד"השטחים כוללים ממ, ונוספות
ר  "מ65ר מובילה לדירות הקטנות מ"מ12אשר תוספת של , במקרים בהם הדירות קטנות במיוחד

ר פנים דירתי  "מ65ניתן יהיה לאפשר מטרים נוספים בכפוף לכך שגודל הדירה לא יעלה על 
(  שירות+עיקרי)

.אין באמור קביעה על גודל יחידות התמורה שיינתנו על ידי היזם לדיירים הקיימים

חישוב שטח עם תכנית  
הרחבות ללא 

מימוש חלקי  /מימוש

ככל שמומשו זכויות  , לשטח דירה קיימתר "מ12משטחי ההרחבות בתוספת 100%-תינתן זכות ל
30%-תינתן זכות לזכויות מתכנית ההרחבה ככל שלא מומשו . מתכנית הרחבה אחידה מאושרת

. ר"מ12בתוספת ההרחבה לשטח דירה קיימת משטחי 

חישוב מספר יחידות  
הדיור  

בממוצע , 21ח כלכלי על פי תקן "מכפיל יחידות הדיור יקבע על פי ערכי הקרקע ובהתאם המלצת דו
ובהתאם לבדיקות כלכליות עתיות של הוועדה  ( 2020נכון לינואר )1:3-לעת זו עומד על מכפיל כ

.המקומית

גובה המבנים

גג+ 20+ קרקע;קומות ברוטו22גובה המבנים במתחמי פינוי בינוי לא יעלה על 
:בכפוף לתנאים הבאים

למסמכי המדיניות האזוריים   1.

.אישור הוועדה המקומית 2.



הדיוריחידותומספרהשטחיםחישובעקרונות–בינויפינוי

נוי
פי

נוי
בי

: משמעות הפחתת תמורות לדייר 
הפחתת תמורות ליזם          

הקטנת הנטל היחסי של כל פרויקט
יותר פרויקטים

תכנון איכותי ומידתי

יותר התחדשות= פחות תמורות 

ר לכל  "מ25
דירה קיימת

ר לכל  "מ12
דירה קיימת

ללא תוספת  
שטח



תכנוןהנחיות–בינויפינוי

חניות

.  'ברמת שרות אבתכניות התחדשות עירונית יבנו חניות תת קרקעיות בלבד •
באזורים  . ר"מ120עד שתי חניות ליחידות דיור מעל . ר"מ120עד 1:1תקן החניה יהיה •

.ן אפשרות להפחתת התקן בהתאם לתקנות"הסמוכים למתע
הם לא יעלו על  , ככל שיתבקשו מכפילי חנייה. חניונים תת קרקעיים יהיו בחנייה רגילה בלבד•

.מכלל החניות בחניון25%

תמריץ לצמודי קרקע  
במתחם פינוי בינוי

תכנית פינוי בינוי הכוללת בתחומה בינוי משולב של בנייה רוויה ושל מבנים צמודי קרקע
הקרקע על מנת שאלו  צמודיהמאושרלמגרשיזכויות ביחס למצב 100%תאפשר תוספת של עד 

.יהוו תמריץ להיכנס למתחם התחדשות עירונית

נוי
פי

נוי
בי



פיתוחהנחיות–בינויפינוי

פ הנחיות פרטניות בהתאם לתכנית המוצעת"פיתוח המגרש יעשה בתאום וע

הרצועה תשמש  . מטר1-מולא פחות מטר 2-כברוחב של -רצועת גינון משותפת בחזית הפונה לרחוב 
. שטחי חילחול וניהול מי נגר של המגרש, לנטיעות

הנוף של ' לרבות נטיעת עצים בחזית המגרש בתאום עם אדר, יתוכנן גינון משותף על פי תנאי המגרש
.מינהל ההנדסה

אפשרי ששטח זה יהיה  )משטח המגרש כשטח חדיר מים לחלחול מי נגר עליון 15%יש לשמור לפחות 
י הידרולוג לאישור אגף "לחילופין יישקל פתרון איגום וניהול מי נגר עילי ע( בחפיפה עם השטח המגונן

כגון מיכל )לשטחי חלחול במידה ויוצגו פתרונות טכניים נוספים 15%-יתאפשר להשאיר פחות מ. ההנדסה
(.אגירה

.             יש לצרף התייחסות אגרונום-במידה והמגרש גובל בעצים ותיקים במרחב הציבורי 

.  של מגרש הגובל בעצים לשימור במרחב הציבורי0לא יתאפשר תכנון מרתף בקו 

.בגובה הרחובגובה חצר הגובלת ברחוב יהיה 

. מגובה פני הקרקע הסמוכה ברחובמ "ס60לא יעלה על של המבנה 0.00גובה 

נוי
פי

נוי
בי



תשתיות חשמל–38א "תמ

וחדרי מיתוג השייכים לחברת חשמל או לגורמים  / חדרי השנאה/ חדרי טרפו
תוך שמירה על מרחק תקני מדירות  , ימוקמו ככל הניתן בתת הקרקע בלבד, פרטיים

.  בהיתר הבנייה יוצגו האלמנטים הדרושים לבטיחות. המגורים

.קרינה יוגש במסגרת היתר הבנייה לאישור היחידה הסביבתית/ דוח סביבה

בכפוף לחוות  , תוכן תשתית לטעינת רכבים חשמלייםקרקעי -במרתף החנייה התת
.  דעת סביבתית אשר תוגש לאישור היחידה הסביבתית והנחיותיה

נוי
פי

נוי
בי



פיתוחהנחיות–בינויפינוי

גןדירות

המוצע  יישקל באופן פרטני בהתאם לאופי הבינוי –אישור דירות גן במתחמי פינוי בינוי 
.של כל בניין במסגרת התכנית

"          בניין גבוה"בבניין המוגדר כ, קומות ברוטו11לא יאושרו דירות גן בבניינים מעל 
זאת על מנת לאפשר שטחים משותפים פתוחים ופנימיים נרחבים העונים על צרכי מספר 

.רב של דירות

ולא  יתוכננו לעורף המגרש בלבד דירות גן וחצרות הדירות , במבנים בהן יאושרו דירות גן
.יפנו לחזית הרחוב

,  מ מעליה"ס60דירות גן וחצרותיהן יתוכננו במפלס הקרקע הקיימת הטבעית  בלבד ועד 
.שיקבע0.00-בהתאם למפלס ה

נוי
פי

נוי
בי



ציבורלצרכיתכנוןהנחיות–בינויפינוי

תכניות פינוי בינוי יכללו 
הפרשות לצרכי ציבור

:   בהתאם לפרוגרמת צרכי ציבור ומסמכי המדיניות האזוריים

(                                                              צ"שב)שטחים לבנייני ציבור •

(                                                      פ"שצ)שטחים פתוחים לציבור •

הרחבת דרכים                                                                                                         •

שטח ציבורי מבונה•

קומה ציבורית בבניין מגורים תישקל באופן פרטני  •

חברה וקהילה

בכדי שתוכל להשפיע  כל תכנית פינוי בינוי תידרש כבר בשלבים מוקדמים להכין תסקיר חברתי 
לתוצרי התכנון ולבניית תכנית עבודה לליווי  , התסקיר יכלול המלצות לתהליך התכנון. על התכנון

.הדיירים לאורך חיי הפרויקט

.לדיירי הפרויקט ולסביבה הקרובה, יחויבו בתהליך שיתוף ציבור–הליכי פינוי בינוי 

מתן , יש לבחון במסגרת ההסכם הקנייני אל מול הקבלן, בינוי הכולל בנייה לגובה-במתחם פינוי
או  , אפשרות לתושבים הוותיקים לבחור האם לעבור להתגורר בבניינים מסוג רבי קומות גבוהים

.לחילופין בבניין מטיפוס בנייה נמוך יותר
הנושא ייבחן  )עבור הדיירים המקוריים שנים לפחות 15-להגדיר קרן תחזוקה ליש -קרן תחזוקה 

(.  ברמה שמאית
.בינוי הצגת הסכם בין דיירים ליזם בעניין קרן התחזוקה-תנאי למתן תוקף בתכנית פינוי

נוי
פי

נוי
בי



למינהלתפנייהנוהל–עירוניתלהתחדשותתכניותקידום
האם המתחם עומד בתנאי  –בחינת היתכנות 

?הסף לפרויקט התחדשות עירונית

:מוצע וחברתי לרבות, י היזם הכולל פרטים בסיסיים בנוגע למצב קיים"מילוי טופס בקשה מקוון ע
מהדיירים לכל הפחות51%י "פרוטוקול בחירת נציגות דיירים החתום ע•
ד  "פרוטוקול בחירת עו•
מארגן לבחינת היתכנות לקידום מיזם התחדשות עירונית  /פנייה בכתב מנציגות הדיירים ליזם•

במתחם

NO GOGO

המינהלת יוצרת קשר עם נציגות הדיירים ומודיעה על 
בדיקת היתכנות למיזם התחדשות עירונית במתחם

על הסכם ארגון בהתאם לחוק התחדשות עירונית  * 50%-35%ד על החתמת בין "אישור עו1.
[**פ חוק לבצע כנס דיירים ראשוני"מארגן ע/לפני חתימה חייב היזם( ]הסכם לארגון עסקאות)

י יועץ חברתי בהתאם לנוהל הרשות להתחדשות עירונית"תסקיר חברתי ראשוני ע2.

כולל טבלאות אקסל פתוחות  21ח לפי תקן "דו3.

בינוי  , קומת קרקע, ח חברתי הכוללות העמדה"תוצאות דו/חלופות בינוי בהתאם לדרישה4.
בטופס ההגשה3נתונים כמותיים בהתאם לטבלה + הדמיות ראשוניות , וחתכים עקרוניים

דיון בשולחן עגול התחדשות עירונית

נוי
פי

נוי
בי



למינהלתפנייהנוהל–עירוניתלהתחדשותתכניותקידום

דיון שני בצוות התחדשות עירונית

הודעה שנייה מטעם  
המינהלת לנציגות  

הדיירים בדבר תוצאות  
כולל פרטי  , הבדיקה

ההצעה התכנונית

ח תסקיר חברתי  "דו1.
י  "מלא שמבוצע ע

יועץ חברתי
–כנס תושבים שני 2.

שתוף ציבור והצגת  
חלופות לתושבים 

הכולל  מענה לכל  תכנון מוקדם כולל בנושאי התכנון והתשתיות על היזם להציג 
:ח החברתי ולחלופה הנבחרת "סוגיות התכנון בהתייחס לדו

פרוגרמה לצרכי ציבור. א
תכנון תשתיות  . ב
תכנית חנייה. ג
תכנית נוף. ד

תחשיב כלכלי כולל  . ה
התייחסות להיטל השבחה

מודלים/הדמיות . ו

כל דרישה תכנונית  . ז
נוספת

:פ הנחיות אגף תכנון עיר"ע ע"הכנת תב
כנס תושבים שלישי  ( 3)בכל בניין לפחות 50%הסכמה במתחם ו60%להגשה נדרש –הגשת מסמכי תכנית ( 2)הנחיות 1.

הגשת התנגדויות  ( 7)דחייה /הפקדה( 6)דיון להפקדה בוועדה מחוזית  ( 5)דיון להמלצה בוועדה מקומית ( 4)לפני דיון בוועדה 
תנאים  /דחייה/תוקף( 9)דיון בהתנגדויות ( 8)
הכרזת שר על מתחם פינוי בינוי2.

החלטה מקדמית להכרזת מתחם התחדשות עירונית

הצגה ראשונית לדיון בוועדת משנה וקבלת המלצה  
עקרונית להתקדמות

נוי
פי

נוי
בי



:תכנון מושכל להתחדשות עירונית

הוספת תשתיות בד בבד עם הוספת אוכלוסייה•

מעבר לאמצעי תחבורה אלטרנטיביים מקיימים•

יותר התחדשות= פחות תמורות •

צביון שכונתי ונוף, המכבד ערכי מורשת, תכנון ערכי•

תכנון הוליסטי ועירוב שימושים•

שקיפות•

וודאות תכנונית•

שמירה על איכות חיי התושבים בזמן הבנייה•

מינהלת התחדשות עירונית–מתן שרות לתושבים ויזמים •

המאפשר התחדשות הדרגתית , הרואה את המכלול במקום אינטרס המגרש הבודד, תכנון מקיים
תוך שמירה על האינטרס הציבורי, בסביבה של וודאות תכנונית ושקיפות, ומנוהלת

נוי
פי

נוי
בי



הנחיות תכנון זכויות–38א "תמ

מ
ת

"
א

3
8

תכנית' מסמועד החלטהד"מס
'א3/32/כס18.11.11
2

12.7.09

'ה12/3/כס
191/כס3
200/כס4
2/200/כס5
'ב22/3/כס6
'ג22/3/כס7
'א28/3/כס8
'ב28/3/כס9

23/3/כס10
20/3/כס11
20/1/כס12
13

18.12.12

22/1/כס
27/1/כס14
א/4/3/כס15
ו/8/3/כס16

17
/25/3/כס

א

:13תקנה –נספח רשימת תכניות עליהן חלה תוספת שטחי שירות 

1

השטח המזערי הנדרש לפי התקנות  -( 1( )ד)9ביטחון ובטיחות לפי סעיף 
.בתוספת השטח שמתחת לקירות של מרחב מוגן דירתי

.לחדר מכונות מעלית בלבד-ר לדירה"מ1-מערכות טכניות 2

.ג/מ/1/1/כס, ב/מ/1/1/כס, מ/1/1/י כס"מחסנים דירתיים עפ-אחסנה 3

4

כקונטור הקומה  -שטח מירבי ללובי וקומת עמודים מפולשת -קומות מפולשות 
.מעל

.לקומות שמעל הכניסה, לקומהר "מ40עד -חדר מדרגות ולובי קומתי 5
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:רשימת תכניות עליהן חלה תוספת שטחי שירות


