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 תהליכים/עדכונים 
 24/03/2021הועדה המקומית  אישורבמסמך מדיניות עדכוני 

 

אישור תאריך  סעיף פרק/נושא

 שינוי

 מהות השינוי

תחום תכנון 

 מדיניות

החלטת הועדה המקומית בדיון  25/05/2020 כללי

להרחיב  2020אימוץ המסמך יוני 

את התחום המסמך לדופן הדרומית 

רוב לרבות תחום ושל רחוב ארלוז

השטח הפתוח מדרום לו ויער 

 יןקאוסיש

ית זום יכנס שיתוף ציבור באפליקצ שיתוף ציבור

 29.6.2020נערך ביום 

החלטת הועדה המקומית מיום  

וך שיתוף ציבור לער 25.05.2020

 ולעדכן את ועדת המשנה

שטחים ירוקים 

פתוחים )גינות 

 ושבילים(

 שבילים וגינות –הרשת הירוקה 
 

בהתאם למיפוי הרשת הירוקה  24/03/2021

הקיימת, התווסף נספח שצ"פים 

ושבילים הנדרשים לפיתוח בכל אחד 

ממתחמי התכנון. כמו כן, מוצעת 

 תכנית פיתוח לגינה שכונתית בדופן

הדרומית של רחוב ארלוזורוב 

 .531הגובלת בכביש 

כלכלה/ 

 שמאות 

נספח בדיקת כדאיות כלכלית 

למתחמי התכנון בשכונת 

 הפועלים א'

נערכה בדיקה כלכלית למתחמי  24/03/2021

התכנון בתחום שכונת הפועלים א' 

ע"י שמאי הוועדה. בעקבות הבדיקה 

מוצג עדכון הנחיות על מנת לייצר 

לית במסגרתו, כדאיות כלכ

בהתאמה למדיניות התחדשות 

 עירונית
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 רקע
 הצעה תכנונית עבור מדיניות התחדשות עירונית לשכונת 'הפועלים א' מובאת לצורך דיון עקרוני

 :ואימוץ מסמך המדיניות בוועדת המשנה. התכנית חלה על חלקות

295 ,296 ,477 ,483 ,484 ,507 ,679 ,680 ,452 ,453 ,454 ,456 ,608 ,607 ,66 ,466 ,465 ,78 ,

593 ,473 ,85 ,863 ,640 ,61 ,57 ,290, 455, 457, 459, 479, 467, 71, 63, 76 ,315, 82, 989, 

471, 

ת יוציבור מתוקף תכנ יאים בייעוד מגורים ג', שטח ציבורי פתוח ושטח מבנ, אשר נמצ6426בגוש 

  05/11/1981 -קף מיום הא  )בתו/42/3כס/  3334)י.פ  15/05/1986 -)בתוקף מיום ה 42/3כס/

 .(1636, י.פ 18.06.19705 -)בתוקף מיום ה 1/1כס/( ו 2760י.פ

ו כאחד מהיעדים העיקריים לקידום, את עיריית כפר סבא והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קבע

"תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים  38פיתוח והתחדשות העיר הוותיקה, אם באמצעות תמ"א 

או בכלים נוספים לתהליכי  "פינוי בינוי"קיימים בפני רעידות אדמה" לסוגיה, באמצעות תכניות 

קידום הליכי התחדשות עירונית התחדשות. מטרת מסמך זה הינה להגדיר מדיניות סדורה וברורה ל

זאת, לאור ריבוי בקשות ופניות בפרויקטי התחדשות עירונית בתחום  שכונת "הפועלים א".בתחום 

רקמת הבינוי השכונתית  .השכונה, וכן ביחס למורכבות הרקמה העירונית הוותיקה במרכז העיר

תיות שכונתית והגעה מבוססת על שלד הרשת הירוקה, המשמשת את התושבים כחלק מפעולת הליכ

 מתקיימת כיום בעיקר בכיוון צפון ודרום. ואל מוסדות הציבור הסמוכים, 

 

קודמת, על ידי של המאה ה 30-נות ההוקמה בש מרכז העיר,-, הממוקמת בדרוםשכונת הפועלים א'

מתיישבים מתנועת מפא"י בעזרת קופת בנק 'מלווה וחיסכון'. כל רחובות השכונה קרויים על שם 

(. אוסטשינסקיו', אימבר אהרונוביץיות בולטות בתנועה ששמם מתחיל באות א' )ארלוזורוב, דמו

השכונה מאופיינת ברקמת בינוי עירונית וותיקה, בעלת מקצב אחיד, ומכילה טיפוסי בינוי בטיפולוגיות 

קומות,  7שונות )מבנים צמודי קרקע, מבנים טוריים ובנייה רוויה( בגבהי בינוי של בין קומה אחת עד 

 סטריים בעלי רוחב זכות דרך צרה.-במערך רחובות אשר רובם חד

 

מיקום השכונה בסמוך לתחנת רכבת סוקולוב מהווה מוקד לתכנון מוטה ציר תחבורה ציבורית 

 משמעותי, המקשר את מרכז העיר כפר סבא אל מטרופולין תל אביב ואל הרשת הארצית.

בי המתחם, ומאידך הקרבה לתחנת הרכבת הכבדה קיים מחסור בחנייה ציבורית מוסדרת ברח

 ית. עירונ-"סוקולוב" מאפשרת נגישות יעילה ברמה הבין

הממשק שבין תחנת הרכבת אל מרכז העיר מהווה פוטנציאל התחדשות משמעותי עבור תושבי העיר 

ומשתמשי הרכבת, וכן מנוף להתחדשות עירונית החיונית עבור שכונת הפועלים א', אשר בשטחה 

  בנים רבים הזכאים ומעוניינים בתהליכי התחדשות.מ
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המצב הקיים מאופיין בגישה מוגבלת לתנועת הולכי רגל מציר סוקולוב אל תחנת הרכבת, ללא דופן 

המקשים על תנועת  חצייה מעברי ארבעה הכרוכה בחצייתומשופעת  עירונית, עם זכות דרך צרה

 .משמעותי במרכז העירמייצרים צוואר בקבוק בציר תנועה והולכי הרגל 

להתחדשות השכונה ייבחן מענה בתצורת "טיילת סוקולוב" כמענה זה במסגרת מסמך מדיניות 

על ציר סוקולוב, שיפור  רכבתלתחנת  בכלל ותושבי שכונת פועלים א' בפרט לסוגיית חיבור מרכז העיר

 .והעצמת רשת הדרכים הירוקההנגישות 

 

מתוכננות להיפתח שתי רמפות חדשות על  2020ל שנת בחודשים הקרובים, במחצית השנייה ש

, ועל שכונת פועלים התנועה באזור זה יהסמוך מדרום לשכונה, אשר ישפיעו על כל הסדר 531כביש 

 באופן ישיר. א'

בהיבט פרוגרמה וצרכי ציבור, קיים צפי לגידול דמוגרפי בשכונה, כחלק מאזור רישום 'אוסישקין'. קיים 

אפשרויות  באגף אסטרטגיה וחינוך מעונות יום וכיתות בית ספר יסודי. נבחנות מחסור בכיתות גן,

לתוספת כיתות גן, לפתיחת כיתות לימוד נוספות בביה"ס אוסישקין וכן נבדקת האפשרות לפתיחת 

 ביה"ס יסודי נוסף במרכז העיר אשר ישרת את תושבי המתחם.

 

 מסמך מדיניות לאימוץ הוועדה המקומית

 

י משנה להתחדשות עירונית במרחב השכונה. לכל מתחם משנה תוגדר כרטיסייה עם יוגדרו מתחמ

מאפיינים תכנוניים ייחודיים לסוג תהליכי ההתחדשות המתאימים בתחומו, בהתאם להנחיות מינהל 

 ההנדסה ומינהלת התחדשות עירונית. 
 

 

 יוגדרו:בכל כרטיסייה 

 מצב סטטוטורי מאושר 

 מאפייני בינוי 

 ת אפשרימסלול התחדשו 

 לכל מתחם ותאמותהנחיות תכנון מ 

 

וצע פרויקט התחדשות עירונית הממוקם בגבולות שכונת "פועלים א'" הוא ייבחן ביחס ככל וי*

 למדיניות זו.
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 מצב קייםמיפוי 
 מיקום המתחם במרחב העירוני:

רמרכז העי-דרום  

 

 

 

 

 

 מיפוי

המתחם: גבולות  

 

 

4איתור מתחמים :   

 

בעלי פוטנציאל התחדשות הנחיות למבנים   

  סך  מתוך

 

 

 

 

 
 

  בן גוריון -מצפון 

  ו'יער אוסישקין' ארלוזורוב –מדרום 

  אוסטשינסקי –ממזרח 

  סוקולוב –ממערב 
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: המופקדת (0412890-405*לפי תכנית המתאר העירונית )  

ותיקה'והעיר ה' – 1האזור הנבדק נכלל במתחם  -  
+גג7קיימות מגבלות בנייה לגובה עד ק+ -  

 
 

מבנים שהיתר הבנייה 
להקמתם התקבל לפני 

1980*  

מתחםבריכוז נתונים  מצב קיים  

 סך מבנים במתחם 79 45

 סך יח"ד במתחם 754 443

       34,348.00  
 

       69,167.75  
 

סך שטחים עיקריים בנויים 
 )מ"ר(

 
 ור תהליך התחדשות.למבנים הזכאיים לעב 38בהתאם לתנאי הסף המוגדרים בהנחיות תמ"א  *

 נתוני יחידות הדיור התקבלו ממאגר המידע של מפעל המים כפר סבא. בכל פרויקט יש לוודא התאמת המצב  **
  הקיים להיתר המבנה העדכני המאושר.     
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 מיפוי שלד הרשת ירוקה

:מיפוי שלד הרשת הירוקה הקיימת / מאושרת סטטוטורית, בתווך השכונה  

 

 

מערב -דרום, בעוד לכיווני מזרח-משכיים החוצים את השכונה בעיקר לכיווני צפוןקיימים שבילים ה

 בשכונה זו מתקיימים בפועל רק חלקי שבילים בלתי רציפים.
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בדופן הדרומית של השכונה נמצאת הפאה המערבית של יער אוסישקין, ריאה ירוקה המשמשת את 

 תושבי השכונה.

 מיפוי מבני ציבור במרחב

בתווך השכונה  קיימים / מאושרים סטטוטורית מבני ציבורבייעוד ם מיפוי מגרשי

 :ובסביבתה

)גן דרור וגן  בגבולות השכונה ניתן לאתר רק מתחם אחד של מבני ציבור המשמש כשתי כיתות גן

 .הדס(

 

מגרשים מאושרים  4מ' לכיוון מזרח מגבולות שכונת פועלים א', ניתן לאתר  300 -כ בטווח של עד

מאושר  המיועדים למבני ציבור אשר טרם מומשו, וכן המשך השלד הירוק אשר תסטטוטורי

מ'  300-כמו כן, במרחק של כ בפועל בחלקו טרם הופקע והוסדר לטובת ייעוד זה. סטטוטורית אך

 .לכיוון מזרח ממוקם ביה"ס היסודי 'אוסישקין' המשרת את שכונת פועלים א'
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 - לפי כתובת בניין וסטטוס מבנה ;83זכאות למימוש תמ"א מבנים בעלי  מיפוי

 

 

 

  
 1980יתר לפני ה – 38מבנים בעלי פוטנציאל לפרויקט תמ"א 

 יזוק ועיבויח - 38מבנים בתהליך הוצאת היתר לפרויקט תמ"א 

 עיבויחיזוק ו - 38מבנים לאחר פרויקט תמ"א 

 סטטוס מבנה -מקרא 

 מבנים בתהליך בדיקה ראשונית להתחדשות ע"י בעלי עניין 
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  מס' קומות וסך יח"ד מאושר בהיתר; 38מיפוי מבנים בעלי זכאות למימוש תמ"א 

  

 ק' 1

 ק' 3

 ק' 5

 ס' קומות מבנה קיים ברוטומ –מקרא 

 ק' 4

 ק' 6

 ק' 2

 ק' ומעלה 7
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ק'  4עד גובה  סבירות מימוש ריאלית ; 38מיפוי מבנים בעלי זכאות למימוש תמ"א 

 ברוטו

  

 ק' 1

 ק' 3

 מס' קומות מבנה קיים –מקרא 

 ק' 4

 ק' 2
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 איתור מתחמים פוטנציאליים להתחדשות בהתאם לסטטוס מבנה ומאפייני בינוי 

  

 מתחם להתחדשות

 מגרש בודד זכאי להתחדשות

 מקרא
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 להתחדשות עירונית במתחמי האיתור סוגיות

 .תומך המבנים מענה לתשתיות במרחב הציבוריבחינה של  •

 .הקיימתהרשת הירוקה שלד פיתוח והעצמת  •

שך רקמה ושמירה על המ הוספת תועלות ציבוריות שמירה על מרווחים נאותים,הוספת יח"ד,  •

 .שכונתית

 .לכל מתחם מוגדרים חנייה פתרונותהסדרת  •

  

12 

12 

12 
8 

4 
4 

1 

1 

12 
1 

1 

10 

8 

1 

17 

12 

2 

1 

12 

 גני
 ילדים

2 

1 

2 

3 

4 
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 1 משנה מתחם

 

  

1מאפייני מתחם משנה   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גוש 6426
 חלקות 477, 296, 295

 שטח )דונם( 2.524

 ייעוד קרקע ותכנית חלה מגורים ג' |  כס/42/3
 בניינים קיימים במתחם 3

ניינים קיימיםכתובות ב 31| סוקולוב  4,6אימבר   
 מס' יח"ד קיים 40

 גובה קומות  3 +רקע ק
 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 2453.5 

 שטח דירה ממוצע קיים  מ"ר 61.33

קומות בסה"כ, ממוקמים  4מבנים טוריים סמוכים בני  מגרשים צרים, שלושה
 קיימת במתחם צפיפות יח"ד רבה, עם רקמת בינוי מבוססת. ממזרח לציר סוקולוב

לרחוב. מקצב אחיד  

 אפיון המתחם

לאור מבנה המגרשים וריבוי יחידות הדיור מוצע קידום התחדשות עירונית 
או מדיניות הועדה לפי  38באמצעות עיבוי וחיזוק בלבד על פי הזכויות של תמ"א 

 התקף לאותה עת.

 אופן התחדשות
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עיבוי וחיזוק 38תמ"א התחדשות במסגרת הנחיות ל  

הנחיות להתחדשות  .  38ק; בהתאם להנחיות תמ"א עיבוי וחיזו
 עירונית

. לא תינתן הקלה בקווי בניין צידיים, לצורך שמירה על 38בהתאם להנחיות תמ"א 
מרווחים מינימליים בין מבנים קיימים במתחם. למעט מיקום ממ"דים בהתאם 

 לאמור מטה.

 קווי בניין

+ג לפי ת. 7גובה כולל של ק+ , ועד38קומות בהתאם להנחיות תמ"א  2.5תוספת 
.המתאר  

 גובה קומות

לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הרחוב. ניתן להקים ממ"דים צמודים בין שני 
ובתנאי שהם נסוגים מחזית הרחוב, כך שיישמר מקצב  38מבנים סמוכים בתמ"א 

המרווחים לכיוון הרחוב או לחילופין חיזוק חדרים פנימיים קיימים. ללא תוספת 
 מ"ד חיצוני לעבר קו הבניין.מ

 ממ"ד

נדרש לבצע תיאום תכנון ולהציגו על גביי תכנית צל )תכנית סביבה המציגה 
מגרשים סמוכים(. בדגש על כניסות משותפות לחניות, תיאום אתרי התארגנות, 

 פיתוח המגרשים ושטחים ציבוריים משותפים איכותיים.
נאה בין המגרשים אשר יירשמו זיקת הו תיקבע זכות מעברבהתאם לתכנית הצל 

 בהערות אזהרה הדדיות במסגרת היתרי הבנייה ועל גביי ההיתר.

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים

הדירות הנוספות לא יעלה על מספר הדירות הקיימות, בכפוף לעמידה  מספר
 בתנאי הוועדה המקומית.

 תוספת יח"ד

דירה ממוצע יוצא טחש .ממוצע למתחם כולו)עיקרי + שירות(, מ"ר  90  
 -כניסות רכבים יתואמו במסגרת תכנית הצל ומומלץ לייצר כניסות משותפות.

חניות  2הבנייה יחויב מקום חנייה אחד לפחות לכל דירה חדשה ועד  בהיתר-
 לדירה חדשה 

מ"ר )שטח עיקרי(, וזאת בנוסף לחניות קיימות בהיתר. 120מעל     
כפילי מניתן לבחון  ות ללא מקומות חנייה,מומלץ לאתר פתרונות לדירות קיימ-

אוטומטי. חנייה או חניון  
יים וחניות נגישות לפי התקנות.יש לתכנן פתרון לחניות אופנ-  

 תנועה
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עיבוי וחיזוק,  38תמ"א  חלופתלאור פניות יזמים ומתכננים אודות מורכבות הוצאה לפועל של 

בהתאם להנחיות מדיניות להתחדשות  ףלהלן סכמה תכנונית עקרונית לביצוע משותמצורפת 

 עירונית.

 תנועה

 . 2,4,6ימבר אבעלי כניסות משותפות בין  – בעורףהמגרשים ימוקמו  חניות בתחום

  מתקני מכפילי חנייה יתאפשרו בגבולות הדרומיים של המגרשים.

 כניסות משותפות תוגדרנה בזיקת הנאה בכל היתר.

  .4ימבר *כולל מענה לחניות הקיימות בהיתר בא

 מיגון

הניתן  , עם תכנון ירידת עמודים המאפשרים מיסעה מרווחת ככל4-6ממ"דים צמודים לאימבר 

 .2תכנון חדרים מחוזקים באימבר  קומת הקרקע.ב

     יש להציג תכנון עם , לא תיאום כניסות משותפותל -*במידה והתכנון יהיה נפרד לכל מגרש 

פתרון עצמאי לממ"דים / חדרים מחוזקים, רצועת , המגרשמבואה מרווחת לחזית, חניות בעורף 

 בלבד. 1-2גינון, הצנעת פונק' טכניות וחניות ברמת שירות 
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 2מתחם משנה 

 

  

2מאפייני מתחם משנה   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 גוש 6426

483 ,484 ,507 ,679 ,680  חלקות 
6513.  שטח )דונם( 

וד קרקע ותכנית חלהייע א/42/3/כס מגורים ג', שצ"פ ומבנה ציבור |   
 בניינים קיימים במתחם 3  מבני מגורים ומבנה ציבור

 כתובות בניינים קיימים 20, 18, 16אימבר 
 מס' יח"ד קיים כיתות גן )גן הדס וגן דרור( 2יח"ד +  32

 גובה קומות 1קרקע+ - 20| אימבר  4קרקע+ - 16-18אימבר 

 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 2,352
 מ"ר 83.70 – 18, 16באימבר -
מ"ר 81.05 – 20באימבר  -  

 שטח דירה ממוצע קיים

קומות ברוטו, ממזרח אליהם שביל מעבר ירוק  4מבנים טוריים סמוכים בני 2
ממזרח אליו  .'ואהרונוביץבין רח' אימבר  העתיד לחבר סטטוטורי שטרם הופקע

כיתות גן.  2בור בעל קומות ברוטו ומדרום לו מגרש בייעוד מבנה צי 2ג בן ג-מבנה גן
 המתחם ממוקם במרכז השכונה.

 אפיון המתחם

לאור טיפוסי הבינוי השונים , ומקצב הרחוב מוצע התחדשות באמצעות תמ"א 
38:  

או מדיניות  חיזוק ועיבוי בלבד  38אמצעות תמ"א ב -  18, אימבר 16אימבר -
 הועדה לפי התקף לאותה עת.

להסדרת זכויות  38תמ"א ל 23יף סעבאמצעות תכנית הכנת  – 20אימבר -
וביחס  שונה ממקצב הרחוב זה תבנית מגרשהבנייה, ובמסגרתן הריסה ובנייה. 

  להעמדת יתר המבנים.

 אופן התחדשות
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עיבוי וחיזוק, והריסה ובנייה  38תמ"א התחדשות במסגרת הנחיות ל  

 .עיבוי וחיזוק 38תמ"א  – 18, 16באימבר  -
להסדרת זכויות הבנייה  38תמ"א של  23פי סעיף תכנית ל – 20באימבר  -

 .הריסה ובנייההוצאת היתר לובמסגרתה 

הנחיות להתחדשות 
 עירונית

. לא תינתן הקלה בקווי בניין 38בהתאם להנחיות תמ"א   – 18, 16באימבר  -
צידיים, לצורך שמירה על מרווחים מינימליים בין מבנים קיימים במתחם. למעט 

.תאם לאמור מטהמיקום ממ"דים בה  
בהתאם למדיניות התחדשות עירונית מאושרת: – 20באימבר  -  

מ' 3מ', צידי  3מ', אחורי  3מ':  קו בניין קדמי  10בהתאם לרוחב דרך   

 קווי בניין

 .38קומות בהתאם להנחיות תמ"א  2.5תוספת   – 18, 16באימבר   -
, שות עירוניתבהתאם למדיניות מאושרת להתחד  +ג7ק+ עד – 20באימבר  -

ברקמה השכונתית  , פרופורציות המגרשיםובהתבסס על גבהי בינוי קיימים
.של רחוב אימבר ולרוחב זכות הדרך  

 גובה קומות

לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הרחוב. ניתן להקים    – 18, 16באימבר   -
 ובתנאי שהם נסוגים מחזית 38ממ"דים צמודים בין שני מבנים סמוכים בתמ"א 

הרחוב, כך שיישמר מקצב המרווחים לכיוון הרחוב או לחילופין חיזוק חדרים 
 פנימיים קיימים. ללא תוספת ממ"ד חיצוני לעבר קו הבניין.

לא ימוקמו ממ"דים לחזית  תכנון ממ"דים צמודי גרעין ככל הניתן. – 20באימבר  -
 הרחוב

 ממ"ד

תכנית סביבה המציגה נדרש לבצע תיאום תכנון ולהציגו על גביי תכנית צל )
מגרשים סמוכים(. בדגש על כניסות משותפות לחניות, תיאום אתרי התארגנות, 

 פיתוח המגרשים ושטחים ציבוריים משותפים איכותיים.
בהתאם לתכנית הצל תיקבע זכות מעבר וזיקת הנאה בין המגרשים אשר יירשמו 

.בהערות אזהרה הדדיות במסגרת היתרי הבנייה ועל גביי ההיתר  

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים

מספר הדירות הנוספות לא יעלה על מספר הדירות    – 18, 16באימבר  -
 הקיימות, בכפוף לעמידה בתנאי הוועדה המקומית.

 בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית  – 20באימבר  -

 תוספת יח"ד

 .שירות( מ"ר )עיקרי + 110   – 18, 16באימבר  -
 .מ"ר )עיקרי + שירות( 100  – 20מבר באי -

 שטח דירה ממוצע יוצא

אמו במסגרת תכנית הצל ומומלץ לייצר כניסות משותפות.כניסות רכבים יתו-  
חניות  2היתר הבנייה יחויב מקום חנייה אחד לפחות לכל דירה חדשה ועד ב-

.מ"ר )שטח עיקרי(, וזאת בנוסף לחניות קיימות בהיתר 120לדירה חדשה מעל   
ומלץ לאתר פתרונות לדירות ללא מקומות חנייה, ניתן לבחון מכפילי חנייה או מ-

 חניון אוטומטי. 
י.שביל המעבר המרכז ,לשצ"פ גובללא ניתן למקם מכפילי חנייה -  
יים וחניות נגישות לפי התקנות.יש לתכנן פתרון לחניות אופנ-  
ולממש הפקעה  יש לערוך תצ"ר 20בר בעת תכנון והוצאת היתר למבנה אימ-

לביצוע המשך השביל הירוק, המחבר בין רח' אימבר לרח'  42/3כס/ מתכנית
.''אהרונוביץ  

 תנועה
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 3מתחם משנה 

זיקת  יש להגדיר 18-ו 16בעת תכנון והוצאת היתר למבנים במגרשים אימבר 
הנאה למעבר הולכי רגל בשביל המקשר את המגרשים בחלקם הדרומי, ממערב 

 למזרח בממשק לשלד הירוק הסמוך.

 3מאפייני מתחם משנה 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 גוש 6426

 חלקות 456, 454, 453, 452
 שטח )דונם( 2.970

 ייעוד קרקע ותכנית חלה מגורים ג' ושצ"פ |  כס/42/3
 בניינים קיימים במתחם 3

2, 4, 6בן גוריון   
27סוקולוב   

 כתובות בניינים קיימים

 מס' יח"ד קיים 37

 גובה קומות 1 - 27| סוקולוב  3קרקע+ –2,4,6ריון בן גו
 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 2551.37

 שטח דירה ממוצע קיים  מ"ר 69
ק', מדרום לו מבנה  4וקם מבנה מגורים טורי בן בן גוריון ממ-סמוך לצומת סוקולוב

 ק'. 4צמוד קרקע בן קומה אחת וממזרח לשניהם מבנה טורי כפול בהעמדת 'ח' בן 
אשר טרם הופקע, ומתחבר לשלד  יסטטוטורבדרום המתחם מוגדר ייעוד שצ"פ 

 השבילים הירוק  ממערב למזרח.

 אפיון המתחם
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המתחם ממוקם על ציר סוקולוב ותחומו כולל מבנה צמוד קרקע. לפיכך מוצע כי 
בשל חשיבות לציר סוקולוב והשלמת רשת השבילים הירוקה ממזרח למערב, 

י בינוי.יתוכנן כמתחם פינו  

 אופן התחדשות

תכנית פינוי בינויהתחדשות במסגרת הנחיות ל  

 תכנית פינוי בינוי כוללת על ארבעת המגרשים. לרבות מבנה צמוד קרקע

יח"ד  100%יינתן תמריץ לתוספת עד  27למבנה במגרש צמוד קרקע בסוקולוב 

 למצב המאושר.

מאית, ותוספת מטרים בכפוף לחוות דעת ש 1:3למבנים בבניה רוויה ביחס של 
 מ'. 0-12ליחידה נכנסת  

 הנחיות להתחדשות עירונית
ויבינ-תכנית פינוי  

 קווי בניין בהתאם להנחיות מדיניות להתחדשות עירונית.

כפוף לתנאים הבאים: מסמכי מדיניות אזוריים ואישור הוועדה ב -קומות  51עד 
קיים ברקמה השכונתית המקומית, בהתאם לקרבה לציר סוקולוב, לגובה הבינוי ה

 ולרוחב זכות הדרך
ם מול תכנית התחדשות עירונית מתחם צמודי במידה ויתוא - קומות 10עד *

 חלוקת זכויות הבנייה באופן 3,5,7ואנה פרנק  15,17,19הקרקע בסוקולוב 
 המאזן את גבהי הבינוי האזוריים.

 

 גובה קומות

לא תתאפשר הקמת ממ"ד לחזיתות  תכנון ממ"דים צמודי גרעין ככל הניתן.
 הרחוב

 ממ"ד

יושם דגש על בינוי פינתי , השלמת הרשת הירוקה ומיקום קומה מבונה ציבורית . 
נדרש לבצע תיאום תכנון מול המגרשים הגובלים בתכנית הפינוי בינוי, ולהציגו ל

.על גביי תכנית צל )תכנית סביבה(  

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים

.דיניות מאושרת להתחדשות עירונית במתחמי פינוי בינויבהתאם למ  תוספת יח"ד 

 שטח דירה ממוצע יוצא .מ"ר )עיקרי + שירות( 95
יל וחיבור לשצ"פ בשלד הירוק, ממזרח למערב, באזור הדרומי של הוספת שב -

 התכנית.
ן מעון יום או גן לרבות שטח חצר מוצמד לשימוש כגוקומת קרקע ציבורית מבונה  -

 .ילדים

 תועלות ציבוריות  
 תכנית פינוי בינוי

ק מרחוב בן גוריון ולא מרחוב סוקולוב.רכניסות רכבים תתאפשרנה -  
 חניות     2יחויב מקום חנייה אחד לפחות לכל דירה חדשה ועד  בהיתר הבנייה-
 מ"ר )שטח עיקרי(. 120לדירה חדשה מעל  
ת לפי התקנות.ישויש לתכנן פתרון לחניות אופניים וחניות נג-  
 קרקע יש להקצות שטח בדרום המתחם המיועד   הבמסגרת תכנון ייעודי -
 לשצ"פ ושביל המהווה חיבור לשלד הירוק העירוני, ממזרח למערב.  
  

 תנועה
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 4מתחם משנה 
 

  

 4מאפייני מתחם משנה 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 גוש 6426

608 ,607 ,66  חלקות 
 שטח )דונם( 2.306

 ייעוד קרקע ותכנית חלה מגורים ג' ושצ"פ |  כס/42/3

 בניינים קיימים במתחם 3
11, 13, 15ארלוזורוב   כתובות בניינים קיימים 

 מס' יח"ד קיים 12
 גובה קומות 1 - 11,13| ארלוזורוב  3קרקע+ – 15ארלוזורוב 

 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 1050.2

 שטח דירה ממוצע קיים  מ"ר 95.47
ומי של מתחם פועלים א' נמצא מקבץ של שלושה מבנים; שני מבנים בחלקו הדר

 יצמודי קרקע. בדופן הצפונית של המגרש המערבי קיים ייעוד שצ"פ סטטוטור
אשר טרם הופקע מחלקת המגורים. המגרש השלישי ממזרח מכיל מבנה בן 

 ארבע קומות בבנייה רוויה. 

 אפיון המתחם

דרום השכונה וכולל שלושה מגרשים, המתחם הממוקם על רח' ארלוזורוב ב
בבנייה  15מתוכם שני צמודי קרקע בצפיפות יח"ד נמוכה ומבנה ארלוזורוב 

רוויה בעל תכסית גדולה. לפיכך מוצע כי כדי לשמור על מקצב הבינוי הרציף 
המרווח ברחוב, ולאפשר תוספת יח"ד ותועלות צרכי ציבור, יתוכנן בעדיפות 

י. מוצעות חלופות התחדשות נפרדות במידה ולא יצא ראשונה כמתחם פינוי בינו
 לדרך כמתחם תכנוני כולל.

 אופן התחדשות
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ומימוש תב"ע מאושרת לצמודי הקרקע 38כוללת / תמ"א  תכנית פינוי בינויהתחדשות במסגרת הנחיות ל  

 תכנית בניין עיר כוללת על שלושת המגרשים: | 1חלופה 
, ותמריץ כלכלי לתוספת 15בארלוזורוב  למבנה 1:3תוספת זכויות במכפיל 

 13-ו 11יח"ד למבנים במגרשים צמוד קרקע בארלוזורוב  100%
תכנית בינוי עיר הכוללת בתחומה בינוי משולב של בנייה רוויה ושל מבנים צמודי 

זכויות ביחס למצב המאושר  %100קרקע קיימים , תאפשר תוספת של עד 
יהוו תמריץ להיכנס למתחם  למגרשים צמודי הקרקע, על מנת שאלו

הזכויות בתכנית מתחם זה בכפוף ליעוץ משפטי לוועדה  .ההתחדשות עירונית
 המחוזית.

, ומימוש 15עיבוי למבנה בארלוזורוב  38תמ"א היתר בנייה לפי  |2חלופה -
 13-ו 11תב"עות מאושרות לצמודי הקרקע  בארלוזורוב 

בנייה,  ומימוש תב"עות הריסה ו 38תמ"א היתר בנייה לפי  | 3חלופה -
 13-ו 11בארלוזורוב  מאושרות לצמודי הקרקע 

 הנחיות להתחדשות עירונית
 38תמ"א /בינוי עירתכנית 

ומימוש זכויות צמודי קרקע 
 לפי תב"ע מאושרת

לפי הנחיות מסמך   כוללת על שלושת המגרשים: בינוי עירתכנית  | 1חלופה -
ובהתאם להנחיות מדיניות להתחדשות  אזור רישום אוסישקין –מדיניות אזורי 

      עירונית.
מ"א עיבוי וחיזוק, ללא הקלה תלפי הנחיות  -עיבוי וחיזוק  38תמ"א  | 2חלופה -

 בקווי בניין צידיים, לשמירה על מרווחים מינימליים בין מבנים קיימים במתחם.
 -חלופה 3| תמ"א 38 הריסה ובנייה - לפי מדיניות התחדשות עירונית מאושרת:

 מ' 3מ', צידי  3מ', אחורי  4מ':  קו בניין קדמי  8.5דרך  זכות בהתאם לרוחב

 קווי בניין

כפוף לתנאים הבאים: מסמכי מדיניות אזוריים ב  - +ג7ק+ עד|  1חלופה  -
בהתאם לגובה הבינוי הקיים ברקמה השכונתית   ואישור הוועדה המקומית.

 ולרוחב זכות הדרך.
 .15בארלוזורוב  38קומות בהתאם להנחיות תמ"א  52.תוספת  | 2חלופה -
, בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית  +ג7ק+עד  |  3חלופה -

, ובהתבסס על גבהי בינוי קיימים ברקמה השכונתית ולרוחב זכות הדרך
 .15בארלוזורוב 

 גובה קומות

- חלופה 2 | בתמ"א 38 עיבוי וחיזוק – יאושר להקים ממ"דים צמודים בין שני 
או חילופין חיזוק חדרים פנימיים קיימים. ללא תוספת  38מבנים סמוכים בתמ"א 

 ממ"ד חיצוני לעבר קו הבניין.
 - חלופה 3 | תכנון ממ"דים צמודי גרעין ככל הניתן.

 ממ"ד

חלופות 2,3: נדרש לבצע תיאום תכנון ולהציגו על גביי תכנית צל )תכנית 
ת, פיתוח המגרשים ושטחים ציבוריים סביבה(, בדגש על כניסות משותפו

.משותפים איכותיים  
, יש לערוך תצ"ר ולממש 11כנון והוצאת היתר למבנה ארלוזורוב בעת ת-

לביצוע המשך השצ"פ מצפון כחלק מהחיבור לשביל  42/3כס/הפקעה מתכנית 
 ולשלד הירוק השכונתי.

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים
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י קרקע ניתן למצוא , הנחיות תכנון לגביי התחדשות מבנים צמוד2/3*במידה וימומשו חלופות 

 לגביי מסלול אפשרי באופן עצמאי למבנים מסוג זה. 8בכרטיסייה 

  

מאושרת להתחדשות עירונית במתחמי פינוי  בהתאם למדיניות|  1חלופה  -
 בינוי.

מספר הדירות הנוספות לא יעלה על מספר הדירות הקיימות,  |  2חלופה  -
 בכפוף לעמידה בתנאי הוועדה המקומית.

 בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית. | 3חלופה  -

 תוספת יח"ד

 
 - חלופה 1 | 95 מ"ר )עיקרי + שירות(.

   מספר הדירות הנוספות לא יעלה על מספר הדירות הקיימות,  |  2חלופה  -
 בכפוף לעמידה בתנאי הוועדה המקומית.                      

 - חלופה 3 | בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית.
מ"ר )עיקרי + שירות(. 118 – 15בארלוזורוב                       

 שטח דירה ממוצע יוצא

שביל וחיבור לשצ"פ בשלד הירוק, ממזרח למערב, באזור הדרומי של  הוספת -
 התכנית.

 קומת קרקע ציבורית מבונה. -

 תועלות ציבוריות  
 (1בתכנית פינוי בינוי )חלופה 

חניות  2בהיתר הבנייה יחויב מקום חנייה אחד לפחות לכל דירה חדשה ועד 
 מ"ר )שטח עיקרי(. 120לדירה חדשה מעל 

 תרון לחניות אופניים וחניות נגישות לפי התקנה.יש לתכנן פ-
מסגרת תכנון ייעודי הקרקע יש להקצות שטח בצפון המתחם המיועד  ב -

לשצ"פ ושביל המהווה חיבור המשכי והעצמה של השלד הירוק העירוני, ממזרח 
 למערב .

  

 תנועה
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 הנחיות להתחדשות מבנים עצמאיים במתחם

 

ממוקמים  14להתחדשות, בעלי פוטנציאל המבנים אשר אותרו במתחם הפועלים א'  45מסך 

נוי משותפים, כפי שפורטו לעיל. במסגרת מתחמי התחדשות בעלי מאפייני בי  

 ,הבינוי הקיים לאופיביחס  , המסווגותהמבנים הנותרים יוגדרו להלן הנחיות תכנון להתחדשות 13 -ל

מקדם המימוש האפשרי.ו המיקום, גובה קומות,  

 

 : מגרשים עצמאיים הנחיות להתחדשותסיווג 

 צמודי קרקע – 8|  עתידית גגותמימוש תכנית  – 7| הריסה ובנייה  – 6| עיבוי וחיזוק  – 5
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 עיבוי וחיזוק 38הנחיות תמ"א   - 5 מתחם

 

5מאפייני מתחם משנה   
 גוש 6426

466 ,465 ,78 ,593 ,85 ,863 ,640 ,61  חלקות 

ם(שטח )דונ 5.86  
 בניינים קיימים  8

 ייעוד קרקע ותכנית חלה א/42/3/כס , 42/3כס/ מגורים ג' | 
7,9,17,18, אהרונוביץ 11,17, אוסטשינסקי 17, אימבר 18בן גוריון   כתובות בניינים קיימים 

 מס' יח"ד קיים 94

 שטח בנוי עיקרי קיים  6879.61 מ"ר
 שטח דירה ממוצע קיים מ"ר  73.18

צמאיים ברחבי מתחם פועלים א' שהיתר לבנייתם התקבל לפני מגרשים ע
  .38בעלי מאפייני בינוי מתאימים להתחדשות במסגרת תמ"א  1980שנת 

 אפיון המתחם

מגרשים עצמאיים וללא מגרשים גובלים צמודים התואמים להתחדשות 
עירונית. היתכנות כלכלית להריסה ובנייה נמוכה בשל ריבוי הדירות 

באמצעות פיכך מוצע להתחדש באמצעות עיבוי וחיזוק המבנים והקומות ל
 או מדיניות הועדה לפי התקף לאותה עת. 38תמ"א 

 אופן התחדשות

 עיבוי וחיזוק  38תמ"א התחדשות במסגרת הנחיות ל
 הנחיות להתחדשות עירונית .עיבוי וחיזוק 38תמ"א היתר בנייה לפי 

בקווי בניין צידיים, לצורך . לא תינתן הקלה 38בהתאם להנחיות תמ"א 
שמירה על מרווחים מינימליים בין מבנים קיימים במתחם. למעט מיקום 

 ממ"דים בהתאם לאמור מטה.

 קווי בניין

לא יופנו מרחבים מוגנים לחזית הרחוב. ניתן להקים ממ"דים צמודים בין שני 
ובתנאי שהם נסוגים מחזית הרחוב, כך שיישמר  38מבנים סמוכים בתמ"א 

מקצב המרווחים לכיוון הרחוב או לחילופין חיזוק חדרים פנימיים קיימים. ללא 
 תוספת ממ"ד חיצוני לעבר קו הבניין.

 ממ"ד

נדרש לבצע תיאום תכנון מול מגרשים גובלים ולהציגו על גביי תכנית צל 
)תכנית סביבה המציגה מגרשים סמוכים(. בדגש על כניסות משותפות 

ארגנות, פיתוח המגרשים ושטחים ציבוריים לחניות, תיאום אתרי הת
 משותפים איכותיים.

בהתאם לתכנית הצל ייקבעו זיקות הנאה בין המגרשים אשר יירשמו בהערות 
 אזהרה הדדיות במסגרת היתרי הבנייה ועל גביי ההיתר.

 תיאום תכנון בין מגרשים סמוכים

וף לעמידה מספר הדירות הנוספות לא יעלה על מספר הדירות הקיימות, בכפ
 בתנאי הוועדה המקומית.

 תוספת יח"ד

.ממוצע למתחם כולו)עיקרי + שירות(, מ"ר  90 דירה ממוצע יוצא שטח   
 תנועה -כניסות רכבים יתואמו במסגרת תכנית הצל ומומלץ לייצר כניסות משותפות.
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 הריסה ובנייה 38הנחיות תמ"א   - 6מתחם 

חניות  2ר הבנייה יחויב מקום חנייה אחד לפחות לכל דירה חדשה ועד בהית-
  בהיתר. מ"ר )שטח עיקרי(, וזאת בנוסף לחניות קיימות 120 מעל .לדירה חדשה

ומלץ לאתר פתרונות לדירות ללא מקומות חנייה, ניתן לבחון מכפילי חנייה או מ-
 חניון אוטומטי. 

 פניים וחניות נגישות לפי התקנות.יש לתכנן פתרון לחניות או-

  6 משנה םמתחמאפייני 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 גוש 6426

 חלקות 473, 57
 שטח )דונם( 1.45

 ייעוד קרקע ותכנית חלה א/42/3/כס , 42/3כס/ מגורים ג' | 
 בניינים קיימים  2

21ארלוזורוב , 19וסטשינסקי א  כתובות בניינים קיימים 

 מס' יח"ד קיים 17
 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 1,349.6

ח דירה ממוצע קיים שט 79.3 מ"ר  
התקבל לפני שנת  םהיתר לבנייתו ,רחובותבשני  יםגובל ,םייפינת יםמגרש

1980.  
 אפיון המתחם

בינוי לפי קווי בניין  ; מומלץ לבחוןשונה ממקצב הרחוב ים אלותבנית מגרש
מרווחים ובהתייחס לשביל הרשת הירוקה הקיימת בשכונה באמצעות 

הריסה ובנייה. 38תמ"א   

התחדשות אופן  

הריסה ובנייה 38תמ"א התחדשות במסגרת הנחיות ל  
להסדרת זכויות הבנייה  38של תמ"א  23תכנית לפי סעיף  : 19אוסטשינסקי 

 הריסה ובנייה.הוצאת היתר לובמסגרתה 
מגרש פינתי הגובל : הריסה ובנייה 38תמ"א היתר בנייה לפי : 21ארלוזורוב 

יתות כחזיתות ראשיות מבחינה בשני רחובות, יש להציג את שתי החז
 עיצובית.

 הנחיות להתחדשות עירונית
הריסה ובנייה 38תמ"א   

מדיניות התחדשות עירונית מאושרת: לפי   קווי בניין 
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מ' 3מ', צידי  3מ', אחורי  4מ':  קו בניין קדמי  8.5בהתאם לרוחב זכות דרך   
תבסס על בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית, ובה  +ג7ק+ עד

ברקמה השכונתית ולרוחב זכות  , פרופורציות המגרשיםגבהי בינוי קיימים
.של רחוב אימבר הדרך  

ובה מבניםג  

 ממ"ד תכנון ממ"דים צמודי גרעין ככל הניתן. לא ימוקמו ממ"דים לחזית הרחוב.
יש לשים דגש לבצע תיאום תכנון ולהציגו על גביי תכנית צל )תכנית סביבה(, -

ניסות משותפות, תיאום אתרי התארגנות, פיתוח המגרשים בדגש על כ
 ושטחים ציבוריים משותפים איכותיים.

ש לערוך תיאום והתייחסות בפיתוח לחיבור המגרש אל השצ"פ הגובל י-
 ממערב, כחלק משבילי השלד הירוק השכונתי.

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים

וספת יח"דת בהתאם למדיניות מאושרת להתחדשות עירונית.  

 .שירות( + מ"ר )עיקרי 85 – 19 באוסטשינסקי
 .שירות( + מ"ר )עיקרי 104 – 21בארלוזורוב 

 שטח דירה ממוצע יוצא

, 1קרקעיות בלבד. מקומות החנייה יתכננו ברמת שירות  תייבנו חניות ת
ותיבחן האפשרות להקל ברמת השירות בשל אילוצי תכנון לשיקול מהנדסת 

  העיר.

 תנועה
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 עתידית הנחיות להתחדשות בכפוף לתכנית גגות  - 7מתחם 
מצאת לקראת דיון בוועדה התכנית נגג/ד )/1/1כפוף לאישור הוועדה המחוזית לתכנית כס/ב*

 (2020המחוזית, מאי 

 

  

  7מתחם משנה מאפייני 
 גוש 6426

 ,48 ,50 ,51 ,53 ,54 ,55  חלקות 76 ,63 ,71 ,467 ,479 ,459 ,457 ,455 ,290
 שטח )דונם( 9.605

 ייעוד קרקע ותכנית חלה ב/162מח/, 42/3 כס/ מגורים ג' | 
 בניינים קיימים  14

 כתובות בניינים קיימים 20, 18, 14, 12, 8, 5, ארלוזורוב 8,14 'אהרונוביץ, 3,5,7,9,10,21אימבר 

 מס' יח"ד קיים 189
 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 16,324.43

 שטח דירה ממוצע קיים  מ"ר86.37 
 1980אשר היתר לבנייתם ניתן לפני שנת קומות,  7בני במרחב התכנון  מבנים

 ועל כן היתכנות נמוכה להתחדשות עירונית. 

 אפיון המתחם

/ פינוי בינוי,   38בשל היתכנות כלכלית נמוכה להתחדשות במסגרת תמ"א 
תות באמצעות תוספת שטח חזי שדרוג מומלץ לבצע התחדשות למבנים כולל

גג/ד בכפוף לאישור הוועדה /1/1 /עיקרי בקומת הגג בסמכות תכנית גגות כס
 המחוזית.

 אופן התחדשות

מימוש תכנית גגות ושיפוץ חזיתותהתחדשות במסגרת הנחיות ל  

באמצעות תוספת שטח עיקרי בקומת  ,חזיתותשיפוץ כולל  ,התחדשות למבנים
 .גג/ד בכפוף לאישור הוועדה המחוזית/1/1 /סהגג בסמכות תכנית גגות  כ

 הנחיות להתחדשות עירונית
 מימוש תכנית גגות

.גג/ד/1/1כס/ ולהנחיות תכנית הגגות  ,מאושרתתכנית בהתאם ל  קווי בניין 
לשטחים עיקריים עתידית  ו 1בהתאם למימוש זכויות בתכנית גגות כס/גג/

ם מומשו, תתאפשר תוספת שנבנו במפלס הגג והקומה העליונה. במידה וטר
 משטח קומה עליונה לבניית שטח עיקרי על הגג.  75%

 תוספת יח"ד צפויה למתחם
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 הנחיות להתחדשות מבנים צמודי קרקע  - 8מתחם 

 

 

 8מאפייני מתחם משנה 

 גוש 6426
 חלקות 56, 52, 49, 471 ,989 ,82 ,315

 שטח )דונם( 4.418

 בניינים קיימים  7
 ייעוד קרקע ותכנית חלה ב/162מח/ , א/42/3/כס , 42/3כס/ מגורים ג' | 

 כתובות בניינים קיימים 24, 16, 10, ארלוזורוב 23, 5, אוסטשינסקי 13, 1אהרונוביץ 
 מס' יח"ד קיים 11

 שטח בנוי עיקרי קיים  מ"ר 832.44
 שטח דירה ממוצע קיים 75.67 מ"ר

 ק'.  1-2י במרחב התכנון  בננפרדים מבנים צמודי קרקע 
קומות על  2בית צמוד קרקע" שגובהו בפועל ו/או ע"פ תכנית מאושרת עד "

עמודים וגג והוא מהווה יחידת דיור אחת בבעלות אחת בכל מפלסיו ו/או בית דו 
 ."משפחתי ו/או רצף טורי צמודי קרקע

 אפיון המתחם

יה בשל צפיפות יח"ד קיימת בתחומי השכונה, יומלץ על מיצוי זכויות בני
מאושרות למבנים צמודי קרקע. תמריצים בהגדלת זכויות הבנייה יתאפשרו רק 

 במסגרת מתחמי פינוי בינוי המועילים לתכנון העירוני השכונתי הכולל.

 אופן התחדשות

 מאושרתמימוש זכויות בתכנית התחדשות במסגרת הנחיות ל

כצמוד  יתלהתחדשות עירונמדיניות הקיים שהוגדר על פי צמוד קרקע למבנה 
קרקע, וסביבתו הקרובה מאופיינת בבנייה רוויה כגון מגורים ג', יתאפשר לבצע 

ולא  ,התחדשות עירונית ולבחון את הגדלתו במסגרת תכניות בניין עיר בלבד
 .38באמצעות תמ"א 

 הנחיות להתחדשות עירונית
מימוש זכויות מתכניות 

 מאושרות

או בהתאם ב /162, מח/ א/3/42/כס , 42/3כס/ ת ומאושרכניות בהתאם לת
.לתכנית חדשה שתאושר  

 קווי בניין

מימוש תכנית מאושרת בהיתרי בנייה או קידום תכנית בניין עיר נקודתית לתוספת 
 זכויות ויחידות דיור בכפוף להקצאות לצורכי ציבור.

 זכויות בנייה

ש על נדרש לבצע תיאום תכנון ולהציגו על גביי תכנית צל )תכנית סביבה(, בדג
כניסות משותפות, תיאום אתרי התארגנות, פיתוח המגרשים ושטחים ציבוריים 

 משותפים איכותיים.

תיאום תכנון בין מגרשים 
 סמוכים

 המאושרות כניות מספר הדירות הנוספות בהתאם לזכויות המוגדרות בת
 א, בכפוף לעמידה בתנאי הוועדה המקומית./42/3/כס , 42/3כס/

מתחםתוספת יח"ד צפויה ל  

תוספת זכויות בנייה ויחידות דיור תהא בכפוף להשלמת הרשת הירוקה , וקומה 
 מבונה לשטחי ציבור עבור כיתת גן או צורך ציבורי אחר.

 תועלות ציבוריות

, ותיבחן 1ייבנו חניות תת קרקעיות בלבד. מקומות החנייה יתכננו ברמת שירות 
לשיקול מהנדסת העיר.האפשרות להקל ברמת השירות בשל אילוצי תכנון   

 תנועה
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 שבילים וגינות –הרשת הירוקה 

 

 

 

 

 רשת ירוקה שבילים וגינות מאפיינים
חלקם מאושרים רום, ד-קיימים שבילים המשכיים החוצים את השכונה בעיקר לכיווני צפון

 רית אך לא ממומשים בפועל.וטוטטס
 

 רציפים.-ים לאערב בשכונה זו מתקיימים בפועל רק חלקי שבילמ-לכיווני מזרח
 .531גובלת בכביש  בדרום השכונה נמצאת הפאה המערבית של יער אוסישקין

 אין בתחום התכנון גינה ציבורית גדולה , כי אם רק גינות כיס קטנות ושבילי הליכה. 
 דונם. 7ממערב לתחום התכנון גינה ציבורית גדולה, גן גלר , מעל 

 

 אפיון המתחם

פון לדרום , חיזוק רשת שבילי ההליכה ממזרח למערב, מצהשלמת רשת שבילי ההליכה 
 .531בדופן לכיוון , הפועלים אהקמת גינה ציבורית 

 אופן התחדשות

 עקרוניות לפיתוח שבילים וגינותהנחיות 

 גינת שכונת הפועלים :

  מול הוד השרון השטח הקמת גינה לשכונת הפועלים א: הגעה להסכמת פיתוח 
 .531לשטח הכולל עד כביש 

  יועברו לתחום  531המשך הליכי ועדת גבולות מול הוד השרון כך ששטחים מצפון ל
 .תכנון ושיפוט העיר

  ,גינת כלבים , לצד פיתוח טיילת הקמת גינה לטובת הקהילה לרבות מתקני משחק
הולכי רגל ושביל אופניים לכל הדופן הדרומית של העיר המצטרף למערך שבילי 

רוב וגינה ונה לינארית צמודת דופן לרחוב ארלוזגי מרכז. אופניים של מחוז
 אקסטנסיבית או גינה קהילתית לכיוון הכביש.

 כללי 

הנאה למעבר הולכי  זיקתבמסגרת תכנית צל לשלושת המבנים בעיבוי יבחן האם ניתן לייצר 
 רגל בדרום המגרשים ליצירת מעבר מכיוון מערב למזרח.

1מתחם   

אך חסום בפועל.  תסטטוטוריושר מא 20פתיחת שביל ברחוב אימבר   
 18-16במסגרת תכנית צל קביעת זיקת הנאה למעבר הולכי רגל בדרום מגרשים אימבר 

 ליצירת שביל הולכי רגל לכיוון המגרש הציבורי של גני הילדים המחבר ממערב למזרח.

2מתחם   

כי רגל במסגרת תכנית פינוי בינוי , הגדרת שטח ציבורי פתוח לטובת יצירת שביל הול
ממזרח למערב, בדופן הדרומית של המתחם, לרבות חיבור בין שטח ציבורי פתוח לקומת 

ציבורי אחר.קרקע מבונה ציבורית שתוכל לשמש גן ילדים או כיתות מעון, או שימוש   

3מתחם   

במסגרת תכנית פינוי בינוי בחינת השלמת רשת שבילים מצפון לדרום לחיבור בין רחוב 
 .'אהרונוביץ רוב לרחובוארלוז

4מתחם   

רוב יקבעו מעברים ובמימוש היתרי בנייה לבינוי צמודי הקרקע דופן דרומית של רחוב ארלוז
ציבורים לחיבור רשת השבילים לגינה הציבורית החדשה מדרום. הסדרת השביל בגוש 

 . 308חלקה  6426

  8מתחם 
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