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 רקע תכנוני ותחבורתי  1.



` 

 תכנית אסטרטגית לדיור    1.1

 
 
 המועצה של לדיור האסטרטגית התכנית•

  מיליון 2.5 -ל העלתה ,לכלכלה הלאומית
  האוכלוסיה תוספת צפי את תושבים

   .2040  לשנת אביב תל במטרופולין
 

  ובניית תכנון השלמת נדרשת ,לכך בהתאם•
   .אביב תל במחוז חדשות ד"יח 460,000 -כ
 

  נקבע ,במחוז הפנויים השטחים מיעוט לאור•
 באמצעות לרוב תעשה הבנייה תוספת כי

   .(70%  -כ) עירונית התחדשות
 

  להתממש צפויה ,הבנייה מתוספת כמחצית•
 .ובמגדלים קומות רבי בניינים באמצעות



 תכנית אסטרטגית לתחבורה  1.2

 
 

 
 
 
 
 
 
  ,לתחבורה האסטרטגית לתכנית בהתאם•

  ,חדשים מטרו קוי 3 אלו בימים מקודמים
 .ובביצוע בתכנון ל"הרק קוי 3 -ל בנוסף

 
 



 חולון בת ים

 תל אביב יפו

 אור יהודה

 בני ברק

 גבעתיים

 הרצליה

 אונו קרית

 אזור

 רמת גן

 רמת השרון

 העצמה לגובה –תכניות מתאר כוללניות   1.3

  בתכנון| מופקדות |  תכניות מאושרות



 
 

 פתוחים שטחים 0
 

 'וכד  קרקע צמודי   1-3
 

 נמוך מרקמי 4-5
 

 גבוה מרקמי 6-8
 

 גבוה בניין 9-10
 

 נמוך קומות רב 11-15
 

   קומות רב 16-20
 

 גבוה קומות רב 21-40
 

 שחקים גורד +40
 
 
   

 
 הבינוי סוג קומות

 

 מטרופולינינספח גבהים   1.4

40% 

50% 

10% 

 ד"מסך יח



 זינוק בבנייה לגובה בשנים האחרונות  1.5

 YNET, שמאי מקרקעין חיים מסילתי: מקור

 2016  2010                    קומות ומעלה 21דירות בבנייה פעילה בבניינים בני       
 

       2138       4803:     סך מחוז תל אביב    



 עירית הרצליה –דוגמא למדיניות בנייה לגובה   1.6

 2017  עירית הרצליה               ,  ויצמן–מדיניות מאושרת להתחדשות רחוב סוקולוב      
 

 ויתקון אדריכלים ציונוב

 גובה קומות בנייה   - 10 

 סוקולוב

 עקרונות התכנון
 
 ובניה במגדלים בהתאמה לסביבה האורבנית מרקמיתשילוב בניה •
 בנייה לגובהבהמועצמות , יצירת מוקדים ציבוריים וכיכרות•
 נמוכה מקדימה ומגדלים מאחורה מרקמיתמקטע רחוב סוקולוב משלב בנייה •
 
 
 

   
 
 
 



 עירית הרצליה –דוגמא למדיניות בנייה לגובה   1.6

 2017  עירית הרצליה             ,  ויצמן –מדיניות מאושרת להתחדשות רחוב סוקולוב       
 

 ויתקון אדריכלים ציונוב

 ויתקון אדריכלים ציונוב

 
 

מקטע מרכזי של רחוב  •
  מרקמיתסוקולוב משלב בנייה 

נמוכה בגובה המבנים לשימור  
 .ומגדלים מאחורה
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 דוגמאות לתכניות מאושרות ומופקדות  2.1

  
 באזורי מגוריםשימושים עירוב 

 
 נוספים    15%של לכל הפחות שילוב 

 (ציבור/ מסחר / תעסוקה )
 
 
 
 

 *:דוגמאות לתכניות מאושרות ומקודמות במחוז
 
 
 

  שם

 התכנית

'  מטראז

 כללי

אחוז  

 מגורים

אחוז  

 תעסוקה

אחוז  

 מסחר

אחוז שטחי  

 ציבור

 לה גרדיה

 אביב-תל

63,464 69% 25% 4.5% 1.5% 

נס לגויים  

 תל אביב

347,500 48% 23.5%  

כולל  )

 (מלונאות

4.5% 22% 

רחוב  

יוספטל בת  

 ים

193,000 87% 6% 2.5% 3.5% 

מרכז העיר  

 בת ים

26,555 88% 4.1% 4.1% 3.8% 

הרב קוק  

 הרצליה

13,640 84% - 0.5% 14.5% 

שיכון וייצמן  

 הרצליה

223,000 89% 5.2% 2.2% 3.6% 



 מומלץ   

 חובה

 שילוב שטחי ציבור  2.2

  
 מתווה רגיל -שטחי ציבור במגדלים 

 
קומה אחת  תידרש הקצאה של , ן"מתעבצירי ותחנות 

בהתאם  , לפחות עבור שטחים ציבוריים מבונים
   .לפרוגרמות העירוניות הנדרשות

 
 
 

   
 
 
 



 גבעתייםמתאר כוללנית תכנית הצעת 

  
 מתווה מיוחד -שטחי ציבור במגדלים 

 
 ר    "מ 7 -לתושב נמוך מ פ"ושצ צ"שבששטח בערים         

 
 איחוד מגרשיםעידוד •
 האחוריים לציר הראשיציבורי במגרשים בייעוד הקצאת קרקע •
 הזכויות המרביותתקבל דונם  4של ' איחוד בשטח מינתכנית •

 הקצאת קרקע למבני ציבור   2.3



 דוגמאות לעירוב שימושים   2.4

 ישר אדריכלים באדיבות  
  

 רמת גן/ משולש הבורסה 
 מרכז סבידורמתחנת רכבת ' מ 400

   



 דוגמאות לעירוב שימושים   2.4

 
 

 שימוש

תכנית  
 מאושרת

 ר"מ

תכנית שהוגשה  
מקומית   לועדה

 ר"מ

לאחר תיאום  
 במחוז

 ר"מ
תעסוקה  

 ומסחר
8,540 88,186 119,000 

 10,000 1,008 - מבני ציבור

מעונות  
 סטודנטים

- 9,800 10,780 

מגורים  
 להשכרה

- 33,600 35,100 

  אולמות
 תצוגה

3,660 - - 

 41,246 48,800 חניון
 תת קרקעי

54,563 
 תת קרקעי

 ישר אדריכלים באדיבות  
  

 רמת גן/ משולש הבורסה 
 מרכז סבידורמתחנת רכבת ' מ 400

   



 ישר אדריכלים באדיבות  

 דוגמאות לעירוב שימושים   2.4

 משולש הבורסה ותשריטתכנית קומת קרקע 



 דוגמאות לעירוב שימושים   2.4

 הרצליה/ משולש התחבורה 
 בסמיכות תחנת רכבת ישראל

 משה צור אדריכלים באדיבות  



 דוגמאות לעירוב שימושים   2.4

משה צור   באדיבות  
 אדריכלים

'  מטראז התכנית שם
 כללי

אחוז  
 מגורים

אחוז מגורים משולב    
 מסחר ותעסוקה

מסחר  
 ותעסוקה

שטחי  
 ציבור

תחבורה  
 ותעסוקה

מוסדות  
 תחבורה

שחקים  קרית
 הרצליה

369,000 37% 
 

22% 16% 3% 19% 1% 

 הרצליה/ משולש התחבורה 
 בסמיכות תחנת רכבת ישראל  



  
 מדיניות תמריצים

 
 
 

 איחוד מגרשים•
 
 

 מלונאות, בר השגה ,ציבורי, שימושים לדיור מוגן•
 
 
 תעסוקה ומסחר, שילוב מגוריםעידוד •
 

 
 שטחי ציבור במגדליםהקצאת •

 
 
 

 
 סיכום -עירוב שימושים ושטחי ציבור    2.5
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 :שילוב של בנייה גבוהה ונמוכה
 

 .  הרחובחזיתות מגדלים לאורך  45%-30%של  תכסיתמומלצת 

 ברלין ברוקלין

 מרקמיתבנייה / יחס מגדלים   3.1

מתחמי פינוי בינוי    45%  30%בנייה חדשה       

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRisjkzYXeAhVRrxoKHXfKCY0QjRx6BAgBEAU&url=http://www.berlin.citysam.de/fotos-berlin/alte-potsdamer-strasse-3.htm&psig=AOvVaw1ZdvfSc5i75gjYfWcjW4C1&ust=1539595343910473


 תל אביב, לה גרדיה
 (שתי חזיתות רחוב)מגדלים  40% -כ

 תל אביב, מתחם דפנה
 מגדלים לאורך הרחוב 25%-כ

 חולוןמתאר תכנית , מאיררחוב גולדה 
 בינוי מגדלים ומרקמי משולב  

 מרקמיתבנייה / דוגמאות ליחס מגדלים   3.2

  
 

 תכניות מאושרות ומתוכננות במחוז תל אביב
 



 ניתוח טיפולוגיות שונות מרקמי 85%-קרוב ל –תל אביב , נס לגויים
 מנדי רוזנפלד אדריכלים - 520%של  בצפיפות 

 מרקמיתבנייה / דוגמאות ליחס מגדלים   3.2



 צפיפות נכנסת גבוהה,  45% -כשל  ן"המתעבניינים רבי קומות בציר  תכסית -הרצליה  תכנית  פינוי בינוי שיכון ויצמן 

 מרקמיתבנייה / דוגמאות ליחס מגדלים   3.2



 בנייה ובפרט הקדמי קוישינוי   3.3

 :הותיק במרקם קדמי בניין בקו לשינוי ערנות
 

 :יבחן אשר הרחוב כלל בלבד עירוני עיצוב למסמך בכפוף יהיה קדמי בניין בקו שינוי  .א
 

 החתך ועקביות הרחוב פרספקטיבת•
 הביניים בשלבי ונראות מימוש אחוזי•
 'וכד הנאה זיקות , המדרכה עם השתלבות•
 .'וכד צמתים ,כיכרות – מוקדים•

 
 תפותח הרצועה הקדמית, בחזית הרחובבשינוי יעוד למסחר  . ב

 :בזיקת הנאה      
 

 הצמודה למדרכה זהה פיתוח מפלס•
 עצים שתילת עבור גידול בית עומק•

 
 4/ א/ 23א "תמיחולו הוראות  ן"מתעבצירי .  ג
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 התייחסות המגדל לרחוב ולקומת קרקע  4.1

הרחוב ומפלס הקרקע הינם  
הפרמטר המשמעותי ביותר  

בבחינת השתלבות המגדל  
 :בסביבתו

 
 -FOOTPRINTה,  הבנייןתנוחת •
 מרחבים ציבוריים במישור המדרכה•
 עידוד שהייה  •
 שימושים בדפנות הבינוי•
 מעברים וזיקות הנאה•
 נוחות אקלימית•

 
 

 אדריכלים I.M.PEI,  תל אביב, רוטשילד' שד, רחבת הבנק הבינלאומי

 אדריכלים לרמן,  מגדלי אור תל אביב –רחבה ורשת זיקות הנאה 



 השתלבות במרחב –איחוד וחלוקה   4.2

 :פרצלציה-רה להשפעת ערנות
 
   
 הקיים במרקם השתלבות•
 המשכי ציבורי מפלס על שמירה•
 רכבים כניסות השתלבות•
 המתחם דרך רגל הולכי קישוריות•
 לסביבה בניין קוי התאמת•
 

 
 

 

 מצבה בת ים –' מגדל הפסאז

 בר אוריין אדריכלים –מגדל השופטים 



 השתלבות במרחב –איחוד וחלוקה   4.2

 :פרצלציה-רה להשפעת ערנות
 
   
 הקיים במרקם השתלבות•
 המשכי ציבורי מפלס על שמירה•
 רכבים כניסות השתלבות•
 המתחם דרך רגל הולכי קישוריות•
 לסביבה בניין קוי התאמת•
 

 
 

 

 בר אוריין אדריכלים –מגדל השופטים 

 מצבה בת ים –' מגדל הפסאז



` 

 השתלבות במרחב –איחוד וחלוקה   4.2

 :מרקמית באוריינטציה מחדש חלוקה
 הקיים במרקם השתלבות•
 משני מרחוב רכבים כניסות•
 המתחם דרך רגל הולכי קישוריות•
 המדרכה במישור הנאה זיקת•

 
 

 תל אביב/ אבן גבירול  –שופטים       
 הקו הירוק   ל"רקציר           



 :המקום לתנאי הפיתוח התאמת
 הסמוכים הבניינים בגובה מרקמית היקפית בנייה•
 לסביבה זהה קדמי בניין קו•
 בהתאמה ומגורים מסחר - בקרקע לשימושים התאמה•
 

 
 

 
 השתלבות במרחב –איחוד וחלוקה   4.2

 עדה כרמי אדריכלים –רובע לב העיר אלנבי

 אלנבי תל אביב–רובע לב העיר       
 הקו הסגול   ל"רקמציר ' מ 100          



 :המקום לתנאי הפיתוח התאמת
   המדרכה במפלס פ"שפ•
 ח"וקופ ציבור מבני מקבץ לכוון הנאה זיקת•
 רמז רחוב דופן על שמירה•

 
 

 
 

 

 תל אביב/ ארלוזורוב  -רמז       
 הקו הסגול   ל"רקמציר ' מ 50          

 נבחרים בפרוייקטיםדוגמאות פיתוח שטח   4.4

 משה צור אדריכלים



 פ"שפ

  בניה
 לגובה

  מבנה
 ציבור

  
 תל אביב/ ארלוזורוב  -רמז 

 הקו הסגול   ל"רקמציר ' מ 50
 
   

 נבחרים בפרוייקטיםדוגמאות פיתוח שטח   4.4

 הבינוינספח חזית 

 משה צור אדריכלים



  
 תל אביב/  נהרדעאבארי 

 הקו הסגול   ל"רקמציר ' מ 150
   

 נבחרים בפרוייקטיםדוגמאות פיתוח שטח   4.4
 הבינויחתך נספח 

 :העוטף במרקם השתלבות
 עקבי קדמי בניין קו על ושמירה דופן צמוד בינוי•
 הפרוייקט דרך רגל הולכי ושביל פ"שצ ,פ"שפ יצירת•
 המדרכה ממפלס מוגבה פ"השפ•



  
 תל אביב/  נהרדעאבארי 

   הקו הסגול ל"רקמציר ' מ 150

 נבחרים בפרוייקטיםדוגמאות פיתוח שטח   4.4
 הבינויחתך נספח 

 :העוטף במרקם השתלבות
 עקבי קדמי בניין קו על ושמירה דופן צמוד בינוי•
 רגל הולכי ושביל פ"שצ ,פ"שפ יצירת•

 הפרוייקט דרך        

 פ"שצ

 פ"שפ

 מרקמיתבניה 



 :הציבורי המרחב על סביבתיות השפעות
 
   

 אור והחזרי אור , אקלימית נוחות•
 מחוזיים מדיניות למסמכי בהתאם הצללה•
 הרוחות משטר•
 ירוקה בנייה תקן עמידה•
 בגגות קליטה מיכלי אגירה לרבות , נגר מי ניהול•
 חלחול שטח 15%  , 'מ 1.5 של גידול בבית עצים נטיעות•
 ופיח זיהום מניעת•
 ציבורי לאיגום פרטית מבעלות – החניה תפיסת של שינוי•

 
 

 איכות הסביבה לצד המגדלים  4.5



 :החנייה של וקנייני תפיסתי שינוי
 
   

 ציבורי לאיגום פרטית מבעלות מעבר•
 אחוריים מרחובות / מוצנעות לחניונים כניסות•
  בתת חלקות למספר משותפים חניה פתרונות•

 במרתף הנאה זיקות לרבות ,הקרקע
 ן"המתע צירי על ביותר מופחתים חנייה תקני•
  ובטוח המשכי רגל הולכי מהלך הבטחת•

 הנאה זיקות ובתחום במדרכות
 
 

 שטחים ציבוריים פתוחים ואיכותיים  4.6
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