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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה
 יפו –אביב -למרחב תכנון מקומי תל

 21/06/2022מיום  0020-22סדר יום מס' 
 
 

 09:00בשעה  21/06/2022 -כב' מוזמן בזה לישיבת ועדת המשנה לתכנון ולבניה שתתקיים ביום שלישי ה 
 .12ו, קומה יפ -אביב -תל 69בדיוק באולם הארועים בבניין העירייה, ברח' אבן גבירול 

באולם האירועים יהיו נוכחים רק חברי הועדה, יועצת משפטית, מה"ע, מתמללת, מזכירת הועדה ואיש 
 מחשוב.

 חברי הוועדה מוזמנים לנכוח פיזית בישיבה.
חבר ועדה שמצטרף בזום ייקח בחשבון שעלולים להיות תקלות טכניות לא צפויות, שלא יאפשרו את 

 השתתפותו המלאה.
 תפים יעלו באמצעות אפליקציית זום.שאר המשת

 קישור לזום אישי ישלח יום יומיים לפני הועדה, הקישור הוא אישי נא לא לשרשר את הקישור האישי.
 להלן קישר לציבור הרחב לצפיה בלבד.

 
https://tel-aviv.zoom.us/j/82277630749  

 
 אנא הבא/י חומר זה אתך לישיבה.ן סדר יום לישיבה. להל

 
מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

שעה  תוכן סעיף מספר מבא"ת
 משוערת

   17/05/2022ב מיום 22-0015אישור פרוטוקול    
 09:00 (9עדכון תכנית המתאר דיון בהפקדה )  1 .1

 
  aviv.gov.il-sherman_n@mail.tel בכיר ביח' אסטרטגית, מייל  , מתכנןנועה שרמן צחרנושאים כלליים 

  aviv.gov.il-parsha_a@mail.telנושאים כלליים אבי פרשה, מתכנן בכיר ביח' אסטרטגית , מייל 
 aviv.gov.il-reznic_a@mail.telתכננת עיר בכירה עתליה רזניק, מ כלליים נושאים 

 
 
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל

https://tel-aviv.zoom.us/j/82277630749
mailto:sherman_n@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:parsha_a@mail.tel-aviv.gov.il
mailto:reznic_a@mail.tel-aviv.gov.il
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 כללי:
, 2016( שאושרה בסוף שנת 5000בהתאם להחלטה העירונית לעדכון תכנית המתאר העירונית )תא/

. מטרת העדכון הינה שמירה על 5500מקדמים היחידה לתכנון אסטרטגי ואגף תכנון עיר את תכנית תא/

תכנית המתאר ככלי תכנוני מוביל, רלוונטי ועדכני למימוש החזון והמטרות העירוניות כפי שבאו לידי 

דכון תכנית המתאר . הדיון הראשון בעניין ע2017ביטוי בעדכון  התכנית האסטרטגית של העיר בשנת 

 . 2020התקיים בנובמבר 

ביחס  וכלליים( המהווים שינוי, חידוד או תוספתמרחביים )עידכונים מספר מסמך זה מהווה בסיס לדיון ב

 לחומר שהוצג לועדה בדיונים קודמים.

 הועדה המחוזית לתכנון ובניה.: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 מיקום:
 ב יפו.כל שטח העיר תל אבי

 כתובת:
 ו.כל שטח העיר תל אביב יפ

 גושים וחלקות בתכנית:
 מספרי חלקותבחלקן מספרי חלקות בשלמותן חלק/כל הגוש סוג גוש מספר גוש

 לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי לא רלוונטי

 דונם. 52,000שטח התכנית: 

 ווי צוות יועצים מקצועיים.היחידה לתכנון אסטרטגי ואגף תכנון העיר בלי מתכנן:

 לתכנון ובניה. ועדה מקומית  יזם:

 יפו, פרטיים ושונים.-רמ"י, עיריית תל אביב בעלות:

 מצב השטח בפועל:

 2יח"ד 215,100-היו בעיר כ 2021, נכון לדצמבר 1לפי נתוני ארנונה – שטחי מגורים, מסחר ותעסוקה 

מיליון מ"ר שטחי מסחר, תעסוקה  8-ליח"ד( וכ מ"ר בממוצע 85מיליון מ"ר ) 18.3-בשטח כולל של כ

 3ומלונאות.

 מגורים והתחדשות עירונית 

, מתוכן 4יחידות דיור בתכניות מפורטות 115,000-מאז אישור תכנית המתאר אושרו למעלה מ 

 5בהתחדשות עירונית. 35%-כ

                                                 
 27.12.2021מקור: קובץ ארנונה,  1
 לא כולל דיור מוגן ומעונות 2
; ביטוח; אחסנהעים בקובץ ארנונה: סכימת השטח במ"ר של מקבצי השימושים הבאים, בפי שמופי 3

מקצוע ; מסחר קימעונאי; מסחר סיטונאי; מלונאות; מוסדות פיננסיים; דלא ניידי; בתי תוכנה; בנקים
 ;רוכלים ;משרדי תחבורה והובלה ;משרדי קבלני בנייה ותשתיות; אומנים סופרים ,שרותי עזר, חופשי

שרותים אישיים  ;שרותי פנאי ובידור ;אוכל ומשקה שרותי ;קונסוליות ,אגודות ,עירוני ,שרות ממשלתי
 .תעשיה ומלאכה ;וביתיים
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מבקש השינויים והתמורות בשוק הדיור מציבים בפני העיר אתגרים מורכבים. עדכון המתאר  

 להניח כלים חדשים ורלבנטים להשגת מטרות וחזון העיר.

 מערכות הסעת המונים שבביצוע ובתכנון ותנופת הפיתוח העירוני, מניחים בפני  – תחבורה וניידות

העיר הזדמנויות ואתגרים חדשים. עדכון תכנית המתאר נדרש לממש הזדמנויות אלו כמו גם את חזון 

עדיפויות חדש בין משתמשי הדרך הרבים: בראש יעמדו הולכי הרגל  התחבורה העירוני, שמעמיד סדר

ולצידם משתמשי התחבורה הציבורית והשיתופית ואלה הבוחרים להתנייד בכלים אישיים )אופניים 

 הרכב הפרטי. –וקורקינטים(, ולבסוף 

 ביאה בעשורים האחרונים נמצא כדור הארץ במגמת התחממות שמ – סביבה והיערכות לשינויי אקלים

עמה שלל אתגרים אקלימיים. תופעות אלה כוללות סופות ושיטפונות בעוצמות ותדירות גדלות, עומסי 

חום, מזיקים ומטרדים חדשים ואיומים על המערכות האקולוגיות. השלכות תופעות אלה על החיים 

אות. בעיר, בשילוב עם מגמת הציפוף בישראל, דורשות גישה תכנונית המותאמת לאתגרי השנים הב

 בפרט, מצב עניינים זה מציב בפני התכנון העירוני  אתגר משמעותי בתחום ניהול מי הנגר.

 בשנים האחרונות, עם העלייה במורכבות התכנון ואתגרי הפיתוח ועל רקע הגידול  – שטחים ציבוריים

המתמיד באוכלוסיית העיר ומבקריה, מתגבר גם הצורך והאתגר בקביעת שטחי ציבור איכותיים 

רווחת המשתמשים השונים. יחד עם זאת, בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית בהקצאה ל

של שטחי ציבור מבונים )משולבים בתוך מבנים סחירים( לצד ירידה משמעותית בהקצאה של שטחי 

-2001לטובת מבני ציבור ולטובת שטחים פתוחים. כך, בעוד שבין השנים –קרקע ציבוריים איכותיים 

 2011-2019אלף מ"ר, בין השנים  20-היקף שטחי הציבור המבונים במבנים סחירים עמד על כ 2010

אלף מ"ר. בעדכון תכנית המתאר נבקש לחדד את ההוראות  63-)!( ועמד על כ 3הוא היה גבוה פי 

הקיימות ולשפר את מנגנוני ההקצאה של שטחי ציבור, באופן שיבטיח את איכות השטחים 

 גם את התאמתם למציאות משתנה.הציבוריים, כמו 

 תעסוקה מסחר ועירוב שימושים –  

מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, מסחר ומלונאות  3-מאז אישור תכנית המתאר אושרו למעלה מ 

 6בדרום העיר. 12%-במזרחה ו 20%במרכזה,  27%בצפון העיר,  42%בתכניות מפורטות, 

ברוב חלקי העיר, מייצר קונפליקטים אתגרי הציפוף והפיתוח העירוני והשילוב של מגורים  

בין שימושים מסוימים ובכך מביא לדחיקה של מלאכות ועסקי לילה. עסקים אלו מהווים 

 חלק מזהותה של העיר כ"עיר ללא הפסקה" וחלק מרכזי באטרקטיביות שלה.
 

 מניתוח נתוני ארנונה עולה כי  – מלאכות

( כמות נכסי 2012-2021בעשור האחרון )

בעיר הצטמצמה  7ותעסקי מלאכ

כמות  2012משמעותית; בעוד שבשנת 

נכסי  2000-עסקים אלו עמדה על כ

היא עמדה על  2021עסקים סה"כ, בשנת 

(, זאת על 35%בלבד )ירידה של  1,350-כ

אף שבאותה תקופה כמות נכסי 

 .5%-העסקים בעיר עלתה ביותר מ

 כי בעשור האחרון  ניתוח דומה שנערך ביחס למועדונים בעיר הראה – עסקי לילה

 כמות המועדונים ואולמות הריקודים בעיר הצטמצמה משמעותית.

                                                                                                                                                        
 . 3700אלף יח"ד(; לא כולל:  6.3אלף יח"ד(, מע"ר ) 20אלף יח"ד(, שדה דב ) 20כולל: הרובעים ) 4
 .ההנחה היא שכשליש מהן יח"ד שנהרסו ונבנו מחדש )תמורה( 5
 .2021-12קובץ פוטנציאל תכנוני, עדכון  6
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נגרות, תעשיית הלבשה, מוסכים, שעונים וצורפים, מסגריות, מרפדיות, בית  ,: רהיטיםנכללוימושים שש 7

 דפוס.
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 מדיניות קיימת:
. תכנית המתאר מהווה מסגרת תכנונית 2016אושרה לעיר בדצמבר  5000תכנית מתאר כוללנית תא/

ר פועלת לפיתוח העתידי של העיר הן עבור העירייה והן עבור הציבור הרחב. תכנית המתאר הכוללנית לעי

 בשני מישורים עיקריים: במישור התכנוני המקצועי ובמישור סמכות הוועדה המקומית. 

  במישור המקצועי מניחה תכנית המתאר הכוללנית באופן ברור ושקוף את הדרך למימוש החזון

 העירוני והתכנית האסטרטגית לתכנון ולפיתוח העיר;

 הועדה  במישור המינהלי מגדירה תכנית המתאר את סמכויות

המקומית לתכנון ולבנייה ומאפשרת לה לדון ולהחליט 

בענייני התכנון העירוני. בהתאם, מאז אישור התוכנית חל 

היפוך ביחס שבין שיעור התכניות המאושרות בסמכות 

שיעור  5000מקומית למחוזית: בעוד שערב אישור תא/

ובמחוזית  20%התכניות שאושרו בסמכות מקומית עמד על 

התכניות שאושרו בסמכות מקומית  2020שנת  , בסוף80%

  במחוזית. 21%לעומת  79%עמד על 

 מצב תכנוני קיים:
השנים האחרונות פועל התכנון העירוני בהתאם לעקרונות תכנית המתאר התקפה )למעשה  5במהלך 

(. שימור מעמדה של העיר כמרכז 2013התכנון העירוני מתייחס לתכנית המתאר עוד מהפקדתה בשנת 

לכלי ותרבותי וקידומה של העיר בפיתוח בר קיימא היו חלק ממטרות התכנית הנוכחית ובאו לידי ביטוי כ

 במהלכים התכנוניים המפורטים. 

 מתווה עדכון תכנית המתאר:
התכנון המתארי הכוללני הינו חלק משגרת תכנון כלל עירונית. שלב מרכזי בהסדרת שגרת תכנון זו החל 

(, כאשר 2005(, חזון העיר והתכנית האסטרטגית )2002ם עריכת פרופיל העיר )ע 2000-בתחילת שנות ה

 –תכנית המתאר הראשונה של העיר  2016לאור העקרונות האסטרטגיים שתכניות אלו התוו אושרה בשנת 

יצאה העיר לתהליך של עדכון התכנית האסטרטגית שהושלם בשנת  5000. לאחר פרסום תא/5000תא/

עקרונות האסטרטגיים שהניחה תכנית זו ביחס לקודמתה, מהווים את הבסיס לעדכון . השינויים ב2017

 .5500תא/ –תכנית המתאר 

 

כך, מאחר ותכנית המתאר מהווה כלי מרכזי ליישום החזון העירוני, קיימת חשיבות רבה לעדכן את 

 יאות משתנה.התכנית, לדייק אותה ולשמר את הרלוונטיות שלה למצ

חשוב אם כך להדגיש כי ב"עדכון" אנו מתכוונים למימוש של שני עקרונות מרכזיים במסגרת אישור תכנית 

 המתאר: 
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 לוח זמנים מהיר לעדכון; .1

 שמירה על מבנה ושפת התכנית. .2

 :5500להלן לו"ז עקרוני לאישור תכנית תא/

 
 

 מצב תכנוני מוצע: 
 מטרות והנושאים לעדכון תכנית המתאר נגזרו משני תהליכים עיקריים: ניסוח 

 במהלך השנה וחצי  – הסקת מסקנות ותובנות מניסיון העבודה עם תכנית המתאר הנוכחית

האחרונות נערך סבב פגישות ודיונים עם מעגל גורמים עירוניים שעובד עם תכנית המתאר ברמה 

נושאים בהם תכנית המתאר הנוכחית חסרה או היומיומית, במטרה להציף ולמפות את ה

 שנדרשים בה תיקונים.

 נערכה  – שילוב נושאים חדשים כתוצאה משינויים בסדר היום העירוני, המטרופוליני והארצי

עד היום. בכלל זאת, נערכה  5000עבודה לזיהוי מגמות עיקריות שהשתנו בין תקופת עריכת תא/

שלאור עקרונותיה נערכה תכנית המתאר העירונית( לבין ) 2005השוואה בין התכנית אסטרטגית 

של התכנית האסטרטגית. השוואה זו הצביעה על היבטים עיקריים שלגביהם חל שינוי  2017עדכון 

בתפיסה העירונית כמו בתחומי המגורים והתחדשות עירונית, שטחי ציבור, קיימות, חוסן עירוני, 

ד זאת, בתחומים השונים נערכה בחינה של השינויים תחבורה, תעסוקה וערוב שימושים ועוד. לצ

בתכנון ארצי ומטרופוליני שיש להכיל בעדכון תכנית המתאר על מנת לשמור על העצמאות 

 התכנונית של הועדה המקומית.

 (: 5500על רקע שני תהליכים אלו, עודכנו מטרות תכנית המתאר )תא/

( ביחס למטרות תכנית שינוי; חידוד; תוספתשינויים' )( ב'עקוב אחר 5500מטרות עדכון תכנית המתאר )תא/

 (5000המתאר התקפה )תא/

 
 

 בהווה ובעתיד
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 להלן עיקרי השינויים/עידכונים המוצעים בהיבטים המרחביים ובנושאים הרוחביים:

 עדכונים רוחביים

 מגורים והתחדשות עירונית

  תשתית מתארית לתוספת

 וגיוון סוגי המגורים;

  הוראות לקביעת מנגנוני

תחזוקה לצמצום יוקר 

המגורים והבטחת איכות 

 התחזוקה;

  שילוב היבטים חברתיים

בתהליכי התחדשות 

 עירונית;

  דגש על הגדלת מלאי הדיור

 בהישג יד;

  הסדרת פוטנציאל פיתוח

המגורים בסביבת הסעת 

 (.70המונים )תמ"א 

 תחבורה וניידות

  הסתכלות כוללת על

 מונים;מערכות הסעת ה

  הנחת תשתית לשיפור מערך

 התחבורה הציבורית;

  שילוב סוגיית נגישות ורמת

 שירות בתכנון המפורט;

  מתן ביטוי לפירמידת סדר

העדיפויות ולהעדפת הולך 

 הרגל בתכנון המפורט;

  הרחבת ההתייחסות

לתחבורה עתידית ולמגמת 

 המעבר מבעלות לשירות.

 שטחים ציבוריים

 י קביעת שלד ציבורי עירונ

של שטחי הציבור הבנויים 

 והפתוחים בעיר;

  בחינת שינוי שיטת חישוב

זכויות הבנייה לצמצום 

הקונפליקט בין פיתוח סחיר 

 להקצאת שטחי ציבור;

  הרחבת וגיוון רשימת

התועלות הציבוריות שניתן 

 לקבוע בתכנית;

  שילוב מגורים עירוניים

מכילים בשטחי ציבור 

 מבונים;

  הבטחת איכות שטחי

ר המבונים והמימד הציבו

הציבורי בשפ"פים וזיקות 

 הנאה.

 תעסוקה, מסחר ועירוב שימושים

  הנגשת שירותי  -דקות"(  15עיר נגישה )"עיר

מסחר, תעסוקה, ושימושים חיוניים )ציבוריים 

 ובעלי אופי ציבורי( במרחק הליכה;

 ;גיוון סוגי תעסוקה ומלאכות 

  סימון מוקדי פיתוח להעצמה בפריסה עירונית

 (;70)תמ"א 

  מימוש פוטנציאל תת הקרקע לשימושים

 עיקריים, נוכחיים ועתידיים;

  הגמשת האפשרויות לשילוב מגורים, משרדים

 ותעסוקה באזורי ייעוד למגורים;

  עידוד ותמרוץ מוקדי תעסוקה ומסחר מקומיים

 קיימים.

 תשתיות, סביבה והיערכות לשינויי אקלים

  הטמעת המלצות התכנית העירונית

 ערכות לשינויי אקלים';'הי

  הוראות התייחסות לניהול מי נגר בראייה

 ;כוללת

  סמכות לקביעת הוראות להפחתת העומס

על התשתיות הציבוריות ולהפחתת עלויות 

 התחזוקה;

  הנחיות לשימוש בתת הקרקע בדגש

 תשתיות.

 צמצום חסמים, הנגשה, הגברת ודאות ועצמאות הועדה המקומית

 מקומית;הרחבת עצמאות הועדה ה 

 ;שמירה על עצמאות הוועדה מול התכנון הארצי והמחוזי 

 דיגיטציה, קליטת התכנית ב-iView  ;והנגשת המידע 

 .פישוט התכנית 
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 תוספות ושינויים שטרם הוצגו לועדה –עדכונים מרחביים 
 

  )2-1רובעים  –צפון העיר )עבר הירקון 

 :5.21בועדה בתאריך  להצגהפירוט ההצעות לשינוי ותוספת 

 :קומות. זאת במקום  30-קומות ל 8-תיקון טכני: עדכון נספח עיצוב עירוני מ שכונת נוה שרת

מדרגות גובה מהמסומן בנספח  2כי תותר בניה חריגה לסביבתה עד לעליית  5לציין בטבלה 

מסמך מדיניות  -9054קומות(. החלטה זו תהווה שינוי לתא/ 30העיצוב+הקלות )כלומר סה"כ 

 (2014ה שרת )שכונת נוו

 :בין רחוב הגולן לאורך  –העצמה של שורת המבנים הראשונה ברמת החיל  שכונת רמת החייל

 ראול ולנברג בסמוך לשתי תחנות קו ירוק ולתחנת מטרו. 

 :תיקון טכני של גבול אזורי התכנון.  צהלה 

 :תיקונים טכניים בסימון התחדשות עירונית והעלאת גובה בשכונה בהתאם מעוז אביב 

 למדיניות.

  :שמירה על כל תחום האוניברסיטה כמרקם בנוי לשימור יחד עם אוניברסיטת תל אביב

בהתאם לחזון המרחב, עדכון  חיים לבנוןקביעת בניה נקודתית חריגה לסביבתה על דופן 

  תכנית אב לאוניברסיטה והתאמת התכנון למערכות המתע"ן.

 :עדכון אזור יעוד מיעוד בניה רבת קומות ליעוד מעורב, במקום סימבול מוצע  רמת אביב

 למוקד תעסוקה.

  :)שינוי יעוד מבניה רבת קומות לאזור מעורב, בניה נקודתית רובע צפון מערב )צומת גלילות

 חריגה לסביבתה.

 ( 3700רובע צפון מערב:) לתכנון  שינוי יעוד מבניה רבת קומות לאזור מעורב, התאמת זכויות

 המקודם.

 ( 3700/1רובע צפון מערב:)  שינוי יעוד מבניה רבת קומות לאזור מעורב, התאמת זכויות

 לתכנון המקודם. 

 :)שינוי יעוד מבניה רבת קומות לאזור מעורב רובע צפון מערב )שדה דב. 

 :)שינוי יעוד מבניה רבת קומות לאזור מעורב.  רובע צפון מערב )צפון נופי ים 

 ויעוד הקרקע  (הפוליגוןהסימון הקיים )תיקון גבולות  מערב )רוקח אבן גבירול(: רובע צפון– 

 מתח"ם רדינג.  –פיתוח סמוך למרחב הסעת המונים 
 

 

  6-3רובעים  –מרכז העיר 

במרכז העיר, להלן תיקונים ועדכונים  5500בהמשך לדיון שנערך בעניין עדכוני תכנית המתאר תא/

 נוספים:

 

  רחוב אבן גבירול .1

קומות, עם בנייה  8מסומן הרחוב כ'ציר מעורב' לאורכו מתאפשר תכנון עד  5000בתא/

מפורטים  5נקודתית חריגה מסביבתה בדופן המזרחית )משד' דויד המלך וצפונה(. בטבלה 

 7/5בהם אפשרות לרח"ק  –פינה צפון מזרחית של הרחוב ובפינת פנקס  –שני מקומות 

ושימושים שאינם למגורים. תכנית אבן גבירול  קומות לשימושי תעסוקה 25ועד ל

מקודמת בסמכות הועדה המחוזית והיא בשלבי הפקדה. ומוצע  507-0643890 4562תא/

 .5500בתא/ תכנית זולהכיל 

 העדכון המוצע:
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על כל המגרשים בהם היא חלה,  507-0643890 4562הכלת תכנית אבן גבירול תא/

יות הבנייה נקבעים בהתאם להוראות הבינוי, קומות. התכנית נפחית וזכו 9וזאת עד 

אבן  צפון מזרחית של רחובהבהתאם למאפייני המגרש. בפינה  4-4.5וזאת ברח"ק 

 – 5000ישמרו האפשרויות כפי שמופיעות בתא/אבן גבירול /ובפינת פנקס גבירול

קומות בשימושי מגורים ומסחר ושימושים  25מגדל בכל נקודת ציון זו בגובה של עד 

 ינם למגורים בקומת המסד.שא

 

 לפיד –מערב מרחב המסילה  .2

אזור ייעוד תעסוקה מטרופוליני סמוך למתע"ן עם בנייה נקודתית חריגה  5000בתא/

קומות ולפי מסמך מדיניות. בהתאם למגמות התכנון ובהתאמה  40לסביבתה עד 

 להחלטת הועדה המקומית בעניין תכנית לפיד, מוצע לשנות את אזור הייעוד.

 העדכון המוצע:

שינוי הייעוד לאזור מוטה מלונאות על רקע מגורים בבנייה רבת קומות. הרח"ק 

מלונאות. מספר  30%בתמהיל של לפחות  6המקסימלי המתאפשר בייעוד זה הוא 

יצויין שהתכנון יהיה  5. בטבלה 25הקומות, בדומה לרצועת חופי מרכז העיר, יהיה עד 

ידה ויקוימו התנאים שנקבעו בועדה המקומית לפי מסמך מדיניות. כמו כן שבמ

בתמהיל של  9.5במסגרת תכנית לפיד ניתן יהיה לקדם במקום תכנית ברח"ק עד 

קומות. התנאים כוללים  45מלונאות, עד שלושה מגדלים בגובה עד  45%לפחות 

פיתוחו של פרויקט בעל תועלת מלונאית בסטנדרט כדוגמת רשת המלונות 

ונות', בעל משמעות בקנה מידה עירוני ותרומה משמעותית הבינלאומית 'ארבע ע

 למרחב הציבורי. 

 

  8-7רובעים  -דרום העיר ויפו 

 אזור דרום העיר ויפו: - 5500עדכונים מוצעים תא/

הכללת השיכונים לאורך רחוב ישראל מסלנט כך שיתאימו  :(803)אזור שכונת שפירא  .1

בבניה עירונית נמוכה לאזור מגורים בבניה  למצב הקיים, תוך עדכון הייעוד מאזור מגורים

 קומות. 8-קומות ל 4-עירונית ועדכון מספר הקומות בנספח העיצוב העירוני מ

הסרת סימון "מתחם להתחדשות עירונית" מאזור גן דוידוף, כך  :א'(706)אזור מרכז יפו  .2

 שיתאים לייעוד הקרקע. 

האזור הבנוי בין הרחובות רזיאל תיקון טעות טכנית והכללת : ה'(701)אזור צפון יפו  .3

על האזור,  ה'. בתוך כך מבוקש להחיל את ההוראות של צפון יפו701וגולדמן לאזור 

 קומות. 5הכוללות בינוי בגובה עד 

(: תיקון טעות טכנית בהתאם לתכנית מאושרת, תוך שינוי ייעוד 802)אזור  נווה שאנן .4

 ה עירוני סמוך להסעת המונים. הקרקע מאזור מגורים בבניה עירונית לאזור תעסוק

(: עדכון ייעוד הקרקע מאזור לתכנון בעתיד לאזור תעסוקה 707)אזור  מע"ר בן צבי .5

 מטרופוליני סמוך למתח"ם מטרופוליני ומתח"ם ארצי, תוך הגדרת הרח"ק ומס' הקומות. 

 ה'(: ביטול המרקם הבנוי לשימור והחלת מתחם להתחדשות עירונית,706)אזור מרכז יפו  .6

 קומות. 8ובינוי בגובה עד  4דבר המאפשר רח"ק 

 

  (:9מזרח העיר )רובע 

 שינויים נקודתיים:

 .רחוב עירוני" בעל חזיתות מסחריות": סימון רח' ששת הימים ככפר שלם .1

 הוספת סימון מוקד ציבורי חדש.: מע"ר האיילון לאורך רח' המסגר .2
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 : מרחב לודוויפול .3

 יקום במע"ר האיילון.העצמת זכויות ללא תקרת רח"ק בגין מ -

 הוספת סמבול של מוקד ציבורי חדש. -

 מגורים.  הסרת שימוש של -

 מסוף לוגיסטיקה עירונית.הקמת תאפשר ת -

 מסוף תחבורה ציבורית.הקמת תאפשר ת -

 : אזור מעורב בצרון .4

  "שינוי יעוד קרקע מיעוד "אזור מעורב לתעסוקה ומגורים" ל"אזור תעסוקה עירוני

 בתחום המסומן.

 ימוש מגורים ממקבץ השימושים המותר בתחום המסומן.הסרת ש 

  .מספר הקומות המרבי ושיעור הרח"ק יהיו ללא שינוי 

 

 70שינויים בגין התיאום עם תמ"א 

 :'השלום'מרחב מעורב  .1

 .7.0לרח"ק מרבי  5.0שינוי הרח"ק המרבי מרח"ק  -

 (.40מספר הקומות המרבי יהיה ללא שינוי )מעל  -

 . 50%-ל 40%-מהיל השימושים יוגדל ממרכיב התעסוקה במסגרת ת -

 

 כללי: 

 רח"ק מניוד משימור. 1תכניות באזור תעסוקה סמוך למתח"ם ארצי יכללו  

 

 

 )הוצג בדיוני ועדה קודמים( כלל עירוני  –עדכונים רוחביים 
העדכונים הרוחביים המוצעים לתכנית המתאר כוללים שישה ראשי פרקים וחלק מקדים העוסק בעידכון 

מה העירונית. בדיון הראשון בנושאי הרוחב יוצג העידכון הפרוגרמטי המוצע ושלושה מששת נושאי הפרוגר

הרוחב: 'מגורים והתחדשות עירונית', 'שטחי ציבור' ו 'הרחבת עצמאות הועדה המקומית והנגשת 

 התכנית'. 
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 (:21.6.2022בדיון הנוכחי ) –עדכונים רוחביים 
 

  דיור בהישג יד

 "י המאפשרת בשיקול דעת מהנדס העיר מתן שווי כספי חלופי בפרויקטים בהם לא תוספת קרן דב

 .בבחינה –ניתן להקצות דב"י בשיעור הנדרש )בדומה לקרן שטחי ציבור( 

  הבטחת סמכות לקביעת ייעוד קרקע 'דיור  –הוספת 'דיור להשכרה' למקבץ שימושי המגורים

 .להשכרה' לכשזה יתאפשר

 

 ימושיםתעסוקה, מסחר ועירוב ש

 :שינוי למה שהוצג 

סמכות הועדה  רחבתהוספת פוטנציאל רחובות בעלי חזית פעילה וצירים מעורבים בעיר, וה 

-)תוצג מפה עדכנית של סימון הרחובות ב   חזית פעילה/ציר מעורבמ לקבוע ולפטור

 .(5500תא/

ה רכז תחבורמ'סמוך לתעסוקה אזור הרחבת סימון ' – 70העצמה במע"ר על רקע תמ"א  

 '.ארצי משולב

 

 שינוי שיטת חישוב הרח"ק

 :תוספת למה שהוצג בועדה 

 : שטחי הבנייה יחושבי לפי אחוז קבוע משטח המגרש לבנייה ברוטו:הכלל 

 70% בכלל העיר 

 80% יעוד תעסוקה ובחוף הים באזורי 

: מקרים שלגביהם תינתן לוועדה אפשרות לגמישות באחוז החישוב משטח המגרש ויוחרג 

 נס: הסחיר הנכ

 ד' 2-מגרשים )שטח סחיר( קטנים מ
שטחי  אפשרות לחישוב

מאחוז גדול יותר  בנייה

משטח המגרש הסחיר 

 לבנייה ברוטו

 תכניות להתחדשות עירונית באזורים להתחדשות עירונית

 תכניות שמוסיפות זכויות למבנים קיימים

 תכניות הכוללות בתחומן מבנים לשימור

 פנויה  תכניות גדולות על קרקע

שטחי אפשרות לחישוב 

 מאחוז קטן יותרבנייה 

משטח המגרש הסחיר 

 לבנייה ברוטו

 תכנית עם שני קווים כחולים שמקצה קרקע באזור אחר
חישוב מסך שני  תאפשרי

 הקווים הכחולים

מ"ר, שלא ניתן להגדילו או לחברו לשטחים  800-* במידה ומתקבל שטח למבנה ציבור קטן מ

 תו, ניתן יהיה להמירו בשטחים מבונים.ציבוריים בסביב

 

 צירים ירוקים –השלד הציבורי 

  והצגת רשת עדכנית ומוסכמת של צירים  הולכי רגלעדכון הגדרת ציר ירוק, בדגש על תעדוף

 ירוקים, בהיררכיה ראשית ומשנית.

 הוראות התכניתבחתך מחייב  ללא. 
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 רשימת תועלות

 בוריות שניתן לקבוע בתכניתרשימת התועלות הצי דיוק, הרחבה וגיוון: 

חניה , תשתיות תחבורה עתידית, מסופי תחבורה ציבורית ומרכזי תחבורה אזוריים: תוספת 

, קרן לשטחי ציבור )כולל אפשרות לפינוי והסדרת קרקע תפוסה(, ארוכת טווח לתושבים

יה מרכזי אנרגיה ומתקני אנרג, מרכזים לוגיסטיים, קרקעיים לניהול נגר-מאגרי מים תת

 .דירות חוסים, חיזוק ושיפוץ מבנים, מרכזי מיחזור ופסולת, איפוס פחמני, מתחדשת

 : מלונאותהסרה       

  ד'(, להקצות את התועלת הציבורית במגרש שאינו המגרש  3.1.3בהתאם לסעיף התועלות )ניתן

 מקבל הזכויות ובתנאי שהתועלות ייקבעו במסגרת אותה תכנית 

 

 שיתוף ציבור:
יתוף עבור תכנית המתאר הינו יישום בפועל של החזון העירוני ושל התפיסה האסטרטגית תהליך הש

 14.3.21כממשל עירוני, מחדש משתף ועצמאי. מתווה שיתוף הציבור של עדכון תכנית המתאר אושר ביום 

  , הצגת סטטוס התהליך:על ידי הוועדה להתייעצות עם הציבור

 מטרות הליך השיתוף:

ות התושבים והתושבות באמצעות הסברת הרלוונטיות של תכנון ארוך טווח את מעורב להגביר •

 לחייהם. 

 את תהליך ונושאי העדכון לבעלי העניין.להסביר ולהנגיש  •

 עם בעלי עניין ביחס לעדכונים מרכזיים.  ולהיוועץעל עדכונים מוצעים לקבל משוב  •

 מפורטים.  בתהליכי תכנוןלהשתתף באופן מודע ומושכל יותר לאפשר לציבור  •

 אמצעים ופעולות:

 באופן שוטף.מידע וקבלת התייחסויות  •

: טרום דיוני הוועדה המקומית, לפני הפקדה ואחרי אישור ריכוז מאמץ בשלוש צמתים מרכזיות •

   התכנית. 

 להלן עיקרי הפעולות שבוצעו ויבוצעו בהתאם למתווה שאושר:

 בוצע -ים איסוף תובנות מגורמים עירוניים ושיתופי ציבור קודמ .1

 בוצע -הגדרת מטרות ואסטרטגיה  .2

הוקמו דפים ייעודיים באתר העירוני לתהליך  2021בחודש דצמבר  -  עמוד ייעודי מתעדכן באתר .3

ם באופן תדיר ומרכזים מידע מפורט ומונגש. עד כה נרשמו . הדפים מתעדכניעדכון תכנית המתאר

 מתמשך -כניסות לאתר העירוני.  30,000 -כ

פרסום מודעה בתלושי הארנונה, בתחנות אוטובוס, שלטי חוצות, הפצה  – השקת קמפיין והפצה .4

 בוצע -במדיה הדיגיטלית ועוד 

ים בפורמט וובינר )בשל כמות מפגשים דיגיטלי 5בחודש ינואר התקיימו  – מפגשי זום אזוריים .5

ההתייחסויות  400לכל מענה מפורט משתתפים. לאחר הוובינרים הופץ  3000-נרשמים( שכללו כ

 בוצע -שהתקבלו. 

פניות רלוונטיות  80פניות, מתוכן סוננו  180התקבלו סה"כ  -פלטפורמת שיתוף ציבור עירונית  .6

 בוצע - לתכנית מתאר.

https://www.tel-aviv.gov.il/Residents/Development/Pages/OutlineUpdate.aspx?IccID=125
https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/Attachments/13689/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%20%D7%95%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8_%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202022_%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
https://www.tel-aviv.gov.il/Lists/digitalPostList/Attachments/13689/%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%96%20%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA_%20%D7%95%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%AA%20%D7%A2%D7%93%D7%9B%D7%95%D7%9F%20%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA%20%D7%94%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%A8_%20%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8%202022_%20%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%92%D7%A9.pdf
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אנשי ונשות מקצוע מתחום תכנון,  62התקיימו שני מפגשי שיח עם  –מפגשי בעלי עניין מקצועיים  .7

 מתמשך -בה, יזמות, משפט וכלכלה. חברה, סבי

יבוצע  -תערוכה בבית ליבלינג ומוקדים נוספים בעיר + מפגשים פרונטליים בנושאים ממוקדים  .8

 .בהמשך

 .יבוצע בהמשך -סרטון הסברה והפצה מידע נוסף מונגש  .9

 .יבוצע בהמשך -ליווי שלב התנגדויות והנגשת התכנית לאחר אישורה  .10

 

 ויות שעלו בפעולות השיתוף:עיקרי הנושאים וההתייחס

 

 

 חוו"ד צוות עידכון המתאר:
 מוצע להעביר את התכנית, לאחר השלמת הדיונים, לדיון בועדה המחוזית לצורך המלצה על הפקדתה.

 
 


