
נוהל התייעצות עם הציבור 
בתהליכי תכנון עירוני



דבר ראש העירייה

עיריית תל–אביב-יפו משתפת את ציבור התושבים בהחלטות 
והעירייה, הרואה בציבור שותף  תכנוניות, כחלק מחזון העיר 

להחלטות הנוגעות לסביבת החיים. 
המעורבות של הציבור בהחלטות כאלה משקפת קהילה בריאה 
ותוססת ומעריכה את הידע שהתושבים מוסיפים לאנשי המקצוע 
העוסקים בתכנון בעיר. לאורך השנים, מתכנני העירייה פנו לתושבים ולבעלי עניין 
להתייעצות בנושאים שונים, ביניהם תכנית המתאר העירונית, גינות שכונתיות וגנים, 
שוק הכרמל, שיפוץ רחוב שיינקין ומסמכי מדיניות שכונתיים ברחבי תל–אביב וביפו. 

תל–אביב-יפו היא פורצת דרך בתחום זה בישראל. אנו הולכים עתה צעד קדימה, 
בדומה לערים גדולות ומובילות בעולם. ההתנהלות שלפניכם תסדיר ותשפר מהלכי 
התייעצות עם הציבור בתכנון העיר, היא עדכנית, תורמת לשקיפות מהלכי התכנון 

ומאפשרת שימוש בטכנולוגיות התייעצות חדשניות.
 

שלהם  הידע  מן  לתרום  העירייה  מתכנני  לפניות  להיענות  לתושבים  קוראים  אנו 
יותר  טובה  עיר  יקדם  כאן  כי התהליך המוצע  אני מאמין  ומניסיונם לתכנון העיר. 

לחיות בה לכולנו.  

רון חולדאי,
ראש עיריית תל–אביב-יפו
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דוגמאות מהעולם לשיתוף הציבור בתכנון

תכנון שיקום דרום מנהטן לאחר אסון התאומים בשנת 2001
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תכנון הכפר האולימפי לקראת משחקי האולימפיאדה בלונדון בשנת 2012 

sega :םוליצ
mI 

tyte
 G

 /t
id

mhc
lS exA

שדה התעופה טמפלהוף בברלין, שהפך לפארק לפי דרישת התושבים 



נוהל התייעצות עם הציבור בתהליכי תכנון עירוני

  מטרות הנוהל
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ִמנהל ההנדסה בעיריית תל–אביב-יפו קורא לכם, התושבים, להשפיע על פני העיר 
ועל חייכם בהווה ובעתיד. 

בשלב  לתכניות  התנגדות  להגיש  לציבור  מאפשר  בישראל  והבנייה  התכנון  חוק 
נוהל  פי  ידי הרשויות. על  מאוחר בתהליך התכנון, לאחר אישורה של התכנית על 
חדש שהנהיגה העירייה, מעורבות הציבור מתחילה בשלב מוקדם של קידום התכנית. 
גישה זו היא ביטוי לחזון העיר ומענה לצורך של המתכננים ושל העוסקים במלאכה.

נוהל ההתייעצות עם הציבור הוא תקדימי בשלטון המקומי בישראל. 
הנוהל נועד לקדם כמה מטרות חשובות: 

	 הגברת השקיפות לציבור בנוגע לתהליך ולדרכים שבהן יוכל להשתתף ולהשפיע
	 שיפור התכניות והתאמתן לצורכי הציבור ולרצונותיו

ונוח למתכננים, להתייעצויות עם הציבור משלבי תכנון  	 יצירת כלי עבודה זמין 
ראשוניים עד ביצוע הפרויקט

	 סיוע לשיתוף פעולה בין המתכננים המקצועיים בעירייה לנבחרי הציבור בוועדה 
המקומית לתכנון ולבנייה

כיכר התרבות, "הבימה"

הוועדה 
המקומית לתכנון 

ולבנייה 
מורכבת מנבחרי הציבור

ברשות המקומית.
היא אחראית על החלטות 

תכנוניות בשטחה.



מהי חלוקת התפקידים של המעורבים בהליך ההתייעצות?
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חוק 
התכנון והבנייה -

החוק שעל פיו פועלת 
מערכת התכנון בישראל, 
ברמה הארצית, האזורית 

והמקומית

מחליטים מתכננים יועצים
הוועדה המקומית לתכנון  צוות התכנון העירוני הציבור 

ולבנייה  מציע ידע מקצועי  מציע ידע אודות הסביבה 
מורכבת מנבחרי ציבור  ומחויבות להיבט הציבורי  העירונית וצרכיו ממנה
ומחליטה עפ"י ראייה  של התכנון
ציבורית כלל עירונית

3 2 1

איסוף בקשות התושבים לשימושים במבנה מרכז קהילתי דב הוז

בניין העירייה הישן בכיכר ביאליק
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שלב תכנון ראשוני
צוות התכנון העירוני בִמנהל ההנדסה, לאחר שיוועץ בגורמים המתאימים בעירייה, 

ימליץ למהנדס העיר אם לקיים התייעצות במהלך קידום התכנית. 
אם יחליט שנדרשת התייעצות, ימליץ על היקפה.

נציגות הוועדה המקומית תאשר את ההמלצה ואת מתווה ההתייעצות שהמליץ 
מהנדס העיר.

שלב תכנון מפורט

אם יחליט מהנדס העיר להיוועץ בציבור: 
1. הצוות המקצועי יכין תכנית עבודה מפורטת להתייעצות עם הציבור במהלך התכנון

2. ההתייעצות תתקיים באמצעות שימוש בכלים שונים לפי הצורך
3. תהליך ההתייעצות יתועד ויפורסם

דיון בוועדה המקומית
1. תהליך ההתייעצות ותוצריו יוצגו בפני הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה
2. נציגים מהציבור יזומנו לדיון ויציגו את נקודת מבטם על התכנון המוצע

  קידום תכנית והתייעצות עם הציבור: שלב אחר שלב

ומעוגנת  התכנון  בתהליך  משולבת  הציבור  עם  ההתייעצות 
בתהליך העבודה  

*עם תום שלב התכנון וההתייעצות ובמהלך הקמת הפרויקט, הקשר עם הציבור יתקיים ע"י 
גורמים עירוניים האחראיים על ההקמה. 

דיון בעירייה עם נציגי תושבי מעוז אביב

תב"ע 
)תכנית בניין עיר(  -

מסמך בעל תוקף חוקי 
שמטרתו להסדיר את 

השימוש בקרקע בשטח 
נתון
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  יידוע ועדכון של הציבור - נציגי העירייה מציגים מידע לציבור בדבר תכנית המצויה 
או  העירייה  נציגי  עם  במפגש  נעשית  המידע  הצגת  הקמה.  לקראת  או  אישור  בתהליך 

באמצעות הטלפון או האינטרנט. אין מדובר באיסוף מידע ודעות לצורך התכנית.

  התייעצות מצומצמת עם נציגי הציבור - פנייה למובילי דעה או לנציגים של הקהילה, 
הציבור  של  השימוש  באופן  למשל  עוסק  הנדרש  המידע  לתכנית.  מתאים  מידע  לקבלת 
זו  התייעצות  התושבים.  של  ובהעדפות  בצרכים  המקומית,  בתרבות  מסוימים,  בשטחים 

נעשית לרוב באמצעות מפגשים ודיונים. 

  התייעצות נרחבת עם הציבור - במסגרת הכנת תכנית משמעותית ורבת השפעה דרך 
מפגשים ולעתים גם באמצעים מקוונים. 

שנועצו  לאחר  ההנדסה,  בִמנהל  המקצועיים  לדרגים  נתונה  ההתייעצות  בשיטת  הבחירה 
בגורמים העירוניים הנוגעים לעניין. ההתייעצות נעשית בדרך כלל בשלבים הראשונים של 
קידום התכנית כמתואר בעמוד 5 "קידום תוכנית והתייעצות עם הציבור שלב אחרי שלב". 
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אירוע התייעצות על עתיד העיר בכיכר רבין הזמנה לתושבי העיר למפגשי דיון בתכנית המתאר

רמות שונות של התייעצות עם הציבור



  הודעות תכנון ובנייה - נוסף על ההודעות לציבור בעיתונות ובשילוט בשטח, ִמנהל 
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יותר על התכנית המופקדת מזה  ההנדסה מציג פורמט חדש להודעות המכיל מידע רב 
המתחייב בחוק. 

עונות על הצורך בהבהרת מידע על התכנית לציבור שאינו בקי  הודעות מפורטות אלו 
בשפת התכנון המקצועי. 

קביעת קו בניין "0" לכיוון  ספרים. ובכלל זה: עיקרי התכנית
חלקה 40 )דב הוז 1( וכן  2.3. הקמת מבנה רב־ 2.1. הקמת מבנה אולם 

קביעת קו בניין של 4 מ' לכיוון  תכליתי/ ספריה עם חזית  ספורט וכיתות עם חזית  1. התרת תוספת בנייה ע"י 
חלקות 37 ו־39.

לרחוב מנדלי מוכר ספרים. לרחוב פרישמן תוך הריסת  מימוש זכויות בנייה לא 

4. הבטחת ביצוע עבודות  2.4. תוספת קומות למבנה 
מבנה אולם ההתעמלות  מנוצלות עפ"י תכניות תקפות.

השימור במבנים לשימור 1 ו־2,  הקיים.
לשימור מס' 2. 

הכל בהתאם להנחיות נספח  2.2. הקמת "מבנה כיתות"  2. קביעת הוראות והנחיות 

הנחיות השימור בתכנית  3. קביעת קו בניין קדמי "0"  כתוספת למבנה לשימור 2  עיצוב ובינוי למבנים החדשים 

השימור תא/2650 ב'. לרחובות בהיקף המתחם;  עם חזית לרחוב מנדלי מוכר  ולתוספות הבנייה במתחם 

   

מבני ציבור:  מבנה לשימור 2: מחושבות זכויות הבנייה בתכנית זו. מקומי בשטחה של רשות מקומית אחת. 

מבנים המיועדים לשירות הציבור כגון גני  המבנה ההיסטורי במתחם ביה"ס שנבנה  הוועדה, שמורכבת מנבחרי ציבור, אחראית 

ילדים ובתי ספר ושימושים רבים נוספים  בשנות ה־30 ומיועד לשימור בהגבלות 
זכויות בניה: 

המוגדרים בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה. מחמירות עפ"י תכנית השימור.
מושג המציין את נפח הבנייה המרבי שניתן 

לדון ולאשר )או לדחות( יוזמות תכנון 

לבנות בתחום מגרש מסוים. זכויות הבנייה 
המוצגות בפניה בדיונים שהיא מקיימת.

וועדה מחוזית לתכנון ולבנייה:

סמכויות התכנון בישראל מחולקות בין 
שימושים נלווים:  קו בניין:  נמדדות באחוזים )או ביחס הנקרא רח״ק(,  תכנית השימור: שלוש ערכאות: ועדות מקומיות, ועדות 

שימושים נלווים מסחריים לשימוש באי  הקו התוחם את האזור המותר לבנייה  כך שמאה אחוזי בנייה משמעותם שניתן  תכנית מתאר מקומית מספר 2650/ב'  מחוזיות וועדה ארצית. הוועדה המחוזית 

המבנה הציבורי. כגון: בתי קפה, מזנונים  בחלקות הכלולות בתכנית. קו הבניין מציין  לבנות על המגרש בניין שסך השטחים  לשימור מבנים בתל אביב המגדירה את  היא גוף ממשלתי־ציבורי המשתייך למנהל 

וכן שימושים סחירים אחרים התואמים את  את המרחק בין גבול החלקה לבין האזור  הבנויים בו שווה לשטח המגרש.  כלל המבנים המיועדים לשימור בעיר ואת  התכנון המשמש כגוף תכנון, ביקורת ושיפוט 

שימושו העיקרי של המבנה. הבנוי. לדוגמה: קו בניין 4 מ' משמעו שמותר  מבנה לשימור 1:
הגבלות הבנייה החלות עליהם. בתחומי התכנון והבנייה בחלוקה לשבעה 

לבנות במרחק שלא יפחת מ־4 מטרים מגבול  המבנה ההיסטורי במתחם ביה"ס שנבנה  תכנית ראשית: מחוזות שמכסים את כלל ישראל.

*המידע ניתן כשירות לציבור ולא יוכל  החלקה. קו בניין 0 מ' )אפס( משמעו כי  בשנות ה־20 ומיועד לשימור בהגבלות  תכנית בניין עיר מס' 58 היא התכנית  וועדה מקומית לתכנון ולבנייה: 

לשמש כעילה לתביעה כלשהי מותר לבנות עד גבול החלקה. מחמירות עפ"י תכנית השימור. הראשית החלה בתחום התכנית ומכוחה  הוועדה המקומית אחראית על מרחב תכנון 

היסטוריים ולבנות מבנים  הספר, זאת תוך איזון בין  שנות ה־30. בית הספר מוגדר 
חדשים במקומם.  הצרכים בכיתות לימוד לרצון  כמתחם לשימור בהגבלות 

בנוסף, התכנית מציעה  לשמר את מבני בית הספר  מחמירות לפי תכנית השימור  בית ספר תל נורדאו הוא בית 
הספר הראשון שנבנה בתל 

לחזק את הקשר בין בית  ולהעבירם לדורות הבאים. תא/2650ב'.
אביב ועודנו קיים. במתחם 

הספר והקהילה הסובבת  התכנית קובעת תנאים  עקב הגידול באוכלוסיית  בית הספר ישנם שני מבנים 
אותו תוך מתן אפשרות  והוראות בינוי לתוספות  העיר, עלה צורך דחוף  היסטוריים לשימור. המבנה 

לגישה נוחה למתקני בית  בנייה בבית הספר, קובעת  בתוספת כיתות ומתן מענה  הראשון, מבנה בסגנון 
הספר שמשמשים את  הוראות לעידוד שיפוץ ושימור  פרוגרמטי לצרכים המשתנים  אקלקטי, נבנה באמצע שנות 

הקהילה בשעות שלאחר יום  המבנים בו ומאפשרת להרוס  במרכז תל אביב אשר הוליד  ה־20 והמבנה השני, מבנה 
הלימודים. מבנים שאינם בעלי ערכים  את הדרישה להרחבת בית  בסגנון מודרני, נבנה באמצע 

דברי הסבר לתכנית

Legend

Üעיריית תל אביב-יפו

0 10 20 40 60
Meters 1:1,000

הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס': 507-0309716 

תא /   4489 
תוספת בנייה בביה"ס תל נורדאו 

הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות  א', ג', ה' בין השעות 11:00-14:00. יש 
שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות  לציין פרטי יצירת קשר לרבות דוא"ל/

לעיון בתכנית ולהגשת התנגדות
התכנון והבניה )סדרי נוהל בהתנגדויות  פקס אם קיימים.
לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו(, 

רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים  כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים 

תשמ"ט - 1989.
ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת  העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה  ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים 

מקומית לתכנון ולבניה תל אביב, שד' בן  בין הפרסומים בעתונים, למשרדי הועדה  לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד 
גוריון  68 תל אביב-יפו  טלפון: המחוזית לתכנון ולבניה מחוז תל אביב,   הפנים www.p nim.gov.il. כל מעוניין 

דלית זילבר 03-7247262. בהתאם לסעיף 103 )א(  דרך בגין  125 תל אביב-יפו 67012 בקרקע, בבנין או בכל פרט תכנוני אחר 
יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה לחוק, התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא  טלפון: 03-7632586. הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, 

מחוז תל-אביב תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט  קבלת קהל בוועדה המחוזית בימים:     וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, 

מטרת התכנית
1. הגדלת בית ספר תל נורדאו 

לטובת מענה לצרכי החינוך 
המשתנים במרכז העיר.

2. התרת תוספת בנייה 
בתחום התכנית ע"י קביעת 

הוראות לשימור ושיפוץ 
המבנים במתחם תוך שינוי 

ההוראה בתכנית השימור 
תא/2650/ב', המגדירה את 

מגרש בית הספר ל'שימור 
מחמיר'.

מרחב תכנון מקומי
תל אביב-יפו

עורכת התכנית: 
אדר' אורית מילבואר אייל

מיקום
גוש 6906   חלקות 35-36

בין הרח' פרישמן 24-28, 
סירקין 28 ומנדלי מוכר 

ספרים 17-19

נמסרת בזה הודעה, בהתאם 
לסעיף 89 לחוק התכנון 

והבניה, התשכ"ה - 1965 
)להלן: "החוק"(, כי במשרדי 

הועדה המחוזית לתכנון 
ולבניה מחוז תל אביב 

ובמשרדי הועדה המקומית 
לתכנון ולבניה תל אביב 

מופקדת תכנית מפורטת 
מס': 507-0309716  גרסת: 

הוראות - 32 תשריט - 15

התמונות הן להמחשה בלבד
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יוסר ביום: עודכן ע״י:

ניתן להגיש התנגדות עד: הוצב ביום:

מילון מונחים
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מבני 
ציבור

מבנים הנמצאים על 
קרקע ציבורית ומיועדים 

לשימוש הציבור כגון 
מוסדות חינוך, תרבות, 

רווחה ודת



  תיעוד ההתייעצות עם הציבור - כל תהליך התייעצות יתועד בדו"ח מסכם. הדו"ח 
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תמציתי ואינו פרוטוקול של הנאמר בהתייעצויות.

מרכיבי דו"ח מסכם לתיעוד התהליך: 
	  התכנית: תיאור פרטי התכנית והגורמים המעורבים בקידומה

	 בעלי עניין שהשתתפו בהתייעצות: תיאור הקבוצות המקומיות )למשל תושבים, בעלי 
עסקים, ועדי הורים( וגורמי חוץ כגון עמותות וארגונים שונים

	 פעולות ההתייעצות שנעשו: שלבי התהליך, תיאור הפעולות והפרסום
	  תכנים שנידונו: התכנים שהציג צוות התכנון, בקשות ודרישות של הציבור שהתקבלו 

ושנדחו ונימוקים להחלטות אלו
	  תוצרי ההתייעצות: מסמכי מידע ועמדה, שינוי דגשים בתכנית וכד'

נגיש לציבור בכל שלבי התכנון   ויהיה  יתפרסם  ותוצריו,     הדו"ח, כולל שלבי התהליך 
    ואחריהם

כיכר מגן דוד, שוק הכרמל

תכנון 
ראשוני

השלב שבו המתכננים 
מבררים את הצרכים והדרישות 
של הגורמים המעוניינים בתכנון 
והמושפעים ממנו, מנסחים את 
מטרות התכנית, ומייצרים את 

התוכנית הראשונית 



פרויקטים שתוכננו בתל–אביב-יפו בהתייעצות עם הציבור
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המרכז הקהילתי דב הוז, שתוכנן בהתייעצות עם התושבים

גן קריית ספר, שיזמו התושבים ותכנונו נעשה בשיתוף עמם

הטיילת המחודשת בחוף המרכזי של העיר, שעיצובה נדון עם תושבים ובעלי עניין



11

יצ
רהס ודוד :םלו

התייעצות עם תושבים במסגרת הכנת תכנית התחדשות עירונית ברח' לה גוארדיה

קבוצת דיון של תושבים לגבי תכנית המתאר

הצגה לתושבים של מדיניות תכנון לשכונת רמת אביב בסיום תהליך התייעצות עמם



לפרטים על מפגשי התייעצות עם הציבור באזורכם:

03-7247990 מרחב צפון מזרח  אגף קהילה צפון: 
 03-7247971 מרחב צפון מערב   

03-7247961 מרחב מרכז מזרח  אגף קהילה מרכז: 
03-7247917 מרחב מרכז מערב   

03-7248011 מרחב דרום מזרח  אגף קהילה דרום: 
03-7247952 מרחב דרום מערב   

03-7249586 המישלמה ליפו:  
03-7249575   


