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 נה לתכנון ובניהמ"מ וסגן ראש העירייה יו"ר ועדת המש דורון ספיר, עו"ד השתתפו ה"ה:
 סגן ראש העירייה הרב נתן אל נתן 
 חבר מועצה ליאור שפירא, עו"ד 
 

 משנה ליועמ"ש לענייני תכנון ובניה הראלה אברהם אוזן, עו"ד נכחו ה"ה:
 אודי כרמלי, אדר' 

 הלל הלמן
 מנהל אגף רישוי ופיקוח על הבניה

 ניהמנהל מחלקת רישוי ב
ת אגף רישוי ופיקוח על הבניה ומנהלת סגנית מנהל ריטה דלל, אינג' 

 מחלקת מידע
 ע.מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה רות אריאל 
 יפו -אביב -מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה תל אלה דוידוף 
 

 סגן ראש העירייה מיטל להבי חסרים:
 משנה לראש העירייה ארנון גלעדי 
 סגן ראש העירייה אסף זמיר 
 בר מועצהח שמואל גפן 
 חבר מועצה ראובן לדיאנסקי, עו"ד 
 חברת מועצה כרמלה עוזרי 
 חבר מועצה אהרון מדואל 
 חבר מועצה שלמה מסלאוי 
 

 משרד האוצר מלי פולישוק, עו"ד משקיפים
 
 
 

 
 מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה

 כפוף לאישור הועדה בישיבתה הקרובהיתכנו שינויים בנוסח הפרוטוקול ב
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מספר 
 סעיף

מספר 
 עמוד

 ףתוכן סעי

 (2מדיניות עיצוב יפו דיון באישור מדיניות ) 1 .1
 
 

 בכבוד רב,
 

 אלה דוידוף
 מזכירת ועדת המשנה לתכנון ובניה

 יפו -אביב -תל
 



 התוכן מס' החלטה
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 1 -ב' 17-0008
  מדיניות עיצוב יפו - 9016תא/

 (2דיון באישור מדיניות )

 

 2007מבא"ת ספטמבר   1עמ' 

 

 הוועדה המקומית: מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית

 
 שלהלן: כמוגדר בתכניות המפורטות בטבלהביפו, "אזורים לשיקום ושימור"  מיקום:

 
 שטח התכנית:

ב .א ו צ י ע ה ת  ו י נ י ד על מגרשים הכלולים בתחום "בניה היסטורית" ו/או "אזור לשיקום  החל מ

 . ת המפורטות בטבלהוושימור" כמוגדר בתכני

 תכניות שלא הוגדר בהן "תחום הוראות שימור" יראו מסמך זה כקובץ הנחיות מרחביות. .ב

 על: א חללהמסמך  .ג

 מגרשים בהם מבנים לשימור  (1

 מגרשים שלגביהם נקבעו או עתידות להיקבע הנחיות עיצוב מכוח תכנית (2

 בנייני שיכון (3

 
 מחלקת תכנון יפו והדרום, מחלקת רישוי יפו, אדריכל העיר עריכת מדיניות העיצוב:

 
 2012הנחיות עיצוב משנת  -: "מדיניות עיצוב יפו" מדיניות קיימת

 
 :י קייםמצב תכנונ

אושרו סדרת תכניות במרחב יפו שהכירו באזורים הכלולים בתכנית כבעלי  90-ותחילת ה 80 -בשנות ה

ערכים עירוניים ואדריכליים מיוחדים. התכניות קובעות כי באזורים אלו ישמרו המאפיינים המיוחדים של 

ם בהם, הן בשיפוצם של מבנים החללים העירוניים )רחובות, כיכרות, גנים וכו'( ושל אופי המבנים המצויי

קיימים והן בהקמת מבנים חדשים. כל זאת בהתייחס לפרופורציות של החללים, המבנים והחזיתות, 

 גבהים, חומרי גמר ופרטי גמר אופייניים ואלמנטים עירוניים ואדריכליים אחרים.

האדריכלי של בניינים התכניות נתנו תמריץ של זכויות בניה לשיקום מבנים קיימים, וקבעו כי העיצוב 

כל זכויות במסגרת הליך הבקשה להיתר.  יתואם עם מהנדס העירהנמצאים ב"אזורים לשיקום ושימור" 

הבניה המוקנות מתוקף תכניות אלו מותנה בהתאמה להוראות השימור המפורטות בתכניות ובנספחיהן 

 שם התכנית תכנית

 מדרון יפו 2236תא/

 נמל יפו א2378תא/

 תהמושבה האמריקאי 2498תא/ 

 השכונה המארונית 2509תא/ 

 מתחם יהודה מרגוזה 2530תא/ 

 המשולש המארוני 2551תא/ 

 צהלון  2563תא/ 

 דנטה 2570תא/ 

 מתחם ככר השעון יפו  2572תא/ 

 שדרות ירושלים -מתחם נוגה  2606תא/ 

 עג'מי  2660תא/ 

 צ'רנר-מתחם למרטין 2728תא/ 
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רקע זה קבע מהנדס העיר הנחיות וכפי שיקבע על ידי מהנדס העיר או מי שהוסמך על ידו לעניין זה. על 

)חוברת "מדיניות עיצוב  2012עיצוב אחידות ושקופות לציבור, והציג אותן במסמך סדור שפורסם בשנת 

יפו"(. החוברת זמינה באתר האינטרנט העירוני, והיא משקפת גישה תכנונית לנושאים עיצוביים שלא 

 פורטו בתכניות. 

 
 :מצב תכנוני מוצע

 . 2012ו מהווה עדכון להנחיות שפורסמו בשנת מדיניות עיצוב ז

מדיניות העיצוב הינה מסמך נלווה ומשלים בתחום "בניה היסטורית" ו/או "אזור לשיקום ושימור" 

שהוגדרו בתכניות ביפו, בכל מקרה של סתירה בין ההנחיות המרחביות הכלל עירוניות ובין מדיניות עיצוב 

 יפו, יקבעו הנחיות מדיניות העיצוב.

 

  מטרת הנחיות מדיניות העיצוב:

מדיניות העיצוב נועדה להסביר ולפרט הוראות עיצוב בהירות תכנונית ולשמש הן את ציבור עורכי 

יפו. ההנחיות -אביב-הבקשות לקבלת היתרי בנייה ובעלי העניין והן את גורמי הרישוי בעיריית תל

ושרות, ומייצגות את התפיסה התכנונית מתייחסות בעיקר לנושאים עיצובים, שלא פורטו בתכניות המא

 של מהנדס העיר. 

 ההנחיות מתייחסות הן לבניה חדשה והן לשיקום ותוספות בניה על בניינים קיימים.

 הנושאים בהן עוסקות הנחיות העיצוב והעקרונות התכנוניים הם:

 לפי הרחוב.העדפת בניה בקו אפס, יצירת דופן בנויה ורציפה כקווי בניין, תחום מותר לבניה:  .1

 בתכנית המאפשרת קבלת תוספת זכויות בניה במגרש מבונה. תנאים לניצול זכויות בניה .2

 תנאים לבחינת בקשות להקלה בגובה או בתכסית. .3

 הנחיות לעיצוב ותכנון הבניין: .4

 עיצוב הבניין והחזית במורפולוגיה פשוטה, חזיתות חד מישוריות, ללא קומת קרקע מפולשת . .א

 וב גזוזטרות: מיקום, צורה, פרופורציות וגדלים, מאפיינים עיצוביים.הנחיות ביחס לעיצ .ב

 הנחיות ביחס לעיצוב פתחים: מיקום, צורה, פרופורציות וגדלים, מאפיינים עיצוביים. .ג

הנחיות ביחס לעיצוב גגות: סוגי גגות, שיפועים, שילוב גגות משופעים ושטוחים, פתחים בגג,  .ד

 שילוב מתקנים טכניים, חומרי גמר.

 חיפוי מעטפת הבניין. .ה

עירוניות לעניין פיתוח המגרש יחולו על -הנחיות לפיתוח המגרש: הנחיות המרחביות הכלל .5

למעט הנחיות ביחס לעיצוב גדרות ושערים המפורטות במדיניות  "אזורים לשיקום ושימור" ביפו

 העיצוב.
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פירוט רשימת העבודות שתידרש במסגרת בקשה להיתר לתוספת אחוזי בנייה  –שיפוץ  .6
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 זמן ביצוע: שוטף.

 
 (ומשרד אדריכל העיר : )מוגש ע"י צוות יפומשולבחו"ד 

לאשר את מדיניות העיצוב ליפו כפי שהוצגה בפני הוועדה.
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 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 5)החלטה מספר  29/03/2017מיום ב' 17-0007מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 

 הנושא ירד מסדר היום
 
 

נתן אלנתן, כרמלה עוזרי, ליאור שפירא ראובן לדיאנסקי: משתתפים
 
 

 ועדת המשנה לתכנון ולבניה ( דנה 1)החלטה מספר  05/04/2017מיום ב' 17-0008מספר בישיבתה 
 :בתכנית והחליטה

 
 מהלך הדיון:

אלעד דמשק:  "מדיניות עיצוב יפו" הינה מדיניות עיצוב לאזורי הבניה ההיסטוריים ביפו. הרקע להכנת 
שהכירו באזורים אלו כבעלי ערכים  80-90המדיניות הוא הכנה ואישור של סדרת תכניות בשנות ה

המיוחדים של המרקם והמבנים עירוניים ואדריכליים מיוחדים וקבעו כי באזורים אלו ישמרו המאפיינים 
. 2012-המצויים בו. מדיניות העיצוב הציגה הנחיות עיצוב אחידות ושקופות במדיניות סדורה שפורסמה ב

הנחיות העיצוב באות לגשר בין הוראות התב"ע לבין הנחיות רכות יותר לנושאי עיצוב, המדיניות משלימה 
הנחיות מהנדס העיר לאזורים ההיסטוריים  את המסמכים הסטטוטוריים התקפים. המדיניות מהווה

 שבתחומה. 2606, 2572, 2570, 2563, 2551בהתאם לתב"עות ותשמש הנחיות מרחביות אזוריות לתכניות: 
 ההנחיות במדיניות עיצוב יפו מתייחסות לקווי הבניין תחום מותר על הבניה, לתנאים לניצול זכויות הבניה 

 חיפוי מעטפת הבניין לגגות, לפתוח המגרש ולשיפוץ.להקלות, לעיצוב ותכנון הבניין, ל
 

 דורון ספיר: אתה יכול לפרט לגבי נושא ניצול זכויות הבניה.
אלעד דמשק: חלק מהתב"עות מאפשרות זכויות נוספות תמורת השארת חלקים בעלי ערך אדריכלי של 

שנשמרים ולאופי  המבנה הקיים. ההנחיות מגדירות את הקריטריונים לבחינת החלקים ההיסטוריים
 התוספות. 

 יש תיקוני מלל שיש להכניס לדרפט.
 לאזורי הבניה ההיסטוריים ביפו –שם המדיניות : מדינות עיצוב יפו 

 בתחולת מדיניות העיצוב יוגדרו האזורים בהם מדיניות העיצוב תשמש הנחיות מרחביות אזוריות.
 דורון ספיר: מה ההגדרה לבניין  היסטורי?

והלאה מתהליך  1858תוכניות של יפו מגדירות שימור מרקמי. מדובר באזורים שנבנו ברינת מלוא: ה
 והיציאה מחומות יפו העתיקה ועד ימינו, היה ונמצא שיש ערכים לשמירה. תמכירת הקרקעות העות'מניו

 דורון ספיר: זה רק שימור מרקמי?
ולהוסיף זכויות בהתאם לתוכנית  רינת מילוא: היה ויש ערכים בתוכנית ולא מסומן לשימור אפשר לשפץ

 הקיימת. בוחנים בשטח את הבקשה.
דורון ספיר: בית לשימור הוא מוגדר עם ערכים אדריכלים שהצוות קבע שהוא ראוי להתייחסות  אם 

 ? 1940לקבל אחוזים והצוות קובע אם לתת לו אחוזים או לא.  מה השנה הכי מוקדמת שזה קרה. 
של  30-זו שיש בתים מתחילת המאה של בניה ערבית, יש בניה של שנות ההלל הלמן: הבניה ביפו היא כ

 סגנון בינלאומי של בתי העשירים  ואח"כ מקום המדינה הבניה של בתי העשירים ובנייני שיכון.
 דורון ספיר: מה עם כל המבנים שנבנו עד קום המדינה שיש להם ערכים היסטוריים?

 קמים הנחיות העיצוב לא חלות על אזורי השיכונים.רינת מילוא: התב"עות הגדירו שימור מר
 נתן אלנתן: כל הבניה שהיא לא שיכונים.

 אלעד דמשק: המדיניות לא חלה על בניני שיכון מבנים אחרים נבחנים בהתאם לביתר המבוקש. 
 דורון ספיר: נניח שהבניין תואם את הנחיות הבאוהאוס, מה מגדיר את הבניין ומי קובע את השימור.

עד דמשק: יש מבנים שיש להם ערך מסוים לשימור. האינטרס הוא משותף של מבקש הבקשה ושלנו אל
 לשמירת החלקים בעלי הערך האדריכלי.

דורון ספיר: הבעיה שאין הגדרה ברורה כי כשנותנים לצוות את האופציה להחליט אם לתת תוספת בניה 
 או לא  זו בעיה.

 שענה על הערכים השימורים. כלומר השנה לא קובעת. 1997בנין מנתן אלנתן: בוועדת השימור החלטנו על 
 שנת  שאישרנו תוספות?48דורון ספיר: האם יש בנינים אחרי 

 הלל  הלמן: חלק מהמטרות של מדיניות עיצוב שהכול יהיה גלוי. 
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חזית מסחרית: "קומות הקרקע תשמש ברובה למסחר,  4.08אלעד דמשק: יש תיקון מילולי לסעיף 
 5-ימוקם בחזית הפונה לרחוב". מדיניות עיצוב יפו תהיה לכל התכניות המוצגות במסמך, בנוגע ל המסחר

 התוכניות שצוינו לעיל, אותו קובץ "מדיניות עיצוב יפו" יהווה הנחיות מרחביות אזוריות. 
ריטה דלל: הנחיות המרחביות מפורסמות באתר האינטרנטי אנחנו מבקשים לבודד את הנושאים להיכן 

המסמך הופך להנחיות מרחביות ולא לשלוח את עורך הבקשה לחפש איפה זה נמצא ושנית לרשום באותו 
 סגנון ולקבוע באותן הנחיות מרחביות אזוריות  מה כן חל מההנחיות המרחביות הכלליות.

 
  

 הועדה מחליטה:
ון ומגרשים שנקבעו לאשר את ההנחיות המרחביות האזוריות לבניינים )למעט מבנים לשימור, בנייני שיכ

  2606, 2572, 2570, 2563, 2551לגביהן או עתידות להיקבע הנחיות עיצוב מכוח תכנית ( שבתחום תכניות 
 בהתאם לחוו"ד צוות

 
: דורון ספיר, ליאור שפירא, נתן אלנתן.משתתפים

 
 


