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  א"תמ ,בינוי פינוי תכניות ,דרכים במגוון למגורים בבנייה עירונית התחדשות  שנים מזה מעודדת גן רמת עיריית

.מבנים של מחדש ובנייה והריסה ,קיימים למבנים ותוספת חיזוק : תיקוניה על 38

  במקביל ,העירונית ההתחדשות את לעודד היתה מטרתן אשר שונות תכניות ג"ר בעיר אושרו השנים במהלך

  ,אדמה לרעידת מבנים לחזק היתה הראשונית מטרתה אשר זו תכנית ,38 א"תמ תכנית את הכינה ישראל מדינת

  מנת על   .ישראל מדינת בערי עירונית התחדשות לביצוע מרכזי כלי ,בה שהוכנסו והתיקונים השנים במהלך הפכה

  שהינם ,38 א"בתמ  23.ס לפי תכניות הוכנו המשתנים העיר לצרכי התואם ,מושכל באופן 38 א"בתמ להשתמש

  לתשתיות ביחס לעת מעת נבחנו אלו תכניות  .העיר למדיניות 38 א"תמ את המתאימות עירוניות תכניות

  העיר צרכי את התואם ראוי עירוני לתכנון ביחס ולישימותן הכלכלית לכדאיותם , הקמתן לצורך הנדרשות

.ומדיניותה

  המתאר בתכנית  ותיקונים ערר ועדת החלטות, משפט בית פסיקות גם , 38 א"תמ לתיקוני נוספו הזמן במהלך

  המקומית הועדה למליאת להצגה ומובאת כעת בעיר המונהגת אחת מדיניות לכדי גובשו אלה נדבכים , הארצית

  זו מדיניות אישור  .38 א"תמ פ"ע להיתר בקשות לאשר בבואה המקומית הועדה כמדיניות וקיבועה אישורה לצורך

  התכנית גם תאושר במסגרתה ,לעיר כוללנית מתאר תכנית לאישור עד זאת כל ,תכנונית ודאות לכדי יביא

.38 א"לתמ  העירונית



1.1.1980בנין קיים שקיבל היתר בניה לפני 

להריסה  המבנה אינו מיועד 
)משפטפי תכנית או צו בית על (

חלה 38א "תמ

מגרש ריק 

–או /ו –

בנין קיים ללא היתר  

 –או /ו –

  1.1.1980קיבל היתר אחרי 

-או /ו –

להריסה  מיועד המבנה 

)על פי תכנית או צו בית משפט(

-או /ו –

413פטור מצורך בחיזוק לפי תקן 

לא חלה 38א "תמ

413לא פטור מצורך בחיזוק לפי תקן 
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ע"פ תב"ד ע"יח

ד מרבי"יח' מס

38א "ד לפי תמ"יח

תוספת 20%עד 

ד בקומת גג חלקית"יח

ד בקומות תוספת"יח

  מדרוני במגרש :הערה
 תותר תכנית פ"ע כהגדרתו

 מספר על מדרון דירות תוספת
  .המירבי הדירות

שטח קומה חדשה מורחבת

  תוספת אחרי ,קיימת ממוצעת קומה :הסבר
בקומה קיים ד"יח לחלק  ר"מ 25 לפי שטח

גודל ממוצע לדירה קיימת

  הפחתת אחרי( כולל בניה שטח :הסבר
  דירות 'מס לחלק )משותפים שטחים
קיימות

ד "יח
בקומת  
תוספת

יתרת שטח הקומה המפולשת 
המורחבת

גודל ממוצע לדירה קיימת

ד "יח
בקומה  
מפולשת

מינימלי מגרש ר"מ 450 / ד"יח 6 :'ב מגורים' :לדוגמא

בתוקף 30/על פי ג

  קטן ד"יח סך בהם במצבים
  ח"דו פ"ע הצפיפות ממכפיל
  שמאית בדיקה או החוקרת
  רשאית , הועדה של מעודכנת

  עד דירות תוספת לאשר הועדה
  פ"ע המותרות מדירות 20%

  א"תמ למעט החלות התכניות
  כי נדרש(  כחוק לפרסום בכפוף,38

)ר"מ 80 מעל דירות גודל ממוצע

| הסבר ודברי המדיניות עיקרי :גן ברמת 38 א"תמ

משטח קומה  50%
מורחבת

ר"מ 50

ד "יח
בקומת גג 

חלקית

  שטחים הפחתת לאחר :הערה
משותפים
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ד בקומה מפולשת"יח

+

+

=

   היחידות כל סך את לחלק ניתן
  ,הגג בקומת לרבות ,הבניין בכל

מיטבי תכנון המאפשר באופן

  הפחתת לאחר :הסבר
בהיתר קיימים שטחים

לחלק

לחלק

לחלק

הוראות מעבר:
,  7.8.2016בקשות שנקלטו לפני  

אך לא    30/פ ג"הצפיפות תחושב ע
פ מכפיל  "הדירות ע. תעלה על מס

.המופקדת 53/בתכנית ג
  7.8.2016בקשות שנקלטו לאחר 

אך לא   30/פ ג"הצפיפות תחושב ע
פ מכפיל  "הדירות ע. תעלה על מס

ח החוקרת  "השמאית של דו
החלטות +   53/גבהתנגדויות 

פ טבלה "ע  9.11.17מליאה מ 
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ע"תב

:הבאות התכניות פ"ע זכויות

:עיקריים שטחים

  ראשית תכנית או 340/רג
  יעוד לפי אחוזים – אחרת

הקרקע

זכויות תוספת – 11/ג

דירתי למחסן עיקרי שטח – 15/ג

גג דירות / חדרי – 21/ג

:שרות שטחי

מרתפים - 3/ג

  קומתי למחסן שרות שטח – 15/ג
  שטח נוצל שלא ככל ,במרתף או

דירתי מחסן

  מדרגות שטחי חישוב– 19/ג
שרות כשטחי

:הערות

 לכלל 15/ג לפי מחסנים
החדש בבניין הדירות

38א "תמ

:הערות

21/ג תכנית מכח זכויות במקום אלו יבואו , 38 א"תמ פ"ע ,עליונה חלקית לקומה זכויות שניתנות ככל•

)30/ג( ע"תב פ"ע הזכויות היקף במניין 11/ג תכנית תבוא לא ,חיזוק במסלול•

  יבואו לא ,בהיתר נבנו שלא שטחים .מורחבת ,בהיתר קיימת קומה על מבוסס התוספת קומת שטח•
השטח בתחשיב

  על בחישוב תבוא חלקית מפולשת .בפועל קיימת זו וקומה במידה ינתנו מפולשת קומה סגירת זכויות•
היחסי חלקה פי

  הזכות שמורה המקומית לוועדה כי יודגש .38 א"בתמ לאשר שניתן מרבי זכויות סל מציג החישוב•
הספציפית הבקשה ותנאי לנסיבות ובהתאם דעת שיקול פי על מופחת זכויות היקף לקבוע

  ,זו למדיניות מאוחרות שיהיו ככל א/3 תיקון ותכולת שטחים חישוב אופן לגבי ערר ועדות החלטות•
.דין לכל בהתאם יחולו

קומות  2.5תוספת עד 
פ מורחבת"קיימות ע

: הרחבת דירות קיימות
ר"מ 13 עד

סגירת קומה מפולשת  
עד קונטור קומה מורחבת

היקף זכויות  
בניה מרבי
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הגשת כתב  חובת : שיפוי
לשיפויהתחייבות 

כחוקיגבה : היטל השבחה

מרחב מוגן

 ר"מ 12 לפי ד"ממ
 לכל שרות שטח

  .החדש בבניין ד"יח

  פתרון פ"ע לחילופין
  י"ע המאושר אחר

העורף פיקוד



גובה בינוירוחב דרך
זיקת הנאה במפלס הקרקעקווי בנין

הערותרוחבצידיאחוריקדמי
  

או  , או פחות' מ 7
  8מוצא דרך ללא 

או פחות' מ
בשיקול דעת מהנדסת העיר -או תכנון תנועה /או תכנית בינוי ו/נדרש תכנון כולל ו

מטר 8

ג+7+ק

יותר להבליט  (' מ 4
)'מ 1 -מרפסת ב

'מ 3

   '  מ 3
יותר להבליט  (

מסתור כביסה  
)'מ 0.5 -ב

:הערה
בבקשות  

שהוגשו עד 
,  2016אוגוסט 

יהיה   צידיקו 

'מ 2.7לפי 

'מ 1

מרתף מתחת לשטח זיקת  
'  מ 1.5יהיה בגובה , ההנאה

ממפלס המדרכה

מטר 9

מטר 10
יותר להבליט  (' מ 3

)'מ 1 -מרפסת ב

מטר 11

ללא הבלטת  (' מ 2.5
'  מ 3 -או-) מרפסות

יותר להבליט מרפסת (
)'מ 1 -ב

'מ 2ג+8+קמטר או יותר 12

, בקו בנין אפס
בסמכות הועדה  

לדרוש זיקת הנאה  
'מ 1של 

 

:הערות
קולא תותר הבלטת מרפסות מעבר לאותו אבל , הרוזטהיקבע קו הבנין לפי , פ הטבלה"קדמי עפ רוזטה קטן מקו בנין "במקום בו קו הבנין ע

)לבניה בקיר משותף נדרש אישור מקדמי(ע "לפי שיקול דעת מה ע"התבפ "או ע' מ 4קו הבנין הצידי יהיה  -במקום בו תותר בניה בקיר משותף 
.ע"בשיקול דעת מה) קו הבניין הגדלת(בוגר קו בנין קדמי לצורך המנעות מכריתת עץ התאמת תותר 

ובלבד , מזגנים וכדומה, דודי שמש, שרות למעליות, לצורך יציאה לגג, הגג העליון של דירת הגגתותר הקמת מתקנים ומערכות טכניות מעל 
הבניןשהמתקנים והמערכות יוסתרו במסתור יעודי המשתלב בעיצובו ובמראהו הכללי של 

)30/ג(העיר מהנדס באישור , או חריגה מקו בנין לצורך אלמנט חיזוק, מדרגות/ מעלית / ד "בניה בקו אפס צידי או אחורי לצורך ממבחלופת חיזוק תותר 
ח  "מועד אישור דו( 7.8.16יחולו גם על בקשות שנקלטו לפני , מטר 10 -ברוחב דרך קטן מ, זיקת הנאה ומרתף, הנחיות לקו בנין קדמי: הוראת מעבר

וטרם נדונו בוועדה)  החוקרת 
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:מתאמים סביבתיים

אזור בו הבדלי טופוגרפיה  
משמעותיים

תוך מתן דגש על הפחתת ההשפעה של הבינוי , תוגש תכנית בינוי למתחם. הבקשה תבחן לגופה
המוצע על סביבתו

דגש על הפחתת ההשפעה של הבינוי המוצע על סביבתויינתן . הבקשה תבחן לגופהסביבה צמודת קרקע

בנין לשימור
  19 -ו, )'ו(' א 14יחולו סעיפים , 90/על בניינים הכלולים ברשימת המבנים לשימור בתכנית ג

פ החלטת ועדת השימור"היקף ואופי הבניה יהיו ע. בהוראות התכנית הראשית

במסלול הריסה ובניה אלא לאחר הכנת תכנית לאיחוד חלקות עם חלקה גובלת 38א "לא תותר תמר"מ 360 -מגרש קטן מ

.בלבד ע"תבפ "מבנה ע יותר, חלקהעל חלקי  38א "לא יותר מימוש של תמבניה על מחצית חלקה

איחוד חלקות

זאת בכפוף להסכמת בעלי הזכויות  . יותר איחוד חלקות סמוכות לצורך מתן פתרון תכנוני נאות
חלקות שלאחר  . בנין בלבד קוימפורטת לאיחוד חלקות ושינוי במקרקעין ובכפוף לאישור תכנית 

ידרשו להוסיף שטח מבונה ושטח חצר לצרכי ציבור בהתאם  , ר ומעלה"מ 900שטחם יהיה  איחוד
בעת אישור הבקשה הפרוגרמטייםלצרכים 

:מתאמי צפיפות

דירות קיימות בהיתר
,  במקרים בהם לא נמצא היתר. פ דירות שנבנו בהיתר"מספר הדירות המותר החדש יחושב ע

פ תשריט הבית המשותף"לאשר את בסיס החישוב ע, שיקול דעתהפ "ע , רשאית הועדה

ד"יח 1-2מגרש בו 

  א"התמצפיפות . קומות תוספת טיפוסיות בלבד וללא קומה מפולשת 2.5: ד"מופחת זכויות ויח מימוש
 מכחלא תהינה הבלטות . ד מכל תכנית הגגות"לא יותרו זכויות ויח. ד למגרש מינימלי"יח 6תחושב לפי 

פ המלצת  "ד בהקלה ע"תוספת יח. ע לעניין קו בנין צידי ואחורי"בנוסף לא תותר חריגה מתב 33/תכנית ג
דירות בקומה טיפוסית לא יפחת מ  . מס(גובה הבינוי  בהתאם  לדירות  המתוכננות . הועדה ד"ובשקע "מה

ע  "ובשיקול דעת מה) 2

א"ד לפי תמ"יח 6עד + ע "ד לפי תב"יח' מסד"יח 3-4מגרש בו 

מגרש כולל שימוש מסחר
תותר תוספת יחידות במגרש  . הקייםבבניין המוצע לא יפחתו משטחי המסחר בבניין שטחי המסחר 

ר בנוי בהיתר של מסחר"מ 50לכל  ד "יח 1בהיקף של , זה

| הסבר ודברי המדיניות עיקרי :גן ברמת 38 א"תמ ובניה לתכנון המקומית הועדה | הנדסה אגף | 

בעת אישור הבקשה יותנה מתן ההיתר  . בהתאם לפרוגרמה לצרכי ציבור המתעדכנת באופן שוטף יבדקלכל בקשה ד  "תוספת יח 20%ל מעל  פרוגרמטימענה 
לצרכי ציבור הפרוגרמטיבפתרון 
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:שכונתייםמתאמים 

חרוזים
בהתאמה לתכנית אב שכונתית 38א "יותר מימוש תמ•
1:2.5המרבי יהיה  מכפיל הצפיפות•
ע"בתבבהסכמה או , הגובל בדרך אבא הלל לבניןתקבע זיקת הנאה לגישה , אסף' ברח א"לתמבבקשה •

שיכון ותיקים
2017שאושרה במרץ  שכונתית אב בהתאמה לתכנית 38א "יותר מימוש תמ•
קווי בנין וכדומה, קומות' מס: תכנית האב קבעה הנחיות בנושאים שונים• הלל

רמת השקמה
2017שאושרה באפריל  בהתאמה לתכנית אב שכונתית 38א "יותר מימוש תמ•
קווי בנין וכדומה, קומות' מס: תכנית האב קבעה הנחיות בנושאים שונים•

הגפן ונחלת גנים

בהתאמה לתכנית אב שכונתית 38א "יותר מימוש תמ•
הריסה ובניה ואזורים למיצוי זכויות בתוכניות חלות בלבד, עיבוי, פינוי בינוי: תקבע את אופן ההתחדשות התכנית•
זיקות מעבר וכדומה, קווי בנין, קומות' מס: התכנית תקבע את אופי ההתחדשות•

קריית בורוכוב

תל בנימין

הר אברהם

38א "לא יותר מימוש לפי תמהבורסה

הראשונים

אב שכונתית בהכנה תכנית•
הריסה ובניה ואזורים למיצוי זכויות בתוכניות חלות בלבד, עיבוי, פינוי בינוי: תקבע את אופן ההתחדשות התכנית•
זיקות מעבר וכדומה, קווי בנין, קומות' מס: התכנית תקבע את אופי ההתחדשות•

לב העיר

בנים ומרכז העיריד ל
שיכון מזרחי

נווה יהושע

הבילויים  

מתחם נגבה

ל"האצ' ברח 77-78בתחום הכרזת  38א "לא יותר מימוש תמרמת עמידר

| הסבר ודברי המדיניות עיקרי :גן ברמת 38 א"תמ ובניה לתכנון המקומית הועדה | הנדסה אגף | 
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ח החוקרת  "מכפיל מדיון בדושכונהאזור

07.08.16בהתנגדויות מיום 

2.5חרוזיםא

3.0ראשוניםב

3.0ג+ב+אהעיר מרכז ג

3.0הגפןד

3.5נחלת גניםה

3.0יד לבניםו

3.5תל יהודהז

3.5מתחם נגבהח

3.5שיכון מזרחיט

3.5מרום נווהי

3.5ויים"הביליא

3.5רמת השקמהיב

2.25)פ תכנית האב"ע(ותיקים  שיכון יג

53/מכפיל גשכונהאזור

3חרוזים, שיכון ותיקים1

3.5)יתר אזורי העיר(2

5.25רמת השקמה3

3.5נוה יהושע, רמת עמידר4

A 4)דרום(דרך אבא הלל

B4בוטינסקי'דרך ז

C3.5ה"הרא' רח

D4ארלוזורוב' רח


