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פתיחה  

כפי"החיזוקמתחמי"ששתעבורהעירוניתההתחדשותמדיניותאתלהגדירהואהמדיניותמסמךמטרת
.מיטבייםבדפוסיםהתחדשותםאתולאפשר–בעיר38/1הרבתכניתשהוגדרו

עלוחברתייםתנועתיים,כלכליים,עירוניים,אדריכליים–שוניםבהבטיםמפורטותנבחנוהמתחמיםששת
.עבורםההתחדשותלמדיניותהיסודקוויאתלקבועמנת

שיתוףהליךלצדשמאיתובחינהפרוגרמתיתבחינה,תחבורתיתבדיקהנערכההמדיניותמגיבושכחלק
.השוניםבמתחמיםופרטניעירוניכללציבור

אתמיטביבאופןלהטמיעבמטרההמהלךבחשיבותההכרהמתוךתחומירבצוותשלעבודהכללהתהליך
.המתחמיםלהתחדשותיציבבסיסשתהווהכךהמוצעבמדיניותהשיקוליםכלל

מידתאתלצמצםמנתעלוהיזמיםהמתחמיםתושביעבורוהןהעירייהבידיכלילהוותמיועדזהמסמך
לתושבייותרטובהעירוניתאיכותשייצרועירוניתהתחדשותתהליכיולאפשרהתכנוניתהוודאותחוסר

.ובעתידהיוםהשרוןהוד

לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה38א "אישור תמ

והוגדרו ששת מתחמי החיזוק38/1אושרה תכנית הר 

הועדה אישרה מתווה לחישוב זכויות  -חישובי זכויות  38/1הר 

הפקדת תכנית המתאר  

הכנת מסמך מדיניות להתחדשות מתחמי החיזוק

החלטת ועדה להליך שיתוף ציבור בנושא מתחמי החיזוק

הליך שיתוף ציבור כלל עירוני ומתחמי

תיקוף מסמך המדיניות ובחינה שמאית

המקומיתבועדהאישור מסמך המדיניות 

2003

2015

2015

2017

2018

2019

2019

2020

2020

ציר התקדמות התהליך
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38/1מתחמי החיזוק הר –רקע 

( 2015)ומתחמי החיזוק 1/38/הר

1/38/הר–נספח בינוי עקרוני : מתוך

38א"תמפרויקטייישוםלעודדמטרתה,38א"תמשל23סעיףמתוקף1/38/הרתכניתהשרוןבהודאושרה2015בשנת
הריסהבמסלול)העירברחביא"בתמהקבועעלנוספתלקומהזכויותמתןי"עזאת(חיזוקפניעל)ובנייההריסהשלבמסלול

אתלעודדצורךונמצאירודהבנייניםשלהפיזיהמצבבהם',החיזוקמתחמי'-מתחמים6אותרוהתכניתבמסגרת.(ובנייה
38א"תממימושבמסגרתשיתאפשרו2.5-למעברקומות3.5שלתוספת-נוסףתמריץנקבעאלומתחמיםעבור.חידושם
.קומות6שלתוספתכ"סהכלומר-ובנייההריסהבמסלול

המבטיח עמידות בפני רעידות אדמה413ולא עומדים בתקן 1980מבנים שנבנו לפני *

כמותמשמעותיתגדלה38/1/הרמאישורכתוצאה•
38א"תממתוקףבניהלהיתריהבקשות

לא,מתחםלכלממוקדבאופןהתייחסהלא1/38/הר•
מקסימוםאומינימוםרףהניחהלא,צפיפויותהגדירה

להתחדשותהתייחסהולא,הצפויההדיוריחידותלתוספת
הסובבהמרחבשלואופיוהציבוריהמרחב

הזכויותמסלהחורגותבמתחמיםרבותבקשותהתקבלו•
לשכונותהמתאימהמהקיבולתוחורגותבתכניתהמוגדרות

התחדשותמתחמיוהגדירההמתארתכניתקודמהבמקביל•
מדיניותהמחייביםעירונית

הזכויותסלאתהמבהיריםמסמכיםשניאישרההוועדה•
38א"תמלתיקוניבהתאםהמתחמיםבששת

(5.11.2017-ו5.7.2015מיוםהמקומיתהועדההחלטות)

קיים צורך בהכנת מסמך מדיניות למתחמי החיזוק לצורך קבלת  
החלטות וקידום תהליכי ההתחדשות בדפוסים המתאימים

1/38/משמעויות מרכזיות של הר
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מסמך המדינות למתחמי החיזוק

מתחם שרת. 1

מתחם בן גוריון. 3

מתחם גיורא. 6

מתחם התחייה. 2
מתחם הרשות. 4

מתחם יסוד המעלה. 5

כפי שהוגדרו בתכנית  , המסמך מגדיר מדיניות לכל אחד ממתחמי החיזוק
סביבתו העירונית , על בסיס בחינה של נתוני המתחם הפרטניים, 1/38/הר

תהליך שיתוף ציבור ובחינה שמאית  , וההקשר הרחב

מטרת מסמך המדיניות  
המסמך ישמש ככלי עבודה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה לצורך קבלת החלטות והגדרת אופן יישום ההתחדשות 

:  תוך בחינת הפתרונות התכנוניים בדגש על ההיבטים הבאים , העירונית במתחמי החיזוק

פרוגרמה

תנועה וקישוריות

עיצוב עירוני

צפיפות

מסלול קידום

הנושאים בהם עוסק המסמך  

כמות יחידות דיור   

הגדרות לאופן קידום הפרויקט

'קומות וכו, אופי הבניה–הנחיות לממשק עם המרחב הסובב וטיפול במרחב הציבורי 

גני ילדים שירותי קהילה, בתי ספר

חניה  ופתרונות נדרשים  לטיפול העירייה , עומסי תנועה
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לצאתמחייבתעירוניתהתחדשות<מתחמיתבראיההתחדשות
,ציבורמבני)תשתיותזמינותבסיסעלולהתקדםהעירונילמרחבהבנייןמרמת

להתחדשותעדיפותתינתןכןעל.כמכלולעירוניותואיכויות('וכדחניה,כבישים
ותוסיף,החייםסביבתכללשלוהתחדשותשיפור,הסדרהשתקדםמתחמית
.הציבורילמרחבורלבנטיותעדכניותאיכויות

נבחןמתחםכל<לסביבתהומותאמתפרטניתההתחדשות
תוךפרטניתולהסדרהעירונילעיצובהמלצותניתנו.פרטיוכמקרהבקפידה

המשפר,הקיימתהרקמהעםורגישמתאיםממשקיצירת;בקייםפגיעהצמצום
.וקישוריותנגישותתנועה,הליכהמאפשרהכוללתהעירוניתהאיכותאת

אתהמאפשריםמינימלייםמכפיליםהוגדרו<ומגוריםאוכלוסייה
.האוכלוסייהלתוספתהפרוגרמתיותהמשמעויותויינתנוהפרויקטיםקיום

הוספתשתאפשרמפורטתשמאיתבחינהפיעלנקבעומתחםבכלהדיוריחידות
.יחידותמינימום

תעודד הליכה נוחה התחדשות המתחמים <תנועה וקישוריות 
והתניידותיכולת תנועה , גישה תאפשר איכות חיים לתושבים, ובטוחה

בטוחה ויעילה

גיבושבמסגרת<הציבורושיתוףההתחדשותתהליךניהול
ההתחדשותמתווהעלרבותשהשפיענרחבציבורשיתוףהליךנערךהמדיניות

השחקניםכללביןסנכרוןבסיסעלההתחדשותהליכישלוויסותואפשרהמוצע
.התהליךלמינוףהעירוניבמרחב

ולכןכלכלי–חברתימהלךהםהתחדשותתהליכי<וקהילהחברה
.מיטביבאופןהתהליכיםלליוויפועלתהעירייה
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מסמך המדינות למתחמי החיזוק

מדיניות התחדשות מתחמי החיזוק  
= איכות עירונית למרקם הוותיק של הוד השרון  

התחדשות עירונית  מוקפדת ועדינה
(  מכפילים מינימליים)ד חדשות "הפחתת יח•
הוספת איכויות עירוניות ציבוריות  •
ישימות כלכלית לעידוד התחדשות•

אוכלוסייה ומגורים

קישוריות

ראייה כוללת

חברה וקהילה

ניהול התהליך

התחדשות מותאמת

כדאיות לקידום -כלכלי
הפרויקט

צביון העיר ושדרוג  -עירוני
המרחב הציבורי 

שיפור איכות -חברתי
מסמך  החיים לדיירי המתחם

המדיניות
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מסמך המדינות למתחמי החיזוק

מתחםלכל.ע"תבבמסגרתובניההריסהבמסלולמתחמיתהתחדשותתעודדהמדיניותתכנית<<מתחמיקידוםמסלול
למבניםהיתריםקידוםשל"הירוקמסלול"ה.מתחמיםתתיאומתחמיםבסיסעלהפרויקטלקידוםמועדףמסלולהוגדר

.במסמךשיוגדרכפיעירוניתהזדמנויותבמימושפוגעיםשאינםבמקומותרקויקודםזהממסמךחלקאינובודדים
למרחבורלבנטיותעדכניותאיכויותותוסיף,החייםסביבתכללשלוהתחדשותשיפור,הסדרהתקדםהמגוריםהתחדשות

.הציבורי

עלהמקומיתהרשותתמליץע"תבבמסלולמתחמיבאופןשיקודמוהחיזוקבמתחמי>>החיזוקבמתחמיהשבחההיטל
המדיניותאתהתואמיםומתוניםמתאימיםבהיקפיםהתחדשותלעודדמנתעלזאת*25%שלמופחתהשבחההיטל

.החלקיהפטורמתןאתהועדהתבחן26.07.20מתאריךחודשים36בתום.בהתאםיעודכנוהדיוריחידותמכפילי.העירונית

(הנדרשיםולאישוריםהמליאהלהחלטתבכפוףותהיהובנייההריסהבפרויקטבודדבנייןעלתחוללאההפחתה)*

היסודהנחותעלהמושתתשמאיתחשיבבסיסעלדיפרנציאליבאופןמתחםבכלנקבעהדיוריחידותמכפיל<<צפיפות
.זהבמסמךופורטושנקבעו

שטח.ר"מ105יהיההחיזוקבמתחמיההתחדשותבפרויקטיממוצעדירהשטח<<הבינויונפחממוצעדירותשטח
לצמצוםעירוניעיצובהמלצותיינתנובמסמך.הדיוריחידותלהפחתתבהלימההבניהנפחיאתלצמצםמנתעלזאתפלדלת
.הקיימתהרקמהעםורגישמתאיםממשקויצירתבקייםפגיעה

החיזוקבמתחמיכימוצע.ההתחדשותהליכיאתמאטהולכןהפרויקטיםמרווחיותמורידההחניהתקןהגדלת<<חניה
אחריםלשימושים.אחדחניהמקוםיוקצהבפרויקטמגוריםיחידתלכלכלומר.מחייבכתקן1:1שלחניהתקןיקבע
.הרווחואחוזיהמכפיליםלקביעתהשמאיתבבחינהבחשבוןנלקחהזוהגדרהכילצייןחשוב.תקןפיעלחניותיוגדרו

צרכיאתמתארוהואמתחםכלשלהסופיתהצפיפותפיעלעודכןהפרוגרמתיהתחשיב<<ציבורלשטחיפרוגרמה
ומטלותהציבורלצרכילדאוגהמקומיתהרשותשלמתפקידה.במתחמיםהאוכלוסייהלתוספתהעתידייםהציבור

.המדיניותבמסמךמפורשבאופןיצוינוהיזםעלומושתותלמתחמיםשהוגדרוציבוריות

.בלבדלמתחמיםדופןצמודיתנועהשיפוריאודרכיםלהרחבתהנדרשותמטלותיגדירהמדיניותמסמך<<תנועה
נוחההליכהתעודדהמתחמיםהתחדשות.עירוניתהכללהתחבורהבמדיניותוישולבוכנספחיצורפונוספותהמלצות
.ויעילהבטוחהוהתניידותתנועהיכולתלתושביםותאפשר.ציבוריתבתחבורהושימושובטוחה

.38תמאתוקףפקיעתשלבמידהגםיבוטלולא38/1הרזכויות<<38א"תמביטוללאחרהתכניתזכויותדין

משמעויות  –קווי יסוד 
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מדינות התחדשות עירונית
38/1/הר–למתחמי חיזוק 
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מתחם שרת.1

שרת כתובת

6455 גוש

497-501 ,494 ,509 חלקה

דונם8.59-כ שטח

ד"יח150 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר  "מ60 גודל דירות ממוצע

; ד בקומה עם כניסה אחת "יח4, קומות4בניינים בעלי 3, שטח לא מבונה' כולאים'מבני מגורים  ה:מבנים7
מספר כניסות נפרדות לאורך הבניין, ד בקומה"יח8-10, קומות3, מבני שיכון טוריים' רכבת'שיכוני 4

טיפולוגיית מבנים

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון

ממערב לרמתיים, ממוקם בקרבה למרכז העיר•
' רמות השבים'-ממוקם בגבול הצפוני של העיר וגובל עם יישוב כפרי -' גבול'מתחם •
קרקעבצמודימתחם שיכונים המוקף -המתחם שונה פיסית מהמרחב הסובב אותו  •
בסביבה של בתים צמודי קרקע( גג+ קרקע .ק+ קומות 6בנייה עד )מגדירה עיבוי מתון יחסית 2050/תכנית המתאר הר•

קרקעבצמודימתחם שיכונים מוקף •
וצפיפות גבוהה יחסיתבתכסיתמתחם הבנוי •
צדיומאסף המאפשר חנייה משני ' רח-ממוקם על רחוב שרת •
מחברים בין כניסות המבנים–שטיין וביאליק באמצעות שבילים פנימיים ' מקושר לרח-נגישות רכב מוגבלת •

שרת

מבני שיכון  רכבות–רחוב שרת מבנה מסחרימבני שיכון–רחוב שרת 

מושב רמות השבים

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

ס יגאל "בי
אלון

ל"כפר מל

מרכז 
נוער

בית 
כנסת מגרש פנוי

ייעודי קרקע בסביבת המתחםהקשר עירוני ומרחב ציבורי
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מתחם שרת.1

150 יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

2.67 מכפיל  

401 יחידות דיור לאחר  
התחדשות

251 תוספת יחידות דיור  
חדשות

828 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

עיצוב עירוני  

מסלול לקידום  

מבני מגורים הבינוי יפנה לרחוב שרת וייצר חזית עירונית עם •
התכנית תשמור על היקף השטחים הציבוריים הקיימים במתחם וריכוזם בעורף המתחם •
התכנית תאפשר השלמת גריד הרחובות ליצירת רצף המעודד הליכה בין המתחם לבין המרחב הסובב  •
ניתן לשלב מסחר ושימושים ציבוריים בקומת הקרקע•
התוכנית תבצע הרחבה של רחוב משה שרת   •
שרת' החניה במתחם תבוסס על פתרון חניה תת קרקעי עם גישה מרח•

ד מעודכן "בנייה מלאה במתחם על פי מכפיל יח–1חלופה 
ע על כל מתחם החיזוק והמגרשים הציבוריים הצמודים  אליו"יש לקדם תב•
בשטח המתחם  על פי המכפיל שנקבע בבחינה השמאית ( 1/38/הר+38א "תמ)מימוש מלוא הזכויות •

ניוד זכויות/קרקע משלימה–2חלופה 
ע על כל מתחם החיזוק והמגרשים הציבוריים הסמוכים אליו"יש לקדם תב•
ד"יח300< ד במתחם "מימוש יח•
בכדי לאפשר יצירת איכות עירונית ומיצוי זכויות ללא העמסת יתר-מחוץ למתחם < שימוש בקרקע משלימה •

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

'  מס

בנינים
קומות

ד "יח

בקומה

ד "יח

בבניין

כ  "סה

יחד

A 513.5681405חלופה

B 510660300חלופה

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

A

B

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

A AA A A
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מתחם שרת.1

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

תרבות וקהילה

נספח תנועתי  
ימומשו  , לכן. 'מ23מוגדר כמאסף עם זכות דרך 2050/י הר"עפ-משה שרת  ' הרחבת רח•

.עצים ועוד, מדרכות, חניות: לשם שיפורו, ההפקעות לדרך לאורך הרחוב
(E–רמת שירות כיום )רמתיים-קידום תכנית להרחבת צומת משה שרת•
( משאבים+ שרת )פיתוח שבילי אופניים על צירים מובילים •
שרת במפגש עם רחובות השקמים ומשאבים' בדיקת קיבולת כיכרות על רח•

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-30מעון יום 

1גני ילדים

1בית ספר יסודי
1בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

שימור וטיפוח מלוא היקפה של התשתית הירוקה הקיימת במקום•

.תשתית קהילתית הקיימת בשכונה תישמר ותטופח•

צורך בפיתוח היצע שירותים נוסף יבחן בהתאם לצרכים עתידיים•
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מתחם התחייה.2

התחייה כתובת

6407 גוש

554;767 חלקה

דונם6.98-כ שטח

ד"יח68 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר "מ55-100 גודל דירות ממוצע

3-4, מבני שיכון4; ד בקומה עם כניסה אחת"יח4, קומות3-4+ רגולריים בעלי ק-מבנים א2: מבנים6
קומות3+ק: במבנה שטרם חוזק. סיימו חיזוק/ מבני קומות בתהליך 3. בעלי כניסה אחת, קומות

טיפולוגיית מבנים

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון
.  החלק המזרחי מומש ועבר חיזוק והחלק המערבי טרם מומש–מתחם החיזוק מחולק לשני חלקים •

החלק המערבי בלבד נותר למימוש התחדשות עירונית  

דונם1.7-כצ"שב, דונם1-פ כ"שצ< שטחי ציבור בקנה מידה שכונתי ואינטימי–בתוך המתחם •

תכניות פיתוח חדשות המוסיפות שטחים משמעותיים לצורכי ציבור ונותנות מענה כולל–מחוץ למתחם •

ובסמיכות יחסית לרחובות ונתיבים ראשיים בעיר  ומגדיאלדרך רמתיים –ממוקם בקרבה לשני מרכזים עירוניים •
לקראת פיתוח אינטנסיבי –חדשות משמעותיות לתכניותסמוך ; מצוי במרחב עירוני העומד בפני שינוי•
צמודי קרקע –בצמידות לכפר מלל ובצמידות לשכונת הבריח •
חדשהמיועד לפיתוח איזורהמתחם ממוקם בין מרכז העיר ההיסטורי לבין –בין וותיק לבין חדש •

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

ל"כפר מל

דרך רמתיים

מומש

התחייה

ים
דר

ה

ייעודי קרקע בסביבת המתחםהקשר עירוני ומרחב ציבורי
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מתחם התחייה.2

68 יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

2.88 מכפיל  

196 יחידות דיור לאחר  
התחדשות

128 תוספת יחידות דיור  
חדשות

422 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

עיצוב עירוני  

מסלול לקידום  

ההדרים  / התחיה ' הבינוי ישמר בניה מרקמית לאורך רח<  יש לשים דגש על חיבור למרקם הקיים •
וירכז את ייתרת הזכויות במבנה גבוה שימוקם בעורף המתחם בחלקו הדרומי בסמיכות לשכונה 

מוצע לאפשר ולבחון העמדות המתיישבות עם עקרונות המדיניות.  החדשה

במתחםהמוגדרהפתוחהציבוריהשטחהיקףעללשמוריש•

והסדרתםומרחביההתחיה,הדריםרחובותשלהרחבהתבצעהתוכנית•

(  מחייב.  )בחלק המערבי של המתחם–החלקות שנותרו למימוש 3ע משותפת על "מוצע לקדם תב•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

טיפוס
'  מס

בנינים
קומות

ד "יח

בקומה

ד "יח

בבניין

כ  "סה

יחד

A2954590

B117.56105105

3195סך הכול

A

B

התחייה

ים
דר

ה

B

A A

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

יה
חב

מר
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מתחם התחייה.2

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

תרבות וקהילה

נספח תנועתי  
'מ16התוכנית תבצע הרחבה של  רחוב ההדרים ל •
הדרים ואהבה, התחיה' הרחבה והסדרת מדרכות ברח•
בחינת קיבולת כיכרות ברח׳ הנשיאים במפגש עם רחובות  ההדרים והאהבה•
קידום תכנית  לרמזור ברח׳ סוקולוב פינת שד׳ הנשיאים•

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-31מעון יום 

1גני ילדים

2בית ספר יסודי
2בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

שימור וטיפוח מלוא היקפה של התשתית הירוקה הקיימת במקום•

.תשתית קהילתית הקיימת בשכונה תישמר ותטופח•

יבחן בהתאם לצרכים עתידייםשירותים נוסף צורך בפיתוח היצע •
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מתחם בן גוריון.3

המשאבים/ בן גוריון כתובת

6455 גוש

554;767 חלקה

דונם9.88-כ שטח

ד"יח124 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר "מ40-100 גודל דירות ממוצע

3, רכבת מבני שיכון טוריים'שיכוני 3; ד בקומה עם כניסה אחת"יח4, קומות3-4בניינים בעלי 5: מבנים8
מספר כניסות נפרדות לאורך הבניין, קומות

טיפולוגיית מבנים

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון
המתחם מורכב משתי חלקות בלבד•
סמוך למבנה מסחרי  •
פוטנציאל ליצירת רשת הליכה בטוחה ומקשרת ביניהם  -קרבה לשטחים ירוקים מגוונים ברמות שונות של פיתוח •
בסמוך למסחר קיים•
ילדים-ס יסודי יגאל אלון ולשני גני"סמוך לבי•

ממוקם במרחב העירוני הוותיק בין מרכז העיר לבין שכונותיה המערביות•
השדרה העירונית המובילה בעיר-סמוך לדרך רמתיים •
סמוך לרחובות ולנתיבי התחבורה הציבורית המרכזיים בעיר•
בתוך אזור מוטה התחדשות עירונית  •
שטחים ציבוריים פתוחים ומסחר, מצוי בסמיכות למרחב ציבורי הכולל מבני ציבור•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

גן האם

בן גוריון

ים
קמ

ש
ה

ים
אב

ש
מ

חורשה

גן האם

גינה ומסחר: שטח ציבורי מול המתחם כולל(חנייה פתוחה)אזור מזרחי ' רכבות'מבני שיכון אזור מערבי

ייעודי קרקע בסביבת המתחםהקשר עירוני ומרחב ציבורי

16



מתחם בן גוריון.3

124 יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

2.66 מכפיל  

330 יחידות דיור לאחר  
התחדשות

206 תוספת יחידות דיור  
חדשות

680 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

עיצוב עירוני  

מסלול לקידום  

:השלושה' דפוסי הבינוי יהיו מדורגים לכיוון צמודי הקרקע שברח▪

קומות7עד ( Aמבני )השלושה ' הנמכת המבנים לכיוון רח−

קומות  10עד ( B,Cמבני )בן גוריון ' מבנים גבוהים לכיוון רח−

.  בן גוריון' ציבורית לכיוון רח/ ניתן לתכנן קומת קרקע מסחרית ▪

יוסדרו מעברים ציבוריים בזיקות מעבר לחורשה שבעורף המתחם▪

יתוכנן פתרון חניה משולב למתחם כולו עם כניסה ויציאה משותפים▪

בן גוריון ומשאבים  בתחום התכנית  ' תבוצע הרחבת רח▪

.  ע כוללת למתחם כולו"או תב( תת מתחם)יש לקדם תבע על כל חלקה •

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

טיפוס
'  מס

בנינים
קומות

ד "יח

בקומה

ד "יח

בבניין

כ  "סה

יחד

A57428140

B2943672

C210660120

9332סך הכול

A
B

C

B

A A

B CC

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

A A A
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מתחם בן גוריון.3

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

תרבות וקהילה

נספח תנועתי  
התכניתבתחוםומשאביםגוריוןבן'רחהרחבתתבוצע•
גוריוןבבןאופנייםשבילהסדרתלאפשרכדימעברזיקתלהותיריש•
גוריוןבן-משאביםבצומתלרמזורהצדקבדיקתתבוצע•

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-31מעון יום 

1גני ילדים

3בית ספר יסודי
3בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

שימור וטיפוח מלוא היקפה של התשתית הירוקה הקיימת במקום•

.תשתית קהילתית הקיימת בשכונה תישמר ותטופח•

צורך בפיתוח היצע שירותים נוסף יבחן בהתאם לצרכים עתידיים•
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מתחם הרשות.4

דרך רמתיים/ הרשות  כתובת

6455 גוש

620 חלקה

דונם4.39-כ שטח

ד"יח68 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר  "מ70 גודל דירות ממוצע

. כניסות נפרדות לאורך כל בניין' מס, קומות3+ע.ק/ 3.5/ 3, מבני שיכון טוריים: 'רכבת'שיכוני : מבנים5
.הרשות ודרך רמתיים' כולל חזית פעילה במבנה היושב על פינת רח

טיפולוגיית מבנים

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון

מיקום אסטרטגי במרחב העירוני בסמיכות למשרדי  < על דרך רמתיים השדרה העירונית המובילה בעיר , נמצא במרכז העיר •
העירייה ומגוון מבני ציבור ברמה העירונית 

שעתידה להפוך לציר אינטנסיבי ולכלול הסעת המונים  –כולל חזית מסחרית לדרך רמתיים •
6בנייה עד , בליבו של מרקם עירוני אינטנסיבי המאפשר חזית מסחרית;בתוך אזור מוטה התחדשות עירונית וריבוי תוכניות •

(2050/לפי נספח תבנית הבנייה הר)קומות 30-16קומות ושילוב מגדלים בגובה 
.דרך רמתיים-בן גמלא –התלמיד –בין הרחובות הרשות –מתחם הרשות עתיד להפוך לחלק ממתחם מגורים רחב יותר •

מיועד להתחדשות אינטנסיבית משולבת שימור  , הציר העירוני ההיסטורי על בסיסו התפתחה העיר–יושב על דרך רמתיים•
ותנועה ציבורית  

הממשיכה לרחוב הרשות  –למתחם חזית מסחרית כחלק מרחוב רמתיים •
חנייה אחת משותפת ללא דרכים ורחובות בתוך המתחם•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

רמתיים/חזית מסחרית לצומת הרשותכניסה לחניה פנימית מרחוב הרשות

הרשות

בן גוריון

ייעודי קרקע בסביבת המתחםהקשר עירוני ומרחב ציבורי
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מתחם הרשות.4

50 +(13
יחידות  
(מסחריות

יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

2.92 מכפיל  

146 יחידות דיור לאחר  
התחדשות

96 תוספת יחידות דיור  
חדשות

317 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

עיצוב עירוני  

מסלול לקידום  

עם חזית מסחרית פעילה וקישוריות לשטח הפתוח שמצפון, הבינוי ייצור כיכר עירונית על דרך רמתיים•
יש לחדש את השטח הציבורי הפתוח הסמוך כחלק מהמתחם•

התכנית תתאים להנחיות העיצוב העירוני כחלק מפיתוח דרך רמתיים•

משרדים בקומות המבנה  /התכנית תאפשר תוספת שטחים למסחר•

הליכה ורכיבת אופניים, ליצירת מרחב נוח לשהייה-התכנית תאפשר השלמת מערכת המעברים והרחובות •

רמתיים  -ברחוב הרשות ותאפשר הסדרה של צומת הרשות -התכנית תבצע הרחבת זכות הדרך •

טעינה ואצירה יהיו בתחום המגרשים ויגובשו במסגרת תכנית מפורטת לצמצום הפרעה, הסדרי פריקה•

(  מחייב)הצמוד פ"השצמוצע לקדם תבע על כל המתחם כולל •

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

תעסוקה/ קומות מסד בייעוד מסחר 2+ 

טיפוס
'  מס

בנינים
קומות

ד "יח

בקומה

ד "יח

בבניין

כ  "סה

יחד

A216464128

B1542020

3148סך הכול

A B

A

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

AB
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מתחם הרשות.4

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

תרבות וקהילה

נספח תנועתי  
רמתיים  -ברחוב הרשות ותאפשר הסדרה של צומת הרשות -התכנית תבצע הרחבת זכות הדרך •
ויגובשו במסגרת תכנית מפורטת  טעינה ועצירה יהיו בתחום המגרשים ובתת הקרקע, הסדרי פריקה•

לצמצום הפרעה

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-30מעון יום 

1גני ילדים

1בית ספר יסודי
1בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

שימור וטיפוח מלוא היקפה של התשתית הירוקה הקיימת במקום•

.תשתית קהילתית הקיימת בשכונה תישמר ותטופח•

צורך בפיתוח היצע שירותים נוסף יבחן בהתאם לצרכים עתידיים•
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מתחם יסוד המעלה.5

הכנרת/ הגלבוע / יסוד המעלה  כתובת

6410 גוש

4 ,283 ,293 ,256-26286-288 חלקה

דונם17.83-כ שטח

(טרם עברו חיזוק-ד "יח160)ד "יח208 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר "מ65-110 גודל דירות ממוצע

12סך הכול , ד בקומה"יח4, 3+ק: טיפוס ב; ד"יח24סך הכול , ד בקומה"יח8, גג+3+ק: טיפוס א: מבנים9
ד"יח12סך הכול , ד בקומה"יח4, גג+3+ק: טיפוס ג; ד"יח

טיפולוגיית מבנים

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון
2050/המתחם צמוד דופן לפארק עירוני מתוכנן בהר. שטחים ירוקים ומוסדות חינוך, במתחם מערך עדין של שבילי הולכי רגל•

.כנרת עתיד לחבר את המתחם לאזורים אלו' רח-1202/ושטחי ציבור בתכנית חדשה הר

ששת הימים ונטעים ורשת הכבישים פנימיים וצרים המאפשרים תנועה איטית המתאימה למרקם ' מרח: כניסות2למתחם •
תנועה מוגבלת וקיימת מצוקת חנייה–יסוד המעלה הינו ציר מרכזי החסום משני צידיו לתנועת כלי רכב ' רח; הוותיק

מצפון מתוכננת שכונה אינטנסיבית;  נוספים עומדים בפני בקשות מתקדמות4-בתהליך חיזוק ו/מבנים עברו4•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 
הותיקהגינת משחקים מרכז השכונה יסוד המעלה' מבני שיכון רח

ייעודי קרקע בסביבת המתחםהקשר עירוני ומרחב ציבורי

א

א
ב

ג

ג
ג

ב

אזור מוטה שימור–קירבה למרכז מגדיאל הסמוך ולמרכז העיר •
(1202/הר)צמוד דופן לעתודת פיתוח משמעותית של העיר •
40וכביש 531כביש : לצירי תנועה בין עירוניים בקנה מידה אזורי, ללא קישור, נמצא בסמיכות•
בסביבת צמודי קרקע(גג+ קרקע .ק+ קומות 6עד )מגדירה במתחם עיבוי מתון יחסית 2050/תכנית המתאר העירונית הר•
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מתחם יסוד המעלה.5

108 יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

2.96 מכפיל  

320 יחידות דיור לאחר  
התחדשות

212 תוספת יחידות דיור  
חדשות

700 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

מסלול לקידום  

המתחם יתפתח בצורה הדרגתית כמתחם או על פי תתי המתחמים שסומנו תוך הקפדה •
על תיאום תכנוני ואיזונים בין המרכיבים השונים במתחם

עיצוב עירוני  
שימור רשת שבילי ההליכה הקיימת במתחם תוך יצירת זיקות מעבר ▪

יסוד המעלה ונטעים, יש לבצע הרחבת רחובות כנרת▪

פתרונות חניה משותפיםההתחדשות תאפשר ▪

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

ד בקומה"יחקומותבנינים'  מסד יוצא"יחד נכנס"יחמתחם

A36107474

B2471294

C1236194

D36107394

10832110סך הכול

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

A B

C
D

A BC D

יסוד המעלה

כנרת

וע
לב

ג

רת
כנ

ים
טע

נ
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במתחםהקיימתההליכהשבילירשתשימורתוךהליכהבשביליורישותהמרכזיתהגינהחידוש•
ונויתאורה,ספסלים,מדרכותתיקון:הרחובותטיפוח•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

וקהילהתרבות

נספח תנועתי  
.  10התבור ' תוך פינוי המבנה ברח–הסדרת חיבור רחוב יסוד המעלה ורח׳ נטעים •

רחוב הירדן יוסדר כמעבר הולכי רגל באופן נגיש ובטוח•

, חנקין, ששת הימים, ובהתאם לתוצאותיה להתקדם ולבצע במידת הצורך הרחבת רחובות כנרתת"בהיש צורך לבצע •
. יסוד המעלה ונטעים

יבחנו פתרונות לחניה ציבורית בסמיכות למתחם•

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-30מעון יום 

1גני ילדים

1בית ספר יסודי
1בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

מתחם יסוד המעלה.5

הקהילתיהמרכזושדרוגחידוש•
המעלהיסוד-כנרתברחובציבורימרחבפיתוח•

י בחינה מפורטת שתבוצע בבוא העת "מענה לדרישות הפרוגרמתיות יינתן עפ•
בהתאם ליחידת הייחוס שתיבחן

1202במתחם זה חלק מהמענה יינתן בשכונת •
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מתחם גיורא.6

מתחם החיזוק ממוקם בתת מתחם להתחדשות עירונית המאופיין כשכונה מובהקת עם חיי קהילה וחברה•
התואם חיי קהילה שכונתיים-השכונה נשענת על ציר מרכזי אורכי של מוסדות ציבור •
מרבית השבילים חסומים או לא  . המחברת את מרכזה אל הדפנות והחוצה–פים לינאריים "בשכונה רשת שבילים ושצ•

.מטופחים
.צרים עם חניה מוגבלת, וטבעת רחובות פנימיים, (הבנים עומס יתר' ברח)רחובות רחבים בדפנות השכונה הכוללים חנייה •

ירושלמי/סאלד הנרייטה/ הבנים  כתובת

6443 גוש

187-186 ,163-168 ,245-246 ,249-253 חלקה

דונם15.03-כ שטח

(ד"יח48מתחם דרומי ; ד"יח80מתחם צפוני )ד "יח128 יחידות דיור  ' מס
להתחדשות

ר "מ85-כ גודל דירות ממוצע

2, מבני שיכון טוריים(:  מבנים  מתחם דרומי4; מבנים מתחם צפוני8)שיכוני רכבת , מבנים12
לאורך הבניין( 2-3)מספר כניסות נפרדות , קומות טיפולוגיית מבנים

(סאלדוהנרייטההבנים'רח)עירונייםתנועהציריהםהשכונהחזיתותשתי<מובהקיםגבולותבעלתמשכונהחלק•
חדשפיתוחעקב–עירונישינוילעבורהמיועדאזורבתוך•
השרוןהודמערבמכללכחלק–הבנים'רח–העירלמרכזאחדצירבסיסעלנגישאזור•
ממנוומושפעמקושרלאאך,4לכבישסמוך•
המתארתכניתפיעלגבוהבינוימוגדרהשכונהבדפנות•
לשכונהבסמיכותפתוחיםציבורייםשטחיםשלמשמעותיתלתוספתתוביל–הנערהביתמתחםלתכניתצמוד•

תעודת זהות

הקשר עירוני

תובנות מהאפיון

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

גינת משחקים במרכז השכונההבנים' מבני שיכון רח

הקשר עירוני ומרחב ציבורי

ייעודי קרקע בסביבת המתחם
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מתחם גיורא.6

128 יחידות דיור מיועדות  
להתחדשות

3.14 מכפיל  

402
251מתחם צפוני )

מתחם דרומי  ; ד"יח
(ד"יח151

יחידות דיור לאחר  
התחדשות

274 תוספת יחידות דיור חדשות

904 תוספת תושבים צפויה  
(3.3משק בית )

מצב מוצע  

עיצוב עירוני  
יבחנו חלופות בינוי בדגש על בניה מרקמית▪
ניתן לבחון שילוב והחלפת שטחים בין המגרש הציבורי והמגורים  ופיתוח של מרכז  ▪

קהילתי חדש למתחם 
הנרייטה סאלד והמוסדות, התכנית תבצע הרחבת רחובות הבנים▪

מסלול לקידום  

בכפוף לאישור  -ע על המתחם כולו או חלוקה לתתי מתחמים "מוצע לקדם תב•
ללא שאריות של מבנים בודדים  -העירייה 

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

כ יחד"סהד בבניין"יחד בקומה"יחקומותבנינים'  מסמתחם

88432256צפוני

49.5438152דרומי

12408סך הכול

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

לא מחייב  –תשריט העמדה לדוגמא 

צ

ד

מתחם דרומי מתחם צפוני
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כולל שבילי אופניים וכניסה משמעותית וירוקה לשכונה המשך הציר -חידוש רשת השבילים השכונתית•
בית הנערה'מתכניתציר הנחל ולפארק המתוכננים כחלק ,הציבורי לרשת השטחים הפתוחים

במתחםהקיימתההליכהשבילירשתשימורתוךהליכהבשביליורישותהמרכזיתהגינהחידוש•
ונויתאורה,ספסלים,מדרכותתיקון:הרחובותטיפוח•

2020DMRאוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי החיזוק  | עיריית הוד השרון 

שטח ציבורי פתוח

וקהילהתרבות

נספח תנועתי  
הנרייטה סאלד והמוסדות, הרחבת רחובות הבנים•
למניעת כשל תחבורתירמתיים-הרחבת צומת הבנים•
הסדרת שבילי אופניים על רחובות הנרייטה סאלד והמוסדות•
ירושלמי-המוסדות, הנרייטה סאלד-המוסדות: הסדרת כיכרות בצמתים•
1+3ואפשרות מעבר כלי רכב לבניינים , בלבד מרחוב הבנים לחיבור עם רחוב הבבלי< הסדרת מעבר הולכי רגל •

ברחוב הבבלי בלבד

תוספת נדרשתסוג מוסד

0-31מעון יום 

2גני ילדים

4בית ספר יסודי
4בית ספר על יסודי

נגזרת פרוגרמתית

מבני,הראשיתהכניסהביןשיקשרבשכונההמרכזיהציבורילצירהתחדשותתכניתקידום•
פים"והשצהציבור

הקהילתיהמרכזושדרוגחידוש•
המעלהיסוד-כנרתברחובציבורימרחבפיתוח•

מתחם גיורא.6
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מדינות התחדשות עירונית
38/1/הר–למתחמי חיזוק 

נספחים
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מדינות התחדשות עירונית
שתוף ציבור 

38/1/הר–למתחמי חיזוק 
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כללי
המוצעתלתוכניתלהתייחסלציבורלאפשרמנתעלנרחבהציבורשיתוףתהליךהתקייםהמקומיתהוועדהלהחלטתבהתאם
:מרכזייםאתגריםשניעםלהתמודדנדרשההציבורלשיתוףהמתדולוגיה.שנאסףהציבוריהידעלאורהמסמךאתולעדכן

בהנגשתהתמקדהולכן,הקיימתההיסטוריהלאורבמערכתאמוןוחוסרהרחבהלאוכלוסייהנגישהאינהאשרמקצועיתשפה
.לתהליךזמניםלוחותובהגדרתופלטפורמותתקשורתסוגיבמגוון,מקצועיידע

:תהליך שיתוף הציבור כלל
מידע מקצועי באופן חוויתי  ולהנגישהפנינג וכנס מקצועי לציבור הרחב במטרה לחשוף את התהליך לקהלים חדשים (1)

ובהיר
מפגשי שיתוף ציבור בכל אחד מששת המתחמים  (2)
שאלון אינטרנטי(3)
תיבת פניות באתר העירייה(4)
מפגשים פרונטליים בעירייה ומענה אישי(5)

:  ממצאי התהליך נותחו וחולקו לקטגוריות הבאות
סוגיות עירוניות רחבות(1)
סוגיות בסמכות מסמך המדיניות רוחביות לששת המתחמים(2)
סוגיות בסמכות מסמך המדיניות הייחודיות לכל מתחם(3)
סוגיות שאינן בסמכות מסמך המדיניות(4)

סיכום תהליך שיתוף הציבור

׳רן וולף׳| שיתוף ציבור2020אוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי חיזוק 

Oaסטודיו : קרדיט

מפגשי שיתוף  6
ציבור

משתתפים 400
ומשתתפות

שאלון מקוון באתר 
העירייה

משיבים  120
ומשיבות

תיבת פניות באתר  
העירייה

פניות50-כ

:התהליך במספרים
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ממצאים עיקריים

:סוגיות עירוניות רחבות

היעדר תשתיות לרכיבת  , עומסים תחבורתיים ומצוקת חניה הקיימים כבר היום ברחבי העיר-תחבורה וחניה , תנועה(1)

היעדר קישוריות לתחנת  , צורך בשדרוג מערך התחבורה הציבורית, היעדר שבילי הליכה או תשתית רעועה, אופניים

4היעדר קישוריות לכביש , הרכבת בשבילי אופניים ובשבילי הליכה

התייחסויות רבות ביקשו להימנע מבניה גבוהה אשר משרה אווירה עירונית -גובה הבינוי ושמירה על מרקם קהילתי (2)

.גנים ופארקים, סואנת ובקשות לשמירה והוספת ריאות ירוקות

התייחסויות רבות ביקרו את המדיניות המגדילה את האוכלוסייה ואף מכפילה אותה ללא בחינת  –תוספת האוכלוסייה (3)

.התשתיות הקיימות לקליטת האוכלוסייה או התאמה למרקם העירוני

:סוגיות רוחביות לששת המתחמים

היתכנות כלכלית לצורך וודאות והנעת תהליכי ההתחדשות(1)

הגדרת לוחות זמנים וזירוז התהליך(2)

ביטול התלות בין המתחמים(3)

38וודאות תכנונית עם פקיעת תמ״א (4)

מענה וסיוע של העירייה מול היזמים(5)

פתרונות לצפיפות במסגרות החינוכיות(6)

תמהיל דירות ודיור בר השגה(7)

סיכום תהליך שיתוף הציבור
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ממצאים עיקריים מתחם יסוד המעלה

משתתפים ומשתתפות70-כ: מפגש שיתוף ציבור

הסדרת חניות תת קרקעיות(1)

על מנת לאפשר קישוריות ממערב10פינוי מבנה ברח׳ התבור (2)

הוספת כיכר בין צומת נטעים ליסוד המעלה(3)

הוספת מבנים שכנים למתחם/הבהרה אילו בניינים מחויבים להתקדם ביחד/ביטול התלות בין הבניינים במתחם(4)

סימון חניות בכחול לבן היום לטובת התושבים והתושבות(5)

הוספת במפרים עם פתיחת רחוב יסוד המעלה(6)

הסדרת שביל הליכה לרכבת כפר סבא(7)

משיבים ומשיבות28: שאלון אינטרנטי

נגישות לרכב  , טיפול בצמתים, היצע שבילי הליכה: הביעו שביעות רצון מהתוכנית המוצעת בנושאים הבאים50%-מעל ל(1)

היצע שימושים ציבוריים וקהילתיים  , היצע שטחים פתוחים, היצע מרחבים ציבוריים, הרחבה והסדרת הרחובות, הפרטי

.והיצע שירותי חינוך

.והסכימו כי היו רוצים לראות בינוי גבוה יותר, הביעו חוסר שביעות רצון מגובה הבינוי המוצע50%-מעל ל(2)

תוספת  , כמות חזיתות מסחריות, היצע שבילי האופניים: בסוגיות הבאות לא הייתה הסכמה בין משיבי השאלון(3)

האוכלוסייה המוצעת

ממצאים עיקריים מתחם גיורא

משתתפים ומשתתפות60-כ: מפגש שיתוף ציבור

הוספת יציאות נוספות לרחוב הבנים והמחתרות(1)

הבהרה לגבי אופן ההפקעה ברחוב הבנים(2)

חוסר שביעות רצון מגובה הבינוי המוצע(3)

בשכונהשצ״פיםהוספת (4)

משיבים לא נותנו ממצאי השאלון10-מתחת ל: שאלון אינטרנטי*

סיכום תהליך שיתוף הציבור

32׳רן וולף׳| שיתוף ציבור2020אוגוסט | מדיניות התחדשות עירונית למתחמי חיזוק 



ממצאים עיקריים מתחם בן גוריון

משתתפים ומשתתפות120-כ: מפגש שיתוף ציבור

הסגה על הוספת הרמזור המוצעת וחשש מעומסי תנועה(1)

41מענה תחבורתי רחב לאור פינוי בן גוריון (2)

וקידום הרחובות שרת וגורדוןסיטרישינוי בן גוריון לחד (3)

הקמת חניון תת קרקעי בין גן האם לבין טשרניחובסקי ושלום עליכם(4)

כניסות לחניון ברחוב בן גוריון ולא השלושה ומשאבים(5)

פתרון לתוספת הכיתות המוצעת(6)

הוספת מבנים שכנים למתחם ההתחדשות(7)

מדרג גבהים חד יותר(8)

הסגות על תוספת החזיתות המסחריות(9)

הגבלת שימושים בחזיתות לשימושים שקטים(10)

שצ״פיםהוספת (11)

משיבים ומשיבות44: שאלון אינטרנטי

לא נמצאו נושאים בהם הייתה הסכמה על שביעות רצון מהתוכנית המוצעת(1)

.הסכימו כי היום רוצים לראות בתוכנית המוצעת יותר שטחים פתוחים ויותר נגישות לרכב פרטי50%-מעל ל(2)

.גובה בינוי ופחות תוספת אוכלוסייה: הסכימו הי היום רוצים לראות פחות50%-מעל ל(3)

.בסוגיות של היצע מרחבים ציבוריים וכמות חזיתות מסחריות לא הייתה הסכמה בין המשיבים(4)

ממצאים עיקריים מתחם התחיה

משתתפים ומשתתפות40-כ: מפגש שיתוף ציבור

קישוריות בין רחוב הנשיאים לכפר מלל(1)

וחיבור לשביל מהרכבת עד גני עםלמגדיאלהרחבת שביל האופניים ברחוב הדרים בין תחיה (2)

מחסור במדרכות בתוכנית המוצעת(3)

הרחבת המדרכה וסלילת שביל אופניים, למגדיאלצמצום תנועת מכוניות ברחוב הדרכים בין רח׳ התחיה (4)

(בין השדות)דרום לכיוןהוספת תאורה ושדרוג המדרכה הקיימת ברחוב ההדרים מהתחייה (5)

משיבים לא נותנו ממצאי השאלון10-מתחת ל: שאלון אינטרנטי*

סיכום תהליך שיתוף הציבור
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ממצאים עיקריים מתחם הרשות

משתתפים ומשתתפות40-כ: מפגש שיתוף ציבור

מענה תחבורתי לעוטף המתחם(1)

פתרון יציאה נוסף למתחם(2)

יציאה משתלבת לדרך רמתיים צפונה(3)

בקשה לקבל את התוכנית הקיימת של היזם לאור שביעות רצון הדיירים ממנה(4)

משיבים ומשיבות31: שאלון אינטרנטי

.בכל הנושאים שנשאלו בשאלון נמצאה הסכמה על שביעות רצון מהתוכנית המוצעת( 1)

ממצאים עיקריים מתחם שרת

משתתפים ומשתתפות60-כ: מפגש שיתוף ציבור

הוספת שבילי אופניים ושבילים אופניים לרכבת(1)

לאור מצבו הבטיחותי הירודהקשמיםשדרוג רחוב (2)

המציעה ניוד זכויות או קרקע משלימה2חלופה יישומותהסגות מפני (3)

שמירה על עצי הפיקוס(4)

רחוב שרת בעזרת כספי מהיר לעירלשידרוגבקשה (5)

הוספת עירוב שימושים וקומת מסחר(6)

משיבים לא נותנו ממצאי השאלון10-מתחת ל: שאלון אינטרנטי*

סיכום תהליך שיתוף הציבור
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מדינות התחדשות עירונית
בחינה שמאית

38/1/הר–למתחמי חיזוק 
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הראויהמכפילאתלבחוןבמטרה21'מסשמאיתקןפיעלעדכניתשמאיתבדיקהנערכה,הציבורשיתוףלתהליךבהמשך
הרווחכאשר-והשניה,25%הינוהיזמיהרווחכאשר-האחת:חלופותבשתינעשוהבדיקות.החיזוקמתחמילששת

בשיעורהינוההשבחההיטלכאשר:חלופותתתיבשלושהמכפילנמצאהללומהחלופותאחתבכל.20%הינוהיזמי
.(השבחהמהיטלמלאפטור)אפסהינוההשבחההיטלוכאשר25%שלבשיעורהינוההשבחההיטלכאשר,50%של
ובנוסףר"מ12שלתוספתולחילופיןלדירהר"מ25שלתוספתהינהלדייריםהתמורהכאשרהתוצאהנבדקהכןכמו

.חניהומקוםר"מ12שלמרפסת

:הבאותהעבודההנחותבחשבוןהובאוהיזמיהרווחבבדיקת
.ד"ממכולללאומוצעתקיימתדירהלכלשירותשטחיר"מ28שלתוספת•
ר"מ35הינובמרתףחניהמקוםושטחקרקעית-תתהחניה.דירהלכלאחדחניהמקוםהינובחשבוןשהובאחניהתקן•

לדייריםתמורה,20%שלבשיעוריזמירווחבחשבוןהובאכאשרמהמתחמיםאחדבכלהבדיקהתוצאותמוצגותלהלן
.25%שלבשיעורהינוההשבחההיטלוכאשרחניהומקוםר"מ12שלמרפסתובנוסךדירהלכלר"מ12של
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בחינה שמאית

התחיהמתחם 

מתחם שרת

מתחם יסוד המעלה

גוריוןמתחם בן 

מתחם הרשות

מתחם גיורא

ות י וח הרו ר  עו 20.3%שי

ם   רי י לדי רה  1התמו ר"מ2

ת   רה בשטח שרו תמו
לל ממ כו 2ד"לא  ר"מ8

י"סה ו נ לפי ת  רו די 6כ  8
ת  "סה רו די כ 

1במתחם 9 6

י ו נ בי י  ו נ פי 2.88מקדם 

ר עו ותשי י וח 20הרו .4%

ריםהתמורה י 1לדי ר"מ2
רה מו חת ט ש תב ו ר ש

לללא מכו 2ד"מ ר"מ8

רותכ"סה ידי ו נ 1לפי 5 0

רותכ"סה 4במתחםדי 0 1

ימקדם ו נ יפי ו נ 2בי .67

ר עו ותשי י וח 2הרו 0 %

ריםהתמורה י 1לדי ר"מ2
רה מו חת ט ש תב ו ר ש

לללא מכו 2ד"מ ר"מ8

רותכ"סה ידי ו נ 1לפי 2 4

רותכ"סה 3במתחםדי 3 0

ימקדם ו נ יפי ו נ 2בי .6 6

ר עו ותשי י וח 20הרו .2%

ריםהתמורה י 1לדי ר"מ2

ה ר מו חת ט תבש רו ש
לללא מכו 2ד"מ ר"מ8

רותכ"סה ידי ו נ 5לפי 0

רותכ"סה 1במתחםדי 4 6

ימקדם ו נ יפי ו נ 2בי .92

ר עו ותשי י וח 20הרו .6%

ריםהתמורה י 1לדי ר"מ2

ה ר מו חת ט תבש רו ש
לללא מכו 2ד"מ ר"מ8

רותכ"סה ידי ו נ 1לפי 0 8

רותכ"סה 3במתחםדי 2 0

ימקדם ו נ יפי ו נ 2בי .96

ר עו ותשי י וח 2הרו 0 %

ריםהתמורה י 1לדי ר"מ2
רה מו חת ט ש תב ו ר ש

לללא מכו 2ד"מ ר"מ8

רותכ"סה ידי ו נ 1לפי 2 8

רותכ"סה 4במתחםדי 0 2

ימקדם ו נ יפי ו נ 3בי .14

רציונל
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מסמך בחינה שמאית

מכפיליםעלושמירהחדשותד"יחהפחתתמשמעההשרוןהודשלהוותיקלמרקםעירוניתאיכותהבטחת<<מדיניות
מינימליים

הפרויקטיםישימותאתלאפשרמנתעלמשתנותיסודבהנחותשמאיתהפרויקטיםנבחנומתחםבכל<<מתודולוגיה
.המומלץד"יחלמכפילולהגיע<<נפחםאתולצמצםאותםלמתןאךכלכליתמבחינה

:מונחיםמילון
.ממנוהמתקבלותההכנסותלביןבפרויקטההוצאותביןהיחס<<הרווחיותשיעור

י"עפ.המשפטיםבמשרדהממשלתיהשמאיי"ענקבע.הפרויקטשלהכלכליתהכדאיותלקביעתמנחהתקן<<21תקן
טיוטת.בינויפינוילבצעהמבקשליזםכדאיהינוהפרויקטאזי,25%הינוהמינימליהרווחיותשיעורכאשר,21תקןהוראות

בנקיםוכןעירוניתלהתחדשותהממשלתיתהרשות.בינויבפינוי20%שלרווחיותוקובעתזהנתוןמשנההמוצעתהתקן
.20%ברווחיותפרויקטיםמאשרים

לביןהקייםהמצבשלשמאיתהערכהביןהיחסלפימחושבבינויפינוישלבפרויקטיםהשבחההיטל<<השבחההיטל
אתמהווההתכנוןמצבישניביןהכלכליהיחס.הבניהסיוםלאחרהמתוכנןלמצבבהתאםהנכסשלשמאיתהערכה

.ההשבחהמשווימחציתמהווהההשבחההיטלכאשר,בפרויקטשנוצרהההשבחה

אתכוללותהנהוגותהתמורות–ההתחדשותפרויקטבמסגרתלדייריםלתתהיזםשמתחייבתמורות<<דייריםתמורות
.לדירהעיקרישטחר"מ13+מיגוןר"מ12שלתמורותקבעה38תמא.חניה,מרפסת,המיגוןשיפור,הקייםהנכסהרחבת
.מרפסת+ד"ממר"מ12היאראויהתמורהכיהיאעירוניתלהתחדשותהרשותעמדת

.הבניהבסיוםהיוצאותהיחידותמספרלביןלפרויקטהנכנסותהדיוריחידותמספרביןהיחס<<ד"יחמכפיל

הסבר ומילון מונחים  –( מתחמי)בחינה שמאית למתחמי החיזוק במסלול הריסה ובניה 

הוצאות הכנסות

עלויות תכנון ובניה  •
תמורות לדיירים•
והטליםאגרות •
היטל השבחה•

מכירת יחידות דיור  •
מכירת שטחי מסחר  •

פטור
0%

'מינ

<< היטל השבחה 

<<שיעור רווחיות 

<<תמורה לדיירים 

מלא
50%

'מקס

'מקס

'מינ

צפיפות-מכפיל יחידות דיור
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בחינה שמאית

משמעויות-בחינה שמאית למתחמי החיזוק במסלול הריסה ובניה  

4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם  
שרת

0% 25% 25% 50% היטל 
השבחה

20% 20.4% 25.9% 15% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.54 2.67 3 3.5 ד"מכפיל יח

ד "יח381
~ד "יח231תוספת  
תושבים762תוספת 

ד "יח401
~ד "יח251תוספת  
תושבים828תוספת 

ד "יח450
~ד "יח300תוספת  
תושבים990תוספת 

ד "יח525
~ד "יח375תוספת  
תושבים1237תוספת 

4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם  
התחייה

0% 25% 25% 50% היטל 
השבחה

20% 20% 21.45% 21.5% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.75 2.88 3 3.5 ד"מכפיל יח

ד "יח187
~ד "יח119תוספת  
תושבים393תוספת 

ד "יח196
~ד "יח128תוספת  
תושבים422תוספת 

ד "יח204
~ד "יח136תוספת  
תושבים449תוספת 

ד "יח238
~ד "יח170תוספת  
תושבים561תוספת 

ד פוטנציאליות להתחדשות "יח68במתחם 

ד פוטנציאליות להתחדשות "יח150במתחם 
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4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם בן  
גוריון

0% 25% 25% 50% היטל 
השבחה

20% 20% 25.17% 14.9% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.54 2.66 3 3.3 ד"מכפיל יח

ד "יח315
~ד "יח191תוספת  
תושבים630תוספת 

ד "יח330
~ד "יח260תוספת  
תושבים680תוספת 

ד "יח372
~ד "יח248תוספת  
תושבים818תוספת 

ד "יח409
~ד "יח285תוספת  
תושבים940תוספת 

4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם  
הרשות

0% 25% 25% 50% היטל 
השבחה

20% 20% 21.8% 11.4% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.74 2.92 3 3.06 ד"מכפיל יח

ד "יח137
~ד "יח87תוספת  
תושבים287תוספת 

ד "יח146
~ד "יח96תוספת  
תושבים317תוספת 

ד "יח150
~ד "יח100תוספת  
תושבים330תוספת 

ד "יח183
~ד "יח133תוספת  
תושבים439תוספת 

.ד פוטנציאליות להתחדשות"יח* 50במתחם 

ד פוטנציאליות להתחדשות "יח124במתחם 
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4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם יסוד  
המעלה

0% 25% 25% 50% היטל השבחה

20% 20% 22% 21.1% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.8 2.96 3 4.75 ד"מכפיל יח

ד "יח302
~ד "יח194תוספת  
תושבים640תוספת 

ד "יח320
~ד "יח212תוספת  
תושבים700תוספת 

ד "יח324
~ד "יח216תוספת  
תושבים713תוספת 

ד "יח513
~ד "יח405תוספת  
תושבים1336תוספת 

4בדיקה  3בדיקה  2בדיקה  1בדיקה  מתחם  
גיורא

0% 25% 25% 50% היטל 
השבחה

20% 20% 26.3% 15.1% רווח יזמי  

ר"מ12 ר"מ12 ר"מ12 ר"מ25 תמורות  
לדיירים 

2.93 3.14 4 4.25 ד"מכפיל יח

ד "יח375
~ד "יח247תוספת  
תושבים815תוספת 

ד "יח402
~ד "יח274תוספת  
תושבים904תוספת 

ד "יח512
~ד "יח384תוספת  
תושבים1267תוספת 

ד "יח544
~ד "יח416תוספת  
תושבים1373תוספת 

.ד פוטנציאליות להתחדשות"יח128במתחם 

ד פוטנציאליות להתחדשות "יח108במתחם 
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