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מבוא. 1

תלפיותהתעשיהאזורלהתחדשותהאבלתכניתהפרוגרמתיהנספח

מבחינתהנדרשיםהציבורייםשירותיםאספקתאתלהבטיחנועד

אתקובעוכןוההקצאההבינויאופי,מרחביתפריסה,היקף

.והביצועהתכנוןלמימושהפרוגרמתייםהתנאים

,לתכניתשהותאמההפרוגרמתיתהעבודהתפיסתאתמציגהנספח

קרקעלהקצאתהנחיותסטומספק,והנחותיהעקרונותיהאת

תכנוניתיוזמהבכלשידרשוהציבורשירותיעבורמבוניםושטחים

.זומתוכניתשתנבע

גמישותלצד,ושקיפותוודאותליצירתכלילספקהנספחנועד,בנוסף

החלטותומקבלימקצועגורמי,יזמים,מתכנניםעבורתכנונית

אחריםענייןובעליעסקייםדיירים,התושביםציבורוכןבעירייה

תהליכיאתליעלבכדיזאתכל.מפיתוחוומושפעיםבמרחבהפועלים

להקצאותהנוגעבכלוענייניתבהירהתקשורתולייצרוהתיאוםהתכנון

.התכניתבתחוםציבורלצרכי
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פרוגרמתי-רקע תכנוני. 2

האבלתכניתהמשךמהווהתלפיותלאזורהנוכחיתהאבתכנית

התעשייהאזור"כהידוע,תלפיותרובע.2013משנתהקיימת

רובשלנדידתםעםהאחרונותבשניםפניואתשינה,"תלפיות

בעריםתעשיהולאזוריפריפריאליותלשכונותהתעשייהשימושי

בשכונותמוקף,דונם1000-כעלהמתפרש,התכניתמרחב.אחרות

.ומשרדיםמוסכים,מלאכה,מסחרלעסקיברובוהיוםומשמשמגורים

הקרקעותמצוקתלנוכחנולדהתלפיותלאזורההתחדשותתכנית

הובילהזו.הדרומיותבשכונותובמיוחד,בירושליםלפיתוחהפנויות

מאסיבייםהתחדשותתהליכילקידוםלפעולהעירקברניטיאת

תכנוניתמסגרתלייצרמיועדתהתכנית,לכךבהתאם.במקום

טווחארוךמענהשיספק,העירבדרוםראשיעירונימרכזשללפיתוחו

מלאכה,תעסוקה,מסחרשטחי,מגוריםשטחיבתוספתלצורך

הדיוריחידותאלפי.העירדרוםמרחבעבורנלוויםושירותים

,הרובעשלהעירוניותפקידוהמרכזיאופיוגםכמו,לאזורהמיועדות

.לתכניתהפרוגרמהלהכנתהבסיסאתהיוו

שתתגוררעתידיתאוכלוסייהעבורנערכהציבורלשירותיהפרוגרמה

בהתאםהתכניתלמימושהעליוןהרף-דיוריחידות8,600-כבעד

זהניתוח.ציבוריתמבחינההמרחבשל"הנשיאהכושר"לניתוח

-תכנוניתמבחינההאזורשלהייחודייםלמאפייניובהתייחסבוצע

המקצועגורמיעםהדוקתיאוםולאחר,כלכלית-שמאית,פיזית

אופן,לחישובםוההנחיותהצרכיםמכלולדויקוזובמסגרת.בעירייה

שטחיהקצאת)"מבונותהפרשות"וייעודיתציבוריתקרקעהפקעת

והיקףסוגוהוגדרו(ציבורישאינובייעודבמבניםציבורייםרצפה

כיאה-כאחדוהעירוניתהשכונתיתברמהלאזורשידרשוהשירותים

,שימושיםמגווןלשלבהמיועדהעירלדרוםראשיעירונילמרכז

לצדואחריםתרבותיים,מסחריים,תעסוקתייםותפקודיםתכליות

.גדולבהיקףמגורים
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עקרונות התכנון הפרוגרמתי. 3

הנשיאהלכושרבהתאםד"יח8,660שללקיבולתנעשתההפרוגרמה

:הבאיםהעקרונותתחת,העבודהבתהליךופורטשהוגדרהמקסימלי

מענהתכנוןכוללתהפרוגרמה-עירונייםכלללצרכיםעודףתכנון1.

כלללשירותיםהנוגעבכלבעיקר,עודףבהיקףציבורלשירותי

.סטנדרטיותבפרוגרמות"מחויבים"שאינםעירוניים

ללא,בתחומהמהתכניתהצפוייםהצרכיםכלשלעצמיתאספקה2.

.במרחבמתוכנניםאו/וקיימיםמוסדותעלהישענות

הקיימיםשירותיםאספקת-"לנשעניםמשענת"להוות3.

מחוץאוכלוסיות/שכונותוהמשרתיםהתכניתבתחוםוהמקודמים

להרחבה)*הפרעהללאאלהאוכלוסיותלשרתימשיכו,לתחומה

.('אבנספח

,המאושריםהציבוריםהשטחיםשלומקסימאלייעילקרקעניצול4.

במדריךלמקובלביחסגבוההבצפיפותמוסדותפיתוחבאמצעות

ולסטנדרטיםהאזורשלהמתוכנןלאופיוובהתאם(2018)הארצי

.העירייהעםשתואמוייעודיים

.  לא מן הנמנע שבעתיד יותאמו הצרכים בהתאם למציאות המתהווה, עם זאת. הפרוגרמה לא כללה שירותים אלה מתוך כוונה שיאפשרו המשך שירות עבור ציבור המשתמשים הקיים* 

.או הגורמים העירוניים הרלבנטיים/יעשו בתיאום מלא עם מחלקת מדיניות תכנון עיר בעירייה ו, אם וכלל שיהיו, התאמות שכאלה

להקצאתמשמעותיתכחלופה"מבונותהפרשות"במוגברשימוש5.

.הספרמבתיוחלקחינוךלצרכילרבות,ציבורלצרכיייעודיתקרקע

.('בבנספחלדוגמאהמחשות)

ההקצאהבסוגי"המרה"מנגנוניהפעלתהכוללגמישתכנון6.

לכיתותיסודי-עלס"ביהכיתותביןהמרה:זהובכלל,הציבורית

שירותים/מוסדות"סלי"ויצירתוסביבתההתכניתתחוםביןיסודי

להתאמהנתונישיהיואו/ומוגדריםגיאוגרפיםבמקבציםשידרשו

.והתפקודיהאדריכליאופיו,למיקומובהתאםפרויקטלכל

הפרשות מבונות מסוגים  : המחשה

שונים

–מסחרים ומגורים , שילוב שימושים ציבוריים: המחשה
א"ת, פרויקט השוק הסיטונאי
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מתאיםמענהלהבטיחנועדו,העירייהעםשתואמו,אלההנחות.בפרוגרמהבחשבוןשהובאוהעבודההנחותעיקרילהלן

.זמןלאורךהתכניתלצרכי

הנחות עבודה פרוגרמתיות. 4

גודל משק הבית וגודל שנתון התלמידים הממוצעים תואמו עם הרשות המקומית ונועדו למטרת חישוב הצרכים הפרוגרמתיים  * 

.אין להסיק מכך על היקף ותמהיל האוכלוסייה לצרכים אחרים. בלבד

:(היצע)ציבורייםלמעניםהנחות

בממוצע27:בכתהממוצעתלמידיםמספר▪

0.23שליותרצפוףדגםלפיבינויתאפשרספרבתישלבינויצפיפות▪

18בןיסודיס"ביכך.X"לבידונם3-מיפחתשלאובשטח,לכיתהדונם

ס"בי.(Cדגםלפיבמדריךכמקובלדונם5.4ולא)דונם4.2יצריךכתות

.(התחשיבפ"ע2.8ולא)מינימליכשטחדונם3יצריךכתות12

.(צמודותחצרותעם)מבונהכהפרשהישולבווהמעונותהגניםמרבית▪

שימושיםעםמבונהמהפרשהכחלקיסודייםספרבתיהקמתתתאפשר▪

.המתאימיםלאישוריםבכפוף,תעסוקה/מגוריםשלנוספים

:(ביקוש)אוכלוסייההנחות

דיוריחידות8,660:מגוריםקיבולת▪

*נפשות3.5:ממוצעביתמשקגודל▪

*2.0%:תלמידיםשנתוןגודל▪

*נפש30,300:אוכלוסייההיקף▪

606:בשנתוןממוצע(0-17)ילדים'מס▪

12.7%:+70בניאחוז▪

50%-(חרדילא)דתייםאחוז▪

6



החינוך-צרכים שכונתיים : עיקרי הפרוגרמה. 5

ייעודנושא

סך הביקוש
פתרונות בקרקע 

(מינימום)ייעודית 

פתרונות בשימוש מעורב  

(הפרשה מבונה)

פתרונות אפשריים

מוסדות'יח
שטח  

('ד)
'יח

שטח  

('ד)ייעודי 
'יח

שטח  

מבונה  

(ר"מ)

חצרות

חינוך

מעונות  

יום

46

כיתות
1515

6

כיתות
58803965כיתות240

יחידה מינימאלית תכלול  . בהפרשות מבונותינתנו( כתות40עד )מעונות יום ברובם 

כתות  6לכל הפחות . ר חצרות"מ305-ר בנוי ו"מ440-כתות מעון בשטח של כ3

(.אפשרי עם מוסד ציבורי אחר)מעון יבנו בשטח ציבורי ייעודי 

גן
61

כיתות
1523

6

כיתות
71509625כיתות355

לכל  גנים 2מומלץ לשלבם כאשכולות של . בהפרשות מבונותינתנוגני ילדים ברובם 

כלכלית ותפעולית לפיתוחם , תכנונית-בין היתר כדי לאפשר היתכנות פיזית)הפחות 

.ר חצר"מ175-200+ר לכתה "מ130שטח כל כתת גן יעמוד על (. ופעילותם

.  בבניה בקומות ותוך ניצול קרקע מיטבי, בשטח ייעודי ישולבו כתות באשכולות

מומלץ לבחון אפשרות לשילוב היקף גדול יותר של כתות גן בשטחים ייעודיים  

(.קומות ויותר3-בניה ב)באמצעות הגדלת צפיפות הבינוי בקרקע 

יסודי
135

כיתות
1131.1

270-

288

כיתות

ניתנו בעודף ביחס לפרוגרמה הנדרשת עקב  צ"בשבס יסודי "הקצאת כיתות ביהכיתות33.654

לכיתות על יסודי בתחום  התכניתס יסודי בתחום "הנחיית ההמרה בין כיתות ביה

.העיר
על יסודי

135

כיתות
454

30-72

כיתות
9.40

יסודי  

מ"ח

10

כיתות
12.3

12

כיתות
3.600

בהתאם להנחיית העירייה גודל כיתה חושב  . מלוא המענה ניתן בשטחים החומים

ס רגילים"או בשילוב במסגרת בי' ד0.3לפי 

יסודי  -על

מ"ח

15

כיתות
14.50000

גודל  . ס יסודי"של כיתות ביההמומורותהמענה יינתן ברחבי העיר בתמורה לכיתות 

.'ד0.3כיתה לפי 

 13,590 40.113,030כ"סה
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בריאות ודת, רווחה, תרבות–צרכים שכונתיים : עיקרי הפרוגרמה. 5

ייעודנושא

סך הביקוש
פתרונות בקרקע 

(מינימום)ייעודית 

פתרונות בשימוש מעורב  

(הפרשה מבונה)
פתרונות אפשריים

'יח
מוס

דות

שטח  

'יח('ד)

שטח ייעודי  

'יח('ד)

שטח מבונה  

חצרות(ר"מ)

רווחה

מחלקה לשירותים  

חברתיים
10001

ר"מ300שלוחה אחת של לשכת הרווחה בגודל של  300

מרכז יום לקשיש מוגבלים  

מספר משתתפים-

69

תשושים
11.5001

תשושים60-90מרכז בינוני בין  770

מרכז יום לקשיש תשושים  

מספר משתתפים-
81001

מטופלים15מרכז קטן עד  260

תרבות
110001מרכז תרבות וקהילה

ר "מ400מרכזים בינונים בגודל של 4. ר"מ5000-7,500מרכז בינוני אחד בשטח של בין 

עם מוסדות ציבור אחריםצים"בשבא ישולבו "כ

נוער. ת/ מועדון נוער 
1700

משתמשים
401

בשילוב  

מוסד אחר
3

היתר ישולבו בבתי ספר . ס ולפארק המסילה"מועדון אחד ישולב בשטח ציבורים סמוך לבי

מרכזים קהילתייםואויסודיים -על

בריאות
40004אחיות12תחנה לבריאות המשפחה

ר"מ200אחיות לכל תחנה בינונית בגדול של 3מוסדות של 4 800

מרפאה שכונתית
10

מרפאות
00010

ר כל אחת"מ300מרפאות בינונית בשטח של 10 3,000

שירותי  

דת

6,3001,260*20021-2*כנסת-בתי

מובאת כהערכה בלבד  ( 20)כמות בתי הכנסת . עיקר בתי כנסת ישולבו כהפרשה מבונה

מומלץ  , בנוסף. הבנוי הנדרשר"המההנחיה נוגעת להיקף . ואיננה מהווה הנחיה כלשהי

ובלבד שיהיה במגרשים  ( ר לפחות"מ500-1000)בתי כנסת גדולים 2-ליעד שטח ציבורי ל

. קטנים או ביתרות שאינן פוגעות בפוטנציאל הבינוי של בתי ספר ומוסדות גדולים אחרים

(.'מעון וכד, גן)מומלץ לשלב עם שירותים נוספים 

ר למקווה"מ65לפי 50005325מקוואות

ספורט
לשכונה1תושבים ולא יותר ממגרש כדורגל 20,000מגרש אחד בעבור 112001מגרש כדרוגל

ר בעבור בריכה מקורה"מ120011,0001000בריכת שחייה

12.800מקבץ מגרשי טניס

חירום
תושבים15,000-40,000-ל' ד2חצר או  מגרש בן + ר "מ1,500-תחנה קטנה 13.5001משטרה תחנה קטנה

;  תושבים15,000-40,000-ל' ד2במגרש בן -תחנה בינונית 12001א תחנה בינונית"מד

;תושבים30,000-60,000-ל' ד3סככה במגרש בן + ר "מ370-תחנה בינונית 13.37001תחנת כיבוי אש בינונית

כלל 

עירוני
21.1שירותים כלל עירוניים

, ר"מ40,000השירותים הכלל העירונים ניתנו בהתאם להנחיות העירייה ועומדים על סך 

בכדי למנוע כפילויות התכנית תיתן למענה הנדרש שהתקבל מהעירייה

 1,660 014,755כ שירותים נוספים"סה

 15,250 40.127,785כ כולל חינוך"סה
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(ר"מ)שטח רצוי תוכןסוג
מספר מוקדים רצוי  

מסוג זה
הנחיות תכנון

תרבות

מוסד תרבות לאמנויות לילדים  

שלוחה של אגף הנוער של  \ונוער

מוזיאונים

3עד 2000-30002

.או בתוך בית ספר, עדיפות לשטח בבניין שסמוך לבתי ספר

נדרש  , אפשרות למיקום חלקי בתת קרקע, מוקדים למתחם אחד ולעדכן שטחים בהתאם 2-3אפשר לצרף 

.  גישה לרכב לרכבי חרום וציוד, אודיטוריום וחלל חזרותאולומות

כולל  , עם דגש על נוער-מדיהטק

חללי , אולמות אודיטוריום, ספריה

תצוגה וכיתות לימוד

2000-40001
אפשרות למיקום חלקי בתת קרקע  , מקומות300-600ל אודיטריוםאולמות , גישה לרכב לרכבי חרום וציוד

(בעיקר אולמות)

לאנשי עיצוב  /לאמניםסטודיואים

\עיצוב קרמי\תעשייתי
2עד 600-12001

.  הוצאת ציוד כבד באופן שוטף/ אפשרות הכנסת. כולל מרתף, בבניןאין משמעות לקומה . חזית חוץ אחת לפחות

.אוורור ותאורה טבעיים, גישה נוחה לפינוי אשפה

מרכז לקבוצות יוצרים  -חללי חזרות 

/  קרקס/ תיאטרון/בתחום המחול

ביינתחומי

800-12001

אפשרות  . י מיקום בקומה גבוהה ממפלס הרחוב או חזית עורפית"ריחוק ממוקדי רעש ע. לפחות חזית חוץ אחת

,  אודיטוריום וחלל חזרותאולומותנדרשים , חלקי בתת קרקעלמקיוםאפשרות . הכנסת והוצאת ציוד באופן שוטף

.ר"מ60-200חללי חזרות בגדלים שונים ללא עמודים בגדלים של . גישה לרכב לרכבי חרום וציוד

 Black boxהכולל -מרכז מופעים

ואולמי הופעות אודיטוריומים  
2000-4000 1

קומה שלמה עם מינימום עמודי תמיכה וללא  (רוחב/ אורך)60/40חללים רבועים או מלבנים ביחס שלא יעלה על 

גישה נוחה לרחוב ואפשרות  . מיקום בקומת קרקע או קומת מסד. 'מ6גובה תקרה מינימלי . קירות תומכים

אפשרות גישה  .  גישה נוחה לקהל ואפשרות פינוי מהיר לעמידה בתנאי רישוי. העמסת ופריקת ציוד מרכב מסחרי

שימוש במרתף מותר  . על מנת למנוע רעש במקרה של קרבה למגוריםאקוסטיםבניה פתרנות. לרכבי חירום וציוד

.ובלבד שעומד בכל ההנחיות לעיל

מרכז תרבות  \בית למוסד תרבות 

רב תחומי
6,000-10,000 2

,  רצוי לשלב כמבנה עצמאי במידת האפשר. גישה לרכב מחזית אחת לפחות. מגרש מפולס ומישורי ככל הניתן

ת נוכחות/בינוי בעל/ולהבטיח חזית

1 6,000-10,000מנהל קהילתי
,  רצוי לשלב כמבנה עצמאי במידת האפשר. גישה לרכב מחזית אחת לפחות. מגרש מפולס ומישורי ככל הניתן

ת נוכחות/בינוי בעל/ולהבטיח חזית

מוסד  / מוזיאון קטן עם סיפור מקומי

תרבות  
4עד 350-6003

קומה שלמה עם מינימום עמודי תמיכה וללא  ( רוחב/ אורך)60/40חלל אחד רבוע או מלבני ביחס שלא יעלה על 

קומת  / למעט מרתף ועם עדיפות לקוטמת קרקע , מיקום בכל קומה. 'מ6גובה תקרה מינימלי . קירות תומכים

גישה נוחה לקהל ואפשרות פינוי מהיר  . גישה נוחה לרחוב ואפשרות העמסת ופריקת ציוד מרכב מסחרי. מסד

.  אפשרות גישה לרכבי חירום וציוד. איש לכל הפחות על פי כללי רישוי עסקים100קיבולת . לעמידה בתנאי רישוי

.שימוש במרתף מותר ובלבד שעומד בכל ההנחיות לעיל. ריחוק ממתחמי מגורים או שימושים רגישים לרעש

תרבות וקהילה–סל צרכים ושירותים כלל עירונים . 6
מבוססים על מידע שנאסף ממחלקות  , המפורטים בפרק זה, צרכים אלה. ניתן דגש מיוחד בפרוגרמה לצרכים כלל עירוניים, והאזורהתכניתתחת תפקידה המיוחד של 

.אשר הגדירו את מכלול הצרכים הרצוי לאזור, העירוניות השונות
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הנחיות תכנון(ר"מ)שטח רצוי תוכןסוג

רווחה

.ניתן לשלב עם שירותי רווחה נוספים בהתאם להנחיות העירייה. ל"רקבמיקום נגיש לתחנות 600לשכת הרווחה

ניתן לשלב עם שירותי רווחה נוספים בהתאם להנחיות העירייה. ל"רקבמיקום נגיש לתחנות 300שירותי תעסוקה

ניתן לשלב עם שירותי רווחה נוספים בהתאם להנחיות העירייה. ל"רקבמיקום נגיש לתחנות 500האב קליטה דרומי

ניתן לשלב עם שירותי רווחה נוספים בהתאם להנחיות העירייה. ל"רקבמיקום נגיש לתחנות 600מרכז למניעת אלימות

בהתאם להנחיות העירייה200מועדונית לילדים

בהתאם להנחיות העירייה1000מעון יום

1000מרכז יום לקשיש

.ניתן לשלב בניהם למרכז אחד גדול. בנוסף לזה הנדרש לצרכים שכונתיים

אופן שילוב השירות יתואם מראש עם מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם רלבנטי אחר בעירייה  

בהתאם להנחיות העירייה1000נוער/ילדים/מרכזים עירוניים למשפחות

1000נוער/ילדים/מרכזים עירוניים למשפחות

3000דירות רווחה  

המחלקה לשירותים  -לאוכלוסיות המטופלות על יד( א"ר כ"מ100-כ-)דירות מגורים 30-כ

עולים וכדומה, קשישים, דיור בקהילה לאוכלוסיות שונות:חברתיים

בריאות
למוסדות חינוך לגיל הרךואובזיקה למגורים 300טיפת חלב

בהתאם להנחיות העירייה. או למוסדות חינוך לגיל הרך/בזיקה למגורים ו. במיקום נגיש1000מרכז לגיל הרך

ספורט

1500אולם ספורט

מרכז ספורט יבנה בשכבות כך שהבריכה הינה במפלס הקרקע ומעליה אולם ספורט ושאר  

בהפרשה  . 'ד5-בהקצעת קרקע ייעודית נדרש שטח בגודל של כ. הפונקציות במפלסים הנוספים

מבונה יש להבטיח אספקת שטחי חוץ בהיקף שלא יפחת מן המצוין ובתיאום עם מחלקת 

.מדיניות תכנון עיר

א"כ100חדרי סטודיו5

150ימבורי'ג

1000בריכת שחייה

'מ25/33טריבונה

אולם מתקני נינגה

400שטח נופש

קהילה וספורט, בריאות, רווחה–סל צרכים ושירותים כלל עירונים . 6

10



חירום ואחר, תפעול–סל צרכים ושירותים כלל עירונים . 6

תוכןסוג
שטח רצוי  

(ר"מ)
הנחיות תכנון

שיטור ואכיפה

ניתן  . ר שטח תפעולי לחניות ומחסנים"מ300+ קומות 2-ר ב"מ1,500מבנה בשטח של 600ט האגף"משל

.לשלב בשטחים סחירים ככל שאלה מתאימים

במידת ( 16מתחם )שילוב שירותים אלה במתחם התעשיה והמלאכה לתעדףמומלץ 

אופן שילוב השירותים יתואם מראש עם מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם  . האפשר

.  רלבנטי אחר בעירייה

300מרחב אורנים  

300סיור ואכיפה כולל יחידת המכולות 

300יחידת שילוט ומבצעים  

300שטח תפעולי  

400אגף תבוארהתבאורה

מטר בקצה השכונה מרוחק  400כניסות נפרדות בשטח של 2מבנה בקומת הקרקע עם 

ממגורים עם יציאה מהירה לכביש ראשי ונגיש לכניסה ויציאה של משאיות עבור נפת דרום  

(.כיום במבנה גנים עירוניים) ' ודרום ב' א

במידת ( 16מתחם )שילוב שירותים אלה במתחם התעשיה והמלאכה לתעדףמומלץ 

אופן שילוב השירותים יתואם מראש עם מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם  . האפשר

.  רלבנטי אחר בעירייה

ע"שפ

ע"אגף שפ

200

ר  "מ100שטח תפעולי של + תלפיות איזורר עבור נפת גננות של "מ100שטח של 

(.כיום במבנה יביל)למחסנים וחניות 
במידת ( 16מתחם )שילוב שירותים אלה במתחם התעשיה והמלאכה לתעדףמומלץ 

אופן שילוב השירותים יתואם מראש עם מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם  . האפשר

.  רלבנטי אחר בעירייה

מינהלת

מינהלת רובעים

200

משרדים ללא  –רובע אורנים ומינהלתרובע דרום מינהלתר עבור "מ200-שטח של כ

(.כיום יושבים בנכס שכור באחזור התעשייה תלפיות)קבלת קהל 

במידת ( 16מתחם )שילוב שירותים אלה במתחם התעשיה והמלאכה לתעדףמומלץ 

אופן שילוב השירותים יתואם מראש עם מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם  . האפשר

.  רלבנטי אחר בעירייה
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(הפרשות מבונות)מפתחות להקצאת שטחי ציבור בנויים . 7

,(6-ו5סעיפים)לעילשתוארההרחבההציבורייםהשירותיםרשימת

לספקובכדי,לפיכך.מבונותהפרשותעלמוגברתהישענותמצריכה

גובש,זותכניתתחתשיקודמוליוזמותאפקטיביפרוגרמתימענה

:לאפשרשנועד."מבונותבהפרשותלהקצאהמפתחות"שלמנגנון

תוך,התכניתבתחוםאזורבכלהציבורלשירותיהולםמענה1.

.הניתןככלרחבהתכנוניתגמישות

לדרישותמראשוידועהשיוויונית,אחידהמידהאמתהגדרת2.

.השונותהפיתוחיוזמותבמסגרתשידרשוהפרוגרמתיות

(לזרזואף)עללהקלעשוייםלהלןהמתוארים"מפתחות"הזהבאופן

.העירייהגורמימצדוהןהיזםמצדהן–והתכנוןהתאוםתהליכי

יוזמהבכלשידרשוההקצאותלהיקףכאינדיקציהמסופקיםהמפתחות

סךשקלולבאמצעותזאת.מגוריםשטחיתוספתהכוללתתכנונית

לשילובהנדרשיםעירונייםוהכללהשכונתייםהציבוריםהביקושים

-ותתמהמתחמיםאחדובכלהתכניתבתחוםמבונותכהפרשות

.בהםהמוצעותד"יחלכמותבהתאםהמתחמים

יוזמהבכלופעלשיציבוריותלהפרשות"תעריף"מעיןנוצר,כך

במסגרתההמוצעד"יחבמספרהכפלתובאמצעותתכנונית

.('דנספחראהלדוגמא)

יוזמהכל,הדרושיםהשירותיםשלבפועלמענהלהבטיחבכדי

במתחםבפועלהנדרשיםהצרכיםמולאלגםתבחןתכנונית

המבונהההפרשההיקפי,זהבאופן.נמצאתהיאבההגיאוגרפי

ואופןהמוסדותסוגי,השירותיםסוגיהרכבאך,בכללותםישמרו

כפי,והמשתניםהמתהוויםלצרכיםבהתאםיבחןבפרויקטשילובם

.התכניתהכנתבעתעירתכנוןמדיניותמחלקתידי-עלשיוגדר

בקרקעלהשתלבשמיועדיםשירותיםכולללאהמפתחכייודגש

אתכולללאוגם(והמעונותמהגניםוחלקספרבתי)ייעודיתציבורית

"מבונההפרשה"כלהיבנותהמיועדיםס"ביהעבורהשטחים

.(8בסעיףכמפורט)ספציפייםבמתחמים
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(המשך( )הפרשות מבונות)מפתחות להקצאת שטחי ציבור בנויים . 7

בתחוםתכנוניתיוזמהשכללהבטיחנועדלהלןהמתואר"מפתח"ה

למתחם,לפרויקטהדרושבהיקףבנוייםציבורייםשטחיםתכלולהתכנית

כולל)בנויר"מ10-ושוויוניברור,אחידבאופן,בכללותהולתכנית

:כייובהר.פרויקטבכלהמוצעותדיוריחידתלכל(חצרות

הגיאוגרפיבמתחםבפרויקטלצרכיבהתאםתעשהבפועלההקצאה1)

.המקומיתהרשותשלדעתהלשיקולבהתאם

בטבלההמוגדרלמינימוםמעברצים"בשבשישולבוציבורשירותי2)

בדמות"הקלה"יאפשרו"(מעובים"צים"שבהינו)להלן8בסעיף

תינתןכזוהקלה.זהמפתחפ"עהנדרשיםהשטחיםמהיקףהפחתה

במתחמים:למשל)נמוכההיתכנותבעליאו/ומורכביםלפרויקטים

ולאו,העירייהלהמלצתבהתאם,(מבונהבהפרשהס"בימוצעיםבהם

."מעובה"הצ"השבנמצאשבולפרויקטדווקא

חלקעבורמענהלספקיוכל(והמלאכההתעשיהמתחם)16מתחם3)

בתחומיעירונייםכללשירותיםבעיקר)הנדרשיםמהשירותים

ניתן,בוישולבושאלהככל.(11בעמודכמומלץוחירוםניהול,התפעול

אחרמתחםבכלהדרושהשטחמהיקףבהתאםלהפחיתיהיה

עלובהתייעצותהמקומיתהרשותשלדעתהלשיקולבהתאם,בתכנית

.עירתכנוןמדיניותמחלקת

המפתח , ולפיכך, הנחת העבודה כי כל יוזמה תכנונית תבקש להביא למיצוי זכויות הבניה* 

פ כושר הנשיאה הכולל שהכתיב את  "ולא ע)חושב על בסיס מימוש זכויות מלא בכל פרויקט 
(המימוש והצרכים של הפרוגרמה בכללותה

סוגי ההקצאהסוגי השירותיםקטגוריה
שטח  

(ר"מ)

שטח  

)%(

שירותים  . 1

שכונתיים  

הכרחיים בכל 

מתחם  

גני  , מעונות יום

כנסת-ילדים ובתי
(5לפי טבלה בסעיף )

22% 24,674שטח בנוי

19% 21,144שטחי חוץ

שירותים  . 2

שכונתיים  

נוספים לפיזור  

בין המתחמים

שירותים שכונתיים  

,  בתחומי הקהילה

תרבות רווחה  

ובריאות
(5לפי טבלה בסעיף )

8% 8,485שטח בנוי

1% 800שטחי חוץ

שירותים כלל . 3

עירוניים  

השירותים השונים  

לסוגיהם  
(6לפי טבלה בסעיף )

+  שטח בנוי 

חוץ+ תפעולי 
55,575 50%

100% 110,678(כולל חצרות)כ הפרשות מבונות "סה

10*(מעוגל)ר "מ-מפתח הפרשה ציבורית ליחידת דיור 
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טבלת שטחים–הנחיות לפריסת שירותי ציבור במתחמים . 8

והשטחים הנדרשים בקרקע  ההשירותיםתוך הבחנה בין סוג , הטבלה הבאה מפרטת את היקפי ההקצאה לשטחי ושירותי ציבור בכל מתחם

(.ר בנוי"מ)המיועדים להשתלב כהפרשות מבונות ( השירותים ההכרחיים)לבין היקפי השטחים ( צ"שב)
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(המשך)טבלת שטחים –הנחיות לפריסת שירותי ציבור במתחמים . 8
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.יסודיעלבמקוםיסודילכיתותמענהשמאפשרהמרהמנגנוןגובשבתכניתד"יחשלמקסימליתקיבולתלאפשרמנתעל

סך.הביצועבשלביותוכןסמוכותובשכונותבתכניתהנדרשיםבמעניםהעירייהשלתפעוליתגמישותמאפשרהמנגנון

.המוצעהפרוגרמתילתחשיבבהתאםישמר(יסודיעל+יסודי)כתות270עלהעומדהכוללהכיתות

גםלמגוריםזכויותמתןלאפשרובכדיהתכניתבתחוםהאפשריספרלבתיהמענההיקףאתלהגדילבכדי,כךעלבנוסף

בהםחלקות/מתחמים-תתי4הוגדרו,במיוחדנמוךהריסתםשסיכוימבניםקיימיםאו/ופיתוחהחלכברבהםבמתחמים
:הבאלפירוטבהתאם"מבונההפרשה"כיסודיס"ביהקמתיצריךלמגוריםזכויותשלמימוש

בתי ספר בהפרשה מבונה–לפריסת שירותי ציבור במתחמים . 8

מתחם  

גיאוגרפי

מתחם  -תת

(חלקה)

ד  "יח' מס

אפשרי

כתות יסודי ' מס

ס"נדרשות בביה

ס  "לבי' שטח בנוי מינ

(*ר ברוטו"מ)

(  ר"מ)' חצר מינ/שטח חוץ

**כולל מגרשי ספורט-

2420118

 ל
ת

רו
ש

פ
א

-
1
2

ט  
ק
וי
ר
פ
ב
ת 

תו
כי

ון
ש

א
ר
ה

3,500 2,430 
6137319183,500 2,430 

8208,337277183,500 2,430 

9147254183,500 2,430 

(כיתות72לפי )9,720(כיתות72לפי )1,05166-7214,000כ"סה

ר"מ300פונקציה קהילתית מינימאלית בהיקף של /כולל מרכז* 

:  בהינתן כל התנאים הבאים, חלקה/ככל שמוצע במתחם, צ"או שבפ"בשצלטובת שטחי החוץ הדרושים יתאפשר שימוש **

.ס ותתאפשר בניהם גישה ישירה"צ יהיה צמוד דופן למבנה ביה"שב/פ"השצ. א

כתות ועד  12ס "ר לבי"מ800-הינו עד כ)ס "משטחי החוץ הנדרשים לבי50%ס לא יעלה על "היקף השטח לשימוש ביה-פ"בשצ. ב

.ס וישתלבו בשלד הציבורי הרצוי"שטחי אלה יהיו זמינים ונגישים לציבור מעבר לשעות פעילות ביה(. כיתות18ס "ר לבי"מ1,200

.השימוש בשטח לא יפגע בשירות ציבורי אחר ויחייב מענה חלופי עבור שירות אחר זה במסגרת הפרויקט–צ"בשב. ג

.התכנון יתואם ויוסכם על מחלקת מדיניות תכנון עיר או גורם עירוני המוסכם על מהנדס העיר. ד

16

,למדימוגבלבשילובווהניסיוןמורכבפתרוןהינו"מבונההפרשה"כס"ביהששילובהיות

כיתות12בןס"בישילביתאפשרזהמסוגמענהשיספקהראשוןבפרויקטכימומלץ

.הרלבנטייםהעיריהגורמילשיקולבהתאם,(כיתות18במקום)



('ד5.3)5מגרש 

כיתות18יסודי 

( 'ד1)בית כנסת 

('ד4)14מגרש 

כיתות18יסודי של 

('ד4.8)15מגרש 

כיתות  12יסודי 
כיתות6מ .ס ח"בי

0.2

יסודי  -('ד4.3)22מגרש 

כיתות18של 
(חצר' מ100נוער . מ)+

('ד2.4)17מגרש 
שטחי חוץ למרכז ספורט או  

ס בהפרשה מבונה"בי

0.5

('ד5.25)19מגרש 

כיתות  18מ .ס ח"בי

(פינוי ניצנים)

('ד3)24מגרש 

כיתות12יסודי של 

('ד9.4)7מגרש 

כיתות30יסודי -על

ניצנים  –9+6מגרשים 

( 'ד12.9)מורחב 

כיתות42יסודי -על

-('ד3.7)18מגרש 

כיתות12יסודי של 

( 'ד0.7)בית כנסת 

('ד4.2)20מגרש 

כיתות 18יסודי 

('ד5.9)26+8מגרשים 

כיתות  24יסודי 
0.3

יסודי-העתקת ניצנים והסבתו לעל-' חלופה א

יסודי בהפרשה  66-יסודי ו-על72מהן )כיתות רגילות 282: הקצאה אפשרית

מיוחד. כיתות ח30(  + מבונה

18

18

('חלופה א)תשריט-צ"בשבהנחיות לפריסת שירותים . 9

0.1

כיתות18ס בהפרשה מבונה "בי 18

('ד2.3)2מגרש 

כיתות6מ .ס ח"בי

ככל שימצא מענה אחרפ"כשציכול להישאר 

יסודי  -('ד2.7)3מגרש 

כיתות12של 
צ מאושר"יושלמו בשב' ד0.3

17

18
18



('ד5.25)19מגרש 

כיתות18יסודי של 

('ד3)24מגרש 

כיתות12יסודי של 

('ד9.4)7מגרש 

כיתות30יסודי -על

( 'ד3.9)6מגרש 

כיתות12יסודי של 

('ד4.2)20מגרש 

כיתות 18יסודי 

('ד5.9)26+8מגרשים 

כיתות  24יסודי 
0.3

1.05

-('ד3.7)18מגרש 

כיתות12יסודי של 

( 'ד0.7)בית כנסת 

('ד5.3)5מגרש 

כיתות18יסודי 

( 'ד1)בית כנסת 

('ד4)14מגרש 

כיתות18יסודי של 

('ד4.8)15מגרש 

כיתות  12יסודי 

כיתות6מ .ס ח"בי

0.2

יסודי  -('ד4.3)22מגרש 

כיתות18של 
(חצר' מ100נוער . מ)+

('ד2.4)17מגרש 
שטחי חוץ למרכז ספורט או  

ס בהפרשה מבונה"בי

0.5

0.1

18

18

18

'ניצנים'ללא שינוי ב–' חלופה ב

יסודי בהפרשה  66-יסודי ו-על30מהן )כיתות רגילות 270: הקצאה אפשרית

מיוחד. כיתות ח12(  + מבונה

כיתות18ס בהפרשה מבונה "בי('חלופה ב)תשריט-צ"בשבהנחיות לפריסת שירותים . 9 18

ככל שימצא מענה אחרפ"כשציכול להישאר 

18

('ד2.3)2מגרש 

כיתות6מ .ס ח"בי

יסודי  -('ד2.7)3מגרש 

כיתות12של 
צ מאושר"יושלמו בשב' ד0.3

18



(הפרשות מבונות)הנחיות לתכנון מפורט של שטחי ציבור בנויים . 10

מצריך תכנון קפדני של היחסים בין השירות הציבורי והשימושים האחרים  ' הפרשות מבונות'שילוב שירותי ציבור כ–תיאום עם מחלקות העירייה 1.

בכפוף לדרישות הגורמים  , לקבלת הנחיות לתכנון והפעלה של שירותי הציבורתדרשלפיכך תכנית מפורטת . במבנה ובסביבתו בכדי להבטיח תפקוד תקני

.הרלבנטיים בעירייה

איחוד  )ישנה עדיפות ברמה התכנונית והפרוגרמתית למימוש מקבץ מגרשים תחת תכנית אחת . מקבצים מבונים עם גרעין משותף-מקבצי תכנון ומימוש2.

.ומומלץ לעודד זאת ככל הניתן( וחלוקה

.  ובחלק מהמקרים גם משירותים מסחריים ותעסוקתיים, לרוב נדרשות כניסות נפרדות לשירותים משולבים בהפרשות מבונות ממגורים-כניסות נפרדות3.

.ומעליות נפרדות בהתאם להתייעצות עם מחלקת מדיניות תכנון עירלובאים, יש לאחד שירותים ציבוריים המתאימים לכניסה

":מוחצנים"ושירותי ציבור " מופנמים"שירותי ציבור -אבחנה בין מוסדות4.

ציבורית רחבה או סמי מסחרית שפונים לציבור הרחב והחשיפה שלהם אורנטציהעקרונות של הקצאה לפי סוג השירותים בעלי ": מוחצנים"שירותים •

שירותי תרבות  : בין שירותים אלה ניתן למנות. בחזית הרחוב או בזיקה אל מרחב ציבורי משמעותילמקמםבכדי להבטיח נגישות ונראות רצוי . חשובה

.  ועוד( בחלקם)בתי כנסת , מרכזים קהילתיים שונים, קאנטרי קלאב, תיאטראות, כמו מוזיאון

גני ילדים ומוסדות רווחה  , בזיקה ובמגע ממוסדות מוצנעים כמו מעונות יום, כאן יש להבדיל במיקום, לעומת שירותים מחוצנים": שירותים מופנמים"•

.או אנונימיות ככל הנדרש/ו" אינטימיות"או יאפשרו /שיהיו בעורף המבנים ו

גני ילדים להם נדרש לתת את הדעת האם  , בעיקר מוסדות ציבור כמו מעונות יום-(מרפסות/חצרות)שירותי חינוך שדורשים שטחי חוץ צמודים 5.

לעניין זה יובאו בחשבון גם שיקולים כמו גישה במפלס  . הציבוריפ"השצלבין ( פ"שפ)יבנו בגג המסד או בחזית אחורית בהתייחס לממשק בין החצר הסגורה 

.ותפעוליים בהתאם לרלבנטיות( זכויות שמש)שיקולים אקלימיים , נראות ונצפות מהמרחב הציבורי ומהמבנים הסמוכים, יחיד
19



שלביות ביצוע. 11

20

(:מיידי)שלב מקדמי 

.  י המשרד"אישור משרד החינוך על אפשרות לשילוב בתי ספר במבנים סחירים וממומן ע. 1

.תנאים למימושם/או קבלת הנחיות/אישור משרד החינוך ומשרד הכלכלה על כך שפתרון גני ילדים ומעונות יום בקומות מסד גבוהות מקובל ו. 2

הפשרות מבונות/הגדרת מתווה המימון להקצאת מוסדות חינוך בשטחים סחירים/אישור. 3

ד מצטבר"מוסד ציבורי                                 יחסוג שירות
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בתי ספר

כיתות יסודי חדשות בתחום 12-לישיםהצגת פתרון 

(ד"יח450כל )התכנית
1224364860728496108120132144156168180192204216228

24487296120144168192216כיתות יסודי חדשות  24-למאושרהצגת פתרון 

כיתות יסודי חדשות בתחום  24-להיתר בניה

התכנית
24487296120144

3672108חדשותיסודי -עלכיתות 36-לישיםהצגת פתרון 
3672108חדשותיסודי-עלכיתות 36-להיתר בניה

, גני ילדים

מעונות ובתי  

כנסת

בתיאום עם אגף  , בהתאם להנחיות נספח הפרוגרמה, לפרויקט בהיקף קטן יותר יתאפשר פתרון חלקי יחסי. ד"יח100הצגת פתרון סטטוטורי מלא לכל פרויקט מעל 

תכנית צל מוסכמת  /תכנון עיר ובכפוף לתכנית עיצוב

75%75%75%75%75%75%75%75%75%מסך מבני הציבור הנדרשים75%-ל4הצגת טפסי 

מוסדות  

,  רווחה, קהילה

תרבות וספורט

מחלקת מדיניות תכנון עיר" הצגת פתרון סטטוטורי מפורט בהתאם לסל הדרישות שיועבר למתכננים ע

75%75%75%מסך מבני הציבור הנדרשים75%-ל4הצגת טפסי 

מנהל  

תפעול

מחלקת מדיניות תכנון עיר" הצגת פתרון סטטוטורי מפורט בהתאם לסל הדרישות שיועבר למתכננים ע

75%75%75%מסך מבני הציבור הנדרשים75%-ל4הצגת טפסי 
ע  "הצגת פתרון סטטוטורי לשירותים הדרושים לאגף שפ

פ הפרוגרמה"ולאגף תברואה ע
V

Vע ולאגף תברואה"למבנים לאגף שפ4הצגת טפסי 

שטח ציבורי  

פתוח

ד שמתוכננות"יח450פ לכל "דונם שצ4הצגת פתרון סטטוטורי של 

מסך  75%הצגת שטח ציבורי פתוח בהיקף של 

השטח הדרוש
75%75%75%75%75%75%75%75%75%



נספחים
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נשענתלאשהפרוגרמה(להובסמוךהתכניתבתחום)גדוליםצים"שב3קיימיםתלפיותבמרחב

חלקיבאופןולובהםלהשתמשהאפשרותאתלבחוןמומלץאך,בפיתוחםמחוייבתאו/ועליהם

:הרחוקבעתידאו/והשוניםהפיתוחבשלביזמניאו/ו

כתיבתבעתשעובריםקיימיםספרבתיפועליםבמתחם',ד23.8המתחםשטח-1צ"שב1.

מתחוםנגרעהמתחם.והרחבתםשדרוגםלקראתמפורטתכנוןתהליכיאלהשורות

.לתכניתמהפרוגרמהחלקמהוויםאינםבווהמתוכנניםהקיימיםוהמוסדותהתכנית

עלס"ביהלהקיםהעירייהמתכננתבו'ד7.2הינוהמתחםשטח-(Wמתחם)4צ"שב2.

.הסמוכותהשכונותתושביבעבוריסודי

.ניצניםס"ביה-מיוחדלחינוךס"ביהפועלבמתחם',ד12.7הואהמתחםשטח-9צ"שב3.

גדוליסודיעלס"ביבשטחיוקםבהלבחינה('א)חלופהמציעההאבלתכניתהפרוגרמה

בכדיאחרלמתחםיועתקניצניםס"ובי(במסגרתההמוצעחדשסמוךצ"שבבצירוף)

ניצניםס"ביבמסגרת('ב)חלופהקיימת,זאתעם.בקרקעואפקטיבייעישימושלאפשר

.התכניתלצרכיישירשימושבויעשהולא,במתחםכסדרולפעולימשיך

שטחים ציבוריים מצרנייםI' נספח א

22

1צ "שב

9צ "שב

4צ "שב



:ביקוש✓

בגג המסד" קרקע"קומת : פתרון✓
דירות  570-כתתי לכל כ-מעון יום תלת-
דירות140-כתת גן לכל כ-

או שירותי ציבור הצורכים חצר צמודה/ו( גנים ומעונות)המחשות לשילוב שירותי חינוך לגיל הרך I' נספח ב

הפותח יכולים לספק מענה למלוא " גג המסד"הדוגמא להלן ממחישה כי היקף השטחים הקומתיים במגדלי המגורים וכן 
(:ד"יח1,146הכולל בתכניתהמתחם הגדול )2הצרכים למעונות יום וגני ילדים במתחם 

1,146ד"יח

4,011אוכלוסייה

240שנתונים3

6כתות מעון

8כתות גן
(מעונות2)

:צרכים פיזיים בגג המסד✓

מרפסת/ר חצר"מ175+ ר "מ130= כתת גן •
מרפסת/ר חצר"מ305+ ר "מ440= מעון יום תלת כיתתי •

1
2 3

4

5

67

8
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ציונוב ויתקון אדריכלים: מתכנן

לפני

:  פונקציות

3)אשכול גנים , כתות חינוך מיוחד6, (כתות24)בית ספר יסודי 

(כתות

ישמש את הקהילה אחרי שעות  )קהילתי -אולם ספורט בית ספרי•

(הפעילות

.דונם4.5-כ: שטח

2018-פעיל מ: סטטוס

: מדדים

(  במדריךCמדגם כפולהצפיפות )דונם לכתת יסודי 0.17-כ

(ביחס למדריך2.5פי צפיפות של )דונם לכתת גן 0.17-כ

אביב-תל, ס ביכורים וגני ילדים שרונה"בי-דוגמא לבנייה בשטח ציבורי בצפיפות גבוהה I' נספח ג
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ההקצאות" מפתח"דוגמא לאופן השימוש בI' נספח ד

:1גיאוגרפישבמתחם50בחלקהפיתוחליוזמתההנחיותמתןלאופןדוגמאלהלן

:המפתחפ"עהמבונהההפרשההיקפיחישוב:'אשלב

:מהם,כ"בסהר"מ1440=ד"יחX144ר"מ10:מבונותהפרשותהיקף

ר"מ432=(8%ונוספים22%הכרחיים)בנוייםשכונתייםשירותים

ר"מ288=(1%ונוספים19%הכרחיים)שכונתייםחוץשטחי

.ר"מ720:עירונייםכללשירותים

:הרלבנטיהפרויקטשלהיחסיוהחלקהגיאוגרפיהשירותיםסלזיהוי:'בשלב

לשירותיםר"מ740-כ,כנסתלבתיר"מ900-כ,גןכתות7,מעוןכתות5:(ד"יח967הכולל)1במתחםכ"בסהנדרשים,זהלמסמך8סעיףפ"ע

.עירונייםכלללשירותיםר"מ4,900ועוד(..קהילה,רווחה,בריאות)אחרים

110-כ,כנסתביתר"מ135-כ,אחתגןכתת,מעוןמכתתפחות:כלומר,(במתחםד"יח967מתוך144)אלומהקצאות15%לספקאמורה50חלקה

16במתחםישולבובתכניתהנדרשיםהציבורמשירותיוחלקבמידה.עירונייםכלללשירותיםר"מ730-כועודנוספיםשכונתייםשירותיםעבורר"מ

.המקומיתהרשותשלדעתהלשיקולבהתאם,(אחראו)זהבמתחםהנדרשמןאלהשטחיםלהפחיתיהיהניתן,(והמלאכההתעשיה)

)%(שטח (ר"מ)שטח סוגי ההקצאהסוגי השירותיםקטגוריה

שירותים שכונתיים . 1

הכרחיים בכל מתחם 

גני ילדים  , מעונות יום

כנסת-ובתי

22% 24,674שטח בנוי

19% 21,144שטחי חוץ

שירותים שכונתיים . 2

נוספים

שירותים שכונתיים 

תרבות  , בתחומי הקהילה

רווחה ובריאות

8% 8,485שטח בנוי

1% 800שטחי חוץ

שירותים כלל עירוניים. 3
השירותים השונים  

לסוגיהם

+  שטח בנוי 

חוץ+ תפעולי 
55,575 50%

100% 110,678(כולל חצרות)כ הפרשות מבונות "סה

10*(מעוגל)ר "מ-מפתח הפרשה ציבורית ליחידת דיור 
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(המשך)ההקצאות " מפתח"דוגמא לאופן השימוש בI' נספח ד

:ליזםהנחיותומתןהשירותיםסלצרכיבחינת:'גשלב

לתכנוןהנחיותלרבות,תכניתובמסגרתזהמענהלספקהיזםאתוינחולפתחםהיוזמההגעתבעתשירותיםבהקצאתהצורךאתיבחנוהעירייהגורמי

:במתחםהראשוןהואהפרויקטכיבהנחה,ליזםהנחיותומתןלמתחםהפרוגרמההגדרתלאופןאפשריתדוגמאלהלן.(8בסעיףכמפורט)פיזי

.(שלםממעוןכחלקשתפעלשמומלץ)מעוןכיתתלהקמתידרשלאאך"(הניירעל"הנדרשאחדבמקום)ילדיםגני2להקמתיידרשהיזם-

.נוסףשכונתילשירותשטחאוכנסתביתלבנייתידרשלאאך(ר"מ200-250-כ)המשפחהלבריאותתחנהלהקיםידרשהיזם-

.(ר"מ100)רווחהדירתלשלבוכןר"מ600-כשלבשטחקטןמוזיאון,קנינגפיירעלמיקומובשל,בפרויקטלשלבידרשהיזם-

.הגיאוגרפיבמתחםהבאבפרויקטלהשתלביידרשואלה,בפרויקטמענהקיבלולאהכנסתביתושטחיהמעוןכיתתבוכזהבמקרה-

או,נוספיםשכונתייםשירותיםעבורבשטח(הכרחישכונתי)ילדיםגןשטחלהמיר:למשל,שירותיםסוגי/קטגוריותביןגםהמרותלבצעניתןכייודגש

במידה,כןכמו.ולהיפך(לעוליםקליטה'האב'–למשל)עירונייםכלללצרכיםבשטחים(לקשישיוםמרכז–למשל)נוספיםשכונתייםשירותיםבין

אחריםים/מתחםעבורההקצאהמדרישותלהפחיתיהיהניתן,זהנספחבמסגרתהנדרשיםציבורשירותיגםיכלול(ומלאכהתעשיה)16ומתחם

בשטחיגםולהשתמשלהקצותהאפשרותושתשמר(מרובער"מ10)יפגעלאהכלליההקצאהשסךובלבדהעירייהלהנחיותזאתבהתאםכל.בהתאם

.(מבונהבהפרשההדרושההקצאהמסךכרבעהמהווים)חוץ
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