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 וניתוח מצב קייםמיפוי . 1

 ומפה  א "ג תצ"ע –מיקום בעיר הקשרים עירוניים•
 (מטרו/ל"רק/רכבת/רכב)קיימים ומתוכננים תחבורה עירוניים צירי •
 (מוקדי עניין/פארקים/מבני ציבור)עירוניים מוקדים •
 אזורים/שכונות•
 מאפיינים ייחודיים בתחום וסביבו•
 ערכייםשטחים ציבוריים •
 לשימוראזורים •
 במתחםסקירת סוגי המסחר והתעסוקה •
 (טיסה/רדיוס מנחת/תנועה/ס"איכ/מגן רדיוסי)מגבלות תכנון •
 

 ומפה  א "ג תצ"ע –עירונייםוהקשרים מיקום שכונתי אזורי 
 (מטרו/ל"רק/רכבת/רכב)צירי תחבורה עירוניים קיימים ומתוכננים •
 (מוקדי עניין/פארקים/מבני ציבור)עירוניים מוקדים •
 אזורים/שכונות•

 סקירה עירונית 1.1

 שכונתית/אזוריתסקירה  1.2









 (א"ג תצ"ע)קו כחול של תחום התכנית סימון •
 א"ג תצ"ניתוח מבנים קיימים ע•
ג "ג החלקה ומצבם על רקע סימון מיקום הצילומים ע"מבנים עתמונות •

 המפה 
אפשרויות , מצב המבנים, שנת הקמה: פ מצב פיזי"מאפייני בניינים ע•

 .הצגת סקר מבנים קיימים, בנייה והרחבה 
 
 
 
 
 

 ניתוח מבנים קיימים 1.3





 
 לתכנית המתארהתייחסות •
 התייחסות לתכניות מדיניות•
 חלות על תחום התכנון עות"תב•
 (ודרכים צ"שב,פ"שפ פ"שצ)ג מפה עם סימון המגרשים "ניתוח שימושים קיימים ע•

 
 
 
 

 מצב סטטוטורי קיים 1.4
 



 :נתונים קיימים 
 כ שטח התכנית"סה•
 טבלת שטחים לפי ייעודי קרקע במצב מאושר•

 

 קרקע תכסיתניתוח כמותי  1.5
 

 הדירותשטח •
 כמות הדירות  •
 בנייהפ היתר "ע תמהיל הדירות•
 גובה בינוי  •
 חתכי רחוב  •
 ברוטו לדונם/צפיפות נטו•
 

 :תמהיל דירות קייםניתוח  1.6
 
 



 טבלת שטחים

 ר"מ/מצב מוצע ר"מ/מצב מאושר  

 103,089.64 333,894.37 מגורים

 17,768.65 59,987.69 דרך

 46,155.91 45,399.06 צ"שב

 11,430.39 69,509.98 פ"שצ

 178,444.59 508,791.10 כ"סה



 חלופותתכנון בניית עקרונות . 2

ג מפה  "טבלת שטחים לפי ייעודי קרקע במצב המוצע ע•
 הכוללת היעודים הגובלים

 סימון מסחר•
 מגורים, פ"שפ,פ"שצ, צ"שבסימון •
  המתארית, סימון התכנית המוצעת על רקע הכוללנית•

 קרקע יעודיעל רקע , השכונתית
 
 
 

 ניתוח ייעוד שטחים מוצעים לחלופות 2.1
 
 





 מדידהעל רקע מפת , תכנית בינוי הכוללת העמדת מבנים במצב המוצע•
 מבנהד בכל "סימון מס יחכולל •
 סימון מספר קומות  כולל •
 קומת קרקעתכנית •
 ד בקומה"המציגה מס יח -קומה טיפוסית  תכנית •
 עקרונייםחתכים •
 שהוצגוחלופות תכנון תוך התייחסות למגבלות התכנון נימוק •
 
 
 
 

 תכנית בינוי לחלופות  2.2
 
 





נספח תנועה וחנייה הכולל את בחינת החלופות בהתאמה הצגת •
דרכי מרחב הולך רגל ורוכבי  , צ"תח, צרכי תחבורה, לצרכי חנייה

 .ביטול דרכים קיימות/הרחבת, אופניים דרכים חדשות
 

 וחניה לחלופותתנועה התייחסות  2.3
 
 
 





 הדמיה לכל חלופה 2.4
 
 



 טבלת ייעודי קרקע•
 טבלת שטחי בניה•
 ד"טבלת יח•
 צפיפות ברוטו נטו•

 
 
 
 

 חלופות והמשך תהליךסיכום . 3
 מול מוצעקיים -ריכוז נתונים  3.1

 
 
 





 עיקרי תחשיב כלכלי•
:  שטחים, תועלת ציבורית הפקעות•

 דרכים וכבישים פ"שצ,צ"שב
 אחוז הסכמות•
 ליווי חברתי•
 אישור מנהלת•
 חלופה מומלצת כולל נימוקהצגת •

 
 
 
 
 
 

 נוספיםריכוז נתונים  3.2
 
 
 



2019

 תודה


