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 רמת השרון| 3838/רש

  רקע 

 חוק התכנון והבנייה 

 מטרות התוכנית המפורטת 

 מענה התוכנית לאתגרים 

 עקרי התוכנית המפורטת 
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 : קייזר אדריכלים ומתכנני ערים - אדריכל ועורך התוכנית

 עמיחי פרידמן, דני קייזר       

 

 מ"מהנדסים בע -ישראל דוד : דוד מהנדסים -  קונסטרוקציה

 

 .מתום מהנדסים ויועצים-אמי -   תנועה

 

:  מקרקעין כלכליושמאותוקראט יעוץ &  גרשטיין -   כלכלה

 וקארטמוטי       

 ולאדימיר לוין - מהנדס העיר   -  השרון-עיריית רמת

 ארז טל - אדריכל העיר    -    

 

 צוות התכנון| 3838/רש
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 רקע| 3838/רש

 אביב-בטבעת הפנימית של מטרופולין תל•

 2002 -הוכרזה כעיר ב, 1923 -נוסדה ב•

 (2015 ס"למ) 44,500:  תושבים' מס•

 ר "קמ 22:  שטח העיר•

 דונם 18,950:  שטח מרחב תכנון•

 ר"קמ/תושבים 2,700:   צפיפות•

 משטח העיר 28%:  שטח מגורים•

 

 ר"קמ/תושבים 8,600:  אביב-צפיפות בתל•

 

25.1.2015 המלצת הפקדה מקומית.ו

  

19.5.2015 77-78פרסום לפי סעיף 

  

 17.4.2016 הפקדה

 

 18.4.2017 מתן תוקף

  

 

 

 



38 א"לתמ' א3תיקון   תכנית מפורטת לחיזוק מבנים  - 3838/רש 

  38 א"לתמ 23פ סעיף "ע

תעשייהומבנה   

1980לפני היתר בניה   

1980לאחר היתר בניה   

 רקע| 3838/רש
 שנת הוצאת היתר הבנייה -פילוח מבנים 
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 רקע| 3838/רש
 שנת הוצאת היתר הבנייה -פילוח מבנים 
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 חוק התכנון והבנייה| 3838/רש

 1971בשנת אושרה ' א/210/תכנית המתאר התקפה רש
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('מגורים א)צמודי קרקע   

(  'מגורים ב)שכבה מקשרת 
[קומות על עמודים 2]  

(   'מגורים ג)בניה רוויה 
[קומות על עמודים 3]  

 'מגורים ג   'מגורים ב'   מגורים א

 חוק התכנון והבנייה| 3838/רש
 א/210/רש –המתאר המקורית  תוכניתעקרונות 
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 קרקע יעודי
 חוק התכנון והבנייה| 3838/רש



38 א"לתמ' א3תיקון   תכנית מפורטת לחיזוק מבנים  - 3838/רש 

  38 א"לתמ 23פ סעיף "ע

1980לפני היתר בניה   

1980לאחר היתר בניה   

'מגורים א  

'מגורים ב  

'מגורים ג  

 מגורים מיוחד מגורים מיוחד

 מגורים ומסחר

 רמת   השרון
 ועדה מקומית

ש"ברמה 23לפי סעיף  38א "תוכנית מפורטת לתמ  

 חוק התכנון והבנייה| 3838/רש
 קרקע וסוגי מבנים יעודי –קומפילציה 
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 כ"סה בניינים' מס קומות' מס

1 2,139 
5,089 

2 2,950 

3 562 

950 

4 272 

5 51 

6 17 

7 9 

8 16 

9 12 

10 1 

11 4 

12 6 

  6,039 6,039  

    1980מהבניינים ניתן היתר לפני שנת  70% -ל :  הערכה
           2,225 X 70%  =1,550 בניינים 

 בניין  /קומות טיפוסיות 2.5תוספת של 

 (קומה טיפוסית/ד"יח 3-4ממוצע של 

 .ד לבניין"יח 9 -תוספת ממוצעת של כ

 
 ד"יח 14,000פוטנציאל של = בניין /ד חדשות"יח X 9בניינים 1,550

 - 23בסיס סעיף -ללא עריכת תכנית מתאר מקומית על

 ד  "יח 7,000 -כצפי מימוש של  - 50%ולפי צפי מימוש של 

 

 

 

 

 בניינים   1,275 'מגורים ב'הם ביעוד  25% -כ :     הנחה

 בניינים      950                  

 בניינים   2,225     

 + 

 חוק התכנון והבנייה| 3838/רש
 3838/בהיעדר רש, פוטנציאל מימוש
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 מטרות התוכנית המפורטת| 38א "תמ

   לפני הונפק שלהם הבנייה היתר אשר ,אדמה רעידות מפני מבנים חיזוק1.

  בניינים הריסת עידוד .38 א"לתמ 23 סעיף להוראות בהתאם ,1.1.1980
   .זו מטרה מימוש לצורך במקומם חדשים מבנים ובניית קיימים

 

  בניינים ובניית הריסתם או קיימים בניינים עיבוי ידי על עירונית התחדשות2.

 .העיר של הבינוי מאפייני שימור תוך במקומם חדשים
 

,  ד בהתייחס ליכולת הנשיאה של מערכות התנועה"תוספת מבוקרת של יח3.
 .זאת על ידי קביעת מתחמי מימוש, החניה ושטחי ציבור

 

  קווי ,קומות תוספת ,דיור ויחידות בניה שטחי תוספת לעניין הוראות קביעת4.

 .וחניה אדריכלי עיצוב ,בניין
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 תנועה, חיזוק מבנים

 י תמרוץ יתר למסלול הריסה ובניה מחדש"מתן עדיפות ע

  ראוי חיזוק של בפועל ביצוע מבטיחה אינה סטטיים לחישובים המבוצעת הבקרה 

 אדמה ברעידת המבנה בעמידות פוגעות קיים בנין ג"ע חדשות קומות תוספת   

 המקורי הבנין של והקונסטרוקציה הביצוע איכות לעניין ודאות חוסר 

 מטרות התוכנית המפורטת| 3838/רש

 בקבוק צוואר – מהעיר אחת ויציאה כניסה

נוספת תנועה אליה להעמיס ניתן ולא צ"ואחה הבוקר שיא בשעות בכשל כיום הצומת 

מהרצליה עוברת תנועה הינה מהתנועה 30% -כ 

 3838/רש מכחד "יח 1,500 -קביעת סף קיבולת עליון 

 :  סף הקיבולת מתבסס על מספר שינויים צפויים במרחב

 .  531כביש השלמת 

 .  יציאה למורשה/כניסהמחלף 

 .  מכר מחלףהרב

 .  'העוקף המערבי'ציר הקמת 

 תחנת הרכבת הצפונית של רמת השרוןהקמת 
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  38 א"לתמ 23פ סעיף "ע

 .  ובניה בתת הקרקעהריסה  - המגרש  פתרון חניה מלא בתחום 

 .  י מכפילי חניה"עחיזוק מבנה  -    

 'כופר חניה'מנגנון  -    

 

 הכנת תוכנית מפורטת לחניה. מדיניות החניה של רמת השרון משקפת רמת מינוע גבוהה

 ('כופר חניה'כוללת חניונים ציבוריים ומנגנון )

 'אזור ג שימוש הקרקע

1.1 

מגורים במבנה צמוד  

בודד או דו )קרקע 
 (משפחתי

 ד"לכל יח 2 מבנה צמוד קרקע

 ד"לכל יח 0.5 2אורחים 

1.2 
בניין למגורים הכולל  

ד "יותר משתי יח

שלהן כניסה  

משותפת או חדר  
 מדרגות משותף

  1יחידת דיור קטנה 

ר כולל  "מ 75עד )
 (ד"ממ

 ד"לכל יח 1

 ד"לכל יח 1.3 ר"מ 90 –ר "מ 76 1.3

 ד"לכל יח 1.6 ר"מ 119 –ר "מ 91 1.4

 ד"לכל יח 2 ר או יותר"מ 120 1.5

 ד"לכל יח 0.3 2אורחים 

 ד"יח 5לכל  1 בית אבות/ דיור מוגן  1.6

2.1 
כולל  , ר"מ 2,000חנויות מכל הסוגים עד 

 חזית מסחרית
 ר"מ 30לכל  1

2.2 
  2,000 -עבור תוספת שטח מסחר כללי מ

 כולל חזית מסחרית, ר"מ 10,000ר עד "מ
 ר"מ 50לכל  1

2.3 
  10,000עבור תוספת שטח מסחר כללי מעל 

 כולל חזית מסחרית, ר"מ
 ר"מ 70לכל  1

 ר"מ 30לכל  1 מסחר שכונתי 2.4

 ר"מ 60לכל  1 משרדים ותעשיה עתירת ידע 3.1

 ר"מ 60לכל  1 תעשיה ומלאכה 4.1

 מקומות לכל כיתה 2 גני ילדים ובית ספר 5.1

 ר"מ 60לכל  1 בית ספר על תיכוני 5.2

 ר"מ 60לכל  1 ס ומועדון שכונתי"מתנ, מוזיאון, ספריה 5.3

5.4 
,  ר"מ 150בית כנסת ששטחו עולה על 

 מועדון נוער ומרכז לקשיש
 ר"מ 60לכל  1

 תיאטרון וקולנוע 6.1
מקומות  5לכל  1

 ישיבה

 אולם כנסים ואירועים 6.2
מקומות  5לכל  1

  75ישיבה או לכל 
 ר"מ

 ר"מ 15לכל  1 בתי קפה, מסעדות 6.3

7.1 
מרפאות כלליות ומרפאות בהן מתבצע  

 אשפוז יום
 ר"מ 30לכל 

 מושבים 15לכל  1 אצטדיון 8.1

 ר"מ 40לכל  1 מועדון ספורט 8.2

 ר"מ 250לכל  1 שטח ציבורי פתוח 8.3

 ר"מ 500לכל  1 בית עלמין 8.4

 מיטות 10לכל  1 אכסניית נוער 9.5

10.1 
מפעל לשירותי תחזוקה לרכב מכל )מוסך 

 (סוג
מקומות חניה לכל   2

 עמדת טיפול

10.2 
מזנון או חנות שירות בתחנת  , מסעדה
 תדלוק

ר שטח "מ 10לכל  1
 עיקרי

 1: חניית אוטובוסים

ר שטח "מ 40לכל 
 עיקרי

 מספר מקומות חניה לאופניים

בתוספת ' לפי חלק ג

לתקנות התכנון 

התקנת  )והבניה 
 (מקומות חניה

 מספר מקומות חניה לאופנועים

בתוספת ' לפי חלק ד

לתקנות התכנון 

התקנת  )והבניה 
 (מקומות חניה

 מספר מקומות חניה נגישים

  8.1.1.0לפי פרטים 

כמצורף   8.2.7.1 -ו

לתקנות התכנון 

התקנת  )והבניה 
 (מקומות חניה

 
אזור ג' שימוש הקרקע 

1.1 
מגורים במבנה צמוד קרקע 

)בודד או דו משפחתי( 

 לכל יח"ד 2 מבנה צמוד קרקע

 לכל יח"ד 0.5 2אורחים 

בניין למגורים הכולל יותר  1.2
משתי יח"ד שלהן כניסה 

משותפת או חדר מדרגות 
משותף 

 )עד 1יחידת דיור קטנה 
 מ"ר כולל ממ"ד( 75

 לכל יח"ד 1
 

 לכל יח"ד 1.3 מ"ר 90 מ"ר – 76 1.3

 לכל יח"ד 1.6 מ"ר 119 מ"ר – 91 1.4

 לכל יח"ד 2 מ"ר או יותר 120 1.5

 לכל יח"ד 0.3 2אורחים   

 יח"ד 5 לכל 1דיור מוגן / בית אבות  1.6

 מ"ר 30 לכל 1 מ"ר, כולל חזית מסחרית 2,000חנויות מכל הסוגים עד  2.1

2.2 
 מ"ר עד 2,000עבור תוספת שטח מסחר כללי מ- 

 מ"ר, כולל חזית מסחרית 10,000
 מ"ר 50 לכל 1

2.3 
 מ"ר, כולל 10,000עבור תוספת שטח מסחר כללי מעל 

חזית מסחרית 
 מ"ר 70 לכל 1

 מ"ר 30 לכל 1מסחר שכונתי  2.4

 מ"ר 60 לכל 1משרדים ותעשיה עתירת ידע  3.1

מ"ר  60 לכל 1תעשיה ומלאכה  4.1

 מקומות לכל כיתה 2גני ילדים ובית ספר  5.1

 מ"ר 60 לכל 1בית ספר על תיכוני  5.2

 מ"ר 60 לכל 1ספריה, מוזיאון, מתנ"ס ומועדון שכונתי  5.3

5.4 
 מ"ר,  מועדון נוער 150בית כנסת ששטחו עולה על 

ומרכז לקשיש 
 מ"ר 60 לכל 1

מקומות ישיבה  5 לכל 1תיאטרון וקולנוע  6.1

אולם כנסים ואירועים  6.2
 מקומות ישיבה או 5 לכל 1

 מ"ר 75לכל 

 מ"ר 15 לכל 1מסעדות, בתי קפה  6.3

מ"ר  30לכל מרפאות כלליות ומרפאות בהן מתבצע אשפוז יום  7.1

 מושבים 15 לכל 1אצטדיון  8.1

 מ"ר 40 לכל 1מועדון ספורט  8.2

מ"ר  250 לכל 1שטח ציבורי פתוח  8.3

מ"ר  500 לכל 1בית עלמין  8.4

 מיטות 10 לכל 1אכסניית נוער  9.5

מוסך )מפעל לשירותי תחזוקה לרכב מכל סוג(  10.1
 מקומות חניה לכל עמדת 2

טיפול 

מסעדה, מזנון או חנות שירות בתחנת תדלוק  10.2
 מ"ר שטח עיקרי 10 לכל 1

 40 לכל 1חניית אוטובוסים: 
מ"ר שטח עיקרי 

 מספר מקומות חניה לאופניים 
תקנות תוספת ללפי חלק ג' ב

התכנון והבניה )התקנת 
מקומות חניה( 

 מספר מקומות חניה לאופנועים 
תקנות תוספת ללפי חלק ד' ב

התכנון והבניה )התקנת 
מקומות חניה( 

מספר מקומות חניה נגישים  

 ו- 8.1.1.0לפי פרטים 
 כמצורף לתקנות 8.2.7.1

התכנון והבניה )התקנת 
מקומות חניה( 

 חניה
 מטרות התוכנית המפורטת| 3838/רש
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תוכנית המתאר  
 המקורית

  38א "מימוש לפי תמ

 ע"פ רש/3838

  38א "מימוש לפי תמ

 ללא תוכנית מפורטת

 אחריםי תמרוץ יתר לחלק מהיעודים ותמרוץ חסר ליעודים "יצירת איזון בכדאיות המימוש ע

 'מגורים ג   'מגורים ב'   מגורים א

 'מגורים ג   'מגורים ב'   מגורים א

'מגורים ג   'מגורים ב'   מגורים א  

 א/210/רש –שמירת מאפייני המרקם העירוני 
 מטרות התוכנית המפורטת| 3838/רש
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 .קביעת מקבלת מימוש בהתאמה ליכולת הנשיאה של מתחמי המימוש:  מתחמים

 

העמסת מטלות ציבוריות על  . מיצוי פוטנציאל השטחים הקיימים. הכנת פרוגרמה לשטחי ציבור:  העיר

 .  חדשות תוכניות    

 פרוגרמת צרכי ציבור  
 רמת השרון –עירונית מפורטת 

 מחלקת תכנון עיר
2015 

 פ"ולשצחוסר בשטחים למבני ציבור 
 מטרות התוכנית המפורטת| 3838/רש
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 שנה ומעלה 35בני  מבניםחיזוק ומיגון 

לתוספות מגורים במרקם הבנוי ויסות הביקושים: 

 על התשתיות העירוניותלצורך פיזור העומס  למתחמי מימושחלוקה . 

 ד"יח 1,500 -תוספת הבנייה להגבלת פוטנציאל. 

 תחבורתייםמותאמת מימוש פתרונות חלוקה לשלביות ביצוע. 

כאמצעי לתכנון נכון יותר, הריסה ובנייה על פני חיזוק תעדוף  , 

 .הקרקעהכולל פתרון חניה מלא בתת , קונסטרוקטיביתמועדף      

הצעיריםוהגדלת שיעור , הגדלה וגיוון פתרונות מגורים בעיר. 

 כולהופני העיר , הדועךהתחדשות רחוב סוקולוב. 

 נוספותקומות  2.5 -על כל קומה מעבר להיטל השבחה. 
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 .השרון רמת העיר בתחום 38 א"תמ עליהם שחלה קיימים בנינים על חלה התכנית1.
  .תקפות התכניות י"עפ המותרים והשימושים הקרקע ייעודי את משנה אינה התכנית

 

  הוראות קביעת באמצעות אדמה רעידות בפני עמידתם ושיפור מבנים חיזוק עידוד2.

 :כדלקמן והנחיות

 

 .מחדש ובנייה הריסה או חיזוק של בדרך בניה וזכויות ד"יח ,קומות תוספת .א

 .וחניה תנועה בנושא פתרונות מתן .ב

 .אדריכלי ועיצוב בינוי .ג
 .מימוש מתחמי הגדרת .ד
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 יעוד קרקע  

 וסוג בינוי

 הריסה ובניה

(38/2) 

 חיזוק ועיבוי 

(38/1 ,38/3) 

 

1 
 /'מגורים א

 צמודי קרקע

 ר"ל
  12' תוספת לפי ס)

 (38א "לתמ

 ר"ל
  12' תוספת לפי ס)

 (38א "לתמ

2 

 /1ב/'מגורים ב

קומות מעל  2

 קומה מפולשת

1.5 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת

+ 

 הרחבת קומות

+ 

 זכויות מותרות

1 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת

+ 

 הרחבת קומות

.כוללת זכויות בניה המוקנות מכוח תכנית גגות רלוונטית( עליונה)קומה חלקית *   
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 יעוד קרקע  

 וסוג בינוי

 הריסה ובניה

(38/2) 

 חיזוק ועיבוי 

(38/1 ,38/3) 

 

3 
 /מיוחד/ 'מגורים ג

 קומות או יותר 3

3.65 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת

+ 

 הרחבת קומות

+ 

 זכויות מותרות

2.65 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת

+ 

 הרחבת קומות

4 

מגורים משולב  

מסחר בקומת  

 הקרקע  

סוקולוב  )

 (אושיסקין

4.65 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת

 (ככל שקיים)

+ 

 הרחבת קומות

+ 

 זכויות מותרות

2.65 
+ 

סגירת קומה  

 מפולשת  

 (ככל שקיים)

+ 

 הרחבת קומות
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