
   

 

 

 
 

 

 

7.2.19 

 

 1/ 35טופס בדיקת תכנית ביחס לתכנון עירוני לפי תמ"א/  הנדון:

             

 :כגוןהמסמך נועד ככלי עזר לבדיקת תכניות 

 100 מעל, או כוללת יותר או"ר מ 50,000 של בניה שטחי הכוללת( ניכרת להרחבה תכנית •

 , )"דיח

 .יהיבהתאם לאופ דונם 3 על העולה שטחהחלה על  עירונית להתחדשות תכנית •

 תכנית משמעותית במרקם בנוי שיש לה השפעה מהותית על סביבתה האורבנית •
 

 :"שיקולים בתכנון עירוני" 35/1בתמ"א  1בהתאם לנספח מס'  הבאים הנושאים תכניתב ייבחנו

 

 ציפוף וניצול יעיל של שטחים:  .1.1 ציפוף:.1

 מגורים –הצורך בציפוף בכל ייעודי הקרקע  בחינת -סביבה בנויה בצפיפות ואינטנסיביות 

הגדלת אפקטיביות של , תעסוקה, מסחר, מבני ציבור, ו(תוך מתן מענה לצרכי ציבור)

 שטחים פתוחים.

עירוב .2

 שימושים:
 ניכר מהיממה.להימנע מאזורים נרחבים בהם אין פעילות בחלק  .2.1

 שים מותרים בכל יעוד, ובמיוחד אתלהימנע מקביעת רשימה סגורה של שימו .2.2

 ההצדקה להדיר ביעוד כלשהו שימושים אחרים. .2.3

ביר את הגמישות לבחון את האפשרות להתיר עוד שימושים ביעודים השונים, או להג .2.4

 בקביעת השימושים.

תחבורה .3

 ציבורית: 

 

תחבורה ציבורית, מיקום תחנות, ריכוז שימושים ליד התווית דרכים שתאפשר מעבר של  .3.1

 תחנות הסעה. התייחסות לתכנון בסביבת תחנות והצירים המוליכים אליהן.

בחינת מדיניות החניה הנדרשת, בהתחשב ביתרונותיה ומידת ישימותה של התחבורה  .3.2

 הציבורית.

 הנגשת הולכי רגל לתחבורה ציבורית. .3.3

 קביעת עקרונות לפיתוחםכולל קביעת אזורים מוטי הליכה ו

להימנע מאלמנטים של קירות אילמים, מטרדים סביבתיים המופנים לצירי הולכי הרגל  .4.1 :הולכי רגל.4

(מערכות מכניות, לדוגמה), צירי הליכה הנקטעים ע"י חצייה של כלי רכב באופן תדיר, 

והיעדר צירי הליכה ארוכים מהנדרש, רוחב צירים שאינו מספיק למעבר ולנטיעות, 

 המשכיות של צירי הליכה.

חלונות הצופים לציר  תאורה,  רוחב נדרש ,כגון: יצירת בטחון אישי (  –הליכה  בצירי .4.2

התנועה, ריבוי משתמשים); צל ; יצירת עניין לאורך הציר (מסחר,חלונות, ריבוי 



   

 

 

 
 

משתמשים, אסתטיקה); נגישות; קלות תנועה (ריצוף, הימנעות ממכשולים, פתרונות 

 טופוגרפיים, קיצור מרחקים); והימנעות ממטרדים סביבתיים.

רוכבי .5

 אופניים:
בחינת הצורך ביצירת צירי נסיעה בטוחים לרוכבי אופניים, פרישת המערכת, והבטחת  .5.1

 בטיחותם של המשתמשים בה. 

 פתרונות לחציית צמתים ומחלפים .5.2

 הצגת פתרונות לחניית אופניים  .5.3

תכנון .6

 מכליל:
 של יחידות דיור קטנות.הצורך וההיקף  .6.1

מתן מענה למגוון אוכלוסיות, ווידוא כי אין בתכנית הוראות שמשמעותן היא הגבלת  .6.2

 המגוון של אוכלוסיית היעד.

 התייחסות לאוכלוסייה קיימת בפרויקטים להתחדשות עירונית. .6.3

המשכיות .7

 עירונית:
 באופי העירההשתלבות  .7.1

 ות במערכת מבני הציבורלבהשת .7.2

של הצירים השונים המוצעים בתכנית למערכת קיימת/ מוצעת/  והתחברותהמשכיות  .7.3

דרכים ,שדרות ,שבילים ,פארקים ,ככרות וצירים מכל אפשרית מחוץ לגבולות התכנית (

 ).סוג

הצורך באמצעים נוספים שיהדקו את הקשר בין המוצע בתכנית לבין  -נטי בככל שזה רל .7.4

 העיר שאליה היא שייכת.

בחינת האופציה ליצירת המשכיות עם פיתוח עתידי, שיוצע בסמוך  –ככל שזה רלוונטי  .7.5

 לשטח התכנית.

המרחב .8

 הציבורי:
קובעות הנחיות לגבי   אופיים של , קיומן של הוראות העוסקות בעיצוב המרחב הציבורי .8.1

 השטחים השונים הכלולים בו ומבטיחות עיצוב הולם ועירוב שימושים ציבוריים. 

מדרכות, ככרות,  –בחינת אופן הפרישה של המרחבים הציבוריים המוצעים בתכנית  .8.2

לרבות השתלבותם אלה באלה והשתלבותם במערך המרחבים  –גינות, פארקים וכיו"ב 

 הציבוריים מחוץ לתכנית.

, לרבות פנאי ונופש, התאמתו של המרחב הציבורי למגוון רחב ביותר של שימושים בחינת  .8.3

פעילויות חברתיות ותרבותיות, אירועים , התארגנויות ציבוריות, אקראייםמפגשים 

 זמניים ומעבר בטוח.  

הצורך ב: הפרדה בין תנועה ממונעת לבין הולכי רגל, קביעת זיקות הנאה וזיקות מעבר,  .8.4

הצללה, והוראות המקבעות את זכותו של הציבור להשתמש במרחב הציבורי לכל צורך 

 ובכל זמן.

לחסוך בחינת הצורך בקביעת מרווחים סביב המבנים המוצעים בתכנית, אל מול הצורך  .9.1 ין:קווי בני.9

 בקרקע. 

בכלל זה, בחינת צמצום קווי הבניין ליצירת רצף אורבני ואינטנסיביות בינוי וניצול יעיל 

 של הקרקע.



   

 

 

 
 

 השימושים המותרים במרווחים ותחזוקתם של שטחים אלה. .9.2

 –הצורך בקביעת הוראות העוסקות בממשק שבין המרווחים לבין המרחב הציבורי  .9.3

באופן שישרת בצורה הטובה ביותר את השימושים  –גדרות, חומות, גדרות חיות וכדומה 

 במרחב הציבורי.

השפעתם של המרווחים על הרצון לעודד שימושים אינטנסיביים במרחב הציבורי בחינת 

 השהייה במרחב הציבורי והמעבר בו. הגדלת נוחות– הסמוך להם

המרחק המינימלי הראוי לקביעת קווי בניין מדרכים, שיבטיח את התפקוד הראוי של  .9.4

 הדרך, אך יימנע מבזבוז קרקע, יצירת מטרדים נופיים, וסרבול מנגנוני התכנון.

 


