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תת 2021-484

תקציר סעיפים:

נושא - מחוז-תל-אביב(5) : אישור פרוטוקולים - ועדה מחוזית תל אביב   .1
תכנית - 555-0720433:תכנית מתאר כוללנית לאזור  .2

תכנית – 503-0843706: תכנית מפורטת לרבות חיזוק מבנים, הודעה לפי סע' 77, 78 לחוק .3
תכנית – 503-0522060: תכנית מפורטת לרבות חיזוק מבנים לפי סעיף 23 לתמא/ 38 .4

תכנית - 504-0815357: גן לאומי סידנא עלי  .5
תכנית - 504-0467118: חזית הים הרצליה - הר/2202 .6

נושא - מחוז-תל-אביב(5) : אישור פרוטוקולים - ועדה מחוזית תל אביב  .1

הוחלט: לאשר פרוטוקול מישיבת מליאה מס' 905 מיום 28.6.2021. 

תכנית - 555-0720433:תכנית מתאר כוללנית לאזור  .2

רקע:
תכנית המתאר הכוללנית לאזור מתווה מסגרת תכנונית להתפתחות העיר לשנת יעד של 2035. 
המועצה המקומית משתרעת על פני כ-2,210 דונם ומספר תושביה היום כ-12,950 נפש (הלמ"ס, 

.(2019

התכנית מתייחסת לשנת 2035 כאל שנת היעד ומייצרת היתכנות להכפלת מספר התושבים (ל-
27,000 נפש), הכפלת מספר יחידות הדיור 8,800 יח"ד והכפלת שטחי התעסוקה (לכ-370 אלף 

מ"ר). 

לצורך מימוש יעדים אלה, התכנית מציעה התחדשות עירונית של אזור התעסוקה, של מפעל 
אופיס טקסטיל ושל האזורים הבנויים בבנייה רוויה (כדוגמת מתחם יצחק שדה), תוך שימת דגש 
על הקצאת שטחים לצורכי ציבור וחיזוק של המרחב הציבורי. התכנית מתייחסת לקו המתע"ן 
שאושר בכביש 44 בתמ"א 23/א/4, וקובעת בינוי מעורב שימושים בחלקים מרכזיים ביישוב, 
כדוגמת אזור התעשייה והכניסה המרכזית ליישוב. אחד מהאזורים הללו (בית ספר השבעה) 

ממוקם גם בסמוך לתחנת המטרו המתוכננת בתת"ל 103.

במקביל, התכנית מזהה את היישוב כיישוב שרובו בנוי בבנייה צמודת קרקע. בנייה זו מוגדרת 
ברובה בתכנית כאזור לשמירה על תבנית הבנייה הקיימת (למעט אפשרות להתערבות מינורית 

במקרים נקודתיים), מתוך כוונה לשמר חלק נכבד מאופיו של היישוב.

התכנית מזהה ערכי שימור כמו מצודת המישור ובית הקברות המוסלמי, וכמו גם היבטי נוף 
וטבע. חלקה המערבי של אזור הינו חלק מפארק אריאל שרון, ותכנית זו מייעדת חלק קטן משטח 
הפארק שבתחומה לטובת שימושי ספורט ופנאי מטרופוליניים, ואילו החלק הארי מיועד להיות 
פתוח. חלק זה סמוך לשטחי מקווה ישראל, ובכך נוצרת בתכנית ריאה ירוקה בקנה מידה 

מטרופוליני, לרווחת היישוב והמטרופולין כולו.

התכנית מתייחסת לכך שאזור מוקפת בשלושה כבישים ארציים ומסילת ברזל, ונותנת את דעתה 
על המשמעויות הסביבתיות הנובעות מכך.

מטרת העל

יצירת תנאים תכנוניים המאפשרים את פיתוח אזור כיישוב בלב המטרופולין, בעל צביון איכותי 
וקהילתי. ישוב בעל מערכת שירותי ציבור ותרבות מגוונת ואיכותית ומרחב ציבורי מפותח 
המעודד דפוסי התנהגות בריאים וקשרי קהילה. יישוב המציע איכות חיים וסביבה ייחודית בזכות 



מסמך החלטות מישיבת מליאה מספר 906
שהתקיימה ביום  12.7.2021  במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

2                                           

הקרבה והנגישות לפארק אריאל שרון ומקווה ישראל, לצד אזורי תעסוקה ושירותי מסחר 
מפותחים המאפשרים איזון כלכלי ורמת שירותים גבוהה. 

כרונולוגיה

התכנית הומלצה להפקדה ע"י הוועדה המקומית בתאריכים 31.12.2019 וב- 29.06.2021. התכנית 
הועברה ללשכת התכנון בתאריך 11.02.2020 ונדונה מאז ב-8 ישיבות לקראת הבאתה לדיון בפני 

הוועדה המחוזית.

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

מתחם 1 וייעוד הקרקע "ספורט ונופש":  .1

ייעוד הקרקע יהיה בהתאם לתמ"מ/ 3/5 "שטח ציבורי פתוח אינטנסיבי". א.

הוראות התכנית יפנו לתמ"מ/ 3/5 ולא יפרטו את ההוראות בתוך התכנית. ב.

תת מתחם 2.1 ותת מתחם 2.2: .2

הדרך המוצעת ככניסה מכביש 44 בין מתחם 1 למתחם 2.1 תבוטל. במקומה תקבע דרך 

ככניסה מכביש 44 בין מתחם 2.1 למתחם 2.2. דרך זו תובא לדיון במועצה הארצית.

תת מתחם 2.1: .3

ברצועה ברוחב של 85 מטרים מכביש 44 אל תוך מתחם 2.1 יהיה תמהיל השימושים 75%  א.

מסך הזכויות יהיו לתעסוקה והמסחר ו-25% מסך הזכויות למגורים. ייעוד הקרקע 

בשטח זה  יהיה "תעסוקה".

ביתרת השטח של תת מתחם 2.1 יהיה תמהיל השימושים 75% מסך הזכויות למגורים ו- ב.

25% מסך הזכויות לתעסוקה ומסחר. ייעוד הקרקע בשטח זה  יהיה "מגורים".

מספר יחידות הדיור: 650 יח"ד. ניתן יהיה להוסיף 300 יח"ד, בתנאי הוצאת היתר בנייה  ג.

מכוח תכנית מפורטת להתחדשות עירונית זכויות הבנייה יתוקנו בהתאם.

יוסרו ההוראות המתייחסות לניוד של יחידות דיור ממתחם 5. ד.

תת מתחם 2.2: .4

בשטח שבין כביש 44 ורחובות השקמה, הצבר והמצודה, תמהיל השימושים יהיה 75%  א.

מסך הזכויות לתעסוקה ומסחר ו-25% מסך הזכויות למגורים. ייעוד הקרקע בשטח זה 

יהיה "תעסוקה".

ביתרת השטח של תת מתחם 2.2, תמהיל השימושים יהיה  75% מסך הזכויות למגורים  ב.

ו-25% מסך הזכויות לתעסוקה ומסחר. ייעוד הקרקע בשטח זה  יהיה "מגורים".

תכנית מפורטת תבחן את השלביות של פינוי שימושים מטרדיים ומזהמים אל מול פיתוח  ג.

מגורים. התנאי שנקבע בתכנית המתאר לפיו, תנאי למימוש תוספת הזכויות במתחם 

יהיה הוצאת השימושים המזהמים וכו', יבוטל.

יתווספו 10 דונמים עבור שטחים ציבוריים פתוחים. ד.

יבוטלו ההוראות העוסקות בהצרחת בית הספר "השבעה" למתחם זה. ה.

שינוי ייעוד קרקע בתמ"מ/5: תתי מתחם 2.1 ו-2.2 מוגדרים בתממ/5 כ"אזור תעסוקה  .5

ראשי". הוועדה סבורה כי בינוי למגורים באזורים שבהם תמהיל השימושים יהיה 75% מסך 
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זכויות המגורים (כאמור בסעיפים 3.ב ו-4.ב) הינו ראוי, היות והוא מייצר רצף מגורים 

בצפיפות גבוהה בסמוך לפארק מטרופוליני ולשימושים כלל עירוניים המתוכננים במתחם 1. 

עם זאת, בינוי מעין זה אינו יכול להיחשב כאזור תעסוקה ראשי, כמוגדר בתמ"מ. לפיכך, 

הוועדה מחליטה בהתאם לסמכותה לפי סעיף 9.1.3.ב בתמ"מ/ 5, וקובעת כי היא משנה את 

ייעוד הקרקע שבתממ/ 5 באזורים אלה מייעוד "אזור תעסוקה ראשי" לייעוד "אזור עירוני 

בדגש מגורים". 

מתחם 2.3: .6

ייעוד הקרקע יהיה "מגורים". א.

320 יח"ד. ב.

34,440 מ"ר למגורים. ג.

תעסוקה ומסחר: סך הכול 5,000 מ"ר. ד.

השטח למבנים ולמוסדות ציבור יהיה 7.5 דונם.  ה.

מסמכי התכנית יתייחסו לתת מתחם 2.3 כמתחם עצמאי, ולא כחלק ממתחם 2. ו.

מתחם 4:  .7

שטח השצ"פ יוגדל ל-5 דונם. א.

השטח עבור שירותים ציבוריים עירוניים, לרבות שירותי חירום והצלה ושימושים  ב.

לוגיסטיים, יוגדל ל-5 דונם. סך השטח הציבורי יגדל בהתאם.

ייעוד הקרקע יהיה מגורים, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור. ג.

סימון הדרך המוצעת יבוטל. ד.

מתחם 5:  .8

יוסרו ההוראות המתייחסות לניוד של יחידות דיור למתחם 2.1. א.

הדרך המוצעת תוסר מהתשריט. ב.

מתחם 6.1:  .9

ייעוד הקרקע במתחם כולו יהיה מגורים. א.

חלקה 97 בגוש 6025 תיכלל במתחם זה. מסמכי התכנית, מספר יחידות הדיור והיקף  ב.

הבנייה למגורים במתחם 6.1 יעודכנו בהתאם.

מתחם 6.2:  .10

תוסר ההוראה המחייבת עיבוי וחיזוק במתחם.

מתחם 7:  .11

המתחם ייקבע בייעוד "שטח לתכנון בעתיד" והנגישות אליו תיבחן בתכנית מפורטת, אשר 

תתואם עם תכנית המתאר המתגבשת של חולון לרבות לעניין הנגישות מכביש 44. מסמכי 

התכנית יתוקנו בהתאם.
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מתחם 8:  .12

סעיף 4.2.8.4 ב יבוטל. א.

תכנית מפורטת למתחם 8, תתייחס לחיבור המתחם לכניסה הראשית המרכזית לאזור,  ב.

וכן לתכנון שבילי אופניים והולכי רגל למוקדי המורשת והנוף הסמוכים: גן המצודה, 

והשצ"פ ממזרח בו נמצא מבנה אימאם עלי ובית הקברות.

מתחם 10: .13

האזור המערבי במתחם, הצמוד לכניסה המערבית מכביש 44 לאזור, מוגדר בתממ/5  א.

כ"אזור תעסוקה ראשי". עם זאת, בפועל מדובר בשטח שנמצא ממזרח לאזור התעסוקה, 

אזור שבנויים בו כיום בתים צמודי קרקע, מבנה מסחרי ואולם ספורט המשמש חטיבת 

ביניים. כמו כן, קיים בשטח שצ"פ. לאור זאת, הוועדה קובעת כי אין מדובר באזור 

תעסוקה, וכי מדובר בסטייה מקנה מידה בתממ/ 5. למעלה מהצורך, הוועדה מחליטה 

לפעול לפי סעיף 9.1.3.ב, וקובעת כי היא משנה את ייעוד הקרקע שבתממ/ 5 בתחום 

המדובר מייעוד "אזור תעסוקה ראשי" לייעוד "אזור עירוני בדגש מגורים".

שטח "אתר לשימור" יהיה 21 דונם. ב.

תעסוקה ומסחר: סך הכול 12,300 מ"ר. ג.

תתאפשר תוספת של עד 150 יחידות דיור שתאפשר התחדשות ברחבי המתחם. ד.

סעיף 4.2.10.3.ג: תכנית מפורטת שתכלול את מבנה המצודה ו/או אתרי שימור נוספים  ה.

יכללו בהוראותיהם הנחיות לשימור בהתאם לסעיף 5.3, לרבות קביעת שימושים 

תיירותיים, מסחריים וציבוריים, בהתאם לתיק תיעוד מלא.

סעיף 4.2.10.3.ד: בהמשך הסעיף יבוא: "פיתוח הכיכר הציבורית יאפשר חיבור של  ו.

שבילים להולכי רגל ואופניים, בין הכיכר לבין האתרים ההיסטוריים והשטחים הפתוחים 

הסמוכים אליהם, באופן שידגיש וינגיש את החשיבות ההיסטורית של היישוב ההיסטורי, 

על ציר יפו-ירושלים.

מתחם 12: .14

שטח בגודל  של עד 2 דונם בדרום חלקה 83 שבגוש 6024 יהיה בייעוד מגורים ותישמר  א.

רצועת שצ"פ בחזית המערבית ברצף עם הרצועה שמצפון לה. יובהר כי השטח בייעוד 

מגורים הינו ייעוד מוכלל ויש לעמוד בהוראות תמ"מ/ 5 המחייבות שטח חלופי.

יש לשנות את ייעודו של תא שטח 200 בתחום שחופף לדרך הארצית 4 מייעוד "שטחים  ב.

ציבוריים פתוחים" ל"דרך מאושרת".

יש לבטל בתא שטח 200 בתחום שחופף לדרך הארצית 4  את הסימון של הרסטר "טיפול  ג.

נופי". ייקבעו הוראות נופיות לנטיעת עצים בשטח זה.

מתחם 13: .15

תוכן תכנית מפורטת שמשפרת את תפקוד בית הספר, ובנוסף בוחנת פוטנציאל העצמה  א.

מתוקף הקרבה לתכנית המטרו. תכנית כאמור תלווה במסמך סביבתי.

יבוטלו בתכנית כל ההוראות הקובעות העברה של בית ספר "השבעה" למתחמים אחרים  ב.

בתכנית.
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בינוי, זכויות בנייה ושטחי בנייה: .16

סעיף 4.1.1.4: הסעיף המהווה פריצה של המסגרת שמתווה תכנית המתאר, יבוטל. א.

סעיף 4.1.3.2.2: יבוטל. ב.

סעיף 4.1.3.2.4: הסעיף המאפשר במקרים חריגים תוספת של עד 10% מזכויות הבנייה  ג.

המתחמיות בכל מתחם ומתחם ייקבע לכל שטח התכנית, ויהיה בעבור מטרת התחדשות 

עירונית בלבד. ימחקו המילים: "במקרים חריגים" בסעיף הנ"ל בהוראות התכנית.

סעיף 4.1.3.3.9: הסעיף מאפשר קביעת זכויות בלתי מוגבלות לצורכי ציבור, ועל כן  ד.

יבוטל.

סעיף 4.1.4.2.1: בנייה מרקמית תהיה עד לגובה של 10 קומות. ה.

דיור מכליל: .17

יש להוסיף את ההגדרה הבאה לסעיף 1.9: דיור מכליל:

1. יחידות דיור בגודל של 65 מ"ר מירבי.

2. דיור בהישג יד.

3. דיור מוגן.

4. דירות בתקן חניה אפס.

במטרה לייצר היצע דיור עבור אוכלוסייה מגוונת, יש להוסיף הוראה שתקבע כי הכנת תכנית  .18

מפורטת המכילה יותר מ-100 יחידות דיור, תעשה בכפוף לבדיקה מוקדמת המציגה את 

הנתונים וההנחיות הבאים:

בדיקה מוקדמת תערך לכל הפחות בהתאם לנתונים הבאים:  א.

עבור תכנית התחדשות עירונית (כמשמעותה בחוק התכנון והבנייה) - מאפייני  (1

האוכלוסייה הקיימת, ומאפייני אוכלוסיית היעד של התכנית.

מאפייני הדיור הקיים בתחום התכנית ובסביבתה. (2

אופי הבנייה במתחם (כמסומן בתשריט המתחמים) ובתוך כך הצפיפות הקיימת  (3

והמתוכננת בסביבת התכנית. 

רמת השרות של התחבורה הציבורית הקיימת והמתוכננת.  (4

המלצות בהתאם לנתונים הקבועים בסעיפים קטנים 1.1-1.4 יתייחסו בין השאר  ב.

להיבטים הבאים:

המלצות בדבר הכללת דיור מכליל ופרישתו בתכנית הנדונה.  (1

המלצות בדבר גובה הבניה, סוג הבינוי, תמהיל גודלי הדירות וכל מאפיין אחר העשוי  (2

להשפיע על יכולתן של אוכלוסיות מגוונות להתגורר בתחום התכנית ובסביבתה. 

תכניות שחלות בסביבת מערכות הסעת המונים (במרחק של 450 מ' מתחנת רכבת פעילה  ג.

או מאושרת בתכנית מפורטת, במרחק 300 מ' מתחנת מטרו מאושרת בתכנית מפורטת 

ובמרחק 150 מ' מציר קו רק"ל או נת"צ רב קיבולת) יכילו, ככל הניתן, לפחות 50% של 

דיור מכליל. 
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בכל תכנית הכוללת שימושי מגורים יוקצו לכל הפחות 20% מהדירות כדירות קטנות  ד.

שגודלן 75 מ"ר מירבי.

תכנית מפורטת הכוללת מעל ל-200 יחידות דיור תכלול פרוגרמה לצורכי ציבור.  .19

ייעודי קרקע: יש לקבוע ייעודי קרקע למגורים לפי נוהל מבא"ת (כגון: בנייה צמודת קרקע  .20

תהיה מגורים א') הן בהוראות התכנית והן בתשריט המצב המוצע.

מבנים ומוסדות ציבור: .21

שטחי הציבור בתכנית מפורטת יהיו עד 400% מעל הקרקע. א.

סעיפים 3.3.2.א.(2) ו-4.1.3.3.9, הקובעים כי ניתן לאשר שטחי ציבור מעבר לאמור  ב.

בתכנית המתאר, יבוטלו.

סעיף 4.1.3.3.10: יבוטל. ג.

שטחי ציבור פתוחים: .22

למסמכי התכנית תתווסף פרוגרמה לשטחים ציבוריים פתוחים. א.

לא תותר חנייה בשטחים ציבוריים פתוחים, מעל הקרקע או מתחת לקרקע. ב.

בהתאם לתמ"מ/5, אין לקבוע תשתיות בשטחים פתוחים, אלא תשתיות נדרשות לשימוש  ג.

השטח הפתוח בלבד. יש לעדכן את הוראות התכנית בהתאם.

טבעת הייעור: .23

סעיף 4.1.3.9.2: יבוטל.

תחבורה: .24

בנספח התחבורה יסומנו תוואי המטרו והתחנה שאושרו על-ידי הות"ל בתתל/ 103. א.

כביש 44: ב.

יש להסיר את הסימון של מסופי המתע"ן ממסמכי התכנית. (1

תבוטל בנספח התחבורה הכניסה המסומנת מכביש 44 למתחם 7. (2

תכניות מפורטות יכללו הוראות אשר יבססו מערכת תנועה שתיצור קישוריות ונגישות  ג.

טובות, הן ברחבי היישוב והן לתחנות מתע"ן עתידיות. מערכת זו תתבסס על נתיבים 

לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים ותחנות קצה ברחבי היישוב.

תחנת הרכבת הכבדה: יש לבטל את סימונה במסמכי התכנית, ולהסיר את כל  ד.

ההתייחסות אליה בהוראות התכנית.

יש לסמן מעברים עיליים או תת קרקעיים לשבילי הולכי רגל ואופניים, בתיאום עם  ה.

לשכת התכנון.

תכניות מפורטות יתוכננו בין היתר, בהתאם להנחיות משרד התחבורה לאזורי מיתון  ו.

תנועה.

יש לצרף נספח תחבורה ציבורית, ולסמן בו את כיסוי כלי התחבורה השונים. ז.

יתבצע תיאום נוסף לעניין מיקום המסופים התחבורתיים עם הוועדה המקומית ומשרד  ח.

התחבורה. ככל שישתנה המיקום, יוצג הדבר לוועדה המחוזית. 

זכויות הבנייה לכל מסוף תחבורתי יהיו 200 מ"ר. תכנית מפורטת למסוף תלווה בנספח  ט.

סביבתי.
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בתחומי מסופי תחבורה ודרכים תתאפשר הקמת מתקני תשתית ומנהרת תשתיות, בכפוף  י.

לתכניות המתאר הארציות הרלוונטיות.

מסמכי התכנית יתייחסו לחניוני רכב כבד, חניונים ציבוריים וחניונים של חנה וסע. יא.

קווי בניין: יב.

קו בניין מכביש 44 יהיה 50 מטרים. הוועדה ממליצה למועצה הארצית לתכנון ובנייה  (1

לקבוע קו בניין של 35 מטרים.

קו בניין מכביש 1 ומכביש 4 יהיה 75 מטרים. (2

קו הבניין ממסילת הברזל יהיה 60 מטרים. (3

שדרה מטרופולינית – כביש 44: .25

התכנית לא תכלול את המונח: "שדרה מטרופולינית". א.

נספח התנועה יכיל חתך עקרוני לכביש 44 הכולל מתע"ן, שבילי אופניים, מדרכות עם  ב.

נטיעות בתחום זכות הדרך.

לא תותר נגישות לרכב מכביש 44 לתכניות מפורטות הגובלות בכביש זה.  ג.

בתכניות מפורטות לאורך כביש 44 תובטח רציפות שבילי אופניים והרחבת מדרכות. ד.

סעיף 4.1.3.8.1: יבוטל קו בניין אפס לכיוון כביש 44. ה.

מגבלות סביבתיות: .26

יבוטל הסימון של קו מגבלות הבנייה שסומן במרחק של 75 מטרים מהדרכים הארציות.  א.

קו זה יסומן בנספח סביבה ונוף, ויהווה תחום להכנת חוות דעת סביבתית בתכניות 

מפורטות. 

ממסמכי התכנית יוסרו כל ההוראות האוסרות על שימושים מסוימים בתחום המגבלות.  ב.

הוראות התכנית יכללו הוראות להכנת חוות דעת סביבתית בתחום זה בתכניות  ג.

מפורטות, בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה ולשכת התכנון.

נספחי התכנית יתייחסו לרצועות המגבלות מקווי התשתית המים, הביוב, והחשמל  ד.

שעוברים באזור. 

יש להציג בנספחי התכנית קווים /רצועות תשתית מתוקף תכניות ארציות. ה.

מצודת המישור (המצודה הצלבנית): יש לשנות את ייעוד הקרקע לשצ"פ. .27

מתקנים הנדסיים: .28

אחוזי הבנייה יהיו 200%. א.

ייקבעו שטחים למתקנים הנדסיים בייעוד קרקע מתאים, בתיאום עם לשכת התכנון. ב.

שימור: .29

נספח השימור יהיה מסמך מנחה לתכנית, וישמש את ועדת השימור המקומית כבסיס  א.

להכנת תכנית שימור. הוועדה המקומית תכין תכנית שימור לפי התוספת הרביעית לחוק 

התכנון והבנייה תוך שלוש שנים מיום אישור תכנית זו.

יש לסמן את בית קברות המוסלמי (אתר מספר 4), בתיאום עם לשכת התכנון. ב.

נחל אזור: .30
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תמא/1 קובעת את נחל אזור כנחל משני. מסמכי התכנית יעמדו בכל הוראות התמ"א,  א.

לרבות התייחסות לנחל במקטע עירוני (סעיף 3.8 שבפרק הנחלים בתמא/1), קביעת 

תחומים (סעיף 4) והוראות לתכניות מפורטות.

בהתאם לסעיף 5.4 שבפרק הנחלים בתמא/1, אין לחייב את קירוי הנחל בתכנית המתאר  ב.

הכוללנית של אזור.

על מסמכי התכנית לתת ביטוי לציר הנחל הן בהקשר של ניהול נגר והן בהקשר הנופי  ג.

שלו.

ניהול מי נגר וניקוז: .31

נספח ניהול הנגר והניקוז ייערך בהתאם להוראות תמא/ 1, וכן על בסיס מסמך עקרונות  א.

לניהול נגר של מינהל התכנון (מטה/ 122020/ מדיניות/ נגר), בתיאום עם לשכת התכנון.

המסמך ינתח את מערכות היישוב הקיימות ויציע הוראות להטמעה בתכניות המפורטות.  ב.

ההוראות יתייחסו למדיניות הנגר המוצעת, וכן ליעד נפחי לניהול נגר בהתאם למסמך 

המדיניות לניהול נגר עירוני.

המסמך יתייחס גם לנגר שקולטת המועצה המקומית בשטחה ממובלי ניקוז של חולון  ג.

וכביש 44, ובפרט לכושר ההולכה וספיקות קיימות של המובלים הללו.

יש לתאם את נספח ניהול הנגר והניקוז עם התכניות לפארק אריאל שרון, עם עיריית  ד.

חולון ורשות הניקוז.

מים וביוב: .32

יש לעדכן את נספחי המים והביוב ואת נתוני צריכה, בהתאם ליעד האוכלוסייה של  א.

התכנית לשנת 2035.

במידה והבדיקות והתחשיבים יצביעו על הצורך במתקני תשתית חדשים או שדרוג  ב.

מתקנים קיימים, יש למקמם בייעוד "מתקנים הנדסיים".

בתחום התכנית לא קיימים קידוחים למי שתייה – יוסרו מהוראות התכנית סעיפים  ג.

5.8.5 ו-5.5.9.

זיהום קרקע ומים: .33

סעיף 5.3.4: יבוטל.

סביבה ונוף: .34

סעיף 5.2.2: יבוטל. במקומו יירשם: תכניות מפורטות יטמיעו הנחיות לנטיעות עצים,  א.

בהתאם למדיניות הוועדה המחוזית ומנהל התכנון.

סעיף 5.3.10.3: יש להסיר כל סעיף שהוא הנחיה למימוש. ב.

חשמל ואנרגיה: .35

כהנחיות לתכניות מפורטות יש לקבוע:

בחינת ייעול אנרגטי בדגש על שימוש באנרגיות מתחדשות, ובכלל זה מתקנים סולאריים  א.

וטעינה חשמלית לרכב.
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לתכולת תכנית מפורטת מעל 200 יח"ד,  יש להוסיף נספח אנרגיה אשר יכלול התייחסות  ב.

למקורות אספקת אנרגיה, בדגש על אנרגיה ממקורות מתחדשים, וכן הנחיות להתייעלות 

אנרגטית והנחיות למבנים מאופסי אנרגיה.

יש להכיל חובת הטמנה על קווי מתח גבוה ונמוך גם במרקם קיים. לא יידרש אישור  ג.

החברה המספקת חשמל לחובת הטמנה של קווים קיימים בשטחים מבונים.

סיסמולוגיה: .36

תכניות מפורטות שיוצאו מכוחה של תכנית זו יכללו את ההנחיות הבאות:

תנאי למתן היתר בנייה עבור מבני ציבור קולטי קהל בהיקפים משמעותיים, או מבנים  א.

שאמורים לתפקד עם מערכותיהם בעת ולאחר רעידת אדמה, או מבנים שכשל בהם 

ובמתקניהם עשוי להביא לאיום סביבתי חמור לפי שיקול הדעת של מוסד התכנון, יהיה 

ביצוע סקר כהגדרתו בת"י 413 על עדכוניו, והטמעת ממצאי הסקר בתכן הסיסמי 

ההנדסי של המבנים והמתקנים.

תנאי למתן היתרי בנייה יהיה גיבוש תכן סיסמי והנחיות ביסוס על פי המאפיינים  ב.

הגיאוטכניים וההידרוגיאולוגיים בשטח ההיתר. סיווג הקרקע ייקבע בהתאם לתנאי 

הקרקע לפי מידע גיאולוגי-גיאוטכני המאפיין את תחום ההיתר. הוראה זו לא תחול על 

בקשות להיתר בנייה מסוג "עבודה מצומצמת".

יחס לתכנית בסמכות מקומית: .37

מובהר כי בהתאם להוראות החוק, לא תותר חריגה מהוראות תכנית זו בנושאים שפורטו  א.

בסעיף 62א(ד) לחוק (גובה מבנים, היקף יח"ד ושטחי בניה), במסגרת תכנית בסמכות 

ועדה מקומית.

בנוסף, ולמען הסר ספק, לא תותר הקלה מתכנית זו, בנושאים שפורטו בסעיף 62א(ד)  ב.

לחוק, ויראו בהקלה כאמור כסטייה ניכרת.

על אף האמור בס"ק ב', אושרה תכנית מפורטת טרם אישורה של תכנית זו, שנותרה  ג.

בתוקפה גם לאחר אישורה של תכנית זו, אין באמור בתכנית זו כדי לגרוע מהאפשרות 

לבקש הקלה מהתכנית המפורטת כאמור, אף בנושאים שפורטו בסעיף 62א(ד).

כללי: .38

אין להפנות בהוראות התכנית לנספחי התכנית כמחייבים. ככל שישנן בנספחים הנחיות  א.

שצריכות להיות מחייבות, יש להטמיען בהוראות התכנית, בתיאום עם לשכת התכנון.

בתכניות לאיחוד וחלוקה שיוכנו במתחמים שימצאו ראויים על פי דין לאיחוד וחלוקה,  ב.

יילקח בחשבון מצבן התכנוני הקודם של החלקות טרם אישורה של תכנית זו.

יש להסיר מהוראות התכנית את ההתייחסות ליישוב כישוב כפרי. ג.

יוכן נספח יישום, מעקב ובקרה. ד.

לא יקבעו סעיפי תחזוקה. יוסרו הנחיות הקובעות אחריות לביצוע ומתן סמכויות  ה.

ליחידות במועצה.

סעיף 5.10: יבוטל. ו.
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התכנית תובא לדיון בוועדה המקצועית למים ולביוב, ולפי הצורך תחזור לדיון נוסף  ז.

בוועדה המחוזית.

יש להשלים בתוך 21 יום מקבלת המסמכים תיאום עם: ח.

חברת נתיבי איילון לעניין מסופי התחבורה הציבורית והאופנידן. (1

2) חברת  נת"ע לעניין המטרו. 

משרד התחבורה. (3

רשות התעופה האזרחית ומשרד הביטחון לעניין גובה הבנייה. (4

רשות שדות התעופה לעניין הגבלות בניה לגובה, שימושי קרקע רגישים לרעש תחת מר"מ 3  (5

ו - 4, ושימושי קרקע מושכי ציפורים.

נתיבי ישראל לעניין סימון זכות דרך בסמוך לכביש 1. (6

תיאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לוועדה המחוזית. ט.

תיקונים טכניים בתיאום לשכת התכנון. י.

תכנית – 503-0843706: תכנית מפורטת לרבות חיזוק מבנים, הודעה לפי סע' 77, 78 לחוק .3

הוחלט:

לאור החלטת הוועדה המחוזית להפקיד את תכנית  503-05220660, ומאחר שבידי הוועדה  

המקומית מצוי שיקול הדעת לעניין ההיתרים, הוועדה המחוזית לא רואה לנכון בשלב מתקדם 

זה,  לפרסם הודעה בדבר הכנת תכנית ולקבוע תנאים להוצאת היתרי בניה לפי סע' 78 לחוק.

על הוועדה המקומית בהתאם לסמכותה לפי תמא/ 38, לבחון את ההיתרים שיוגשו בהתאם 

להחלטת ההפקדה של תכנית זו.

תכנית - 503-0522060: תכנית מפורטת לרבות חיזוק מבנים לפי סעיף 23 לתמ"א 38 .4

רקע

תכנית לפי סעיף 23 לתמא/ 38 חלה על כל העיר גבעתיים. התכנית קובעת מדיניות עירונית לגבי 

חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, קובעת הוראות בינוי ועיצוב לאזורים שונים בעיר ונותנת מענה 

לגידול האוכלוסיה הצפוי בה, תוך שמירה על איכויות עירוניות. התכנית נערכה במקביל להכנת 

תכנית המתאר. שתי התכניות בחנו את יכולת העיר לשאת התחדשות עירונית על כל גווניה, 

מבחינת מערכות תשתית, תחבורה, שטחי ציבור וכד', ותוך הגדרת אזורים לפינוי בינוי אינטנסיבי 

ואזורים להתחדשות במסלולים אחרים. 

התכנית נדונה בוועדה המקומית במאי 2019 ובדצמבר 2019 והומלצה להפקדה בהתאם לשורת 

תיקונים. התכנית עברה הליך פרה רולינג בלשכת התכנון ונקלטה לתנאי סף ב-21.3.21. במסגרת 

הפרה רולינג נערכו שינויים בתכנית, כשהמרכזי שבהם הוא תוספת מתחמים לפינוי בינוי עבור 

הקמת בתי ספר במרכז העיר, בכדי לתת מענה למצוקת שטחי הציבור בעיר. 
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בפני הוועדה הוצג כי ניתן לתת מענה ל-500 יח"ד ע"י שדרוג והרחבה של בתי ספר קיימים.

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

תכולת התכנית ותוקפה: .1

תחום התכנית לא יכלול את שטח תכניות בן גוריון (503-0585877) וצפון מערב (503- .1.1

0505818 ) וכן את מתחמי התכניות המאושרות לפינוי בינוי. 

התכנית תחול על מגרשי מגורים בלבד, עליהם בנויים מבנים העונים לקריטריונים  .1.2

במצטבר, על פי תמא/ 38: בנייני מגורים שנבנו לפני 1980, שגובהם עולה על שתי קומות, 

ושטחם הכולל עולה על 400 מ"ר (עיקרי ושרות). 

שלביות: .1.3

 שלב א - ניתן לאשר 500 יחידות דיור מתוקף תכנית זו. מתוך  500 יח"ד – 250 יח"ד 

יותנו בבחינה פרוגרמטית של שטחי הציבור הפתוחים, אשר תוצג בפני הוועדה 

המקומית.

שלב ב - לאחר 500 יחידות הדיור הנ"ל, אישור יחידות דיור נוספות יותנה בחוו"ד 

מפורטת של מהנדס העיר המתייחסת למענה הפרוגרמתי הנדרש ליחידות הדיור. חווה"ד 

תוצג  בפני הוועדה המקומית. 

תוקפה של התכנית יפוג בתוך 3 שנים לאחר אישורה, אלא אם תוארך ע"י הוועדה  .1.4

המחוזית. הוועדה המחוזית תדון בתכנית טרם פקיעת תוקף התכנית, ותשקול אם 

להאריך את תוקפה, לתקופות של 3 שנים בכל פעם או בהתאם להתקדמות תכניות פינוי 

בינוי המייצרות שטחי ציבור לבי"ס. בעת ההחלטה על הארכת התכנית יוצגו לוועדה כל 

ההיבטים הרלוונטים, ביניהם: נתוני ההיתרים שניתנו מכח התכנית, מענה לשירותי 

ציבור (שטחים ציבוריים פתוחים ובנויים), תשתיות (תחבורה, מים, ביוב, ניקוז, חשמל). 

מתחמי תכנון: .2

מתחמי התכנון יצומצמו לכדי שני סוגים בלבד: .2.1

מתחמים בהם מותר חיזוק בלבד ללא תוספות מכח תכנית זו או הכנת תכנית  (1)

סוג זה כולל את כל המתחמים המסומנים בנספח  מפורטת לפינוי בינוי/שימור: 

מתחמי התכנון בכחול (מתחמים לפינוי בינוי), ירוק (צמודי קרקע) ואדום (שימור 

מרקמי);

מתחמים בהם מותר חיזוק עם תוספות/הריסה ובניה (התחדשות מגרשית) או פינוי  (2)

בינוי: סוג זה כולל את המתחמים המסומנים בנספח מתחמי התכנון בכתום (פינוי 

בינוי/התחדשות מגרשית) ובוורוד (התחדשות מגרשית).

 
יבוטל הסימון "הנחיות מיוחדות" בציר כצנלסון, וכן יבוטל הסימון של מתחם לשימור  .2.2

למרגלות גבעת קוזלובסקי (המסומן בוורוד בנספח מתחמי התכנון), כך שאלה יוגדרו 

כמו המתחמים לפינוי בינוי/התחדשות מגרשית בנספח מתחמי התכנון (צבועים בכתום). 
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שטחי בניה, שימושים ויחידות דיור: .3

במסלול חיזוק ותוספות תותר תוספת קומה אחת בלבד. לא יתאפשרו הקלות בקווי  .3.1

בניין עבור חיזוק ותוספות. יש לתקן או למחוק את כל הסעיפים המתייחסים לכך. 

איחוד חלקות ותוספת שימושים ציבוריים: .3.2

במקרה של איחוד חלקות לכדי מגרש בגודל של 750 מ"ר ומעלה, תחויב הוספת שימושים 

ציבוריים באופן הבא:

בקומת הקרקע יוקמו שטחי ציבור מבונים, לשימושי רווחה, קהילה, תרבות וחינוך,  א.

לרבות גני ילדים בשטח של 130 מ"ר לגן, לרבות חצר כנדרש. 

היקף השטח הציבורי לא יפחת מ-50% מתכסית קומת הקרקע, ותתוכנן עבורו כניסה  ב.

נפרדת מזו של יחידות המגורים. הזכויות לשימוש הציבורי תהיינה בנוסף לזכויות 

מתוקף תכנית זו. 

במקרה זה, תותר תוספת זכויות של קומה אחת בלבד ותוספת יח"ד ושטח, בהתאם  ג.

לקומה טיפוסית. 

קווי הבניין יהיו לפי החלקה המאוחדת.  ד.

איחוד החלקות ייעשה בתכנית.  ה.

שימושי מסחר יהיו ברחובות המסומנים בחזית מסחרית בלבד.  .3.3

סעיף 4.1.2 (ח) 1.4.ג)- יש לבטל את הסעיף הנוגע לתעסוקה בקומת המרתף, ולציין  .3.4

שהתכנית התקפה חלה בנושא זה. הנושא יוסדר בסעיף יחס בין תכניות. 

שטח ממוצע ליחידת דיור יהיה 85 מ"ר שטחים עיקריים ו- 30% יח"ד קטנות בשטח של  .3.5

עד 75 מ"ר כולל ממ"ד. לשטחים אלו יתווספו מרפסות שמש, אשר סגירתן תהווה סטיה 

ניכרת לתכנית.

בנספח האדריכלי יוגדרו 3 קטגוריות של חתכי רחוב במקום שמונה הקטגוריות  .3.6

הקיימות, על מנת לפשט את התכנית. 

חישוב הנפח המותר:  .3.7

סעיף 4.1.2 (ה) 1.2- יש לבטל את הגדרת "רוחב חלל רחוב חריג".  א.

סעיף 4.1.2 (ה) 1.4 המתייחס למגרשים פינתיים ישונה כך שיוגדר נפח אחיד  ב.

המתאים לחתך הרחוב הגבוה. 

אחוזי הבנייה הכוללים שאינם ניתנים למימוש במגבלות המעטפת (מספר קומות,  ג.

קווי בניין ונסיגות נדרשות), בטלים.

ככל שהזכויות בתכנית מאושרת גבוהות מהזכויות בתכנית זו, ניתן לממשן במקום  .3.8

הזכויות בתכנית זו, אך במגבלות המעטפת בתכנית זו.
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אחוזי הבנייה מעל לקרקע כוללים 25% שטחי שירות ו- 75% שטח עיקרי. ניתן להמיר  .3.9

שטח עיקרי לשטח שירות. 

בניין הבנוי בקיר משותף עם בניין אחר יידרש לחוות דעת קונסטרוקטיבית, על מנת  .3.10

לחזק   ולבנות ללא הבניין הצמוד לו תוספת קומות ו/או לממש מסלול הריסה ובנייה 

מחדש. 

סעיף 4.1.2 (ח) 1.2- גודל המחסן יוגבל ל-6 מ"ר ליח"ד.  .3.11

תנועה וחניה: .4

תקן חניה למגורים ייקבע לעת הוצאת היתר בניה על פי התקן התקף ומדיניות הוועדה  .4.1

המחוזית לצירי מתע"ן באותה עת.  

הוראות העוסקות בחניונים מתחת לדרכים יוסרו. .4.2

הוראות העוסקות בשצ"פים יוסרו.  .4.3

לא יתאפשרו חניות ציבוריות במגרשי המגורים.  .4.4

לשימושים מסחריים ומעין ציבוריים בחזיתות הפעילות יותר תקן חניה 0 לרכב פרטי,  .4.5

ובכל מקרה לא מעל לתקן החניה התקף לסביבת מתע"ן. החניה לשימושים אלו תהווה 

חניה ציבורית כמשמעותה בתקנות. 

בכל המרתפים תותקן תשתית שתאפשר חיבור ישיר של חניות לטעינה חשמלית או  .4.6

התקנת עמדות לטעינה חשמלית.

רחבות היערכות לרכב חירום יוסדרו ככל הניתן במשותף למספר מבנים ומול כניסה  .4.7

לחניון. 

רמפות הכניסה לחניה לא יתחילו בתחום זיקת ההנאה, במדרכות ו/או תחום המיועד  .4.8

לתנועת הולכי רגל ואופניים. 

סביבה, שימור ותשתיות: .5

תתווספנה הוראות בתכנית לחזית חמישית בדבר הסתרת מתקנים טכניים, גגות  .5.1

ירוקים, שילוב מתקנים פוטוולטאים לפי תמא/10. 

המבנים ייבנו לפי התקן הישראלי לבנייה ירוקה. .5.2

עומק אדמה גננית מעל מרתף עליון לא יפחת מ-1.5 מ', על מנת לאפשר התפתחות עצים. .5.3

יש לדייק את סעיף 4.1.2 ח 2.1: תכסית הבניה בתת הקרקע לא תעלה על 85% משטח  .5.4

המגרש ובתנאי שמעל הקרקע לפחות 15% משטח המגרש יהיו פנויים מכל בינוי (עילי 

ו/או תת קרקעי), פיתוח או ריצוף אטומים, ויהיו חדירים לחלחול מים לתת-הקרקע לכל 

עומקם. לא תתאפשר חריגה מתכסית זו. בהתאם, יש לבטל את סעיף 4.1.2 .ח. 3.3.

כללי:  .6

ברחובות מסחריים תסומן זיקת הנאה בכל תחום קו הבניין הקדמי לצורך הרחבת  .6.1

מדרכות.
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ההפקעות יסומנו בתשריט.   .6.2

שינוי שמות הנספחים ותחולתם: טבלה 1 תקרא "טבלת הזכויות" ותהיה מחייבת  .6.3

כנספח להוראות התכנית. נספח מתחמי התכנון הינו מחייב. נספח האדריכלות ייקרא 

נספח בינוי ויהיה מנחה בלבד. 

יובהר כי לוועדה המקומית נתון שיקול דעת בכל היתר בניה (גם ב-500 יחידות הדיור  .6.4

הראשונות). במסגרת זאת ייבחנו נושאי שטחי הציבור, התשתיות, ובמקרה בו המבנה 

נמצא ברשימת השימור או נדון בוועדת השימור- ייבחנו ההשלכות במטרה למנוע פגיעה 

בעקרונות השימור. כן יידרש בכל היתר ביצוע הליך יידוע הציבור במתכונת לפי סעיף 

149 לחוק. 

תיאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לוועדה המחוזית, לרבות ביטול הפניות לתמא/ 38.  .6.5

תיקונים טכניים בתיאום עם לשכת התכנון.  .6.6

תכנית - 504-0815357: גן לאומי סידנא עלי - הרצליה .5

רקע:
התכנית הינה תכנית מפורטת לגן לאומי מוכרז סידנא עלי  המוגשת על ידי רשות הטבע והגנים. 

מטרת התכנית היא הסדרת שטח הגן הלאומי ביחס לשטח ההכרזה ולתמא/ 1, ופיתוח המוקדים 

העיקריים, האיכויות, השימושים וזכויות הבניה ברחבי הגן.

שטח התכנית הינו 162 דונם. רוב השטח מסומן בייעוד גן לאומי, מלבד רצועת דרך בייעוד דרך 

מוצעת המקשרת בין הפיתוח העירוני ממזרח לשטח הגן הלאומי. 

התכנית מציעה לדייק את גבולות הגן הלאומי המוכרז ולתכנן מס' מוקדי בינוי עיקריים וביניהם: 

מבואת כניסה לגן שכוללת קופה, בית קפה אולם תצוגה ומרכז מידע, מסגד סידנא עלי, מבנה 

הטיגארט ההיסטורי של המשטרה הבריטית וחניון לילה- מחנה רשף. 

התכנית הומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית בתאריך 16/9/2020 ונקלטה לתנאי סף 

בתאריך ה-18/1/2021. 

הוחלט:  להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

גבולות התכנית:  .1

מדרום:  בהתאם לגבול הגן הלאומי כפי שמופיע בתמא/ 1. (1

מצפון וממערב: בהתאם לגבול הגן הלאומי כפי שמופיע בתמא/ 1. (2

ממזרח:  הדרך הקיימת בדופן המזרחית של הגן הלאומי (תא שטח 11)  תקבע בייעוד  (3

דרך מוצעת לכל אורכה, והיא תהווה את הגבול המזרחי של הגן הלאומי.  תא שטח 7 

יוצא מתחום התכנית. גבולות תא שטח 5 יסומנו מחדש בהתאם לגבול הגן הלאומי 

כמסומן בתמא /1. 

שימושים ושטחי בניה מירביים : .2
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התכנית כוללת את 3 מאפייני גן לאומי לפי תמא/ 1 והיא כוללת שטחים טבעיים, שטחי 

עתיקות ופנאי ונופש. 

סך שטחים מירביים (עיקרי+שירות) ושימושים על פי הפירוט הבא והכל כפוף לתמא/ 1:

תא שטח 1- מבואת הכניסה (שטחי עתיקות): א.

350 מ"ר שטחים עיקריים+ 300 מ"ר שטחי שירות בקומה אחת.

שימושים: מבנה לקליטת קהל, משרדי ניהול האתר ותחזוקתו, מחסנים, שירותים, 

מזנון וחנות מזכרות. מבנה המבואה יקבע כמבנה זמני אשר יפונה לאחר מימוש 

מרכז המבקרים בטיגארט.

תא שטח 2- מבנה הטיגארט (מבנה לשימור): ב.

1,000 מ"ר שטחים עיקריים ו- 300 מ"ר שטחי שירות בשתי קומות. 

שימושים: מרכז מבקרים, מוזיאון, מבנה לקליטת קהל, משרדי ניהול האתר 

ותחזוקתו, מחסנים, שירותים, מזנון וחנות מזכרות.

תא שטח 10 - מסגד סידנא עלי (מבנה לשימור, שטחי עתיקות) ג.

2,100 מ"ר שטחים עיקריים, 500 מ"ר שטחי שירות בשתי קומות. 

שימושים: בתחום תא שטח זה מבנה היסטורי לשימור המשמש כבית תפילה וימשיך 

לשמש בייעוד זה.

מחנה רשף (שטח פנאי ונופש): ד.

סה"כ 1,000 מ"ר שטחים עיקריים ו-400 מ"ר שטחי שירות. השטחים יוגדרו על פי 

החלוקה הבאה: 

תא שטח 4 – מחנה רשף: (1

 850 מ"ר שטחים עיקריים ו - 400 מ"ר שטחי שירות. 

שימושים:  חניון לילה  כהגדרתו בתמא/ 1 בו יותרו כיתות, חדרי לינה למורים 

ולנהגים, מחסנים, שירותים ומקלחות ומרחב מוגן ושימושים הנדרשים לשהיית 

לילה, הכל בהתאם לאמור בתמא/ 1. גובה הבינוי בתחום חניון הלילה יהיה 

בגובה קומה אחת.

מבואת הכניסה לחניון הלילה תסומן בתא שטח נפרד מתא השטח 4 .  (2

סה"כ שטחי הבנייה במבואה- 150 מ"ר לשימוש משרדים, מרכז מידע וחנות 

מזכרות.

מגדל המים (מבנה לשימור):  ה.

סה"כ שטחי בנייה 275 מ"ר. גובה מקסימאלי:   20 מ', בהתאם לקיים. 

מגדל המים יסומן בתא שטח נפרד. 

שימושים: מרכז מבקרים. 

זכויות הבניה שימומשו במבנים לשימור יהיו בהתאם למדידה עדכנית שתיערך לעת  ו.

הכנת תיק תיעוד מפורט, ובכל מקרה לא יעלו על הזכויות המפורטות לעיל.

תחום חוף הים:  ז.

השימושים בתחום חוף הים נדרשים לבחינה נוספת מול תמא/ 1 וייקבעו רק בכפוף 

לבחינה זו:



מסמך החלטות מישיבת מליאה מספר 906
שהתקיימה ביום  12.7.2021  במשרדי הוועדה המחוזית ת"א

16                                           

מוקד שירותי חוף:  סה"כ שטחי בנייה 270 מ"ר. מתוכם, יותרו עד 50%  לשימושי  .1

מסחר תומך תיירות. 

גובה: עד 4 מ' בקומה אחת. 

שימושים: שירותי החוף הנדרשים לתפעולו התקין של חוף הרחצה לרבות: 

שירותים סניטריים, מקלחות, מלתחות, תחנת עזרה ראשונה, הסעדה, מוקד 

שיטור ופיקוח. 

מוקד פיתוח:  .2

סה"כ שטחי בנייה: 280 מ"ר. מוקד הפיתוח יסומן בתא שטח נפרד. 

גובה: עד 4 מ' בקומה אחת. 

שימושים: מסחר, ספורט, נופש וחינוך ימי.

יותרו עד שתי סוכות מציל בשטח שלא יעלה על 50 מ"ר כ"א. גובה סוכות המציל  .3

לא יעלה על 7.5 מ' ו-2 קומות. המרת הזכויות לשימושים שאינם סוכות מציל 

תהווה סטייה ניכרת לתכנית. מרחקים בין תחנות ההצלה יהיו על פי הנחיות 

משרד הפנים.

בנוסף, יותרו בתחום הגן הלאומי שימושים לטובת שימור ושיקום מצוק הכורכר,  .4

חפירות ארכיאולוגיות, שימור ושיחזור של ממצאים ארכיאולוגים, תשתיות 

הנדסיות לפעילות הגן הלאומי בלבד וחניות ציבוריות.

בינוי ופיתוח: .3

מבואת הכניסה לגן הלאומי: א.

תכנון ועיצוב מבואת הכניסה, הנמצאת בסמיכות לחפיר הצלבני, יעשה על בסיס  .1

סקר עתיקות מקדים, לצורך שילוב הממצא הארכיאולוגי בבינוי החדש. ככל 

שיעשה חיבור בין המבנה לשרידים הארכיאולוגים, הוא יעשה תוך אבחנה בין 

שרידים מקוריים ונפחים משוחזרים, ובתיאום עם רשות העתיקות.

לנספח הבינוי יצורף חתך המציג את הבינוי המוצע למבואת הכניסה בזיקה לחפיר  .2

ולמצודת הטיגארט. 

בית הצדף: ב.

בית הצדף יסומן  להריסה. .1

הוראות התכנית יכללו הנחיות בדבר מילוי איטום שיקום וחיזוק המצוק, בכפוף  .2

לחוות דעת הנדסית. כל האלמנטים הבנויים על  המצוק  ועל החוף יסומנו 

להריסה.    

מגדל המים: ג.

מגדל המים יסומן כמבנה לשימור ויחולו עליו הוראות שימור כמפורט בסעיף 6.6 

בהוראות התכנית. 

תחום חוף הים (שטח טבעי): ד.

בתחום חוף הים תותר הקמת מוקד שירותי חוף ומוקד פיתוח, בהתאם  .1

לשימושים המפורטים בסעיפים 2. ו ו- 2. ז לעיל. 

תותר הקמת טיילת חוף בין מוקד שירותי החוף ומוקד הפיתוח. רוחב הטיילת  .2
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לא יפחת מ- 3 מ' ולא יעלה על 5 מ', והיא תוגדר כ"ציר הולכי רגל" בתשריט 

התכנית וכ"מדרך טיילת" בנספח הבינוי.

כל עבודות הפיתוח והבינוי יעשו על גבי מילוי וללא חדירה לתת הקרקע. כל עבודה  ה.

בשטח תעשה בתיאום עם רשות העתיקות ובאישורה.

פיתוח באזור בית הקברות המוסלמי יעשה באופן שיבטיח את שימורו של בית  ו.

הקברות ויימנע חשיפה של תת הקרקע והקברים עצמם. 

מרחב ציבורי סביבה ותשתיות: .4

לא יתאפשר גידור בתחום הגן הלאומי למעט בחניון הלילה וכן גידור בטיחותי.  א.

מעבר לרכב חירום ותפעול על יהיה על בסיס דרכים ושבילים קיימים, ובהתאם  ב.

לסימון הצירים בתשריט. 

שטחי החוף בתחום הגן הלאומי יהיו פתוחים לציבור הרחב, ויובטח לאורכם מעבר  ג.

חופשי. לא יותר גידור בשטח החוף, ולא יחסם המעבר החופשי לאורך חוף הרחצה, 

פרט לגידור לצורך הרחקת הציבור מהמצוק ולצורך עבודות תחזוקה. 

בתחום הגן הלאומי יותר קיום אירועים, ככל שהם תואמים לשימוש הגן הלאומי  ד.

והם ציבוריים במהותם.

כל מערכות התשתית בתחום התכנית כולל חשמל, ביוב, מים, תקשורת, גז טבעי  ה.

בלחץ נמוך מאד ואחרות, תהיינה תת קרקעיות. זאת למעט תשתיות המחייבות מופע 

עילי כדוגמת: אנטנות סלולאר. ככל שלא ניתן להטמין תשתית בתת הקרקע, עליה 

להשתלב עם שימושים אחרים כחלק מהמבנה או במבנה סגור נפרד, לא להוות מטרד 

לסביבה ולא להטיל מגבלות על הסביבה. תכסית מתקן תשתית, ככל שתידרש, לא 

תחרוג מתכסית מקסימלית מותרת.

תנאי להפקדת התכנית: הגשת חוו"ד לנושא השפעת מימוש התכנית על יציבות  ו.

המצוק בהתאם לאמור בסעיף 4.6.1 בתמא/ 9/13. התכנית תכלול הנחיות שיבטיחו 

מניעת נזק לשימושים המוצעים וליציבות המצוק.

להוראות התכנית יתווסף סעיף עצים בוגרים, בהתאם לחוות דעת פקיד היערות. ז.

 
חשמל: .5

חדרי חשמל, שנאים ותקשורת ימוקמו, ככל הניתן, כחלק מהמבנה או בצמוד לו תוך  א.

העדפה לבינוי בתת הקרקע.

מתקני החשמל ימוקמו בהתאם לחוק הקרינה הבלתי מייננת, ובהתאם להיתרי סוג  ב.

מכוחו ובאופן שלא יוטלו מגבלות בניה כתוצאה ממיקומם.

לא תותר הקמת תחנת שנאים עילית (על עמוד). ג.

היתרי בניה יינתנו בהתאם למרחקי בטיחות מפני התחשמלות מקווי חשמל ומתקני  ד.

חשמל קיימים או מתוכננים ובתאום עם החברה המספקת חשמל.

תנועה וחניה: .6
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שטחי החניה בתחום הגן הלאומי יצומצמו בהתאם לעדכון גבול התכנית, וירוכזו 

בארבעה מוקדים בלבד בשוליים המזרחיים של הגן: בפינה הצפון-מזרחית, בסמוך 

למבנה הטיגארט ובסמוך למסגד סידנא עלי. מגרשי החניה יפותחו כמגרשים מגוננים, 

במשולב עם פני השטח הטבעי, ותשולב בהם צמחיה מקומית מתאימה לגן הלאומי.

ניקוז: .7

תנאי להפקדת התכנית יהיה תיקון נספח הניקוז לעניין כיוון הנגר והפנייתו מזרחה. 

הפקעה:  .8

הדרכים הכלולות בתכנית יופקעו ויירשמו על שם הרשות המקומית, ככל שלא יוחכרו לה 

ע"י רמ"י, ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה בדבר ההקצאה המתוכננת לפחות 90 יום לפני 

מועד תחילת הליכי ההפקעה.

תנאים להיתר בניה: .9

תנאי להגשת היתר בנייה ראשון בתחום הגן הלאומי יהיה הגשת תכנית פיתוח כוללת  א.

לכל תחום הגן הלאומי לאישור הועדה המקומית והוולחו"ף. תכנית הפיתוח תכלול 

התייחסות בין היתר למיקום המבנים, פריסת התשתיות, ממצאים ארכיאולוגיים 

וההיסטוריים, מפלסי הקרקע הקיימת, היבטי ניקוז וניהול נגר עילי, שמירה על עצים 

קיימים, חומרי גמר ופרטים אופייניים. 

תנאי להיתר בנייה ראשון בתחום הגן הלאומי: חיבור הגן הלאומי למערכת הביוב  ב.

העירונית בתוואי מוסדר ומאושר.

ניתן יהיה להוציא היתר בניה לכל תא שטח בנפרד על פי עקרונות תכנית הפיתוח  ג.

שתאושר, כאמור לעיל.

תנאי להיתר בניה בתא שטח ספציפי יהיה הריסת כל המבנים הלא חוקיים בתחום  ד.

אותו תא שטח. כלל המבנים להריסה יסומנו בתשריט התכנית ונספחיה. 

תנאי להוצאת היתר בניה למבנים לשימור (מבנה הטיגארט, מסגד סידנא עלי, מגדל  ה.

המים), יהיה תיק תיעוד מלא ומפורט לכל מבנה. תיק התיעוד למבנה הטיגארט 

ומגדל המים יתייחס בין היתר לשינויים הפנימיים הנדרשים לצורך התאמת המבנה 

לשימושים הציבוריים המוצעים בו.

תנאי להיתר הריסה/חפירה/ בניה: ביצוע תכנית הדיגום שאושרה על ידי המשרד  ו.

להגנת הסביבה. 

במידה ותוצאות הדיגום ייקבעו כי נמצא זיהום בקרקע המחייב טיפול בקרקעות 

מזוהמות, ייקבע בהיתר הבניה כי תנאי לתחילת העבודות הוא קבלת אישור המשרד 

להגנת הסביבה על סיום הטיפול בקרקע.

במידה ותוצאות דיגום הגז יראו כי נמצאו חריגות המחייבות מיגון, תנאי בהיתר 

הבניה יהיה הגשת תכנית מיגון על פי מפרטי המיגון המקובלים על המשרד להגנת 

הסביבה. תכנית המיגון תוגש לאישור המשרד להגנ"ס או מי מטעמו.

כללי: .10
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התכנית תיקבע כמפורטת בכל תחומה.  א.

התכנית תקבע יחס של "כפיפות" לפרק החופים ופרק שטחים פתוחים ומוגנים  ב.

בתמא/ 1 וכן לתמא/ 9/13.   

השימוש במתחם מצפה ים כמעון לנוער בסיכון יותר למשך 10 שנים מיום אישור  ג.

התכנית או כל עוד לא פונה המעון לאתר חלופי, המוקדם מבין השניים. 

השימוש כמעון לנוער בסיכון יהווה שימוש חורג שהותר בתכנית זו. השימוש יתאפשר  ד.

בתכנית בכפוף לבחינה משפטית. לצורך כך, בתוך 30 ימים, יועברו ליועמ"ש הוועדה 

המחוזית התייחסות הוועדה המקומית, רשות מקרקעי ישראל ורט"ג ביחס לשימוש 

ב"מצפה ים" וחוקיותו, לפי הצורך הנושא יובא לדיון נוסף.

לא יותרו שימושים לחניון קראוונים או שטחי התארגנות בתחום הגן הלאומי. ה.

התייחסויות לתמל/1004/א אפולוניה יוסרו ממסמכי התכנית.  ו.

יוסרו התייחסויות לשימושי "אטרקציה תיירותית" מהוראות התכנית. ז.

יוסר ס' 6.3 בהוראות התכנית (איכות סביבה).  ח.

סעיפים הכוללים את הנושאים הבאים יוסרו מהוראות התכנית: ט.

סעיפים המתייחסים לאחריות לביצוע ו/או אגפים או מחלקות בעירייה. .1

סעיפים המתייחסים להיבטים קניינים, וסעיפים המוסדרים בחקיקה או     .2

בתקנות.

הטיפול במצוק יהיה בהתאם לסעיפים הרלוונטים בהחלטה בתכנית 504-0467118  י.

חזית הים ויוטמעו בהוראות התכנית.

תיאום הוראות התכנית עם היועמ"ש של הוועדה המחוזית. יא.

תיקונים טכניים בתיאום לשכת תכנון. יב.

תיאומים ואישורים בתוך 21 יום מהגשת המסמכים: .11

התייעצות עם מועצת גנים לאומיים ושמורות טבע בהתאם לסעיף 5.2.2 בתמא/ 1 א.

רשות המים. ב.

אישור ולחו"ף כתנאי להפקדת התכנית. ג.

אישור ולנת"ע במידה ויידרש כתנאי להפקדת התכנית. ד.

תכנית - 504-0467118: חזית הים הרצליה - הר/2202  .6

רקע:

תכנית הר/2202 הנה תכנית לכל רצועת החוף של העיר הרצליה (למעט מתחם המרינה) ובנוסף 

רחוב אלי לנדאו (רמת ים) כולל הדופן המזרחי של הרחוב ומטרתה:

חלוקת רצועת החוף בהרצליה למגוון חופים והבחנה בין חופים טבעיים לשימור, חופים לפיתוח 

מתון וחופים לפיתוח אינטנסיבי , פיתוח ושיקום חופי הרצליה, הרחבת החוף והגנה על מצוק 

החוף, לטובת פעילות נופש וספורט ימי וחופי של הציבור הרחב בעיר ובמטרופולין: כל זאת על ידי 
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הגדרת מגוון חופים בעלי אופי שונה, חיזוק הקשר בין העיר והים ופיתוח רחוב אלי לנדאו כמרחב 

ציבורי מוטה הולכי רגל תוך הוספת שימושים למלונאות בדופן המזרחית של הרחוב.

 התכנית שמה למטרה שמירה על ערכי טבע, נוף ומורשת של הסביבה החופית יחד עם פיתוחה 

ומתן שרות הולם לקהל המבקרים. 

 שטח התכנית  כ-3,600 דונם ואורכה כ-6 ק"מ- אורך רצועת החוף בתחום העיר הרצליה.

התכנית העולה לדיון, הינה תכנית מפורטת ומתארית בחלקה. במתחם המפורט כלולים התחום 

הימי, חופי הרחצה, ושצ"פים הממוקמים בעורף החופים במקטע המרכזי, ומיועדים לגנים 

ופארקים ציבוריים ומאפשרים במסגרתם את הקשרים והחיבורים בין חוף הים לעורף החוף.  

במתחם המפורט, התכנית מאפשרת התכנית הוצאת היתרי בנייה לטובת הגנות ימיות, טיילת 

החוף, ומבני מוקדי החוף השונים. 

בתחום המתארי התכנית כוללת את תא שטח 106 המסומן בתכנית המתאר הכוללנית לעיר 

ובתחומו רח' אלי לנדאו, מגרשי מלונות קיימים בדופן המערבית, מגרשים בייעוד מגורים בדופן 

המזרחית וכן מתחם בבעלות העיריה. 

במקטע הצפוני  בתחום המתארי התכנית כוללת את גן לאומי אפולוניה וגן לאומי סידני עלי. 

בתחום המפורט מחלקת התכנית את תחום החוף לשלושה מקטעי רוחב השונים זה מזה 

במאפייניהם ובאופיים. התכנית מגדירה לכל מקטע עקרונות תכנון שונים אשר תומכים באופיים, 

ומייצרת מגוון חופים רחב לטובת ציבור המשתמשים כמפורט להלן:

מקטע דרומי: 

מקטע באורך של כ-1.5 ק"מ. גבולותיו מקצה תחום שיפוט הרצליה בדרום ועד למתחם  -

המרינה בצפון. ממזרח, גג המצוק ועורף החוף (שטחים פתוחים), וממערב, התחום הימי. 

המקטע מאופיין במצוק כורכר טבעי בגובה משתנה ובעל רצועת חוף מצומצמת המתרחבת 

ככל שמתקרבים לשובר הגלים במרינה. 

התכנית מציעה חלוקת המקטע הדרומי לשני סוגי חוף, חוף לשימור מקצהו הדרומי של  -

התכנית ועד לחוף הנפרד וכן חוף לפיתוח מתון מהחוף הנפרד ועד לדרום המרינה, בו מוצעים  

שלושה חופי רחצה: החוף הנפרד (קיים), חוף הכוכבים (קיים) וחוף חדש המוצע בקצהו 

הצפוני של המקטע, לפעילות ספורט ימי.

הבינוי המוצע כולל שלושה "מוקדי חוף" לשלושת החופים הכלולים במקטע זה: בשני  -

החופים  הקיימים (החוף הנפרד וחוף הכוכבים) והחוף החדש לפעילות ספורט, אליו יתווסף 

מוקד פיתוח. 

מקטע מרכזי:

אורך המקטע  כ-2.7 ק"מ. גבולותיו מקצה המרינה בדרום ועד לחוף השרון בצפון. ממזרח,  -

רח' אלי לנדאו (רמת ים) משני גדותיו עד כיכר דה שליט וממערב תחום ימי. במקטע זה 

רצועת חוף ברוחב משתנה. בסמוך למרינה ולאורך שלושת שוברי הגלים הקיימים ישנו חוף 

רחב מאוד (המאופיין בפעילות תיירותית ענפה) ומצפון לקטע זה רצועת חוף צרה המוצעת 

להרחבה במסגרת תכנית זו. החופים במקטע זה מוצעים כחופים לפיתוח אינטנסיבי.
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במסגרת התכנית מוצעים שישה חופי רחצה מוכרזים, מתוכם חוף אחד חדש (זבולון צפון),  -

תוספת שוברי גלים לשלושה הקיימים, והרחבת רצועת חוף ברוחב משתנה בין 60-150 מ'. 

מקטע צפוני: 

אורך המקטע כ- 1.6 ק"מ, תחילתו דרומית לסידנא עלי וסופו בקצה תחום השיפוט של העיר  -

הרצליה. 

התכנית מחלקת את המקטע לשני סוגי חופים; חוף טבעי לשימור מצפון לדורבן וחוף לפיתוח 

מתון מדרום לדורבן. 

בתחום המקטע שני חופים: חוף נוף ים/סידנא עלי וחוף חדש המוצע לטובת פעילות ספורט  -

ימי. 

החוף במקטע זה הוא ברוחב משתנה וכך גם המצוק שהינו תלול ומתפורר. המקטע כולל את  -

הגנים הלאומיים סידנא עלי ואפולוניה כתחום מתארי. 

התכנית הומלצה להפקדה על ידי הועדה המקומית בישיבתה מתאריך 8/6/2020, ונקלטה לתנאי 
סף בתאריך 4/2021.

התכנית נדונה בוועדה המקצועית למים וביוב של הועדה המחוזית תל-אביב בתאריכים: 

25.3.2021 ו- 27/5/2021.

הוחלט: להפקיד את התכנית לאחר שתתוקן ובתנאים הבאים:

הוועדה סבורה כי מדובר בתכנית חשובה ומשמעותית, המאפשרת  את הטיפול הראוי ברצועת חוף 

מהעמוסות במדינה, על ידי יצירת היצע חופים מגוון, קביעת היקפי בינוי ופיתוח תוך שמירה על 

רציפות הנגישות לאורך החוף  ומתן מענה להגנה על המצוק ובטיחות המשתמשים בחוף.  

התכנית נותנת מענה לתוספת האוכלוסיה הצפויה להתווסף במטרופולין תל אביב ואשר תהנה 

מנגישות לחוף ולים. 

לאור העובדה כי מטרותיה העיקריות של התכנית נוגעות בהסדרת המרחב הימי והחופי, סבורה 

הועדה כי אין זה נכון לשלב בתכנית זו גם את התכנון המתארי של מגרשי המגורים והמלונאות 

בעורף החוף. 

לפיכך, קובעת הועדה כי תחום התכנית יצומצם כך שיכלול את התחום הימי, חופי הרחצה, 

השטחים הפתוחים הממוקמים בעורף החוף, וכן את כיכר דה שליט, המייצר קשר חשוב והכרחי 

בין העיר לים ונדרש לטיפול במסגרת תכנית זו.

הוועדה רואה חשיבות רבה בתכנון עורף החוף על פי העקרונות הנדרשים בתמא/ 1 כגון  שמירת  

היחס בין הבינוי הקיים  למרחב הפתוח, הבטחת קווי המבט מהרחוב אל חוף הים, שמירת 

הקישוריות בין העורף הבנוי לחוף, עירוב שימושים וסבורה כי תכנון מרחב זה ראוי שיעשה 

בראייה כלל עירונית, במסגרת קידומה של תכנית המתאר העירונית. 

גבולות התכנית:  .1

דרום- גבול שיפוט הרצליה מדרום.

צפון- גבול שיפוט הרצליה מצפון.

מערב- מרחב הימי עד לקצה גבול השיפוט.
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מזרח- הקו הכחול יתוקן באופן בו יוצאו מתחום התכנית כל תאי השטח מזרחית לרחוב אלי 

לנדאו, ותאי השטח בייעודים סחירים הנמצאים מערבית לרחוב אלי לנדאו (תאי השטח 

הנותרים בתחום התכנית מפורטים בהחלטה להלן).

מוקדי בינוי ושימושים: .2

על פי ס' 14.1.4.6 בתמ"א 1 מספר מוקדי החוף, מיקומם במרחב , היקפי הבינוי  א.

והשימושים המותרים ייקבעו בהתבסס על מסמך ראייה כוללת לחוף. הועדה מבהירה כי 

תכנית זו מהווה כשלעצמה מסמך ראייה כוללת כנדרש בתמ"א ומכילה התייחסות 

מפורטת לכלל הנושאים הנדרשים בה.

מוקדי שירותי חוף:  ב.

שימושים: שירותי חוף הנדרשים לתפעולו התקין של חוף רחצה לרבות: שירותים,  .1

מקלחות, מלתחות, תחנות עזרה ראשונה, מוקד שיטור ופיקוח ומסחר תומך תיירות: 

קיוסקים, מסעדות ובתי קפה.

גובה: עד 4 מ' בקומה אחת. .2

עד 50%  מסך השטח המוצע למוקד שירותי חוף ישמשו למסחר כמפורט בסעיף 2.א.1. .3

מוקדי פיתוח:  ג.

שימושים: שימושי תומכי תיירות, מסחר כגון קיוסקים, מסעדות, בתי קפה, גלריות,   .1

ספורט, נופש, חינוך ימי ומבנה מעליות.

גובה: עד 4 מ' בקומה אחת.  .2

תחנות הצלה:  ד.

גובה תחנת הצלה לא יעלה על  7.5 מ' בשתי קומות. .1

מרחקים בין תחנות ההצלה יהיו בהתאם להנחיות משרד הפנים.  .2

המרת הזכויות לשימושים שאינם סוכות מציל תהווה סטייה ניכרת לתכנית.  .3

מתקנים הנדסיים: ה.

תחנות ומתקני שאיבה מוצעים: תותר תוספת של עד 150 מ"ר לכל מתקני שאיבה  .1

לביוב ו-150 מ"ר נוספים לכל תחנה לשאיבת מי קיץ בתחום התכנית, בכפוף להמלצת 

הועדה המקצועית למים וביוב כמפורט בסעיף 7. 

לא יותרו מתקנים הנדסיים בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים מלבד מתקנים  .2

הנדסיים קיימים, והמתקנים המתאפשרים להוספה במסגרת המלצת הוועדה 

המקצועית למים וביוב. 

מוקדי הבינוי המוצעים בתכנית זו ובכללם מוקדי שירותי החוף, הפיתוח, תחנות  השאיבה,  ו.

ומבנה לחינוך ימי יסומנו בתשריט, בהתאם למיקומם העקרוני ובסימון פוליגון "תחום 

תכנון".

לא יותרו  ניוד/ תוספת זכויות בנייה בין מוקדי שירותי החוף והפיתוח. ז.

מקטע דרומי .3

זכויות בניה: א.

שלושה מוקדי שירותי חוף בשטח כולל של  810  מ"ר (שטח עיקרי+ שירות).  .1

מוקד פיתוח בשטח של 350 מ"ר (שטח עיקרי+ שירות)   .2
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עד 3 סוכות מציל בשטח בשטח 50 מ"ר כ"א. .3

תחנת שאיבה בשטח של 60 מ"ר. .4

בינוי ופיתוח: ב.

לאור אופי הפיתוח של החוף ורוחבו, לא תתאפשר הקמת  רחבות ציבוריות בסמוך  .1

למוקדי החוף והפיתוח. 

בנספח הבינוי יוצג שביל גישה גם לחוף הנפרד, בהתאם למסומן ביתר החופים במקטע  .2

זה.

מוקדי שירותי החוף ימוקמו ככל הניתן בצמוד למצוק תוך הרחקתם מקו החוף לאור  .3

חשיפתם להשפעת הגלים וסחיפת חול בחוף.

תתאפשר המשך הטיילת במקטע "חוף הכוכבים" דרומה עד לחוף הנפרד. הטיילת  .4

תסומן בסימון ציר הולכי רגל בתשריט התכנית ובסימון טיילת בנספח הבינוי.

רוחב טיילת החוף במקטע זה לא ייפחת מ- 3 מ' ולא יעלה על 5 מ'. תתאפשר הקמת  .5

הטיילת בשבילים פריקים ועונתיים. 

רוחב טיילת המצוק ייקבע בין 5 ל- 8 מ' עם התרחבויות מקומיות לפי הצורך, ותכלול  .6

גם שביל אופניים, בהתאם להנחיות משרד התחבורה. 

7. טיילת מצוק שתפותח תהיה טיילת רציפה לתנועת הולכי רגל ואופניים. הטיילת 

תכלול ריצוף, רחבות ופינות ישיבה ואמצעי הצללה, גינון ותאורה.

תנאי להיתר בנייה לטיילת המצוק יהיה הכנת תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי שתאושר  .8

על ידי הוועדה המקומית והולחוף, ותתייחס בין היתר  לחיבור טיילת המצוק לתוואי 

השבילים המתוכנן בפארק החופי ממזרח, תכנון הירידות לחוף, חיזוקן, אופן השימוש 

בהן, תכנון ניקוז לירידות שימנע פגיעה במצוק, התוויית תשתיות ומתקני תשתית, 

תכנון כולל של תאורה, ריהוט רחוב, פתרונות הצללה, שילוט ובנוסף מתקני חירום, 

תפעול והצלה לחוף הים.

מקטע מרכזי .4

תחום התכנית במקטע המרכזי יחול על תאי השטח הבאים בלבד: א.

תאי שטח 13-15 בייעוד חוף רחצה. -

תאי שטח 22-24 בייעוד טיילת. -

תאי שטח 301-303, 321- 325, 353-357 בייעוד שטחים ציבוריים פתוחים. -

תאי שטח 401- 404 ו- 406 בייעוד שטח פרטי פתוח. -

תא שטח 701 בייעוד כיכר עירונית. -

התכנית תהיה מפורטת לכלל תאי השטח בתחום המקטע המרכזי. ב.

זכויות בניה ושימושים: ג.

שבעה מוקדי שירותי חוף בשטח כולל של 1,700 מ"ר (עיקרי+ שירות).  .1

שבעה מוקדי פיתוח בשטח כולל של 1,430  מ"ר (עיקרי+ שירות).  .2

עד 8 סוכות מציל בשטח של 50 מ"ר  כ"א.   .3

690 מ"ר (שטח עיקרי+ שירות) לטובת מבנה לחינוך ימי בתא שטח 325. .4
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מעליות .5

110  מ"ר בתא שטח 322. -

130 מ"ר בתא שטח 15. -

מתקנים הנדסיים  .6

260 מ"ר לתחנת שאיבה בגן גלסברג (תא שטח 325) -

25 מ"ר  על קרקעי ו- 500 מ"ר תת קרקעי לתחנת שאיבה בכיכר דה שליט (תא שטח  -

 .(353

תא שטח 24 בו מתוכנן מוקד פיתוח יסומן בייעוד שצ"פ. ד.

תא שטח 324: השימוש המוצע בתא השטח לטובת מרכז אחסנה לוגיסטי לשימוש תחזוקת  ה.

החופים אינו במסגרת השימושים המותרים בתחום חוף הים עפ"י פי תמא/ 1, לפיכך יוסר 

השימוש והזכויות שהוקצו לו ממסמכי התכנית.  

טיילות:  ו.

רוחב הטיילת במצב סופי יותאם לרוחב הטיילת בתכנית מס' 504-0535344  .1

(הר/2202א - טיילת הרצוג וחופי אכדיה בהרצליה) כך שהרוחב המינימלי למעבר 

הולכי רגל לא יפחת מ- 6 מ' ובנוסף שביל אופניים על פי הנחיות משרד התחבורה.

תנאי להיתר בניה לטיילת הזמנית, אישור מסמך סביבתי ע"י המשרד להגנ"ס או מי  .2

מטעמו.

תא שטח 325 בייעוד שצ"פ (גן גלסברג): ז.

מיקום מבנים זמניים למבנה ציבור לחינוך ימי, יסומן בנספח הבינוי. .1

תנאי להפקדת התכנית יהיה דיון חוזר בוועדה המקצועית למים וביוב בהתייחס  .2

לתחנת השאיבה בגן גלסברג. ככל שיידרש, תוחזר התכנית לנושא זה לדיון בוועדה 

המחוזית. 

תנאי להיתר בנייה לתחנת השאיבה בתחום תא שטח 325 יהיה הגשת מסמך סביבתי  .3

ככל שיידרש, על ידי המשרד להגנ"ס או מי מטעמו.

תחנת השאיבה תוצנע באופן מירבי בנוף. מרכיבי התחנה שאינם מחייבים שימוש על  .4

קרקעי, ימוקמו בתת הקרקע. 

תנאי להגשת בקשה להיתרי בניה בתאי שטח 323-325 בייעוד שצ"פ הכוללים בינוי יהיה  ח.

אישור הוועדה מקומית לתכנית עיצוב ופיתוח לתא השטח בשלמותו. התכנית תכלול 

התייחסות למיקומם הסופי של המבנים, פריסת תשתיות, הבטחת קווי מבט ושמירת 

הקישוריות בין חוף הים לעורף החוף. 

סימון מתקן השאיבה בתא שטח 321 יוסר מנספחי התכנית. ט.

תאי שטח 403 ו- 406 בייעוד שטח פרטי פתוח: י.

התכנית תקבע כתכנית מפורטת לתאי שטח 403 ו-406. .1

בינוי ופיתוח: .2

תותר הקמת מוקד פיתוח אחד בכל תא שטח.  -
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מוקדי הפיתוח יורחקו מבוהן המצוק ויוצמדו ככל הניתן לגבול המערבי של תא  -

השטח לצורך הבטחת הגישה אליהם ממפלס טיילת החוף.

לא יינתנו היתרי בניה למוקד הפיתוח עד אשר ייהרס המבנה הקיים באותו תא  -

השטח. 

תאי שטח 353-357 בייעוד שטחים ציבוריים פתוחים ותא שטח 701 בייעוד כיכר  יא.

ציבורית:

התכנית תקבע כתכנית מפורטת לתאי שטח 353-357 ותא שטח 701. 

זכויות בניה ושימושים: .1

תא שטח 701: 20,000 מ"ר בתת הקרקע לטובת חניון תת קרקעי. מס' קומות  -

החניון לא יעלה על 3 קומות. ובנוסף, שטח של  450 מ"ר על קרקעי ו-250 מ"ר תת 

קרקעיים לשימושי מסחר תומך תיירות, קיוסקים, מסעדות, בתי קפה, גלריות 

ספורט ונופש.

תא שטח 353: סה"כ 480 מ"ר על קרקעי מ"ר לשימושי מסחר תומך תיירות,  -
קיוסקים, מסעדות, בתי קפה, גלריות ספורט ונופש.

גובה המבנים לשימושים מסחריים בתחום תאי השטח לא יעלה על 2 קומות.  -

תאי השטח יתוכננו כמקשה אחת ויהוו חיבור בין כיכר דה שליט לחוף השרון.  .2

תנאי להיתר בניה בתאי השטח יהיה אישור תכנית פיתוח ועיצוב אדריכלי, אשר  .3

תאושר על ידי הוועדה המקומית ותתייחס בין היתר למיקום המבנים, התווית 

תשתיות ומערכות תשתית, קישוריות הכיכר למערך הרחובות העירוני, שמירת צירי 

מבט פתוחים לכיוון הים, ותבטיח תנועה חופשית להולכי רגל ורוכבי אופניים באופן 

רציף מכיכר דה שליט עד לחיבור עם טיילת החוף בסמיכות לחוף השרון.

החניון התת קרקעי המוצע  בתא שטח 701 ייקבע כחניון ציבורי. .4

נספח התנועה יציג התייחסות לתא שטח 701 ויכלול את הנושאים הבאים: .5

- הסדרי הכניסה והיציאה אל ומהחניון. 

מיקום רמפת הירידה לחניון בתחום המגרש. -

חניות תפעוליות, פריקה וטעינה תחזוקה ושירות יהיו תת קרקעיות.  -

תובטח חניית אופניים במפלס העליון של החניון בהיקף שלא יפחת מ- 250 מקומות  -
חניה. 

חזיתות המבנים יופנו לכיוון הכיכר העירונית,  מבני יציאות הולכי הרגל מהחניון התת  .6

קרקעי ישולבו במוקדי המסחר. 

פריסת הבינוי המוצע בתחום הכיכר תוצג בנספח הבינוי.  .7

8. הבינוי התת קרקעי בתחום תא שטח 701 לא יעלה על 85% משטח המגרש. יתרת 

המגרש תשמש לחלחול והחדרת מי נגר.

ייקבעו הוראות בעניין נטיעות עצים במרחב הציבורי עפ"י המדיניות המחוזית, עומק  .9

אדמה גננית לא יפחת מ- 1.5 מ'.

תנאי להפקדת התכנית יהיה דיון בוועדה המקצועית למים וביוב, בהתייחס לתחנת  .10

השאיבה בכיכר דה שליט. ככל שיידרש, תוחזר התכנית לנושא זה לדיון בוועדה 
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המחוזית. 

תנאי להיתר בנייה לתחנת השאיבה בתחום תא שטח 353 יהיה הגשת מסמך סביבתי,  .11

ככל שיידרש על ידי המשרד להגנ"ס או מי מטעמו.

מקטע צפוני: .5

התכנית תקבע כמפורטת בתחום תאי שטח 358 ו-359. א.

זכויות בניה ושימושים בכפוף לבדיקת התאמה להוראות תמא/ -1 יעוד גן לאומי: ב.

270 מ"ר (עיקרי+ שירות) לטובת מוקד שירותי חוף.  .1

280 מ"ר (עיקרי+ שירות) לטובת מוקד פיתוח.  .2

עד 2 סוכות מציל בשטח בשטח 50 מ"ר כ"א. .3

1,500 מ"ר לטובת שטח התארגנות זמני בתא שטח 344.  .4

טיילות: ג.

רוחב טיילת בתחום המקטע הצפוני לא יפחת מ- 3 מ' ולא יעלה על 5 מ'.  .1

תתאפשר טיילת המשכית בין טיילת החוף המסתיימת בחוף השרון ועד מוקד  .2

שירותי החוף המוצע בחוף נוף ים, בתנאי הרחבת החוף באמצעות שוברי גלים 

והזנות חול, וביצוע מיגון המצוק והבטחת יציבותו במקטע זה. הטיילת תסומן 

כ"ציר הולכי רגל" בתשריט התכנית וכ"מדרך טיילת" בנספח הבינוי.

שטחים פתוחים (תא שטח 5): ד.

בשל העובדה כי בתחום תא השטח קיים שטח אש, לא יאושר כל שימוש בתחום תא 

השטח במסגרת התכנית, לרבות פעילות דיג צלילה או כל פעילות אחרת. 

שטח ציבורי פתוח (תא שטח 358): ה.

הוראות התכנית יכללו הוראת הפקעה ביחס לתא שטח  358. חריגות בנייה  .1

בתחום תא השטח יסומנו להריסה. 

תתאפשר המשך טיילת המצוק בתחום תא השטח, בתנאי ביצוע מיגון המצוק  .2

והבטחת יציבותו במקטע זה. 

שטח ציבורי פתוח (תא שטח 344): ו.

יותרו שימושים זמניים לטובת שטחי התארגנות זמניים לצורך הקמת שוברי הגלים 

בשטח שלא יעלה על 1,500 מ"ר. הזכויות האמורות הינן זכויות זמניות.  עם פירוק 

האתר יבוטלו זכויות אלו. הוראות לעניין שטחי התארגנות יתווספו להוראות 

התכנית בתיאום לשכת התכנון. 

גן לאומי:  ז.

תחום הגן הלאומי יסומן בהתאם לקו הכחול לגן לאומי סידנא עלי כפי שנקבע  .1

בתמא/ 1 ביחס לגבול המערבי, הדרומי והצפוני. גבול התכנית המזרחי יכלול את 

הדרך הקיימת בדופן המזרחית של הגן הלאומי אשר תקבע בייעוד דרך מוצעת 

לכל אורכה, ותהווה את הגבול המזרחי של הגן הלאומי.  
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2. יוסרו הוראות המאפשרות הקמת חניון לבאי הגן הלאומי ושטח התארגנות 

זמניים בתאי שטח 811 ו- 812 בתחום הגן הלאומי. ככלל, לא יתאפשרו שטחי 

התארגנות בתחום הגן הלאומי.

בית הצדף יסומן להריסה. .3

הוראות התכנית יכללו  הנחיות בדבר מילוי איטום, שיקום וחיזוק המצוק  .4

בכפוף לחוות דעת הנדסית. כל האלמנטים הבנויים על  המצוק  ועל החוף יסומנו 

להריסה.    

היתר הבנייה למרכז הספורט הימי יותנה באישור המשרד להגנת הסביבה  .5

ומשרד הבריאות. 

היתרי בנייה למוקד הספורט הימי המוצע יותנו באישור הולחו"ף לאור השפעתו  .6

האפשרית של הדורבן על המוקד המוצע.

מעגנת אפולוניה (תא שטח 6): ח.

לא יתאפשר טיפול ושחזור המעגנה במסגרת תכנית זו וזאת בהתאם לעמדת המשרד 

להגנת הסביבה, על פיה שחזור המעגנה אינו נדרש לצורך ייצוב המצוק. השלכות 

שחזור המעגנה על הסביבה הימית והחופית לא נבחנו במסגרת התסקיר. 

התייחסויות רלוונטיות יוסרו ממסמכי התכנית בהתאם. 

ככל שידרש, תקודם תכנית נפרדת לנושא המעגנה.

תשתיות וסביבה: .6

גגות מוקדי שירותי חוף ומוקדי פיתוח יגוננו בהתאם להנחיות הנספח הנופי. לא  א.

תותר הצבת מערכות טכניות על גבי גגות המבנים.

תתווסף הוראה המאפשרת קירוי חצרות המשק בקירוי קל כדוגמת פרגולה. לא  ב.

תתאפשר סגירה של חצרות המשק.

מערכות תשתית יוטמנו בתת הקרקע בכל תחום התכנית. הוראה בנושא זה תתווסף  ג.

להוראות התכנית בתיאום עם לשכת התכנון.

יתווספו הוראות בעניין התייעלות אנרגטית ומיטוב הפקת אנרגיה מתחדשת בתיאום  ד.

עם לשכת התכנון. 

תנועה: .7

נספח תחבורה ציבורית יצורף למסמכי התכנית. הנספח יציג  את מערך התנועות 

והקישוריות בין תחום התכנית לתחנת המטרו והקו הירוק, מערך שאטלים בין החניונים 

מחוץ לתחום התכנית ואליה, ותוואי תח"צ ברחוב אלי לנדאו. 

טיפול במצוק:  .8

התכנית תקבע יחס של "כפיפות" לתמא/ 9/13.   א.

יוסרו מהוראות התכנית הוראות לייצוב המצוק. ב.

תנאי להפקדת התכנית יהיה הגשת תכנית ניטור עקרונית לחוף, לסביבה הימית  ג.

ולמצוק. התכנית תהווה מתווה לתכנית ניטור מפורטת לשלב היתר הבניה. תכנית 

זאת תצורף כנספח לתכנית שתאושר ע"י המשרד להגנת הסביבה, לאחר התייעצות 

עם משרד החקלאות ותתייחס, בין השאר, להיבטים הבאים:
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השפעות על המורפולוגיה של קרקעית הים והחופים, הן בתחומי התכנית והן  .1

מצפון לאפולוניה במצבים של שינוי זמני בכיוון הגלים באזור התכנית והקצנת 

העוצמה של סערות הגלים בחורף.

השפעות על חזית המצוק, לגג המצוק ולשטח בעורפו, לפרופיל ורוחב רצועת  .2

החוף, למיקום קו החוף, לשינויים סדימנטולוגיים בחוף ובקרקעית הים בשטח 

התכנית ובתחום ההשפעה הסביבתית, לשינויים באיכות מי הים ואיכות תכונות 

הסדימנט בחוף ובקרקעית הים, ולהשפעות אקולוגיות.

תכנית הניטור תכלול תכלול מנגנון עתידי לתיקון נזקים העלולים להיגרם  .3

כתוצאה מביצוע ההגנות, על סמך ממצאי הניטור ועל-פי הנחיית המשרד להגנת 

הסביבה.

תנאים למתן היתר בנייה לפעולות לייצוב המצוק: ד.

לכל תא שטח במצוק יוכן ניתוח סביבתי והנדסי, שיהווה בסיס לבחירת הפתרון  .1

או שילוב הפתרונות המיטביים למיגון המצוק עבור אותו תא שטח. ניתוח תא 

השטח יוכן בהתאם לנספח 2 לתמא/ 9/13/א "הנחיות לניתוח תא שטח", ויועבר 

לדיון בוועדה המקומית. לאחר שדנה הוועדה המקומית, יוגש הנספח לקבלת 

חוות דעת המשרד להגנת הסביבה ולאישור הוועדה לשמירת הסביבה החופית.

תנאי להיתר בניה ראשון יהיה אישור המשרד להגנת הסביבה לתכנית ניטור  .2

מפורטת לחוף, למצוק ולסביבה הימית, שתוכן על-פי המתווה של תכנית הניטור 

העקרונית כמפורט לעיל. 

כל פתרון לייצוב המצוק יבוצע באופן שלא ייפגע בשרידים ארכיאולוגים ובאישור  ה.

רשות העתיקות.

ניקוז: .9

נספח ניהול הנגר יעודכן בהתאם להנחיות העדכניות של מינהל התכנון לעניין זה  א.

ובהתאם לתכנית האב העדכנית לניקוז.

במקטע הצפוני יתואם תכנון הניקוז  בהתאם לתכנית "גן לאומי סידנא עלי" תוך  ב.

תיקון נספח הניקוז לעניין כיוון הנגר והפנייתו מזרחה. התכנית שתתאשר מאוחר 

מבין שתי התכניות תטמיע את פתרון הניקוז שאושר למקטע זה.  

רוחב מוצאי הניקוז יישמר ברוחב המוצג בתכנית חזית הים. ככל שיידרש שינוי  ג.

עתידי ברוחב המוצאים, הוא ייבחן במסגרת תמא/ 47/נ המקודמת. 

תתווסף הוראה לסעיף 6.22 ג.5 על פיה כל תוספת או הגדלת נקז מי נגר חופי יתבצע  ד.

תוך הבטחת צמצום הפגיעה במצוק.

תנאי להרחבת הנקז הקיים או תכנון מפורט של נקז חדש ילווה בנספח הנדסי אשר  ה.

יפרט את נחיצותו ואופן ביצוע הניקוז ואמצעים לצמצום השפעה על הסביבה 

החופית. הנספח יאושר ע"י המשרד להגנ"ס והולחו"ף.

יש לייעד סעיף נפרד בהוראות התכנית לעניין ניהול נגר עילי. ו.
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יוטמעו הוראות לעניין שיפוע הגגות ממערב למצוק אשר יהיה לכיוון מערב ומי מרזבי  ז.

הגגות יופנו מערבה.

מים וביוב: .10

בפני הוועדה עמדה המלצתה של הוועדה המקצועית למים ולביוב מתאריכים 25/3/2021 

ו- 27/5/2021. הוועדה מאמצת את החלטות הוועדה המקצועית למים וביוב וקובעת 

כדלקמן:

מספר תחנות השאיבה לביוב יוגבל למספר מוקדי הפיתוח לכל היותר א.

תחנת שאיבת מי קיץ תוקם על כל מוצא ימי ובצמידות אליו. ב.

השלמת תיאום מול רשות המים בנוגע לתחזיות צריכת המים ושפיעת הביוב. ג.

תנאים למתן היתרי בנייה: ד.

קבלת חוו"ד משרד הבריאות למסמכים הנדסיים. -

אישור משרד הבריאות למיקום תחנות שאיבת מי קיץ. -

התכנית תוחזר לדיון בוועדה המקצועית למים וביוב בנוגע לתחנות השאיבה בגן  ה.

גלסברג ובכיכר דה שליט כאמור בהחלטה זו.

הפקעה:  .11

הקרקע לצרכי ציבור כאמור בתכנית זו תופקע ותירשם על שם הרשות המקומית, ככל 

שלא תוחכר לה ע"י רמ"י, ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה בדבר ההקצאה המתוכננת לפחות 

90 יום לפני מועד תחילת הליכי ההפקעה.

תנאים להפקדת התכנית:  .12

החלטת הוועדה המקומית בדבר הגשת התכנית על ידה. א.

השלמת סקר העצים באזורים שלא נכללו בסקר העצים שהוגש במסגרת התכנית  ב.

ואישור פקיד היערות להשלמת הסקר כאמור. 

הגשת חוות דעת לנושא השפעת מימוש התכנית על יציבות המצוק. חוות הדעת  ג.

תתייחס למצב ההגנות הקיימות והמתוכננות ביבשה ובים וכן להשפעת תהליכי 

התמוטטות המצוק על השימושים והפעולות המוצעות בתכנית בדגש על היבטי 

בטיחות בהתאם לסעיף 4.6 בתמא/9/13. הנחיות רלוונטיות מתוך חוות הדעת יוטמעו 

בהוראות התכנית, בתיאום עם לשכת התכנון. 

תנאים להיתר בנייה .13

א. תנאי להיתר בנייה לתא שטח בו מסומנים מבנים להריסה יהיה הריסת כל המבנים 

באותו תא השטח. 

תנאי להיתר בנייה לכל עבודה בסביבה בחופית (שוברי הגלים/הזנת חול /בניית דרך  ב.

הגישה לשוברי הגלים וכו'), יהיה הגשת תכנית ניהול סביבתית שתהיה מבוססת על 

"מדריך ניהולי לעבודות הגנה למצוק החופי" של החברה להגנה על מצוקי חוף הים 

התיכון. התכנית תכלול תכנית פיקוח חופית וימית של רט"ג וכן ניטור עכירות ופעולה 

על-פי תוצאותיו.
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תנאי להיתר בניה לתחנות שאיבה: אישור משרד הבריאות. ג.

כללי: .14

יוסרו הוראות והתייחסויות  לתמל/1004/א אפולוניה. א.

יוסרו הוראות המתייחסות לייבוש ים ולאתרי אחסון חול. ב.

שבילי אופניים יתאפשרו במקטעי הטיילת בחוף המרכזי, בטיילת העליונה, בטיילת  ג.

המצוק ובמקטע הדרומי. בחוף עצמו יתאפשר שביל אופניים במקטע המרכזי בלבד 

ובהפרדה מהולכי הרגל.

יוסרו הוראות המתייחסות לשיקול דעת מהנדסת הוועדה המקומית לבחינת חלופות  ד.

נוספות ו/או אחרות להגנות הקבועות בתכנית זו.

סעיפים הכוללים את הנושאים הבאים יוסרו מהוראות התכנית: ה.

סעיפים המתייחסים לאחריות לביצוע ו/או אגפים או מחלקות בעירייה. (1

סעיפים המתייחסים להיבטים קניינים וסעיפים המוסדרים בחקיקה או בתקנות. (2

התייחסות ל"אטרקציה תיירותית" בתחום הגן הלאומי יוסרו מהוראות התכנית.  ו.

התכנית תקבע ביחס של "כפיפות" לפרק החופים ופרק שטחים פתוחים ומוגנים  ז.

בתמא/1 וכן לתמא/ 9/13.   

תיאומים והתייחסויות: .15

השלמת התייחסות הגופים הבאים תוך 21 יום מקבלת המסמכים:  א.

עמדת החברה הממשלתית להגנה על מצוקי חוף הים. -

רשות המים. -

הטמעת התייחסות  נת"ע מתאריך 3/8/2020 בתיאום עם לשכת התכנון.  ב.

אישור הולחו"ף . ג.

תיקונים טכניים בתיאום לשכת התכנון. ד.

תיאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לוועדה המחוזית. ה.
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_________________________ _________________________

     יו"ר הוועדה                                                          מזכירת הוועדה


