
מפגש עדכון הציבור בנושא תוכניות מפורטות 
למגורים ותעסוקה בגדרה

-2מתחם -

17:00-18:30, 19.10.22, יום רביעי



?למה נפגשים
לשאול  , לשמוע הסבר על התוכנית

שאלות ולקבל תשובות

תשובות -דיון ושאלות  הצגת התוכנית
מיכאל וינד ' אדר

רקע לתוכנית
יואל גמליאל' מר, ראש מועצת גדרה

"מ"דירה להשכיר בע"חברת , ליהי דאלי

17:0017:1517:45



?מי יוזם את התוכנית
,  "דירה להשכיר"מ "חברה ממשלתית לדיור ולהשכרה בע

בשיתוף מועצה מקומית גדרה

של  להוות זרוע הביצוע הוסמכה" דירה להשכיר"חברת 
מתכנן ומבצע בתחום  , מתכללממשלת ישראל כגורם 

פרויקטים לדיור

משרד אדריכלים ארי כהן  
וצוות מומחים  וינדומיכאל 

הכינו את התוכנית



פיתוח שוק מוסדי  
להשכרה ארוכת  
קידום תוכניות  טווח 

–סטטוטוריות למגורים 
ד "להגדלת היצע יח

זרוע ביצוע של  
הממשלה בתחום  

ן "הדיור ונדל



צוות יועצים
תנועה

אנדריאאלבר 

נוף
ארא

קסלסיאסנת 

ניקוז מים 
וביוב

בוכנרסירקין 
קורנברג
אלון ברש

שיתוף  
ציבור

ענת ברקאי נבו

סביבה

אתוס
הילה אורן

ויסקיןגל 

כלכלה וחברה

AvivAMCG
חן נאור

רוזנווסראוהד 

שמאי
אסף לוי  
שמאות  
מקרקעין
אסף לוי
דניאל גב

מודד
מאפדטה

צוות התכנון
צוות תכנון וניהול

מיכאל וינד  –ארי כהן 
ותכנון ערים אדיכרלות

מיכאל וינד
אלישע זיפל 

מיכאל וינד  –ארי כהן 
ותכנון ערים אדיכרלות

אמיר אלישע 
עמית סגל

עיריית גדרה

מהנדס  
המועצה
סלאבן  
פנוביץ

בודקת  
תכניות

הילה רולניק

מנכל  
המועצה

יאור  ל
מדהלה

ראש  
המועצה

יואל גמליאל

דירה להשכיר

ליהי דאלי
אריאל וכסלר

צוות הפרויקט

דרכים
סלע פרץ  

הנדסה
שמעון פרץ

אגרונום
אלוויסאדיר 

שימור
שרי מרק  

ומאיר  
אפשטיין

אדריכל  
המועצה

שי סקיטל

Presenter
Presentation Notes
מציג - בועז



קצת עלינו

צוות תכנון וניהול

Presenter
Presentation Notes
מציג - בועז



צוות תכנון וניהול

התחדשות עירוניתשכונות ורובעים

פרויקטים עירונייםתכנון ארצי ואזורי

מלונאות, תעסוקה, מסחר 

תשתיות מסמכי מדיניות

מגוריםמתחמי 

תחומי עבודה

Presenter
Presentation Notes
מציג - בועז



?איזו מין תכנית זו

היתרי בניה
)ע"תב(תוכניות מפורטות 

תוכנית מתאר מקומית
תוכנית מתאר מחוזית

תוכנית מתאר ארצית 



התוצרים
:התכנית תכיל הוראות ביחס ל

עירוב שימושים  / קווי בניין / נפחי בניה 
אופי  / סך זכויות הבניה בכל מגרש / 

פיתוח השטחים הפתוחים והשימושים  
הוראות לשימור עצים /  המותרים בהם

/ד מינימלי "הוראות להיקף יח/בוגרים
גובה מרבי/אופן החניה במגרש



סטטוס התוכנית
עיבוד חלופה  חלופות תכנוןמצב קייםשלב

נבחרת
גיבוש מסמכי  

תכנון
בועדהדיון 

מקומית
קליטת התוכנית  

במוסד התכנון
דיון בהפקדת  
התכנית

אנחנו כאן

התכניתאישור הפקדה שלב

Q3/2023 Q2\2023

Q4/2022



רקע לתוכנית
שלוש תוכניות מפורטות למגורים ולתעסוקה בגדרה  
על בסיס תוכנית המתאר של גדרה שאושרה בשנת  

כלל המתחמים הם על קרקע פרטית מרובת  .2017
בעלים והתוכנית המקודמות הן תוכניות איחוד וחלוקה  

.ללא הסכמה

בקצה של העיר ממזרח  7' נמצא צפונית לכביש מס: 2מתחם 
דונם לשכונת  200-שטח התכנון הכולל הוא כ.40לכביש 

התוכנית כוללת מענה של  . ד"יח790-מגורים בהיקף של כ
שטחי ציבור ופארק



אז בואו נכיר את התוכנית ביחד



גבולות מתחמי התכנון

2מתחם 

2מתחם 



מצב מאושר קיים

2מתחם 

2מתם 



מפת בעלויות

2מתחם 

2מתם 



2מתחם 

תקציר

.  דונם200-כ: 2מתחם •

.בתמהיל גדלים מגוון ותיתן מענה לזוגות צעיריםד"יח789כוללת התכנית•

.המתחם תוכנן בהתאם לתכנית המתאר המאושרת של גדרה•

.הוקצו כל שטחי הציבור הנדרשים לתוספת יחידות הדיור•

.  דונם 7.2–מבנים מוסדות ציבור •

.העצמת הפיתוח במתחם תחנת הדלק תוך שילוב שימושי תעסוקה ומסחר•

.פארק רובעיהמצוי תחת מגבלות תשתיות ודרכים לטובת פיתוח 7ניצול השטח לאורך כביש •

.ברובו בבעלות פרטית2מתחם –הרכב בעלויות •



שטח  יעוד
)דונם(

%

46.1מגורים
26.5% 3.2מסחר ותעסוקה

7.2מוסדות

73.5% 36.9דרכים

88.8פ"שצ

1.5שבילים

186.1100%כ"סה

2מתחם 
מוצעתשריט

2מתחם -טבלת שטחים 



חיבור להסתה החדשה של 
ש"עיליד בני 40מחלף כביש 

מבט ציפור–תנועה 

תחנת  
רכבת  
עתידית



בינוי-2מתחם 



2מתחם 
בינוי מוצע

ד בתמהיל גדלים מגוון"יח789•
תאי שטח המציעים חזית  4•

.מסחרית לרחוב
מתחם תחנת הדלק הכולל  •

.שימושי תעסוקה ומסחר
פארק רובעי המהווה חיץ בין  •

.7השכונה לכביש 



2מתחם 
בינוי מוצע

ד בתמהיל גדלים מגוון"יח789•
תאי שטח המציעים חזית  4•

.מסחרית לרחוב
מתחם תחנת הדלק הכולל  •

.שימושי תעסוקה ומסחר
פארק רובעי המהווה חיץ בין  •

.7השכונה לכביש 



2מתחם 
בינוי מוצע

ד בתמהיל גדלים מגוון"יח789•
תאי שטח המציעים חזית  4•

.מסחרית לרחוב
מתחם תחנת הדלק הכולל  •

.שימושי תעסוקה ומסחר
פארק רובעי המהווה חיץ בין  •

.7השכונה לכביש 



תמהיל יחידות דיור
ד"תמהיל יח

.2ד במתחם "יח789

: תמהיל יחידות דיור 
ד"יח158.    ד קטנות"יח20%-
ד"יח434.   ד בינוניות"יח55%-
ד"יח197.    ד גדולות"יח25%-

.  ר ומעלה כולל פתרון המיגון"מ100דירות ששטחן הכולל המותר לבניה הוא -ד גדולות "יח
.לא כולל מרפסות

.  ר כולל פתרון המיגון"מ81-99דירות ששטחן הכולל המותר לבניה הוא בין -ד בינוניות "יח
.לא כולל מרפסות

.  ר כולל פתרון המיגון"מ30-80דירות ששטחן הכולל המותר לבניה הוא בין -ד קטנות "יח
.בהתאם לקבוע בחוק. לא כולל מרפסות

ד  "יח197
גדולות

ד  "יח158
קטנות

ד  "יח434
בינוניות

20%
25%

55%



2מתחם 
מבנן מגורים עקרוני

ד"יח89–כ 

:עקרונות תכנון

קומות6גובה בינוי עד 1.

חניון תת קרקעי על מנת 2.
לאפשר שימוש בחצר פנימית

כניסה לחניונים מרחובות  3.
מקומיים נמוכים

י הנחיות  "ד עפ"תמהיל יח4.
.המועצה



2מתחם 
תלת מימד

7כביש 

בית

הקברות



2מתחם 
תלת מימד

7כביש

רבין

מתחם הביג



2מתחם 
תלת מימד



2מתחם 
תלת מימד

מתחם הביג



2מתחם 
תלת מימד



2מתחם 
תלת מימד



2מתחם 
תלת מימד



6מתחם 
פיתוח נופי

סכימה מארגנת

:טיפולוגית שטחים פתוחים

פ אינטנסיבי"שצ

שצפ לינארי

שדירה/ ציר ירוק 

ציר הליכה רגלי

אפנים



6מתחם 
פיתוח נופי

שצפ לינארי



סביבה



סיכום מגבלות סביבתיות  
ומשמעויות תכנוניות

בסיס
חיל האוויר

שטח פתוח
טבעי

'חפץ חיים'

הקייםהאקוסטיהמיגוןשלשקלול–רעש
עלהמוצעהבינויגובהעםיחדוהמתוכנן

הצפוייםהרעשמטרדיאתלהעריךמנת
שמטרדייצוין.הברזלוממסילת7מכביש

.דירתימיגוןבאמצעותפתיריםהםרעש

במסגרתשנערכובדיקות–אווירזיהום
7מכבישמזהמיםפליטותעבור79ל"תת

מהתקןחריגותאיןכיהראו40ומכביש
.ומהמסילהמהכביש'מ100-כבמרחק

מרחקעלשמירה–תדלוקתחנות
'מ40–)4/18א"תמ(רגישיםמשימושים

.ציבורממבני'מ80,ממגורים

היסטוריסקרביצוע–מזוהמותקרקעות
וזיהוםקרקעלגזידיגוםתכניתוהכנת
.התדלוקתחנותעלבדגש,קרקע

לאזהבשלב–'חייםחפץ'צבאימחנה
כתוצאהסביבתיותהשפעותעלידוע

.הצבאיהמחנהמפעילות

מוכרזעתיקותלאתרחפיפה–עתיקות
.6.2מתחםבדרום



נוף



רוב השטחים הפתוחים 
מצויים בחלקה הצפוני של  

החלק הדרום מערבי  , העיר
של העיר בחוסר 

מליסנעמה | מתוך תכנית מתאר לגדרה 

תכנית מתאר גדרה  
נוף ושטחים פתוחים



2מתחם 
פיתוח נופי

גנים שכונתיים



2מתחם 
שמאות

עקרונות לאיחוד וחלוקה
קרוב ככל האפשר•

נכנס שווה לשווי יחסי יוצאשווי יחסי •

מושעאוהפרדת בעלים איחוד •

-יש להימנע מהכללת ייעודי קרקע שונים באותו תחום איחוד וחלוקה15תקן על פי •

בוצע תכנון עצמאי שאינו משתתף באיחוד וחלוקה) 3872/214(תחנת הדלק בחלקת 

9.2%, מדינה

4.2%, מ גדרה"מ

86.6%, פרטיים

2פילוח בעלויות מתחם 



2מתחם 
רשימת חלקות נכללות  

בתחום תכנון



https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_i
d=57tqPoG8Y3cz4YbTl5Z3nJjtYfDd3oOQvEGX%2bIIpn1bymDUB3f%2fmaJV
fKmAbdQ6pRLuMlmGSafHnsDfpOfK5TSwJm3SycA1ISOLMNJc80c4%3d

: המלאים התכניתקישור למערכת תכנון זמין להורדת מסמכי 

https://www.mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV4.aspx?tid=4&et=1&mp_id=57tqPoG8Y3cz4YbTl5Z3nJjtYfDd3oOQvEGX%2bIIpn1bymDUB3f%2fmaJVfKmAbdQ6pRLuMlmGSafHnsDfpOfK5TSwJm3SycA1ISOLMNJc80c4%3d


תודה על ההקשבה
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