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 "ב שבט תשע"הי          
 2015פברואר  01          

 

 
 /טז2000יחד עם התכנית העירונית רח/ 38עקרונות המדיניות למימוש תמ"א 

 לחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה
 06.01.2015עפ"י החלטת מליאה מיום 

 
 38משמעיים בתמ"א מסמך המדיניות נועד להבהיר ולהשלים נושאים שאינם ברורים ושאינם חד 

)המופקדת(. תכניות אלו שנעשו ביוזמת העירייה  1/טז/2000רח/-/טז ו2000רח/( ובתוכניות 1,2,3)
 מעניקות זכויות רבות יותר מאשר בתכניות התמ"א הארציות. 

 
 

יזמים הרוצים להרוס בניין ישן ולבנות חדש תחתיו על פי זכויות של התב"ע הקיימת במגרש  .1
 בכל התנאים הבאים:יצטרכו לעמוד , 38א של תמ" ובתוספת הזכויות

 .01.01.1980הבניין קיבל היתר לפני  1.1
 מ"ר שבנויים בהיתר. 400בבניין יש לפחות  1.2

 קומות ומעלה )לא כולל מרתף ולא כולל קומה חלקית על הגג(. 2בבניין יש  1.3

 יחידות דיור ומעלה. 5הבניין מכיל לפחות  1.4

 

תאם לתכניות, והמרקם הינו מרקם מעורב של צמודי במקומות בהם מבוקש להוסיף בניה בה .2
 קרקע ובניה רוויה, כל בקשה כאמור תבחן לגופה. 

 
 חניה: .3

וספת, מקומות חניה על פי תקן יידרשו לכל דירה נ ,בעת חיזוק המבנה ע"י תוספת בניה 3.1
 ובנוסף שמירה על מס' מקומות החניה הקיימים בהיתרי הבניה., 1:1

 .1:1ידרשו מקומות חניה לכלל הדירות בבניין עפ"י תקן בעת הריסה ובניה מחדש י 3.2

 :מתקני חניה 3.3

והחניה  ,אשר המופע שלהם מעל הקרקע הוא מינימלי ,יותרו מתקנים רובוטיים 3.3.1
 כולה מתקיימת במרתף.

 יותרו מתקנים בקומת העמודים במקומות מוצנעים. 3.3.2

חניה במקרים חריגים, לאחר שנבדקו כל החלופות, ניתן יהיה לאפשר מתקני  3.3.3
 בכפוף לשיקול דעת מהנדס העיר. ,במרווחים

במקרים בהם אין פתרונות חניה במגרש, ו/או שאין אפשרויות להתקנת  3.3.4
 , ייגבה כופר חניה בהתאם לשמאות.2, 3מתקנים, כאמור בסעיף 

 
תוספת יחידות הדיור בכל קומה לא תעלה על הקיים בקומה הטיפוסית ובאופן יחסי בקומה  .4

אך בכפוף לשיקול דעת הוועדה המקומית, ניתן יהיה להגדיל את מספר העליונה החלקית, 
ובלבד שהשטח  ,יחידות הדיור בקומות שתתווספנה גם מעבר למס' היחידות בקומה טיפוסית

)כולל ממ"ד( ליחידת ברוטו מ"ר  75 –המינימלי של יחידות הדיור המבוקשות לא יפחת מ 
 דיור, ובכפוף לפתרונות חניה.

 
מ'  2תותר בניית ממ"דים עד קו בניין  ,תוספת בניה לבניין קיים על ידיבמקרים של חיזוק  .5

                                                                                                                                    לחזית. 
תן יהיה לאשר קו בניין לממ"דים לחזית הרחוב מטרים ני 1.5אם רוחב המדרכה עולה על 

 ובלבד שמרווח זה יהיה מגונן ויהווה חיץ. ,מ' 1במרחק של 
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לאורך הרחוב  הכוללת שורת מיבנים 38במקרים בהם תוגש תוכנית לחיזוק עפ"י תמ"א  .6
המהווים חטיבה אחת, תשקול הוועדה בניית הממ"דים על גבול המגרש, בתנאי שאין כל 

 ות תיכנונית אחרת.אפשר
 

וכנן. הוועדה תבחן כל מקרה לגופו, עפ"י נתוני האזור יש להציג חשבון צפיפויות יח"ד מת .7
 מבחינת תשתיות, תנועה, מיבני ציבור וכו'.

 

                           למ. הנדסה.  תשתוגש, יהיה הגשת חוו"ד כלכליבקשה תנאי נוסף לדיון ב .8
                                                                              הוועדה.  הדו"ח ייבדק ע"י שמאי מטעם

, וזאת כדי להבטיח לתושבים 25% –אחוז הרווח הנדרש בפרוייקט יעמוד על לא פחות מ 
 שהפרוייקט ימומש במלואו לרווחת הדיירים.

 

זכויות הנוספות מהתכניות שטחים בנויים, שלא חושבו בהיתרי בניה קודמים, יקוזזו מה .9
 .38/טז ותמ"א 2000רח/

 

 יש לחתום על כתב שיפוי. .10

 

 א'. 20עפ"י סעיף  3/38ניתן לאפשר ניוד זכויות בהתאם לתמ"א  .11

 

יוגש הסכם התקשרות עם יועץ בטיחות, שיבקר, ינחה ויבדוק את הליך הבניה לכל אורכו.  .12
בניה.                                          ומאפשר המשך מגורים נאותים ובטוחים לאורך כל תקופת ה

 מדי חודשייים במהלך הבניה, יימסר דו"ח מעודכן לוועדה.
 
 

 
 
 

 
 


