עירוב שימושים – היבטים סטטוטורים
" הכנס השנתי לתכנון ולבניה – שפיים
29-06-2021

מרכז הנגב ,באר שבע
הדמיה3DIVISION :

ִאיזּור ()zoning
איזור ,או הפרדת
שימושים ,הוא
מונח המתייחס
לתכנון המקצה
לשימושים שונים
אזורים נפרדים.

עירוב שימושים Mixed use
עירוב שימושי קרקע היא מדיניות תכנונית לשילוב כמה שימושים,
כדוגמת דיור ,מסחר ,תעסוקה ושימושים ציבוריים ,באותו המרחב –
החל מרמת הבניין ,דרך הבלוק העירוני והרחוב ועד רמת השכונה או האזור.
גישה תכנונית זו הייתה בשימוש כבר בערים
הראשונות באימפריה הרומית במאה
החמישית לפני הספירה.
למרחב המאופיין בעירוב שימושים ישנם
יתרונות חברתיים ,סביבתיים וכלכליים.

תשריט תכנית 101-0621722
עדכון הכניסה לעיר ירושלים

פרק א' – מגורים
הוספת שימוש למשרדים ,מלונאות או חזית מסחרית
62א(א).
מקומית

תכנית

בסמכות

ועדה

( )11הוספת שימושים ,במגרש המיועד בתכנית
למגורים וששטחו אינו עולה על  2,500מ"ר ,למטרת
משרדים או מלונאות ,או למטרת מסחר בחזית בנין
המיועד למגורים ,והכל בלי לשנות את השטח הכולל
המותר לבניה במגרש על פי התכנית ,ובלבד שהשטח
הכולל המותר לבניה לצורך השימושים הנוספים לא יעלה
על  25%מסך השטח הכולל המותר לבניה במגרש ושהוא
נמצא ברשות עירונית שמספר תושביה עולה על 5,000
לפי נתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

מגדלי היכל שלמה ,ירושלים
אדריכלות והדמיה :פייגין אדריכלים

חזית מסחרית במגורים –
(קרקע בבעלות רמ"י ועל-ידי רמ"י)
62א(א) .תכנית בסמכות ועדה מקומית
( )14הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה במגרש המיועד למגורים בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית ,בשיעור שלא יעלה על
 20%מהשטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית ,והוספת שימוש למסחר ובלבד שהשטח הכולל המותר
לבנייה לצורך השימוש למסחר לא יעלה על  25%מסך השטח הכולל המותר לבנייה לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית לאחר
הגדלתו לפי פסקה זו ,וכן קביעת הוראות לעניין חניה אף בסטייה מהוראות לפי חוק זה או מתכנית מיתאר מקומית או תכנית
מפורטת לעניין חניה; בתכנית לפי פסקה זו יתקיימו כל אלה:
(א) כל הקרקע הכלולה בתחום התכנית היא קרקע שהיא מקרקעי ישראל שלא מתקיים בה האמור בסעיף קטן (א()2()1ב)(;)2
(ב) התכנית הוגשה בידי רשות מקרקעי ישראל או מי שהיא הסמיכה להגיש תכנית כאמור;
(ג) הוראות התכנית קובעות כי הוראות התוספת השישית יחולו עליה;

אבן גבירול  ,146-144תל אביב
אדריכלות :הפלטפורמה העירונית

הוספת גן ילדים או מעון בבניין מגורים
62א(א .)1תכנית בסמכות ועדה מקומית (ועדה עצמאית)
( )13הוספת שימוש לגן ילדים ,לרבות מעון יום לגיל הרך ,במגרש המיועד למגורים לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית;

מתחם אחיסמך ,לוד.
גיורא גור אדריכלים

פרק ב' – מסחר ותעסוקה
הוספת שימוש למלונאות בבניין קיים
62א(א) תכנית בסמכות ועדה מקומית
(11א) שינוי הייעוד של קרקע בתחום רשות עירונית ,המיועדת בתכנית למסחר ,למשרדים ,לאחסנה או
למלאכה ,לקרקע המיועדת למלונאות או הוספת שימושים למטרת מלונאות בקרקע כאמור ,ובלבד
שהתקיימו כל אלה:
(א) השטח הכולל המותר לבנייה באותה קרקע על פי התכנית לא ישונה;
(ב) הקביעה כאמור היא לעניין בניין שבנייתו הושלמה;

תעסוקה – הוספת שימוש לצרכי ציבור במגרש לתעסוקה
62א(א) תכנית בסמכות ועדה מקומית

( )20שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לתעסוקה כהגדרתה בסעיף קטן (א( )1בפסקה זו – תעסוקה) לפי תכנית שאישרה הוועדה המחוזית לקרקע המיועדת
לצורכי ציבור ,או הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית לצורכי ציבור ,ובלבד שלאחר שינוי הייעוד או הוספת השימוש
כאמור ,השטח הכולל המותר לבנייה שנותר בייעוד תעסוקה במגרש לא יפחת מ 70%-מהשטח הכולל המותר לבנייה במגרש שיועד לתעסוקה לפי התכנית
שאישרה הוועדה המחוזית; בפסקה זו" ,צורכי ציבור" – כהגדרתם בפסקה ( ,)3אך במתחם שמותרים בו שימושי קרקע לתעשייה ,תעשייה עתירה ידע או
מלאכה (בפסקה זו – תעשייה) – למעט מבנים לצורכי חינוך ,רווחה ,דת ותרבות ,מוסדות קהילתיים ,בתי חולים מרפאות שטחי נופש וספורט; ואולם אם לפי
התכנית אישרה הוועדה המחוזית מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה ניתן לשנות ייעוד או להוסיף שימוש כאמור בפסקה זו ,לכל
צורכי הציבור כהגדרתם בפסקה ( ,)3לאחר שנשקלו ,בין השאר ,המפגעים והסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע לתעשייה והשפעת
שינוי הייעוד או הוספת השימוש על אפשרויות הניצול של המתחם וסביבתו לשימושי התעשייה

(" )3צורכי ציבור" – כל אחד מאלה :גנים ,שטחי נופש וספורט ,עתיקות ,שטחי חניה,
תחנות אוטובוס ורכבת שאינן תחנות קצה ,שווקים ,בתי קברות ,מבנים לצורכי חינוך,
רווחה ,דת ותרבות ,מוסדות קהילתיים ,בתי חולים ,מרפאות ,מקלטים ,מחסני חירום,
תחנות משטרה ותחנות שירות לכיבוי אש ,מיתקני תשתית מקומיים; שר הפנים רשאי
לקבוע ,בצו ,צורכי ציבור נוספים כצורכי ציבור לעניין סעיף זה או לעניין סעיף קטן זה,
ובלבד שאישר צרכים אלה כמטרה ציבורית לעניין סעיף ;188

בית ספר גבעון (השוק הסיטונאי) במתחם גינדי ,תל אביב
אליקים אדריכלים

תעסוקה – עירוב שימושי תעסוקה ומסחר נלווה
62א(א .)1תכנית בסמכות ועדה מקומית (עצמאית)
( )9שינוי הייעוד של קרקע המיועדת לאחד מהשימושים המנויים בהגדרה "תעסוקה" שבפסקה (( )3בפסקה זו – שימושי תעסוקה) בתכנית
שאישרה הוועדה המחוזית ,לשימוש אחר משימושי התעסוקה או למלונאות וכן הוספת שימושי תעסוקה בקרקע כאמור ,ובלבד שלגבי
קרקע כאמור בתחום מועצה אזורית יחולו הוראות אלה:
(א) לא ישונה ייעוד של קרקע למשרדים ולא ייווסף שימוש כאמור ,אלא אם כן הדבר נדרש לצורך מתן שירותים לשימושי התעסוקה
האחרים הקבועים בתכנית;
(ב) לא ישונה ייעוד של קרקע לתעשייה עתירת ידע ולא ייווסף שימוש כאמור;

( )10הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית ,בתחום רשות עירונית ,למסחר הנלווה לתעסוקה ,ובלבד
שהשטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימוש האמור לא יעלה על  10%מהשטח הכולל המותר לבנייה באותו מגרש;
(()3ב) "תעסוקה" – אחד משימושי קרקע אלה :תעשייה ,תעשייה עתירת ידע ,מלאכה ,משרדים או מרפאות;

תעסוקה – הוספת דירות קטנות למגורים (עד )50%
טיוטת הצעת חוק ההסדרים 2020

דיור מוגן ,דיור ציבורי ,מעונות סטודנטים ,מעונות
וגני ילדים במגרשי תעסוקה ומסחר
62א(א .)1תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית
( )14הוספת שימוש במגרש המיועד לתעסוקה או למסחר ,למעט במתחם שמותרים בו שימושי קרקע לתעשייה ,תעשייה עתירת ידע או מלאכה
(בפסקה זו – תעשייה) ,כמפורט להלן:
(א) בתכנית שאישרה הוועדה המחוזית ,בתחום רשות עירונית – לכל אחד מהשימושים המפורטים בפסקאות משנה ( )1עד ()3
שלהלן ,ובלבד שהשטח הכולל המותר לבנייה לאותם שימושים ,במצטבר ,לא יעלה על  30%מהשטח הכולל המותר לבנייה לתעסוקה
או למסחר במגרש לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית; ואולם אם לפי התכנית שאישרה הוועדה המחוזית מותרים במגרש
שימושים נוספים על שימושי קרקע לתעשייה ,ניתן להוסיף שימוש כאמור בפסקת משנה זו ,לאחר שנשקלו ,בין השאר ,המפגעים
והסיכונים הסביבתיים והבריאותיים הנגרמים עקב שימושי קרקע לתעשייה והשפעת הוספת השימוש על אפשרויות הניצול של המתחם
וסביבתו לשימושי התעשייה המותרים במתחם:
( )1בית דיור מוגן כהגדרתו בחוק הדיור המוגן ,התשע"ב;2012-
( )2דיור בהישג יד כהגדרתו בתוספת השישית שנקבע בתכנית כי יחולו עליו הוראות התוספת השישית והתקיימו לגביו הוראות
סעיף 63ג;
( )3מעונות לתלמידים הלומדים במוסד מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה ,התשי"ח ,1958-שנקבע
בתכנית כי הן יושכרו רק לתלמידים כאמור שנבחרו על ידי מוסד הלימודים שבו הם לומדים לפי אמות מידה שפורסמו ברבים;
(ב) בכל תכנית – לגן ילדים ,לרבות מעון יום לגיל הרך ,ואולם אם לפי התכנית כאמור מותרים במגרש שימושים נוספים על שימושי
קרקע לתעשייה ,ניתן להוסיף שימוש כאמור לאחר שנשקלו ,בין השאר ,השיקולים המפורטים בפסקת משנה (א).

שילוב  WeLiveבמתחם עסקים

מתוך הוראות תכנית  101-0621722עדכון תכנית הכניסה לעיר ירושלים (בהפקדה)

הוספת שימוש למגורים בתכנית מלונאות
תיקון  107לחוק התכנון והבניה

פורסם ברשומות ביום 7.8.2016

פרק ג'  -מבני ציבור
62א(א .)1תכנית בסמכות ועדה מקומית (עצמאית)

( )6הוספת שימושים לצורכי ציבור במגרש המיועד לצורכי ציבור וכן
הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורכי ציבור במגרש המיועד לצורכי
ציבור;
( )11הוספת שימושים שאינם לצורכי ציבור והגדלת השטח הכולל המותר
לבנייה לצורך השימושים הנוספים כאמור (בפסקה זו – השימושים
הנוספים) ,במגרש המיועד למבני ציבור ,שהוא מקרקעי ישראל או שהוא
בבעלות רשות מקומית ,בכפוף להוראות אלה:
(א) הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש בניית
מבני הציבור שטרם נבנו באותו מגרש בעת אישור התכנית לפי פסקה זו;
(ב) הוספת השימושים במסגרת השטח הכולל המותר לבנייה למבני הציבור
במגרש ,או הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לצורך השימושים הנוספים
לא יעלו על  20%מסך השטח הכולל המותר לבנייה למבני הציבור במגרש;
(ג) לא יהיה ניתן לממש בנייה או הוספת שימושים כאמור בשטח העולה על
 20%משטח מבני הציבור שבנייתם מומשה במגרש לאחר אישור התכנית לפי
פסקה זו;
(ד) היה המגרש בתחום מועצה אזורית יחולו לגביו הוראות פסקה זו רק אם
שטחו אינו עולה על  3,000מ"ר;

בנייני האומה (במסגרת תכנית הכניסה לעיר החדשה)
אדריכלות :גולדשמיט ארדיטי בן-נעים
הדמיהPOPULUS :

שילוב שימושים סחירים במבני ציבור
קובץ החלטות מועצת מקרקעי ישראל

תוספת יעוד לצורך מימוש יעד ציבורי במגרשים
שאינם לצרכי ציבור
62א(א .)1תכנית בסמכות ועדה מקומית עצמאית
( )12הוספת שימושים והגדלת השטח הכולל המותר לבנייה ,במגרש שאינו מיועד למבני ציבור בתכנית ,בכפוף להוראות אלה:
(א) הוספת השימושים והגדלת השטח כאמור יהיו מותנות במימוש יעדים ציבוריים בתחום המגרש או במגרש גובל;
בפסקה זו" ,יעדים ציבוריים" – חיזוק בניין קיים מפני רעידות אדמה ,או מיגונו לצורכי ביטחון ,שימור אתר לשימור ,פיתוח שטח פרטי
פתוח בתחום המגרש תוך קביעה בתכנית של זכות הנאה לציבור לשימוש בו ,וכל יעד ציבורי אחר שאישר שר הפנים לעניין זה;
(ב) הוספת השימושים במסגרת הגדלת השטח המותר לבנייה או הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה לא יעלו על  15%מסך השטח
הכולל המותר לבנייה במגרש ובלבד שהיקף ההגדלה או השימושים הנוספים כאמור ,יהיה ביחס סביר להיקף היעדים הציבוריים;
(ג) לא יהיה ניתן לממש בנייה או תוספת שימושים כאמור ,אלא בכפוף למימוש היעדים הציבוריים;
(ד) היה המגרש בתחום מועצה אזורית יחולו לגביו הוראות פסקה זו רק אם שטחו אינו עולה על  3,000מ"ר;
(ה) אושרה בתכנית קודמת הגדלת השטח הכולל המותר לבנייה או הוספת שימושים לפי פסקה זו ,יופחת משטח ההגדלה או משטח
השימושים הנוספים המותרים לפי פסקה זו שטח ההגדלה שהוסיפה התכנית הקודמת או השטח שאושר לשימושים נוספים לפי התכנית
הקודמת;

הקצאה לצרכי ציבור בבינוי קיים

הקצאה לצרכי ציבור בבינוי קיים
מדריך הקצאות שטחים לצרכי ציבור ()2018

רישום תלת מימדי

תיקון  33לחוק המקרקעין

הגדרות
14א .בסימן זה –
"חלקה תלת-ממדית" – יחידה נפחית שגבולותיה רשומים באופן תלת-ממדי ,המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה ,במקרקעין רשומים.
תחום הבעלות בחלקה תלת ממדית
14ב( .א) על אף הוראת סעיף  ,11הבעלות בחלקה תלת-ממדית מוגבלת לגבולותיה הרשומים ,ואינה מתפשטת מעבר לכך.
(ב) הבעלות בחלקה תלת-ממדית כאמור בסעיף קטן (א) ,כפופה לדינים בדבר מים ,נפט ,מכרות ,מחצבים וכיוצא באלה ואין בה כדי למנוע מעבר בחלל הרום בכפוף לכל דין.
תחום הבעלות במקרקעין רשומים שבגבולותיהם רשומה חלקה תלת ממדית
14ג .הבעלות במקרקעין רשומים שבגבולותיהם רשומה חלקה תלת-ממדית מתפשטת בהתאם להוראות סעיף  ,11למעט בתחום הבעלות של החלקה התלת-ממדית כאמור בסעיף 14ב.
בעלות נפרדת בחלקה תלת ממדית
14ד .בלי לגרוע מהוראת סעיף  13סיפה ,חלקה תלת-ממדית תהווה נושא נפרד לבעלות ,לזכויות במקרקעין ולעסקאות.
תנאים לרישום חלקה תלת ממדית
14ה .בלי לגרוע מהוראות סעיף  143לחוק התכנון והבנייה ,לא תירשם בפנקסי המקרקעין חלוקת קרקע הכוללת חלקה תלת-ממדית ,ולא יינתן פסק דין לחלוקת קרקע כאמור בין בעליה
המשותפים ,אלא על פי אחד מאלה:
( )1תכנית שאושרה לפי הוראות סימן ז' לפרק ג' לחוק התכנון והבנייה;
( )2תשריט שאושר לפי הוראות פרק ד' לחוק התכנון והבנייה;
( )3הפקעה או רכישה שנעשתה לפי פקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור) ,1943 ,או לפי פקודת הדרכים ומסילות הברזל (הגנה ופיתוח) ;1943 ,שר המשפטים ,באישור ועדת הפנים
והגנת הסביבה של הכנסת ,יקבע הוראות בדבר ההליכים שיש לנקוט ,בטרם רישום בפנקסי המקרקעין של חלקות קרקע לפי פסקה זו ,אם הקרקע הופקעה או נרכשה לפני יום תחילתו
של חוק המקרקעין (תיקון מס'  ,)33התשע"ט.2018-
רישום או ניהול בית משותף בחלקה תלת ממדית
14ו .אין ברישום חלקה תלת-ממדית כדי לגרוע מהאפשרות לנהל או לרשום באותה חלקה בית משותף בהתאם להוראות לפי חוק זה.
מקרים שבהם לא תירשם חלקה תלת ממדית
14ז( .א) דירה בבית משותף או חלק אחר בבית המשותף המיועד לשמש את בעלי הדירות או מרביתם לא יירשמו כחלקה תלת-ממדית; לעניין סעיף זה" ,בית משותף" – לרבות בית
שחלות עליו הוראות פרק ו'.1
(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות מקרים נוספים שבהם לא תירשם חלקה תלת-ממדית.
תחולת דיני מקרקעין על חלקה תלת ממדית
14ח .כל הוראה בחוק זה וכל דין החל על מקרקעין ,יחולו גם על חלקה תלת-ממדית ,בשינויים המחויבים ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

מגרש תלת מימדי – חוק התכנון והבניה
הגדרות
" .1מגרש תלת-ממדי" – יחידה נפחית המצויה בעומק שמתחת לקרקע או בחלל הרום שמעליה ,שגבולותיה נקבעו באופן תלת-ממדי

בתכנית כתוצאה מפעולת חלוקה או איחוד או איחוד וחלוקה ,או בתשריט חלוקה או איחוד ,אף אם טרם נרשמה כחלקה בפנקסי
המקרקעין ,בין אם מותרת בה בנייה ובין אם לאו;

הוראות תכנית מפורטת
 .69כל עוד אין הוראות מתאימות בתכנית מיתאר ,מותר לקבוע בתכנית מפורטת הוראות לכל ענין שיכול להיות נושא לתכנית מיתאר
מקומית לפי סעיף  ,63וכן מותר לקבוע בה הוראות בענינים אלה:
(1א) הוראות בדבר מגרש תלת-ממדי ,ובלבד שמתקיימים כל אלה:
(א) אין מניעה לרשום את המגרש כחלקה תלת-ממדית לפי הוראות סעיף 14ז לחוק המקרקעין ,התשכ"ט;1969-
(ב) גבולות המגרש התלת-ממדי ייקבעו בתכנית בהתאם להוראות שיקבע השר בתקנות;
(ג) אם התכנית בתחום המגרש התלת-ממדי כוללת שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור ,התכנית לא תהיה בסמכות ועדה
מקומית; שר המשפטים ,בהסכמת השר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ,רשאי לקבוע בצו כי תכנית הכוללת
שימושים שאינם שימושים לצורכי ציבור תהיה בסמכות ועדה מקומית ,ועדה מקומית עצמאית או ועדה מקומית עצמאית מיוחדת;
לעניין זה" ,צורכי ציבור" – כהגדרתם בסעיף (188ב);

תקנות התכנון והבנייה (רישום מגרש תלת-ממדי),
תש"ף2020-

קביעת גבולות מגרש תלת ממדי בתכנית
 .2בתכנית הכוללת הוראות בדבר קביעת מגרש תלת-ממדי כאמור בסעיף 1(69א) לחוק ,גבולות המגרש התלת-ממדי יפורטו בתכנית לפי הוראות אלה:
( )1התכנית תכלול נספח המתאר באופן גרפי את כל גבולות המגרש התלת-ממדי ,ובכלל זה פירוט של כל מפלסי הגובה של המגרש התלת-ממדי;
( )2תשריט התכנית יכלול סימון של המגרש התלת-ממדי ממבט על (היטל).
סימון מגרש תלת ממדי בתשריט חלוקה
 .3בתשריט חלוקה הכולל מגרש תלת-ממדי שגבולותיו לא נקבעו בתכנית כאמור בסעיף 138א לחוק ,גבולות המגרש התלת-ממדי יסומנו בתשריט לפי הליך זה:
( )1התשריט יכלול תיאור של כל גבולות המגרש התלת-ממדי ,ובכלל זה פירוט של כל מפלסי הגובה של המגרש התלת-ממדי;
( )2התשריט יכלול סימון של המגרש התלת ממדי ממבט על (היטל) על רקע גבולות המגרשים או החלקות שמהם מוצעת החלוקה;
( )3התשריט יוגש לאישור בהסכמת כל בעלי הקרקע בחלקות שמהן מוצעת החלוקה; הסכמת בעל קרקע תינתן לאחר שניתנה לו זכות עיון בתשריט; לצורך מתן זכות עיון
בתשריט ישלח מגיש התשריט את פרטי הזיהוי המקוונים של התשריט אל כתובת דואר אלקטרוני שמסר לו בעל הקרקע לצורך עניין זה או אל מענו של בעל הקרקע לפי
האמור בפסקה (;)5
( )4לא ניתנה הסכמה של מי מבעלי הקרקע ,ניתן להגיש את התשריט לאישור בלא הסכמה כאמור בפסקה ( ,)3והמבקש ישלח לבעל קרקע שלא נתן את הסכמתו הודעה בדבר
הגשת הבקשה לאישור תשריט החלוקה; להודעה יצורף תשריט החלוקה שהוגש או פרטי הזיהוי המקוונים של התשריט ,תצוין בה האפשרות להתנגד לבקשה בתוך  15ימים
ממועד מסירת ההודעה וכתובת הוועדה המקומית לשליחת התנגדות;
( )5הודעה לפי פסקה ( )4תישלח במסירה אישית או בדואר רשום עם אישור מסירה למענו של בעל הקרקע וכן אל כתובת דואר אלקטרוני ,אם מסר בעל הקרקע;
( )6בעל קרקע אשר קיבל הודעה על הגשת בקשה לאישור תשריט חלוקה ,רשאי להגיש לוועדה המקומית התנגדות בכתב לבקשה ,בתוך  15ימים מיום קבלת ההודעה בדבר
הגשתה; הוועדה המקומית תשלח העתק מההתנגדות שהתקבלה למבקש;
( )7הוועדה המקומית תחליט אם לאשר את התשריט או לסרב לאשרו; אישרה הוועדה המקומית את התשריט ,יחתום עליו יושב ראש הוועדה המקומית ואם אישור התשריט
טעון הסכמה של הוועדה המחוזית כאמור בסעיף 138א(ב) לחוק ,חתימת יושב ראש הוועדה המקומית על התשריט תינתן לאחר קבלת הסכמה כאמור;
( )8הגשה התנגדות על ידי בעל קרקע ,תבחן הוועדה המקומית את ההתנגדות ותכריע בה במסגרת ההחלטה על אישור התשריט; הוועדה תשלח את החלטתה המנומקת
למבקש ולמגיש ההתנגדות;
( )9אם אישור התשריט טעון הסכמה של הוועדה המחוזית כאמור בסעיף 138א(ב) לחוק –
(א) הוועדה המקומית תציין בהחלטתה לאשר את התשריט כי אישור התשריט טעון הסכמה כאמור;
(ב) הוועדה המקומית תפנה לוועדה המחוזית לקבלת הסכמתה ותצרף את התשריט ואת החלטתה לאשר את התשריט;
(ג) אם התקבלה הסכמת הוועדה המחוזית ,יושב ראש הוועדה המקומית יחתום על התשריט ויציין בחתימתו את המועד שבו התקבלה הסכמת הוועדה המחוזית.

הצעת חוק קומה מבונה

הצעת חוק קומה מבונה

דוגמאות לתכניות בהן נעשה עירוב שימושים בארץ
• תכנית " 13005מתחם עדן" בירושלים משנת  2012שחלה במיקום מרכזי בירושלים (רחובות קינג ג'ורג' ואגריפס) והיחס בין מלונאות ומסחר לבין
מגורים ומסחר עומד על  1:3לטובת המגורים.
• תכנית מספר  13262למלון קולוני במתחם הסיבים בירושלים משנת  2011שחלה בשטח מאד מרכזי בפתח שכונת עמק רפאים ,והיא מאפשרת
הקמת מגורים לצד הקמת מלון באותו מתחם.
• תכנית תא" 3816/מגרש מלון באזל" בת"א משנת  2011שחלה על שטח מרכזי בתל אביב ,ולמרות זאת אושרו במסגרתה זכויות בניה למלון
ולמגורים ביחס של  3:2לטובת המלון.
• תכנית תא/3641/מח "מתחם אמבסדור בת"א" משנת  2011שמאפשרת הקמת חדרי מלון ודירות ביחס של  3:2לטובת המלון.
• תכנית נת/מק/19/343/ה פרוייקט "שער הים" בנתניה משנת  2010להקמת עד  70חדרי מלון ועד  200יחידות דיור.
• תכנית נת 82/800/למלון ולמגורים "מגדל דוד" בנתניה משנת  2010שאישרה הקמת  40חדרי מלון ו 54-דירות מגורים במיקום מרכזי בנתניה.
• תכנית תא/2077/א "מלון טיילת דוד" משנת  2005שחלה על שטח אטרקטיבי ביותר בעיר ת"א בסמוך לחוף הים ,ולמרות זאת אושרה במסגרתה
הקמת שני מבנים :מלונאות (ללא הגבלת כמות חדרי האירוח) ומגורים בן  200יח"ד ,בנוסף נקבעו בתכנית זכויות בניה לשטח למסחר.
• תכנית /2993א "מלון פאלאס בירושלים" משנת  2004שחלה בשטח מרכזי ביותר בירושלים  -בסמוך למרכז העיר ולעיר העתיקה ,ולמרות זאת
אושר במסגרת התכנית הקמתו של מלון בן  200יחידות אירוח ולצידו בנין מגורים בן  70דירות.
• תכנית /2709ג "מתחם הרב קוק" בירושלים משנת  2001שכוללת מלונאות ,מסחר ומגורים בהיקף של  30,695מ"ר לייעודים האמורים ,וזאת
במרכז העיר בקרבה לרח' המלך ג'ורג'.

תודה על ההקשבה!
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