
סטטוס תכנוני

רובע דרום מערב הרצליה–א /2200/תכנית הר



התכניתסטטוס

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

.הציבורלהתנגדויותהופקדההתכנית-2021מאי✓

להתנגדויותהמשנהבוועדתבהתנגדויותדיונים2והתקיימו,לתכניתהתנגדויות41הוגשו–2021נובמבר-מאי✓
.המחוזיתהוועדהשל

'פרופמאתתכנוניתדעתבחוותגובתהההתנגדות.העמותהמטעםלתכניתהתנגדותהגשנו–2021אוגוסט✓
.בתחומםמוביליםמומחים–רניאבסקי'צמשרדמאתשמאיתדעתובחוות,מזודימיטרי

ההתנגדויותשמיעתלאחרלפיה,והבניההתכנוןלחוק(ב)106סעיףלפיהודעהפורסמה–2021נובמברסוף✓
.טענותיולהשמיעמוזמןלהיפגעשעלולומי,בתכניתשינוייםלערוךשוקלתהמחוזיתהוועדה

.(ב)106סעיףלפיהעמותהמטעםטענותהגשנו–2021דצמבר✓

.(ב)106סעיףמכוחההודעהבמסגרתפורסמואשרבשינוייםהמחוזיתבוועדהדיוןלהתקייםעתיד–27.12.2021

.זהבדיוןהעמותהאתייצגמשרדנו



:(ב)106סעיףבמסגרתהמוצעיםהשינוייםעיקרי

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

:תכנוניתמבחינה

-לבנוסף,ארוךלטווחבהשכרההנראהככלוהשארמופחתבמחירמהן40%–ידבהישגד"יח1,600תוספת✓
:הבאההחלוקהלפי,כולההתכניתבתחוםד"יח12,500

.מופחתבמחירר"מ17,200-וידבהישגד"יח1,000–1במתחם•

.מופחתבמחירר"מ6,300–וידבהישגד"יח300–2מתחם•

.מופחתבמחירר"מ6,300–וידבהישגד"יח3-300מתחם•

הקודםבמצב25לעומת–(מקסימום)קומות30לגובהיעודכן1במתחםהמגדליהבינוי✓

לדופןקומות20-ו,המערביתלדופןקומות15שלמקסימאלילגובהיעודכןל"הרקצירלאורךהמגדליהבינוי✓
.קומותבתוספתמדוברהמקריםברוב-המזרחית



:(ב)106סעיףבמסגרתהמוצעיםהשינוייםעיקרי

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

:שמאיתמבחינה

–מופקדהבתקנוןמוצעמצב

–המוצעתהתוספת



הקלההרכבתהקמתבשלהפקעות

(:  המסלול המסתמן)שימור זכויות חלף פיצויי הפקעה 

:המופקדהתקנוןלפי
עלהודיעשלאל"הרקהקמתמכוחהפקעותבתחוםזכויותבעל✓

שלבדרך"חלופיפיצוי"יקבל,הפקעהפיצוילקבלרצונו
במסגרתזכויותויקבלוחלוקההאיחודבתכניותהכללתו
המפורטתהתכנית

:מוצעתההתוספתלפי
ממועדשנים10)2030שנתעדמפורטתתכניתאושרהשלאככל

מכוחהפקעותבתחוםהזכויותבעליאזי('ב/2200/הראישור
הוועדה.(הודעהבליגם)הפקעהפיצויילתבועזכאיםיהיול"הרק

נוספותשנים5-בזותקופהלהאריךמוסמעתתהיההמחוזית
המפורטתהתכניותבהתקדמותבהתחשב



השבחההיטלי

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

–ב/2200/הרתכניתמכוחהשבחההיטל

שכללכך,בעתידוחלוקהלאיחודלשטחהתכניתמתחםאתלייעדמטרתה.2020במאיאושרההתכנית✓
ייעדהל"הרקשתכניתלמרות.וחלוקהלאיחודבתכניתלהיכלליוכלוהתכלתחוףתכניתבתחוםהקרקעות

עדייןהואייעודןכאילו"הנכנסמצב"בייחשבאלהחלקותשלייעודןעדיין,שתופקע"דרך"למהחלקותחלק
.ל"הרקתכניתאישורלפנישהיההייעוד

המכונההליךבמסגרת.הזכויותבעליאתהשבחהבהיטללחייבניסתההרצליהעירייתזותכניתאישורלאור✓
תכניתמכוחהשבחהבהיטלחיובאין–נכשלוניסיונההרצליהעירייתעמדתנדחתה"מכריעשמאי"הליך

.'ב/2200/הר

–'א/2200/הרתכניתמכוחהשבחההיטל

,זאת."מתארית"-ל"כוללנית"מהתכניתסיווגאתלשנותלתכניתהתנגדותהבמסגרתביקשההרצליהעיריית✓
?תתקבלהבקשההאם."דיספוזיציה"בכלהשבחהבהיטליכעתכברלחייבשתוכלמנתעל

יחולשלאככל–זהבנושאהרצליהעירייתלהתנגדותהתייחסותאין(ב)106סעיףלפיההודעהבמסגרת,ובכן✓
.(מפורטותהתכניותבשלבאלא)זותכניתמכוחהשבחהבהיטליחיוביםיוטלולאכימסתמןדרמטישינוי



התכניתבאישורהבאיםהשלבים

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

.חודשים3-9-התכניתלאישורסופיתוהחלטהלהתנגדויותתשובה,(ב)106סעיףלפיבהליךדיון✓

,זכויותבעליי"עברשותערראו/ו,הרצליהעירייתי"עבזכותערר-הארציתהמועצהשלהעררועדתבפניערר✓

.התכניתאישורעלמההחלטהלשנהשנהחציבין-חריגיםבמקריםניתנתאשררשות

ההחלטהמתןלאחרכשנה–הארציתהמועצהשלהעררועדתהחלטתעלהמחוזיהמשפטבביתמנהליתעתירה✓

(בינייםצוניתןאםאלאהתכניתתוקףאתמקפיאהאינהמנהליתעתירה)בערר

.מנהליתבעתירההחלטהממועדשנתייםעדכשנה–המנהליתהעתירהתוצאותעלהעליוןהמשפטלביתערעור✓

העברניסיוןבסיסעלמשועריםמועדיםהםהמועדיםכל*



המשפטייםההליכיםובמהלךהתכניתאישורלאחר

הועדה המחוזית החליטה  –2020באוגוסט 
להפקיד את התכנת בכפוף למילוי תנאים  

ושינויים 

יחל מניין של  –מרגע שהתכניתתופקד בפועל 
ולאחר  . ימים להגשת התנגדויות לתכנית60

. יתקיים דיון בהתנגדויות, מכן

:בתכניתשנקבעוהמתחמים3-ממתחםלכלמפורטתתכניתקידוםנדרש–התכניתאישורלאחר✓

.מסויםבמגרשזכויותבעללכלזכויותותקצה,וחלוקהלאיחודהוראותתכלולהמפורטתהתכנית✓

הקרקעמבעלי75%שלהסכמותלהשיגמנתעל,זאת.גדולותבעליםקבוצותביןמ"מויתקייםזותקופהבמהלך

.במתחםמפורטתכנוןלביצועמתחםבכל

.מפוזרותבחלקותזכויותבעלישלכקבוצההעמותהיתרוןמקסום:ראשיתמטרה

,ראשוןבשלב)ביצועשלביותהוראותיחולובטרםבנייההיתרילהוציאהראשוניםלהיותלהצליח:נוספתמטרה

בלבדנוספותד"יח4,000-לשניובשלבל"הרקשלהירוקהקושיפעללפניבלבדד"יח4000-להיתריםלהוציאניתן

(מטרוקושיפעללפני



תכנוןמתחמי

.אשר כל אחד מהם קובע את התחום לגביו תוכן תכנית מפורטת, מתחמי תכנון3התכנית קובעת 



צפון-1מתחם–תכנוןמתחמי

.דונם580-כושטחוהתכניתבצפוןממוקם✓

,אוטובוסיםמסוף,ותעסוקהמסחרלמגוריםמעורבאזור,מיכלותל(דונם350-כ)חופיפארקכוללהמתחם✓
לפארקזיקהבעלותחינוךקריותלהקמתציבוריבייעודשטחתאיושנימגורים,הקלההרכבתמצירמקטע
.מיכלולתל

:המתחםגבולות✓

;אבןאבארחוב–מצפון❖

;2ומתחםאלטנוילנדרחוב–מדרום❖

;הרצליהתעסוקהאזור–ממזרח❖

.המרינה–ממערב❖

:למתחםכמותייםנתונים✓

.ד"יח3,000-כ:מגורים❖

.דונם40-כ:ציבורלמבנישטחים❖

25-משרדנו מייצג כ
חברי עמותה במתחם  

זה



מרכז-2מתחם–תכנוןמתחמי

.דונם850-כושטחוהתכניתבמרכזממוקם✓

שימושים,למגוריםשטחים,הקלההרכבתמצירמקטע,אלטנוילנדרחוב,מכרהרבממחלףחלקכוללהמתחם✓
מעורביםשימושים,החופימהפארקחלק,פתוחיםציבורייםשטחים,השגהברודיורמיוחדדיור,ציבוריים

.דונם248-כשלבהיקףתעסוקהושטחומגוריםלתעסוקה

:המתחםגבולות✓

;מיכלותלהחופיהפארק1מתחם–מצפון❖

;3מתחם–מדרום❖

;2מספרכביש–ממזרח❖

.הכורכרמצוקי–ממערב❖

:למתחםכמותייםנתונים✓

.ד"יח5,750-כ:מגורים❖

.דונם85-כ:ציבורלמבנישטחים❖

75-משרדנו מייצג כ
חברי עמותה במתחם  

זה



דרום-3מתחם–תכנוןמתחמי

.דונם420-כושטחוהתכניתבדרוםממוקם✓

שטחים,השגהוברמיוחדדיור,ציבורייםשימושים,למגוריםשטחים,הקלההרכבתמצירמקטעכוללהמתחם✓
.ומשרדיםלמגוריםמעורביםושימושיםהחופימהפארקחלק,פתוחיםציבוריים

:המתחםגבולות✓

;2מתחם–מצפון❖

;3700/תאמתחם–מדרום❖

;2מספרכביש–ממזרח❖

.הכורכרמצוקי–ממערב❖

:למתחםכמותייםנתונים✓

.ד"יח3,750-כ:מגורים❖

.דונם43-כ:ציבורלמבנישטחים❖

45-משרדנו מייצג כ
חברי עמותה במתחם  

זה



משרדנושלהפעילות

:המתאריתהתכניתעםבקשרהתכנוןהליכיקידום✓

.(ב)106–ולתכניתהתנגדותהגשת❖

לביתמנהליתעתירההגשתהצורךבמידת❖
.המחוזיהמשפט

.השוניםהתכנוןבמוסדותייצוג❖



משרדנושלהפעילות

:במקרקעיןפרויקטיםוביצועבמקרקעיןוהחלוקההאיחודותכניותהמפורטותהתכניותאישורבשלבמשפטיליווי✓

לשון"להוותבכדי,מפוזרותבחלקותזכויותבעלישלקבוצההעמותהמהיותהנובעתהתועלתלמקסוםמ"מו❖
.מפורטתתכניתקידוםלשםבמתחםזכויותבעלי75%התאגדותבמהלך"המאזניים

.וחלוקהאיחודטבלאותהכוללתמפורטתתכניתקידוםבמסגרתהעמותהחבריזכויותלמקסוםמ"מו❖

.המפורטתלתכניותוערריםהתנגדויותהגשת❖

.במקרקעיןהזכויותבעליביןשיתוףהסכמישלוניסוחעריכה❖

,המתאריתהתכניתפיעלרלוונטימתחםכלשלהבעליםבהסכמתמפורטותתכניותקידוםשלמשפטיליווי❖
.ביותרהמהירבקצבבנייההיתרהוצאתשיאפשרבאופן

עםהסכםלרבות,הפרויקטבמסגרתשירותיםונותנייזמיםעםשייערכוהסכמיםשלוניסוחייעוץ,מ"מוניהול❖
.מבצעקבלן

.לפרויקטבנקאיליווישיעמידופיננסייםמוסדותאובנקיםעםבנקאייםליוויהסכמיוניסוחייעוץ,מ"מוניהול❖

לרישוםהרלוונטיםהמיסיםאישוריוהנפקתבדיווחהחייביםוחוזיםעסקאותבגיןהמסלרשויותדיווחים❖
.בעליהםשםעלבפרויקטהזכויות



משרדנושלהפעילות

.העמותהשלשוטףליווי✓

לעמוד לרשותכם בכל שאלה או הבהרה נדרשתנשמח 

ימשך עד להשלמתו  השירות
הסופית של הפרויקט ורישום  

השטחים על שם בעליהם  /היחידות
בלשכת רישום המקרקעין



Thank you!

So much more than just
An excellent law firm



.משטחה המוניציפאלי של העיר הרצליה10%-המהווים כ, דונם2,000-התכנית חלה על שטח של כ✓

גבול  –מדרום; וגבול השיפוט עם רמת השרון2כביש מספר –ממזרח; רחוב אבא אבן ושטחי התעסוקה–מצפון✓
.קו מצוקי הכורכר לאורך חוף הים–ממערב; 3700/השיפוט עם תל אביב ותכנית תא

התכניתתחולת



מקומייםציבורלמבנישטחים,ד"יח12,500הכוללעירונירובעלהקמתתכנוניתמסגרתיוצרתהתכנית✓
ארכאולוגיפארקלרבותחופיפארק,פתוחיםציבורייםשטחים,מלונאות,ומסחרתעסוקהשטחי,ועירוניים

.היםולחוףלטיילתהרובעשלנגישותואתהמאפשראופנייםורוכבירגלהולכיומערךמיכלבתלעירוניוטבע

.תכנוןיחידתמהווהמתחםכלכאשר,בעתידוחלוקהואיחודתכנוןמתחמי3כוללתהתכנית✓

ברובהמתאריתהינההתכנית–בנייההיתרי

.התכניתמכוחבניההיתרילהוציאניתן–החופיוהפארקהראשיותהדרכיםלהקמתביחס✓

,בשלמותםלמתחמיםמפורטתתכניתהכנתהינובניההיתרילהוצאתתנאי–התכניתחלקילשארביחס✓
לצורךהנדרשיםהתנאיםיתרוכל,שימושיםהגדרת,בניהזכויותהקצאת,מגרשיםוחלוקתאיחודשתכלול

.בתחומםבנייההיתרישלהוצאתם

לתכניתרקע



התכניתהוראותעיקרי

.הקרקעיעודשינוי✓

הוראותכולל,התכנוןמתחמי3-ב,התכניתמכוחעתידיותמפורטותתכניותלהכנתוהנחיותהוראותקביעת✓
.מכוחהבנייההיתרילהוצאתותנאיםאדריכליופיתוחעיצובתכניתלהכנת

.השוניםלשימושיםבנייהשטחיקביעת✓

.התכניתמכוחהציבורייםהשטחיםופיתוחמימוש,בניההיתרילמתןהוראות✓

שימור,החופיתהסביבהעלשמירהתוךהעירוניהחוףפארקולפיתוחפים"לשצמפורטותוהנחיותהוראות✓
.הפארקלהקמתהנחיותוקביעתהטבעערכי

.סביבתייםבנושאיםהוראות✓

.התכניתמכוחומימושםאופנייםושבילירגלהולכי,תנועהמערכות,דרכיםהתוויתבדברהוראות✓

.הנדסייםומתקניםתשתיותלהקמתוהנחיותהוראות✓

.מתחדשתאנרגיהלמדדיוהנחיותהוראות✓



דיוריחידות-המתארייםהתכנוןעקרונות

.תכנוןלמתחמימחולקותהדיוריחידות.ד"יח12,500יהיההתכניתתחוםבכלהמרביהדיוריחידותמספר✓

:הינובתכניתהדיוריחידותתמהיל✓

:הבאהלחלוקהבהתאם,ד"יח10,610-כ❖

.(ר"מ64עדהוא(שירות+עיקרי)לבנייההמותרהמרביששטחןדירות)קטנותד"יח1,600-כ•

.מוגןד"יח900-כ•

.מגווןבתמהילד"יח8,110-כ•

.ציבוריתכמטרהידבהישגדיורעבורציבורייםבשטחיםד"יח1,890-כ❖

:הדירותגדליתמהיל✓

לבנייההמותרהמרביששטחןדירות)מיקרודירותגםיותרו.קטנותיהיובתכניתהדיוריחידותמכלל25%❖

.(ר"מ35עדהוא(שירות+עיקרי)

.(ידבהישגד"ויחקטנותד"יחכולללא)מרביר"מ105עליעלהלאד"יחשלממוצעגודל❖



הבנייניםגובה–המתארייםהתכנוןעקרונות

:עיקרייםטיפוסים2-לתתחלקהבניה,ככלל

.קומות6-8בגובהרחובמלווהבבינוימאופיינת–מרקמיתבנייה✓

.מגדליםשלבבינוימאופיינת–מגדליתבנייה✓

.מגדליתבניה35%-25%עליעמודהשנייםביןהבנייהיחס,ומגדליתמרקמיתבניההכוללעירוניבלוקבכל



המפורטותהתכניותבמסגרתבנייההיתרילמתןתנאים

:היתרבין,הםהמפורטותבתכניותיפורטואשרבשטחיםבנייהלהיתרהתנאים

.המקומיתהוועדהידיעלאדריכליופיתוחעיצובתכניתאישור✓

היתרילהגשתתנאייהווה,בשלמותועירוניבלוקלכלאדריכליופיתוחעיצובלתכניתהמקומיתהועדהאישור✓
.עירוניבלוקאותובתחוםהראשוןלמגרשבנייה

התכניתבתחוםהתשתיתעבודותכלשלהביצועדרכייקבעובניההיתרלמתןבתנאים,המפורטותבתכניות✓
.העירמהנדסידיעלשיקבעכפילהובסמוך



ציבורשטחי

עבורהבנוייםהשטחים,ציבוריבייעודמגרשים,דרכיםלרבותציבורלצרכיזובתכניתהמיועדיםהשטחים✓
במסגרתתמורהללאהרצליהעירייתבבעלותיירשמומעורביםבייעודיםובמגרשיםציבורומוסדותמבנים
.החדשההחלוקהרישום

עםבהםחזקהולתפוס,זותכניתמכחהמפורטיםהשטחיםכלאתלהפקיערשאיתתהיההרצליהעיריית✓
.התכניתאישור

.ג/71ל"תתהוראותותחייבנהתחולנהג/71/ל"תתבתחוםבתכניתהמסומנותהדרכיםהפקעתעם✓



אדריכליופיתוחעיצובתכניתתחום

תחום תכנית עיצוב ופיתוח לפארק החוף  
העירוני 

(דונם700-הפארק החופי הינו בשטח כולל של כ)

תחום תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי  
והמגרשים  ן"המתעבתחום רצועת 

הגובלים בה 

תחום תכנית עיצוב ופיתוח אדריכלי  
בתחום דרך הים והמגרשים הגובלים בה



מפורטתתכניתתחום

יהיהניתןומכוחהמפורטתזותכניתתהייה,החופיוהפארקתשתיות,המסומנותהדרכיםשלהקמתןלעניין
.בנייההיתרילהוציא



שלביות

1
(ר תעסוקה"מ300,000-וד"יח4,000-מ)פעימה ראשונה –תחבורה 

רשת קווי אוטובוסים משלימה לסביבה הקרובה ולערים  . ב(. הקו הירוק)ן"מתעקו . א: התנייה
.מסוף תחבורה זמני. ג. הסמוכות

2

3

4

(ר תעסוקה"מ450,000-ד ו"יח8,000-מ)שנייה פעימה–תחבורה 
ככל ולא יוקמו  . הפעלת מסילת רכבת רביעית של רכבת ישראל. ב. הפעלת קו המטרו. א: התנייה

.תידרש בדיקה תחבורתית להבטחת פתרון חלופי, מערכות אלו

תשתיות 
יהיה קיום מכון שאיבה לביוב ובריכת איגום  3-ו2תנאי להיתר בנייה ראשון במתחמים . א: התנייה

תנאי להיתר בנייה ראשון יהיה קיום  . ג. תנאי להיתר בניה ראשון יהיה פתרון ניקוז. ב. למים
.בהתאם לדרישות חברת החשמלש"תחמ

פארק חופי 
הוא ביצוע הפארק החופי במלואו  1ד במתחם "מיח75%תנאי למתן היתר בנייה מעל . א: התנייה

הוא ביצוע הפארק החופי במלואו  2ד במתחם "מיח60%תנאי למתן היתר בנייה מעל . ב. במתחם זה
הוא ביצוע הפארק החופי במלואו  3ד במתחם "מיח60%תנאי למתן היתר בנייה מעל . ג. במתחם זה
.   במתחם זה

אין תלות בין •

ההתניות בנושאים  

.השונים

לא  2-ו1שלבים •

בהכרח מקדימים  

.4או 3את שלב 



הקלההרכבתהקמתבשלהפקעות

(:  המסלול המסתמן)שימור זכויות חלף פיצויי הפקעה 

במסגרתהמפורטותבתכניותיכללוג/71ל"תתבתחוםהזכויותבעלי
הקרקעייעוד.והחלוקההאיחודמתחםשלוהאיזוןההקצאהטבלאות

שלאישורהערביעודהכפייהיהוחלוקהלאיחודבתכניתהנכנסבמצב
.(בעתידוחלוקהאיחודתכנית)ב/2200/הרתכנית

פיצויילקבלזכאיםיהיולאג/71ל"תתתחוםברצועתהזכויותבעלי
חלף,לדיןבהתאםהפקעהבפיצויירצונםעליודיעואםאלאהפקעה

.התכניתמכוחשיאושרווחלוקהלאיחודהמפורטותבתכנותהכללתם

עד חודש מאי שנת   )' ב/2200/ שנים מיום אישורה של תכנית הר10חלפו 
יפקעו , ולא אושרה תכנית מפורטת הכוללת איחוד וחלוקה( מ.הח–2030

יהיו זכאים לתבוע את  ' ג/71ל "ובעלי הזכויות בתחום תת, 4הוראות סעיף 
בסמכות הוועדה . ככל שאלה מגיעים להם לפי כל דין, פיצויי ההפקעה

בהתחשב בהתקדמות  , המחוזית להאריך תקופה זו בחמש שנים נוספות
.הליכי התכנון של התכניות המפורטות


