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על הנחיות הבדיקה
מרבית המדדים בכלי המדידה 'שכונה  '360oמוסברים באופן מפורט ונהיר .עם זאת ,ישנו מספר מצומצם של מדדים מורכבים
יותר בהם עלולים להתגלות קשיים בהבנת המדד או בביצוע הבדיקה .הנחיות הבדיקה המוצגות בזאת יציעו מתודות בדיקה
שהתגלו כיעילות במהלך בדיקת התוכניות ע"י צוות שכונה  360oבמועצה הישראלית לבנייה ירוקה.
ההנחיות יחולקו על פי הנושאים הבאים:
 .1מדדי עירוניות
 .2מדדי נגישות
 .3מדדי סביבה

אנו מקווים כי הנחיות אלה אלה יקלו על אדריכלים ומתכננים בבודקם תוכניות בקנה מידה גדול ,ויקדמו את איכויות
המרחב העירוני אליהן כולנו שואפים.
ככלל ,הנחיות הבדיקה מתייחסות לעבודה עם הוראות ותשריטים של תוכניות שנכתבו על פי נוהל מבא"ת של מנהל
התכנון .עם זאת ,בדיקת תוכניות שלא על פי נוהל זה גם כן עשויה להיעזר במתודות המוצעות להלן.
מדדי עירוניות
בפרסום זה נבהיר ארבעה מדדים הנוגעים לעירוניות .בשלב הראשון נציג את המדד כפי שהוא מופיע בכלי
המדידה (ברקע אדום)  ,לאחר מכן נציג את אופן הבדיקה המיטבי (ברקע כתום) ,ולבסוף נביא דוגמא של בדיקה
להמחשה (ברקע ירוק).
ארבעת המדדים שנדון בהם במסגרת פרסום זה הם:
מדד בינוי מלווה רחוב

עמוד 2

מדד רשת הליכה

עמוד 5

מדד צפיפות מגורים

עמוד 8

מדד עירוב שימושים

עמוד 12
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מדד :בינוי מלווה רחוב
בינוי מלווה רחוב יוצר דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדיר את חלל הרחוב .ככלל ,יש חשיבות לשמור על רצף בנוי המעודד
אינטראקציה חיובית בין המרחב הפתוח למרחב הבנוי ולא להעמיד בניינים כאובייקטים מנותקים ועצמאיים אלא כחלק ממרקם
כולל .בינוי מלווה רחוב מייצר מרחב ציבורי מעניין ובטוח יותר ,מעודד הליכתיות ומגדיל את מגוון האפשרויות ליצירת מסחר
במפלס הרחוב.
א .מדד המרקמיות של הפרויקט ,הכולל את כל החזיתות הפונות אל הרחוב ,לא יקטן מ.0.55-
מדד מרקמיות

ניקוד

0.55-0.70

2

 0.70ויותר

3

ב .על הפרויקט לעמוד בדרישה א' לכל הפחות במדרג הנמוך .בנוסף ,לכל הפחות  80%מאורך הדפנות הבנויות בפרויקט
יהיו בעלות גובה בינוי שווה או גבוה יותר ממחצית רוחב הרחוב (הכולל את זכות הדרך הציבורית ואת השפ"פים
שלצידה) .קרי ,לכל הפחות  1מטר גובה בינוי לכל  1מטר רוחב מחזית הבניין עד חזית הבניין שמולה 1( .נק').
הגדרות
מדד מרקמיות :היחס בין אורך הדופן הבנויה הפונה אל הרחוב (עד  5מטר מגבול המגרש עם הרחוב) ובין אורך מקטע
1
הרחוב.
בנייה מרקמית :בניה היוצרת דפנות בנויות ורציפות לרחוב ומגדירה את חלל הרחוב.

2

זכות הדרך הציבורית :כל מקום ברחוב בו יכולים לנוע אנשים ברגל ,באופניים ובכלי רכב .זכות הדרך הציבורית כוללת
את כל המרחב שבין המגרשים הפרטיים משני צדי הרחוב וגם שטחים פרטיים שהם בזיקת הנאה לציבור.

1

יחיאל קורן אדריכלים' ,ניתוח צפיפויות בשכונות מגורים' ,משרד הבינוי ,אגף אדריכל ראשי.2015 ,

2

שם.
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הערות ביחס לדרישה א'
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

הדופן הבנויה :הכוונה לשתי הקומות הראשונות של הבניין שמתנשאות מעל הרחוב.
מבנים צמודי קרקע עד שתי קומות ייחשבו כבנייה שאינה מרקמית (ציון  0במדד המרקמיות).
חזית מסחרית תיחשב כדופן מרקמית גם אם גובהה אינו עולה על קומה אחת ובלבד שהיא ממוקמת עד  5מ'
מגבול המגרש עם הרחוב.
מבנה בעל קומת קרקע מפולשת לא יחשב כמרקמי.
דופן של גנים ציבוריים ,גינות ,פארקים וכד' לא יהוו חלק מהחישוב.
יש למדוד את שתי דפנות הרחוב בנפרד.

זכות הדרך

H

שפ"פ 2

שפ"פ 1

שפ"פ  + 1שפ"פ  + 2רוחב זכות הדרך

2

H

הערות ביחס לדרישה ב'
א .גובה המבנים נקבע כגובה הגג .בבניין בעל גבהים שונים ייקבע גובה ממוצע.
ב .יש למדוד את שתי דפנות הרחוב בנפרד.

3
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מדד בינוי מלווה רחוב -כיצד למדוד?
עבור סעיף א':
 .1את מרחק קווי הבניין מגבולות המגרשים ניתן לדעת בקלות בעזרת רבעי הסהר השמאלי והימני
ברוזטות המציינים מרחק זה בהתאמה.
 .2אם נראה כי מרבית המרחקים בפרויקט אינם עומדים בדרישה של  5מטר או פחות בין קווי המגרש
לקוי הבניינים ,אזי נראה שהמשך הבדיקה מתייתר והפרויקט אינו עומד במדד .אחרת ניתן
להתקדם.

דוגמא לרוזטה

 .3הבודק יסמן על גבי נספח הבינוי את כלל קווי המגרשים הפונים לרחוב ,לא כולל כניסות לשבילים ושצ"פים.
 .4הבודק ימדוד (בעזרת הרוזטות ,סרגלים או כלי  )GISויסמן את אורך חזיתות המבנים אשר נמצאות במרחק של עד 5
מטר מגבול המגרש .כאשר המבנים הינם מבני מגורים חזרתיים ,ניתן למדוד את אורך חזית מבנה אחד ולהכפילה במספר
הבניינים הזהים לו לאורך הרחובות ,במבנים העונים על דרישת המרחק .לאחר מכן יש למדוד את אורכי המבנים
הנותרים -מבני ציבור ,מסחר ,תעסוקה וכו' אשר עונים לדרישות.
 .5יש לשים לב כי חזית המבנים הינה אחידה לשתי הקומות הראשונות לפחות .במקרה שישנה נסיגה בחזית המבנה בקומה
השנייה ,מרחק חזית הבניין מקו המגרש יימדד על פי הקומה השנייה .במקרה של קולונדות מרחק חזית הבניין מקו
המגרש יימדד על פי קומת הקרקע.
 .6יש לשים לב לשאר ההערות בכלי המדידה לעניין זה.
 .7הבודק יחלק את אורך החזיתות המירקמיות באורך סך הדפנות הבנויות.
עבור סעיף ב':
 .1הוראות התוכנית ונספח הבינוי מציינים את גובה המבנים ,או את מספר הקומות בהם ,אותן ניתן להכפיל בערך ממוצע
של  3.2מטר לקומה בכדי להסיק מהו גובה הבניין .כמו כן ,המספר התחתון ברוזטות מציין את רוחב הרחוב (המספר
העליון מציין את מספר הכביש).
 .2אם כן ניתן לחשב ,בעבור כל מבנה ,האם גובהו עונה לדרישת סעיף ב' קרי" :לכל הפחות  1מטר גובה בינוי לכל  1מטר
רוחב מחזית הבניין עד חזית הבניין שמולה".
 .3אזי עבור כל בניין שעומד בדרישה ,יסמן הבודק את אורך החזית שלו בקו על גבי התשריט.
 .4משסימן הבודק את חזיתות כל הבניינים העומדים בדרישות הסעיף ,יוכל לסכום את אורכם הכולל ולהשוותם לאורך סך
הרחובות בשכונה.
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מדד בינוי מלווה רחוב -בדיקה להמחשה:
עבור סעיף א':
רחובות לבדיקת בינוי מלווה רחוב בהתאם להגדרות כלי
המדידה 7,138 :מטר.
דופן מלווה רחוב בהתאם להגדרות כלי המדידה4,851 :
מטר.
מדד מרקמיות4,851/7,138=0.68 :

חריש ,שכונת הפרסה .אדריכל :מנספלד קהת אדריכלים בע"מ

עבור סעיף ב':
רחובות לבדיקת בינוי מלווה רחוב בהתאם להגדרות כלי
המדידה 7,138 :מטר
אורך חזיתות בניינים העונים לדרישות סעיף ב'5,708 :
מטר
אחוז רחובות אשר עומד בדרישות סעיף ב':
5,708/7138 = 80%

חריש ,שכונת הפרסה .אדריכל :מנספלד קהת אדריכלים בע"מ
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מדד :רשת הליכה
רשת הליכה בה המרחק בין הצמתים קטן מהווה גורם משמעותי לעידוד ההליכה ברחוב .ככל שמספר הצמתים ליחידת שטח
גדול יותר ,כך יש להולך הרגל אפשרויות תנועה רבות יותר ,ועל כן ההליכה קצרה ונעימה יותר .רשת הליכה צפופה תורמת
להגברת הביטחון האישי ברחובות העיר עקב נוכחות גבוהה יותר של אנשים ברחוב.
ניקוד

דרישה

מרבי
א .רשת ההליכה של הפרויקט תכלול מספר מינימלי של צמתים לקמ"ר
כמפורט בטבלה:
צמתים לקמ"ר

ניקוד

100-124

1

125-149

2

 150ומעלה

3

3

הגדרות
רשת ההליכה :כל הרחובות ,השדרות והסמטאות בהם מתאפשרת תנועת הולכי רגל חופשית בכל שעות היממה.
צומת :מפגש בין רחובות ,בין רחוב וסמטה או בין סמטה לסמטה .צומת  Tייחשב לצומת.

הערות
א .יש לספור את כל הצמתים של רשת ההליכה כולל מפגשים של רחוב עם רחוב ,רחוב עם סמטה וסמטה עם סמטה.
ב .צמתים שמובילים לרחובות ללא מוצא לא יחשבו בספירה.
ג .מערך שבילים בשטחים פתוחים לא יחשבו בספירה למעט שביל מייצג אחד המאפשר מעבר מצד אחד לצד שני.
ד .השטח לחישוב רשת ההליכה הוא אותו שטח המשמש לחיים היומיומיים בשכונה .הוא כולל שטחים פתוחים בתוך הפרויקט
(שמשמשים גם למעבר) אך אינו כולל שטחים פתוחים מחוץ למרקם הפעילות היומיומי של הפרויקט.
6
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רשת הליכה -כיצד למדוד?
 .1יש לסמן על גבי תשריט מצב מוצע את כלל הצמתים אשר עונים להגדרות המדד.
 .2המדד מחושב על פי מספר צמתים לקמ"ר ,לכן יש לחלק את מספר הצמתים הנספר בשטח התוכנית (בקמ"ר).
 .3לשם כך עלינו להמיר את השטח ,הנמדד לרוב בדונמים ,לקמ"ר.
 .4נוסחת המרה מדונם לקילומטר רבוע (קמ"ר):
 .5נוסחת חישוב צפיפות הצמתים:

Du*0.001=Sq.km

מספר צמתים בשטח
גודל השטח בקילומטר רבוע

רשת הליכה -בדיקה להמחשה:

צומת ברשת ההליכה

סך שטח לבדיקה 410 :דונם
סך צמתים ברשת ההליכה45 :
צמתים לקמ"ר:

45/0.41=109

קריית מלאכי ,שכונת המחנה .אדריכל :פטר סובול
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מדד :צפיפות מגורים
בנייה בצפיפות גבוהה מייעלת את השימוש בקרקע .הצפיפות היא מרכיב הכרחי של עירוניות טובה והיא מאפשרת להגדיל את
היקף ואיכות השירותים הניתנים לתושבים ,לשפר את תפקוד התחבורה הציבורית ,ליצור הזדמנויות להצלחת המסחר ברחובות,
ובשילוב עם עירוב שימושי קרקע מאפשרת לתושבים לספק את מרבית צרכי היומיום במרחק הליכה מביתם .חשוב לציין כי
צפיפות גבוהה אינה חייבת לבוא לידי ביטוי בבניית מגדלים גבוהים וניתן להגיע לצפיפות גבוהה גם בבנייה מרקמית נמוכה יחסית.
ניקוד

דרישה

מרבי
א .צפיפות המגורים נטו הממוצעת של הפרויקט תהייה גדולה פי  1.5לפחות מהצפיפות המזערית שנקבעה בלוח 5
מס'  1בתמ"א ( 35צפיפות מינימלית למגורים) בהתאם למיקום ולדגם הישוב 1( .נקודה)
וגם
ב .צפיפות המגורים תעמוד באחת משתי החלופות הבאות:
 )1צפיפות המגורים ברוטו של הפרויקט לא תקטן מ 5 -יח"ד לדונם .הניקוד ייקבע על בסיס הטבלה הבאה:
צפיפות המגורים

ניקוד

ברוטו (יח"ד לדונם)
5-7

2

8-9

3

 10ומעלה

4

או
 )2צפיפות המגורים נפש /דונם ברוטו של הפרויקט לא תקטן מ 17-נפש לדונם ברוטו .הניקוד ייקבע על
בסיס הטבלה הבאה:
צפיפות המגורים

ניקוד

(נפש/דונם) ברוטו
17-20

1

20-23

2

23-26

3

 26ומעלה

4
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הגדרות
צפיפות מגורים ברוטו :מספר יחידות הדיור חלקי השטח התחום בקו גבול הבינוי והפיתוח.
צפיפות המגורים נפש /דונם ברוטו :מספר הנפשות המתוכננות להתגורר בפרויקט חלקי השטח התחום בקו גבול הבינוי
והפיתוח.
מנגנון המרה לחישוב שימושי קרקע שאינם למגורים בצפיפות ברוטו:
א .חישוב צפיפות המגורים יח"ד /דונם ברוטו :שימושי קרקע שאינם מגורים יחושבו על פי הערך הבא 120 :מ"ר שטח רצפה
(שימושים עיקריים  +שטחי שירות על קרקעיים) = יח"ד אחת.
ב .חישוב צפיפות המגורים נפש /דונם ברוטו :שימושי קרקע שאינם מגורים יחושבו על פי הערך הבא 120 :מ"ר שטח רצפה
(שימושים עיקריים  +שטחי שירות על קרקעיים) =  3.4נפש.

קו גבול הבינוי והפיתוח  :הקו התוחם את כלל שטח הקרקע המשמש לצרכי השכונה ועובר הליכי בינוי ופיתוח (בתוך תחום הקו
הכחול) .אין לכלול שמורות טבע ,פארקים רובעיים או עירוניים (שגודלם  50דונם ומעלה) ,מבני ציבור ומתקנים לשימוש
מטרופוליני מובהק כגון מכללה ,מתקן לטיפול בשפכים ,אצטדיון עירוני ,אזור תעשייה וכד'.

מידע נוסף

ניתוח צפיפויות בשכונות מגורים ,יחיאל קורין אדריכלים ומשרד הבינוי והשיכון.2015 ,
תמ"א  :35תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה ,לפיתוח ולשימור ,מינהל התכנון ,תיקון מס' ,1
.2016
צפיפות מגורים -כיצד למדוד?
צפיפות מגורים נטו :על פי רוב נתון זה מוצג בהוראות התוכנית .במידה ואינו מוצג ,ניתן לבצע את הבדיקה בשני
אופנים:
 .1בדיקה באמצעות הוראות התוכנית :טבלה  5בהוראות התוכנית מספקת את גודל שטחי מגרשי המגורים .חלוקה
של מספר יחידות הדיור בסך שטח המגרשים תניב את צפיפות המגורים נטו לתוכנית.
 .2באמצעות מערכת  :GISפתיחת שכבת ייעודי הקרקע של תוכנית (אם זמינה) במערכת  ,GISמאפשרת לבחור
את מגרשי המגורים ומדידת שטחם .חלוקה של מספר יחידות הדיור בסך שטח המגרשים תניב את צפיפות
המגורים נטו לתוכנית.
את התוצאה יש להשוות לדרישות המוצגות בלוח  1שבתוכנית מתאר ארצית (תמ"א)  ,35עמוד  .25לגישה למסמך לחצו
כאן.
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אופן הבדיקה:
 .1מודדים את שטח הפרויקט כולו ,תוך החסרת השטחים המצוינים בהגדרת קו גבול הבינוי והפיתוח.

 .2בעזרת טבלה  5בהוראות התוכנית ,סופרים את סכום השטחים שאינם מיועדים למגורים (עיקרי+שירות)
וכלולים במגרשים המשלבים יעוד מגורים (קרי בעירוב שימושים עם מגורים) .לרוב הטבלה תציין במפורש
את השטחים הללו כיעודים ששמם עשוי להיות למשל" :מגורים ומסחר"" ,מגורים ותעשייה" וכו' .במידה ולא
קיימים יעודים כאלה ,יש להיעזר בהוראות התוכנית ותשריט מצב מוצע ,בכדי להבין אילו מגרשי מגורים
כוללים בתוכם גם שימושים אחרים ,ומה גודל השטח המוקצה להם .לעיתים מתאפשר עירוב שימושים גם בתוך
שימושים שמוגדרים באופן חד משמעי כמגורים בתשריט ובהוראות .על כן ,בכל מקרה ,מומלץ לקרוא את
הוראות התוכנית עבור מגרשי מגורים ,בכדי להבין אם מותרים בהם שימושים נוספים.
 .3ממירים את השטחים שאינם מיועדים למגורים באופן הבא :כל  120מ"ר של שטח ביעוד אחר יחשב כיחידת
דיור אחת .לכן יש לחלק את היעוד השונה ב  ,120בכדי לקבל את כמות יחידות הדיור אשר יש להוסיף לכמות
יחידות הדיור המתוכננות ,לצורך חישוב צפיפות המגורים ברוטו.
 .4יש לחלק את כמות יחידות הדיור הכוללת (כולל יחידות הדיור מהמרה) בכל השטח הכלול בקו גבול הבינוי
והפיתוח ,ולהשוות התוצאה לטבלת הניקוד במדד.

10

שכונה  360 0גרסה 1.1

אוקטובר 2020

מדדי עירוניות

צפיפות מגורים ברוטו -בדיקה להמחשה:
מסחר
בשטחי
מגורים

צפיפות המגורים ברוטו
מספר יח"ד (בפועל)

3,150

שימושי קרקע שאינם למגורים בעירוב שימושים עם
מגורים (מ"ר)

6,000

מספר יח"ד שהומרו משימושי קרקע שאינם למגורים 50
מספר יח"ד כולל (בפועל+המרה)

3,200

השטח התחום בקו גבול הבינוי והפיתוח (דונם)

930

סה"כ צפיפות המגורים ברוטו בפרויקט

3.44

6,000
= 50
120

~  1יח"ד

מספר
מגרש

מ"ר
מסחר
במגרש

6210

300

6211

300

6209

300

9208

300

6301

600

6302

300

6303

300

6304

300

4201

900

4202

600

2101

900

4102

900

סה"כ

6,000
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מדד :עירוב שימושים
עירוב של שימושי קרקע מסייע לייעל את השימוש בקרקע ,תורם ליצירת מרחבים עירוניים תוססים ,מקטין נסועה ואת ההשלכות
השליליות הנובעות ממנה ומעודד כלכלה מקומית.
ניקוד

דרישה

מרבי
2

דרישה עבור שלב א' ושלב ב':
א .לכל הפחות  10%מהמבנים בפרויקט יכללו שני שימושים עיקריים שונים או יותר.
הניקוד יקבע על בסיס הטבלה מטה.
או
ב .שיעור השטח המיועד למבנים מעורבים יהיה לכל הפחות  10%מסך השטח המיועד
למבנים .הניקוד יקבע על בסיס הטבלה הבאה:
שיעור המבנים /השטח

ניקוד

שעומדים בדרישה
20%-10%

1

 20%ויותר

2

דרישה עבור שלב ג' :לאחר קבלת היתר אכלוס
לכל הפחות  10%מהמבנים בפרויקט יכללו שני שימושים עיקריים שונים או יותר.
הניקוד יקבע על בסיס הטבלה הבאה:
שיעור המבנים שעומדים

ניקוד

בדרישה
20%-10%

1

 20%ויותר

2

הערות
א.

חישוב השטח המיועד למבנים מעורבי שימושים יתבצע על פי טבלת שטחים מצב מוצע ( )3.2או על פי טבלת זכויות והוראות
בניה ( )5בהוראות התוכנית.
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מטרת הדרישה הינה ליצור עירוב של שימושי קרקע שונים כדוגמת מסחר ומגורים ,מגורים ומשרדים ,מגורים ומוסדות
ציבור וכד' .עירוב של שימושי קרקע דומים (כדוגמת מגורים א' ומגורים ב' וכד') לא יחשב עירוב שימושים.

מידע נוסף

מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור ,מינהל התכנון ,יולי .2016
גבריאלה נוסבאום ,מדריך תכנון לשילוב מבני ציבור ,מסחר ,תעסוקה ומגורים ,המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך
ורווחה ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד הפנים.2011 ,

עירוב שימושים -כיצד למדוד?
הבדיקה תתבצע על פי שטח/מספר מבנים בהם מתוכנן עירוב שימושים .יש לשים לב שהבדיקה מתבצעת בעזרת מסמכים
מחייבים ולא מסמכים מנחים .לכן ,על פי רוב ,יעשה שימוש בטבלת שטחים מצב מוצע ( ,)3.2או בטבלת זכויות והוראות בניה
( )5בהוראות התוכנית ,תוך שימוש בתשריט מצב מוצע בכדי לאתר את המגרשים בהם מתרחש עירוב שימושים.

עירוב שימושים -בדיקה להמחשה:
מכיוון שהדרישה במדד גמישה ,ניתן לבחון את השטח המיועד למבנים מעורבי שימושים (שטח מגרש או שטח
מבנה) או את מספר המבנים שהינם מעורבי שימושים .על כן ,להלן הצעה ל  4דרכים שונות לבחינת כמות עירוב
השימוש בתוכנית:
 .1שימוש בטבלת שטחים מצב מוצע (טבלה  3.2על פי נוהל מבא"ת) לחישוב אחוז שטחי עירוב שימושים
(בהתאם לאופציה ב') :
סכימת כל השטחים המיועדים למבנים:
32.24 + 14.97 + 561.12 + 33.38 + 16.53 + 3.05
+ 351.86 + 110.06 + 11.59 + 9.71
= 1,144.54

סכימת שטחים המיועדים לעירוב שימושים:
110.06 + 11.59 + 9.71 = 131.36
אחוז השטחים המיועדים לעירוב שימושים מתוך סך
השטחים המיועדים למבנים בשכונה:
131.36
= 11.4%
1,144.54
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 .2שימוש בטבלת זכויות והוראות בניה ( )5בהוראות התוכנית ,תוך שימוש בתשריט מצב מוצע לחישוב אחוז
שטחים בעלי עירוב שימושים (בהתאם לאופציה ב' במדד) :על פי רוב ,שטחי עירוב השימושים יצוינו
במפורט בטבלה  ,5ולכן ניתן לסכום אותם בקלות (ראו טבלה  5בעמוד  16להמחשה).

 .3שימוש בהוראות התוכנית ,בתשריט מצב מוצע ובתשריט בינוי לחישוב אחוז מבנים בעלי עירוב שימושים
(בהתאם לאופציה א' במדד) :לעיתים ,טבלה  5לא תציין במפורש את יעוד המגרשים .בעזרת תוכנת  GISאו
כל תוכנת שירטוט אחרת ,ובהנחה כי התשריטים חופפים אחד לשני -יש להניח את תשריט מצב מוצע תוך
שימוש בשקיפות ,על גבי תשריט בינוי .אזי ניתן לסמן את כל המבנים המוצעים אשר הינם ביעוד עירוב
שימושים ,ולהשוותם לסך מספר כל המבנים בשכונה.

 .4שימוש בתשריט מצב מוצע ותשריט בינוי לחישוב אחוז שטחים בעלי עירוב שימושים (בהתאם לאופציה ב'
במדד) :בשימוש בתוכנת  GISאו כל תוכנת שירטוט אחרת ,ובהנחה כי התשריטים חופפים אחד לשני -יש
להניח את תשריט מצב מוצע תוך שימוש בשקיפות ,על גבי תשריט בינוי .אזי ניתן לסמן בטבלה  5את כל
המגרשים בהם מתוכנן עירוב שימושים .יש לסמן את המגרשים הללו בטבלה  5ולסכום את שטחם לבחינת
אחוז שטח המגרשים מעורבי השימושים ביחס לסך שטח הפרויקט.
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הדגמת איתור שטחי מבנים בטבלה  5בעזרת קומפילציית תשריט בינוי ותשריט מצב מוצע ,עבור שיטות  3ו:4 -

 .2איתור המגרשים/המבנים בעלי עירוב שימושים

ראו עמוד
הבא
לשלב
הבא

 .1בניית קומפילציית תשריטי בינוי ומצב מוצע במערכת הממ"ג.
חריש ,שכונת הפרסה .אדריכל :מנספלד קהת אדריכלים בע"מ
1-
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 .3איתור גודל המגרשים/המבנים בטבלה  5בהוראות התוכנית
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