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 ג בתשרי התש"פ

 2019באוקטובר  2
 2019-6211חת. 

 
 

 הכל לפי העניין וסוג התכנית –אפשר להוסיף, למחוק, לעדכן שורות 
 

 טקסט הסבר/להשלמה/לעדכון/למחיקה  –באדום 
 
 
 
 
 
 

 שלום רב,
 
 
 

 על הבודק למלא: 
 חברי ועדה מחוזית

  –וועדה המקומית מהנדס ה
  -מהנדס העיר 
  - עורך התכנית

 

 d הנדון:
  : סימוכין

 
התכנית עמדה בתנאי סף בתאריך _______ ותשובץ לדיון במליאת הוועדה/וועדת המשנה של 

 הוועדה המחוזית. התכנית נבדקה בלשכת התכנון ע"י __________ וראש הצוות_________.
 
 

 המוצעת התכנית .א

 התכנית: מטרת ומהות  .1.א
 

 התכנית: שטח .2.א
 

 מיקום: .3.א
 

 רקע: .4.א
 לפרט רקע כללי על התכנית, במה עוסקת, מדוע הוכנה, עקרונותיה וכו. 

 אפשר לקחת מדברי ההסבר.
 

 לציין אם יש איחוד וחלוקה בהסכמה/ לא בהסכמה. •

 לציין אם מדובר בהסדרת בניה קיימת •

 בנושא מהותי לציין את עקרונות הבינוי, ככל שמדובר •
 
 

 תיאור מצב קיים: .5.א
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 לתאר את המקרקעין וסביבתם בהתאם למטרת התכנית.
 למשל: מה קיים בשטח, איזה מאפייני בינוי, מה מאפייני השכונה, וכו

 )google -(מומלץ להוסיף תמונה מ

 
 

 התכנית המוצעת ביחס למצב מאושר: .6.א
 

 מוצע (בתכנית מפורטת)מאושר  נושא
   יעוד:
   וקומות:גובה 

   מס יח"ד:
   צפיפות ממוצעת:

   שטח עיקרי במ"ר למגורים:
   שטח עיקרי ממוצע ליח"ד: 

   מרפסות:
   [שימושים נוספים]

   קו בנין קדמי:
   קו בנין צדי:

   קו בנין אחורי:
   
 

למשל תכנית נקודתית למגרש, לעומת  –פירוט הנתונים יהיה לפי העניין, בהתאם לסוג התכנית 
 תכנית לשכונה למשל.

 יש למחוק שורות לא רלוונטיות ושורות שלא נדרשות לצורך הצגת התכנית
 
 
 

 יחס לתכנון מקומי מחוזי וארצי .ב

 תכניות מפורטות החלות התחום התכנית: .1.ב

 תכנית מפורטת מס____ אושרה בשנת___ : .1
 בניה, קומות, מס יח"ד וכולפרט נושאים עיקריים, כגון יעוד, % 

 :תכנית מפורטת מס____ אושרה בשנת___ .2

 מדיניות תכנונית שאומצה באזור: .2.ב

 [להוסיף את שמה ומספרה]:תכנית מתאר כוללנית  .3.ב

 שם מתחם: .1
 ייעודים: .2
 שימושים: .3
 גובה: .4
 צפיפות: .5
 זכויות בנייה: .6
 הנחיות מיוחדות למתחם: .7

 : 6תכנית מתאר מחוזית תמ"מ/  .4.ב
 

 דוגמא:
נמצאת בתחום פיתוח עירוני. התמ"מ מנחה כי הפיתוח באזור זה יבוסס על התחדשות התכנית 

עירונית וציפוף, תוך עידוד עירוב שימושים ושימוש בתחבורה ציבורית, וכן הגברת השימוש בתת 
 .הקרקע
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 תכניות מתאר ארציות

 :35/1תמ"א/  .5.ב

 צפיפות מינימום בשטח לבינוי חדש: •

 מרקמים: •
 הנחיות סביבתיות:

גבוהה: יש להזמין את רט"ג להשמיע עמדתו בדיון (ס -בשטח בעל רגישות סביבתית •
 בתמ"א).  10.1.4

 בתמ"א.  11.2נספח נופי סביבתי: האם התקבלה חוו"ד רט"ג ומשרד החקלאות לפי ס  •
 , אם מדובר בתכנית להרחבה ניכרת כהגדרתה בתמ"א -"הרחבה ניכרת"  •

 ים לב לש לתמ"א. 12.1יש לפעול לפי סעיף  

 דרכים: – 78/ 3תמ"א/  .6.ב
האם ,  43, תת"ל 41, תת"ל 38, תת"ל 31תת"ל  18, א17, א/16, א/7, א/3, א/1/א/31תמ"א/

 התקבלה חוו"ד משרד התחבורה, חברת נתיבי ישראל, יפה נוף

 האם התקבלה חוו"ד רט"ג: גנים לאומיים ושמורות טבע – 8תמ"א / .7.ב

 האם התקבלה חוו"ד חח"י  תחנות כוח ורשת חשמל: – 10תמ"א /  .8.ב

 האם התקבלה חוו"ד משרד התיירותמלונאות:  – 1/ 12תמ"א  .9.ב

 ים תיכון על שינוייה: – 13תמ"א/  .10.ב
 רבתי (אזור חיפה) 1/ב/13תמ"א/

 שטחי כריה וחציבה: -/ב14תמ"א/  .11.ב
ד בין הבינוי  100שבהן קיימת חפיפה בשטח של מעל  תכניות בשכבת מרבצי חומרי גלם: 

 : שכבת מרבצי חומרי הגלםהמוצע לבין 

לא תופקד תכנית פיתוח משמעותית בתחום מרבץ  -בתמ"א  6.4בהתאם להוראות ס  •
חומרי גלם אלא לאחר שמוסד תכנון נתן דעתו לאפשרות לניצול חומרי הגלם כשלב 

 מקדים לפיתוח.
, ובכלל זה בדיקה מקדימה 2019נון מיום יולי כיש לפעול לפי מסמך הנחיות מנהל הת •

התייעצות עם המפקח על מול מתכנן המחוז, עריכת מסמך לניצול חומרי גלם, 
 דיון בוועדה בנושא, הטמעת הוראות בתכנית.המכרות, 

רשות התעופה האזרחית ורשות שדות  האם התקבלה חוו"ד שדות תעופה: - 15תמ"א /  .12.ב
 התעופה

 סילוק אשפה: - 4/ 16תמ"א/  .13.ב
 .27יש לפעול לפי סעיף  -י תכנית ל"הרחבה ניכרת"  לא לשכוח לגב

 תחנות תדלוק על שינוייה - 18תמ"א/  .14.ב

 בתי עלמין על שינוייה: - 19תמ"א/  .15.ב

 אתרי מלחמת העצמאות: - 21תמ"א/  .16.ב

 האם התקבלה חוו"ד קק"ל  יער וייעור: - 22תמ"א/  .17.ב

 רכבת על שינוייה: – 23תמ"א/  .18.ב
23 /18  ,23 /9 , 

 23 /15  ,23 /15 /1 , 
 56, תת"ל/22, תת"ל 18תת"ל 
 65תת"ל/

במקרים בהם  האם התקבלה חוו"ד משרד התחבורה, רכבת ישראל, חברת נתיבי ישראל
 היא מקדמת את התכנון

 בתי סוהר - 24תמ"א/  .19.ב
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 אתרי הנצחה: - 29תמ"א/  .20.ב

 משק הגפ"מ - 32תמ"א /  .21.ב

 /ג32תמ"א/ .22.ב

האם התקבלה  -בתחום השפעה של נחל ובפשט הצפה  ניקוז ונחלים: - 3/ ב/ 34תמ"א /  .23.ב

 Xחוו"ד רשות הניקוז ורשות נחל 
 בתמ"א) 8.1האם התקבלה חוו"ד רשות הניקוז (לפי ס  -בתכנית ל"הרחבה ניכרת"  

האם  -בתכנית בשטח בעל רגישות סביבתית גבוהה וכוללת נספח ניקוז וניהול מי נגר 
 בתמ"א) 8.9התכנית הועברה לחוו"ד רט"ג (לפי ס 

 שימור וניהול מי נגר עילי: – 4/ ב/ 34תמ"א /  .24.ב

 יש לפעול לפי אזור הרגישות המוגדר בתשריט התמ"א. דוגמאות: •
, יש להותיר בתחום התכנית 4/ ב/ 34התכנית חלה באזור "רגישות א" על פי תמא/  .1

במגמה לאפשר קליטת כמות פנויה מבינוי,  -על ותת קרקעית  -תכסית  15%לפחות 
ולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם לתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי  גד

 מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים בחומר חדיר (כגון: חצץ, חלוקים וכד).
, לגביו קובעת התמ"א בין היתר כי כל תכנית 1שטח התכנית מסווג כאזור רגישות א/ .2

העילי מתחומי המגרשים והמבננים לשטחים בתחום זה תכלול הוראות להעברת מי הנגר 
ציבוריים פתוחים או למתקני החדרה סמוכים לצרכי השהיה, החדרה והעשרת מי 

 התהום.
שטח התכנית נמצא באזור הרגיש להחדרת מי נגר. נדרשת התייחסות של רשות המים בתוך  •

 בתמ"א. 26ימים לפי ס  30
 .22יש לפעול לפי סעיף  -בתכנית ל"הרחבה ניכרת"   •

האם התקבלה חוו"ד רשות המים משק המים (מערכות המים):  - 6+  5/ ב/  34תמ"א /  .25.ב
 ומקורות

 גז טבעי: – 37תמ"א/  .26.ב

האם התקבלה חוו"ד /ח  37/ד, תמ"א/37/ג, תמ"א 37, תמ"א 8/ב/37, תמ"א/4/ב/37תמ"א/ .27.ב
 רשות הגז וחברת נתיבי גז

 תת"ל: .28.ב
 

 יחס לדרישות חוק, תקנות והנחיות .ג
יח"ד (אם פחות, לשיקול דעת): לפחות  100ככל שהתכנית כוללת מעל : קטנותיח"ד דיור  .1.ג

 מהדירות יהיו דירות קטנות כהגדרתן בחוק 20%

  -ככל שהתכנית כוללת בארות ו/או בתחום רדיוסי מגן מקידוחים   רדיוסי מגן: .2.ג
 האם התקבלה חוו"ד משרד הבריאות

 מוכרזת/לא מוכרזת. קרקע חקלאית:  .3.ג
 השטח מאושר לבינוי בתמ"מ, אז לא נדרש אישור הולקחש"פ.לשים לב שאם  .4.ג

בתוספת הראשונה ולא נדרש  6אם נדרשת הקלה מהולנת"ע, אז היא תדון גם לפי סעיף 
 דיון נוסף בולקחש"פ

מ מהים נדרש אישור ולחוף (לבדוק אם עומדים בטופס פטור  300עד סביבה חופית:  .5.ג
 )2018-16466שמור במאור  12.2018-מאישור ולחוף מ

לוודא שסומנו העצים הבוגרים בתחום התכנית, וככל שנדרש לסמן עצים בוגרים:  .6.ג
 לשימור/כריתה/העתקה.

נדרשת קבלת חוו"ד פקיד  –עצים  50דונם וכוללת מעל  35בתכנית ששטחה עולה על 
 ).2015היערות (תקנות 

תה/ העתקה, עצים בוגרים המסומנים לכרי 5-לפי נוהל תנאי סף: בתכנית הכוללת מעל ל
עצים לכריתה/ העתקה: צירוף התייחסות עורך התכנית לעצים  4נדרש סקר עצים. עד 

 ותמונה של העץ
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 GIS-סיכונים סיסמיים: לבדוק את המפות סוגי הסיכונים לפי השכבה ב .7.ג
 רלוונטי לתכניות כוללניות ושכונות גדולות.

 אתר עתיקות: .8.ג
    -(שכונות, תעסוקה וכו)  גדוליםעידוד אספקת אנרגיה בגז טיבעי במתחמים  .9.ג

 לסעיפים בהוראות התכנית. 19.6.17-להטמיע את הנחיות מנהל התכנון מ
כמו כן לתאם עם חברת חלוקת הגז מוקדם ככל הניתן (ע"מ לשלב בתכנית את תכנון רשת 

 החלוקה, תחנות הגז, מרכזי אנרגיה וכו).
 

 וגופים רלוונטיים התייחסות ועדה מקומית .ד

 הועדה מקומית: החלטת .1.ד
 אם התכנית לא נדונה בוועדה מקומית, לציין את התאריך שהתכנית הועברה לוועדה המקומית

 התייחסות גופים ממשלתיים/ ציבוריים: .2.ד
 לשים לב שטופס גופים רלוונטיים לתיאום נשלח בשלב תנאי סף

 
 דגשים:

 משרד הביטחון •
בתכנית שמשנה יעוד  משרד החקלאות בתכנית לשימוש חקלאי בשטחים חקלאיים או •

 מחקלאי ליעוד אחר

 האם התקבלה חוו"ד קצא"א ותש"ן –ליד קווי דלק וגז  •
רשות התעופה  האם התקבלה חוו"ד -באזורי מגבלות גובה ורעש בטיחות משדות תעופה  •

 האזרחית ורשות שדות התעופה
 רשות להתחדשות עירונית -בתכניות פינוי בנוי  •

 

 ישיבות עבודה והחלטות קודמות .ה

 ישיבות עבודה: .1.ה
 

 החלטות קודמות: .2.ה
 

 שיקולים בתכנון עירוני .ו
יח"ד,  100מ"ר או יותר, או כוללת מעל  50,000(בתכניות מסוג: בתכנית הכוללת שטחי בניה של  

דונם בהתאם לאופייה, או תכנית  3או תכנית להתחדשות עירונית החלה על שטח העולה על 
 ]לפי סוג התכניתאו לפי העניין , לתוספת שטח מהותי לבינוי

 תחבורה ציבורית: .1.ו
 האם התכנית מתייחסת לתחבורה ציבורית בתחומה ומחוץ לה

האם נספח התנועה כולל התייחסות לנושא, האם התווית דרכים מאפשרת  מעבר של 
 (בהיבט של רוחב דרכים, רדיוסים, שיפועים וכו). תחבורה ציבורית

 
קרקע לצרכי תשתיות תחבורה ציבורית בתכניות גדולות: יש לבחון את הצורך בהקצאת 

מתח"מים, חניוני לילה, מסופים, תחנות קצה ונת"צים,  –ברמת השכונה, הרובע, העיר:
 לרבות הקמת תשתיות תומכות לציי אוטובוסים חשמליים 

מעודדת העדפת תשתית לתחבורה ציבורית, להולכי רגל ורוכבי אופניים על האם התכנית 
 אורך הרחובחשבון חניית רכב פרטי ל

 חניה: 
האם התכנית קובעת תקן חניה שלוקח בחשבון את הקירבה לצירי תחב"צ, מתע"ן 

 ותחנות.
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האם התכנית מעודדת חפיפת תקני חניה ואיגום חניות לא מוצמדות במגרשים ציבוריים 
 להגדיל את היצע החניה ולניצול מקסימלי של החניות לאורך היממה מנת וסחירים, על

 יעיל של שטחים: ציפוף וניצול .2.ו
מה הצפיפות המוצעת בתכנית לעומת הצפיפות בסביבה, והאם התכנית  מציעה ניצול 

מגורים (תוך מתן מענה לצרכי ציבור,  –יעיל ואינטנסיבי של הקרקע, בכל ייעודי הקרקע 
 .תעסוקה, מסחר, מבני ציבור, וניצול אפקטיבי של שטחים פתוחים

 
 מתע"ן ותחנות רכבת וצירי תחבורה ציבורית. דגש על ציפוף מיוחד בקרבת צירי 

 

 שטחי ציבור המרחב הציבורי: .3.ו
: האם פריסת השטחים הציבוריים בתכנית משקפת שלד ברור ומובנה שטחים ציבוריים

 בעל זיקות וקשרים ביניהם ואל שטחים מחוץ לתכנית
 : מבני ציבור

 דריך)האם התכנית קובעת הוראות לשילוב שימושים ציבוריים (בהתאם לת -

 האם התכנית קובעת זכויות בניה לניצול מיטבי ומקסימלי של השטח הציבורי -
האם רוחב הרחוב מספק באופן שיאפשר: מדרכות שיכללו  המרחב הציבורי של הרחוב:

–הצללה ונטיעות  -ריהוט רחוב  -מעבר איכותי להולכי רגל, כולל עגלות ילדים ונכים 
/נת"צ אם נדרש, שבילי  שילוט, מעבר תחבורה ציבורית –תחנות אוטובוס  -תשתיות 
 אופניים.

האם התכנית מתייחסת וקובעת עקרונות והוראות הממשק בין הרחוב למגרש הפרטי: 
שיתנו תחושת עניין ודינמיות ופתיחות, כגון:  אופי הבינוי, שימושים עירוניים/חזית רחוב 

יתן במפלס הרחוב הסמוך ובהמשך בינוי שהוא ככל הנ פעילה, מרחק הבינוי מהרחוב,
יצירת , כלפי הרחוב לא יהיו גדרות גבוהות, גינות מוצמדות, ישיר ורציף עם המדרכה

מתן פתרון איכותי , מרחבים נטועים בעצים ומגוננים בחזית המגרש הפונה לרחוב
 לאיזורי השירות של הבניין (חדרי אשפה, טרנספורמציה, מחסנים, מבני החניה וכו)

הוראות בינוי למגרשים הגובלים לעניין מיקום כניסות והפניית חזיתות למרחב  קביעת
  הציבורי

 עירוב שימושים: .4.ו
האם התכנית מציעה עירוב שימושים (כגון: במבנים, בחזית מסחרית, בפיזור מוקדים 

 לאורך רחוב).
 האם ניתן דגש על חזית פעילה לרחוב ברחובות ראשיים ובצירי תחבורה ציבורית.

האם התכנית מציעה פריסת שימושים שמאפשרים פעילות לאורך שעות היממה בחלקיה 
 השונים.  

האם התכנית מאפשרת גמישות או מציעה רשימה סגורה וספציפית של שימושים (למשל 
 מגבילה במסחר ספר ותופרת), או אוסרת (מדירה) שימושים מסויימים (כמו פאבים)

 הולכי רגל: .5.ו
צפופה וקצרה תוך מתן דגש על חיבור למוקדי עניין ופעילות  האם התכנית מציעה רשת

ועוגנים אורבניים, בין שכונות ובין השכונות למרכז העיר, ומחברת לצירי 
 תחב"צ/תחנות/מתע"ן

 האם התכנית כוללת צירי הליכה ארוכים מדי 

 האם יש המשכיות של צירי הליכה אל מחוץ לתחום התכנית
 לאזורים עם טופוגרפיה תלולההאם התכנית כוללת פתרונות 

האם תכנון השביל/ציר הולכי הרגל יוצר ציר איכותי, מזמין ובטוח: בהיבט של רוחב 
מספק, התייחסות  להצללת עצים ופתרונות להתגברות על טופוגרפיה תלולה, הימנעות  

ממכשולים וקירות אטומים לאורך המעבר. קביעת הוראות פיתוח לשלב הביצוע 
ל:  לריהוט רחוב, תאורה, ריצוף וחומרי גמר איכותיים, מעקות שיתייחסו למש

 מתאימים..
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צירי ההליכה נקטעים במידה מרובה ע"י חציות כלי רכב, לרבות כניסות רכב האם 
 למגרשים וחניות. 

 רוכבי אופניים: .6.ו
האם התכנית כוללת התייחסות לשבילי אופניים, ובהתייחס להמשכיות וחיבורים עם 

 נית.צירים מחוץ לתכ
האם התכנית שמה דגש על חיבור למוקדי עניין ופעילות ועוגנים אורבניים, בין שכונות 

 ובין השכונות למרכז העיר, ומחברת לצירי תחב"צ/תחנות/מתע"ן
 

 האם התכנית מציגה פתרונות לחניית אופניים לפי התקן
י האם חתך הדרך בנספח התנועה כולל התייחסות לתנועת אופניים ובטיחות רוכב

 האופניים והולכי הרגל

 תכנון מכליל: .7.ו
 ב. בחוק.63האם התכנית קובעת הוראות ליח"ד קטנות לפי ס 

 האם התכנית קובעת הוראות לתמהיל יחידות דיור.
האם התכנית כוללת התייחסות למגוון אוכלוסיות, כגון: הגיל השלישי, מעונות 

 סטודנטים, דיור מוגן לאוכלוסיות מיוחדות וכו
התכנית מאפשרת מגוון סוגי בינוי הנותנים פתרון למגוון אוכלוסיות ובהתיחס האם 

 לאוכלוסייה קיימת.
 האם נעשה סקר חברתי או דוח כלכלי –תכניות להתחדשות עירונית 

 קווי בניין: .8.ו
האם התכנית מציעה מרווחים גדולים בין מבנים, ובין המבנים לרחוב, המונעים רצף 

 בינוי וניצול יעיל של הקרקעאורבני ואינטנסיביות 
 

האם התכנית קובעת הוראות העוסקות בממשק שבין המרווחים לבין המרחב הציבורי 
 הסמוך (גדרות, חומות וכו), והשימושים המותרים במרווחים. 

 
 להלן מוצעים נושאים לבדיקה בקווים כלליים, מגוון סוגיות ודוגמאות.

 הכל לפי העניין ובהתאם לתכנית.–ים אפשר להוסיף, לשנות, למחוק, לרכז נושא
 

 חוות דעת תכנונית ונושאים לדיון
 

 ] [עמדה כללית של לשכת התכנון
 

 תחום התכנית: .1
 .התאמת התכנית לסביבתה באופן כללי –התייחסות לסביבה/ ניתוח מרחבי  .1.1

כן ניתן להתייחס באופן פרטני לסוגיות כגון: אופי הבניה, מסות בינוי, גובה, שימושים, 
 חיבוריות, שיקולים לקביעת הקו הכחול של התכנית וכו

התכנית כוללת חלקים מהדרך הסמוכה בלי להציע בה שינויים, תחום התכנית: ככל ש .1.2
 יש להוציא את תחום הדרך משטח התכנית.

 

 היקפי בנייה: .2

 התייחסות להיקפי זכויות הבנייה (עיקרי/ שירות). .2.1
הבנייה למגורים ושטחי הציבור להיקפי  לבחון אם נדרשת התייחסות ליחס בין היקפי .2.2

 הבנייה של שימושים מניבים.
 התאמה לנפחים המוצגים בנספח הבינוי. .2.3
 שטחים תת קרקעיים. .2.4
 שטחים למרפסות. .2.5
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כוללת את כל שטחי הבניה המותרים, ושהפניה לשטחים מאושרים  5לשים לב שטבלה  .2.6
 בתכניות אחרות מופיעה כהערה 

 

  בינוי: .3

 ת......קווי הבניין/ נסיגו .3.1
  5לבדוק שאין סתירה בין קווי בניין בתשריט לבין קווי הבניין בטבלה  .3.2
 לבדוק שיש הערה מתאימה למבנה קיים החורג מקווי הבנין המוצעים  .3.3
 חתך/ חזית/ חזית חמישית... .3.4
 חזית מסחרית... .3.5
 לשים לב שיש הוראה לדירות קטנות (כאשר נדרש) .3.6
 המרחביות התקפות.הוראות עיצוב אדריכלי יפנו להנחיות  .3.7

 

 שימור: .4
 .עוד מקדים/הוראות בתקנוןיהאם יש נספחי שימור/סקר ת .4.1
 .יועצת השימור התייחסות לסוגיות בחוות דעת .4.2

 

 שימושים: .5

  5לטבלה  4התאמת השימושים בפרק  .5.1
 התאמת היעוד לשימושים

מגורים ב: עד  100%תזכורת להגדרת יעודים במבא"ת לפי סה"כ זכויות: מגורים א: עד 
 .350%מגורים ד: מעל  350%מגורים ג: עד  200%

 בחזית המסחרית יותרו שימושים מקבלי קהל כגון.... .5.2
 שימושים בייעודי הקרקע: .5.3

 שטחי ציבור: .6

 הצגת מיקום ופיזור שטחי ציבור בסביבה והנגישות אליהם. .6.1
יח"ד: חוות דעת פרוגרמתית בתיאום עם העירייה לעניין הצורך  100בתכניות מעל  .6.2

 שטחים לשימוש ציבורי בגין תוספת יחידות הדיור המוצעת בתכנית.בתוספת 
 יח"ד. 100-אפשר במקרים חריגים לבקש פרוגרמה גם בתכניות הקטנות מ

 חוו"ד יועצת לשכת התכנון לפרוגרמה .6.3
. 188בהוראות למבני ציבור יש לקבוע משפחות שימושים ולא להפנות באופן גורף לסעיף  .6.4

שימושים ציבוריים של חינוך, תרבות, פנאי, רווחה, ספורט, למשל: בשטח זה יתאפשרו 
 משרדי עירייה.....

 לשים לב שככל שיוקצו שטחי ציבור בנויים בתוך מבנים סחירים:  .6.5
 שטחים אלה יירשמו על שם העירייה. .6.5.1
 בנספח הבינוי יסומנו השטחים שיהיו מרוכזים ולא מפוזרים במגרש. .6.5.2
במסגרת תכנית בינוי ופיתוח שתאושר בוועדה מיקום סופי של שטחי הציבור ייקבע  .6.5.3

 המקומית כתנאי להיתר בנייה.
 השטח יהיה במבנים הקדמיים ותהיה לו כניסה נפרדת. .6.5.4

 סעיפי הפקעה: .6.6
להפקעה בהתאם  יםמיועדלשטחי ציבור המיועד בתכנית "רגילה":  השטחים  .6.6.1

 .העירייה ולרישום ע"ש 1965חוק התכנון והבניה תשכ"ה ב להוראות פרק ח 
לשים לב: במקרים חריגים וככל שנדרש, יש לפרט את השימושים המיועדים 

 להפקעה
בתכנית איחוד וחלוקה: השטחים המיועדים לצרכי ציבור יוקצו לרשות המקומית   .6.6.2

 בהתאם לטבלת ההקצאה.
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לגבי מקרקעי ישראל המיועדים לצרכים כאמור רשאית בתכנית באדמות מדינה:  .6.6.3
ין שנועדו בתכנית זו לצרכי ציבור, ככל שאלה לא הועדה המקומית להפקיע מקרקע

הוחכרו לרשות המקומית על ידי רמ"י, ולרשמם ע"ש הרשות המקומית בכפוף לכל 
דין; ובלבד שרמ"י קיבלה הודעה המפרטת את הצורך הציבורי במקרקעין כאמור 

או הודעה לפי  5יום לפני מועד שתפורסם ברשומות הודעה לפי סעיף  90לפחות 
 ".1943לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור),  7-ו 5ם סעיפי

 

 בניין קיים: .7

במקרה של לגליזציה, או חשד לבניה לא חוקית לבחון בקשת דוח פיקוח/ לבקש  .7.1
 התייחסות הוועדה המקומית להליכים משפטיים ככל שנעשו.

תתאפשר תוספת זכויות בנייה מכוח תמ"א  לאבהוראות התכנית כי  יובהרלשיקול דעת:  .7.2
 בתכנית זו.  הכלולותמעבר לזכויות  38

 בדבר בבדיקה מותנה קיים למבנה הבניה לתוספות היתרסעיף חיזוק מבנים קיימים:  .7.3
  .413"י ת ישראלי תקן הוראות לפי המבנה בחיזוק הצורך

 במידה ומיועד להריסה: הוראות להריסת מבנים. .7.4
 

 מלונאות: .8
 יתווספו להוראות התוכנית הסעיפים הבאים:: בהתאם לכך 1/ 12על התכנית חלה תמ"א 

בתקנים הפיזיים של משרד התיירות תנאי להיתר בניה לשימוש מלונאי, יהיה עמידה  .8.1
 .1/ 12והוראות תמ"א/ 

 לא יותר פיצול בעלויות של היחידות המלונאיות וכל היחידות תהיינה בבעלות אחודה. .8.2
  .גז או/ו חשמל או/ו למים האירוח ביחידות יחידתיים מונים יותקנו לא .8.3
 יוצמדו לא חנויות או/ו מועדון ,בריכה ,אוכל חדר כגון במלון ציבורי לשימוש טחיםש .8.4

 .תוספציפי אירוח תוליחיד
 

 תנועה וחניה: .9

 /ת תנועה.חוות דעת יועצהתייחסות לסוגיות ב .9.1
 התייחסות לבה"ת. .9.2
 .התיחסות לתח"צ .9.3
לכלול נספח תנועה וחניה. הנספח יציג התייחסות לתח"צ, את הכניסות על התכנית  .9.4

 והיציאות אל החניון וממנו, גישה לחניות בתוך החניון.
תקן חניה: יש לוודא שעומדים בתקן החניה, שמוצגות חניות לבעלי מוגבלויות, חניית  .9.5

 רכב תפעולי, חניות לרכב דו גלגלי ואופניים.
 –תקן חניה: בסמוך לנתיבי מתע"ן וכן בסמוך לנתיבי תח"צ וצירים עירוניים ראשיים  .9.6

 לשקול הפחתת תקן חניה.
 

 תשתיות .10

 מים/ ביוב/ חשמל .10.1
 

 סביבה: .11

 בניה ירוקה: האם התכנית מציעה בניה ירוקה? .11.1
 מניעת מטרדים: האם התכנית קובעת הוראות מתאימות .11.2
 ):4/ב/34שמור מי נגר (תמ"א/ .11.3
צרוף דוח מיקרו אקלים לבניה גבוהה שיוכן לפי מסמך  ורוחות:הצללה  .11.4

 2017-4715המדיניות של לשכת התכנון, מסמך מאור מס 
 קבלת חוו"ד יועצת לשכת התכנון
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 שתילת עצים/ עצי צל: .11.5
 עומק אדמה לנטיעת עצים מעל המרתף. מרתפים: .11.6
 .יועצת סביבתית התייחסות לסוגיות בחוות דעת  .11.7

 
 

 נוספים: חוות דעת ומסמכים .12
 יועץ שמאי. התייחסות לסוגיות בחוות דעת .12.1

 לבחון הצורך בהגשת דוח כלכלי. .12.2
בהתחדשות עירונית: לבחון הצורך בהגשת סקר חברתי/ התייחסות לאוכלוסייה  .12.3

 קיימת.
 

 ייתכן כי במהלך הדיון יועלו נושאים נוספים שלא נרשמו בבדיקה זו. •
 
 

  
  
 
 

 העתק:
 (ועדה מקומית) 

 (מגיש התכנית)
 (צוות לשכת התכנון)

 

 ,כבוד רבב

 ליאת פלד

 מתכננת מחוז חיפה

 


