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 כ"ג בשבט התש"פ
 2020בפברואר  18

 2020-668חת. 
 
 

כלי עזר לבדיקת תכניות ופירוט מוסדות תכנון מאשרים )ועדה מחוזית או מועצה  – 1תמ"א  הנדון:
 עבור לשכת התכנון חיפה -ארצית( 

 
 

 בתמ"אתכניות לתשתיות ש שאינןבדיקת תכניות סעיפים עיקריים הרלוונטיים ללזה מתייחס מסמך 
 בהמשך(.התייחסות ושלם ת)לתכניות התשתיות 

 
 , אלא רק מפנה לסעיפים עיקרייםותכניה מסמך זה אינו מחליף את הצורך להעמיק בהוראות התמ"א

 שיש לשים לב אליהם. וחשובים 
 
 

 עקרונות וכללים ראשיים -חלק א 
 הכלליים עקרונות התכנון - 5ס'   .1
 כלליות הגדרות – 6ס'  .2

 הפרק בכל פרק יש הגדרות פרטניות לנושא לכך בנוסף
   חוות דעת והתייעצויות – 7ס'  .3

 לו"ז להגשת חוו"ד.בע גם ושימו לב שמדובר בסעיף כללי הק
  )תמאו"ת, תממי"ם, תכניות מקומיות ומפורטות( יחס לתכניות אחרות – 8ס'  .4

 .והשינוייים להן 1רשימת התמא"ות הכלולות בתמ"א  –נספח א' ות סעיף זה יחד עם יש לרא
 הוראות מעבר - 9ס'  .5
 מותרות רמת דיוק וסטיות – 10ס'  .6
 שטחים ביטחוניים– 11ס'  .7

 

 פרקים נושאיים  -חלק ב 

 
 

)כדי להבין את תפיסת העולם  הערה: בכל הפרקים חשוב לקרוא את דברי ההסבר של כל פרק ופרק
 . ועקרונות התכנון וההוראות(
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  חטיבת התשתיות
 , גז, פסולת, תחבורהחשמלמים, 

 
 פרק המים

 
 

 :מסמכי התכנית הרלוונטיים לפרק זה
 הוראות •

 תשריט הראשיה •

 הסוגים השונים(. 4חשיבות החדרה והעשרה של מי תהום )מיפוי   –כלל ארצי  -תשריט משלים   •

 תפוקת מים מותפלים ממתקני התפלה– 1נספח  מלל ב' •

 מסומנים גם סכמתית בתשריט. -נקודות המעבר של מוצאים ימיים למי רכז   – 2ב' מלל  נספח •

 הנחיות להכנת מסמך הגנה על מי תהום.– 3ב' מלל  נספח •

 הנחיות להכנת נסח ניהול נגר.– 4ב' מלל  נספח •

 בהיתרי בניה לקווים ומתקנים למי מערכת  – כתב  התחייבות לשיפוי– 5ב' מלל  נספח •

 תשריט נספח אתרי איגום והחדרה •

 תשריט נספח אתרי ההתפלה •

 בהוראות:
 .2ס'  – הגדרות .1
 .6.5.2, 3סעיפים   - שטח שמור לתכנון מתקני וקווי מים .2

הוראות למה ואיך ניתן  לאתרי התפלה, לאתרי החדרה, לרצועות לתכנון קווי מים.שטחים שמורים 
 לאשר בתחום שטח שמור עד אישור תכנית מפורטת.  כן נקבעו רוחבי הרצועות.

 .אישור הוועדה המחוזית - קווי תשתית זמניים ושימושים זמניים -א'  3.1.2.1ס'  •
 .אישור המועצה הארצית - תכנית בשטח פתוח                        

 .אישור המועצה הארצית - מתקני תשתית קבועים –.ב 3.1.2.1ס'   •

 נית.כת לכל תזיאישור הוועדה המחו–בשטח שמור לקווי מים וקווי קולחין  – 3.1.2.2ס'  •

שמירת רצועה לתכנון למתקני מים ושטח חלופי למתקני   -לאחר אישור תכנית מפורטת  –3.1.3.1ס'   •
 אישור המועצה הארצית.ב -התפלה 

 מחוזיתה  באישור הוועדה –צמצום רצועה  – 3.2.3.2ס'  •

 באישור המועצה הארצית  -צמצום אתרים  ביטול או – 3.4ס'  •
 ביוב  .3

או פתרון קצה  ןפתרו - התייחסות לפתרונות ביוב בתכניות  –  5.4.1ס'   - ביובצגת פתרון ובת הח .3.1
 .מקומי במקרים חריגים כמפורט בסעיף

  מחוזיתהבאישור הוועדה  –מ"ק  200פתרון מקומי בתפוקה מעל  •
 לרוחב רצועות. הוראות   – 5.4.3ס' רצועות לתכנון מובלי שפכים וקולחין  .3.2
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 מים .2
 נציגי השר בוועדות המקומיות.לתשומת לב   – 6ס'  לקווים ומתקני מי מערכתהיתרים  .3.3
רצועה הוראות למה ואיך ניתן לאשר בתחום    – 6.5ס'  רצועות לתכנון קווים להולכת מי מערכת .3.4

 מפורטת. אישור תכניתעד לתכנון 
  מחוזיתהבאישור הוועדה  –צמצום רוחב רצועה לתכנון  •

 נגר ניקוז ומניעת זיהום מי תהום .4
   - 7.3-7.1ס'   ניהול מי נגר .4.5

מיטבי של מי נגר עילי והעשרת מי ושימור ניהול וניצול פתרונות חובת התייחסות ל – 7.1.1ס' 
 כמפורט בסעיף.  תהום,

 , או פטור מנספח כאמור. 4שיוכן לפי נספח ב' נספח ניהול מי נגרצרוף   – 7.1.3-ו 7.1.2ס' 
: סעיף זה מכוון להעשרת מי תהום וניהול נגר )צמצום, ויסות, אגירה, צמצום נזקי הבהרה
 , העשרת מי תהום(הצפות

אזור רגישות המסומן כתכניות בתחום הוראות ל – 7.1.4ס'  אזור רגיש להחדרת מי נגר עילי .4.6
 .  (מסומן בתשריט הראשי בוורוד עם משבצות)להחדרת מי נגר עילי 

אזורים הרגישים להחדרת מים לקרקע/למי התהום, והינם חשודים סעיף זה מכוון ל: הבהרה
 ולכן יש להמנע ככל הניתן מהחדרת מי נגר באזורים אלו.בזיהום קרקע ומי מתהום 

  – 7.2ס'  מניעת זיהום מי תהום .4.7
חובת  -לקווי דלק תכניות או ( 7.2.8תכניות בעלות פוטנציאל זיהום )כהגדרתן בס' נוגע רק ל .4.7.1

בהתייחס לסוג אזור החשיבות  הצגת פתרון להגנה על איכות מי תהום/מניעת זיהום 
 .המסומן בנספח התשריט המשלים

או השונים,  , לפי אזורי הרגישות3שיוכן לפי נספח ב' מנספח הגנה על מי תהוםצרוף כמו כן 
 פטור מנספח כאמור. 

סעיף זה מכוון להגנה על מי תהום מפני זיהומים, ויש לראות אותו יחד עם נספח  הבהרה:
 (.אזורי חשיבות להחדרה והעשרה של מי תהום 4הכולל סימון של  התשריט המשלים )

 ס וכו'.עלות פוטנציאל זיהום, כגון תעשיה, תשתיות דלק, חומ"במתייחס רק לתכנית הסעיף 
, 7.2.6, 7.2.5ס'  -: מתקני מים, קווי דלק, אזורי מגן סביב באר הוראות לתכניות לתשתיות .4.7.2

7.2.7. 
 . 7.2.8ס'  - תכניות בעלות פוטנציאל זיהום מי תהוםהגדרת  .4.7.3

לתשומת לב לנציגי השר   - 7.1.6-ו 7.1.5ס'  -במקרים המפורטים בסעיף  להיתרי בניההוראות  .5
 בוועדות המקומיות.

 . 7.3ס'  - סביב באר הוראות לתכנית בתחום רדיוס מגן .6
 . 9ס'  - יחס לתכניות אחרות .7

 באישור המועצה הארצית -מתקנים בתחום מכלול נופי כמפורט בסעיף –  9.2 ס' •
 הוראות לאיזה גוף יש להעביר כל נספח לקבלת התייחסות. – חוות דעת ונספחים  10ס'  .8
מתקנים או קווים )התפלה, קוי  –א תכנית לאחת מתשתיות המים שבתמ" אם התכנית היאהערה:  .9

 מים, תכנית ע"פ חוק המים, איגום, החדרה, אגירה, ביוב וקולחין(:  להתייחס לסעיפים לפי העניין

 
 פרק החשמל

 לכשתאושר 41שימו לב שפרק זה יוחלף ע"י תמ"א  •

 יש לבדוק אותם לגופן –מפורטתעל חלקיה שהם ברמה  10אינה באה במקום תמ"אות  1תמ"א  •
 

 

 פרק זה כולל רק הוראות לתכניות לתחנות כוח קטנות ולמתקנים פוטוולטאים.
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 :מסמכי התכנית הרלוונטיים לפרק זה

 הוראות •

 תשריט הראשיה •
 בהוראות:

 לתשומת לב נציגי השר בוועדות המקומיות. – היתרים למתקנים פוטוולטאים 5ס'  .1
, מתקנים קטנות שבתמ"א )תחנות כוח תכנית לאחת מתשתיות האנרגיהאם התכנית היא הערה:  .2

 פוטוולוטאים, קווי חשמל(: להתייחס לכל הפרק

 
 פרק הגז

 לכשתאושר 41שימו לב שפרק זה יוחלף ע"י תמ"א  •

 יש לבדוק אותם לגופן – על חלקיה שהם ברמה מפורטת 37תמ"א אינה באה במקום  1תמ"א  •

 

 :לפרק זהמסמכי התכנית הרלוונטיים 

 הוראות •

 תשריט הראשיה •

 תשריט נספח  אתרי הגפ"מ •

 בהוראות:
  – מערכת הגז הטיבעי .1

 .1ס'  - הגדרות .1.1
הוראות למה ואיך ניתן לאשר בתחום  – 3ס'  שמירת רצועות לתכנון מערכת הולכת הגז ומתקניו .1.2

 שטח שמור עד אישור תכנית מפורטת. וכן הוראות לרוחב רצועות וגמישויות.
 . ישור הוועדה המחוזיתבא –בתוך רצועה  לדרךתכנית  3.1.1ס'  •

 באישור המועצה הארצית. -בתחום רצועה לתכנון למתקן תשתית  תכנית – 3.1.2ס'  •
 .הרגילפי דרישת משרד האנ רק  באישור המועצה הארצית -תכנית לדרך

 המועצה הארצית.אישור ב -שמירת רצועה לתכנון לאחר אישור תכנית מפורטת   –3.1.3ס'   •

 .אישור המועצה הארציתב --צמצום רוחב רצועה  – 3.2.2ס'  •
 לתשומת לב נציגי השר בוועדות המקומיות. – 6ס'  היתרים  למערכת חלוקה בלחץ נמוך מאוד .1.3
א )מתקנים או קווים(:  תכנית לאחת מתשתיות הגזהטיבעי  שבתמ" הערה: אם התכנית היא .1.4

 .להתייחס לסעיפים לפי העניין
 

  – מערכת הגפ"מ .2
 .3ס'  - הגדרות .2.1
הוראות למה ואיך ניתן לאשר בתחום שטח שמור עד   - 4ס'   לתכנון מתקן גפ"מ שמירת שטחים .2.2

 אישור תכנית מפורטת. וכן הוראות למגבלות בניה, לרוחב רצועות וגמישויות.

 .באישור הוועדה המחוזית –או היתר לקו תשתית או שימושים זמנייםתכנית   - 4.1.1ס' •
 אישור המועצה הארציתב-תכנית או היתר למתקן תשתית  4.1.2ס'  •

 באישור הוועדה המחוזית. –תכנית או היתר לשימושים אחרים במרחב חיפוש  – 4.1.3ס'  •

 .לאחר התייעצות עם הוועדה המחוזיתבאישור המועצה הארצית  –אתר  ל שטח חלופי לביטו -4.3.3ס'  •

חר או שמירת שטח לאתר לאשמירת רצועה לתכנון לאחר אישור תכנית מפורטת   -4.3.3-ו 4.3.1ס'   •
 באישור המועצה הארצית. -אישור תכנית לאתר חלופי 
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 לתשומת לב נציגי השר בוועדות המקומיות.  - 5.5ס'  היתרים לאתרים .2.3
  7ס'  ביטול וצמצום שטח שמור לתכנון אתר .2.4

 לאחר התייעצות עם הוועדה המחוזיתבאישור המועצה הארצית  -ביטול וצמצום שטח שמור  •
מתקנים או קווים(:  להתייחס )א שבתמ"הגפ"ם תכנית לאחת מתשתיות  אם התכנית היאהערה:  .2.5

 לסעיפים לפי העניין

 
 

 פרק הפסולת
 

 
 

 :מסמכי התכנית הרלוונטיים לפרק זה

 הוראות •

 תשריט הראשיה •

 רשימת אתרי הפסולת ואתרי הטמנה.– 7נספח מלל ב' •

 תשריט נספח אתרי הפסולת •
 

 בהוראות:
  .2ס'  - הגדרות .1
 הוראות לתכניות כוללניות ומפורטות – 3ס'  פתרון לטיפול בפסולתהצגת חובת  .2
מסומנים בתשריט הראשי, וכן בנספח האתרים ) - 6.2-ו 4ס'  שמירת שטחים לתכנון אתרי פסולת .3

 הוראות למה ואיך ניתן לאשר בתחום שטח שמור עד אישור תכנית מפורטת. -הפסולת( אתרי 
הוועדה באישור   -תכנית לשטח פתוח, קווי תשתית, שימושים זמניים, או היתר מכוח תכנית  – 4.2ס'  •

 המחוזית
 . 6.2ס'  -  ביטול וצמצום שטח שמור לתכנון אתר .4

לאחר התייעצות עם באישור המועצה הארצית  -ביטול וצמצום אתר שלא באמצעות תכנית  - 6.2.1ס'  •
 .הוועדה המחוזית

 באישור הוועדה המחוזית. –או צמצום אתר השבה או אתר הטמנה לפסולת מעורבת ביטול  – 6.2.2ס'   •
 :פסולת לסוגיהם(א  )מתקן/אתרי תכנית לאחת מתשתיות הפסולת שבתמ" אם התכנית היאהערה:  .5

 .להתייחס לסעיפים לפי העניין

 
 פרק התחבורה

 לכשתאושר 42שימו לב שפרק זה יוחלף ע"י תמ"א  •

 אינה באה במקום תתלי"ם ותמ"אות מפורטות  לדרכים ומסילות 1הערה: תמ"א  •

 מסמכי התכנית הרלוונטיים לפרק זה:

 הוראות •

 תשריט הראשיה •

 קטעים לגריעה והקטעים החלופיים-שינויים במערכת הדרכים   – 8נספח מלל ב' •

 קטעים לגריעה והקטעים החלופיים -שינויים למערכת מסילות הברזל  – 9נספח מלל ב' •

 
 בהוראות:

 דרכים 
 2ס'  - הגדרות .1



   

 
 

 
 

6 

הוראות למה  -בתשריט הראשי(  יםמסומנהשטחים )  - 3ס'  -מחלפים /שמירת שטחים לתכנון דרכים .2
 ואיך ניתן לאשר בתחום שטח שמור עד אישור תכנית מפורטת. וכן הוראות לרוחב רצועות וגמישויות.

 .הוועדה המחוזיתבאישור   - תכנית מפורטת לקווי תשתית או למסילה בתחום רצועה – 3.1.2.1ס'  •

 באישור המועצה הארצית. - למבני שירות מערכות  תשתיתתכנית   - 3.1.2.2ס'  •
 (:7/ 3)דומה לתמ"א   4ס'   -רוחב דרכים ותחום מגבלות הבניה .3

 הוראות למס' נתיבים ולהתחברויות – 4.1.1ס'  רצועת הדרך .3.1
 .4.2, 4.1ס'  – התחברויות לדרכים ומידות דרכים .3.2
 .4.1.2ס'  - סוגיהןפי ל רוחב הדרכים .3.3
 . 4.1.4ס'  - בניה מעל/מתחת דרך .3.4
)השטח שבין קו הבניין לגבול רצועת הדרך( לדרכים   – 4.2ס'  - והגבלות הבנייה הבנייןקווי  .3.5

 . הוראות לקביעת קווי הבניין ומה מותר בתחום הגבלות הבניה.צמתיםלסוגיהן, וסביב 

באישור המועצה  - 4.2.1.1קביעת קו בניין החורג מהמידות שנקבעו לסוגי הדרכים לפי ס'   - 4.2.1.2 ס' •
 הארצית.

 .5.4ס'  - גמישויות במיקום רצועה לתכנון .4
, עד ביצוע בפועל של קטע דרך חלופי לפי לקטעי דרך המוצעים לגריעההוראות  - 6ס'  - הוראות מעבר .5

 .7טבלה בנספח ב'

בקטע דרך קיימת המיועדת לגריעה בתנאי של ביצוע בפועל של דרך פטור מעמידה בהוראות התמ"א   •
 באישור המועצה הארצית - לופיתח

 מסילות
 .2ס'  - הגדרות .6
הוראות למה ואיך  -בתשריט הראשי( השטחים מסומנים ) - 3ס'  - שמירת שטחים לתכנון מסילות .7

ניתן לאשר בתחום שטח שמור עד אישור תכנית מפורטת. וכן הוראות למתן היתרים בתחום הרצועה, 
 הוראות לרוחב הרצועות וגמישויות.

 3.2ס'  - בשטח שמור לתכנון שימושים .7.1

אישור תכנית  לתכליות דרך, מתקני וקווי תשתית ורכבת קלה בתחום רצועה לתכנון  – 3.1.3.1ס'  •
 אישור המועצה הארציתלפי דרישת נציג הגוף המוסמך טעונה  –מסילה 

 המחוזיתהוועדה באישור  -תכנית שהיא בתחום רצועה לתכנון מסילה במנהור  – 3.1.3.2ס'  •
 לתשומת לב נציגי השר בוועדות המקומיות-  3.2ס'  – ברצועה לתכנון היתרים .7.2

המחוזית קבעה הוועדה  ם, אלא אהוועדה המחוזיתבאישור טעון  -היתר ברצועה לתכנון  3.2.1ס'  •
 .3.2.2אחרת לפי ס' 

 3.4ס'  - מידות רצועה לתכנון .7.3

 באישור המועצה הארצית - הרחבה או צמצום רצועה לתכנון מסילה – 3.4.2ס'  •
 (: 9/ 23)דומה לתמ"א   – 4ס'  רוחב דרכים ותחום מגבלות הבניה .8

 שימושים מותרים, רוחבים, בניה מעל ומתח למסילה.  – 4.1.1ס' רצועת המסילה שימושים ב .8.1

 הוועדה המחוזיתבאישור  --מעל או מתחת למסילה  ,שימושים נוספים רצועת המסילה  4.1.4.3ס'  •
 .4.1.2ס'  – המסילה ות רצועתדמי .8.2
 . 4.1.4, 4.1.3ס'  – מעבר מסילה במנהרה ובניה מתחת/מעל מסילה .8.3
  –)השטח שבין קו הבניין לגבול רצועת הדרך(  4.2ס' - והגבלות הבנייה קווי הבניין .8.4

 (.4.2.2ס' ( ומה מותר בתחום הגבלות הבניה )4.2.1הוראות לקביעת קווי הבניין )ס' 
 באישור הוועדה המחוזית - מציר המסילה מ' 60-120של בין  בניין  קו קביעת  – .א4.2.1.1ס'  •

 באישור המועצה הארצית - מ' 60-קביעת קו בנין קטן מ –.ב  4.2.1ס'  •
 5.3ס'  - רכבת תחנות .9

 באישור הוועדה המחוזית -תכליות נוספות בתחום תחנה כמפורט בסעיף  – 5.3.2ס'  •
 .5.5ס'  - גמישויות במיקום רצועה לתכנון .10
 .6ס'  - אישור תכנית למסילה, תחנה, שלוחה שלא ע"י הגוף המוסמך .11
 . 7ס'  - יחס לתכניות אחרות .12

באישור  - מסילההמשנה תכנית קודמת ל למסילהפטור מעמידה בהוראות התמ"א לתכנית  – 7.2ס'  •
 המועצה הארצית

חלופי לפי מסילה קטע ביצוע בפועל של , עד לקטעי מסילה המוצעים לגריעה - 8ס'  -הוראות מעבר  .13
 .9ב'בנספח טבלה 
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בקטע דרך קיימת המיועדת לגריעה בתנאי של ביצוע בפועל של דרך פטור מעמידה בהוראות התמ"א  •
 באישור המועצה הארצית - חלופית

 
 

 חטיבת שטחים פתוחים
 שטחים מוגנים, נחלים, חופים

 
 לאומיים, יערות(פרק שטחים מוגנים )שמורות טבע, גנים 

 מסמכי התכנית הרלוונטיים לפרק זה:
 הוראות •
 תשריט הראשיה •
 תחומי יערות.  -תשריט משלים   •
 היקפי שטחים המיועדים לשמורות טבע וגנים לאומיים. -1נספח מלל ג' •
 היקפי שטחים המיועדים ליערות-  2נספח מלל ג' •
 השמורות המותרות רשימת–חניוני לילה ומבואות בשמורות טבע  – 3נספח מלל ג' •
 תשריט נספח מנחה לתיירות •
 האתרים המוצעים –ספח מנחה לפארק חוף עירוני נ תשריט •

 .: שמורות טבע, גנים לאומיים, יער טיבעי, יער פארק, יער נטע אדםסוגי השטחים המוגנים
 

 בהוראות:
 .2ס'  - הגדרות .1
 .3ס'  -במוגנים לסוגיהם שיש להתחשב בהם  עקרונות ראשיים .2
  - 4ס'  תכניות בשטחים המוגנים .3

  4.1ס'  הוראות כלליות .3.1
ם שיש לשקול לעת דיון בתכנית, כולל לעניין היעודים והשימושים השיקוליהוראות לעניין   .3.1.1

 .4.1.1ס'  - מותרים
 בשטח מוגן הכולל זכויות בניה מסמך נלווה הכנת/פטור, כולל בשטח מוגן לבינויהוראות  .3.1.2

 .4.1.3, 4.1.2ס'  - כמפורט בסעיף
 .4.1.3ס'  -בשטח מוגן  .3.1.3

 – 4.2ס'  - פעולות ושימושים בשטח המוגן .3.2
 .4.2.1, 4.1.1.2ס'  - פעולות ושימושים בשטחים מוגנים .3.2.1
 .4.2.1ס'  - פעולות ושימושים לשמירת טבע בשילוב עם חשיפה מבוקרת לציבור .3.2.2

 פירוט השימושים והפעולות המותרים.
 . 4.2.2ס'  - וחניון לילהמבואה  – פעולות ושימושים לקליטת קהל .3.2.3

במקרים  .3נספח ג.הרשימה בפי ול א'4.2.2.5ס'  -לילה ומבואות בשמורות הטבע  חניוני .3.2.3.1
  שמורות נוספות, כמפורט בסעיף.בחריגים גם 

 באישור המועצה הארצית -או בשמורות נוספות 3מבואות בשמורות טבע לפי נספח ג' –א' 4.2.2.5ס'  •

 .באישור הוועדה המחוזית -מ"ר  300-500בשטח בין  –מבואה בשמורת טבע ויער פארק  (1)ג4.2.2.5 ס' •
 באישור המועצה הארצית.– מ"ר 550בשטח מעל 

 .אישור הוועדה המחוזיתב -מ"ר  300בשטח מעל  –( מבואה ביער נטע אדם 2ג)4.2.2.5 'ס •
הוראות באיזה מקרים מותר עיבוד חקלאי בלבד  – 4.2.3ס'  חקלאות ומרעה בשטחים מוגנים .3.3

  ובאיזה מקרים מותרים מבנים חקלאיים. 
 תשתיות. תדרכים, מתקנים, שיקולים להתוויי  – 4.2.4ס'  תשתיות בשטחים מוגנים .3.4

 .אישור הוועדה המחוזיתב  -מתקנים הנדסיים בשמורות טבע  וגנים לאומיים  -  4.2.4.1ס'  •

לפי דרישת נציגת המשרד להג"ס  -תשתית במקום בו קיים חשש לפגיעה בשמורת טבע   – 4.2.4.5ס  •
 נדרש אישור המועצה הארצית

 . 4.2.5ס'  - לנחל בשטח מוגןהוראות  .3.5
 :5' ס - הוראות פרטניות לייעודי השטחים המוגנים .4

 .5.1ס'  - שמורות טבע .4.1
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 .5.2ס'  - גן לאומי .4.2
 .5.3ס'  - יער טיבעי .4.3

 אישור הוועדה המחוזיתב  -ומטיילים ושירותים ציבוריים  ביער טיבעי חניון •
  .5.4ס'  - יער פארק .4.4
 .5.5ס'  -יער נטע אדם .4.5

  -  6ס'  - שינויי יעוד .5
  – 6.1ס'  שינוי יעוד משטח מוגן ליעוד אחר .5.1

 ס' – התייעצויות, הוראות שונות נוספות, שטח חלופיהשיקולים שיש לשקול,  .5.1.1
 6.1.1.1-6.1.1.3 ,6.1.1.6-6.1.1.7 . 

, 1פי התשריט הראשי, נספח ג'לחישוב ) היקף השטח שיותר לגרוע  ואופן חישוב השטחים .5.1.2
 .6.1.1.5-ו 6.1.1.4ס'  -( לפי העניין 2נספח ג'

 .באישור הוועדה המחוזית - 7%גריעה בהיקף של עד  –  6.1.1.4ס'  •

 באישור המועצה הארצית–( 15%-7%גריעה בהיקף שבין  –  6.1.1.4ס'  •
  – 6.2ס'  - שינוי יעוד משטח מוגן אחד לשטח מוגן אחר .5.2

 . 6.2.1-6.2.3ס'  –השיקולים שיש לשקול, התייעצויות  .5.2.1
 (.6.2.4)בס'  היקף השטח שניתן לשנות .5.2.2

אישור המועצה ב -שינוי יעוד של שטח מוגן ליער נטע אדם או מיער טבעי ליער פארק  –  6.2.3ס'  •
 הארצית

 .7ס'  - תוספות שטחים מוגנים .6
 .8ס'  - יחס לתכניות אחרות .7

 . 8.1ס'  -בכל הנוגע ליער  19.11.1995"אשרור" תכנית שאושרה לפני  .7.1
 - ושקבעה יעודים אחרים מיער 19.11.95-מקומית/מפורטת שאושרה קודם ל תכנית רור"איש "-8.1ס'  •

 אישור המועצה הארציתב

 פרק נחלים
 : אפיק, רצועת מגן, רצועת השפעה, פשט הצפה, שטח הצפה, שפך נחל. נחל ורכיביוהתחום 

 
 בהוראות

 .2ס'  - הגדרות .1
 .3ס'  - שיש להתחשב בהם בתכניות עקרונות ראשיים .2
אפיק רצועת מגן, רצועת השפעה, פשט הצפה, רוחב רכיבי הנחל השונים )  - 4ס'  - נחלהרוחב תחומי  .3

 (שפך נחל
 הוראות להכנת תכניות לנחל. – 5ס'  - לנחליםתכניות  .4

 אישור הוועדה המחוזית.ב -סטת נחל, קרוי או מעבר במובל תכנית לה – 5.4.1.14ס'  •

 אישור הוועדה המחוזית ב - 6בנחל במובל תת קרקעי לא יחולו השימושים של ס'  – 5.4.2ס'  •
 הוראות לתכניות שהן בתחום נחלים:   – 6ס'  - שימושים, פעולות והנחיות מיוחדות .5

  .6.1.1ס'  - תכניות בתחום אפיק .5.1
 .6.1.2ס'  - תכניות בתחום רצועת המגן .5.2
 . 6.1.3ס'  - תכניות בתחום רצועת ההשפעה .5.3
 . 6.1.4ס'  - תכניות בתחום פשט הצפה .5.4
 .6.1.5ס'  - תכניות בשטח הצפה .5.5
 .6.1.5ס'  - תכניות בשפך הנחל .5.6

 .7ס'  - נוספיםגמישות לשימושים הוראות  .6
 אישור הוועדה המחוזית.ב -בנחלי הדרום הרחבים  -באפיק  – 7.1.1ס'  •

 באישור המועצה הארצית. –נוסף  שושימכל   -באפיק – 7.1.2ס'  •

 באישור הוועדה המחוזית. –נטיעות במינים מקומיים  –ברצועת המגן  – 7.2.1ס'  •



   

 
 

 
 

9 

 באישור הוועדה המחוזית. -כל שימוש  –ברצועת ההשפעה  – 7.3ס'  •
לפי נספח  צרוף נספח ניהול מי נגרכולל   – 8ס' - לתכניות המשנות את משטר הזרימה העילי הנחיות .7

 . 4ב'
 הנחיות לדיון ולשיקולים של הוועדה המחוזית בתכנית לפי חוק הניקוז.  – 9ס'  תכניות למפעל ניקוז .8
 .10.1ס'  -לחוק הניקוז יחס .9

 .10.2ס'  - נחליםהוספת  .10

 באישור הוועדה המחוזית. -הוספת נחלים או שינוי סיווג  – 10.2ס'  •
 .. לתשומת לב נציגי השר בוועדות המקומיות11ס'  -בתחום רכיבי הנחל  היתרי בניה .11

 
 פרק חופים

 יעודי/מרכיבי מרחב החוף: 

 חוף ים עירוני,  חוף ים כפרי •

 עורף חוף עירוני, עורף חוף כפרי  •

 חוףמכלול  •

 פארק חוף עירוני •

 מכלול מיוחד )שטחים בטחוניים( •

 
 
 
 

 בהוראות
 .הסבר ופירוט סוגי החופים –בדברי ההסבר  .1
 .2ס'  - הגדרות .2
 .3ס'  -שיש להתחשב בהם בתכניות  עקרונות תכנון ראשיים .3
 4ס'  – מרחב עירוני .4

  - 4ס'  -  חוף עירוני .4.1
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 בפתיח: הוראות לשיקולים ותפקודים שיש לשקול. .4.1.1
  4.1ס'  - שימושים מותרים .4.1.2
 .11ס'  -תשתיות  מותרות .4.1.3

 .11ס'  + תשתיות  מותרות 4.2ס'  - נספח "פארק חוף עירוני"(ב מסומנים ) פארק חוף עירוני .4.2
 . 9.1+ תיירות מוטת חוף ס'  4.3ס'  - עורף החוף העירוני .4.3
ס'  - ממנוהכנת מסמך ראייה כוללת לכלל חוף הים שבתחום רשות מקומית או לחלק משמעותי  .4.4

4.4. 
 5ס'  –מרחב פתוח  .5

 -חוף פתוח   .5.1
 בפתיח: הוראות לשיקולים ותפקודים שיש לשקול. .5.1.1
  5.1ס'  -   שימושים מותרים .5.1.2
 11ס'  -תשתיות  מותרות .5.1.3

באישור הוועדה  -תכנית לשימושים שאינם נדרשים במובהק לקרבת קו החוף  -בחוף פתוח - 5.1.2ס'  •
 המחוזית

 .9.2+ תיירות מוטת חוף ס'  4.3ס'  - עורף החוף הפתוח .5.2
 .6ס'  - שימושים מותרים בשטחים מוגנים בתחום חוף הים .6
 .11ס'  -+ תשתיות  מותרות7ס'  - מותריםהשימושים ופירוט העקרונות שמירת השטח,  – מכלול חוף .7

 .באישור הוועדה המחוזית - תכנית למבנים חקלאיים במכלול חוף 7.1.2ס'  •

 באישור הוועדה המחוזית. -מבני עזר לחקלאות ימית בבריכות חקלאיות או תעשייתיות  – 7.1.3ס'  •

 .באישור המועצה הארצית –שימושים נוספים ובלבד שהם צמודי דופן - 7.1.4ס'  •
 

 .8ס'   – )שטחים ביטחוניים(מיוחד מכלול  .8
)אם השימושים  באישור המועצה הארצית –  אישור תכנית בשטח לאחר שהתפנה מכוחות הבטחון •

 .תואמים את השימושים המותרים במכלול חוף, לא יידרש אישור המועצה הארצית(
 .9ס'  - תיירות מוטת חוף .9

חוף עירוני" ובנוסף  ף"עור 4.3יחולו עליו הוראות ס' והסמל בתשריט מתייחס לכל שטח היישוב 
 .9ס' הוראות 

 .9.1ס'  - ותשריט נספח התיירות(עורף חוף עירוני )לפי התשריט הוראות ושימושים ב .9.1
אישור תכנית התואמת לתכנית כוללנית, ושאינה מבטיחה שטח למלונאות ותרות מוטת חוף -  9.1.3ס'  •

 באישור המועצה הארצית. –
 .9.2ס'  - תשריט(לפי העורף חוף פתוח )הוראות  ושימושים ב .9.2

בתכנית מפורטת לתחומי מועצה אזורית או חלק משמעותי ממנה המשנה מיקום שטחי – 9.2.2ס'  •
 באישור המועצה הארצית. –מלונאות 

 ית, וככל שהיא תואמת תכנ9.2.1תכנית המשנה את השימושים המותרים המפורטים בס'  – 9.2.3ס'  •
 באישור המועצה הארצית. -כוללנית

 .10ס'  -  נמלים ומעגנות .10
 בתחום חוף הים, בפארק חוף עירוני, במכלול חוף.  -11ס'   תשתיות .11
 הוראות לתכניות באזורים אלו.– 12ס'  – אזור מוטה שימושים נמליים, תשתיות, מע"ר ופארק נחל .12
 הוראות לצרוף נספח/פטור ממסמך. – 13ס'  מסמך סביבתי .13
 – 14ס'  - גמישויות .14

גמישויות לשימושים במקרים שונים כמפורט  –14.1ס'  - גמישויות לתכנית בתחום חוף הים .14.1
בשטח בנוי כדין או בתוך ישוב  בעורף החוףתכנית (, 14.1.1)ס'  בחוף רחצה חניה: בסעיף, כולל
 (.14.1.4)ס'  מוקד חוף(, 14.1.3)ס'  קיום אירועים(, 14.1.2)ס'  מיועד לבניה

אישור תכנית -או הבנוי כדין  בשטח ישוב בעוף החוף, בתחום שטח המאושר לבינוי – 14.1.2.3ס'  •
באישור המועצה  -המשנה יעוד של שטח שאינו מגורים לשטח למגורים בתנאים המפורטים בסעיף 

 הארצית.
תכנית בתחום   -בשטח ישוב בעורף החוף, בתחום שטח המאושר לבינוי או הבנוי כדין  – 14.1.2.4ס'  •

 באישור המעוצה הארצית. –ישוב בעורף חוף פתוח 
 גמישויות בסיווגים. – 14.2ס'  - פיםסיווג חוים בשינוי .14.2
מ' מאורך  1,000קביעת שינויים לא מהותיים בגבול בין מקטעי החוף לסוגיהם עד למרחק מצטבר של  •

 באישור המעוצה הארצית. –המקטע 
 .15ס'  - חס לתכניות אחרותי .15

 .15.1ס'  – 31.7.1983אשרור" תכנית שאושרה לפני כולל סעיף 
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באישור המועצה  –בתנאים המפורטים בסעיף  31.7.1983"אשרור" תכנית שאושרה לפני  -  15.1ס'  •
 הארצית

 
 

 נספחים )לפי מספריהם(
 והשינויים להן. 1רשימת התמא"ות הכלולות בתמ"א  -א'  •

 תפוקת מים מותפלים ממתקני התפלה– 1ב' •

 נקודות המעבר של מוצאים ימיים למי רכז )מסומנים גם סכמתית בתשריט(. – 2ב' •
 הנחיות להכנת מסמך הגנה על מי תהום.– 3ב' •

 הנחיות להכנת נסח ניהול נגר.– 4ב' •

 בהיתרי בניה לקווים ומתקנים למי מערכת. –כתב  התחייבות לשיפוי – 5ב' •
 סביבתי  -הנחיות להכנת נספח נופי – 6ב' •

 1לתמ"א  6הנחיות עדכניות כתיקון לנספח ב' 7.1.2020הארצית אישרה ביום הערה: המועצה 
  .35/1לתמ"א  3ולנספח 

 רשימת אתרי הפסולת ואתרי הטמנה.– 7ב' •
 קטעים לגריעה והקטעים החלופיים-שינויים במערכת הדרכים   – 8ב' •

 קטעים לגריעה והקטעים החלופיים -שינויים למערכת מסילות הברזל  – 9ב' •

 היקפי שטחים המיועדים לשמורות טבע וגנים לאומיים. -1ג' •
 היקפי שטחים המיועדים ליערות-  2ג' •

 רשימת השמורות המותרות–חניוני לילה ומבואות בשמורות טבע  – 3ג' •

 
 נספחים בתשריטים:

 נספח מנחה לתיירות •

 האתרים המוצעים –נספח מנחה לפארק חוף עירוני  •
 נספח אתרי איגום והחדרה •

 הגפ"מנספח אתרי  •

 נספח אתרי הפסולת •

 נספח אתרי ההתפלה •
   –כלל ארצי  -תשריטים משלימים   •

 תחומי יערות. ▪
 הסוגים השונים(. 4חשיבות החדרה והעשרה של מי תהום )מיפוי  ▪

 הגדלה של קטעים שונים:  –מילואות מנחות לקטעים בגליונות שונים  •
 מפער הקישון – 1גליון  ▪
 קווה.אזור יקום, אזור פתח ת  - 2גליון  ▪
 אזור פלמחים, אזור אחיסמך/כפר דניאל – 3גליון  ▪

 

 

 ,כבוד רבב  
 הדר סלע                                   

 סגנית מתכננת )פרוייקטים לאומיים מרחביים(   


