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 יו"ר ועדה מקומית-  קוניק        רן
    

 
 
 

 הועדה חבר  אופלטקה        יזהר
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TBPIRUT00001 

 38: מדיניות תמ"א 38תמ"א  מדיניות 1    סעיף:

 0B/01/B018בתאריך:    B0180001מית  ישיבה מספר:  הועדה המקו פרוטוקול
 

 

 38יה לחיזוק מבנים לפי תמ"א להוצאת היתרי בני מדיניות :שם

 
 

 : דיון בהמלצה לעדכון המדיניותנושא
 

 

 מ"ר  Bx0,0007000,3:  התוכנית שטח
 

 

 מקומית ועדה :סמכות
 

 
 
 

  / חלקות לתכנית :גושים
 
 
 

 בשלמותן: חלקות
 
 

 

 1-9I0חלקות:             61x4: גוש
 

 
 
 

 
 

 x38-1חלקות:             61xx: גוש
 
 
 
 

 
 

 1-619חלקות:             6161: גוש
 

 
 
 

 

 

 1-181חלקות:             616B: גוש
 

 
 

 
 

 

 BB4-1חלקות:             6163: גוש
 

 
 
 

 
 

 1-3B9חלקות:             6164: גוש
 
 
 
 

 
 

 I10-1ות: חלק            6166: גוש
 

 
 
 

 

 

 1-634חלקות:             616I: גוש
 

 
 
 
 

 

 1-886חלקות:             6168: גוש
 

 
 
 
 

 
 התכנית מטרת
 באזורים שבהם ניתן 38הוראות בינוי והנחיות להוצאת היתרי בניה מכח תמ"א  לקבוע
 387בקשות מכח תמ"א  לאשר

 
 מצב דוח

 B01B7תרי בניה מכח התמ"א משנת 7לוועדה המקומית קיימת מדיניות להוצאת הי1
B 7הוועדה המקומית החלה לקדם תכנית לפי סעיףB3  7 ביום 38לתמ"אx7I7B016 החליטה 
 מליאת הוועדה המקומית להמליץ לוועדה המחוזית על הפקדת התכנית בתנאים7 בתקופת   
 שיחולו הביניים ועד שתאושר התכנית, הוחלט לאמץ חלק מהוראות התכנית כהנחיות בינוי   
 x7107B0167על כל בקשה להיתר שתוגש אחרי    
 הינה החלטה כללית אשר הבהירה את 7x7I7B016החלטת מליאת הועדה המקומית מיום 3
 תשריט הנפחים7 תשריט זה קובע את הבינוי –אופן הבינוי לפי תשריט שייקרא להלן    
 חנה בין רחובותהמקסימאלי בכל מגרש ומגרש בהתאם לרוחב חלל הרחוב תוך אב   
 דרום, או מערב מזרח7 בעת הדיון שהתקיים בפני מליאת הוועדה –בכיווניות צפון    
 וכן נדרשו 38המקומית לא נקבעו אזורים ותנאים בהם לא יינתנו זכויות של תמ"א    
 לנספחים שהוצגו בפני הועדה המקומית7 מסוימיםתיקונים    
 , ובוצעו מספרB3תכנון של התכנית לפי סעיף ה ליכי7במהלך השנה האחרונה התקדמו ה4
 א, מהחלטות וועדות ערר וכן מהתקדמות התכנית3תיקונים אשר נבעו בין היתר, מתיקון    
 הכוללנית ותכניות מפורטות נוספות בתחום העיר7   
x7עדכון המדיניות המוצע, שיפורט להלן, מבוסס על כל האמור לעיל, ומפרט את אופן חישוב 

 חים, אופן חישוב מספר יח"ד, הוראות בניה, חניה וכו'השט    
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 :מותרות זכויות או/ו שטח מכפיל וחישוב ד"יח מכפיל חישוב 1.5
 

 הזכויות חישוב אופן שטח מכפיל ד"יח מכפיל

 ובנייה בהריסה

 B73:1 מחדש

 

 ועיבוי בחיזוק

1:178 

 ובנייה בהריסה

 1:2.6 מחדש

 

 ועיבוי בחיזוק

 1:2 

 

 :כדלקמן יהיה הזכויות פתזקי סדר

 מכן לאחר(, זוריםא לפי) התקפה התכנית מכח זכויות

 מכח זכויות מכן ולאחר, בתכניות מותנות זכויות

 7א"התמ

 לתשריט בהתאם תיעשה הזכויות היקף בחינת

 7הנפחים

 

 

 :השטחים חישוב אופן את המתאר תרשים להלן

 

 

 

 

 הוראות 1.5
 יהיו והנסיגות המבנה גובה7 הנפחים לתשריט תאםבה יהיו והנסיגות המבנים גובה :גובה 1.2.5

 ואת הדרך זכות רוחב את כולל החלל רוחב7 השונים המבנים שבין הרחוב חלל לרוחב בהתאם
 לתשריט בהתאם יהיה הבניה גובה, המרי לרחוב הסמוך באזור7 הצדדים משני הבניין קווי

 7קוזלובסקי מגבעת המבטים שמירת
 

 .הנפחים תשריט לפי ייקבעו: הבניין קווי 1.5.5
 

 קו כאשר: כדלקמן הציבור לטובת הקדמי הבניין מקו שטח, מגרש כל בחזית יופרש: הנאה זיקת 1.2.5
 ש"ע יירשם השטח7 100% יופרשו' מ 3-מ קטן הבניין קו כאשר, 60% יופרש' מ 3-מ גדול הבניין
 ייבנה לא7 ציבוריות תשתיות העברת לטובת וכן הציבור לטובת הנאה כזיקת גבעתיים עיריית
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 7ההנאה לזיקת מתחת קרקעי תת חניון
 

' מ 6 של מינימאלי ומגובה שלישית מקומה יתחילו המבנה בחזית המרפסות: מרפסות 1.2.5
 7שניה מקומה יתחילו האחורית בחזית המרפסות7

 7ירוקה בחזית יחויבו והאחורית הקדמית בחזית המרפסות כל  1.2.1
 

 
 7המגרש משטח %8x - המקסימאלית המרתף תכסית: מרתף תכסית 1.5.5

 
 :חניה 1.5.5

  7עיליות חניות יאושרו ולא קרקעיים-תת יהיו החניה מקומות כל 1.2.2.5
 תחתון במרתף חניה מכפילי של במתקנים חניות לאשר רשאית המקומית הועדה 1.2.2.2

 שיעור לאשר ניתן7 הכולל החניה מקומות ממספר 30% על יעלה שלא ובשיעור בלבד
 7נוסף רתףמ חפירת תחסוך %x של שהתוספת במקרה רק, %3x עד של

 רמת הגדרת7 בלבד B או 1 שירות רמת תהיה החדש בבניין בחניונים השירות רמת 1.2.2.5
 7חניונים לתכנון התחבורה משרד הנחיות למסמך בהתאם הינה שירות

 הגובלים ר"מ 1,000 על עולה ששטחם במגרשים7 בלבד אחת כניסה תהיה מגרש לכל 1.5.5.5
, אחד מרחוב כניסה או ותכניס שתי לאשר רשאית המקומית הועדה – רחובות בשני

 שתוצג המקומית הועדה של התנועה יועץ ד"לחו בכפוף הכל, אחר מרחוב ויציאה
 7בפניה

 I0 בשטח יהיו ד"מיח 71x%-30% ר"מ I0 הוא מינימאלי דירה שטח – ד"יח שטח 1.2.2.1
 7ר"מ

 

  מעבר הוראות 1.5
 הוראה7 זו מדיניות לאשר החלטה קבלת מיום החל שתידון להיתר בקשה כל על יחולו ההוראות 1.5.5

 x7I7B0167 ביום המקומית הוועדה מליאת ידי על שנקבעו המעבר הוראות את מבטלת זו
 להיתר בקשות על יחולו לא, ערר בהליכי מצויות אשר להיתר בקשות על יחולו לא ההוראות 1.5.2

 7להיתר בבקשה חוזר דיון על יחולו ולא, ערר וועדת החלטת בעקבות חוזר דיון בהן שיתקיים
 

 דיניותהמ מסמכי 1.5
 עמודים B – הוראות 1.5.5
 שכיוונם לרחובות והשני ומערב-מזרח שכיוונם לרחובות הראשון: תשריטים B – נפחים תשריט 1.5.2

 7דרום -צפון
 7קוזלובסקי מגבעת המבטים שמירת תשריט 1.5.5

 
 

 
 
 

 הדיון: מהלך
התאימה ול 38כנית ספציפית לתמ"א , כל ועדה מקומית רשאית להכין תB3בהתאם לסעיף  עו"ד יובל גלאון:

לצרכיה7 התוכנית שבנדון עוסקת בנפחי בניה, גובה, קווי בניין, תוספת יחידות דיור, עיצוב 
 אדריכלי, תקני חניה בהתאם לכושר נשיאה7

 סוקר את מהות התוכנית7
מאחר ותוספת זו תעודד רכישת כלי רכב ותגדיל  30%-ל B0%-מתנגדת להגדלת מכפילי חניה מגב' גב' ויוי וולפסון:

 פיפות התנועה בכבישים7 יתכן שמניעת המכפילים תמנע תוספת יחידות דיור7את צ
כדי לחסוך הוצאה ליזם7 יש לעשות את התוכנית  %3x-ל 30%-מתנגד להגדיל את מכפילי החניה מ מר בני רייך:

תוך הסתכלות על טובת התושבים7 חניה במכפיל חניה אינה נוחה ותושבים יעדיפו לחנות בחוץ7 
 יה הם צרה ויש לעשות בחלופה זו שימוש רק במקרים מיוחדים מאוד7 מכפילי החנ

במהרה7 זו אינה שאיפתנו7 עלינו לבחון ראשית  100,000-התוכנית תביא את כמות תושבי העיר ל מר עמיחי ברלד:
 מה יעד האוכלוסייה הרצוי בעיר ועל פי זה לבנות את התוכנית7

דמה ובפועל הדיון נסוב סביב מי ירוויח יותר היזם או התמ"א נועד כדי לחזק מבנים בפני רעידת א 
הדייר7 יתכן בהתאם ליעד כמות התושבים, נקבל החלטה לא לאשר חלופת הריסה ובניה, אלא 

 נעשה שימוש בחלופת החיזוק ועיבוי בלבד7
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על החלטות התמ"א היא חוק מדינה ולא נוכל להתנגד לה7 תושב זכאי לזכויותיו ויוכל להגיש ערר  מר רן קוניק:
הוועדה7 אנחנו עושים תוכנית מתאר כוללת שבדקה את כל הפרמטרים וקובעת עקרונות7 
התוכנית שבנדון לא מעודדת חלופת פינוי בינוי7 התוכנית קובעת מתחמים בהם ניתן לעשות פינוי 

 בינוי במקביל להפרשת שטחי ציבור7
 לעשות חלופה זו ללא תוספת חניות7 חלופת חיזוק ועיבוי אינה בהכרח כדאית יותר כיוון שניתן 

בעיר יש מחסור משמעותי של שטחי ציבור, ישנה בעיה של צפיפות גבוהה ובעיות תחבורתיות7  גב' ויוי וולפסון:
 אלה צריכים לקבל מענה7 

 המכפיל לא יכול להיות מקשה אחת ולא יכול להתאים באופן גורף לכל אחד מרחובות העיר7 גב' איריס אברהם:
 המכפיל נקבע בהתאם לחו"ד שמאית והוא אינו מקשה אחת7 קוניק: מר רן

 במכפילי החניה תינתן כדי לחסוך כסף ליזם7 שואל מי יבצע את הבדיקהx% 7הובהר שתוספת  גב' מר בני רייך:
 תחסוך מהיזם חפירת מרתף חניה נוסף, הוא יקבל תוספת זוx% 7במידה ותוספת  זהבה אמזלג:

 יון שיש בו מכפילי חניה, היציאה והכניסה לחניון קשה7בחנ גב' איריס אברהם:
מדובר במכפילי חניה שנמצאים רק במרתף חניה תחתון7 למכפילים אלו אין השפעה על כניסה  מר רן קוניק:

 ויציאה מהבניין7
בתוכנית שנעמה מליס מקדמת יש אפשרות לא לתת חניות בפרויקטים מסוימים7 בנוסף, מבקשת  גב' איריס קשמן:

 כניסות לחניה והשפעתם על המדרכהB 7התייחסות לנושא 
מועצת העיר סוברנית לקבוע מדיניות, גם אם היא שונה מדעתה של גב' מליס7 מדיניות זו תואמת  מר רן קוניק:

 כמעט במלואה לדעתה של גב' מליס7
ים באשר לכניסות, כתוב בתוכנית שלכל מבנה יהיה יציאה וכניסה אחת7 הוועדה רשאית במקר 

 כניסותB 7מסוימים לאשר 
היא הפתרון הטוב ביותר לחיזוק ועיבוי במרכז העיר ושיפור איכות החיים של  38תמ"א  מר ראובן בן שחר:

התושבים7 חלופה זו ברת מימוש תוך מספר שנים וזו הסיבה שאושרו מספר פרויקטים בעיר7 
7 התוכנית קובעת מכפילים מדובר בזכויות על הקרקע והעירייה לא יכולה למנוע זכויות אלו

נמוכים שלא יהיו כדאיים מבחינה כלכלית7 יש בעיר ירידה משמעותית בפרויקטים של תמ"א 
ועושה רושם שהמדיניות מעודדת חלופת פינוי בינוי על פני יתר החלופות7 עובדה זו רעה לעיר7 

7 לפיכך אתנגד גבעתיים מתאפיינת במבנים נמוכים וחלופת פינוי בינוי מגביהה את הבניינים
 לתוכנית שבנדון7

הוועדה המחוזית קבעה מכפיל בחלופת הריסה ובניה ולא קבעה מכפיל בחלופת חיזוק ועיבוי7 אנו  מר רונן משורר:
 B7ומכפיל השטח  178ממליצים לקבל את המלצת נעמה מליס ולקבוע שמכפיל הצפיפות יהיה 

 
 

 ועדה : החלטת
 באזורים שבהם ניתן לאשר בקשות  38היתרי בניה מכח תמ"א לקבוע הוראות בינוי והנחיות להוצאת

 כדלקמן: 38מכח תמ"א 
 
 . חישוב מכפיל יח"ד וחישוב מכפיל שטח ו/או זכויות מותרות:1
 

 מכפיל יח"ד          מכפיל שטח             אופן חישוב הזכויות   
 היה כדלקמן:ובנייה       בהריסה ובנייה        סדר זקיפת הזכויות י בהריסה

 זכויות מכוח התכנית התקפה )לפי אזורים(,          B76:1מחדש            B73:1מחדש    
 לאחר מכן זכויות מותנות בתכניות, ולאחר                                                                

 ח התמ"א7בחיזוק ועיבוי        בחיזוק ועיבוי         מכן זכויות מכו  
          1:178                   1:B                    בחינת היקף הזכויות תיעשה בהתאם 

 הנפחים7 לתשריט                                                               
 
 . הוראות2
 סיגותוהנ נה7 גובה: גובה המבנים והנסיגות יהיו בהתאם לתשריט הנפחים7 גובה המבא

 בהתאם לרוחב חלל הרחוב שבין המבנים השונים7 רוחב החלל כולל את רוחב זכות יהיו
 ואת קווי הבניין משני הצדדים7 באזור הסמוך לרחוב המרי, גובה הבניה יהיה הדרך

 לתשריט שמירת המבטים מגבעת קוזלובסקי7 בהתאם
 
 7 קווי הבניין: ייקבעו לפי תשריט הנפחים7ב
 
 ופרש בחזית כל מגרש, שטח מקו הבניין הקדמי לטובת הציבור כדלקמן:7 זיקת הנאה: יג

 100%7מ' יופרשו  3-, כאשר קו הבניין קטן מ60%מ' יופרש  3-קו הבניין גדול מ כאשר
 יירשם ע"ש עיריית גבעתיים כזיקת הנאה לטובת הציבור וכן לטובת העברת השטח

 זיקת ההנאה7ציבוריות7 לא ייבנה חניון תת קרקעי מתחת ל תשתיות
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 מ'7 76 מרפסות: המרפסות בחזית המבנה יתחילו מקומה שלישית ומגובה מינימאלי של ד

 בחזית האחורית יתחילו מקומה שניה7 המרפסות
 המרפסות בחזית הקדמית והאחורית יחויבו בחזית ירוקה7 כל

 
 משטח המגרש8x% 7 -7 תכסית מרתף: תכסית המרתף המקסימאלית ה
 
 7 חניה:ו
 קרקעיים ולא יאושרו חניות עיליות7-מקומות החניה יהיו תת ( כל1)
(Bהועדה המקומית רשאית לאשר חניות במתקנים של מכפילי חניה במרתף תחתון בלבד ) 

 ממספר מקומות החניה הכולל7 ניתן לאשר שיעור של עד 30%ובשיעור שלא יעלה על      
     %3x רק במקרה שהתוספת של ,x% נוסף7 תחסוך חפירת מרתף 

 בלבד7 הגדרת רמת Bאו  1( רמת השירות בחניונים בבניין החדש תהיה רמת שירות 3)
 שירות הינה בהתאם למסמך הנחיות משרד התחבורה לתכנון חניונים7     

 מ"ר הגובלים 1,000( לכל מגרש תהיה כניסה אחת בלבד7 במגרשים ששטחם עולה על 4)
 ת לאשר שתי כניסות או כניסה מרחוב אחד,הועדה המקומית רשאי –בשני רחובות      
 בפניה7 ויציאה מרחוב אחר, הכל בכפוף לחו"ד יועץ התנועה של הועדה המקומית שתוצג     

(x שטח יח"ד )–  שטח דירה מינימאלי הואI0  7מ"רB0%  מיח"ד יהיו בשטח מינימאלי של 
     I0 7מ"ר 

 
 . הוראות מעבר3

 מיום קבלת ההחלטה לאשר מדיניות זו, חלשתידון ה יחולו על כל בקשה להיתר ההוראות
 על הבקשות להיתר אשר עומדות בהוראות המעבר שנקבעו על ידי מליאת הוועדה למעט

 מועד קבלת תיק המידע ומועד –)בשני התנאים מצטברים  x7I7B016ביום  המקומית
 לט לאשרןהפקדון(, ואשר טרם נידונו לגופן ע"י הוועדה המקומית או אשר הוח תשלום

 "י הוועדה המקומית והוגש ערר או אשר נדרש לקיים דיון חוזר בהן בעקבות החלטתע
 לתיקון טכני7 חוזרערר או שנתבקש ע"י מגיש הבקשה לקיים דיון  וועדת

 
 . מסמכי המדיניות4
 עמודים B –7 הוראות א
 רחובותומערב והשני ל-לרחובות שכיוונם מזרח ןתשריטים: הראשו B –7 תשריט נפחים ב

 דרום7 -שכיוונם צפון     
 7 תשריט שמירת המבטים מגבעת קוזלובסקי7ג
 7האזורים תשריט7 ד
 
 
 
 

 התקבלה בהצבעת: ההחלטה
 

 מושיק גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, אור לי ניב, : רן קוניק, יזהר אופלטקה,בעד
 בני רייך, טלי ארגמן, 7 נעם גבריאלי, ויוי וולפסון,         

 
 עמיחי ברלד7 ראובן בן שחר,  : נגד

 
 : איריס אברהם7נמנעת
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TBPIRUT00002 

 503-0443549מתאר:  תכנית 2    סעיף:

 0B/01/B018בתאריך:    B0180001הועדה המקומית  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 

 

 II-I8סעיפים  -שכונת רמב"ם  - 638/גב :שם

 
 

 I8להגבלת הוצאת היתרים סעיף : דיון בשינוי המלצת הועדה המקומית נושא
 

 

 מחוזית ועדה :סמכות
 

 
 
 

  / חלקות לתכנית :גושים
 
 

 התכנית מטרת
 ההיסטורית7 ותדמיתו 7 שמירה על המאפיינים הייחודיים של השכונה כמתחם עירוני השומר על "רוח המקום"1
B77 קביעת הוראות בינוי ופיתוח לשיפור חזות השכונה והמבנים בה 
 חיזוק המערכת הירוקה77 שימור ו3
 7 יצירת תמהיל יח"ד מגוון תוך פיתוח ערכים קהילתיים47
x77 הסדרת פתרונות תנועה וחניה תוך עידוד הליכות ותנועת אופניים 
 
 דו"ח מצב: 
 לחוק הכנת II-I8החליטה הועדה המחוזית לפרסם בהתאם לסעיף  3071071I( ביום 1)

 ן:והגבלת הוצאת היתרי בנייה כדלקמ תכנית
 
" 
 לחוק כדלקמן ובהתאם לתשריט המצורף להחלטה זו 7I8 7 לפרסם תנאים עפ"י סעיף א
 (1מגרשים )אזור  xיתווספו  7x התשריט המצורף להחלטה יתוקן באופן שלאזור ב

 ( הנמצאים1מגרשים נוספים )מאזור  -Bבין הרחובות עברונה לרחוב הצנחנים ו  הנמצאים
 xולו עליהם התנאים המפורטים באזור , ויח3רח' הצנחנים לאזור  בין

 לחוק: 7I8 להלן התנאים להוצאת היתרי בניה לפי סעיף ג
 

 '4'  אזור 3'  אזור 2'  אזור 1' קומות כולל קומות קרקע:   אזור מס
                                                          67x       I7x         47x          47x 

 
 -6ו  5 אזורים

 )הריסה ובנייה או חיזוק( תותר הוצאת היתרי בנייה 38היתרי בנייה מכוח תמ"א  ויינתנ לא
 , הנגשה ובטיחות ללא תוספת שטחי בנייה7לחיזוק

 
 בניין )לקומות על קרקעיות( קווי

 מ' 4 קדמי
 מ' x אחורי

 מ' 3 צידי
 

 "דים )במסלול עיבוי(ממ
 מ' -1ין שלא יפחת מ להוסיף בחזית צידית ממ"דים בקו בני ניתן

 מ' מקו הבניין הקדמי7 בהסכמת שכנים ובאישור 4של  ובנסיגה
 07ניתן יהיה להגיע עד קו בניין צידי  הועדה

 
 מגרשים )בהריסה ובניה( איחוד

 מגרשים תוך יצירת מגרעת ברוחב 7B יתאפשר איחוד של עד א
     B 7מ' בחזית המבנה, לצורך שמירה על אופי הרחוב 

 מ' 47xניין צידי יהיה 7 קו בב
 

 הנאה להולכי רגל זיקת
 מ' לאורך חזית המבנה B74אפשרות לזיקת הנאה של  תובטח

 
 נטו מרבית למגרש בודד )יח"ד לדונם( צפיפות

30 
 

 נטו מירבית באיחוד חלקות )יח"ד לדונם( צפיפות
 4אזור    3אזור    2אזור    1 אזור

  30          30        30           30 
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 פנויה לחילחול ונטיעות תכסית
 לאורך החזית הראשית וחזיתות הצד רוהחלחול יפוז שטחי

 1x%7 -של כ בהקיף
 

 יח"ד בהריסה ובניה תמהיל
 (37971B"י מדיניות הועדה המקומית )מיום עפ

 
 7 תוקף התנאים : לשנה או עד הפקדת התוכנית, המוקדם מבניהם"7ד
 
(Bבדיון זה, מתבקשת הועדה המק ) ומית להמליץ עלB הועדה המחוזית והם: בהחלטת נושאים שלא קיבלו התייחסות 

 נקודתית7 התייחסות שאינן קיבלו 70x710716 בתחום התכנית ישנן מס' בקשות להיתר שהוגשו לפני א
 B,3,47,1קביעת צפיפות יח"ד במסלול חיזוק ועיבוי באזורים  7ב
 
 

 
 
 

 מהנדסת העיר המלצות
 :כדלקמן לחוק I8המחוזית על שינוי הגבלת הוצאת היתרי בנייה עפ"י סעיף  בפני הועדה להמליץ

 , להחלטת המליאה7-0x7107167 לנושא בקשות להיתר שהוגשו לפני ה1
B1 ים7 לנושא מסלול חיזוק ועיבוי באזור,B,3,4: 

 1787א7 מכפיל יח"ד יהיה      
 B7ב7 מכפיל שטח יהיה      

 
 
 

 :הדיון מהלך
7 לפני כשנה המועצה החליטה על תקופת מעבר, כך שהודעה II-I8בגבעת רמב"ם חלה הודעה לפי  רן קוניק:מר 

 זו לא תחול לגבי בקשות שהוגשו קודם לכן7 לפיכך אנו מבקשים להחריג בקשות אלו7
 אישור בקשות אלו עשוי לפגוע בתוכנית הכוללת ברמב"ם7 בני רייך:מר 
נעשתה ע"י הוועדה  II-I8לחלופת פינוי בינוי7 ההכרזה על  רמב"ם בכל מקרה לא מיועדת רן קוניק:מר 

המחוזית והיא אמורה לאשר את הבקשות7 מדובר במקרים בודדים שיש להחריגם ואלה יובאו 
 לפיתחה של הוועדה המחוזית7

 
 
 
 

 ועדה : החלטת
 :מןכדלק לחוק I8בפני הועדה המחוזית על שינוי הגבלת הוצאת היתרי בנייה עפ"י סעיף  להמליץ

 לתכנית                            I8להחריגן מתחולת ההגבלות לפי סעיף , 7-0x710716 לנושא בקשות להיתר שהוגשו לפני ה1
 גבעת רמב"ם להלן הרשימה:    
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 :ם"רמב בגבעת 78-ו 77 סעיפים מתחולת להחרגה תיקיםרשימת 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 אזור בקשה
 בתכנית
 גבעת

ם"רמב  

ותהער העיר מהנדסת המלצה   

B המגדל  30.3.14 מיום בקשה 1 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
1B גנסין  27.10.14 מיום בקשה 1 

 מחדש והריסה לבניה
387 א"תמ מכח  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 

4 עברונה  24.12.15 מיום בקשה 3 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
 

x טיבר  20.12.15 מיום בקשה 4 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ועדומ הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
 

1 המגדל  3.1.16 מיום בקשה 1 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת אחרל

7המקומית  
 

B עברונה  14.6.16 מיום בקשה 3 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  
 

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית ועדהה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
 

3 המגדל  מיום בקשה 1 
 לחיזוק28.9.16

 מכח קומות ותוספת
38 א"תמ  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
 

1x רחל מיום בקשה 1   
 והריסה לבניה 13.7.16

387 א"תמ מכח מחדש  

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
 

1x אילת  15.4.15 מיום בקשה 3 
 מחדש והריסה לבניה

387 א"תמ מכח  
 

 הועדה החלטת בתנאי עומדת והינה מאחר הבקשה את להחריג
 תשלום ומועד הבקשה הגשת מועד לעניין x7I716 מיום המקומית

7הפקדון  
 בועדה לגופה הבקשה תידון המחוזית הועדה החלטת קבלת לאחר

7המקומית  
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B 71 לנושא מסלול חיזוק ועיבוי באזורים,B,3,4: 

 1787יח"ד  לא7 מכפי     
 B7ב7 מכפיל שטח      

 
 

 התקבלה פה אחד. ההחלטה
 

 מושיק גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, אור לי ניב, קוניק, יזהר אופלטקה, איריס אברהם, רן
 עמיחי ברלד7 בני רייך, טלי ארגמן, ראובן בן שחר, בריאלי, ויוי וולפסון,ג נעם

 
 
 



 

13 מס' דף:   

 

 
 

 02/01/18בתאריך:  20180001יבת הועדה המקומית מספר: ליש פרוטוקול
 קומפלוט בע"מ - 72x7I5BI גרסה

 

 
 

בתאריך:  B0180001לישיבת הועדה המקומית מספר:  פרוטוקול
0B/01/18   

 0I/01/B018: תאריך                               

 רשימת הבקשות
 
 

 

 עמ כתובת המבקש פרטי מגרש חלקה גוש בניין תיק בקשה סעיף
 

   1 B01I0BI8 8034    999    3  1 גבעתיים גבעתיים עיריתx 
 
 

   B B01x00B4 99999 999999   גבעתיים גבעתיים עיריית B9 
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BAKPIRUT00001 
 

 8034:        ןיבני תיק B01I0BI8:  בקשה מספר 1סעיף:

 0B/01/B018:  בתאריך  B0180001הועדה המקומית  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 גבעתיים עירית                                        

 
 
 
 
 

 עקרונית בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

  גבעתיים  ין:יכתובת הבנ
 
 

                         3חלקה:   999וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 
 הבקשה: מהות

 יות מרחביות כחלק מהרפורמה ברישוי .לאישור הנח -עקרונית  בקשה
 
 

 
 הדיון : מטרת

 אישור שלב א לגיבוש הנחיות מרחביות בעיר 
 

 
 

 
 

 
 דו"ח מצב הנחיות מרחביות :

 ד' לחוק התו"ב: 145סעיף  –הנחיות מרחביות 

 )א( ועדה מקומית רשאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים

 ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.בסיף קטן )ב(, 

 )ב( הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה

 לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשתיות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר הפנים.

 מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או )ג( הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל

 למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.

 )ד( ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים

 של מגרשים מסוימים או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם,

 ל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלבייקבעו לגבי כ

 (; הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד1)א  145מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 

 תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.

 )ה( לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות.

 הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על )ו(

 קביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד

 א או במועד מאוחר יותר שקבעה הועדה המקומית.1הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 

 מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת)ז( הרואה עצמו נפגע על ידי הנחיות 

 הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

 )ח( על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם

 ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד –( 1)א  145לא נמסר מידע להיתר כאמור בסעיף 

 הגשת הבקשה.

 י המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר)ט( רשות הרישו

 בהן. בעניינים האמורים בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע
 
 
 
 
 



 

15 מס' דף:   

 

 
 

 02/01/18בתאריך:  20180001יבת הועדה המקומית מספר: ליש פרוטוקול
 קומפלוט בע"מ - 72x7I5BI גרסה

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 מ ל צ ו ת מהנדסת העיר ה
 ךאת ההנחיות המרחביות כחלק מהרפורמה הנדרשת בחוק וחשיבות אישורם לצור לאשר

 מידע תכנוני . הוצאת
 את ההנחיות באתר העירייה לפרסם

 
 

 
 

 :הדיון מהלך
 

במסגרת רפורמה ברישוי זמין אנו מחויבים לאשר הנחיות מרחביות לעיצוב מבנים ביחס לרחוב7  לילך יעקבי:גב' 
 מציגה את מהות התוכנית7

 שואלת אם התוכנית נוגעת לבניה חדשה או גם לתמ"א7 :ויוי וולפסוןגב' 
ההנחיות המרחביות צריכות להכנס לתיקי מידע7 החוק מאפשר לוועדה המקומית לתקן את  לילך יעקב:גב' 

כנית ראשונית בעיר לתמ"א אנו מבקשים להכניס ת התוכנית אחת לתקופה7 לאור הבקשות הרבות
 ובחלוף הזמן היא תשתנה ותשופר7

 מבקשת הבהרה לגבי הצללה7 איריס אברהם:גב' 
7 באשר לפרגולה מאלמנטים ניידים, בהתאם לתב"ע יש 40%הצללה בפרגולה משמעותו כיסוי של  י:לילך יעקבגב' 

 להגיש בקשה להיתר7
 שואלת מי הפורום הסוברני לשנות הנחיות מרחביות7 לי ניב:-אורגב' 

יובא הוועדה המקומית סוברנית במקרים מסוימים לשנות הנחיות מרחביות7 ראוי ששינוי זה  עו"ד יובל גלאון:
 לאישור המליאה7
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 מרחביותלהלן קובץ הנחיות 
 

 גבעתיים הנחיות מרחביות
 מטרות ודברי הסבר

 כללי:
 מסמך ההנחיות שלהלן נועד לפרט ולהשלים הנחיות ותנאים לעיצוב המבנה והרקמה העירונית

 ד' לחוק התו"ב: 145סעיף  –הנחיות מרחביות 
 שאית לקבוע הנחיות מרחביות למרחב התכנון שלה בעניינים המפורטים)א( ועדה מקומית ר

 בסיף קטן )ב(, ובלבד שאין בהן סתירה להוראות תכנית או להוראות לפי חוק זה.
 )ב( הנחיות מרחביות יכול שיתייחסו לחזותו ולמראהו החיצוני של בניין, למפלסי הכניסה

 יות ולעניינים נוספים כפי שקבע שר הפנים.לבניין, להשתלבות הבניין בסביבתו, לחיבור תשת
 )ג( הנחיות מרחביות יכול שייקבעו לכל מרחב התכנון או לחלק ממנו, לסוגי מגרשים או

 למגרש מסוים, לסוגי בניינים או לבניין מסוים.
 )ד( ועדה מקומית רשאית לקבוע במסגרת ההנחיות המרחביות כי בשל מאפייניהם המיוחדים

 ם או של סוגי מגרשים, ובכלל זה מיקומם, צורתם, גודלם או ייעודם,של מגרשים מסוימי
 ייקבעו לגבי כל מגרש כאמור הנחיות מרחביות פרטניות בידי רשות הרישוי המקומית בשלב

 (; הנחיות מרחביות פרטניות יעמדו בתוקפן עד1)א  145מסירת המידע להיתר כאמור בסעיף 
 תום תקופת תוקפו של המידע להיתר.

 לא תקבע ועדה מקומית הנחיה מרחבית הכוללת חובת אישור, תיאום או התייעצות. )ה(
 )ו( הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית יפורסמו באתר האינטרנט שלה והודעה על

 קביעתן תפורסם בעיתון; הנחיות מרחביות כאמור יכנסו לתוקף בתום שלושים ימים ממועד
 או במועד מאוחר יותר שקבעה הועדה המקומית.א 1הפרסום האחרון בעיתון לפי סעיף 

 )ז( הרואה עצמו נפגע על ידי הנחיות מרחביות שקבעה ועדה מקומית, רשאי לערור לוועדת
 הערר בתוך שלושים ימים מיום פרסומן.

 )ח( על בקשה להיתר יחולו ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד מסירת המידע להיתר, ואם
 ההנחיות המרחביות שבתוקף במועד –( 1)א  145בסעיף  לא נמסר מידע להיתר כאמור

 הגשת הבקשה.
 )ט( רשות הרישוי המקומית לא תהיה רשאית לתת הנחיות או לקבוע תנאים למתן היתר

 בעניינים האמורים בסעיף קטן )ב(, אלא אם כן נקבעו בהנחיות המרחביות, ובהתאם לקבוע
 בהן.

 
 

 הגדרות

 ל עצמה מירב הפעמים בבניין.: הקומה שחוזרת עקומה טיפוסית •

 : השטח שבין זכות הדרך למרחב הפרטי של הבניין."המרווח הקדמי" •
קומות. הנחיות לבניה מרקמית  6: בנין מגורים, עד וכולל מגורים: בניה מרקמית נמוכה •

 נמוכה זהות להנחיות לבניה מרקמית, למעט ההנחיות שנאמר בהן אחרת.
 פרטניות לסוגי הבניינים הבאים: ההנחיות המרחביות כוללות הנחיות

קומות. לכל יחידת דיור כניסה משלה ממפלס  2.5בנין מגורים עד  – מגורים: צמוד קרקע •
 הקרקע.

 קומות. 8בנין מגורים עד וכולל  – מגורים: בניה מרקמית •
חישוב מנין הקומות: ככל שיצוינו מספר קומות, קומת הקרקע תיכלל במניין. גג טכני לא ייכלל 

 יין. גג הכולל שימוש עיקרי ייכלל במניין הקומות )למעט חדר יציאה לגג( במנ
 )או יימנה כחצי קומה(.
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 הנחיות לכלל סוגי המבנים
 
 .תכנון ועיצוב הבניין1
 .קומת כניסה והשתלבות הרחוב )תכנון מרווח קדמי(2
 .רחבת כיבוי אש3
 .מתקנים ופרטי עזר4
 .חצר אנגלית5
 .מרתפים וחניה6
 ה בבניין קיים.חני7
 .בניה ירוקה8
 

 הנחיות לכלל סוגי המבנים
 
 .תכנון ועיצוב הבניין1
 .קומת כניסה והשתלבות הרחוב )תכנון מרווח קדמי(2
 .רחבת כיבוי אש3
 .מתקנים ופרטי עזר4
 .חצר אנגלית5
 .מרתפים וחניה6
 .חניה בבניין קיים7
 .בניה ירוקה8
 
 
 
 תכנון ועיצוב המבנה/חזיתות-.א1
 

 ת מסתור כביסההנחיו
 סעיף זה מתייחס לבניין מגורים בלבד ונכון לכל סוגי המגורים, למעט צמודי קרקע.• 
 בכל בקשה לקבלת היתר בנייה יהיה מסתור לכביסה ולמערכות דירתיות כדוגמת: מעבים, • 
 דוד מים.   
פתרון בתחום לא יאושר מסתור בחזית הפונה לרחוב. בדירות הפונות לחזית הרחוב בלבד, יוסדר • 

 שיוסתר המסתור מהחזית. מרפסת כך
 יש לתכנן את המרווח בין רפפות המסתור באופן שיסתיר את המתקנים.• 
חומרי הגמר של המסתור יהיו עפ"י חומר הגמר הראשי של הבניין או פתרון מתועש אחר )פלטות • 

חלידים, ובכל מקרה, לא אלומיניום וכדו'( תוך שימוש בחומרים עמידים, בלתי מ   בטון אדריכלי,
 מפלסטיק או בצבע החורג מהחזית.

 מסתורי כביסה לא יבלטו ממישור הקיר החיצוני בחזיתות הבניין הפונות לחזית הרחוב.• 
 מעלית חיצונית במבנה קיים:

 פיר המעלית:
 אם קיים שטח בתוך קווי הבניין המאפשר הקמת פיר מעלית, יוקם פיר המעלית בשטח זה.•
פשרות למקם את פיר המעלית בתחום קווי הבניין, ימוקם פיר המעלית בתחום המרווח אם אין א•

 הצדדי או העורפי
 של המגרש, בכפוף להבטחת גישה לכל חלקי המגרש. 
 במקרים חריגים תיבחן בקשה להקמת פיר מעלית בתחום המרווח הקדמי בכפוף לתנאים הבאים:•
ום אחר. עורך הבקשה יגיש מסמך המפרט את .הוכח שלא ניתן למקם פיזית את המעלית במק1

 הנימוקים לכך.
.הפיר לא יבלוט מעבר לקו מרפסות קדמיות קיימות או כאלה שניתן להקימן כדין על מנת לשמור 2

 הרחוב. על רציפות דופן
 .לא תהיה פגיעה בעיצוב הארכיטקטוני של המבנה או של המבנים הגובלים.3
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 עיצוב וחומרי גמר:
 המעלית ישתלב בבניין הקיים ויותאם לאופייה של הסביבה. עיצוב פיר•
 המשטח האופקי החיצוני )פודסט( יהיה בגודל המינימלי הדרוש.•
 חומרי הגמר יהיו עמידים לאורך זמן, בלתי מחלידים ונגישים לתחזוקה.•
 
 
 תכנון ועיצוב המבנה/חזיתות-.ב1
 

 :מצללות
 ס"מ לפחות לחזית צדדית . 60-חורית , ומ' לחזית קדמית וא 2תכנון המצללה ייסוג • 
 מ' ,ויאפשר שימוש פונקציונאלי . -2.5עומק המצללה ביחס לקיר המבנה לא יקטן מ • 
 המצללה לא תהיה תחומה בשלושה קירות .• 
 חומרי המצללה יתוכננו מחומר קל בלבד, תוך שימוש בחומרים עמידים בלתי מחלידים ,• 
 ית .גוון המצללה יהיה גוון החז• 
 

 מרפסות:
 

 הגדרה:
מרפסת )גזוזטרה(: אלמנט אדריכלי המהווה חלק חשוב בעיצוב הבניין, בולט לרוב מקירותיו 

 מייצר ממשק בין חוץ לפנים. החיצוניים, תוך שהוא
 

 הנחיות:
 לא יותרו מרפסות "קופצות". מרפסות זיזיות תהיינה חופפות אחת לשנייה ומקורות.•
ונות ב"מצחיה" / כרכוב בהתאם לחוק. לא תאושר הבלטה והגדלה של יותר קרוי המרפסות העלי•

 .הגג מעבר לקונטור הקומה שמתחתיו  מרפסות הגג ומעקה
הוספת מרפסות לבתים קיימים תותר בתנאי שהמרפסות יבנו לכל הדירות באותו בניין ויובטח כי •

 הדירות בבניין תתבצע בעת ובעונה אחת.  בניית המרפסות לכל
 מעלות( לבניין. 90ת ימוקמו בזווית ישרה ) המרפסו•
 לא תותר סגירת מרפסות.•
 לא תותר מרפסת התחומה בשלושה קירות . •
 המעקה ורכיביו יהיו תקניים ובטיחותיים. לא תותר חוסר אחידות בחיפוי המעקה. חומרי המעקה:•
 לא רפלקטיבית ולא צבעונית. –זכוכית שקופה - 
 .פרזול )פלדה, אלומיניום(- 
 מעקה בנוי ומחופה בהתאמה לגמר החזית.- 
 בתוספת לבניין קיים, בנוסף לאמור לעיל, יחולו גם ההוראות הבאות:•
 .לא יאושר שילוב עמודי חיזוק של הבניין בתחום הגזוזטרה.1
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 תכנון ועיצוב המבנה/חזיתות-.ג1

 המשך -מרפסות 
 

 אדניות, מרפסות מגוננות וחזית ירוקה
ניות ינוקזו למערכת ניקוז סמויה. יציאת הנקזים לא תהיה על פני הריצוף בחצרות או כל האד •

 בשטחים הציבוריים.
 יש להראות פרט השקיה אוטומטית לאדניות המתוכננות . •
 כל חזית המרפסת תתוכנן עם אדנית בנויה בשילוב מעקה בטיחותי.-

 קומת גג :
 מ' לחזית אחורית .1.2-ית ומ' לחזית קדמ 2קומת הגג תתוכנן בנסיגה של -

 עיצוב מבנה פינתי: 
מסתורי כבסיה : יופנו לחזית משנית שהינו הרחוב הצר מבין השנים ובהשתלבות בחזית ובאופן -

 המניח את הדעת 
 ממ"ד: יופנו לחזית משנית שהינו הרחוב הצר מבין השניים ובאופן המניח את הדעת -
 סה הראשי למבנה יהיה לחזית הפינתית לרחוב .כניסה למבנה: תתוכנן באופן שהחלל הכני-
מ' נסיגה לחזית המשנית 2-מ' לחזית הראשית )הרחוב הרחב( ו 1.2תתוכנן נסיגה של  -קומת גג-

 )הרחוב הצר מבין השניים(
 לא יותרו הפניית דירות גן לשני הרחובות –דירות גן -

 דירות גן :
 לא יותרו דירות גן המתוכננות לחזית הרחוב-
מ' כלפי מעלה )דירות מוגבהות  1.2-יותרו דירות גן המתוכננות מעבר למפלס פני הקרקע בלא -

 ביחס לפני קרקע שכנים( וכלפי מטה )דירות קבורות ביחס לפני קרקע שכנים( 
 
 תכנון ועיצוב המבנה/חזיתות-.ד1

 :קומת הקרקע
 באזור הכניסה לבניינים יהיה פיתוח המשכי לפיתוח הרחוב תוך הדגשת  -

הכניסה מהרחוב לחצר. הפיתוח יעשה תוך שימוש בחומרי ריצוף ונטיעת עצים דומים לקיים ברחוב 
 ובהתאם לתוכניות אדריכל הנוף.

מפלסי הבניינים ימוקמו קרוב ככל הניתן לקו הקרקע הטבעית. במידת הצורך, מבני המגורים  -
ג המבנה"(. הפרשי ידורגו כך שהגישה אליהם תהיה ישירות מהרחוב )ראה תרשים "דירו

 המפלסים ייבלעו במבנים ולא 
 יבנו בניינים בנסיגה מקיר תומך.

השימושים הציבוריים בקומת הקרקע )לובי( יופנו לעבר השטחים הציבוריים הגובלים, בעיקר 
 לרחוב ויעוצבו חזיתית בשילוב זכוכית שקופה מזמינה מהרחוב.

 
 מבני המגורים מדורגים כך שהגישה אליהם

 ישירות מהרחוב7 הפרשי המפלסים  הינה
 נבלעים במבנים
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 קומת כניסה והשתלבות הרחוב-.ב1
 
 

 חציצה בין המבנה לשצ"פ /שביל
 

 הסבר:
דונם(,  3)בגודל העולה על  בבניינים הגובלים בשטחים ציבוריים פתוחים, כגון: גינות ציבוריות

וחיבוריות של השטחים הירוקים והפתוחים  תוצע זיקה פארקים, שדרות להולכי רגל שביל וכדו',
 ידי יצירת "מרחב מגונן".-והציבורי( על )הפרטי

 הנחיות:
 מ' אשר יגוננו 2.0 -רוחב המרחב המגונן לשצ"פ ושדרות לא יפחת מ•

 באמצעות שיחים וצמחיה.
 אחרי רצועת השתילה אפשר לעשות גדר לפי ההנחיות הרגילות.•
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Bסה והשתלבות הרחובקומת כני-.ג 
 הסבר:

חברתית -נופית-באיכות חללית אופי פיתוח המרווח הקדמי הוא אחד המפתחות להבחנה בין רחובות
 גבוהה לבין רחובות סתמיים.

 תחלואי הרחוב הישראלי הטיפוסי:
 מדרכות צרות.-
 אין דופן חיה לרחוב –גדרות בנויות -
 משטחי אספלט וריצוף אינסופיים.-
 צמחיה וצל חוסר בעצים,-
 חזרתיות וחוסר התמצאות-
 בפונקציה ובעיצוב. –אין הגדרה טובה של כניסות לבתים -
 אין הבחנה בין רחוב לרחוב, בין עיר לעיר.-
 גישה להולכי רגל-

 הנחיות:
הבניין בקומת הקרקע, להימנע  לא יותרו חצרות פרטיות וגדרות. יש לשמור על שקיפות של חזית•

 להרבות במרפסות שפונות לרחוב וכדו'. ת חלונות לרחוב,מקומת עמודים, להפנו
 האדריכלי יאפשר זאת,  ככלל, לא תותר הפנית קירות אטומים אל חזית הרחוב. ככל שהפתרון•
 לא יופנו מרחבים מוגנים אל חזית הבניין הפונה-

את  משתלבים בחזית באופן מניח אלא אם מוצג פתרון עיצובי לחזית באופן שהחלונות -לרחוב 
 מטעמו רשאי לדרוש חיפוי קיר אטום כזה בקיר מסך. הדעת. מהנדס העיר או מי שמונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 זה החלל של כולם וכאן יש

 אינטראקציה עירונית שהיא הבסיס

 לקיום המפגש העירוני

 מערכת גומלין וביניהם

 גינון מדרכה מדרכה גינון
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 קומת כניסה והשתלבות הרחוב-.ד2
 הנחיות:

מבני המגורים הפונים לרחוב,  מרווח קדמי לרחוב: לא תותר כל בניית גדרות מחוץ לקווי בניין של•
 ס"מ, 40המיועדים לניקוז בגובה עד  גינות גן, למעט קירות כולל גדרות של

 וכדומה. לא תותר כל בנייה במרווח הקדמי כולל פרגולות, רמפות, מבני עזר•
 דשא במרווח הקדמי. המרווח הקדמי יגונן בצמחייה המתאימה לאקלים המקומי. לא יותר•
-המבנים או לחילופין יהיו תת בתוך מבני עזר כגון מתקני אשפה, תשתיות, מיחזור וכיו"ב ישולבו•

 קרקעיים.
 צמחיה   מ' שתתוכנן בשילוב 1.5גובה הגדר לחלקות הגובלות לא יעלה על •
 
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 קומת כניסה והשתלבות הרחוב-.ה2

 בית פרטי         
 הנחיות:

ס"מ מאבן לקט  30תהיה בנויה עד  מ' ממפלס המדרכה. הגדר 1.5גדר: גובה גדר המבנה לא יעלה •
 )אפשרי על תשתית גדר קלה או מוטות מתכת(. מבני העזר )כגון ומעליה, או במקומה, גדר חיה

 קדימה לעבר הרחוב(. תשתיות, אשפה וכו'( ישולבו בגדר, יהיו בגובה הגדר ויפנו הצידה )לא
ב מקסימלי מ'. רוח 1.50הגדר, עד  ברחובות בהם מותר להקים גדר קדמית, שער החניה יהיה כגובה

 מ'. 3יהיה עד  של כניסה )והנמכת מדרכה( לחניה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גובה השער כגובה הגדר אסורה חנייה בקו בניין קדמי

 חזית
 צידית 
 לשכנים

 חזית 
 אחורית 
 פרטית
 הרבה
 פעמים
 זהה
 לקדמית

 חזית
 קדמית
 פרטית

 מאחורי 
 גדר,

 מנותקת 
 מהרחוב

X 
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 רחבת כיבוי אש-3
 הנחיות:

 רחבות כיבוי אש יסומנו על פי סדר העדיפות הבא:•
 מבטלת חניות ציבוריות. .בשטח נתיב הנסיעה )מסעת הכביש בזכות הדרך( במקרה שאינה1
רכב או שביל גישה אחר  בחפיפה לשביל כניסת.בשטח המגרש הפרטי. יש למקם את הרחבה 2

 למבנה.
בתכנית קומת הקרקע של  יש לסמן את מיקום רחבת הכיבוי בתכנית המדידה הטופוגרפית וכן•

 מרחק מהמבנה וסימון אבן השפה של המדרכה. המבנה באופן ברור הכולל ציון מידות,
 
 מתקנים ומבנה עזר-4

 תשתיות: -הנחיות 
 בבניין משותף יותקנו מתקני התשתיות בתוך גומחה בתחום המגרש, בתנאים הבאים:•
 .אין למקם בתחום המרווח הקדמי תשתיות, פרטי עזר וכדו'.1
.הגומחה תהיה בנויה ובגודל מינימלי, ותעמוד בדרישות התקנים המחייבים של הרשויות 2

 הרלוונטיות.
 זק/חשמל בניצב לרחוב..יש לתכנן את הגומחה של מדי המים פילר ב3
 קרקעיים בלבד-חדרי השנאים וחדר גנרטור יהיו תת•
 על היזם לתאם חדרי השנאים עם חברת החשמל לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.•
 

 מתקנים טכניים –הנחיות 
 ברזי כיבוי אש )הידרנטים(:•
 .ברזי כיבוי אש לא יבלטו לתחום המדרכה או המרווח הקדמי.1
 זים בגדר או להצמידם לגומחה או למבנה..יש לשלב את הבר2
.בבנייה בקיר משותף יש למקם את הברזים בחזית הצד. במקרה של קירות משותפים משני 3

 שמשתלב באדריכלות המבנה. הצדדים יש לשלב את ברזי הכיבוי בחזית באופן
ובבניין קיים  מיזוג אוויר: התקנת יחידות חיצוניות של מערכת מיזוג תותר רק בבנייה צמודת קרקע•

המיזוג בצמוד לבניין או בגומחה .יש לתכנן את  שבו לא קיים מסתור כביסה. יש למקם את יחידות
 המתקנים כך שלא תיווצר הפרעה אקוסטית או אסתטית.

מ'  3במסתור כביסה שרוחבו  מזוג אויר במבנים חדשים : התקנת יחידות מערכת מיזוג אויר תותר•
 לפחות או בגג המבנה

מ' לפחות או בחדר דודים  3 ם במבנים חדים: התקנת דודים תותר במסתור כביסה שרוחבודודי
 קומתי

 
 חצר אנגלית-5

: חצר אנגלית היא שטח חפור בחצר הבניין שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הגדרה
 הסמוכה. החצר מיועדת לספק אור ואוורור לשטחים

 ולחללים בקומת המרתף.
 צר אנגלית במרווח קדמי, .ככלל, לא תאושר ח•
 לא תאושר כניסה נפרדת למרתף דרך החצר האנגלית,.•
אורך החצר לא יעלה על שליש מהאורך הכללי של החזית שבה החצר ממוקמת, למעט בבנייה •

 פרטית.
 מ"ר לדירה, 10שטח החצר לא יעלה על •
 לא יוקמו בהיקף של חצר אנגלית גדרות או מעקות•
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 מרתפים וחניה-6
 

 הנחיות:
י מים מתוך השטח הכולל, במגמה לאפשר ישטחים חדיר 15%בשטחי המגרשים יוותרו לפחות •

במידת האפשר לתת קרקע בתחומי המגרש.  חוללוח קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי
 .וכדומה( המים אפשר שיהיו מוגנים או מחופים בחומר חדיר )כגון: חצץ, חלוקים יהשטחים חדירי

 
 חניה: –הנחיות 

ככלל, החניה בתחום מגרשי המגורים, מסחר והתעסוקה תהיה תת קרקעית בלבד, למעט חניה •
 תפעולית בגב או בצדי המבנה.

לכל מגרש תהיה גישת רכב אחת מהכביש ולא תותר הפרדת כניסה ויציאת רכבים. שיפוע הרמפות •
 וקירות צד לא יתחילו לפני קו הבניין הקדמי.

 פינתי יחולו הנחיות אלו בכל החזיתות הפונות לרחוב.במגרש •
קרקעית תיעשה בתוך המבנה, הכניסה תהיה משער כניסה במישור -במידה והכניסה לחניה התת•

 במצב סגור למעט בזמן כניסת ויציאת רכבים. מ', שיהיה 4חזית המבנה או בנסיגה של עד 
יתר בניה. ככל הניתן תשולב הכניסה מיקומי הכניסות לחניות במגרשים יקבעו לעת הוצאת ה•

 לחניה בכל שני מגרשים סמוכים.
 

 חניה באמצעות מתקנים מכניים
 ניתן להוסיף מקומות חנייה באמצעות מתקנים מכניים.•
 מתקני החנייה המכניים בחניונים יעמדו בדרישות מתקנים מכניים בחניונים, משרד התחבורה".•
 

 חניה: –הנחיות 
 הכניסה לחניה:•
 כל מקרה התחלת הרמפה תהיה רק מעבר לקו הבניין הקדמי.ב-
 מ'. 3.5מקומות חניה, יהיה רוחב הכניסה לחניה המותר עד  40במגרשים בהם יש עד -
מ' רוחב כניסה לרכב )ובתנאי הנמכת מדרכה  6.5מקומות חניה ניתן לאשר עד  43במגרשים מעל -

 ורמפה מעבר לקו בנין(.
 בלבד. 1-2ע"פ רמת שירות רמת השירות לחניות יהיו -

מסך כל החניות  35%כמות מכפילי החניה המתאפשרת בהקלה לצורך עמידה בתקן חניה יהיה עד 
 המותרות
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 חניה בבניין קיים-7
 

 חניה: –הנחיות 
 הכניסה לחניה:•
 בכל מקרה התחלת הרמפה תהיה רק מעבר לקו הבניין הקדמי.-
 מ'. 3.5מקומות חניה, יהיה רוחב הכניסה לחניה המותר עד  40במגרשים בהם יש עד -
 מ' רוחב כניסה לרכב  6.5מקומות חניה ניתן לאשר עד  43במגרשים מעל -

 )ובתנאי הנמכת מדרכה ורמפה מעבר לקו בנין(.
 

 / במבנה קיים 38הנחיות להסדר חניה בהיתרים לפי תמ"א 
במסמך זה יחולו ללא שינוי על מגרשים  ההנחיות המרחביות בנושא הסדרי חנייה המפורטות•

 על תיקוניה. 38שבהם מתוכננת בנייה לפי תמ"א/ 
החנייה תהיה תת קרקעית ככל שצורת המגרש ותוספת הבנייה מאפשרים זאת ותספק מענה מרבי •

 לדרישת החנייה.
מקומות חנייה שלא תהיה אפשרות למקמם בחנייה התת קרקעית, ימוקמו במפלס הקרקע •

 הבאים: בתנאים
לא תותר חנייה במרווח הקדמי בחזיתות הפונות לרחובות. פיתוח המרווח הקדמי יהיה לפי הנחיות -

 מסמך זה.
 תינתן חנייה במרווח הצדדי והאחורי בלבד.-
יש לתכנן רצועת גינון שרוחבה לא יפחת ממטר אחד עבור גדר חיה ונטיעות לאורך גבולות המגרש. -

 מאורך כל צלע של המגרש. 50% -יפחת מ אורכה של רצועת הגינון לא 
 לכל מגרש תאושר כניסה אחת בלבד לרכב.-
, קיימת אפשרות לוועדה לאשר תקן  1-2ככלל רמת השירות לתכנון החניה תהיה ברמת שירות -

 מטעמים שיוצגו  3חניה המותאם לרמת שירות 
 
 
 בניה ירוקה-8

 הנחיות:
 .1. תכנון מבנה חדש יהיה לרמת כוכב 1
 .1תכנון אגף לבניין יהיה לרמת כוכב . 2
 
 
 

 הועדה : החלטת
 לצורך אישורם וחשיבות בחוק הנדרשת מהרפורמה כחלק המרחביות ההנחיות את לאשר

 . תכנוני מידעהוצאת 
 .בעיתון תפורסם קביעתן על והודעה שלה האינטרנט באתר יפורסמו המרחביות ההנחיות

 
 

 

-----------------------------------  
 

 
 התקבלה פה אחד ההחלטה

 

 

 

 
 מושיק גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, אור לי ניב, קוניק, יזהר אופלטקה, איריס אברהם, רן

 

 
 

  עמיחי ברלד7 בני רייך, טלי ארגמן, ראובן בן שחר, גבריאלי, ויוי וולפסון, נעם
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BAKPIRUT00002 
 

 99999:       ןיבני תיק B01x00B4:  בקשה מספר 2סעיף:

 0B/01/B018בתאריך:    B0180001הועדה המקומית  ישיבה מספר:   פרוטוקול
 
 
 

 :מבקש
 

 גבעתיים עיריית                                        

 
 
 
 
 

 עקרונית בקשה  :בקשה וגס
 

   :זמין רישוי בקשה מספר
 

  גבעתיים  ין:יכתובת הבנ
 
 

                    חלקה:       999999וחלקה:  גוש:  גוש

 
 

 x3/גב :תכנית
 

 
 הבקשה: מהות

 ד'145חוזר לאישרור מחדש לאור פקיעת תוקפו של סעיף  דיון
 הנחיות מרחביות לביצוע עבודות פטורות מהיתר בדבר

 כהנחיות מרחביות על כל מרחב גבעתיים ואישורן
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 דו"ח מצב:
 אושרו ההנחיות הפטורות מהיתר  I7I71xמיום  B01x000Bליאה( מס' 7 בישיבת הוועדה המקומית )מ1
 7בכל תחום העיר גבעתיים    
B 714סעיףx התקנות לגבי עבודות 1/1/16ד' לחוק התכנון והבניה )הנחיות מרחביות( נכנס לתוקף , 
 B014 7הפטורות מהיתר פורסמו ביוני    
 שהוועדה המקומית רשאית לפרסם לעניין עבודות   כמו כן, התקנות קבעו כי התנאים המרחביים ,    
 ד14x7ימים ממועד תוקפו של סעיף  180 -פטורות מהיתר, יהיו בתוקף ל    
 לכן המשמעות כי ההנחיות אינן בתוקף ולכן יש צורך לאשרר אותן מחדש כהנחיות מרחביות 7   
 
 
 מ ל צ ו ת מהנדסת העיר ה

 ת לפטור מהיתר ברחבי העיראת המסמך לקביעת הנחיות מרחביו לאשר
 ההנחיות יפורסמו באתר האינטרנט ובעיתונות -

 
 

 
 מהלך הדיון:

, אישרה ועדת המשנה לתכנון ובניה הנחיות לגבי עבודות פטורות מהיתר7 בהתאם I7I71xבתאריך  לילך יעקבי:גב' 
 לחוק, יש לאשר הנחיות אלו במליאה7
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 מהיתר להלן קובץ הנחיות הפטורות
 

 1787B014מתאריך  –הנחיות מרחביות ועדה מקומית גבעתיים 
 התקנות קובעות כי ניתן לבצע את העבודות הרשומות ללא היתר בניה, על חלקם חלה חובת דיווח כמפורט בטבלה7

אלו הינן הנחיות  מרחביות אשר הינן מחייבות, הנחיות הנחיות, לתקנות אלו נוספו 178714 -הפטור נכנסו לתוקף מתאריך תקנות 
 המיוחדות לעיר גבעתיים )ההנחיות הנ"ל לא סופיות וניתנות לשינוי והוספה ע"י מחלקת הנדסה(7

)תב"ע(, התכנית גוברת על ההנחיות המרחביות אך יש לבצע את דרישות התב"ע וההנחיות תכנית בנין עיר בכל מקום בו קיימת 
 המרחביות7

 י אזורים בעיר7רצ"ב התקנות, ההנחיות והתכניות לפ 
 
 

הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל מתאריך 

1.8.14 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה 
 על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות 
ימות קי

 )תב"ע(

הקמת 
גדר או 

 קיר תומך 

 לתקנות: 5סעיף 
לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך 

אם הם עונים על הדרישות 
 הבאות: 

גובהה של גדר לא  .1
מ'  1.5יעלה על 

מפני הקרקע בשני 
צדי הגדר, וגובהו 
של קיר תמך לא 

 מ'.  1.0יעלה על 
הקמתם לא תותר  .2

בחזית הבניין 
הפונה לרחוב, או 

ורי לשטח ציב
)פארק, דרך, מבנה 

 ציבורי וכדומה(.
יש לוודא שהקמת  .3

הגדר לא תפגע 
בתשתיות תת 

קרקעיות או 
 בזרימת הניקוז.

אם בשל הקמת  .4
הגדר נוצרו הפרשי 

גבהים המחייבים 
מעקה  כאמור 

 2.100בפרט 
בתוספת השנייה 
לתקנות התכנון 

והבניה, יותקן מעל 
הגדר או הקיר 
מעקה כאמור 
 בתקנות אלה.

 -גדר פלדה לגבי  .5
יש להתאימה לתקן 

 .4273ישראלי מס' 

*ההנחיות הנ"ל לגביי גדר המפרידה 
 בין חלקות  מגורים.

*גדר הפונה לרחוב/ דרך או שטח 
 ציבורי אינה פטורה מהיתר.

.גוון הגדר וחומריה ישתלבו עם 1
הסביבה ותהיה מבלוקים או בטון  

בחיפוי טיח , או בחיפוי אבן )טבעית או 
או מחומרים קלים כגון עץ  מלאכותית(,

ומתכת ובלבד שהגדר תהיה עמידה 
 ויציבה, ולא תהווה סכנה או הפרעה.

.גדר  הפונה לכיוון מגרש ציבורי 2
שאינו מדרכה או כביש אינה פטורה 

 מהיתר.
.יש למדוד החלקה ע"י מודד מוסמך 3

בטרם ביצוע העבודות על מנת לוודא כי 
 העבודה מבוצעת בתחום החלקה.

ודה תבוצע בתכנון ופיקוח של .העב4
 מהנדס מוסמך.

גדר לטובת כלל  -.בבית משותף5
הדיירים תהיה בהסכמת ועד הבית 

 ורוב בעלי הזכויות.
.בגידור לשימוש פרטי בשטח משותף 6

 , נדרשת הסכמה של כל בעלי הזכויות.

אין חובת 
 דיווח

 53גב/
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 תקנותתנאים ע"פ  העבודה
הפטור מהיתר בכפוף 

 המרחביות. להנחיות
תקנות אלו החל 

 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה על 
 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

הקמת 
גדר או 

קיר תומך 
 המשך   -

 מ'.  1.5ל .גובה הגדר לא יעלה ע7 
 .הגדר תחופה משני צידייה.8
.באזור שבו כבר יש "שפה עיצובית" לגדרות 9

כלומר יש הרבה גדרות  -)שהותרו ע"י הועדה(
דומות זו לזו בכל הקשור לחומרי גמר ועיצוב 

הגדר, יש להתאים את הגדר ל"שפה 
 העיצובית" של האזור.

.לא תותר הקמת גדר מבלוקים, שאינה 10
כל  גדר בנויה  )בלוקים או מטויחת, בראש 

בטון( יש להניח "קופינג" )שורה מסיימת של 
 הגדר( מאבן טבעית או מלאכותית.

  
.לא תותר בניית גדרות פח, בכל צורת 11

עיבוד, למעט גדרות זמניות סביב אתר בנייה, 
 במהלך תקופת הבנייה.

.רגל קיר תומך, בצידה הארוך יהיה לכיוון 12
 הקצר לשכנים.המגרש המבוקש והחלק  

.במידה שנדרש קיר תמך כך שגובה הגדר 13
יש לדרג   -מ' 1.5יחד עם קיר התמך עולה על 

את הקיר כלפי החלק הגבוהה ולייצר טרסה 
 ס"מ לגינון. 40ס"מ ועומק  30ברוחב של 

.העתקת תשתיות או פגיעה בתשתיות 14
נדרשת/נגרמת לצורך ביצוע המתוכנן תהיה 

ונו ובתאום עם באחריות המבקש ועל חשב
 אגף ההנדסה.

.כל הקמת קיר תומך וגדר בגבולות חלקה, 15
 יבוצע בתחום מגרש המבקש. 

  אין חובת דיווח
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הפטור מהיתר  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
 בכפוף להנחיות המרחביות.

 1.8.14תקנות אלו החל מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 גבעתייםהועדה המקומית 

ההנחיות חלות באם אין תכנית 
 שחלה על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

גידור 
מתקן 

 תשתית 

 לתקנות: 8סעיף 
לא יידרש היתר לגדר במתקן 

תשתית אם היא עונה על הדרישות 
 הבאות: 

.גדר היקפית למתקן תשתית 1
רישות תקן ישראלי מס' תעמוד בד

מ'  3.0, וגובהה לא יעלה על 4273
 מעל פני הקרקע, משני צדי הגדר;

.גובהה של גדר פנימית במתקן 2
 מ'. 3.0תשתית לא יעלה על 

.אם הגדר נבנית בתחום דרך, ניתן 3
לבנות אותה מחומרים קלים, אבל 

 לא אטומה.

חלה חובת  
דיווח רק על 
הקמת גדר 
בתוואי דרך 

 בידי גוף
המנוי בסעיף 

)ד(  261
 לחוק.

 53גב/

שער, או 
מחסום 
כניסה 
 לחניה 

 לתקנות: 10סעיף 
לא יידרש היתר לבניית שער או 

הקמת מחסום בכניסה לחניה אם 
 הם עונים על הדרישות הבאות: 

.מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי 1
 .21.03חלק  900מוסמך לפי תקן 

.המחסום או השער ייבנו בתחום 2
ולא יבלטו ממנו החוצה גם המגרש, 

 כאשר הם פתוחים
.הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או 3

 דרך החניה

ההגדרות הבאות לגביי כניסה לחניון •
 משותף בבתים בבניה רוויה.

.גובה השער בגובה הגידור עד 1
מ',  מחומרים: ברזל /  1.50

 אלומיניום / עץ.
.גוון השער וצורתו יהיו בהתאם 2

 לאופי הסביבה.
.השער על כל חלקיו יהיה בתחום 3

החלקה ולא ייגרר או יפתח על 
 המדרכה אלא בתוך תחום החלקה.

.לבניינים בבנייה רוויה ניתן יהיה 4
להקים מחסום עולה ויורד בתחום 

 המגרש .
.מיקום השער, וחזיתו ייקבעו ע"י 5

 מודד מוסמך מטעם המבקש.

אין חובת 
  דיווח
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ים ע"פ תנא העבודה
הפטור  תקנות

מהיתר בכפוף 
להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל 

 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה 
 על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

גגון, סככת 
סוכך  צל,

מתקפל 
 )מרקיזה( 

 11סעיף 
 לתקנות:

לא יידרש היתר 
לגגונים, סככות 

צל ולסוככים אם 
הם עונים על 

הדרישות 
 הבאות: 

. המחובר 1
בלפחות אחת 

 מפאותיו למבנה.
.הם בולטים לא 2

מטר  2.0-יותר מ
מקיר המבנה 

 אליו הם צמודים
.סוכך מתקפל 3

)מרקיזה(, במצבו 
המקופל, לא 

יבלוט מהקיר 
 50תר מאשר יו

 ס"מ;
.סככת צל, 4

שאיננה צמודה 
למבנה, תהיה 

בנויה מעמודים 
וביניהם פרוש 

אריג. המרחק בין 
העמודים  2כל 

 5.0יהיה עד 
מטר, ומשקל 

אריג הקירוי לא 
 3.5יעלה על 

ק"ג/מטר רבוע. 
גובה הקרוי לא 

 3.0יעלה על 
 מטר.

.למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים 1
זכויות בנייה עודפות. צריך שיהיו במגרש 

הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה 
על המגרש, יש לוודא שלא כל הזכויות 
שנקבעו מוצו כבר לעת בניית המבנה 

שאליו רוצים להצמיד את הגגון, או 
מבנים אחרים במגרש יש להתעדכן 

במשרדי הוועדה המקומית אם יש 
 במגרש זכויות בנייה או לא.

ככת הצל או סוכך .יש לוודא כי גגון, ס2
שנבנים באזורי מגורים יותירו לפחות 

מטר בין הקצה שלהם לבין גבול  1.5
מ' מגבול המגרש הקדמי 3-המגרש, ו
 והאחורי. 

.רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים 3
 מרוחב הכניסה שעליה מגן.

.גגונים וסוככים לא יחרגו ממסגרת קווי 4
 הבניין שנקבעו בתכנית לאותו מגרש. 

א תותר התקנת גגונים , סוככים .ל5
וסככות צל אלא בחצרות של בתים 

צימודי קרקע או גגות של בניינים בבנייה 
 רוויה.

.בבית משותף תותר התקנת סוכך 6
מתקפל גם במרפסות רק לאחר 

שמרבית הדיירים סיכמו ביניהם על 
מראה אחיד לסוככים המתקפלים, הציגו 

זאת ליחידת ההנדסה , ובנו בהתאם 
 יעה האחידה ובאותו גוון אריג.לקב

.כל גגון יכלול שוליים מעובדים 7
המסתירים את שולי החיפוי 

 והקונסטרוקציה.
 . גגונים יבנו מחומרים קלים.8
. במידה וקיימים  בבית משותף גגונים 9

ו/או סככות שאושרו, ניתן יהיה להקימם 
בהתאם לפרט שכבר קיים במבנה ע"מ 

 יין.לשמור על אחידות וחזות הבנ

שטחו של  אם
הגגון, סככת 

הצל או הסוכך 
 20עולה על 

לדווח יש מ"ר, 
לוועדה 

המקומית על 
בניית הגגון, 

בטופס המיועד 
לכך. את הטופס 

ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר 
האינטרנט של 
הועדה ומאתר 
 משרד הפנים 

יש לצרף לטופס 
: 

אישור של 
מהנדס מבנים 

המעיד כי הגגון, 
סככת הצל או 

עוגנים הסוכך מ
כראוי למבנה, 

ואין חשש שהם 
 יפלו .

  519גב/מק/
 

 2002גב/מק
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העבוד
 ה

 תקנותתנאים ע"פ 
הפטור מהיתר בכפוף 
 להנחיות המרחביות.

תקנות אלו החל 
 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה 
 על השטח

 1.8.14ך החל מתארי

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות קיימות 
 )תב"ע(

מצלל
ה 

)פרגו
 לה( 

 לתקנות: 12סעיף 
לא יידרש היתר לבניית 

מצללה אם היא עונה 
 על הדרישות הבאות: 

 
היא ללא קירות, . 1

נתמכת ע"י עמודים 
בלבד, ומשטח ההצללה 

שלה )הסכך, החלק 
 שמטיל צל( איננו אטום. 

 
 
המרווחים בין .2

החלקים האטומים של 
משטח ההצללה 
מחולקים באופן שווה, 

 40%ומהווים לפחות 
 משטחו. 

.פרגולה מאלמנטים ניידים שקופים 1
 לא כלולה בפטור.

 .פרגולה מבטון לא כלולה בפטור.2
.מצללות על גגות מבנים תהיינה 3

צבועות בצבעים התואמים לצבעי 
 המבנה.

תיסוג לפחות  .פרגולה על גג המבנה4
 –מ' ממעקה הגג לחזית הרחוב ו  1.2
 מ' ליתר החזיתות. 0.6

.תותר הקמת מצללה בחצרות 5
הפרטיות של הבתים ,ובשטח הגג 

הצמוד לחדרי היציאה לגג או לדירת 
 הגג.

.מיקום הקמת הפרגולות יהיה 6
בהתאם למצוין בתכנית בניין עיר 

 )תב"ע(. 
.שטח המצללה שיבנה על הגג הצמוד 7
מ"ר לכל יח"ד או על  23א יעלה על ל

שליש משטח הגג הצמוד, הכל לפי 
 הגדול מבניהם.

.שטח המצללה שתבנה בחצר פרטית 8
מ"ר לכל יח"ד או על  15לא יעלה על 

חמישית משטח החצר הצמודה, הכל 
לפי הגדול מבניהם, ובלבד ששטח 

 מ"ר. 30המצללה לא יעלה על 
.המצללה תהיה ממוקמת בצמוד 9

 במפלס יחידת הדיור(.למבנה )
מ'  3.5.גובה המצללה לא יעלה על 10

 ולא יותר מגובה הקומה הרלוונטית.
.בחצרות פרטיות )צמודות( תותר 11

מ' או  2.5-הקמת מצללה החורגת מ
)לפי הנמוך בין השניים(,מהרווח  40%

 בצדו הקדמי ו/או האחורי של המגרש.
.חומרי הבניה של המצללה יהיו 12

 ת, אלומיניום וכד' (.קלים )עץ, מתכ
.חישובים סטטיים ותצהיר מהנדס 13

 כולל רישיון.

יש לדווח לוועדה 
המקומית על 

בניית המצללה, 
בטופס המיועד 

 לכך. 
את הטופס ניתן 
למצוא ולהוריד 

מאתר האינטרנט 
של הועדה 

ומאתר משרד 
 הפנים.

יש לצרף  
להודעה אישור 

של מהנדס 
מבנים המעיד כי 
המצללה מעוגנת 

טב לקרקע או הי
למבנה, ואין 

חשש 
 שתתמוטט.

 2002גב/ 
 /ד'353גב/ 
 /ה'353גב/מק/ 
 550גב/מק/ 
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תנאים ע"פ  העבודה
הפטור  תקנות

מהיתר בכפוף 
להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל 

 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

על  ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה
 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

שימושים 
נלווים 

 למבנה 

 13סעיף 
 לתקנות:

לא יידרש היתר 
לבנייה או התקנה 

של פרטי עזר, 
כגון גופי תאורה, 

מצלמות אבטחה, 
מתקן חנייה 

לאופניים ורכיבים 
דומים אם הם 

עונים על 
 ת הבאות: הדרישו

.הם לא מוגדרים 1
כ"שטחי בניה" 
בתקנות חישוב 

 השטחים;
.אין צורך בבניית 2

מבנה לשם 
התקנתם )אבל 

מותר עמוד 
 נושא(;

.אם הם 3
מותקנים על גג או 
קירות של מבנה, 

משקלו של כל 
פריט לא עולה על 

 ק"ג; 50
.אם הפריט הוא 4

 –עמוד תאורה 
גובהו לא עולה על 

 מטר.  6.0

טחה, ימוקמו בצמוד למבנה ולא מצלמות אב
  ס"מ 50יבלטו מהקיר יותר מ 

  אין חובת דיווח
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 תקנותתנאים ע"פ  העבודה
הפטור מהיתר 
בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל 

 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ל ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה ע
 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

 14סעיף  שילוט
 לתקנות:

לא יידרש היתר 
להצבת שלט אם 

היא עונה על 
 הדרישות הבאות: 

.שטחו לא עולה 1
מטר  1.2על 

רבוע, ומשקלו לא 
 ק"ג. 20עולה על 

 .השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני.1
.הצבת שלטים באתר בנייה חייבת להיות 2

בתחום המגרש בלבד, באזור אחד מרוכז, 
צמוד לגדר, קרוב ככול הניתן למשרד 

המכירות של הקבלן )אם יש כזה ( השלטים 
 יהיו בגובה הגדר בלבד.

אין חובת 
 דיווח

 53גב / 

מתקן אצירת 
 אשפה 

 15סעיף 
 לתקנות:

נפחו לא יעלה על  
 ליטר. 50

צבו בתוך המגרש ,בחצר או .הפחים יו1
בתוך נישות בגדר הקדמית,  ויאפשר הצבת 

זרמים  3 -פחים להפרדת פסולת בחלוקה ל
 לפחות.

.מיקום המתקן, מידות המתקן, פרטי 2
המתקן ותכולתו יתואמו עם מח' תברואה 

ויבוצעו בהתאם להנחיותיהם, קבלת אישורם 
 ובהתאם להוראות חוק העזר גבעתיים.

אשפה מחייב הסכמת רוב .מתקן אצירת 3
 (.51%הבעלים בחלקה )

אין חובת 
 דיווח

 53גב / 
גב / מק / 

2002 

מכונה 
לאיסוף מכלי 

 משקה 

 16סעיף 
 לתקנות:

יידרש היתר 
להתקנת מכונה 

לאיסוף מכלי 
משקה בקיר 

חיצוני של בניין, 
בחזית הפונה אל 

מחוץ לבניין, ואינה 
חורגת מקו הבניין 

 ס"מ. 10-יותר מ

בת אין חו 
  דיווח
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הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל מתאריך 

1.8.14 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית 
 שחלה על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות קיימות 
 )תב"ע(

החלפת 
רכיבים 
 בבניין 

 לתקנות: 20סעיף 
לא יידרש היתר להחלפת 

רכיבים בבניין אם 
ההחלפה עומדת בתנאים 

 הבאים:
.הרכיב ניתן להחלפה 1

ברכיב      אחר בעל מידות 
זהות, כגון רעפים, חלונות, 

צנרת מים, כבלי חשמל, 
כבלי תקשורת וכן החלפת 

חזיתות במבנה חיפוי אבן ב
 פשוט.

. הרכיב החדש הוא בעל 2
מידות זהות לרכיב 

שהוחלף, יותקן במיקומו 
של הרכיב שהוחלף, וככל 
שמדובר בהחלפת חיפוי 

הדבר  –אבן של מבנה 
יתאפשר רק במבנה 

 קומות. 2שגובהו עד 
. אם נקבעו הנחיות לגבי 3

הרכיב )חומר, גודל, צורה 
 –וכו'( בהיתר או בתכנית 

 בהנחיות הללו. יש לעמוד
. למרות מה שנאמר 4

בסעיפים הקודמים, כאשר 
הרכיב המקורי היה עשוי 
מאסבסט, חובה להחליף 
אותו ברכיב שאיננו עשוי 
אסבסט, ולקבל לשם כך 

את אישור הוועדה הטכנית 
)ה( לתקנות 29לפי תקנה 
 אבק מזיק.

.החלפת רכיבים תבוצע ע"י 1
גורם מקצועי שהוסמך  לכך 

 ם המחייבים.ובכפוף לתקני
.פינוי הרכיבים שהוחלפו לאתר 2

 פסולת מורשה/מחזור. 
. החלפת הרכיבים במבנה 3

יהיה זהה/דומה לרוב הגוונים 
 של הרכיבים הקיימים.

  אין חובת דיווח
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הפטור מהיתר  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
 בכפוף להנחיות המרחביות.

 1.8.14תקנות אלו החל מתאריך 

הנחיות 
חביות מר

 מחייבות
הועדה 

המקומית 
 גבעתיים

ההנחיות חלות 
באם אין תכנית 

שחלה על 
 השטח

החל מתאריך 
1.8.14 

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות קיימות 
 )תב"ע(

החלפת 
מיכל גז 

 תת קרקעי 

 לתקנות: 21סעיף 
לא יידרש היתר כאשר מחליפים 

 –מיכל גז קיים במיכל אחר )לדוגמה 
כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים 

 הבאים:
 .המיכל המקורי הותקן על פי היתר1
. תכולתו המרבית אינה עולה על 2

 טון. 20
. מיקום המיכל וגודלו לא השתנו 3

 ובהתאם להיתר המקורי.
מתקנים  158.לפי תקן ישראלי ת"י 4

לגזים פחמימנים מעובים המסופקים 
 בתוך מיכלים מטלטלים.

צעת ע"י מי שיש לו .העבודה מבו5
רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג 

העבודה, בהתאם לתקנות הגז 
)בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים 

 2006 –בעבודות גפ"מ(, התשס"ו 
. החלפת המיכל תבוצע בליווי 6

מפקח עבודה כנדרש ויתקבל אישורו 
כבתוספת השנייה לתקנות התכנון 

 והבניה

באחריות 
המתקין לקבל 

מת את הסכ
 הדיירים.

יש לדווח לוועדה 
המקומית ולרשות 
הכבאות המקומית 

על החלפת המיכל,  
יום לאחר  45תוך 

התקנתו, בטופס 
המיועד לכך. את 

הטופס ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר 
האינטרנט של 

הועדה או של משרד 
 הפנים.

 יש לצרף לטופס:
את אישורו של 
 מפקח העבודה
תשריט מיקום 

המיכל וצילום של 
 יכלהמ
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מבנים 
 טכניים 

 לתקנות: 22סעיף 
אינו מיועד לשהות בני  .1

 אדם
.הוא נבנה בשטח המיועד 2

למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני 
לניטור אויר ומבנה טכני להגנה 

קטודית, שניתן לבנות גם בשטחים 
 אחרים

מ"ר )חוץ  6.0. שטחו לא יעלה על 3
ממבנה טכני לניטור אויר במקום שם 

לפי חוק אויר נקי, נדרש ניטור 
, ששטחו לא יעלה  2008-התשס"ח

מ"ר(; וגובהו לא יעלה על  7.5על 
 מטר; 3.0

יש לדווח לוועדה  
המקומית ולרשות 
הכבאות המקומית 

על הקמת מבנה 
יום  45טכני, תוך 

לאחר התקנתם, 
בטופס המיועד לכך. 

את הטופס ניתן 
למצוא ולהוריד 

מאתר האינטרנט 
של הועדה או של 

 הפנים.משרד 
אם יש צורך באישור 

לפי חוק הקרינה, 
 הוא יצורף להודעה.

 53גב / 
 2002גב/ מק / 

 ד353גב / 

 
 
 
 

הפטור מהיתר  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
 בכפוף להנחיות המרחביות.

 1.8.14תקנות אלו החל מתאריך 

הנחיות מרחביות 
 מחייבות

הועדה המקומית 
 גבעתיים

ההנחיות חלות באם 
חלה על אין תכנית ש

 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

מתקן 
פוטו 

 וולטאי 

 לתקנות:  24סעיף 
לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו 

וולטאי )מערכת לייצור חשמל 
 מאנרגיה סולארית( בתנאים הבאים:

.ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי 1
 62548מס' 

 50ספק המתקן אינו עולה על .ה 2
 ק"ו למבנה

.המתקן יוקם על גג מבנה שהוקם 3
כדין. אם המבנה הוא בעל גג שטוח 

המתקן לא יבלוט ממעקה הגג, ואם  –
המתקן ייבנה ככל  –בעל גג משופע 

 שניתן בצמוד לשיפוע הגג.
.נותר מקום על גג אותו מבנה לכל 4

מתקן אחר הנדרש על פי החוק 
ה: למתקן סולארי והתקנות )לדוגמ

 לחימום מים לצריכה ביתית

.לא תותר התקנת 1
מתקנים פוטו וולטאים 

אם הם מסנוורים 
ואינם עומדים בתקן 

 הקרינה. 
.התקנת  מתקנים 2

פוטו וולטאים תבוצע 
עפ"י תקן נדרש וע"י 

בעל מקצוע שהוכשר 
 והוסמך לכך. 

יש לדווח לוועדה 
המקומית ולרשות 

הכבאות המקומית על 
המתקן, תוך  התקנת

יום לאחר  45
התקנתם, בטופס 
המיועד לכך. את 

הטופס ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר 

האינטרנט של הועדה 
 ובאתר משרד הפנים. 

יש לצרף להודעה 
אישור של מהנדס 

חשמל מוסמך לתנאים 
שנקבעו כאן, ואישור 

של מהנדס מבנים 
בדבר יכולתו של הגג 

לשאת במשקלו של 
המתקן, וכי המתקן 

 ב. יצי
יש לדווח על הקמת 

מתקן פוטו וולטאי גם 
 לרשות הכבאות
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מבנה 
 זמני 

 לתקנות: 25סעיף 
לא יידרש היתר למבנה זמני )כגון 

מכולה, אוהל או סככה( אם הוא עומד 
 בתנאים הבאים:

.הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש 1
 למגורים

.הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד 2
 כן יפורקיום בכל שנה, ולאחר מ 120

 מטר רבוע 50.שטחו אינו עולה על 3
.גובהם של אוהלים וסככות לא 4

מטר. המפתח בין  3.0יעלה על 
העמודים באוהלים וסככות לא יעלה 

מטר, ומשקל הקרוי לא יעלה  5.0על 
 ק"ג למטר רבוע 3.5על 

באזורי מגורים לא 
תותר הצבת מכולות, 

גם זמניות, למעט 
באתרי בנייה ובתיאום 

 ף ההנדסה.עם אג

המבנה מיועד  אם
להיות מוצב לתקופה 

ימים, יש  10העולה על 
לדווח על הצבתו 

לוועדה המקומית. 
יש  –במקרה כזה 

תוך לדווח על הצבתו 
יום לאחר הבנייה,  14

ולציין בדיווח מתי 
המבנה הוקם, ומתי 

הוא יפורק. את הדיווח 
יש לבצע באמצעות 

הטופס המיועד לכך, 
יד שניתן למצוא ולהור

מאתר האינטרנט של 
הועדה או של משרד 

 הפנים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל מתאריך 

1.8.14 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים
ההנחיות חלות באם אין 
 תכנית שחלה על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
ל פי החוק החל ע

 1.8.14מתאריך 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

סגירה 
 עונתית 

 לתקנות: 26סעיף 
לא יידרש היתר לסגירה 

עונתית של בתי אוכל )מפני 
הקור או החום( אם היא 
 עומדת בתנאים הבאים:

.היא עשויה חומרים קלים, 1
ומוצבת רק בחלק מחודשי 

השנה ובהתאם לרישיון עסק 
ן העסק בתוקף כקבוע ברישיו

 או הנחיות מחוק העזר.
.היא כפופה להנחיות 2

שנקבעו בתכנית הייעודית 
לסגירה עונתית שאושרה 
במרחב התכנון הרלבנטי 
)ולהפך: אם אין במרחב 

התכנון תכנית תקפה 
הקובעת הוראות לסגירה 
עונתית של בתי אוכל, אין 

 פטור מהיתר!(. 

.ביצוע סוכך עונתי  בהתאם 1
 גב/מק   527לתב"ע 

.הקמת סוכך ופירוקו בתום 2
העונה חייבת בדיווח ע"י 
למחלקת רישוי עסקים, 

 14נכסים, מחלקת פיקוח עד 
ימים ממועד ההקמה לרבות 

צירוף כלל המסמכים 
 527הנדרשים בתב"ע 

 גב/מק.
.במידה וקיים צורך לפילוס 3

השטח )ברצפה נוספת( 
והמיועד לכיסאות/הצבת 

הסוכך יש לקבל אישור מח' 
מח' רישוי עסקים נכסים ו

 ובלבד שיהיה נגיש.

יש לדווח על הצבתו 
יום לאחר  14תוך 

הבנייה, ולציין בדיווח 
מתי המבנה הוקם, 

ומתי הוא יפורק. את 
הדיווח יש לבצע 

באמצעות הטופס 
טופס המיועד לכך : 

דיווח על עבודה 
 פטורה מהיתר

אל טופס הדיווח 
יצורפו מסמכים 

בהתאם לדרישות 
ך התב"ע, לנוחיות
מצורפים באתר 

הועדה טפסים ופירוט 
 סגירה עונתיתבנושא: 

527 
 גב/מק 
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עבודות 
 זמניות 

 לתקנות: 27סעיף 
לא יידרש היתר לביצוע 
עבודות זמניות הנלוות 
לסלילת דרך, הנחת קו 

תשתית תת קרקעי )שאיננו 
קו גז( והקמת מתקנים נלווים 

לאלה, אם הן עומדות 
 בתנאים הבאים:

"י המדינה, .הן מבוצעות ע1
רשות מקומית, או מי שעובד 

עבורן )ראו פירוט בסעיף 
)ד( לחוק התכנון 261

 והבנייה(;
.הן לא בתחום הסביבה 2

מ' מקו החוף,  300החופית )
או פחות(, אלא אם הן בתחום 

מתקן תשתית. במקרה כזה 
הן מותרות גם בסביבה 

 החופית;

יש לדווח לרשות  
המקומית על ביצוע 

-וחר מהעבודות לא יא
יום לפני ביצוע  15

העבודה, בטופס 
המיועד לכך. את 

הטופס ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר 

האינטרנט של הועדה 
 או ממשרד הפנים.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל מתאריך 

1.8.14 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 קומית גבעתייםהועדה המ

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה על 
 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק החל 

 1.8.14מתאריך 

תכניות קיימות 
 )תב"ע(
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 לתקנות: 29סעיף  מחסן
לא יידרש היתר להקמת 

מחסן, אם הוא עומד 
 בתנאים הבאים:

.לכל יחידת דיור ניתן 1
להקים מחסן אחד בלבד, 

 ים קלים;ומחומר
.שטח המחסן אינו עולה 2

 ;2X3מטר רבוע ) 6על 
2.5X2.4 ;)'וכו 

.המחסן לא מחובר 3
לתשתיות מים, ביוב, חשמל 

 וכדומה;
.המחסן לא הוקם בשטח 4

המיועד לחניה, או במרפסת 
 לא מקורה בחזית הקדמית. 

.מיקום מחסן בבית פרטי בצמוד למבנה 1
בתחום קווי הבניין ולא לחזית הרחוב, 

תאם לתב"ע, על מנת למנוע פגיעה בה
 אסטטית. 

.בבית משותף לא תתאפשר חריגה 2
מהקונטור של קומת העמודים המפולשת 

 וקווי הבניין.
.מיקום מחסן בקומת עמודים  בתנאי 3

שלא יראה/ ייחשף  לתחום החזית 
 הראשית של הבניין.

. לא ימוקם מחסן בגבול מגרש בבניין 4
"פ המשותף אלא בקומה המפולשת ע

 2002מחסנים וגב'  550-תכנית גב
 במרתפים.

. עמידה בתו תקן של היצרן או לחלופין 5
 עמידה בתקרן כיבוי אש.

יש לדווח לרשות 
המקומית על 

הקמת המחסן, 
יום  45תוך 

ממועד הקמתו, 
בטופס המיועד 

לכך. את הטופס 
ניתן למצוא 

ולהוריד מאתר 
האינטרנט של 
הועדה או של 
 משרד הפנים.

   519גב/מק/
  2002גב/מק/

 53גב/
 406גב/

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקנותתנאים ע"פ  העבודה
הפטור מהיתר בכפוף 
 להנחיות המרחביות.

תקנות אלו החל מתאריך 
1.8.14 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית 
 שחלה על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
פי החוק על 

החל מתאריך 
1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(
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מבנה 
 לשומר 

 לתקנות: 30סעיף 
לא יידרש היתר להקמת 

מבנה לשומר אם הוא 
מבנה יביל, ששטחו אינו 

מטר רבוע,  4.0עולה על 
 2.2וגובהו אינו עולה על 

 מטר.
.חיבורי התשתית 2

למבנה יהיו תת קרקעיים 
ככל שיתאפשר ובאישור 

 לכך. גורם המוסמך
.מבנה לשומר במוסד 3

יוקם בהתאם    -חינוכי 
להנחיות משרד החינוך 
 והנחיות קב"ט העירייה. 

  אין חובת דיווח 

ריצוף, 
מסלעות 
ועבודות 

 פיתוח 

 לתקנות: 31סעיף 
לא יידרש היתר לביצוע 

עבודות ריצוף, בניית 
מסלעות ופיתוח שטח אם 

הם עומדים בתנאים 
 הבאים:

רות .הם לא כוללים קי1
תמך או מסלעות 

 מטר. 1.0-הגבוהים מ
.הם לא פוגעים במערך 2

 הניקוז הקיים;

.הריצוף אפשרי בכל סוג של חומר 1
שהוא ומלבד שנושא תו תקן 

ישראלי, וביצועו ע"י איש מקצוע 
 מוסמך.

.בנוסף לתנאי התקנות, יש לעמוד 2
 בתנאים הבאים:

א. הם לא פוגעים בשבילי גישה 
 לנכים / נגישות.

 הם לא פוגעים בעצים קיימים.ב. 
 ג. הם לא פוגעים בתשתיות קיימות.
ד. במידה ופיתוח השטח מבוצע על 

גבי שטח משותף, באחריות 
המבקש לקבל את הסכמת השכנים 

 לפי הוראות חוק המקרקעין
שטח  20%ה. יש להשאיר לפחות 
 אדמה מגונן ללא חיפוי.

מ' מגבול  1-ו. לא יותר חיפוי עד כ
 הרחוב. המגרש בחזית

  אין חובת דיווח

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תקנותתנאים ע"פ  העבודה
הפטור מהיתר 
בכפוף להנחיות 

 המרחביות.
תקנות אלו החל 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית שחלה על 
 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק 

מתאריך  החל
1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(
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 1.8.14מתאריך 

שיפור 
 נגישות 

 32סעיף 
 לתקנות:

לא יידרש היתר 
ביצוע דרך גישה 
או כבש )רמפה( 

המיועדים לשיפור 
נגישות, כל עוד 

הם נועדו לאפשר 
לבעלי מוגבלויות 

לעלות/לרדת 
בהפרש גובה 

שאינו עולה על 
 מטר. 1.2

.תכנון שיפור הנגישות יערך ע"י מי 1
יועץ נגישות מתו"ס  -ך לכך שהוסמ

ובסיום העבודה אישור ביצוע של יועץ 
 הנגישות בהתאם לתכנון.

.באחריות המבקש על שטח משותף יש 2
 לקבל את הסכמת רוב הבעלים.

.אין לפגוע בתשתיות קיימות לרבות 3
 עצים.

  אין חובת דיווח

אנטנות, 
צלחות 
 ותרנים 

 33סעיף 
 לתקנות:

לא יידרש היתר 
טנות, להצבת אנ

צלחות קליטה 
ותרנים אם הם 

עומדים בתנאים 
 הבאים:

.תורן לאנטנה 1
לקליטת שידורי 

רדיו וטלוויזיה 
יעמוד בתקן 
, 799ישראל מס' 

וגובה התורן לא 
מטר  6.0יעלה על 

מפני המישור עליו 
 הוא מוצב;

.קוטר צלחת 2
לקליטת שידורי 

טלוויזיה באמצעות 
לווין לא עולה על 

 מטר;  1.2
ה או .האנטנ3

הצלחת לא הוצבו 
על גג מקלט או 

 בריכת מי שתיה;

.צלחות לוין / תרנים/ אנטנות ימוקמו על 1
 גג המבנה בלבד ובחלקו הפנימי.

.אם חלה במרחב התכנון, או בחלק 2
ממנו, תכנית הכוללת הנחיות לעניין 

אנטנות וצלחות לווין, כדאי להזכיר אותה 
כאן. הוראותיה ממשיכות לחול, והן 

 ת על האמור בתקנות הפטורגוברו

גובה התורן  אם
 3.0עולה על 

מטר, יש לשלוח 
הודעה לרשות 
המקומית על 
הקמת התורן 

יום  45תוך 
ממועד הקמתו, 
בטופס המיועד 

לכך. את הטופס 
ניתן למצוא 

ולהוריד מאתר 
האינטרנט של 
הועדה או של 
 משרד הפנים. 

 53גב / 
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 תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר הפטור 

בכפוף להנחיות 
 המרחביות.

תקנות אלו החל 
 1.8.14מתאריך 

 מחייבותהנחיות מרחביות 
 הועדה המקומית גבעתיים

ההנחיות חלות באם אין תכנית 
 שחלה על השטח

 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
 1.8.14על פי החוק החל מתאריך 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

הוספת 
אנטנה למתקן 

 שידור קיים

 לתקנות: 34 סעיף
התקנת הרכיב 

נעשתה ע"י בעל 
רישיון לפי חוק 

 הבזק;

יש לשלוח הודעה לרשות  
המקומית על הוספת הרכיב, תוך 

יום ממועד הקמתו, בטופס  45
המיועד לכך. את הטופס ניתן 

למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט 
 של הועדה או של משרד הפנים.

לדיווח על הוספת הרכיב יש לצרף 
מומחה על הקרינה כי אישור של ה

ההוספה לא משנה את טווח 
הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע 

 לאותו מתקן.

 

אנטנה על 
 עמוד חשמל

 לתקנות: 35סעיף 
לא יידרש היתר 

להתקנת אנטנה על 
עמוד חשמל, אם 
היא נועדה לצורך 

תפעול רשת 
החשמל בלבד, 

ואורכה אינו עולה 
 מטר. 1.0על 

  אין חובת דיווח 

דידה תורן למ
 מטאורולוגית

 לתקנות: 36סעיף 
לא יידרש היתר 

להקמת תורן 
למדידה 

מטאורולוגית אם 
גובהו לא עולה על 

 מטר. 10.0

  אין חובת דיווח 

תורן ומתקן 
 ניטור רעש

 לתקנות: 37סעיף 
לא יידרש היתר 

להקמת תורן ומתקן 
ניטור רעש, המוקם 
בתוך מתקן הנדסי, 
וגובהו אינו עולה על 

 מטר; 7.0

 3.0גובהו של התורן עולה על  אם 
מטר, יש לשלוח הודעה לרשות 

יום  45המקומית על הקמתו תוך 
ממועד ההקמה, בטופס המיועד 

לכך. את הטופס ניתן למצוא 
ולהוריד מאתר האינטרנט של 
 הועדה או של  משרד הפנים.
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הפטור  תקנותתנאים ע"פ  העבודה
מהיתר בכפוף להנחיות 

 ות.המרחבי
תקנות אלו החל מתאריך 

1.8.14 

הנחיות מרחביות 
 מחייבות

הועדה המקומית 
 גבעתיים

ההנחיות חלות באם 
אין תכנית שחלה על 

 השטח
 1.8.14החל מתאריך 

 חובת דיווח
על פי החוק החל מתאריך 

1.8.14 

תכניות 
קיימות 
 )תב"ע(

אנטנה 
לחובבי 

 רדיו

 לתקנות: 28סעיף 
לא יידרש היתר להקמת 

ומתקן של חובבי רדיו תורן 
אם הוא עומד בתנאים 

 הבאים:
.הוא תואם תקן ישראלי 1

, גובהו אינו עולה 799מס' 
מטר מפני המישור  9.0על 

עליו הוא הוקם, קוטר בסיס 
ס"מ  4התורן לא עולה על 

וקוטר רום התורן לא עולה 
 ס"מ; 2על 

.ניתן היתר הקמה לתורן 2
לפי חוק הקרינה, וניתן 

על הקרינה אישור הממונה 
המעיד על כך שטווח 

 3.0-הבטיחות האופקי קטן מ
 מטר;

יש לשלוח הודעה לרשות  
המקומית על הקמת התורן 

יום ממועד הקמתו,  45תוך 
בטופס המיועד לכך. את 

הטופס ניתן למצוא ולהוריד 
מאתר האינטרנט של הועדה 

 או של משרד הפנים.
ההודעה נשלחה גם למשרד 

 הביטחון;
ו המסמכים להודעה יצורפ

 הבאים: 
א. עותק מאישור הממונה על 

 הקרינה, 
ב. עותק של היתר הקמת 
 המתקן לפי חוק הקרינה, 

ג. רישיון תחנת קשר חובב 
רדיו, ואם גובה האנטנה עולה 

אישור מהנדס  –מטר  3.0על 
 מבנים בדבר יציבותה.

 

הריסה 
 ופירוק

 לתקנות: 39סעיף 
לא יידרש היתר להריסה או 

מבנה/מתקן שלא  לפירוק של
נדרש היתר להקמתו; ולא 

יידרש היתר להריסה או 
לפירוק המתלווים לביצוע 

דרך, או הנחת קו תשתית 
תת קרקעי )למעט קו גז( , 
אם הדרך או קו התשתית 

מבוצעים ע"י הממשלה, 
הרשות המקומית או נציגיהם 

)ד( לחוק 261לפי סעיף 
 התכנון והבניה.

מבנה שיש בו רכיבי 
לפנות את אסבסט יש 

הפסולת לאתר 
מורשה ובהתאם 
להנחיות המשרד 
 להגנת הסביבה.
העבודות יבוצעו 

בהתאם להוראות חוק 
העזר, שימור רחובות 

ובתיאום עם גורמי 
 העירייה הרלוונטיים.

יש לשלוח הודעה על ביצוע 
עבודות ההריסה והפירוק 

יום  45לרשות המקומית תוך 
ממועד ביצוע העבודות, בטופס 

לכך. את הטופס ניתן המיועד 
למצוא ולהוריד מאתר 

האינטרנט של הועדה או של 
 משרד הפנים.

יש לצרף להודעה אישור על 
פינוי הפסולת לאתר פסולת 

 מוכר.
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 הועדה : החלטת
 העיר ברחבי מהיתר לפטור מרחביות הנחיות לקביעת המסמך את לאשר

 .בעיתון תפורסם קביעתן על והודעה שלה האינטרנט באתר יפורסמו מהיתר לפטור המרחביותההנחיות 
 

 

 
 

 

-----------------------------------  
 

 
 התקבלה פה אחד7 ההחלטה

 

 

 

 
 מושיק גולדשטיין, עו"ד אורנה צדוק, אור לי ניב, קוניק, יזהר אופלטקה, איריס אברהם, רן

 

 
 

  עמיחי ברלד7 , ראובן בן שחר,בני רייך, טלי ארגמן וולפסון, ויויגבריאלי,  נעם
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 **  החתימות שלהלן מתייחסת לכל סעיפי הפרוטוקול **    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

          ________________                              _                 ___________________ 

 מהנדסת העיר -אינג' שרית צולשין                                       יו"ר הועדה          -רן קוניק            

 
 


