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תת 2022-371

תקציר סעיפים:
נושא - אישור פרוטוקול : אישור פרוטוקול   .1

תכנית  503-0636571:תכנית מתאר להתחדשות עירונית - צפון מערב גבעתיים .2

נושא - אישור פרוטוקול : אישור פרוטוקול   .1

הוחלט: לאשר  פרוטוקול מישיבת הוועדה להתחדשות עירונית מס' 59  מיום 13.6.22.

מרחב תכנון מקומי גבעתיים

תכנית  503-0636571: תכנית מתאר להתחדשות עירונית - צפון מערב גבעתיים .2

רקע

תכנית המתאר לרובע צפון מערב העיר, חלה על שטח של כ-260 דונם, התחום בין רחובות עליית 
הנוער וערבי נחל במערב, רמת גן בצפון, בית העלמין נחלת יצחק בדרום ורח' אחדות העבודה 
וקק"ל במזרח. התכנית מציעה התחדשות עירונית של כ-2,300 יח"ד קיימות בבינוי טיפוסי של 3-

4ק'  במתכונת של פינוי בינוי אינטנסיבי בכל שטחה, לטובת מגורים ושטחי ציבור בחלקים 
הפנימיים של המתחם ושימושים מעורבים לאורך הרחובות הראשיים, הכוללים: תעסוקה, 

מסחר, מגורים ושטחי ציבור. 

התכנית מאפשרת את התחדשות השכונה ע"י תוספת מקסימלית של 3,250 יח"ד, בבניה מרקמית 
של 9 ק' ובניה מגדלית של 32-40 ק' וכוללת תוספת של כ-63 דונם שטחים בייעודים ציבוריים 
לצורך דרכים חדשות, שצ"פים ומבנ"צ. בין השאר, מאפשרת התכנית את הרחבת בתי הספר 

פטאי, ברנר ותלמה ילין ומציעה תוספת של בתי"ס חדשים בדרום המתחם.

במסגרת תיאומים מול לשכת התכנון בשיתוף יזמי התכנית הוצעה חלופה תכנונית ממתנת, 
המעצימה את  היתרונות הגלומים בתכנית, תוך חיזוק ציר כצנלסון ועליית הנוער בבניה מגדלית 
ובמגוון שימושים ובמקביל הרחבת בתי הספר הקיימים,  יצירת ציר ציבורי צפון-דרום והשענות 
על המטרו ומערכת התחב"צ הסמוכה. מאידך, מוצע מיתון באזורים הפנים שכונתיים, תוך מתן 
מגוון פתרונות להתחדשות מגרשית-מרקמית במתכונת של עיבוי או הריסה ובניה. חלופה זו 
נשענת על תחזית מימוש ריאלי, תוך פינוי של מגרשים בודדים בכל פעם ואפשרות למגוון מסלולי 

התחדשות תוך זיהוי האיכויות והייחוד של האזורים השונים בתכנית.

התכנית עומדת בעקרונות תמא/ 35/ 4: מתחם ה-T יוגדר כ"מתחם אינטנסיבי" שאר האזורים 
"מתחם רגיל" ודרום התכנית הוא "מתחם חריג". התכנית הומלצה להפקדה בועדה המקומית 
בתאריך 28.6.2021, התכנית נקלטה ביום 17.7.2022 בלשכת התכנון. בנוסף, ביום 30.10.2017 

פורסמה הודעה לפי סעיפים 77-78. התנאים המגבילים עתידים לפוג בסוף ספטמבר 2022.
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הוחלט:  להפקיד את חלופת מתכנן המחוז שתתוקן ובתנאים הבאים:

חלופה תכנונית: התכנית ומסמכיה יותאמו לשינויים שחלו בשטח בשנים האחרונות, בדגש על  .1
קידום המטרו והמדיניות לאורך צירי מתע"ן,  וזאת בהתאם לתרשים המצ"ב והעקרונות 

הבאים:

א. העצמת ציר כצנלסון ועליית הנוער (אזור ה-T) במתכונת של "התחדשות מתחמית" בו 
ייקבעו הוראות להכנת תכנית מפורטות לאיחוד וחלוקה, תוך התאמה לעקרונות המדיניות 

המחוזית לאורך צירי מתע"ן והמטרו וקביעת-30% מיחה"ד כדיור מכליל.

מיתון הבינוי באזורים הפנימיים של התכנית מתוך הבנה של איכויות המרקמים וקביעת  ב.
הוראות להתחדשות מגרשית כמסומן בתרשים ובמתכונת תכנית נפחית במסלולים של חיזוק 

ועיבוי או הריסה ובניה. 

הרחבת בתי ספר ומוסדות חינוך קיימים תיכלל בתחום מתחמי איחוד וחלוקה כדלקמן: ג.

בי"ס ברנר - שטח בית הספר יורחב כך שיכלול את  חלקות 129, 537-540 מדרום מערב 
וחלקות 355,356,503,307 מצפון. הקצאת הזכויות בגין חלקות אלה תהיה במתחמים 10 ו-

09 בהתאמה.

בי"ס פטאי- שטח בית הספר יורחב כך שיכלול את חלקות 292, 293 ממזרח וחלקות 532, 
365,366 וכן 369-374 על רחוב הפועל הציר. הקצאת הזכויות בגין חלקות אלה תהיה  

במתחמים 02 ו-03 בהתאמה.

בי"ס תלמה ילין- שטח בית הספר יורחב כך שיכלול את חלקות 2132 ו-322 ממזרח. הקצאת 
הזכויות בגין חלקות אלה תהיה במתחם 01.

בי"ס ציפורן - יעודכן בהתאם להחלטת ההפקדה בתכנית 503-0153338 ושטח בית הספר 
יורחב כך שיכלול את חלקות 517 ו-2132. הקצאת הזכויות בגין חלקות אלה תהיה במתחם 

.12

בתיה"ס הנוספים המוצעים בדרום המתחם ימחקו נוכח השינוי התכנוני המוצע במסגרת 
החלטה זו.

יצירת תוואי ציבורי צפון-דרום המכיל רצף שצ"פים-שב"צים, ע"פ עקרונות תכנית המתאר  ד.
המתגבשת ובזיקה למוקדים שכונתיים קיימים תוך הרחבתם וכן, חיזוק הקישוריות 

למערכת השבילים להולכי רגל, לאופניים ולתחנות מטרו. 
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בינוי, פרוגרמה ויח"ד:  .2

תחולת התכנית :   א.

התכנית תאפשר שלושה מסלולי התחדשות:  .1

מסלול "התחדשות מתחמית" מכוח סעיף 64ב' לחוק התכנון והבנייה – הכנת תכנית  א.
מפורטת, אשר כוללת איחוד וחלוקה במסלול הריסה ובנייה בלבד. 

מסלול "התחדשות מגרשית" מכוח סעיף 23 לתמ"א 38 - חיזוק או הריסה ובניה. ב.
מסלול להעצמת זכויות בנייה ב"התחדשות מגרשית", למבנים או מגרשים הנמצאים  ג.

   באזור "שמירה על תבנית הבניה" - חיזוק או הריסה ובניה, תוך קביעת סך זכויות  
   מקסימלי ונפח בניה. 

 
התחדשות מגרשית כאמור בסעיף 1ב, יכולה להיעשות במגרש בודד או באיחוד חלקות  .2

בהריסה ובנייה בלבד ובכפוף להכנת תכנית או"ח.

יובהר בהוראות התכנית כי מתן היתר בניה במסלול התחדשות מגרשית כאמור בסעיף  .3
1ב, הינו בכפוף לשיקול דעת מוסד התכנון .

 : T - התחדשות מתחמית - אזור ה ב.

פריסת הבינוי: .1

לאורך רחוב כצנלסון תחויב בניית מסד של  עד 7 קומת ובניה מגדלית - עד 25  (1)
קומות, בנסיגה  שלא תפחת מ-4 מ' (סה"כ 32ק'). 

לאורך רחוב עליית הנוער תחויב בניית מסד של  עד  9 קומות ובניה מגדלית - עד 36  (2)
קומות, בנסיגה שלא תפחת מ-4 מ' (סה"כ 45).

תרשים

- התחדשות מתחמית

- התחדשות מגרשית

- שמירה על תבנית הבניה 

- שב"צ

- תחום התכנית

- תחום תכנית הצל

- צירים ירוקים

- ביטול דרך

- השלמת דרך
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שימושים: מגורים, מועדון דיירים, משרדים לבעלי מקצועות חופשיים הנלווים לשימוש  .2
למגורים ומלונאות. 25% מהשטחים ישמשו לתעסוקה ומסחר שימוקמו בקומות המסד. 
בנוסף, יתאפשר מסחר בקומת מרתף ראשונה. מבנים ומוסדות ציבור לשימושים של: 
חינוך, תרבות, רווחה ובריאות, אשר ימוקמו בקומות המסד עם כניסה נפרדת, ככל 

הניתן. 

ייקבעו שצ"פים וזיקות הנאה לרווחת הציבור במסגרת התכנון המפורט. .3

תמהיל יח"ד: בכל מתחם ישמר גודל יח"ד ממוצע של 85 מ"ר, מתוכן סה"כ במתחם  .4
כדלקמן: 30% יח"ד בשטח של עד 40 מ"ר , 40% יח"ד בשטח ממוצע של 85 מ"ר ו-30% 
יח"ד גדולות. תינתן גמישות של 10% בין הקטגוריות - בינוניות וגדולות, לשיקול דעת יזם 

התכנית.

התכנית תכלול דיור מכליל: בהיקף של 30%, מסוג יח"ד להשכרה ו/או יח"ד קטנות. .5

תחוייב חזית פעילה - חזית רציפה ופתוחה לרחוב, הכוללת שימושי מסחר ושימושים  .6
בעלי אופי ציבורי, שתסומן בתשריט בקו סגול רצוף מחייב.  

זכויות ויח"ד: במתחמים 1-13 תתווספנה 1,625 יח"ד, בשטח כולל על קרקעי של 180,000  .7
מ"ר למגורים. 140,000 מ"ר לתעסוקה מסחר ומלונאות, 10,000 מ"ר לשטחי ציבור. 

לשטחי המגורים תצורפנה מרפסות בשטח של עד 15 מ"ר. 

איגום שצ"פים ושבצ"ים: יסמונו כלל שטחי הציבור הפוטנציאלים הקיימים במרחב  .8
הפרוגרמתי ושצ"פים לינארים לאורך ציר מבנ"צ ושדרות כצנלסון, תוך הצגת מגוון 
פתרונות להרחבת המרחב: גינות כיס, שצפ"ים לינאריים, כיכרות עירונית וזיקות הנאה. 

כדלקמן: 

ישמר תוואי המשכי של שצ"פ בעורף מתחמים 01-04 שרוחבו לא יפחת מ-8 מ',  (1)
לרבות התרחבויות כל 2 מתחמים לצורך איגום שטחים. 

מתחמים 03 ו-10 יסומנו בראסטר הנחיות מיוחדות ויוותרו ביעוד הסחיר שלהם.  (2)
במתחם 03 – תכניות מפורטת תתייחס לשתי חלופות בינוי כדלקמן: האחת,  עם  (3)
הרחבה מירבית של בי"ס כמפורט בסעיף 1ג' והשניה, בהרחבה ללא חלקות 369-374. 
במקרה שתבחר החלופה השניה יחולו על חלקות אלו הוראות להתחדשות מגרשית 

במסלול ב, כמפורט בסעיף 2. 
במתחם 10 - תכנית מפורטת תתייחס לשתי חלופות בינוי: האחת, עם הרחבה של  (4)
בי"ס ברנר מדרום, כאמור בסעיף 1ג' והשניה בלי. במקרה שתיבחר החלופה השניה 
ללא הרחבת בית הספר מדרום מערב, יוקצה במתחם 10 שצ"פ בשטח שלא יפחת מ-
2ד'. ויחולו על חלקות אלו הוראות להתחדשות מגרשית במסלול ב', כמפורט בסע' 2. 

מתחם 04 במזרח המתחם יסומן שב"צ/שצ"פ בשטח של כ-1.5 ד'. בפינה הדרום  (5)
מערבית תסומן רחבה מפולשת דו קומתית בהיקף שלא יפחת מ- 400 מ"ר.

בין זוגות המתחמים 01 ו-02, 03 ו- 04 במקום שצ"פ, יסומן שטח סחיר ביעוד מעורב  (6)
וזיקת הנאה.

במתחמים 05-08 יאוגמו השצ"פים ליצירת שצ"פים אפקטיבים. (7)
במתחמים 04-10 (כצנלסון) יסומנו 3 רחבות ציבוריות מפולשות בקומת קרקע של  (8)

מבני המסד בשטח שלא יפחת מ-2 דונם סה"כ.  
במתחמים 11-13 יעודכנו שטחי השב"צ בהתאם להחלטת ההפקדה בתכנית 503- (9)

0153338, לרבות התרחבות דרומה למתחם 13 ותוך הטמעת עקרונות הבינוי ממתחם 
11 למתחם 12.
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תמריץ עבור הפרשת שטח ציבורי נוסף במסגרת תכנית הכוללת או"ח יוענק בתוספת  .9
זכויות בניה עיקריות עבור תא השטח המאוחד כדלקמן: 

בתמורה להפרשת שני מגרשים רציפים, שלפחות אחד צמוד דופן לביה"ס, תינתן  (1)
תוספת רח"ק 1 לבניה המגדלית.

לכל מגרש נוסף שיופרש בצמידות לשטח בי"ס, תינתן תוספת של 0.5 רחק כאמור  (2)
לעיל.

במגרשים הציבוריים יקבע קו בניין 0 לכל הכיוונים, ללא גידור ותוך שילוב הבינוי  .10
המרקמי עם מסד המגדלים, ככל הניתן.

במגרש ביעוד שצ"פ בן 1 דונם ומעלה יוקצו עד 20 מ"ר לקיוסק ומבני שירותים. .11

התחדשות פנים שכונתית- מגרשית - מגורים ג' ו-ד': ג.

שימושים:  .1
מגורים ומשרדים לבעלי מקצועות חופשיים הנלווים לשימוש למגורים.

זכויות הבניה והוראות בינוי: .2
בהריסה ובניה-  במגרשים ביעוד נכנס " מגורים ב2 " קווי הבניין: קדמי -  4 מ' ,  (1)

אחורי – 5 מ',   צידי - 3 מ'. 
מספר הקומות: 6.5 ק' ברחובות עד 17 מ' ו-7.5 ק' ברחובות מעל 17 מ'. 

זכויות הבניה יקבעו באופן נפחי בהתאם לקווי הבניין, מס' הקומות והתכסית.  
הנוסחא תבטא מכפלת מספר הקומות בתכסית התחומה בקווי הבניין, מופחתת ל- 
90%. זכויות הבנייה יקבעו -80% שטחים עיקריים, ו-20% שטחי שירות, עם אפשרות 

לנייד עד 10% משטח עיקרי לשירות.   
במסלול חיזוק - שטח קומה חדשה יהיה שטחה של קומה טיפוסית בבניין הקיים,  (2)
לאחר הרחבתה ב-12 מ"ר לממ"ד לכל דירה שבנויה כדין ומרפסות.  ממ"דים 
יתאפשרו בנסיגה של לפחות 4 מ' מקו החזית ותותר בליטתם עד 2 מ' מקו הבניין 
הצידי ו-3 מ' מקו בניין אחורי, בהתאם לשיקול דעת הוועדה המקומית, ובכפוף 

לפרסום לפי סעיף 149 לחוק. יתר הנתונים, כאמור בסעיף 2 (1) לעיל.
תתווסף הוראה כי תכנית זו תמשיך לחול גם לאחר פקיעת תמא/ 38.  (3)

שטח ממוצע ליחידת דיור יהיה 85 מ"ר עיקרי, ברמת הבלוק העירוני, ו- 30% יח"ד  (4)
קטנות בשטח של עד 75 מ"ר כולל ממ"ד. לשטחים אלו יתווספו שטחים בהיקף של 12 

מ"ר ליח' דיור למרפסות שמש, אשר סגירתן תהווה סטייה ניכרת לתכנית.
הגישה אל המבנים תהיה ממפלס הרחוב, ללא מדרגות ככל הניתן. (5)

לא יותרו שימושים טכניים בחזית הבניין. חצרות מוצמדות יופנו לאחור. (6)

שטח ציבורי מבונה: .3
באיחוד חלקות בלבד תותר תוספת קומה וזכויות בהתאמה מעבר לאמור בסעיף 2(1),  (1)
לטובת שטח ציבורי מבונה בקומת הקרקע, לשימושים של: רווחה, קהילה, תרבות 
וחינוך. ככל שיוגדרו גני ילדים, השטח יהיה 130 מ"ר לגן לרבות חצר כנדרש, 

שימוקמו בקומת הקרקע. 
הבעלות בחלק/ים הציבוריים תועבר לידי הרשות המקומית לאחר (או עם) מתן  (2)

תעודת גמר ובכפוף לכל דין, ותירשם במרשם ע"ש הרשות המקומית.
יתוכננו כניסות נפרדות למגורים ולשטחי הציבור. (3)
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התחדשות פנים שכונתית- מגרשית- מגורים א'- שמירה על תבנית הבניה: ד.

התכנית תאפשר 2 מסלולי בינוי: עיבוי וחיזוק או הריסה ובניה.  .1

שימושים: מגורים ומשרדים לבעלי מקצועות חופשיים הנלווים לשימוש למגורים. .2

זכויות הבניה למגורים בלב השכונה- מס' הקומות- עד 3.5 קומות.  .3

בחיזוק - 1,100 מ"ר שטחים עיקריים למגרש של דונם. 525 מ"ר שטחים עיקריים  (1)
למגרש של חצי דונם  גודל יח"ד מינימלי 78 מ"ר  שטחים עיקריים.  

בהריסה ובניה - 1,300 מ"ר שטחים עיקריים למגרש של דונם. 640 מ"ר שטחים  (2)
עיקריים למגרש של חצי דונם . גודל יח"ד מינימלי 78 מ"ר שטחים עיקריים.  

4.  קווי בנין – קו בניין קדמי 4 מ' , השאר, בהתאם לתכניות התקפות. תותר הבלטת 
מרפסות קדמית ואחורית עד 40% מקו הבניין. תכסית המגרש עד 70%. 1 מ' יופקע 

להרחבת מדרכות.

5.  להוראות התכנית יתווסף כי באזור זה לא חלה תמא/ 38.

6.  טרם הפקדת תכנית תערך בחינה ע"י לשכת התכנון ושמאי הוועדה לנושא היקף זכויות 
הבניה המוקנות. ככל וידרש הנושא יובא לעדכון הוועדה ולהחלטתה.

מבנים ומוסדות ציבור:   ה.

350% שטחים עיקריים לשימושים של חינוך, תרבות, דת, רווחה ובריאות. 40%  שטחי  .1
שירות עיליים קרקעיים, ו-500% שטחי בניה תת קרקעיים למטרות עיקריות ולשירות. 

הבינוי בגובה של עד 8 ק'.
יתווספו עד  15% שטחים עיקריים למסחר נלווה בקומת הקרקע. 

תתווספנה הוראות לפיהן 20% משטחי הציבור המבונים ישמשו כשטח פתוח, חצרות  .2
מבני הציבור תהיינה פתוחות למעבר ושהיה מחוץ לשעות הפעילות.

בשטחים המיועדים למבני ציבור במצב קיים, תתאפשר הוצאת היתרי בניה. תנאי להגשת  .3
בקשה להיתר יהיה הכנת תכנית צל אשר תציג את הפוטנציאל להרחבת בי"ס כמוצע 

בתכנית זו, כך שלא יהווה סיכול לבינוי עתידי.
יותר חיבור תת קרקעי בין חלקי מוסדות הציבור הגובלים בדרך ציבורית, ובהתאם  .4

יעודכן התשריט.

שלביות ומימוש: .3

יעודכן נספח המתחמים בהתאם לתרשים לעיל ובהתאם להנחיות לשכת התכנון עפ"י א.
       העקרונות שהוצגו בדיון. 

במסלול התחדשות מתחמית,  תותר חלוקה לתתי מתחמים באופן שתת מתחם מינימאלי  ב.
יהיה 4 דונם. תנאי לאישור תכנית מפורטת לתת מתחם, יהיה הכנת תכנית צל למתחם 

בשלמותו.
יתווספו הוראות ותנאים לתכניות מפורטות לעניין שלבי ביצוע, שיבטיחו בין היתר, כי  ג.

הקצאה ופיתוח שצ"פים, נטיעות, פיתוח תח"צ, פריצה והרחבה של דרכים, פיתוח שבילי 
אופניים יבוצעו בד בבד עם מימוש הבינוי.
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תנאי להיתרי בניה מעבר ל-600 יח"ד יהיה אישור תכנית מפורטת שתכלול הרחבת בי"ס ד.
 קיים /הקמת בי"ס חדש.

שימור, סביבה ותשתיות: .4

(1)  התכנית תסמן לשימור את המבנים הבאים: קיוסק בגן הבנים, קונסרבטוריון ברח' הל"ה א.
 33, צריף חאפ ברח' יצחק 12, בו תקבענה הוראות להעתקה לשצ"פ סמוך ומימוש זכויות   

במגרש במתכונת התחדשות מגרשית, בית ממלוק ובית שניידרמן ברח' בורוכוב 12  ו-16 
בהתאמה, שני בתיכנ"ס ברחוב הפועל הצעיר 14 ו-16. התכנית תסמן לשימור את אתרי  

הנוף: ציר בורוכוב, גינת פטאי וגן הבנים.
תקבענה הוראות להגשת תיק תיעוד, דיון בוועדת שימור, שילוט ולאי פגיעה באתר  (2)

   לשימור.
שימור מבנ"צ: תתווסף הוראה כי במבנים אלו יותרו שימושים שלא יהוו פגיעה במבנה.  (3)

יתווספו הנחיות בינוי, פיתוח, טיפול נופי על בסיס תיק תיעוד, הסרת מפגעים, והסדרת  
כניסות.

(4) שימור שצ"פ:  טיפול בשטחים פתוחים באתר נופי, יעשה בהתאם לתיק התיעוד.

לעת קידום תכנית מפורטת במתחמים לפ"ב יבחן נושא שימור המבנים הבאים: מקוה ב.
ברח' הפועל הצעיר 6א', 3 מבנים בבי"ס תלמה ילין וביכנ"ס בבי"ס ברנר, תוך איזון בין 
הצורך בשימור מורשת היסטורית-תרבותית והיכולת לנצל באופן מיטבי את שטחי הציבור. 
תתוספנה הוראות לגבי אופן מתן הזכויות וכי במסגרת השימושים בחזית המבנים לשימור, 

יתווספו שימושים בעלי אופי ציבורי ומסחר.

תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה אישור תכנית עיצוב אדריכלי, לכל מתחם בהתחדשות ג.
מתחמית, אשר תכלול את הנושאים הבאים: גישה לשטחי הציבור במגרשים הסחירים, מפרט 
נטיעות עצים בוגרים, עיצוב חזיתות, גגות ירוקים ותכנית ניהול מי נגר מפורטת למתחם לפי 

מדיניות מנהל התכנון, אשר תכלול לפחות 15% שטחי חלחול .

תחבורה: .5

נספחי התנועה יעודכנו בהתאם לחלופה המוצעת בתרשים לעיל, ללא פריצת דרכים חדשות  א.
למעט הצירים המוצעים בתרשים לעיל, לצורך השלמת רשת הולכי הרגל והרכב. 

הצגת חתכי רחוב מעודכנים הכוללים ביטול נתיבי חניה, נטיעות, מדרכות רחבות שלא יפחתו  ב.
מ-3מ' ובאזור ה-T 5 מ' ומענה לכלל אמצעי התחבורה והגעה למבני הציבור.

בהתחדשות המתחמית כניסות לחניונים לא תתאפשרנה מכצנלסון וערבי נחל. יחוייב איחוד  ג.
כניסות לחניות, לרבות זיקת הנאה משותפת בתת הקרקע. 

בהתחדשות מגרשית תתווספנה הוראות המאפשרות איגום כניסות משותפות לחניונים לכל 2  ד.
מגרשים.

לא תתאפשר בניית חניונים ותשתיות, למעט תשתיות קוויות, בתחום השצ"פ.  ה.

תותר חניה תת קרקעית בלבד. תקן חניה: ב-T תקן 0.8 למגורים, 1:240 למסחר ותעסוקה  ו.
וחניה ציבורית לפי התקן התקף. בהתחדשות מגרשית תקן 1:1 למגורים.
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בתכנית מפורטת שתקודם, תינתן שימת דגש מיוחדת על אזור הצמתים והמטרו, יצירת שטח  ז.
מספיק לממשק בין אמצעי התחבורה השונים ומענים להגעה בכלל אמצעי התחבורה למבני 

הציבור .

תיאומים ואישורים- בתוך 21 יום מקבלת המסמכים, בתיאום עם לשכת התכנון: .6

תיאום עם רת"א לגובה המוצע, כתנאי להפקדת התכנית.  א.

אישור פקיד היערות לסקר העצים במרחבים הציבוריים ומקבצי עצים כתנאי להפקדת  ב.
התכנית.

הגשת כרטסות סקר מורחבות לאתרים לשימור בהתחדשות מגרשית והשלמת סקר מילולי  ג.
ונספח נוף ומורשת בהתאם להנחיות מנהל התכנון כתנאי להפקדת התכנית.

עדכון נספחי המים והביוב בהתאם לגידול האוכלוסיה המוצע בתכנית המתאר. מתן מענים  ד.
לפתרונות מים מעודכנים, בחינת הצורך בהגדלת קווים ובחינת מעבר תשתיות עירוניות 

במתחם, התאמת מסמכי התכנית לתמא 1/ 8 בתיאום עם יועצת התשתיות ללשכת התכנון.

השלמת תיאום מול משרד הבריאות לנושא קידוח מי שתיה ורדיוסי מגן. ה.

השלמת תיאום עם המשרד להגנ"ס, לרבות לנושא גזי קרקע. ו.

השלמת תיאום עם משה"ת, נת"ע ונת"א.  ז.

דיון בתכנית בוועדה המקצועית למים וביוב כתנאי להפקדת התכנית. ח.

תיקונים טכניים לרבות; הסרת הפניות לחקיקה, לתקנות, לאחריות ביצוע והסכמים,  ט.
להנחיות מרחביות, למהנדס העיר וליחידות ברשות המקומית, הגדרות המכילות פירוט יתר 

וכל נושא שאינו מעניינה של תכנית.

תיקון מסמכי התכנית לחלופה המוצעת, בתיאום עם לשכת התכנון ויועציה לכלל הנושאים  י.
המפורטים.

יא.תיאום הוראות התכנית עם היועמ"ש לוועדה המחוזית.

נוכח ההחלטה להפקיד את התכנית, הוועדה מחליטה להאריך את התנאים להוצאת היתרי  יב.
בניה לפי סעיפים 77-78 לחוק לתכנית מס' 503-0505818, עד להפקדת תכנית זו ופרסום 

בהתאמה.
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_________________________ ______________________
  יו"ר הוועדה                                                                             מזכירת הוועדה


