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 עקרונות התכנית .1

 רקע לתכנון המוצע

תושבים השוכנת בחבל לכיש בדרום הארץ ומהווה מרכז עירוני  50,000-גת הינה עיר בת כ-קרית
ק"מ. העיר מאופיינת באזור תעשייה מהמפותחים בארץ, בקיומם של נכסי  15-יחיד ברדיוס של כ

ובנגישות תחבורתית גבוהה מתוקף מיקומה בסמוך  כשהבולט ביניהם הוא נחל לכיש, נוף רבים
אוגרפי, יובסמוך למסילת רכבת. מאפיינים אלו, בצירוף למיקומה הג 35, 40, 6לדרכים ארציות 

לעיר תוססת ואבן שואבת עבור היישובים הכפריים  גת-קריתפוטנציאל להפיכת  טומנים בחובם
סביבה. בכדי לממש פוטנציאל זה, ולאור תנופת הפיתוח בעיר, הוחלט על הכנת תכנית מתאר 

 גת.  -כוללנית חדשה עבור קרית

 

 יישובית-מדיניות כללחזון ו

המהווה חזון העיר, כפי שנקבע בשיתוף עם הנהגתה, הינו בראש ובראשונה עיר פעילה ותוססת 
מוקד משיכה לתושבי העיר ותושבי האזור כולו. יעדי התכנית אשר נגזרים מכך הינם חיזוק מרכז 

אלו הקיימים ואלו בשלבי  – העיר השונים אשר יחבר בין רובעיהעיר, יצירת שלד עירוני ראשי 
ות על , וכן עידוד התחדשות עירונית בשכונות הותיקות על מנת לענלכדי עיר אחת –פיתוח שונים 

 פיתוח כרמי גת מצפון והשכונה המערבית החדשה. לצד ,יה הקיימתיצרכי האוכלוס

למנף את  במטרהתכנית המתאר שמה דגש על חיזוקו של אזור התעשייה הקיים זאת ועוד, 
 ועל חיבורו לעיר הותיקה באמצעות זיקה תפקודית למרכז העיר. הצלחתו הנוכחית,

 

 הדיורצפי אוכלוסייה והיקף יחידות 

 89,000-דהיינו תוספת של כ, תושבים 139,000-שנת היעד של התכנית הינו כלצפי האוכלוסייה 
 מהמצב הקיים. השלוש פי–41,000-בשנת היעד הינו כ הצפוי היקף יחידות הדיורתושבים. 

 

 האתגרים המרכזיים עימם מתמודדת התכנית והפתרונות המוצעים להם 

 לעיר הותיקהחיבור וקישור אזור התעשייה  •

אינו לוקח חלק כיום יה המזרחי מופרד מהעיר על ידי חיץ פיסי בדמות מסילת ברזל ויאזור התעש
 באזור החיץלשנות מצב זה באמצעות מתן זכויות בנייה  מציעה. תכנית המתאר יםהעירוני חייםב

 ירוילקאפשרות תכנית המתאר  בחנה, מלאכה ומסחר. כמו כן תעשייהוהפיכתו למוקד המשלב 
חלק מהמסילה באופן שייצר רחוב עירוני ראשי אחד, אשר יאפשר מעבר פשוט ונוח בין חלקי 

 כמו כן, מציגה התכנית אפשרות חלופית ללא קירוי המסילה. העיר ויתרום לחיבורם. 

 ד אחיליצירת מרקם עירוני  –כרמי גת והשכונה המערבית  –חיבור הרובעים החדשים  •

 גת-קריתעשור האחרון הביא להרחבת גבולות בהמחסור בקרקעות זמינות לבנייה במרכז הארץ 
בשלבי שיווק(, )יח"ד  8,000מעבר לדרכים הארציות: מצפון לעיר נוספה שכונת "כרמי גת" ובה 

בשל גודלן, שתי . 2016יח"ד, אשר אושרה בנובמבר  9,300-לעיר נוספה שכונה בת כוממערב 
הוות למעשה תוספת של שני רבעים חדשים לעיר, אשר יגדילו באופן ניכר את שכונות אלו מ

גת ואת היקף תושביה בשנים הבאות. בכדי ליצור רצף עירוני -שטחה המוניציפאלי של קרית
אחיד לכל רבעי העיר, קובעת התכנית שלד עירוני המורכב משני רחובות ראשיים: רחוב צפון 

ן כרמי גת, המע"ר ואזור התעשייה, ורחוב מזרח מערב )שדרות דרום )שדרות לכיש( אשר יחבר בי
התכנית  העצמאות( אשר יחבר בין השכונה המערבית העתידית ובין העיר הותיקה והמע"ר.

מציעה את ביסוסם של מוקדים עירוניים מרכזיים לאורך רחובות השלד, באופן שיאפשר פיתוח 
המאופיין בשימושים  רחוב מסחרי אינטנסיבי עד ליצירתו שללאורך צירים אלו  הדרגתי

 מעורבים. 
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 התחדשות עירונית בעיר הותיקה  •

-תכנית המתאר רואה חשיבות רבה בעידוד תהליכי התחדשות עירונית בשכונות הותיקות בקרית
והצורך , גת-קריתשל הרבעים החדשים מצפון וממערב ל גת. חשיבות זו מתעצמת לנוכח הקמתם

צורכי התושבים הותיקים כמו גם לתושבים החדשים אשר יגיעו לעיר. לשם כך, לתת מענה ראוי ל
אזורים בעלי תבנית בנייה שונה המייצרת אתגרים שונים להתחדשות עירונית התכנית  תניאפימ
חלקות שאינן מנוצלות, לעומת שכונות ה נמוכה המאופיינות בבינוי דליל על שכונות בבניי –

התכנית מתייחסת לשוני ומציעה כלים מותאמים לחידוש קומות.  3-5ישנה בת  בבנייה מרקמית
 המרקם הקיים.

 

 חיזוק מרכז העיר  •

רובע פ"ז ורובע המלאכה.  –משני מתחמים עיקריים  מורכב גת-קריתמרכז העסקים הראשי של 
אינו  כיוםערב, אך ממוקם בתווך בין אזור התעשייה ממזרח לשכונות המגורים במ אזור המע"ר

 משמש מוקד אטרקטיבי מספיק על מנת לקשר ולחבר בין שני חלקי העיר. תכנית המתאר מציעה
המע"ר, ומגדירה כי הוא משתרע בנוסף לרובעים פ"ז והמלאכה  רחבה לגבי מתחםנקודת מבט 

בכדי לחזק ולהעצים שטח זה, נוקטת התכנית  .גם על שטח מקביל ממזרח למסילת הרכבת
מסחר למגורים, ל כאזורשל המע"ר חלקו המערבי אפיון  האחת,במספר אסטרטגיות: 

ני החלקים יחוברו באמצעות הפרויקט ש .חלקו המזרחי כאזור למסחר ותעסוקהותעסוקה, לו
השנייה, פיתוח מוקד . וישמשו ציר מחבר בין אזור התעשייה לעיר הותיקה לקירוי מסילת הרכבת

מרכז תרבות כן , ומכללהמתחם לרייה חדש, עי-יכלול ביתאשר מרכז העיר בתרבותי אזרחי 
באמצעות תוספת זכויות  מרכז העירעיבוי  השלישית, עידודסינמטק ואולם מופעים.  עירוני ובו

אסטרטגיות  וששל קומות לאורך שדרות לכיש. 25-קומות ו 8-12בנייה והגדרת תבנית בינוי בת 
לתושבי העיר  עניין ויסייעו ליצור מרחב, עיראינטנסיביות עירונית ההולמת מרכז  יעודדו אלו

 והאזור אשר יאופיין במסחר, תעסוקה, מגורים, מוסדות ציבור ותרבות. 

 

 העיר בתחומי ונוף טבע ערכי ופיתוח שימור

נחל לכיש מהווה עמוד שדרה משמעותי בעיר, במיוחד לאור פיתוח השכונות הצפוניות. הנחל 
לאור התפתחות העיר צפונה למוקד מרכזי המחבר בין שהיווה את הקצה הצפוני של העיר הופך 

השכונות השונות. התוכנית מגדירה פיתוח פארק מרכזי לאורך הנחל אשר יהיה הפארק העירוני 
הראשי, וביחד עם הפארק בכרמי גת והיובלים המובילים אליו מצפון ומדרום יסייע בהגדרת שלד 

רת שלד לתנועת הולכי רגל ואופניים תאפשר נופי של קשרים עירוניים בין כל חלקי העיר. יצי
ותסייע בשיקום אפיקי הנחלים, שימור אזורים בעלי פוטנציאל טבע עירוני ותשקם מערכות 

 אקולוגיות במרחב זה.
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 הסבר על מבנה התכנית, חלקיה העיקריים והדרך המומלצת לקריאתה. .2
א)ג( לחוק. 62כהגדרתה בסעיף תכנית מתאר זו הוכנה בהתאם להגדרות של תכנית מתאר כוללנית 

לשם כך התכנית קובעת הוראות אשר ינחו את הכנתן של תכניות מפורטות הנגזרות מתכנית זו, 
ויוצרת מרחב גמישות בתוך מערכת כללים תכנוניים ברורה, אשר מגדירים את מרחב שיקול הדעת 

 של הועדה המקומית בהתאם לחוק.

ן ותשריט ייעודי קרקע, ממסמכים מנחים )נספחים תקנו –מורכבת ממסמכים מחייביםהתכנית 
 שונים( וממסמך רקע תכנוני קיים המסייע להבחין בשינויים שהתכנית מבצעת.

 

 התמצאות בהוראות התכנית:

 יכדי לאתר את ההוראות הרלוונטיות למתחם מסוים, יש לקרוא את ההוראות לכל אחד מייעוד
ואת ההוראות המפורטות (, 5לליות הרלוונטיות )פרק (, את ההוראות הכ3הקרקע הכלולים בו )פרק 

(. באופן כללי, ההוראות הספציפיות למתחמים גוברות על ההוראות הכלליות 4)פרק  לאותו מתחם
( 3. במקרה של סתירה בין הוראות היעוד )פרק 3הקרקע בפרק  י, ועל ההוראות לייעוד5שבפרק 

 להוראות הכלליות, גוברות ההוראות המחמירות יותר.

 

 (:3הקרקע )פרק  יייעוד

תכנית מגוון שימושים.  מגדירה ה ייעודייעודי הקרקע בתכנית הם יעודים מוכללים, כאשר לכל 
 ייעודר יכולה להגדיר כל אחד מהם כמיקומם המדויק של השימושים יקבע בתכנית מפורטת אש

ים הכוללים מספר שימושים מתוך השימושים המותרים בתכנית זו. ייעודבפני עצמו ו/או להגדיר 
יכולה לקבוע מגרשים למגורים בלבד, למוסדות ציבור,  למשל, תכנית מפורטת באזור מגוריםכך 

יכולה לקבוע שטחים למגורים אשר יותרו בהם מספר שימושים מתוך  אףלדרכים וכד'. היא 
ים משולבים כגון מגורים משולב במסחר ייעודהשימושים המותרים למגורים בתכנית זו, או 

 ל בכפוף להוראות תכנית זו. ווכדומה, הכ

, המוגדר בתכנית המתאר, מתווה את מרחב שיקול הדעת של מוסד התכנון ייעודסל השימושים לכל 
רשאי לאשר את כולם או רק חלק מהם, משיקולים  אשרהמוסמך לאשר את התכנית המפורטת, 

 תכנוניים ובהתאם לנסיבות הספציפיות של התכנית הנדונה.

 

 (4 הוראות לתכניות מפורטות והוראות למתחמי תכנון )פרק

 יאחד או מספר ייעוד ייעודמחולק למתחמי תכנון, כאשר מתחם תכנון יכול לכלול שטח התכנית 
קרקע. ראשיתו של פרק זה מכילה הוראות כלליות להכנת תכניות מפורטות המתייחסות לכלל 

 מתחמי התכנון המפורטים בהמשכו.

ייניו בחלקו השני של הפרק מפרטת התכנית הוראות עבור כל מתחם ומתחם בהתאם למטרתו ומאפ
 י, הנגזר מתוך ייעודים תמהיל השימושים המתאפשר בתחום המתחםהייחודיים: כאן מפורט

וכן כללים הקרקע אותם כולל המתחם, הנחיות להכנת תכניות מפורטות, להקצאות  לצרכי ציבור 
נוספים הנוגעים לעיצוב העירוני בתחומו, לנושאי תחבורה, סביבה, שימור ועוד, ככל שהם שונים 

 ראות הכלליות לתכניות מפורטות.מההו
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 נתונים סטטיסטיים עיקריים בתכנית .3

 נוספים שטחים בהם נכללים לא. בתשריט המוכלל היעוד לסימון בהתאם מפורטים בדונם הקרקע שטחי .1
 .התכנית להוראות בהתאם מפורטות תכניות במסגרת להקצות נדרש או שניתן

במ"ר כוללים את סך כל שטחי הבנייה לאותו שימוש, גם אם אינו מסומן כיעוד בפני עצמו  בנייהשטחי ה .2
 אלא כשמוש מותר, עיקרי או משני, ביעוד אחר כלשהו.

 המצב הוראות לשנות כדי, ואין בהם סטטיסטי שימוש לצורך מקורבת הערכה על מבוססיםזו  טבלה נתוני .3
 .זו בתכנית המוצע או סטטוטורית המאושר

"כ סה שימוש 
עוד י ישטח

מוכלל 
 בתשריט

 (דונם)

שטחי תוספת 
 בתכנית בנייה

 עיקרי+)

 (שרות

 יח"ד/מ"ר

"כ שטחי סה
 בתכנית בנייה

 (עיקרי+שרות)

 יח"ד/מ"ר

 

 הערות
 
 

 3,013,500  -כ דונם 690 -כ מגורים
 מ"ר

  .1 מ"ר-כ

לגבי מספר יחידות הדיור  הנתונים יח"ד  -כ יח"ד 25,400 -כ 
 וניתן כללית מסגרתשל  הערכהמשקפים 

 לתנאים בהתאם עליהם להוסיף
 .התכנית הוראותבהמפורטים 

תעסוקה, 
לרבות 
 מסחר

 ומשרדים

 5,038 -כ
 דונם

  מ"ר  -כ מ"ר 400,000-כ

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

    דונם 770-כ

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

    דונם 340-כ

 
 חלק ממסמכיה הסטטוטוריים. פי ההסבר מהווים רקע לתכנית ואינםד
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 . זיהוי וסיווג תכנית 1

שם התכנית   1.1
 תכניתומספר ה

 גת -קריתתכנית מתאר מקומית כוללנית  שם התכנית

  מספר התכנית    

 15,651 דונם   שטח התכנית 1.2   

 1 שלב מהדורות 1.3   

 תאריך עדכון 
 המהדורה

18.04.2018 

 סוג התכנית וג התכניתיוס 1.4
 

 תכנית כוללנית
 

מוסד התכנון  
המוסמך להפקיד את 

 התכנית

 ועדה מחוזית

או  תכנית שלא ניתן להוציא ממנה היתרים היתרים או הרשאות 
 הרשאות

 מקום התכנית 1.5

 גת-קרית מרחב תכנון מקומי נתונים כלליים 1.5.1
   

 X 177743קואורדינטה  

 Y 613298קואורדינטה  

   
רשויות מקומיות  1.5.2

 בתכנית
 גת -קרית רשות מקומיתשם ה

   
התייחסות לתחום  ליאתחום מוניציפ 1.5.3

 מרחב התכנון /הרשות
 .כל תחום הרשות

חלקות – 3087מגוש בנוסף, חלק 
15,16,19 

 +מחנה צבאי  
שכונה/אזור בתחום  1.5.4

 יישובה
 ל.ר. 

   
 מרחבי תכנון גובלים בתכנית  1.5.5

 
 חיפה, מועצה אזורית חוף הכרמל

 

 
 
 
 

יפורסם 
 ברשומות

יפורסם 
 ברשומות
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 קודמותיחס בין התכנית לבין תכניות  1.6

 
 

קרי תכניות  תחילתה )להלן: "תכנית תקפה"(,תכנית זו אינה פוגעת בתכניות שהיו בתוקפן לפני יום .1.6.1
 מאושרות. בנייה מכח תכניות תקפות תהיה כפופה לזכויות ושימושים תקפים מכוחן.

תכנית מפורטת המוגשת מכוחה של תכנית תכניות חדשות יתאמו לתכנית זו, ואולם ניתן יהיה לאשר .1.6.2
לתכנית שור הועדה המחוזית אי ובלבד שיתקבל מתאר מקומית תקפה, שאיננה תואמת תכנית זו, 

 המפורטת, לאחר שבחנה את מידת החריגה ונימקה את החלטתה.

מפורטת שתאושר מכוחה של תכנית זו )להלן: "התכנית המפורטת"(, ניתן לקבוע כי כל  בתכנית.1.6.3
 .בטלה – זו תכנית למעט, המפורטת התכנית שטח על החלה, זו בתכנית כמשמעה, תקפהתכנית 

פקדה או שהוחלט על הפקדתה לפני תחילתה של תכנית זו, רשאית הועדה מקומית שהו תכנית.1.6.4
 את שנימקההמחוזית לאשרה או להפקידה, לפי העניין, אף אם אינה תואמת הוראות תכנית זו ובלבד 

 .החלטתה
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 התכניתמסמכי  1.7

 מספר עמודים קנ"מ תחולה סוג המסמך
מספר 
 גיליונות

תאריך 
עריכת 
 המסמך

 עורך המסמך
גורם 
 מאשר

תאריך 
 האישור

   אור -אפרת אבןמשה כהן,   - 67 - מחייב הוראות התכנית

   אוהד שפירא אמיר קולקר,   1 - 1:10,000 מחייב תשריט התכנית

   אוהד שפירא אמיר קולקר,   1 - :10,0001 מנחה נספח עיצוב עירוני

   שלמה זאבי, איילת זמיר, אייל עזריאל  1 - :10,0001 מנחה נוףנספח 

   אייל אשבל שאול משען,  1 - :10,0001 מנחה נספח תנועה ותחבורה

תשתיות נספח 
 ומגבלות סביבתיות

 ערן הלברייך  1 - :10,0001 מנחה
  

   בעז כהן, אילן הלבץ, רויטל סאטרן  1 - :10,0001 מנחה מים-נספח תשתיות

   בעז כהן, אילן הלבץ, רויטל סאטרן  1 - :10,0001 מנחה ביוב-נספח תשתיות

   בעז כהן, אילן הלבץ, רויטל סאטרן  1 - :10,0001 מנחה ניקוז-נספח תשתיות

 נספח פרוגרמה
 תכלכלי תחברתי

 אור -אפרת אבן משה כהן,עזרא סדן,   - 21 - מנחה
  

     - 10 - מנחה נספח מעקב ובקרה

תשריט רקע תכנוני 
 קיים

 גת -עיריית קרית  1 - 1:7,500 מסמך רקע
  

 
של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין המנחים יגברו המסמכים המחייבים.  במקרה. כמקשהאחת ויקראו זה את זה משלימיםמסמכי התכנית  כל 1.7.1

 . התשריטים על ההוראות תגברנה עצמם לבין המחייבים המסמכים בין סתירה של במקרה

סטייה מהם תחייב החלטה מנומקת של מוסד התכנית המנחים מטרתם להנחות את התכניות המפורטות ולשמש כלי עזר לקבלת החלטות.  מסמכי 1.7.2
התכנון
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 הגדרות בתכנית 1.8

בתכנית זו יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא 
 ברים.אם כן משתמע אחרת מהוראות התכנית או מהקשר הד

 

 מונח  הגדרת המונח 

 המיושמתגישה מערכתית כוללת לתכנון, בנייה ותפעול של בניינים וסביבתם, 
ניצול יעיל וחסכוני של משאבי  תוך ,בבית למגורים ועד המוקדם התכנון משלב

 על עדכוניו.  5281, בהתאם לתקן הטבע והסביבה, מזעור מפגעים סביבתיים

 ירוקה היבני

קומות ויותר מעל למפלס הקרקע הסופי הצמוד  13בניין שמספר הקומות בו הוא 
 לכניסה הקובעת.

 בנייה לגובה

 כהגדרתו בתוספת השישית לחוק התכנון והבנייה ובהתאם להסדרים בדין.
 

 דיור בהישג יד

יחידות דיור מותאמות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים כגון דיור מוגן, 
 מעונות לסטודנטים, דיור לבעלי מוגבלויות. 

 דיור מיוחד 

 דירות קטנות כהגדרתן בחוק התו"ב.

 החוק כל תיקוניו. על והבנייה התכנון חוק

כל גוף או איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון המשרד להגנת הסביבה או 
שהוסמך על ידי המשרד להגנת הסביבה לבחינה ולאישור של תכניות ו/או 

 היתרים ו/או שימושים בתחום הסביבתי הרלבנטי.

 הרשות הסביבתית

 ועדת שימור ועדת שימור של הרשות המקומית כהגדרתה בחוק.

חזית , במקום שהשימוש המסחרי בו מותר בשטח קומה המצויה במפלס הרחוב
 הבניין. קדמית שלה

 חזית מסחרית

בתכנית זו: ייעוד מוכלל, הכולל מגוון שימושים ואשר שמו נגזר מהשימוש 
העיקרי המאפיין את הייעוד. מיקומם המדויק של השימושים בתחום הייעוד 
המוכלל יקבע בתכנית מפורטת, אשר יכולה להגדיר כל אחד מהם כייעוד בפני 

שימושים מתוך השימושים המותרים  עצמו ו/או להגדיר יעודים הכוללים מספר
 בו, בתכנית זו.

 ייעוד קרקע

בניין המשמש לצורכי חינוך, תרבות, דת, קהילה, בריאות, ספורט, רווחה או 
סעד וכיוצא באלה ושירותים נוספים מטעם המדינה או העירייה או גורם 

 לחוק. 188מטעמם או כל מבנה המיועד לצרכי ציבור כמוגדר בסעיף 

 מבני ציבורמוסדות ו

 מוקד נופי  גנים מיוחדים, גנים נושאיים, גנים היסטוריים, אתרי עתיקות אתרי טבע עירוני. 

לרבות כיכר  בה מתקיימת פעילות משמעותית במרחב הציבורי, נקודת ציון בעיר
 . עירונית, שטח בעל ערכים נופיים או מבנה ציבור ברמה כלל עירונית

 מוקד עירוני

ציבורית שבו פועלים מבחר קווי שירות שונים ומתקיימת פעילות מתקן תחבורה 
נוסעים, לרבות מעבר נוסעים בין קווי תחבורה ציבורית ובין סוגי שירות שונים 

גלגלי לתחבורה -או מעבר בין הליכה ברגל ואופניים, מוניות, רכב פרטי ורכב דו
 ציבורית.

 מסוף תחבורה

מתבצע מעבר נוסעים אל התחבורה  מתקן תחבורה הכולל תחנת מתע"ן, שבו
הציבורית וממנה ובין אמצעי התחבורה הציבורית השונים: הליכה ואופניים, 
רכבת בין עירונית או פרברית, רכבת קלה או תחתית, אוטובוסים, מוניות, רכב 

 פרטי ורכב מנועי דו גלגלי.

-מרכז תחבורה משולב 
 מתח"ם
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מסומנים בנספח א' של תכנית זו, ואשר מתחם בעל מאפיינים פיסיים שגבולותיו 
 בנוגע אליו נקבעו הוראות בתכנית זו.

 מתחם תכנון

 מתע"ן מערכת תחבורה עתירת נוסעים.

 נחל  . 3ב//34נחל כהגדרתו בתמ"א 

נחל אשר התוואי והחתך שלו מיועדים לעבור שיקום באופן המבטיח את 
התפקוד ההידרולוגי, ומאפשר שיקום נופי ואקולוגי של ערכי הטבע, הנוף 

 והמורשת. 

 פיתוחנחל ל

נופי המאפשר תפקוד אקולוגי של הנחל -נחל בתצורה טבעית או במופע הנדסי
 כמסדרון אקולוגי ושימור בתי הגידול והמגוון הביולוגי. 

 נחל לשיקום 

רחוב, שדרה, טיילת, המהווים מרכיב מרכזי בשלד השטחים  –ציבורי  מרחב
 פעילות כולל ונגיש מוצל, רחב ציבורי במרחב יניםיהפתוחים בעיר ומתאפ

 . הציר ופןדב עירונית

 ציר ירוק

ה )חישוב שטחים ואחוזי יישטח המגרש שיקבע בהתאם לתקנות התכנון והבנ
 .1992 -ה בתכניות והיתרים(, תשנ"ב יבני

 שטח מגרש נטו

השטח המקורה הכולל המותר לבנייה במ"ר )כהגדרתו בתקנות(, כפי שיהיה 
כולל שטחים עיקריים ושטחי שירות. השטח אינו כולל שטחי  ,לאחר הבנייה

מבלי שיהוו שינוי  בנייה תת קרקעיים, אותם ניתן להוסיף בתכנית מפורטת
 לתכנית זו.

 שטחי בנייה

 אופי אתואשר מכתיב , יעוד קרקע המסומן בתשריטהמותר ב המרכזיהשימוש 
 .(לסוגיהם )למשל: מגורים האזור

 שימוש עיקרי

[, תר בהיקף קטן ביחס לשימוש העיקרינוסף לשימוש העיקרי, המושימוש 
חמים, בלא שישתנה אופי מאפשר מגוון שימושים בהתאם להוראות המתו

מסחר שכונתי )בהיקף שטחי ציבור, . למשל: הנקבע ע"י השימוש העיקרי האזור
 .לשירות אזור המגוריםועסקים קטנים מוגבל( 

 שימוש משני

מושי היעוד העיקרי, או הנדרשים לתפקודו, בין היתר שימוש אינהרנטי לשי
 .3כמפורט ברישא של פרק 

 שימוש נלווה

מסמך מקיף המתאר את המבנה/אתר ומאפשר את הערכתו מבחינה היסטורית, 
 במבנה לשימור. בנייהנית ואדריכלית לקראת הגשת בקשה להיתר אאורב

 תיק תיעוד

הריסת בנינים קיימים  -לפינוי בינויתכנית אשר כוללת, אחד מאלה: הוראות 
)תוספת  -ובניית בניינים חדשים במקומם, הוראות לעיבוי וחיזוק מבנים קיימים

קומות ותוספת לאגפים למבנים קיימים(, ו/או הוראות לשיקום מבנים קיימים 
 והוראות לשדרוג ושיפור המרחב הציבורי.

תכנית להתחדשות 
 עירונית 

, בהתאם להגבלות שבנספח איכות ומטרדים מזהמיםת סוקה נקייה ללא יצירעת
 הסביבה.

 תעסוקה א'

השפעות סביבתיות הניתנות למזעור, בהתאם להגבלות שבנספח  להם עסקים
 איכות הסביבה.

 תעסוקה ב'

, בהתאם עסקים המהווים פוטנציאל ליצירת מטרדים סביבתיים משמעותיים
 להגבלות שבנספח איכות הסביבה.

 תעסוקה ג'

 תכנית תקפה/מאושרת תוקף לפני מועד תחילתה של תכנית זו.אשר קיבלו כל התכניות 

שתהליך הייצור או המוצרים שמיוצרים בה מאופיינים במורכבות  תעשייה
 טכנולוגית ומדעית.

 תעשייה עתירת ידע

 תקן חניה .בנייהע"פ תקנות התכנון וה

 



 00000תכנית מס'  כוללניתמבא"ת
 

 2017דצמבר  גת-תכנית מתאר כוללנית קרית 67מתוך  11עמוד 

"ה התשכ בנייהמונח אשר לא הוגדר בתכנית זו, תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון וה כל
 )להלן "החוק"( או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה אחרת משתמעת.על תיקוניו  1965 –
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 ת התכנית ומטר .2

 תושבים.  140,000-כמתן מענה תכנוני כולל לעיר בהיקף של  •

אזור התעסוקה, השכונות החדשות  –חלקי העיר ביןחבר לשלד ברור המ עירוניה שלדה חיזוק •

 יישות אורבאנית אחת. לכדי ,והעיר הותיקה

 .והפיכתו למוקד משיכה לתושבי העיר והאזור כולו עירוניחיזוק המרכז  •

במקביל להקמת השכונות החדשות  ,כלים להתחדשות עירונית בשכונות הותיקותו אזורים הגדרת •

 . מצפון וממערב לעיר

 ופיתוח חיזוקיים ועירוניים תוך עמערך מגוון ועשיר של שטחים פתוחים שכונתיים, רוב יצירת •

הכולל  הנחלים מערך על בדגש ,בעיר והוספת הנדבכים החסרים הקייםמערך השטחים הפתוחים 

 .העירוני בשלד ראשי כנדבך לכיש נחל ופיתוח שיקוםבעיקר את 

 . עירוניים חיים ומקיימת התומכת מגורים צפיפות יצירת •

בין אזור התעסוקה יצירת חיבור ,העיר של הכלכלי הבסיסהמהווה את  התעסוקהאזור  חיזוק •

 .ות רצף של מסחר ותעסוקהבאמצע למרקם המגורים הבנוי

ורוכבי אופניים בהתאם יצירת מערך תנועה משופר לתחבורה ציבורית, תחבורה פרטית הולכי רגל  •

 יה המגוונת בעיר. ילצורכי האוכלוס
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 ייעודי קרקע ושימושים .3

יעוד מגדירה התכנית מגוון שימושים. ייעודים מוכללים, כאשר לכל יייעודי הקרקע בתכנית הם  .א
יעוד המוכלל יקבע בתכנית מפורטת אשר יכולה להגדיר כל אחד ימיקומם של השימושים בתחום ה

יעודים הכוללים מספר שימושים מתוך השימושים המותרים ימהם כייעוד בפני עצמו ו/או להגדיר 
 בתכנית זו.

סל השימושים לכל יעוד קובע את מרחב שיקול הדעת, אולם הועדה המקומית רשאית לאשר את  .ב
 ם תכנוניים ובהתאם לנסיבות המיוחדות של התכנית הנדונה.כולם או רק חלק מהם, משיקולי

במסגרת תכנית מפורטת, אלא אם נאמר במפורש יותרו  (למעט בשטח ציבורי פתוח)בכל ייעוד  .ג
אחרת, השימושים הנלווים לשימוש העיקרי ו/או הנדרשים לתפקודו, לרבות: מערכות תשתית 

ירה ותחמ"שים, מוסדות ומבני ציבור ושטחי ומתקנים הנדסיים לרבות תחנות שאיבה, בריכות אג
ציבור פתוחים, שטחים פתוחים פרטיים, דרכים, מסופי תחבורה, חניות הנדרשות לשימוש העיקרי 
ומגרשי חניה ציבוריים, שבילים להולכי רגל ושבילים לרוכבי אופניים, מתקנים מקומיים/שכונתיים 

 .5.3לסעיף לאיסוף פסולת ומחזור וכדומה ובהתאם 

מגרשי חניה ציבוריים, שבילים להולכי בייעוד שטח ציבורי פתוח יותרו השימושים הנלווים לרבות:  .ד
 . רגל ושבילים לרוכבי אופניים, מתקנים מקומיים/שכונתיים לאיסוף פסולת ומחזור וכדומה

לא תופקד תכנית לשינוי ייעוד שטחי ציבור )שטח למבני ציבור ושטח ציבורי פתוח( אלא אם יוקצה  .ה
 שטח חלופי בייעוד זהה ובאותו סדר גודל שאיכותיו דומות או עולות על השטח שייעודו שונה.

 בנייהלהלן. מספר הקומות וזכויות ה 4זכויות הבנייה ומספר הקומות יהיו בהתאם למפורט בפרק  .ו
הינם מרביים ונתונים לשיקול דעת מוסד התכנון אשר בסמכותו שלא לאשר כלל  4כמפורט בפרק 

את מספר הקומות או את תוספת הקומות כאמור, או לאשר תוספת חלקית בלבד, או לקבוע תנאים 
, למניעת פגיעה באופי הסביבה משיקולים בנייהמיוחדים למתן תוספת מספר הקומות ו/או זכויות ה

 תכנוניים.  

אמור בסעיף ה' לעיל, רשאית הועדה המקומית להגדיל את מספר יחידות הדיור המשתמע על אף ה .ז
אינה משנה באופן  ידות הדיוריח פרר לעת התכנון המפורט כי הגדלת מסבאם מסתב 4.2בסעיף 

 מהותי את אופי הסביבה הקרובה ויש מענה ראוי להיקף ההקצאות לצורכי ציבור. 

ר )מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים( בתכנית עבור היקף ת היקף השטחים לצורכי ציבוהקצא .ח
 . האוכלוסייה המתוכנן

 

 מגורים  3.1

 שימושים 3.1.1  

שימושים 
 עיקריים

 . מיוחד מגורים לסוגיהם כולל דיור

שימושים 
 משניים

)לרבות גני ילדים ופעוטונים בקומת  שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור (1
 .הקרקע בבנייני מגורים(

ועסקים המתאימים באופיים ובהיקפם  , משרדיםמסחר קמעונאי, כולל בתי אוכל (2
  לאזורי מגורים.

 

 מגורים, מסחר ותעסוקה 3.2

 שימושים 3.2.1  

שימושים 
 עיקריים

 מיוחד  דיורמגורים לסוגיהם כולל 

 .תרבות ובילוימבני מסחר ומשרדים, 

שימושים 
 משניים

 שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

 



 000000 תכנית מס' כוללנית מבא"ת
 

 2017דצמבר  גת-תכנית מתאר כוללנית קרית 67מתוך  14עמוד 

 מסחר ותעסוקה 3.3

 שימושים 3.3.1  

שימושים 
 עיקריים

 ם. מסחר ומשרדיתעסוקה א', תעסוקה ב', 

שימושים 
 משניים

 שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

 
 

 תעסוקה 3.4

 שימושים 3.4.1  

שימושים 
 עיקריים

 מלאכה, לוגיסטיקה, אחסנה, ג'-שימושי תעסוקה א', ב' ו

שימושים 
 משניים

 חניון רכב כבד, , התחבור מסוףלתעסוקה,  חר קמעונאי וסיטונאי נלוויםמס

 שטחי ציבור פתוחים ומבנים ומוסדות ציבור.

 הוראות  3.4.2

 להלן.  5בהתאם למפורט בפרק  

 
 

 

 ציבורמבנים ומוסדות  3.5

 שימושים 3.5.1  

שימושים 
 עיקריים

, מבנים לצרכי תרבות, דת וספורט, מוסדות רווחה לרבות מכללהמבנים לצרכי חינוך 
ומוסדות בריאות לרבות מרפאות, מוסדות קהילתיים וספריות, גנים, שטחים ציבוריים 

 .שירותי חירוםושירותים מוניציפאליים, משרדי ממשלה פתוחים, 

שימושים 
 משניים

קפיטריות כגון מסחר נלווה לשירות באי מבנה הציבור מגרשי ספורט וגני משחקים; 
 .מזנוניםו

 הוראות  3.5.2

עירוב 
שימושים 

 לצורכי ציבור 

יותר שילוב שימושים שונים לצורכי ציבור )כגון גן ילדים, מעון יום, בית כנסת וכו'( 
 במגרש אחד, ובלבד שיובטח תפקודם התקין של המוסדות. 

למגרש. במבני ציבור כלל עירוניים  350%יעלו על  לאלמבני ציבור זכויות הבנייה  היקפי בינוי 
 10%ותר שימוש מסחרי נלווה בשיעור של עד )מכללה, בית עירייה, אולם מופעים וכו'( י

 משטח המבנה, ובלבד שהוא ישרת את השימוש העיקרי של השירות הציבורי. 
 
 

 שטח ציבורי פתוח 3.6

 שימושים 3.6.1  

שימושים 
 עיקריים

, שבילים להולכי רגל ושבילי אתרי טבע עירוניחורשות,  ,שטחי גינון ונטיעות .א
 אופניים, חניות אופניים. 

רחבות, טיילות, פינות ישיבה, ומתקנים פתוחים לספורט ומשחק,  םמגרשי .ב
 . הצללה מתקני
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בפארק עירוני או רובעי בלבד, כמסומן בנספח הנוף של תכנית זו: שטח  .ג
  לירידים, תערוכות ומופעי תרבות. 

שימושים 
 משניים

 תחזוקת הפארק ושירותים ציבוריים, חניון תת קרקעי, מבני שירות לצרכי .א
 ת קפה.יבו מזנון

מתקני תשתית ומתקנים הנדסיים תת קרקעיים לצורך תפקוד הפארק בלבד,  .ב
 למעט מתקני תשתית החייבים מעצם מהותם להיות על קרקעיים.  

 ומתקנים לשעת חירום. מיגוניות, מקלטים דו תכליתיים  .ג

 
  

 הוראות  3.6.2

בתנאי ו, ד' ומעלה 4ששטחו  יותר בשטח ציבורי פתוח,לעיל בית קפה, כאמור .א 
  .מ"ר 150עד הכולל יהיה  ושהיקפ

, ובתנאי ששטחו דונם 3-יותר בשטח פתוח ששטחו לא יפחת מ קיוסק/מזנון .ב
 מ"ר.  50הכולל לא יעלה על 

דונם, יינתנו זכויות בנייה  3-בשטחים ציבוריים פתוחים ששטחם לא יפחת מ .ג
 מ"ר.  100בסך 

 המפורטיםיותרו השימושים הנלווים  לא, פרק זה על אף האמור בריישא של .ד
 ,בלבד הפתוח הציבורי השטח לשירות חניות, שבילים למעט.ג 3בסעיף 

 .קרקעיות-תת קוויות תשתיותו

 פארקים עירוניים ורובעיים בלבד,ב תת קרקעי ציבורי תותר הקמת חניון .ה
  . 5.8.3בהתאם לאמור בסעיף 

 20ועירוניים ששטחם עולה על בפארקים רובעיים חניון ציבורי עילי יותר  .ו
 דונם )הקטן מביניהם(. 2משטח הפארק או  20%דונם, ובשטח שאינו עולה על 

תישמר המשכיות תנועה של הולכי רגל ואופניים לכל אורך השצ"פ ובחיבור  .א כללי 
 לשצ"פים הגובלים בשטח התכנית. 

כל בנייה בתחום השטחים הציבוריים הפתוחים תהיה בחומרים ובפרטי  .ב
 פיתוח המותאמים לאופי הפיתוח של הפארק ותוך התחשבות בטופוגרפיה. 

 

 דרך קיימת / מוצעת  3.7

 שימושים 3.7.1  

שימושים 
 עיקריים

 למעט מסילות ברזל. ,חוק התכנון והבנייהב םכהגדרת, מבני דרך ומתקני דרך דרכים

שימושים 
 משניים

 .תת קרקעיים קווי תשתית

  

 הוראות  3.7.2

דרכים 
 ארציות

כל שינוי בתוואי הדרכים הארציות המופיעות בתכנית זו, לרבות גריעה או תוספת של  (1
א)ג( לחוק. על אף האמור לעיל שינויים 62מחלפים יהווה שינוי לתכנית זו לעניין סעיף 

נקודתיים ולא מהותיים הנובעים מאילוצים הנדסיים או טכניים לא יהוו שינוי 
 לתכנית זו.

 אלאדרך ארצית,  של לתכנון והרצועות הבניין קווי בתחום יהיבנ כל תותר לא (2
 שתהיה הארצית המתאר תכנית הוראות פי על שתיבחן מפורטת תכנית במסגרת

 .זו לתכנית שינוי הווהי לא כאמור מפורטת תכניתף. שינוי קווי בניין בבתוק

 

 נחל/מאגר מים  3.7
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 שימושים 3.7.1

שימושים 
 עיקריים

לעורק לרבות נטיעות שבילים  3ב//34כל התכליות והשימושים המפורטים בתמ"א 
כולל מתקנים להסדרת  ושבילי אופניים וגישור חוצה, פעולות לשיקום והסדרת הנחל

 הזרימה של המים בנחל. 
  

 הוראות  3.7.2

המערכת  ככל הניתן, את ערוץ הנחל הטבעי ואתהתכנון בתחום ישמור,  .א 3.7.2.1
 . (צמחיה ובתי הגידולהאקולוגית )

 תותר העמקת והרחבת אפיק הנחל לצורך ניקוז והסדרה, לשם מניעת הצפות.  .ב

 ייצוב הגדות ייעשה ככל הניתן באמצעים צמחיים.  .ג

 בנחל לכיש יותר פיתוח נופי וסביבתי אינטנסיבי של הנחל וגדותיו. .ד

 

  יותרו: "לשיקום המוגדר "נחל נחל במקטע  3.7.2.2
 .טבעיים ובחומרים באמצעים האפשר ככל בוצעת , אשרושיפועים ניקוז תהסדר .א

ומתקנים הנדסיים בקרבת הנחל יהיו ככל האפשר בתת הקרקע ו/או  תשתיות .ב
 ישולבו בפיתוח הנופי של סביבתם. 

 תובטח נגישות וזכות מעבר של הציבור אל הנחלים ולאורכם. .ג

התווית שבילי הולכי רגל ואופניים לאורך הנחל אשר יקושרו למערך העירוני של  .ד
 תנועת האופניים הולכי הרגל.  

 .ונופש יאפנ למטרות לפיתוח הנחל לאורך שטחים יוגדרו .ה
יאפשרו  נגר ניהול של פתרונות .נגר ניהול למטרות שטחים יוגדרו הנחל לאורך .ו

גידול ומערכות אקולוגיות, ושיקום מאפייני הנוף והאיכויות שיקום בתי 
 הנופיות של ערוצי הנחלים הקיימים.  

 : במקטע נחל המוגדר "נחל לפיתוח"  3.7.2.3
יתאפשרו עבודות להסדרת סביבת הנחל וחתך הנחל באמצעים ובחומרים  .א

 טבעיים. 

 נגישות וזכות מעבר הציבור אל הנחלים ולאורכם.  תובטח .ב

שבילי הולכי רגל ואופניים לאורך הנחל אשר יקושרו למערך העירוני של  יותוו .ג
 תנועת האופניים הולכי הרגל.  

 שטחים לפיתוח למטרות פנאי ונופש לאורך הנחל.  יוגדרו .ד

שטחים למטרות ניהול מי נגר לאורך הנחל, אשר יתוכננו תוך התחשבות  יוגדרו .ה
האקולוגיות, על מאפייני הנוף מירבית בשמירה על משאבי הטבע והמערכות 

 והאיכויות הנופיות של ערוצי הנחלים הקיימים.  
 

 
 

 מסילת ברזל  3.8

 שימושים 3.8.1  

שימושים 
 עיקריים

 ,אליה הקשורים ברזל או הוכן מתקנים לצורך מסילת  מסילהמסילות ברזל, מבני 
על  23ובתמ"א  חוק התכנון והבנייהב, כהגדרתם המהווים חלק בלתי נפרד ממנה

 שינוייה.

שימושים 
 משניים

 .מתקני תשתיתדרכי שירות ו

  

 הוראות  3.8.2

 על שינוייה. 23בהתאם להוראות תמ"א  (1 
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תכנית זו, יהווה שינוי  כל הרחבה או שינוי בתוואי מסילת ברזל המסומנת בתשריט (2
א)ג( לחוק. על אף האמור לעיל, שינויים נקודתיים ולא 62לתכנית זו לעניין סעיף 

 מהותיים, הנובעים מאילוצים הנדסיים לא יהוו שינוי לתכנית זו.

 אלאל, הברז מסילת של לתכנון והרצועות הבניין קווי בתחום יהיבנ כל תותר לא (3
 שתהיה הארצית המתאר תכנית הוראות פי על שתיבחן מפורטת תכנית במסגרת

 .זו לתכנית שינוי הווהי לא כאמור מפורטת תכניתף. שינוי קווי בניין בבתוק

 

 מתקנים הנדסיים 3.9

 שימושים 3.9.1  

שימושים 
 עיקריים

 קווי תשתית, מתקנים הנדסיים ומתקני תשתית למיניהם, כהגדרתם בחוק.

שימושים 
 משניים

 .הנדרש לתפקודה של התשתיתכל שימוש נלווה 

 

 בית קברות 3.10

 שימושים והוראות 3.10.1  

 ו/או תכנית תקפה החלה במקוםעל שינוייה  19בהתאם להוראות תמ"א  
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 הוראות להכנת תכניות מפורטות .4
 

 הוראות כלליות 4.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.1 

 

 :כללי

 עם להשתלבות המתייחסות הוראות, העניין ולפי היתר בין, תכלול מפורטת תכנית .1
, לרבות התייחסות לרקמה הבנויה הסובבת ושמירה על רצף של דרכים גובלים מתחמים

, בדגש על נגישותו ורציפותו בה הכלולים הציבורי המרחב לשטחי הוראות ותשתיות,
 עידוד, ושהייה ורוכבי אופניים רגל הולכי תנועת המעודדים פיסיים תנאים יצירת לרבות

 '.וכד אקלימית נוחות ליצירת אמצעים, ציבורית בורהתח

אישור תכנית נתון לשיקול דעתו של מוסד התכנון. מוסד התכנון רשאי שלא לאשר תכנית  .2
משיקולים תכנוניים, גם אם היא תואמת במלואה את הוראות תכנית זו, ובלבד שנימק 

 .את החלטתו

, הכוללת תוספת יחידות דיור מעבר לקבוע מפורטת תכנית לאשר תכנון מוסד רשאי .3
בתכנית זו, במסגרת סה"כ שטחי הבנייה הקבועים בתכנית זו, ובתנאי שניתן בה מענה 

בהתאם לצרכי הציבור ולתשתיות הנדרשות כתוצאה מתוספת יחידות הדיור המוצעת, 
 .להוראות תכנית זו

, ערוך בהתאם להוראות ומעלה תכלול נספח פרוגרמתי ות דיורדייח 250 הכוללת תכנית .4
 לצרכי קרקע להקצאת הארצי התדריך או/ו תכנית זו והנספח הפרוגרמתי המצורף לה

למאפייני המתייחסת  בדיקה תכנונית מוקדמתהתקף לאותה עת, ועל בסיס  ציבור
 .התכנית ולמאפייני המתחם בו נמצאת התכנית

ציבור בהתאם לנספח א' בכל תכנית מפורטת יפורטו השטחים הפתוחים ושטחים לצרכי  .5
 להוראות תכנית זו.

, כפי התואם את מסמכי התכנית לתכנית מפורטת יצורף נספח תנועה ותחבורה בקנ"מ .6
שייקבע על ידי מוסד תכנון, שיציג באופן גרפי ומילולי את מערכת הדרכים באזור, את 

פתרונות  ה, נפחי תנועה,יעקרונות התנועה והחניה, את הגישה למגרשים המיועדים לבני
 ,התייחסות לתחבורה ציבוריתכן יכלול חניה בהתאם לתקן החניה שעל פי תכנית זו ו

 במידת הצורך.  שבילי הולכי רגללו אופניים שביליל
 תנועה של הולכי רגל. ושיעודד כךרחב הציבורי יעוצבו הרחובות והמ

יכללו  והעצמאות,, וכן בתכנית מפורטת ברחובות לכיש יה לגובהילבנמפורטת  בתכנית .7
 המסמכים המפורטים להלן:

נים במרקם הבנוי, וכולל חתכים יין/בנייהמציג את השתלבות הבננספח בינוי  .7.1
וחזיתות, פרטי בנין אופייניים, חומרי גמר ועיצוב חזית חמישית, וכל פרט אחר 

 מהנדס העיר. ל ידישיידרש ע

מערכת הדרכים באזור, נספח תנועה ותחבורה שבו מוצגים באופן גרפי ומילולי  .7.2
יה, נפחי תנועה ופתרונות החניה יעקרונות תנועה וחניה, גישה למגרש/ים הבנ

 בהתאם לתקן החניה, וכל פרט נוסף שידרוש מהנדס העיר.

נספח הכולל בחינת הדרישות של השטחים הציבוריים הפתוחים ושטחים למבני  .7.3
 ציבור בהתאם להוראות תכנית זו ומתן פתרונות.

 אקלימיות לרבות הצללה ורוחות. -דק השלכות מיקרונספח הבו .7.4

 בכפוף, ומעלה חדשות דיור יחידות 100 המוסיפה תכנית של הפקדתה על תחליט ועדהה .8
 :הבאים לנושאים בנוגע נתונים המציגה מוקדמת תכנונית לבדיקה

מאפייני אוכלוסיית היעד של התכנית, כולל הערכה של מספר הנפשות שיתווספו  .8.1
בהתבסס על מספר יחידות הדיור המרבי בתכנית  ,ממימוש התכניתכתוצאה 

 . והערכה בדבר מספר הנפשות הממוצע במשק בית הצפוי בטווח מימושה

 , לרבות:ובהקצאת יחידות דיור קטנות בדיקה בהתייחס לצורך בדיור בהשיג יד .8.2
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 ובסביבתה התכנית בתחום והמאושרות הקיימות הדיור יחידות תמהיל .א
 העשוי אחר מאפיין וכל הבינוי מגוון צפיפויות, סוג ,בנייהגודלן, גובה ה מבחינת
ובסביבתה  התכנית להתגורר בתחום תומגוונ אוכלוסיות של יכולתן על להשפיע

 על מנת ליצור היצע עבור אוכלוסייה בשלבים שונים של מחזור החיים. 

, והמתוכננתיחידות הדיור העונות על מאפיינים אלו בסביבה הקיימת  מלאי .ב
 בתחום הקיים ,בהתאם להסדרים בדין יד בהישג דיור יחידות מלאילרבות 
 יור בר השגה.ד ביחידות לצורך מענה לתת ויכולתו ובסביבתה התכנית

בתכנית קטנות  ידות דיורו/או יחבהישג יד  ידות דיורהמלצות בדבר הכללת יח .ג
 .הנדונה ככל הנדרש

היתר, את היקף השטחים הציבוריים לנפש נתונים פרוגרמתיים הכוללים, בין  .8.3
המאושרים והמפותחים בתחום המתחם וסביבתו הקרובה, ואת האפשרות לספק 

הקיימת בו  בנייהבתחומו או בסביבה הקרובה שטחי ציבור נוספים לאור צפיפות ה
 חדשים. מיזמיםוהצפי ל

בין היתר ולפי העניין, הוראות המבטיחות את ביצוע התכנית בד  ,תכנית מפורטת תכלול .9
בבד עם ביצוע מערכות התשתית הנדרשות לצורך ההרחבה המוצעת, לרבות דרכים, 

 מוסדות הציבור והשטחים הציבוריים הפתוחים הנדרשים על פי תכנית זו.

של המרחב לניצול מיטבי  הנחיותולפי העניין, האפשר  במידת, לוכלת מפורטת תכנית .10
 על הקפדה תוך' וכד אחסון, חניה, תשתית מתקני: כגון שימושים לשילובקרקעי -התת

 .סמוכות לפעילויות מפגעים ומניעת נאותים סביבתיים תנאים יצירת

ערב  ח בחשבון מצבן התכנוני של החלקותיילקאיחוד וחלוקה הכוללת תכנית מפורטת ב .11
 התכנית.אישורה של 

למבנה קיים יותנה  בנייהתכניות מפורטות יכללו הנחיות אשר יבטיחו כי היתר לתוספות  .12
 .413בבדיקה בדבר הצורך בחיזוק המבנה לפי הוראות ת"י 

רשאי מוסד תכנון לחייב גם הכללת  מפורטת תכלול הוראות בדבר מימושה. תכנית  .13
 שנים. 5הוראות המבטלות אותה, כולה או חלקה, אם לא מומשה בתוך 

 שטחי ציבור: 4.1.2

התכנית מסומנים שטחי הציבור הפתוחים והשטחים למבנים ומוסדות ציבור  בתשריט .1
והעירונית בלבד. שטחי ציבור נוספים יוקצו במסגרת התכניות המפורטות  הרובעיתברמה 

לעקרונות נספחי הנוף והמבנה העירוני, ולנספח  ,תכנית זו, בהתאם להוראותיה חומכ
 לעת התקף ציבור שטחי להקצאת הארצי תדריךלאו  הפרוגרמתי המצורף לתכנית זו,

 למבנים ולשטחים פתוחים ציבור לשטחי זו תכנית הוראות עליהם ויחולו התכנית אישור
 .בהתאמה ציבור ומוסדות

תוספת שימושים או /ולצרכי ציבור  בנייהרשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הקובעת שטחי  .2
מפורטת, הקובעת ו/או מוסיפה שטחי בנייה  תכניתלצרכי ציבור, מעבר לקבוע בתכנית זו. 

 .זו לתכנית שינוי תהווה לא, כאמורלצרכי ציבור ו/או שימושים 

ההקצאה לצרכי ציבור תעוגן בתכנית בהוראה בדבר הקצאה של שטחי קרקע אשר יוגדרו  .3
 .כמגרשים נפרדים, בייעוד קרקע ציבורית, ובהוראות בנוגע לשלבי פיתוחםבתכנית 

שוכנע מוסד התכנון ונימק, לאור מאפייני המתחם בו מצויה התכנית ומאפייני התכנית  .4
לעיל, אינה  (3עצמה, כי הקצאה של שטחי קרקע לשימושים ציבוריים, כאמור בס"ק )

ההקצאה של מגרש לבנייני ציבור  החליף אתל אפשרית בנסיבות העניין, הוא רשאי
בהקצאה של שטחים בנויים לשימושים ציבוריים, במגרש בו מותרים גם שימושים 

 .  , תוך הבטחת הקניית השטח לרשות ציבורית ורישומו על שמה בהתאם לדיןסחירים

מפורטת תבטיח ניצול מרבי של השטח המיועד למבנים ומוסדות ציבור, לרבות  תכנית .5
 גרש, כמפורט בנספח החברתי כלכלי.י ציבור שונים באותו משילוב שימוש

רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית המגדילה שטח לצרכי ציבור, גם אם יש בכך כדי  .6
להקטין שטח אחר לצרכי ציבור, בתנאי שהונחה לפניו פרוגרמה מפורטת, המראה כי ניתן 

, אם היא בתחום משורתת על ידםהמענה מלא לצרכי הציבור שהוקטנו לאוכלוסייה 
 .התכנית המוצעת ואם מחוצה לה, וכלל את נימוקיו בהחלטת ההפקדה
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המיועדים לשימושים ציבוריים באופן המקטין  קרקעלא תופקד תכנית הממירה שטחי  .7
אלא אם התכנית מקצה  ,המיועדים לשימושים ציבוריים במגרש הקרקעאת סך שטחי 

חלופיים בכמות שווה או גדולה מהם, המיועדים לשימושים  קרקעבתחומה שטחי 
 ציבוריים, שאיכויותיהם דומות או עולות על אלו של שטחי הבנייה שהוקטנו. 

שטחי בנייה לשימושים שאינם לצרכי רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית מפורטת, הכוללת  .8
זה. זאת בהיקף  ואשר בנייתם נועדה לסייע בבניית מבנה הציבור שיבנה במגרשציבור, 

 תנאים תכלול. התכנית המפורטת ציבור לצרכי בנייהה משטח 20%על  עלהי אשל
 .לצרכי ציבור בנייהתקבע הוראות המוודאות הקמתם בד בבד עם מימוש הו להקמתם

 אזור לחיפוש בנייה לגובה: 4.1.3
המיועד ובאזור ( 3.2)סעיף  תכסית הבנייה במגרשים באזור המיועד למסחר ותעסוקה .1

 .85% עד תהא (3.3)סעיף  למגורים, מסחר ותעסוקה
ובאזור המיועד למגורים,  (3.2)סעיף  בניין הפונה לחזית הרחוב המיועד למסחר ותעסוקה .2

 מאורך חזית המגרש. 80%-ייבנה על קו בניין אפס ולפחות ב( 3.3)סעיף מסחר ותעסוקה 

 התחדשות עירונית: 4.1.4
ייקבעו במסגרת  אזור המסומן להתחדשות עירונית בתשריטגבולותיו המדויקים של  .1

 התכנון המפורט.
 שסומנו מאלו אחרים באזורים גם עירונית להתחדשות שטחים לקבוע תכנון מוסד רשאי .2

 .לעיל 4.1.2 -ו 4.1.1בסעיפים  האמור על ובהתבסס, מנומקת החלטה פי על, זו בתכנית
 תוספתניתן לאשר  ,יחידות דיור 200 להתחדשות עירונית, הכוללת מעל מפורטת בתכנית .3

 ובהתאם להוראות המתחם הרלוונטי. זו בתכנית לקבוע מעבר בנייה שטחי
היקף הבנייה לרבות צפיפות הבנייה ומספר הקומות ייקבעו על ידי מוסד התכנון בהתחשב  .4

הקיימים, בגיל המבנים כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת במבנים -במצב החברתי
 ובאיכות הפיזית של המבנים.

לכל תכנית של הריסה ובנייה מחדש תצורף חוות דעת כלכלית הבוחנת את הכדאיות  .5
הכלכלית של המיזם ובחינה חברתית הבוחנת את יכולת ואפשרות האוכלוסייה הקיימת 

 להמשיך להתגורר בתחום התכנית.
תכלול גם הוראות המתייחסות בין היתר לנושאים  ,תכנית מפורטת להתחדשות עירונית .6

 הבאים:

מרחב הולכי הרגל ורוכבי  שדרוג רשת הרחובות והמרחב הציבורי בשימת דגש על  .6.1
 אופניים.

 רה ציבורית.פתרונות אמצעי תחבורה בדגש על תחבו  .6.2

יות, הטמנת תשתיות ואיחוד נספח תשתיות כולל התניות לשדרוג וחידוש תשת  .6.3
 תשתיות.

 ין והנחיות למניעת זיהום אוויר.יבנור פסולת מיחז  .6.4
, שהקמת יחידות הדיור התכנית תכלול קביעת שלביות ביצוע. השלביות תיקבע כך .7

ושירותי הציבור שנועדו  , המרחב הציבוריהתשתיות הפיסיות הבטחתהמוצעות תותנה ב
 .לשרת אותן

חנייה תכנית להריסה ובנייה מחדש במסגרת מיזם התחדשות עירונית תותנה בהתקנת  .8
  תת קרקעית, חלקית או מלאה. 
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 תכניות הכוללות מתקני הנדסה ותשתית:  4.1.5

הקרקע. על אף האמור, מוסד תכנון רשאי לאשר תכנית  -מתקני תשתית יוקמו בתת .א
שתוצג לבחינתו בדיקה תכנונית הכוללת הקמת מתקני תשתית מעל לקרקע לאחר 

מוקדמת לפיה מיקום זה נדרש לצורך תפקוד מתקן התשתית או שהקמת המתקן בתת 
 .הקרקע איננה אפשרית מבחינה הנדסית או מבחינה תכנונית אחרת

יהיה פירוק מערכות תשתית על קרקעיות  בנייהכי תנאי להיתר ניתן לקבוע בתכנית  .ב
 .אפשריוהטמנתן בתת הקרקע, ככל שהדבר 

יקבע מוסד התכנון תנאים שיבטיחו את ביצוע  בנייהבמסגרת התנאים למתן היתר ה .ג
 .או השימושים המוצעים בתכנית בנייההתשתיות הנחוצות לצורך תפקוד ה

מוסד תכנון רשאי לדרוש צירוף של נספח תשתיות כתנאי להפקדת תכנית, ולהורות כי  .ד
 נספח התשתיות יתייחס גם לסביבת התכנית. 

נית הכוללת מתקן תשתית תתייחס לרשויות גובלות ותכלול הוראות המאפשרות תכ .ה
 חיבור למתקן התשתית מכל השטחים המתנקזים אליו גם אם הם ברשויות גובלות.

 :דיוק בסימונים 4.1.6

 או איתורב דיוק מאפשר שאינו, התשריטלא מהותיות, הנובעות מקנה המידה של  סטיות .1
 של תחבורתיים שיקוליםאו /ו ציבור שטחי ותצורת ברצף מהצורךאו /ו, השטח בגבול

 מותרות תהיינה, השטח של הטופוגרפיים התנאים מחמת או/ו, מקומיות דרכים התווית
 .זו לתכנית שינוי בכך ואין

במסמכי התכנית אינו מהווה איתור מדויק ויש לראות בו מגמה כללית  ליםבומיהס סימון .2
לאיתורו הרצוי של השימוש. מיקומו המדויק, גודלו וגבולותיו ייקבעו בתכנית מפורטת 

 בהתאם להוראות המתחם הרלוונטי.

 :לכלל המתחמים הוראות 4.1.7

אחרת  ערך למתחם במלואו אלא אם נאמריתכנית מפורטת במתחם תכנון חדש ת .1
  בהוראות המתחם.

התואם את שאר מסמכי בקנה מידה , תכלול נספח תנועה ודרכיםתכנית לכלל המתחם  .2
או מפורט יותר, שבו מוצגים באופן גרפי ומילולי מערכת הדרכים באזור,  התכנית

, נפחי תנועה ופתרונות החניה בהתאם בנייהעקרונות תנועה וחניה, גישה למגרש/ים ה
 העיר. ת/פרט נוסף שידרוש מהנדסלתקן החניה, וכל 

 ממתחם לחלק מפורטת תכנית להפקיד תכנון מוסד לעיל, רשאי 1בסע'  האמור אף על .3
 במוסד כולו, אשר אומצו למתחם תכנון חדש, התואמת תכנית שלד או מסמך מדיניות

 .בהמשך במתחם שיתוכננו המפורטות לתכניות כמסמך מנחה התכנון

במ"ר, המפורטים בכל מתחם, מתייחסים לשימושים השונים המותרים בו,  בנייהשטחי ה .4
ולא ליעוד הקרקע המוכלל המסומן בתשריט. שטחים אלה כוללים את סך כל שטחי 
הבנייה לאותו שימוש, גם אם אינו מסומן כיעוד בפני עצמו אלא כשימוש מותר, עיקרי או 

 משני, ביעוד אחר כלשהו. 

המותרים בו, לרבות  בנייהע לכל מתחם כולל את כל שטחי ההקבו בנייההיקף שטחי ה .5
 .38זכויות עפ"י תכניות קודמות וכולל הערכה של הזכויות המותרות לפי תמ"א 

 לשטחי בנוסף שיוקצולמוסדות ציבור,  בנייה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי 
הקרקע, הניתנים להוספה בתת  בנייהשטחי  יםכוללואינם  למתחם המפורטים בנייהה

 במסגרת תכנית מפורטת שתאושר מכוחה של תכנית זו. 

כדי להוות סטייה  15%אין בהעברת זכויות בניה בין מתחמי תכנון בשיעור שלא יעלה על  .6
ניכרת מהוראות תכנית זו בתנאי שבמתחם המקבל יינתן מענה לצורכי ציבור לרבות 

 לתוספת בזכויות הבניה המועברות.

יה, היקף יבנהזכויות  ך כליה והן סיבשימושים בהם מפורטות הן תוספת זכויות בנ .7
שנקבע. במידה וימצא כי היקף הזכויות התקפות  לוך הכהתוספת שנקבע גובר על היקף ס

 .שונה מהמחושב, לא יהיה בכך שינוי לתוספת המוצעת בתכנית זו
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בתת הקרקע, אלא אם נאמר  בנייהרשאי מוסד תכנון לאשר תכנית הכוללת תוספת שטחי  .8
במפורש אחרת בהוראות המתחם הרלוונטי, ובכפוף לעמידתה בשאר הוראות תכנית זו. 

 תכנית כאמור לא תהווה שינוי לתכנית זו.

על שינוייה תותר תוספת זכויות על פי הקבוע בתמ"א ובתנאי  38במקום בו חלה תמ"א  .9
ת לאותו מתחם וכן בתנאי שגובה שהיקף הזכויות אינו עולה על תוספת הזכויות המוצע

 אינו עולה על הקבוע בהוראות המתחם. בנייהה

זכויות הבנייה המפורטות במתחם מתייחסות לשימושים השונים המותרים בו, ולא ליעוד  .10
 הקרקע המוכלל המסומן בתשריט.

 הוראות יגברו, התכנית פרקי שאר לבין זה שבפרק ההנחיות בין סתירה של מקרה בכל .11
 .זה פרק
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 הוראות למתחמים 4.2
 

 המע"ר – 1מתחם  4.2.1

 
 

 תיאור המתחם 4.2.1.1

  

מתחם זה כולל את רובע פ"ז, רובע  •

 ובכךלאכה וחלק מאזור התעשייה, המ

מרכז מרחיב את תיחומו המסורתי של 

 . (המע"רהעיר )

מתחם מצטלבים שני צירי צפון הב •

שדרות לכיש ושדרות  –השלד העירוני 

 העצמאות. 

לעיר  המותאםוגדר כמע"ר שטח זה מ •

צפויה  גת-קריתבסדר הגודל אליו 

 תושבים.  140,000-כ –להתפתח 

המתחם מהווה מוקד עירוני וכולל אף  •

  גן פ"ז.  –מוקד נופי 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.1.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה
 6,600 6,000 נפש

 

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים
 מ"ר

 בנייה שטחי כוללים אינם אלה בנייה שטחי  532,500
 בנוסף שיוקצוולשימושים נלווים,  ציבור לצרכי

 .למתחם המפורטים הבנייה לשטחי

  1,900 1,700 יח"ד מגורים 

 תעסוקה

 

 
 מסחר

 מ"ר

258,000 260,500  

36,500 192,000 
 

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

 דונם

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים  260.5 -
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 .המותרים בו

מבנים 
 ומוסדות ציבור

 דונם

 

 

- 

 

 

173 

 

 

מבני ציבור שטח הקרקע המיועדת לבמתחם זה 
ההקצאה דונם, בעוד  173-בהיקף של כמסתכם 
 . דונם  91ה בהיקף של למתחם הינ הנדרשת
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שטח ציבורי 
 דונם פתוח

זה שטח הקרקע המיועד לשטחים במתחם  87.5 -
חי ציבור, דונם שט 87.5-הינוכ ציבוריים פתוחים

 דונם.  46-כ בעוד ההקצאה הנדרשת הינה

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

מגורים, מסחר 
 תעסוקהו

לפי מצב    12עד 
 קיים 

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, מסחר 
 ותעסוקה 

לפי מצב   20עד 
 קיים 

 20-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  600%
 קומות

מגורים, מסחר 
 ותעסוקה 

לפי מצב  25עד 
 קיים 

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

מסחר 
 ותעסוקה 

לפי מצב   12עד 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מסחר 
 ותעסוקה

לפי מצב   20עד 
 קיים

 20-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  600%
 קומות

מסחר 
 ותעסוקה

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור 
 קיים 

350%  

 

 הוראות נוספות 4.2.1.3

תנאי לדיון בתכנית מפורטת המוסיפה יחידות דיור או שטחי תעסוקה ומסחר בהתאם  .א כללי
להוראות תכנית זו, בתחום מתחם התכנון הינו הכנת מסמך מדיניות לאישור  הוועדה 

 המקומית למתחם כולו. 

 מסמך המדיניות למתחם בשלמותו יתייחס, בין היתר ולפי העניין, לנושאים הבאים:  .ב

 פיתוח אזור תחנת הרכבת כמוקד עירוני המשלב שימושי תרבות, פנאי ומסחר.   (1

פיתוח צירי הולכי רגל ושבילי אופניים, אשר יצרו מערך קשרים בין המוקדים  (2
העירוניים במתחם )בית העירייה המוצע, היכל התרבות המוצע, גן פ"ז( לבין 

 השכונות המקיפות אותו. 

 אזור התעשייה והמע"ר הקיים. פיתוח מערך קשרים המחבר בין  (3

 אופי הבינוי הרצוי במרכז העיר, שפת הרחוב ועיצוב המרחב הציבורי.  (4

 התחדשות מבנים וחזיתות הפונות לרחובות הראשיים.  (5

 התחדשות מבני הציבור במתחם.  (6

 פיתוח מוקדים אזרחיים ותרבותיים במתחם.  (7

 פתרונות לתחבורה ציבורית.  (8

עתירת ידע, בתנאי שננקטו האמצעים  עסוקה ותעשייהבאזור זה יותרו שימושים לת .ג
 למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים.
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עקרונות 
 בינוי 

 ופיתוח 

 שטחי הבנייה לתעסוקה ומסחר יופנו לחזית שדרות לכיש ולחזית שדרות העצמאות.  .ד

אזורי השירות של הבניינים, אזורי החנייה ומתקני הטיפול בפסולת והנגישות אליהם  .ה
ימוקמו כך שיופנו לכיונים צדדים שאינם מפריעים לפעילות ברחוב, לעסקים הסמוכים 

 או לשטחי הציבור הסמוכים.  

 המסחר יהא במפלס הרחוב.  .ו

הרחובות במרכז העיר יתוכננו תוך מתן עדיפות להולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה  .ז
 ציבורית.   

יה ומספר הקומות ייקבעו על ידי מוסד התכנון ייה לרבות צפיפות הבניהיקף הבנ .ח
בהתחשב במצב החברתי כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת במבנים הקיימים, בגיל 

 נים.ית של המבזהמבנים ובאיכות הפי

דירות כן דירות קטנות ויכלול גם  הדיורתמהיל יחידות כך ש מבני המגורים יתוכננו .ט
 להשכרה. 

באזור המסומן בנספח העיצוב העירוני כ"אזור חיפוש בנייה לגובה", רשאי מוסד התכנון  .י
 קומות ויותר בכפוף לאמור להלן: 13לאשר תכנית מפורטת לבנייה לגובה לבניינים בני 

 דונם. 2מזערי יהא גודל מגרש  .1

חוות דעת סביבתית לעניין רוחות והצללה על בנייני מגורים סמוכים  .2
 והפתרונות למזעור ההשפעות.

 קרקעית במלוה בהתאם לתקן החנייה התקף.-מתן פתרון חנייה תת .3

 

, החנייה במתחם תקן החנייה יהא בהתאם לתקן החנייה התקף לעת מתן היתר הבנייה .יא תנועה 
 .תקרקעי-הא תתת

בסמוך לתחנת הרכבת ימוקם מרכז תחבורה משולב )מתח"ם(, אשר ישמש למעבר בין  .יב
סוגי התחבורה הציבורית וגודלו ייקבע בהתאם להיקפי התחבורה הצפויים. חניית 

 אוטובוסים כחלק מתחנת קצה של קווי אוטובוס לא תהיה חלק ממסוף התחבורה. 

 מניעת זיהום נחלים, מים וקרקע וטיפול בזיהום קיים:  (יג סביבה

החשוד בזיהום קרקע ובאזורים רגישים תנאי להפקדת תכנית מפורטת בשטח  (1

, או בשטח זו להחדרת נגר עילי כמסומן בנספח תשתיות ומגבלות לתכנית

החשוד בזיהום קרקע על פי מסמך לעניין זה מטעם הרשות הסביבתית 

 קר שימושי קרקע היסטוריים.הכנת סהמוסמכת, יהיה 

 תכלול לממצאיו ובהתאם, המוסמכת הסביבתית הרשות ידי על יאושר הסקר (2

הכנת תכנית קידוחים, ביצועה וניתוח ממצאיה ואישור כל ל הוראות התכנית

 אלה על ידי הרשות הסביבתית המוסמכת כתנאים למתן היתרים.

בדבר הקמת תשתית ויישום תכניות למבני ציבור, מסחר ותעסוקה יכללו הוראות  (יד

, בכפוף להנחיות משרד בפועל של שימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה ולהדחת אסלות

 הבריאות.
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 והנביאים שכונות בני ישראל, השופטים  – 2מתחם  4.2.2

 
 

 תיאור המתחם 4.2.2.1

  

שלוש שכונות מגורים ותיקות, אשר  •

בעלות הן ממוקמות בכניסה לעיר ו

 דומים.  חברתיים-כלכליים מאפיינים

זור להתחדשות כאוגדר ממתחם רוב ה •

 עירונית. 

 –אחד מצירי השלד העירוני  במתחם עובר •

 שדרות לכיש. 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.2.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  15,000 5,000 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה    מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

  6,080 2,500 יח"ד  מגורים 

   44,000 מ"ר  תעסוקה 

 בחזית רחוב, לאורך רחובות ראשיים  13,500 11,000 מ"ר מסחר

כלל 
השימושים 

 המשניים

כולל כלל שטחי הבנייה לשישמוים המשניים    מ"ר 
המותרים במתחם, לרבות כחלק מייעודים שונים 

 המותרים בו.  

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור 

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור  259 - דונם 
דונם, בעוד ההקצאה  259-מסתכם בהיקף של כ

  . דונם 152הנדרשת למתחם הינה בהיקף של 

שטח 
ציבורי 

 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  133 - דונם
 118.5-כמסתכם בהיקף של ציבוריים פתוחים 

דונם שצ"פ שכונתי, כאשר ההקצאה הנדרשת 
דונם שצ"פ  38-דונם שצ"פ שכונתי ו 95היא 

דונם  38ההשלמה הנדרשת, בהיקף של רובעי. 
 . 1רובעיים, תינתן במתחם 
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גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

לפי מצב   6עד  מגורים 
 קיים

 קומות 6-מ"ר לבניה ב 700גודל מגרש מינימלי של  250%

לפי מצב   12עד  מגורים 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600מינימלי של גודל מגרש 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

לפי מצב  9עד 
 קיים

 קומות 9-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%

 

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה 

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור
 קיים

350%  

 

 הוראות נוספות 4.2.2.3

, כמסומן בתשריט ייעודי הקרקע. "אזור להתחדשות עירוניתכ"רוב המתחם מוגדר  .א כללי 
ויתייחסו, בין היתר ולפי  4.1.4תכניות מפורטות למתחם זה יוכנו כמפורט בסעיף 

 העניין, גם לנושאים הבאים: 

 מתן פתרונות לייעול השטחים המיועדים למבני ציבור.  (1

 מתן פתרונות תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית.  (2

בחינה חברתית של יכולת ואפשרות האוכלוסייה הקיימת להמשיך ולהתגורר  (3
 בתחום התכנית.  

 הטמנת ואיחוד תשתיות.   (4

 מתן פיתרון חנייה תת קרקעי, בהתאם לתקן החנייה התקף.  (5

ידי מוסד התכנון יה ומספר הקומות ייקבעו על ייה לרבות צפיפות הבניהיקף הבנ .ב
בהתחשב במצב החברתי כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת במבנים הקיימים, בגיל 

 ית של המבנים.זהמבנים ובאיכות הפי

עקרונות 
בינוי 

 ופיתוח 

שטחי הבנייה לתעסוקה ולמסחר באזור המסומן בתשריט כ"מגורים מסחר ותעסוקה",  .ג
 במפלס הרחוב. יהא שדרות לכיש, המסחר יופנו לחזית 

מספר הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור  .ד
 בטבלה לעיל.

באזור המסומן בנספח העיצוב העירוני כ"אזור חיפוש בנייה לגובה", רשאי מוסד התכנון  .ה
 קומות ויותר בכפוף לאמור להלן: 13לאשר תכנית מפורטת לבנייה לגובה לבניינים בני 

 דונם. 2גרש מזערי יהא גודל מ (1

חוות דעת סביבתית לעניין רוחות והצללה על בנייני מגורים סמוכים  (2
 והפתרונות למזעור ההשפעות.



 000000 תכנית מס' כוללנית מבא"ת
 

 2017דצמבר  גת-תכנית מתאר כוללנית קרית 67מתוך  28עמוד 

תכניות למבני ציבור, מסחר ותעסוקה יכללו הוראות בדבר הקמת תשתית ויישום  .ו סביבה 

משרד , בכפוף להנחיות בפועל של שימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה ולהדחת אסלות

 הבריאות.

 
 שכונות מלכי ישראל והקוממיות – 3מתחם  4.2.3

 
 

 תיאור המתחם 4.2.3.1

  

בנייה חלקן במאופיינות בהשכונות מגורים  •

לגביה נקבע בתכנית  ,איכותית צמודת קרקע

 . יש לשמור על תבנית הבנייה הקיימתכי 

יתרת שטח המתחם שאינו מיועד לשמירה על  •

התחדשות כשטח לנקבע  תבנית הבנייה,

 עירונית.  

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.3.2
 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  12,400 1,350 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

  - 189,000 מ"ר 

 יח"ד מגורים

 

400 

 

 

4,100  

כלל 
השימושים 

 המשניים

כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים כולל  184 - דונם
כחלק מיעודים שונים  המותרים במתחם, לרבות

 המותרים בו.

מבנים 
 ומוסדות ציבור

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור  102 - דונם
 דונם לצרכי ציבור, בעוד 102-כמסתכם בהיקף 

ונם ד 18-דונם. כ 120ההקצאה הנדרשת הינה 
הסמוך, בו יש עודף  4חסרים יושלמו במתחם 

 קרקע בייעוד מבנים ומוסדות ציבור. 
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שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  82 - דונם
דונם,  82-כציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף 
דונם.  87-בעוד ההקצאה הנדרשת הינה כ

דונם( באזור תכנון  5השלמת החסר בהקצאות )
 הסמוך, בו יש עודף. 4תינתן במתחם מס' זה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

לשמירה  מגורים 
על תבנית 

הבנייה 
 הקיימת 

לפי מצב 
 קיים 

  לפי מצב קיים 

לפי מצב   12עד  מגורים
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור
 קיים

 קומות 6-מ"ר לבניה ב 700גודל מגרש מינימלי של  350%

 

 הוראות נוספות 4.2.3.3

הבנייה בתחום השטח המסומן בנספח העיצוב העירוני כאזור לשמירה על תבנית  .א כללי 
 תישמר תבנית הבנייה בהתאם להוראות התכניות המאושרות. הקיימת

התחדשות 
 עירונית 

ביתרת שטח המתחם המיועד להתחדשות עירונית, יוכנו תכניות מפורטות כמפורט  .ב
 אשר יתייחסו, בין היתר ולפי העניין, גם לנושאים הבאים:  4.1.4בסעיף 

 מתן פתרונות לייעול השטחים המיועדים למבני ציבור.  (1

 מתן פתרונות תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית.  (2

בחינה חברתית של יכולת ואפשרות האוכלוסייה הקיימת להמשיך ולהתגורר  (3
 בתחום התכנית.  

 הטמנת ואיחוד תשתיות.   (4

 מתן פיתרון חנייה תת קרקעי, בהתאם לתקן החנייה התקף.  (5

יה ומספר הקומות ייקבעו על ידי מוסד התכנון ייה לרבות צפיפות הבניהיקף הבנ .ג
בהתחשב במצב החברתי כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת במבנים הקיימים, בגיל 

 ית של המבנים.זהמבנים ובאיכות הפי

מספר הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור  .ד
 בטבלה לעיל.

קומות באזור  12ר בסעיף א' לעיל, הועדה המקומית רשאית לאשר בניין בן על אף האמו .ה
קומות בנספח  6המסומן כאזור להתחדשות עירונית בתשריט ושנקבע כאזור לבנייה עד 

 יחידות דיור לדונם נטו. 32העיצוב העירוני, בתנאי שצפיפות המגורים לא תעלה על 
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 שכונות אתרי המקרא, רמות דוד וצה"ל – 4מתחם  4.2.4

 
 

 תיאור המתחם 4.2.4.1

  

 המאופיינותמערב העיר, בשכונות מגורים  •

 וכללית )רמות דוד( אוכלוסיה חרדיתב

 . )אתרי המקרא וצה"ל(

רמות דוד הינה שכונה חדשה יחסית, בעוד  •

אתרי המקרא וצה"ל הן שכונות ותיקות 

 איכותהלאור גת. -ומבוססות בקרית

בשלוש  ואופייה הבנייה של הפיסית

אין התכנית ממליצה על שינוי  השכונות,

 במרקם הבנוי הקיים.

 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.4.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  12,200 450 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה שטחי  - 63,000 מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

 מגורים
 

  3,500 125 יח"ד

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים  396  דונם
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 . המותרים בו

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור  230 - דונם
דונם, בעוד ההקצאה  230-כמסתכם בהיקף 

 דונם.  119הנדרשת הינה 

שטח 
ציבורי 

 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  166 - דונם
דונם,  166ציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף 

 דונם.  85.5בעוד ההקצאה הנדרשת הינה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות
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שמירה  מגורים 
על תבנית 

הבנייה 
 הקיימת 

לפי מצב 
 קיים 

לפי מצב 
 קיים

 

לפי מצב  8עד  מוסדות ציבור 
 קיים

350%  

 

 הוראות נוספות 4.2.4.3

השטח המסומן בנספח העיצוב העירוני כאזור לשמירה על תבנית הבנייה הקיימת בתחום  
 תישמר תבנית הבנייה בהתאם להוראות התכניות המאושרות.

באופן שייווצר חיבור ראוי  4למתחם  11בתכנית מפורטת יתוכננו דרכי החיבור בין מתחם  דרכים 
 . 4והמרקם הוותיק  במתחם מס'  11בין המרקם החדש במתחם מס' 
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 שכונות ההעפלה ושער דרום – 5מתחם  4.2.5
 

 

 תיאור המתחם 4.2.5.1

  

איכותית,  מאופיינות בבנייהשכונות מגורים ה •

 .רוויההן צמודת קרקע ו הן

אין  ו,ואופי הפיסית של הבינוי איכותהלאור  •

התכנית ממליצה על שינוי במרקם הבנוי 

 הקיים.

 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.5.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  6,750 600 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה    מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

 יח"ד םמגורי

 

 

   

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים  388 - דונם
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 .המותרים בו

מבנים 
ומוסדות 

 ציבור

 דונם

 

 

- 

 

 

185  

 

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור 
דונם, בעוד ההקצאה הנדרשת  185מסתכם בהיקף 

 דונם.  58הינה 

שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  203 - דונם
דונם,  203-כציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף 

 דונם.  47-כבעוד ההקצאה הנדרשת הינה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות
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לפי מצב   12עד  מגורים 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

לפי מצב  9עד 
 קיים

 9-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 קומות

 

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה 

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור
 קיים

350%  

 

 הוראות נוספות 4.2.5.3

בתחום השטח המסומן בנספח העיצוב העירוני כאזור לשמירה על תבנית הבנייה  .א 
 הקיימת תישמר תבנית הבנייה בהתאם להוראות התכניות המאושרות.

 פארק מעפילי האגוז יישמר ויפותח כפארק רובעי. .ב

על אף הגדרת האזור כאזור לשמירה על תבנית הבנייה הקיימת, מקום שבו לא  .ג
תכנית מאושרת לעת הפקדתה של תכנית זו, אין מוצו זכויות הבנייה על פי 

  בהגדרה על פי תכנית זו משום ביטול האפשרות למיצוי זכויות הבנייה.
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 שכונות הפרחים ומגדים – 6מתחם  4.2.6
 

 

 תיאור המתחם 4.2.6.1

  

 שכונות שתימתחם זה כולל  •

 ,מערב-דרוםמכיוון הסמוכות למע"ר 

 דומה. בעלות אופי בנייה 

 אחד מצירי במרכז המתחם עובר •

 רחוב העצמאות,–השלד העירוני 

 אשר מפריד בין שתי השכונות.

מוגדר אזור להתחדשות  המתחםרוב  •

 עירונית. 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.6.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  17,000 11,300 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה    מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

  5,250 3,300 יח"ד מגורים

  18,000 14,200 מ"ר מסחר

  57,000 57,000 מ"ר  תעסוקה 

כלל 
השימושים 

 המשניים

בהתאם  - מ"ר
לתכניות 

 מאושרות

בהתאם לתכניות המאושרות במתחם זה לעת 
 הפקדתה של תכנית זו.

מבנים 
 ומוסדות ציבור

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור  103 - דונם
דונם, בעוד ההקצאה  103-כשל מסתכם בהיקף 

הדונם החסרים  21דונם.  124הנדרשת הינה כי
 . הסמוך 5במתחם מס' יושלמו 
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שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  85.5 - דונם
 85.5-של כ ציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף

 דונם. 119 דונם, בעוד ההקצאה הנדרשת הינה כי
דונם( באזור  33.5השלמת החסר בהקצאות )

הסמוך, בו יש  5תכנון זה תינתן במתחם מס' 
 עודף. 

 

גובה  ייעוד 
 בנייה 

 )קומות(

זכויות 
בסיס 

 למגרש 

זכויות 
מקסימליו
 ת למגרש

 הערות 

לפי מצב   6עד  מגורים 
 קיים

 6-מ"ר לבניה ב 700גודל מגרש מינימלי של  250%
 קומות

לפי מצב   12עד  מגורים 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

לפי מצב  9עד 
 קיים

 9-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 קומות

 

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה 

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור 
 קיים 

350%  

 הוראות נוספות 4.2.6.3

רוב המתחם מוגדר כ"אזור להתחדשות עירונית", כמסומן בתשריט ייעודי הקרקע.  .א כללי 
ויתייחסו, בין היתר ולפי  4.1.4תכניות מפורטות למתחם זה יוכנו כמפורט בסעיף 

 העניין, גם לנושאים הבאים: 

 מתן פתרונות לייעול השטחים המיועדים למבני ציבור.  (6

 מתן פתרונות תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית.  (7

בחינה חברתית של יכולת ואפשרות האוכלוסייה הקיימת להמשיך ולהתגורר  (8
 בתחום התכנית.  

 הטמנת ואיחוד תשתיות.   (9

 מתן פיתרון חנייה תת קרקעי, בהתאם לתקן החנייה התקף.  (10

מוסד התכנון בהתחשב היקף הבנייה, לרבות צפיפות הבנייה ומס' הקומות, ייקבעו ע"י  .ב
כלכלי של האוכלוסייה המתגוררת במבנים הקיימים, בגיל המבנים -החברתיבמצבה 

 . ית של המבניםזובאיכות הפי
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עקרונות 
 בינוי

 ופיתוח 

בשדרות העצמאות, המסומנות בתשריט כ"מגורים מסחר ותעסוקה", שטחי הבנייה  .ג
 לתעסוקה ולמסחר יופנו לחזית שדרות לכיש, המסחר יהא במפלס הרחוב. 

מספר הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור  .ד
 בטבלה לעיל.

וש בנייה לגובה", רשאי מוסד התכנון באזור המסומן בנספח העיצוב העירוני כ"אזור חיפ .ה
 קומות ויותר בכפוף לאמור להלן: 13לאשר תכנית מפורטת לבנייה לגובה לבניינים בני 

 דונם. 2גודל מגרש מזערי יהא  (1

חוות דעת סביבתית לעניין רוחות והצללה על בנייני מגורים סמוכים והפתרונות  (2
 למזעור ההשפעות.

 במלוה בהתאם לתקן החנייה התקף.קרקעית -מתן פתרון חנייה תת (3

 

 והחורש ת גליקסון ושכונ– 7מתחם  4.2.7

 
 

 תיאור המתחם 4.2.7.1

  

המתחם כולל שתי שכונות שונות  •

היוותה  , אשרגליקסון שכונת–באופיין 

אך  ייה מרקמית בארץבעבר מודל לבנ

, ושכונת כיום מצב המבנים בה ירוד

שכונת מגורים אשר מוקפת  –החורש 

 משלושת צדיה במע"ר. 

שכונת תכנית המתאר מציעה כי  •

גליקסון תשוקם במסגרת תכנית 

אשר תשלב שימור לצד  מפורטת

 שכונת החורשמ חלקשיקום, ומגדירה 

כאזור  –החלק הצמוד למע"ר  –

 להתחדשות עירונית.
 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.7.2

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  9000 4200 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

  - 210,000 מ"ר 

 1,500 יח"ד מגורים

 

 

  

  11,700 11,700 מ"ר תעסוקה
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  3,500 3,000 מ"ר מסחר

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים    מ"ר
במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים המותרים 

 .המותרים בו

מבנים 
 ומוסדות ציבור

 - םדונ

 

 

119 

 

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור 
דונם, בעוד היקף ההקצאה  119-כמסתכם בהיקף 

 דונם. 67הנדרשת הינו 

שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת לשטחים  35.5 - דונם
דונם,  35.5ציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף 
  דונם. 63בעוד היקף ההקצאה הנדרשת הינה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

לפי מצב   6עד  מגורים 
 קיים

 קומות 6-במ"ר לבניה  700גודל מגרש מינימלי של  250%

לפי מצב   12עד  מגורים 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

לפי מצב  9עד 
 קיים

 9-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 קומות

 

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה 

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

לפי מצב  8עד  מבני ציבור
 קיים

350%  

 הוראות נוספות 4.2.7.3
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בתחום השטח המסומן בנספח העיצוב העירוני כאזור לשמירה על תבנית הבנייה  .א כללי 
 בהתאם להוראות התכניות המאושרות.הקיימת תישמר תבנית הבנייה 

באזור המסומן כ"אזור להתחדשות עירונית" בתשריט ייעודי הקרקע, יוכנו תכניות  .ב
 ויתייחסו, בין היתר ולפי העניין, גם לנושאים הבאים:  4.1.4מפורטות כמפורט בסעיף 

 מתן פתרונות לייעול השטחים המיועדים למבני ציבור.  (1

 מתן פתרונות תחבורה בדגש על תחבורה ציבורית.  (2

 הטמנת ואיחוד תשתיות.   (3

 . מתן פיתרון חנייה תת קרקעי, בהתאם לתקן החנייה התקף (4

תנאי לדיון בתכנית מפורטת המוסיפה יחידות דיור בשכונת גליקסון הינו הכנת מסמך  .ג
ל בין היתר גם מדיניות לשכונה כולה. מסמך המדיניות שיוכן בהתאם לתכנית זו, יכלו

 הנחיות בנושאים הבאים: 

 שימור שלד השכונה ואופי המרחב הציבורי הקיים.   (1

עיצוב העירוני, פרישת מלאי מבני ושטחי הציבור הנדרשים שימושי הקרקע, ה (2
במתחם, בהתאם למפורט בנספח הפרוגרמה, לתחבורה לתנועה וחניה והכול 

 בהתאם להוראות תכנית זו. 

אופי הבינוי הרצוי, ופתרונות לעיבוי וציפוף המגורים תוך שמירה על אופיו של  (3
 המתחם. 

התחדשות מבני ציבור, תוך מתן פתרונות לציפוף וייעול השימוש בשטחים  (4
 המיועדים למבני ציבור. 

 מערך התנועה, התחבורה הציבורית ופתרונות החנייה.  (5

 נות כיס. דונם( כגי 1-2השמשת שטחים ציבוריים קטנים ) (6

מסמך המדיניות יכלול נספח בינוי, אלא אם קבע מוסד התכנון אחרת בהחלטה  (7
 מנומקת. 

עקרונות 
 בינוי 

 ופיתוח 

שטחי הבנייה לתעסוקה ולמסחר באזור המסומן בתשריט כ"מגורים מסחר ותעסוקה",  .ד
 שדרות העצמאות, המסחר יהא במפלס הרחוב. יופנו לחזית 

להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור מספר הקומות יהא בהתאם  .ה
 בטבלה לעיל.

באזור המסומן בנספח העיצוב העירוני כ"אזור חיפוש בנייה לגובה", רשאי מוסד התכנון  .ו
 קומות ויותר בכפוף לאמור להלן: 13לאשר תכנית מפורטת לבנייה לגובה לבניינים בני 

 דונם. 2גודל מגרש מזערי יהא  (1

ית לעניין רוחות והצללה על בנייני מגורים סמוכים והפתרונות חוות דעת סביבת (2
 למזעור ההשפעות.

  קרקעית במלוה בהתאם לתקן החנייה התקף.-מתן פתרון חנייה תת (3
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 שכונת הבנים – 8מתחם  4.2.8

 
 

 תיאור המתחם 4.2.8.1

  

שכונת מגורים חדשה שנבנתה בשנים  •

מות. , ובה מספר רבי קוהאחרונות

לשכונה עתיד להיבנות במקום בסמוך 

אשר יכלול מוקד עירוני  האצטדיון

 דיור מוגן משולב במסחר ותעסוקה. 

גן הכניסה  –המתחם כולל מוקד נופי  •

 לעיר, הכולל אנדרטה וחורשת עצים. 

בצפון המתחם עובר נחל לכיש,  •

האונה המערבית  פותחתובסביבותיו 

על פי  לכיש, פארק מטרופוליני של

 תכנית אב מאושרת.  

עתיד להוות כניסה חדשה  המתחם •

, המשלבת מוקד עירוני ומוקד לעיר

 נופי. 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.8.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

 2,323 נפש

 

3,500  

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה שטחי  -  מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

 יח"ד מגורים

 

 

700 1,150  

  20,000 20,000 מ"ר תעסוקה

  11,600 10,000 מ"ר מסחר

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים   21,000 מ"ר
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 .המותרים בו
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מבנים 
 ומוסדות ציבור

 - דונם

 

 

64 

 

במתחם זה שטח הקרקע המיועדת למבני ציבור 
דונם, בעוד ההקצאה  64-מסתכם בהיקף של כ

 דונם.  21-הנדרשת הינה כ

שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה היקף הקרקע המיועדת לשטחים  16 - דונם
דונם,  16-ציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף של כ

 דונם.  24בעוד ההקצאה הנדרשת הינה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

שמירה  מגורים
על תבנית 

הבנייה 
 הקיימת 

לפי מצב 
 קיים 

לפי מצב 
 קיים 

 

מגורים מסחר 
 ותעסוקה

לפי מצב  12עד 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

  350%  8עד  מבני ציבור

 הוראות נוספות 4.2.8.3

העירוני כאזור לשמירה על תבנית הבנייה בתחום השטח המסומן בנספח העיצוב  .א כללי 
 . הקיימת תישמר תבנית הבנייה בהתאם להוראות התכניות המאושרות

עקרונות 
 בינוי

 ופיתוח 

עבור האזור המסומן "מגורים מסחר ותעסוקה" בתשריט ייעודי הקרקע תוכן תכנית  .ב
 מפורטת, אשר תתייחס בין היתר ולפי העניין, לנושאים הבאים: 

 פיתוח המתחם כמוקד עירוני בעל חשיבות נופית, בהיותו שער הכניסה לעיר.   (1

 אופי בינוי ושפת הרחוב. (2

 עיצוב המרחב הציבורי בדגש על תנועת הולכי רגל.  (3

 מערך הקשרים בין המתחם לבין פארק נחל לכיש בעורפו.     (4

 שטחי הבנייה לתעסוקה ולמסחר יופנו לחזית שדרות מלכי ישראל ושדרות לכיש.  .ג

 יהא במפלס הרחוב.המסחר  .ד

הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור מספר  .ה
 בטבלה לעיל.

 נוף 

 וסביבה 
 פארק נחל לכיש יישמר ויפותח כפארק עירוני.   .ו

סביבתית מפורטת לפיתוח מרחב הנחל, -תנאי לפיתוח המתחם הינו הכנת תכנית נופית .ז
 אשר תכלול: 

סקר מפורט של ערכי הטבע המצויים בשטח זה, והוראות לשימורו בתיאום עם  (1
 המשרד להגנ"ס ורט"ג. 

 סקר איתור אתרי מורשת.   (2

 תיאום עם רשות הניקוז לתכנית פיתוח מרחב הנחל.    (3

 . שורק תוקם טיילת להולכי רגל ורוכבי אופנייםלאורך נחל  .ח
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 כרמי גת – 9מתחם  4.2.9

 
 

 תיאור המתחם 4.2.9.1

  

בשנת  ראושאשר  מגורים חדש, רובע •

, הרובעבבנייה.  נמצאוכיום  2013

לכלול  עתיד, 35מצפון לדרך  םהממוק

יח"ד ולהוות אחד משני רבעים  8,000-כ

 גת-קריתחדשים המתווספים ל

 הותיקה.

המתחם ממוקם מצדה השני של דרך  •

, ובאמצעו יעבור 35בין עירונית מס' 

המשך שדרות  –ציר השלד העירוני 

 לכיש. 

בדרום המתחם עובר נחל לכיש, סביבו  •

תפותח האונה המזרחית של פארק 

 מטרופוליני לכיש.  

 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.9.2

 ח הוראות תכנית המתאר.ועל פי התכניות התקפות ולא תוספת מכזכויות הבנייה המפורטות להלן הן 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  28,000 28,000 נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה    מ"ר 
בנוסף לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

 יח"ד מגורים

 

- 

 

8,000  

  9,300 - מ"ר תעסוקה

  22,900 - מ"ר מסחר

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים    מ"ר
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 .המותרים בו
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מבנים 
 ומוסדות ציבור

 מ"ר

 

- 

 

 

116,000 

 

 

שטח ציבורי 
 פתוח

במתחם זה היקף הקרקע המיועדת לשטחים  495  דונם
 500-ציבוריים פתוחים מסתכם בהיקף של כ

 דונם. 196דונם, בעוד ההקצאה הנדרשת הינה 

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

לפי מצב  3 עד מגורים 
 קיים

 קומות 3-מ"ר לבניה ב 300מגרש מינימלי של גודל  100%

לפי מצב   6עד  מגורים 
 קיים

 קומות 6-מ"ר לבניה ב 700גודל מגרש מינימלי של  250%

לפי מצב   12עד  מגורים 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-לבניה במ"ר  1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה

לפי מצב  12עד 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 קומות

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים, 
מסחר 

 ותעסוקה 

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

   350%  8עד  מבני ציבור 

 הוראות נוספות 4.2.9.3

מספר הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור  .א 
 בטבלה לעיל.

 המסחר יהא במפלס הרחוב. .ב

תכנון הפארק המרכזי של כרמי גת יתוכנן תוך תיאום עם פארק אל"א )פארק נחל  .ג
 לכיש( לצורך קבלת פארק אחד רציף. 
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 אזור התעסוקה – 10מתחם  4.2.10

 
 

 תיאור המתחם 4.2.10.1

  

 4200-יה משגשג בן כיאזור תעש •

דונם, אשר ממוקם ממזרח למסילת 

 הרכבת.  

באזור התעשייה ממוקמים מפעלים  •

מפעלים  , לצדגדולים, דוגמת אינטל

ם, וכן מרכזים בינוניים וקטני

 לוגיסטיים. 

 

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.10.2

 

יחידת  נושא
 מידה

תוספת 
 למאושר

 הוראות סה"כ

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם כוללים שטחי בנייה  - 91,500 מ"ר 
לצרכי ציבור ולשימושים נלווים, שיוקצו בנוסף 

 לשטחי הבנייה המפורטים למתחם.

 זכויות על פי תכניות מאושרות  4,300,000 - מ"ר תעסוקה

  67,400 5,500 מ"ר מסחר

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

לפי מצב   12עד  תעסוקה
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מסחר 
 ותעסוקה

לפי מצב   12עד 
 קיים

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מסחר 
 ותעסוקה 

לפי מצב  9עד 
 קיים

 9-לבניה במ"ר  2500גודל מגרש מינימלי של  400%
 קומות
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מסחר 
 ותעסוקה

לפי מצב   25עד 
 קיים

 25-מ"ר לבניה ב 2500גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

 הוראות נוספות 4.2.10.3

מספר הקומות יהא בהתאם להנחיות הנספח המנחה לעיצוב עירוני ובכפוף לאמור  .א כללי 
 בטבלה לעיל.

תותר בנייתו של בניין או בניינים רב תכליתיים אשר משלבים בתוכם מספר שימושים,  .ב
 שהינם בין השימושים המותרים. 

 תותר הקמת מתקן סגור לפסולת בניין, בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסביבה.  .ג

 באזור המסומן בתשריט כמסחר ותעסוקה, המסחר יהא בחזית הרחוב.  .ד

 מניעת זיהום נחלים, מים וקרקע וטיפול בזיהום קיים:  .ה סביבה 

החשוד בזיהום קרקע ובאזורים רגישים תנאי להפקדת תכנית מפורטת בשטח  (3

, או זו כמסומן בנספח תשתיות ומגבלות לתכנית במתחם זה, להחדרת נגר עילי

בשטח החשוד בזיהום קרקע על פי מסמך לעניין זה מטעם הרשות הסביבתית 

 הכנת סקר שימושי קרקע היסטוריים.המוסמכת, יהיה 

 תכלול לממצאיו ובהתאם, המוסמכת הסביבתית הרשות ידי על יאושר הסקר (4

הכנת תכנית קידוחים, ביצועה וניתוח ממצאיה ואישור כל ל הוראות התכנית

 רשות הסביבתית המוסמכת כתנאים למתן היתרים.אלה על ידי ה

תכנית מפורטת במתחם זה, המאפשרת שימושים בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע,  .ו
 תידרש לאישור הרשות הסביבתית המוסמכת. 

שימוש בעל פוטנציאל לזיהום מי נגר, תכלול המאפשרת  תכנית מפורטת במתחם זה .ז
הוראה המתנה מתן היתר הבניה בקיומה או בהתקנתה של תחנה לשאיבת מי קיץ 
במוצא הנקז המשרת את השימוש, לשם הפניית זרימה בעלת פוטנציאל זיהום אל 

 מערכת הביוב. 

טרם תיבחן אפשרות להקצאת שטח מתאים למתקן ביופילטר עבור טיפול בנגר עילי ב .ח
הזרמתו לנחלים בשטח מתחם התכנון, ולהתניית שימושים בעלי סיכון לזיהום הנגר 

 העילי בהקמת המתקן. 
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 שכונה המערביתה – 11מתחם  4.2.11

 
 

 תיאור המתחם 4.2.11.1

  

רובע מגורים חדש, אשר אושר בשנת  •

ממוקם ממערב לדרך  . הרובע2016

 9350-לכלול כעתיד ו ,40ארצית מס' 

 תושבים.  33,000-, וכיח"ד

הרובע החדש יהווה השני מבין שני  •

אשר עתידים להתווסף רבעים 

 גת. -לשטחה של קרית

 

 נתונים כמותיים למתחם 4.2.11.2

 ח הוראות תכנית המתאר.וזכויות הבנייה המפורטות להלן הן על פי התכניות התקפות ולא תוספת מכ

יחידת  נושא
 מידה

 תוספת
 למאושר

 הוראות סה"כ

סה"כ 
אוכלוסייה 

 צפויה

  33,250 - נפש

שטח בנייה 
לכלל כולל )

 (היעודים

שטחי בנייה אלה אינם . 1011על פי תכנית תמל/ 1,384,635 - מ"ר 
כוללים שטחי בנייה לצרכי ציבור ולשימושים 
נלווים, שיוקצו בנוסף לשטחי הבנייה המפורטים 

 למתחם.

 יח"ד מגורים

 

 מ"ר

- 

 

 

9,356 

 

964,200 

 

  21,600 - מ"ר תעסוקה

  12,345 - מ"ר מסחר

כלל 
השימושים 

 המשניים

 

כולל כלל שטחי הבנייה לשימושים המשניים    מ"ר
המותרים במתחם, לרבות כחלק מיעודים שונים 

 . המותרים בו

 

מבנים 
 ומוסדות ציבור

  386,490 - מ"ר
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שטח ציבורי 
 פתוח

 בהתאם לתכנית המאושרת  261 - דונם

 

גובה  יעוד
 בנייה

 )קומות(

זכויות 
בסיס 
 למגרש

זכויות 
מקסימליות 

 למגרש

 הערות

 6עד   מגורים
 קומות

לפי 
תכניות 

 מאושרות

 קומות 6-מ"ר לבניה ב 700גודל מגרש מינימלי של  250%

 12עד  מגורים 
 קומות

לפי 
תכניות 

 מאושרות

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  400%
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

לפי  25עד  מגורים 
תכניות 

 מאושרות 

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

מגורים מסחר 
 ותעסוקה

לפי  12עד 
תכניות 

 מאושרות

 8-מ"ר לבניה ב 1200גודל מגרש מינימלי של  %400
 350%קומות, זכויות בניה מקסימליות 

 12-מ"ר לבניה ב 1600גודל מגרש מינימלי של 
 קומות

מגורים מסחר 
 ותעסוקה 

לפי  25עד 
תכניות 

 מאושרות 

 25-מ"ר לבניה ב 2000גודל מגרש מינימלי של  750%
 קומות

  350%  8עד  מבני ציבור

 הוראות נוספות 4.2.11.3

 . הקומות יהיה בהתאם לתכנית מפורטת מאושרתמספר  .א 

באזור המסומן בנספח העיצוב העירוני כ"אזור חיפוש בנייה לגובה", רשאי מוסד  .ב
קומות ויותר בכפוף  13התכנון לאשר תכנית מפורטת לבנייה לגובה לבניינים בני 

 לאמור להלן:

 דונם. 2.5גודל מגרש מזערי יהא  .1

והצללה על בנייני מגורים סמוכים חוות דעת סביבתית לעניין רוחות  .2
 והפתרונות למזעור ההשפעות.

 קרקעית במלואה בהתאם לתקן החנייה התקף.-מתן פתרון חנייה תת .3

 
  



 000000 תכנית מס' כוללנית מבא"ת
 

 2017דצמבר  גת-תכנית מתאר כוללנית קרית 67מתוך  47עמוד 

 .   הוראות נוספות5
 

 

 כללי 5.1
של תכנית מפורטת התואמת תכנית  אלא לאחר אישורה ויה מכוחה של תכנית זילא יוצא היתר בנ 5.1.1

 ו.ז

מפורטת שתאושר בהתאם לתכנית זו תהא כפופה להוראות תכנית המתאר בנושא תכנית  5.1.2
השימושים והזכויות החדשות. שימושים אלו יכול ויכללו שימושים שלא צוינו במפורש בתכנית 
זו בנוגע לאותו שטח, ככל שהם שימושים דומים באופן מובנה )אינהרנטיים( לשימושים המצוינים 

 .בתכנית המתאר

כנית מפורטת הקובעת שימוש מותר במתחם תכנון, מכוח תכנית זו, ניתן לסמן את ייעוד בת 5.1.3
הקרקע, על פי נוהל מבא"ת, בסימון ייעוד שונה מהקבוע בתכנית זו, ככל שסימון הייעוד החדש 
תואם את השימוש האמור. לא יראו בשינוי כאמור משום שינוי לתכנית זו כל עוד השימושים 

 .החדשה הינם שימושים המותרים בתכנית זו שנקבעו בתכנית

( שאינו מאפשר דיוק מבחינת 1:7,500סטיות לא מהותיות הנובעות מקנה המידה של התשריט ) 5.1.4
האיתור, מבחינת גבול השטח ומחמת התנאים הטופוגרפיים של השטח תהיינה מותרות ואין בכך 

 .שינוי לתכנית זו

בסמוך לה מצוי סימבול, תופקד רק לאחר שבבדיקה התכנונית תכנית מפורטת שבתחומה או  5.1.5
המוקדמת ניתנה התייחסות בדבר הצורך והאפשרות לכלול בתחום התכנית שימושי קרקע 
התואמים לסימבול. היה ובבדיקה התכנונית המוקדמת נקבע כי יש צורך ואפשרות לכלול בתחום 

כנית אלא אם ייכלל בה שימוש קרקע התכנית שימושי קרקע התואמים לסימבול, לא תופקד הת

 .כאמור

 תשתיות 5.2

 כללי: 5.2.1

תכלול בין היתר ולפי הכוללת מגרש לתשתיות או מתקן תשתית,  תכנית מפורטת הכוללת (1
 :העניין התייחסות ל

בדיקה תכנונית מוקדמת המתייחסת בין היתר לאופן ההשתלבות של מתקן התשתית  (א
 והמתוכננות סביבו.עם מערכת התשתיות הקיימות 

נספח סביבתי, המתייחס, בין היתר, להיבטים הסביבתיים של מיקום מתקני התשתית  (ב
 והלוגיסטיקה העירונית ומגבלותיהם על שימושי הקרקע הגובלים.

 חוות דעת הרשות הסביבתית המוסמכת. (ג

או תשתית תקבע הוראות שיבטיחו את השתלבות המתקנים עם  ת מתקן הנדסיהכוללתכנית  (2
 סביבתם ומניעת מטרד או זיהום. 

, לרבות תיעול, מים, ביוב, חשמל, תקשורת, דלק, גז וכיו"ב, יהיו תת חדשים תשתית קווי (3
 .יםקרקעי

קרקעיים בתכנית המפורטת, בצמידות -ככל האפשר, יישמרו רצועות לקווי תשתית תת (4
 .מדרכות ורצועות תשתית קיימות תוך שמירה על עקרון של איחוד ושילוב תשתיותלדרכים, 

זכויות בניה כוללות מעל למפלס  200%הבניה במגרש למתקני הנדסה ותשתיות יהיו עד שטחי  (5
 הכניסה הקובעת.

שטחי הבניה במגרש למתקני הנדסה ותשתיות מתחת למפלס הכניסה הקובעת יוכלו לעלות  (6
 בניה כוללות מעל מפלס הכניסה הקובעת.זכויות  200%על 
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 :מערכות דרכים, תנועה וחניה 5.2.2

למערכות הדרכים ולמרכיבי התנועה ותחבורה הרלוונטיים לתחום  תייחסת תכנית כל כללי (1
ותבטיח את עיגונם של רכיבים אלה לרבות תחבורה ציבורית, התכנית על פי תכנית זו, 

 : נספח התחבורה המצורף אליה.בהתאם להוראות תכנית זו והנחיות 

  אופניים: שבילי (2

אם לעקרונות ובהת והנוף בתכנית זואופניים יתוכננו בהתאמה לנספחי התנועה ה שבילי .א
, ובהתאמה להנחיות לתנועת אופניים בעיר שתהיינה תקפות התכנון המפורטים בהם

 לעת התכנון המפורט. 

עצי נטיעת , באמצעות מאורכם 50%-בלפחות שבילי האופניים יתוכננו כך שיהיו מוצלים  .ב
במקומות בהם לא יתאפשר בשצ"פ בו עובר שביל האופניים או במדרכה הסמוכה.  צל

  ייבנו מצללות. לטעת עצי צל 

 הוראות תכלול, בו גובלת או, זו תכניתמסמכי ב המסומן אופניים שביל הכוללת תכנית (3
 .המבטיחות שמירתו

שיהיה תקף  הארציתקן חניה לרכב לכל יעודי הקרקע יהיה בהתאם לתקן החניה : חניה (4
 או לתקן חניה אחר שאושר כדין בתחום הרשות. לאותה עת

 :חשמל ומערכות תקשורת 5.2.3

תכניות מפורטות באזורים של בינוי קיים יכללו, אם וככל שניתן, הוראות בדבר הטמנת קווי  (1
 הוראות, כאמור מפורטת תכנית במסגרת, לדרוש רשאי תכנון מוסדחשמל במתח גבוה ונמוך. 

. ההוראות בתכנית יתואמו עם בקרקע והטמנתם הבניינים מחזיתות החשמל כבלי להסרת
 חברת החשמל.

תכנית בתחום פרוזדור קו מתח ראשי, המחייבת את הסטתו, תכלול הוראות המבטיחות כי  (2
 והפעלת הקו החלופי.פירוק קו התשתית הקיים יבוצע רק לאחר הקמת 

כל תכנית הכוללת הקמת מתקני חשמל חדשים תכלול הוראות המוודאות עמידה בסף  (3
החשיפה לשדה אלקטרומגנטי המומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה ובתיאום עם משרד 

 הבריאות. 
קווים חדשים למתח גבוה ומתח נמוך בתחום כי  תקבעתכנית מפורטת באזורי בניה חדשים  (4

כל תחנות השנאים בתחומי התכנית יהיו פנימיות )בתוך מבנה(. ו קרקעיים-תתהתכנית יהיו 

 כן תקבע התכנית מגבלות למיקום חדרי השנאים על פי התקנות ובתאום עם חברת החשמל.

חשמל ובדבר מתקני חשמל, למרחקים  מקווי בניה מרחקי נושאב תתייחס מפורטת תכנית (5

 . החשמל וחוק הקרינה הבלתי מייננתשנקבעו בתקנות התכנון והבניה, חוק 

במסגרת הכנת התכנית המפורטת על המתכננים לתאם עם חברת החשמל את אופן ההזנה  (6

 ומיקום חדרי השנאים ולקבל את אישור חברת החשמל לתכנית.

 

 :ביוב 5.2.4
לשפכים תהיה בהתאם להנחיות משרד הבריאות שתהיינה תקפות הקמת תחנות שאיבה  (1

 ציוד לרבות, תקלות בעת ביוב גלישת למניעת אמצעים ויכללו, במועד הוצאת היתר הבניה

 יכללו הצורך ובמידת הקרקע-בתת הניתן ככל ימוקמו השאיבה תחנות. והתראה גיבוי

מ' מתחנת  50-תכנית לא תתיר בניה למגורים במרחק הקטן מ .וריחות רעש למניעת אמצעים

 שאיבה.

כל המבנים והמגרשים שיוקמו בשטח התכנית ישולבו במערכת הביוב המרכזית של העיר  (2

ויהוו חלק אינטגראלי של המערכת. לא יותר לבצע פעולת בינוי ופיתוח ללא תכנית לחיבור 

 המגרש למערכת הביוב העירונית.
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המותרים לחיבור למאסף מרכזי תהיה בהתאם לתקנים שהוגדרו בחוק עזר איכות השפכים  (3

או למסמך  1981 –לדוגמא לרשויות מקומיות )הזרמת שפכי תעשייה למערכת ביוב( התשמ"ב 

 רשמי שיחליף מסמך זה.

לא יורשה חיבור קו/תורם ביוב למערכת העירונית, אלא קו/תורם ביוב המוגדר כביוב ביתי.  (4

אחר, כגון תעשייה, מטבחים וכדומה, יידרש טיפול מוקדם בתחום המגרש  לכל ביוב ממקור

המייצר את אותו ביוב. מוצרי הטיפול המוקדם כוללים ביוב ביתי שיזרום למערכת העירונית 

 ומוצרים אחרים, )כמו שומנים(, שיסולקו מהמערכת למקום עליו תורה הרשות.

 תנאיםו בשפכים הטיפול לפתרון יותהנח, שיידרש ככל, תכלול לתעשייה מפורטת תכנית (6

 תמלחות סילוק, קדם טיפול, בתקנים לעמידה התייחסות: זה ובכלל, בנייה היתרי למתן

 .תהום מי זיהום למניעת ואמצעים וניטור דיגום אמצעי, נוספים וחומרים

 :אספקת מים 5.2.5

תהיינה ייעשה בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר תכנון מערכת אספקת המים בעיר  (1

בהתאם לעקרונות נספח המים המצורף לתכנית זו, ו תקפות במועד הוצאת היתר הבנייה,

 . ומהנדס הרשות המקומיתבכפוף לתכנית האב למים ובתיאום עם תאגיד המים והביוב 

חיבור מערכת המים במתחם  הוראותבדברתכלול לפיתוח תכנית מפורטת במתחם חדש  (2

 .הרשות, בתיאום עם מהנדס העירוניתלרשת המים 

יחידות דיור ומעלה או תכנית הכוללת שינוי של צורת המגרשים יוגש  120לתכנית המוסיפה  (3

 נספח מים בהתאם להנחיות שיתקבלו מתאגיד המים העירוני.

 :ושימור מי נגר עילי ניקוז 5.2.5
 

כולל לתעסוקה מ"ר שטח  10,000יחידות דיור חדשות ומעלה ו/או  500לתכנית המוסיפה  (1
 להיבטים הבאים: ובמידת האפשר ומעלה, יצורף נספח ניקוז המתייחס בין היתר

 
תדירות חזויה של עונות גשם שבהן המתחם המתוכנן לא יוכל לאפשר חלחול מקומי של  )א(

 כל מי הנגר העיליים, ויהיה צורך לנתב את חלקם למערכת התיעול העירונית.
 

גשם בהם תיווצרנה הצפות במתחם )כלומר, מערכת החלחול תדירות חזויה של עונות  )ב(
במתחם בתוספת הנתח של מי הנגר המנותב לתיעול העירוני לא יספיקו כדי להכיל את 

 כלל הנגר(.
 

 איגום, השהיית וויסות הנגר בשטחים הפתוחים. )ג(
  

 מזעור השטח הכולל בעל תכסית אטומה. )ד(
 

 הקמת מתקני החדרה למי נגר. )ה(
 
 ויסות או צמצום הנגר על ידי איגום. ()ו
 

 מניעת הצפת דרכים. )ז(
 

 הנחיות לאזורי שקעים מוחלטים. )ח(
 

 קרקעיים.-הנחיות לוויסות ולהשהיית מי נגר עילי מעל גגות חניונים תת )ט(
 

יכללו הוראות בדבר שימור וניצול מי תכניות מפורטות יציגו פתרונות לניקוז משמר נגר ו (2
בהתאם להנחיות נספח  השהייתם והחדרתם לתת הקרקע להעשרת מי התהום ,נגר עילי

 הניקוז המצורף לתכנית זו.
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 איכות סביבה  5.3
 כללי:  5.3.1

מניעת מטרדים כגון רעש, זיהום אויר, זיהום להוראות לפי העניין תכניות מפורטות יכללו  (1

 מטרד לאזורי המגורים הסמוכים התכנון מוסדהגורמים לדעת  םשימושימח וכד', ימים ור

, ויכללו אמצעים וסביבתה התכנית ותחום העניין לפי, ולשימושים הרגישים לרעש

 .למניעתם/צמצומם בתאום עם הגורם הסביבתי המוסמך

הוראות ותנאים שיגבילו או יאסרו  המפורטת בתכנית לקבוע ניתן, 3 בפרקאף האמור  על (2

חלקם, בחלקים מהתכנית או בשטח כולו, על פי  או כולםנלווים,  אושימושים משניים 

 .מים משאבי ושימור הסביבה איכותבין שימושים,  התאמהקריטריונים של 

 היא אחת מאלה: תכנית בעלת השפעה סביבתית 5.3.2
כל תכנית מפורטת אשר על פי חוות דעתה של הרשות הסביבתית המוסמכת הינה בעלת  .א

, וכן הסביבה, או הנתונה להשפעה פוטנציאלית כזו מסביבתהפוטנציאל להשפעה מהותית על 

 אחת או יותר מאלה: עםהנמנית כל תכנית 

חדשים או המרחיבה דרך או מחלף או מסילה תכנית הקובעת דרך עורקית עירונית או מחלף  •

 .או משנה את אופיה כאמור באופן המגדיל משמעותית את נפח התנועהאו מסילה 

דרך ,מעירוניתת דרך עורקימדרך פרברית מהירה, מ'מ 200בטווח של תכנית הקובעת בינוי  •

 ף או ממסילה.שהיא חלק ממחל

תכנית הקובעת שימושים מעורבים של מגורים מצד אחד, ותעסוקה ו/או מסחר ו/או  •

 מלונאות מצד שני.

 או מאפשרת קיום אירועים תחת כיפת השמיים.  תעסוקה ב'תכנית הקובעת שימושים של  •

אפשרת שימוש בחומרים מסוכנים בתחומה או תכנית שהמרחק בין גבולה לבין תכנית המ •

 מ'.  50גבול של ייעוד, אשר מאפשר בתחומו שימוש בחומרים מסוכנים, אינו עולה על 

קומות,  12, או תכנית הכוללת מבנים מעל קומות ומעלה 20תכנית המאפשרת בינוי של  •

 אקלים )הצללה ורוחות(.-לעניין מיקרו

תכנית הכוללת בתוכה קרקעות ו/או מי תהום מזוהמים או החשודים כמזוהמים על פי חוות  •

, או שטח החשודבזיהום קרקע דעת של רשות סביבתית מוסמכת ו/או של רשות המים

 .ואזורים רגישים להחדרת נגר עילי כמסומן בנספח תשתיות ומגבלות לתכנית זו

מ' מגבול מגרש של תחנת  50י מזון בטווח של תכנית לשימושים רגישים לריח ו/או לשימוש •

 שאיבה/סניקה לביוב. 

עילי או תת קרקעי  מ' מקו מתח עליון 40בטווח של עד תכנית המאפשרת שהיית בני אדם  •

 מגנטית.-מ' מקו מתח על, לעניין קרינה אלקטרו 120-או מתחמ"ש, ו

 .יהיתכנית לכר •
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רגישים לריח המצויה בתחום ההשפעה של תכנית למט"ש או לשידרוגו ותכנית לשימושים  •

 .המט"ש

 .לתחנת כוח תכנית •

 
הנספח הסביבתי יערך על פי  תידרש להגשת נספח סביבתי. תכנית בעלת השפעה סביבתית .ב

הנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת, ותחומי ההתייחסות שלו יותאמו לנושא התכנית 

 ולמיקומה. 

הנספח הסביבתי על ידי הרשות הסביבתית המוסמכת יידרש כתנאי להפקדת התכנית, אישור  .ג

 לפי העניין. ,על פיה בנייהלאישורה או לקבלת היתר 

על פי העניין. כל החלטה שלא לאמץ המלצה  בנייההנספח הסביבתי יוטמעו בהיתר המסקנות  .ד

מהמלצות הנספח הסביבתי תלווה בהנמקה מתאימה שתפורסם כחלק מפרוטוקולי דיוני 

 .מוסד התכנון הדן בתכנית

 סעיף זה לא יחולו על תכנית שנקבע כי היא מחוייבת בתסקיר השפעה על הסביבה.הוראות  .ה

 התכנית:הגבלות על שימושי תעסוקה בתחום  5.3.3

 יחולו, ייעודי הקרקע ובתשריט התכנית בהוראות המותרים השימושים מגבלות על בנוסף (1

יה י, תעשתעסוקה שימושי התכנית הוראות מתירות בו מקום בכל הבאות המגבלות

 ומלאכה למיניהם:

כמסומן בנספח התשתיות והמגבלות. בכל  יהיו התכנית בתחום המותרים התעסוקה סוגי .א

, ככל שמותרים שימושי תעסוקה בהוראותיה, יותרו שימושי תעסוקה יתר תחום התכנית

 בלבד. א

ולפליטה של מזהמים  צרותולהיושאינם גורמים  םשימושי רקיותרו  אתעסוקה לבאזור  .ב

ת ווני רישוי( מטרמחוץ לגבולות המגרש, וכן כל עסק, אשר לפי צו רישוי עסקים )עסקים טע

)'מניעת  4-ו)'הבטחת איכות נאותה של הסביבה ומניעת מטרדים סביבתיים'(  3הרישוי 

 או בדשנים, הדברה בחומרי מים מקורות זיהום ומניעת חיים בעלי מחלות של סכנות

 . ת בין מטרות הרישוי העיקריות שלוונכלל ן( אינבתרופות

ניתן, באמצעות אמצעים טכנולוגיים, תפעוליים  אשריותרו שימושים  בתעסוקה ל באזור .ג

ואחרים, מוכרים וישימים, למנוע או למזער פליטות והשפעות שלהם על הסביבה, כך 

 .שהשפעתם לא תורגש מחוץ לגבולות האזור

ליצור חשש לגרימת מטרדים  יותרו שימושים אשר יש בפעילותם כדי גבאזור לתעסוקה  .ד

, לעמידה בדרישות ובתקנות פליטת מזהמים לסביבהם, ובלבד שניתן להפחית יסביבתי

שתוגש חוות דעת סביבתית אשר תאושר ע"י הרשות הסביבתית  ובתנאייות, טהרלוונ

 המוסמכת.

 כי יעמדו, טכנולוגיים באמצעים גם, ניתן לא אשר שימושים ייאסרובתחום התכנית  .ה

 לזיהום משמעותי סיכון להוות עלוליםכאלה הו, נאותה סביבה איכות לשמירת בדרישות

 .ונחלים תהום מי

 :הבאים התנאים כל התקייםלא יאשר מוסד תכנון חריגה ממגבלות אלו אלא ב (2
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 השימושים על השלכותיה ואת המוצעת החריגה את המתאר סביבתי מסמך הוגש. א

 .המוסמכת הסביבתית הרשות ידי על ואושר, אותה הסובבים והמאושרים הקיימים

 לאמצעים ובאשר החריגה לעניין המוסמכת הסביבתית הרשות של דעת חוות התקבלה. ב

 .כאלה שנדרשים ככל, השפעתה לצמצום

 הסביבתית הרשות דעת לחוות בהתאם העניין לפי בהיתר או בתכנית התניות הותנו. ג
 .המוסמכת

 שימושים קיימים:  (3

, יותרו לעיל. שימושים קיימים, אשר אינם תואמים את מגבלות שימושי התעסוקה א

 במגרשים הנוכחיים בלבד עד להתפנותם. 

. תכנית מפורטת, המאפשרת תוספת זכויות ביחס לתכניות קודמות בהתאם לתכנית ב

את תוספת הזכויות בכל מגרש בו קיימים שימושים, שאינם תואמים את  תתנההמתאר, 

המגרש משימושים אלה, אלא אם אושרו  בפינוי, לעילמגבלות שימושי התעסוקה 

 .2"ק סשימושים אלה על פי 

או  ומלאכה תעשייה, . לתכנית מפורטת, המאפשרת שימושים רגישים באזורי תעסוקהג

, יצורף מסמך סביבתי בהתאם לדרישת הרשות הסביבתית ם כאלהבסמיכות לאזורי

 , המתוכננים והמאושריםהמוסמכת, אשר יבחן את השפעות השימושים הקיימים

 למיזעורמושים הרגישים המוצעים בתחומה, ויציע הוראות בתחומה ובסביבתה ביחס לשי

השפעות שליליות משימושים אלה. הנספח יוגש לאישור הרשות הסביבתית המוסמכת. 

אישור התכנית יותנה בהטמעת הוראות אלו ו/או בקביעת התניות הנוגעות לפינוי 

 .לשימושים רגישים איכלוסבטרם מתן היתר  מטרדייםשימושים 

 צמצום מטרדים לשימושים רגישים:  5.3.4
ותכניות באזורי תעסוקה  ,הכוללים שימושים רגישים מעורבים שימושים בהםתכניות באזורים 

 .יקבעו הנחיות לצמצום מפגעים סביבתיים ,הסמוכים לשימושי מגורים

 בנייה ירוקה:  5.3.5
, בהתאם לתקן התקף ירוקה לבנייה הנחיות, ולפי העניין הניתן ככל, יכללו מפורטות תכניות
 לתכנית זו. בנספח העיצוב העירוני המצורףלעקרונות המפורטים  התייחסות לרבות

 כללי: -פסולת  5.3.6

 .על עדכוניה 16"א בתמ המפורט פי על יערךלסוגיה  בפסולת הטיפול

 פסולת מוצקה ועודפי עפר:

 /תרמי טיפולמתקן /מעבר תחנת) בפסולת לטיפול תשתית מתקן קיים שבתחומה מפורטת תכנית
 לפי שיוכנו, סביבתית דעת חוות או הסביבה על השפעה תסקיר, שנדרש ככל, תכלול( הטמנה אתר

 .ובאישורה המוסמכת הסביבתית הרשות והנחיות 4/16 א"תמ הוראות

 פסולת ביתית ומיחזור: 

הפרדה  מיכלילהבטחת הפרדת פסולת ביתית, והנחיות למיקום  יכללו הוראות מפורטות תכניות
 ר.ופינויים לאתר מאוש יעודייםי

 איכות אוויר וריחות:  

תכניות מפורטות המאפשרות שימושים הפולטים מזהמים יכללו הוראות בדבר : כללי .א

 טיפול במזהמים ופינויים.

לייצור אנרגיה,  דלקים נוזלייםשימוש בתכניות מפורטות יאסרו על  :שימוש בדלקים .ב

 למעט שימוש בגנרטורים בשעת חרום.
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אספקת אוויר צח בכל מבנה תהיה ממקור מרוחק ככל האפשר  :ספקת אוויר צחא .ג

ממקורות זיהום אוויר מקומיים.תכניות מפורטות המתירות שימוש בתת הקרקע יקבעו 

 הוראות בדבר הגשת תכנית אוורור ויניקת אוויר צח, לאישור הרשות הסביבתית

 המוסמכת. 

תכניות המצויות בקירבה לשימושים חקלאיים קיימים יעמדו  :שימושים חקלאיים .ד

 .בהנחיות המשרד לחקלאות ולפיתוח הכפר לגבי מרחק מינימלי משימושים אלו

תכניות מפורטות יכללו הוראות בדבר מיזעור מטרדי אבק וזיהום  :בנייהעבודות פיתוח ו .ה

 ובינוי בתחומן.אוויר כתוצאה מעבודות פיתוח 

מ' מתחנות שאיבה לביוב לא יותרו שימושים  50בטווח מגבלות של  :תחנות שאיבה לביוב .ו

 , ובכללם מגורים, מוסדות ציבור, תעסוקה ומסחר.לריח רגישים

תכניות למט"ש או לשידרוגו ותכניות לשימושים רגישים לריח בתחום ההשפעה מט"ש:  .ז

יידרשו לנספח סביבתי הכולל סקר , בלותש המסומן בתשריט התשתיות והמג"של המט

ויקבעו תנאים , ידייקו את תחום ההשפעה בהתאם להמלצות המסמך הסביבתי, ריחות

 .ביחס לשימושים רגישים לריח בתחומן

 שימור מים:  5.3.7

תכניות באזורי פיתוח חדשים ובאזורים בהם מתבצע שדרוג תשתיות יכללו הוראות בדבר  .ז

להשקיה בקולחין במרחב הציבורי, בכפוף להנחיות משרד הבריאות הקמת תשתית נפרדת 

 להנחת קווי מים לשתיה וקווי מים שאינם לשתיה, ולמתן היתרים להשקייה בקולחין.

תכניות למבני ציבור, מסחר ותעסוקה יכללו הוראות בדבר הקמת תשתית ויישום בפועל  .ח

 בכפוף להנחיות משרד הבריאות., של שימוש במי עיבוי מזגנים להשקיה ולהדחת אסלות

 

 רעש:  5.3.8

 במידת הצורך ולפי העניין, תכניות מפורטות יכללו הוראות בדבר:: כללי (1

. שמירה על מרחקים נדרשים בין שימושים היוצרים מטרדי רעש לבין שימושים רגישים, א

 בהתייחס לשעות הפעילות.

לבדיקה אקוסטית שתביא בחשבון את . נקיטת אמצעים למיגון אקוסטי במקור וביעד בהתאם ב

 מיקום המקורות והשימושים הרגישים.

 . צמצום מטרדי רעש כתוצאה מעבודות פיתוח ובינוי בתחומן.ג

 :מערכות תחבורה (2

. לכל תכנית הכוללת דרך ארצית, דרך אזורית, מחלף או מסילת ברזל, ולכל תכנית לשימושים א

לאישור  ת תנועה אלו, תצורף חוות דעת אקוסטיתמ' לתשתיו 200רגישים לרעש בסמיכות של עד 

 .הרשות הסביבתית המוסמכת

 יוטמעו בהתאם להנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת.האקוסטית . מסקנות חוות הדעת ב

בהחלטה אקוסטית . הרשות הסביבתית המוסמכת רשאית לפטור תכנית מהכנת חוות דעת ג

 . מנומקת
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התכנית ושל סביבתן יתבצע על פי מדיניות המשרד להגנת . תכנון אקוסטי של דרכים בתחום ד

 הסביבה בדבר מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים.

, ונקיטה באמצעי מיגון ברכבת בעלת הנעה חשמלית. ניטור רעש רכבת לאחר תחילת השימוש ה

ישראל ולכתב ההתחייבות של רכבת  18מרעש אם יידרשו כאלה, יתבצעו בהתאם להוראות תת"ל 

 המצורף אליהן.

 :אולמות ארועים ומקומות בילוי (3

לכל תכנית מפורטת המתירה שימושים של אולמות אירועים ומקומות בילוי בסמיכות למגורים, 

, המתייחסת לטיפול אקוסטי לאישור הרשות הסביבתית המוסמכת תצורף חוות דעת אקוסטית

בהוראות התכנית ובתשריטיה, במעטפת המבנים למניעת רעש.מסקנות חוות הדעת יוטמעו 

 בהתאם להנחיות הרשות הסביבתית המוסמכת.

בכל תכנית מפורטת הכוללת שימושים מעורבים, יבחנו היבטים  שימושים מעורבים: (4

 למניעת מטרדי רעש בין השימושים השונים, בהתייחס, בין היתר, לשעות הפעילות.

 

 מניעת זיהום נחלים, מים וקרקע וטיפול בזיהום קיים  

החשוד בזיהום קרקע ובאזורים רגישים . תנאי להפקדת תכנית מפורטת בשטח א (1

, או בשטח החשוד בזיהום זו להחדרת נגר עילי כמסומן בנספח תשתיות ומגבלות לתכנית

סקר  קרקע על פי מסמך לעניין זה מטעם הרשות הסביבתית המוסמכת, יהיה הכנת

 שימושי קרקע היסטוריים.

 התכנית תכלול לממצאיו ובהתאם, המוסמכת הסביבתית הרשות ידי על יאושר הסקר. ב

הכנת תכנית קידוחים, ביצועה וניתוח ממצאיה ואישור כל אלה על ידי הרשות ל הוראות

 הסביבתית המוסמכת כתנאים למתן היתרים.

 הסביבתית הרשות אישור יהיה קיימות תדלוק תחנות בתחום בנייה להיתר תנאי (2

 .בהווה או בעבר התחנה מפעילות הנובע קרקע זיהום קיים לא כי הקובע המוסמכת

, תעסוקה ומתקני תשתית, המאפשרות שימושים בעלי תעשייהתכניות מפורטות באזורי  (3

 הרשות הסביבתית המוסמכת. לאישור יידרשופוטנציאל לזיהום קרקע, 

 נגר מי לזיהום פוטנציאל בעל לשימוש היתר מתן המתנה הוראה יכללו מפורטות תכניות (4

לשאיבת מי קיץ במוצא הנקז המשרת אותו, לשם הפניית  נהתח של בהתקנה או בקיום

 זרימה בעלת פוטנציאל זיהום אל מערכת הביוב.

 במערכתשימוש בעל פוטנציאל זיהום מי נגר יתוכננו פתרונות גיבוי למקרי תקלה  לכל (5

 .הניקוז מערכתל תגיע אשר השפכים אשר ימנעו הזרמה

תכניות המתירות הקמת תחנות דלק יידרשו לביצוע של סקר הידרולוגי סביבתי בהתאם  (6

 להנחיות רשות המים והמשרד להגנת הסביבה.

 .המים רשות הנחיות לפי ייקבעו נגר מי החדרת בדבר הוראות (7

יהיו בהתאם לתקנות בריאות  הישתיבאזורי מגן סביב קידוחי מי  החלהתכנית מפורטת  הוראות

 .הבריאות משרד דעת לחוות תידרש והתכנית(, יהישתהעם )תנאים תברואיים לקידוח מי 
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 חומרים מסוכנים:  5.3.9

שימושי קרקע בתחום התכנית יעמדו בדרישות המשרד להגנת הסביבה לעניין מדיניות  (1

 נייחים. מרחקי הפרדה במקורות סיכון

לא תאושר תכנית מפורטת הכוללת בתחומה רצפטור ציבורי, כהגדרתו בהנחיות המשרד  (2

להגנת הסביבה, החופף תחום מרחקי הפרדה של מקור סיכון קיים או מתוכנן, אלא אם 

הובטחו ההתניות והפתרונות התכנוניים, ההנדסיים והתפעוליים שיבטיחו עמידה 

 יעת סיכון ממקור סיכון.בדרישות המשרד להגנת הסביבה למנ

מפורטת המאפשרת שימושים הכרוכים בחומרים מסוכנים או בפסולת מסוכנת  בתכנית (3

 יש לכלול הוראות בדבר שטחים ייעודיים לאחסונם ובדבר פינוי פסולת מסוכנת.

תכניות בשטחים בהם קיימים מבנים עם רכיבי אסבסט צמנט או אסבסט פריך או מפגעי  (4

 הוראות לגבי פינוי האסבסט. אסבסט קיימים יכללו

מ' משטחי  100הנמצאים בטווח של  אדם בני לשהיית המיועדים מבניםתכניות הכוללת  (5

התייחסות להגנה מפני ריסוס בשטחים החקלאיים, על פי הנחיות חקלאות, יכללו 

 הרשות הסביבתית המוסמכת.

תכניות הכוללות שטחים בהם עוברת רשת החלוקה של גז טבעי, אשר יוגשו למוסדות  (6

התכנון לאחר הקמת הרשת בתחומן, יצמצמו למינימום ההכרחי את מגבלות הבנייה, 

 שהוטלו מכוח תכנית העבודה למערכת החלוקה, לשם ניצול מיטבי של משאב הקרקע.

 

 קרינה אלקטרומגנטית:  5.3.10

מפורטות יוודאו כי המרחק בין מקורות קרינה אלקטרומגנטית לבין אזורים תכניות  (1

שנועדו לשהיית בני אדם ימנע אפשרות לחשיפה לקרינה העולה על הספים המותרים על 

 פי הנחיות הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה, בהתאם לשימושים השונים.

תכניות לשימושים בקרבתם יוגש לתכניות הכוללות מתקני חשמל וקווי חשמל חדשים וב (2

מסמך אומדן קרינה והערכת סיכונים על פי נתוני המתקנים לאישור המשרד להגנת 

הסביבה, והתכנון יותאם אליו. לחילופין, ניתן להשתמש בהנחיות שניתנו בהיתרי סוג 

, ככל שיש כאלה לסוג למתקני החשמל על ידי הממונה על הקרינה במשרד להגנת הסביבה

 המדובר.המתקן 

מ' מציר קו מתח עליון  40תכניות מפורטות המציעות מבנים לאכלוס אדם בטווח של עד  (3

מ' מציר קו מתח על יידרשו להגשת מסמך לאומדן שטף השדה המגנטי על פי מרחק  120-ו

 .מהזרם המירבי המתוכנן בקו 50%וגובה מן הקרקע לפי 

תכנית מפורטת תכלול התייחסות למיקום חדרי השנאה, בהעדפה למיקומם במתקנים  (4

 .שלאבצמודלשימושיםהכרוכיםבשהייתאדםבסמיכותאליהםתת קרקעיים, 

חינוך ובתחום גני לא תותר הקמת חדרי השנאה בתחום מבנים המשמשים למוסדות לא  (5

 משחקים לילדים.
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זמניות לצרכי בינוי והקמה לתקופה  לא יותרו תחנות השנאה על עמודים אלא כתחנות (6

הסביבתית  רשותשתיקצב על ידי מהנדס הועדה המקומית ועל פי אישורו ואישור ה

 המוסמכת.

 

 פסולת ומיחזור 

תכניות מפורטות יכללו הוראות שיוודאו תשתית מאפשרת להפרדת פסולת במקור בכל  (1

למתקני אצירה  השימושים שבתחומן, ובכלל זה התייחסות לחדרי אשפה מוגדלים,

 מספקים, ולנגישות לרכבי האיסוף.

ומלאכה יכללו הוראות שיאפשרו תשתית מאפשרת  תעשייהתכניות מפורטות לשימושי  (2

 להפרדה בין פסולת ביתית לבין פסולת תעשייתית ופסולת אינרטית.

זה  ובכללתכניות מפורטות יכללו הנחיות להקצאת שטח למרכזי איסוף פסולת למיחזור,  (3

הפרטי, לנגישות לרכבי האיסוף ולהשתלבות מרכזי האיסוף בעיצוב העירוני,  במרחב

 או המגרש אל מרחב הולכי הרגל./ובעדיפות לתת הקרקע ולמניעת חריגה מקו המבנה 

בעת תכנון מתחמי מגורים חדשים תבוצע בדיקה לבחינת פוטנציאל יישום מערכת  (4

 ת/בהתאם לחוות דעת מהנדסכושר להפרדת פסולת  בעלתפניאומטית לפינוי פסולת 

 העיר.

תכניות באזורי מגורים צמודי קרקע יכללו הוראות להקצאת שטח לתחנות איסוף לגזם  (5

 .בהתאם לצורך

 לפסולת מעבר תחנת הקמת תתאפשר 'או ג 'מסוג ב תעסוקה לאזור מפורטת בתכנית (6

 של גריסההפרדה וו עירוני לשימוש גזם ריסוק , בה יתאפשרו גםבניין ולפסולת יבשה

 .היבני פסולת

 סביבתי נספח או הסביבה על השפעה תסקיר בצירוף תוגש לתחנה מפורטת תכנית. ב

. ידה על ויאושרו המוסמכת הסביבתית הרשות והנחיות 16/4/"אתמ הוראות לפי שיוכנו

 . מפעילותה כתוצאה מטרדים לצמצום אמצעים נקיטת בדבר הוראות תכלול התכנית

מ"ר או יותר  10,000תוספת שטח המיועד לבינוי בהיקף של  המאפשרותתכניות מפורטות  (7

מ"ק פסולת, יכללו  1,000-למטרות עיקריות, או המאפשרות הריסה הצפויה ליצור מעל ל

וההריסה בתחומן, המחייבות  בנייההוראות בדבר פסולת הבניין הנוצרת במהלך ה

או יותר  50%י מוערך של מיחזור של פסולת הבניין שתיווצר בהיקף נפחי או משקל

לפטור חלק מפסולת הבניין  תבהתאם לסוג הפסולת. הרשות הסביבתית המוסמכת רשאי

 מחובת מיחזור מנימוקים מיוחדים.

יח"ד, יכללו  1,000תכניות לשכונות מגורים חדשות, בהן קיים תכנון לבינוי של מעל  (8

במהלך בינוי השכונה, והריסה  בנייהפתרונות זמניים לתחנות טיפול ומעבר לפסולת 

הוראות למיקומן בהתאם להתקדמות מימוש התכנית והוראות לפינויים. באתרי הטיפול 

תיבדק אפשרות גריסה של פסולת בנין לצורך שימוש חוזר או מיחזור. תכניות כאמור 

 יידרשו להגיש נספח פסולת בניין ועבודות עפר לאישור הרשות הסביבתית המוסמכת.
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בינוי", עיבוי ו/או חיזוק -חדש ובעת הקמת פרויקטי "פינוי בנייה בעת הקמת פרויקט (9

אחסון והפרדה של פסולת בניין הניתנת למיחזור או שימוש  בנייהבאתר ה יבוצעומבנים, 

חוזר, טרם העברתה לתחנת מעבר או לאתר מיחזור פסולת בניין. בתכנית הבינוי יאותרו 

 .בנייהויסומנו מתחמים לאתרי ההפרדה בפסולת 

לעיל יאפשרו בהוראותיהן הצבת מגרסה ניידת זמנית  9עד  7תכניות כאמור בס"ק  (10

והקמת עמדה זמנית למיון פסולת, ויקבעו תנאים למניעת מטרדים סביבתיים משימושים 

התנאים  .מיקומי המגרסה והעמדותבתכנית הבינוי יאותרו ויסומנו  זמניים אלה.

המוסמכת. הרשות הסביבתית המוסמכת  והאיתורים יובאו לאישור הרשות הסביבתית

 רשאית לפטור תכניות מגריסה באתר התכנית משיקולים סביבתיים ואחרים.

 בנייה בת קיימא וייעול אנרגטי:   

לעמידה בתקן ישראלי מחייבת  התיקבע הוראהכוללת בינוי חדש בכל תכנית מפורטת  (1

 בדרגה של כוכב אחד לפחות.  בנייהה בת קיימא המעודכן לעת הגשת היתר הילבני 5281

ה קיימת ייקבעו הוראות לבחינת יבתכניות מפורטות למבנים חדשים ולעיבוי של בני (2

לית, ולהשתלבות מערך הפקת אנרגיה אאפשרויות להשגת נצילות אנרגטית מקסימ

 ממקורות מתחדשים בבינוי ובחזות האדריכלית. 

 בידוד מעטפת תרמי. בתכניות לעיבוי מבנים קיימים תיבחן דרישה לתוספת (3

ירוקה שייערך על ידי מלווה  בנייהלתכניות מפורטות הכוללות נספח בינוי יצורף נספח  (4

ירוקה  בנייהירוקה, שהוכשר על ידי מכון התקנים או מי מטעמו ללוות פרויקט  בנייה

. הנספח יתייחס להתאמת התכנון 5281לפי המהדורה התקפה של תקן ישראלי 

ובכללם צורת המבנים, העמדתם הרלוונטיים לשלב תכנוני זה, ירוקה  בנייהלעקרונות 

לתנאים , בהתייחס במגרשים, כיווני פתחים וגודלם, הצללות, גובה מפלס כניסה

הרשות  לאישוריוגש וכיו"ב. הנספח  משטר הרוחות כיווני קרינת השמש ,האקלימיים

 הסביבתית המוסמכת.

מים מתחדשים ישימו דגש על נצילות גבוהה תכניות מפורטות למתחמים חדשים ולמתח (5

של השטחים המפותחים, ובכלל זה בחינת השימוש בתת הקרקע לצרכים, איגום 

 חניונים והקמת חניונים מתחת למרחב הדרך.

 5.2' סע מהוראות לסטות הסמכות 

 תכנית לפטור רשאית ,והיחידה האזורית לאיכות הסביבה העיר מהנדס להמלצת בכפוף, הועדה .1 

 מנימוקיםוזאת , מהן להקל או, חלקם או/ו סעיפיו תתי כל על, זו לתכנית 5.2' סע מהוראות

 המוצעים והשימושים שהבינוי או ,מזערית בינוי תוספת מציעה תכנית כי שוכנעה אם ,מיוחדים

 הסביבתיות להשפעות רגישים שאינם או מאושרה המצב את מהותי באופן משנים אינם בה

 .הקיימת הסביבה על מהותי באופן משפיעים שאינם או התכנית שבסביבת

 תנאים בתכנית לקבוע רשאית ,מוקדמת תכנונית בדיקה בפניה שהונחה לאחר, הועדה .2

 .המרחביים בתנאים או/ותכנית זו ב הקבועים מאלה יותר המחמירים
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 סיכוני רעידות אדמה 5.4

לתכנית זו מצורף נספח סיכוני רעידות אדמה, הכולל סימון אזורים בעלי רגישות לסיכוני  (1 

 רעידות אדמה. 

תכנית מפורטת אשר אזור רגישות כלול בשטחה או גובל בו, תכלול סקרים וחוות דעת,  (2

 בהתאם להנחיות הנספח האמור. 

 במסמכיה.כאמור תטמיע את מסקנות הסקרים וחוות הדעת  מפורטת תכנית

 אתר עתיקות 5.5

תכנית מפורטת החלה בשטח הכולל אתר עתיקות מוכרז, תכלול הוראות ותנאים לביצוע העבודות  
 .1978לחוק העתיקות התשל"ח  29ל כמתחייב מהוראות סעיף ובתאום עם רשות העתיקות, הכ

 ה עתירת נוסעיםחבורמערכת ת 5.6

תנועה ותחבורה סומן תוואי למעבר מתע"ן. ברחובות בהם עובר התוואי יישמר רוחב בנספח  

 זכות הדרך על פי הדרישות התפעוליות של המערכת.

 תקן חנייה  5.7

 . תקן החנייה יהיה על פי התקן התקף לעת מתן היתר הבנייה 5.7.1

ניתן להקצות חניה ציבורית בתת הקרקע בתחום מגרשים ומבני ציבור, לצורך מתן מענה לחניות  5.7.2

  . 38באזורים המיועדים להתחדשות עירונית לרבות בנייה במסגרת תמ"א 

 תחת שצ"פ תותר באחד משני המקרים הבאים: הקמת חניון  5.7.3

 לצמיתות.שצ"פ שאינו משמש כגן אלא ככיכר או חנייה ציבורית  .א

 משטח השצ"פ.   20%דונם ושטח החניון אינו עולה על  3גודל השצ"פ מעל  .ב

 . 30%היקף החניות העיליות לא יעלה על בבנייה חדשה למגורים,  5.7.4
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 ביצוע התכנית .6
 

 מעקב ובקרה ודיווח תקופתי 6.1

 בתכנית שנקבעו התכנון היקפי אחרישוטף  ומעקבהמקומית תנהל מלאי תכנון  הועדה (1 6.1.1

 .זו

תקופתי על מימוש מטרות  דיווחלועדה המחוזית אחת לשנה תגיש הועדה המקומית  (2

 התכנית ועל יישום התכנית ומטרותיה . 

: תאור תמציתי של של מטרות התכנית הכוללנית השאר בין, יכלולהתקופתי  הדיווח (3

שנתיים האחרונות בשנה/גידול האוכלוסייה  קצבוהפרוגרמה שלה, היקף ואופי התכנון, 

 למגוריםוהיקף ואופי הבנייה הנגזרים מכך, קצב מיצוי עתודות הקרקע  ולצרכים

 השטחיםואופי  היקףותיאור תכנון וביצוע תשתיות עירוניות ו בתקופה זו, ולתעסוקה

אלה לתחזיות תכנית זו  והתאמת כל - ציבורי ולמרחבה ציבור למבנישהוקצו ו/או נבנו 

 בהתבסס על נספח המעקב ובקרה המצורף לתכנית זו. ולמטרותיה,

 

 מימוש התכנית 6.2

 נפש.139,000-כ של תכנית זו הינו האוכלוסייהיעד  6.2.1
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 מגיש/עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו  7.1

 מגיש התכנית 7.1.1

מקצוע / 
 תואר

שם פרטי 
 ומשפחה

 מספר זהות
מספר 

 שיוןיר

שם תאגיד / 
שם רשות 

 מקומית

 דוא"ל פקס סלולרי טלפון כתובת מס' תאגיד
 גוש/
 )*(חלקה

            ל.ר.

 

 

 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו 7.1.2

 
מקצוע / 

 תואר

שם פרטי 
 ומשפחה

                                                                                                                                                                                                                                                מספר זהות                                                                                                                    
מספר 
 רישיון

שם תאגיד/ שם 
 רשות מקומית

 דוא"ל פקס סלולרי טלפון כתובת מס' תאגיד
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 חתימות  7.2

 מגיש 

 התכנית

 שם:

 

 תאריך: חתימה:

 משרד ממשלתי/שם רשות מקומית:

 

 מספר תאגיד:

 
 

 עורך 

 התכנית

 שם: 

 

 תאריך:  חתימה:

 :תאגיד

 

 :תאגיד מספר
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 תכנוןהמתחמי מפת –נספח א' 
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 ניהול תכנון, מעקב ובקרה -ב' נספח 
 

 כלל תחום התכנית
 םיניאאורב -מאפיינים פיסיים

 ______________  בדונמיםשטח 

 קיים בפועל  ___________________   קיים בעת אישור התכנית: _____________  מ"ר בנויסה"כ 

 קיים בעת אישור התכנית:  _________ סה"כ אוכלוסייה

 בפועל __________ קיים מתוכנן___________

צפיפות מוצעת 

 נ/קמ"ר

 קיימת בעת אישור התכנית:  _______ 

 מת בפועל: _______קיי מתוכננת: _________ 
סה"כ יחידות 

 דיור 
 מות בפועל _______קיי________ מאושרות

 מתוכנן בתכנית זו___________

דיור צפיפות 
 ממוצעת 

 ד'  נטו/יח"ד 

 מת בפועל: _______קיימאושרת: ________   
 מתוכננת בתכנית זו___________

     
 קיים יעודשטח  שמושים 

 )בתכניות מפורטות(
מ"ר בנוי 

)לפי 
 ארנונה(

סה"כ בתכנית 
 המתאר

 קיים יעודשטח  שמושים
 )בתכניות מפורטות(

 

 מ"ר בנוי
)לפי 

 ארנונה(

סה"כ בתכנית 
 המתאר

 מ"ר דונם  אחוז דונם   מ"ר מ"ר  אחוז דונם  

      שטחים פתוחים      מגורים 

      דרכים        תעסוקה

      שטחי ציבור      מסחר

      .....         תיירות

               אחר
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 )טבלאות בסיס לעדכון שוטף( מלאי תכנון לפי מתחמים ניהול

 

 (יח"ד) מגורים –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע/
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

בתכניות 
 מפורטות

יח"ד 
 קיימות
 בפועל

 יח"ד מאושרות שטרם מומשו

 

סה"כ  מפורט בהליכי תכנון
 תוספת
לקיים 
 בפועל

 הערות

 תוספת לקיים
 (38תמ"א כולל  פוףי)צ

 פיתוח תוספת במתחמי
 *חדשים

תוספת 
 למאושר/לקיים

 (38תמ"א כולל  פוףי)צ

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

   ריאלי  נומינלי ריאלי נומינלי ריאלי  נומינלי ריאלי נומינלי    

01              
02              
03              
04              
05              
06              
07              
08              
09              
10              
11              

              סה"כ

 מתחמי פיתוח מוצעים בתכנית זו -* מתחמי פיתוח חדשים 

 

 (מ"ר) מסחר –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע/
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

בתכניות 
 מפורטות

מסחר 
 מ"ר קיים

סה"כ תוספת  מפורט בהליכי תכנון זכויות מאושרות שטרם מומשו
 לקיים בפועל

 הערות

 תוספת במתחמי תוספת לקיים 
 חדשים פיתוח

תוספת 
 למאושר/לקיים

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

          

01          
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02          
03          
...          

          סה"כ
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 (מ"ר) תעסוקה –בולת ליעד התכנית יק
מתחם

 רובע/
סה"כ 

בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

בתכניות 
 מפורטות

תעסוקה 
 מ"ר קיים

סה"כ תוספת  מפורט בהליכי תכנון זכויות מאושרות שטרם מומשו
 לקיים בפועל

 הערות

 תוספת במתחמי תוספת לקיים 
 חדשים פיתוח

תוספת 
 למאושר/לקיים

 תוספת במתחמי
 חדשים פיתוח

 

          

01          
02          
03          
...          

          סה"כ
 
 

 

 שטחים פתוחים ומרחב ציבורי )בדונם( –בולת ליעד התכנית יק

מתחם/ר
 ובע

סה"כ 
בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

בתכניות 
 מפורטות

 שכונתי 

 

 אזורי/ עירוני רובעי
 מטרופוליני

 

 הערות

נדרש עפ"י  _____ _____ 01
 תכנית המתאר

     

מאושר   
 בתכנון מפורט

     

      חסר  

נדרש עפ"י  _____ _____ 02
 תכנית המתאר

     

מאושר   
 בתכנון מפורט

     

      חסר  
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 )בדונם/מ"ר(מוסדות ומבני ציבור ורווחה  –בולת ליעד התכנית יק

מתחם/ר
 ובע

סה"כ 
בתכנית 
 המתאר

סה"כ 
מאושר 

בתכניות 
 מפורטות

 שכונתי 

 

 אזורי/ עירוני רובעי
 מטרופוליני

 הערות

 מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם מ"ר בנוי דונם 

נדרש עפ"י  _____ _____ 01
 תכנית המתאר

         

מאושר   
 בתכנון מפורט

         

          חסר  

נדרש עפ"י  _____ _____ 02
 המתאר תכנית

         

מאושר   
 בתכנון מפורט

         

          חסר  

 
 

 רשם הערה בהתאם בעמודת ההערות בטבלה.ית–במידה וישנן פונקציות ציבוריות, המשלבות מענה בכמה רמות תפקודיות )שכונתי/רובעי/אזורי( 
 
 


