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 .1כללי
 1.1ההנחיות המרחביות – הנחיות מרחביות אלה הן הנחיות מחייבות .ההנחיות האלה
מהוות השלמה להוראות התכנית המפורטת (תב"ע) המאושרת ,לנספח הבינוי
לביצוע ,למסמך העירוני "הנחיות לפיתוח המגרש" ולכל תכנית סטטוטורית אחרת
המתייחסת לשטח התכנון ,עפ"י הנחיות והחלטות הוועדה המקומית לתכנון ובניה.
ההנחיות המרחביות גובשו במטרה לקבוע כללים לתכנון ולביצוע המבנים והחצרות,
במגרשים לבניה .השפה העיצובית והתכנונית ,המבוטאות בהנחיות אלה ,גובשה
בכוונה ליצירת מרקם אורבני הרמוני ונעים .ההנחיות המרחביות כוללות הוראות
כתובות ופרטים עקרוניים ,מחייבים.
 1.2בקשה להיתר בניה – כחלק אינטגראלי מכל בקשה להיתר בניה ,יש להגיש תכנית
נוף ופיתוח ,המבטאת גם את הטמעת ההוראות שבמסמך "ההנחיות המרחביות"
ובנספח תנועה.
 1.3היתרי בניה – היתרי הבניה יהיו למימוש מלוא זכויות הבניה המותרות עפ"י
התכנית המפורטת (תב"ע) .לא תותר בניה בשלבים ,או בניה בשיטת "בית גדל".
 1.4חובת ביצוע – חובה על היזמים ועל בעלי המגרשים לסיים את ביצוע עבודות הנוף
והפיתוח במגרש ,כולל ביצוע ריצופים ,קירות ,נישות לתשתיות ,הסרת מבנים
זמניים ,פינוי פסולת ועודפי בניה ,שתילה ,נטיעה והשקיה ,לפני אכלוס המבנים.
 1.5תעודת גמר ואישור איכלוס (טופס  – )4תנאי לקבלת תעודת גמר (טופס  ,)4הוא
סיום כל עבודות הנוף והפיתוח במגרש ,לפי תכנית הנוף והפיתוח ,כולל ביצוע מלא
של כל ההנחיות המופיעות במסמך ההנחיות המרחביות.
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 .2תכנית נוף ופיתוח
 2.1כללי – התכנית תהיה בקנ"מ של  .1:250תכנית נוף ופיתוח תוכן לכל מגרש עליו
יבנו יותר מ 2 -יחידות דיור .תכנית הנוף והפיתוח תוכן ע"י אדריכל נוף.
 2.2היתר בניה – תכנית הנוף והפיתוח תהווה חלק אינטגרלי מן הבקשה להיתר בניה.
כחלק מתכנית הנוף והפיתוח ,יוגשו פרטי גמר וביצוע ,לרבות סוג ואופן ביסוס של
כל האלמנטים הבנויים במגרש (קירות תמך ,פרגולות וכו' ,)...חתומים ומאושרים ע"י
מהנדס.
 2.3תחום התכנית – התכנית תכלול את כל תחום המגרש ,עליו עומדים המבנים נשואי
הבקשה .התכנית תכלול גם שטחים סמוכים (מגרשים שכנים ,מדרכה ,שצ"פ וכו')...
עד מרחק של לפחות  5.0מ' מעבר לגבולות המגרש לכל כיוון.
 2.4תכולת התכנית – תכנית הנוף והפיתוח תכלול :עיצוב קירות וגדרות בגבול מגרש,
סימון כניסות להולכי רגל ולרכב ,שבילים ,רחבות ,אזורי גינון ,מקומות חניה,
פתרונות ניקוז לנגר העילי ,גבהים של ראשי קירות תומכים וקירות גדר ופתרונות
הסתרה של אלמנטי תשתית .בתכנית יסומנו גם מתקני אשפה ,מתקני גז ,מונים,
וקווי חשמל ,קווי תקשורת ,קווי מים וקווי ביוב .כחלק מתכנית הנוף והפיתוח יוגשו
חתכים טיפוסיים ,פרישות וחזיתות של הקירות בגבול המגרש ,מכיוון הרחוב ומכיוון
השטחים הציבוריים הפתוחים והשבילים להולכי רגל (הפרישות והחזיתות יכללו
התייחסות גם למפגש עם קירות וגדרות של מגרשים שכנים ,ע"י הצגה של לפחות
 5.0מ' מחזית המגרשים השכנים הקיימים והמתוכננים) .התכנית תכלול גם תכנית
צמחיה ,רשימת צמחיה ותכנית השקיה.
 2.5חומרי גמר – התכנית תכלול את רשימת חומרי הגמר של הקירות ,הגדרות
והאלמנטים הבנויים.
 2.6עצים מתוכננים – בתכנית יסומנו כל העצים הבוגרים הנדרשים והמתוכננים,
ברצועת הגינון שבחזית המגרש.
 2.7שמירה על עצים קיימים – בתכנית יסומנו גם כל העצים הקיימים בתחום התכנית,
תוך סיווגם לפי גודל וסוג ,ותצוין כוונת התכנית לגביהם .יעשה ניסיון לשלב את כל
העצים הקיימים בתכנון .כל העצים ישמרו ,יועברו או יכרתו ,בכפוף לנספח העצים
הבוגרים ולאישור פקיד היערות ,הכל באחריות ועל חשבון המבקש.
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 .3תשתיות
 3.1התשתיות הציבוריות – התשתיות הציבוריות תגענה אל ראש כל מגרש ,אל
הפילרים שבחזית המגרש ,ע"פ תכנית הפיתוח הכללית.
 3.2התחברות לתשתיות ציבוריות – באחריותו ועל חשבונו של כל בעל מגרש להגיע
עם התשתיות הפרטיות שלו אל גבול המגרש ולהתחבר אל התשתיות הציבוריות,
לרבות חיבור אל תאי הניקוז ותאי הביוב ,בכפוף לנהלי הרשות המקומית .בעל
המגרש יפנה ,באחריותו ועל חשבונו ,אל חברות התשתית לצורך הסדרת החיבור
והמנוי.
 3.3שמירה על התשתיות הציבוריות – כל חפירה שתתבצע במגרש הפרטי ,בממשק
עם התשתית הציבורית ,תהיה באחריותו הבלעדית של בעל המגרש והוא יישא בכל
נזק שייגרם לתשתית הציבורית כתוצאה מעבודות אלה .על המשתכן ,לזמן את
הפיקוח ,מטעם הרשות המקומית לצורך אישור ההתחברות אל התשתית הציבורית.
 3.4הצנעת אלמנטי מסתור לתשתיות (פילרים) – כל אלמנטי התשתית ,הנישות,
הפילרים וכל אלמנטי המסתור לתשתיות ולמתקני אשפה יהיו בתחום המגרש.
במידה והם ימוקמו בחזית המגרשים לכוון הרחוב או השצ"פ ,הם יבוצעו בנסיגה של
לפחות  20ס"מ מגבול המגרש עם הרחוב ,לכיוון מרכז המגרש ובתוך קירות בניצב
למגרש .זאת ,בכדי לאפשר בנית קיר ו/או עמוד מחופה אבן שיסתיר אותם.
 3.5ערבות – כחלק מתנאי ההיתר וכתנאי לקבלת ההיתר יידרש בעל המגרש להפקיד
ערבות ,לפי החלטת הרשות המקומית ,להבטחת השמירה ושלמות התשתיות
הציבוריות שבוצעו במתחם (העלולות להיפגע במסגרת תהליך הבניה) ,לרבות
פילרים ,עמודים ויסודות עמודי התאורה ,תאי ביוב וניקוז ,צנרות תשתית וכל אלמנט
אחר.
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 .4חומרי גמר
 4.1גמר קירות בחזית המגרש – הקירות ,בחזית המגרשים לכיוון הרחובות ,השצ"פים
והמעברים להולכי רגל ,יהיו בחיפוי טיח כורכרי איכותי ("כורכרית  "2000של חברת
"רדימיקס" ,או שו"ע) ,או בחיפוי אבן טרומית ועם אבן ראש טרומית הכל מסוג
"כורכרית מנוסרת" ,של חב' אקרשטיין או שו"ע.
 4.2קירות בגבול עם מגרשים אחרים – קטעי הקירות ,בגבול עם מגרשים הנמצאים
בקרבת הרחוב ,בטווח של עד  5.0מ' מהרחוב ובכל הקטעים והאזורים במגרש
הנצפים מן השטחים הציבוריים (מהרחובות ,מהמעברים להולכי רגל ומהשצ"פים),
יהיו עם חיפוי ,או גמר ,כמו הקירות בחזית המגרש לרחוב ויחולו עליהם כל
ההוראות המופיעות בסעיף "גמר קירות בחזית המגרש" (הנ"ל) .קירות אחרים יהיו,
עם חיפוי ,או גמר ,לפי מתכנן המגרש.
 4.3נישות מסתור לתשתיות – נישות ואלמנטי המסתור לתשתיות יהיו בתחום המגרש.
כל אלמנטי התשתית יהיו משולבים במבנה .כל אלמנטי התשתית יהיו ,ככל
האפשר ,נסתרים .במידה וארונות ,או נישות לתשתיות ,ישולבו בקיר בחזית
המגרש ,או יצפו מן הרחוב ,הם יבנו עם גמר זהה לגמר של הקירות בחזית
המגרשים לכיוון הרחוב (כמפורט לעיל) .פתחי הנישות יסגרו בדלת מתכת בעיצוב
ובאופי הדומים לאופי ולעיצוב הגדר שתמוקם בחזית המגרש לכיוון הרחוב .קירות
הפנים של הנישות יבוצעו בגמר איכותי.
 4.4מעקים וגדרות בחזית המגרש לרחוב – תותר הצבת גדר ,או מעקה ,מעל הקיר
הבנוי (אין להציב גדר או מעקה ישירות על הקרקע) .גובה הקיר והגדר או המעקה
ביחד לא יעלה על  1.6מ' .המעקים והגדרות יהיו ממתכת אווריריים (לא אטומים
למבט) .בכל מקרה לא תותר הצבת גדרות ומעקים אטומים .המעקים והגדרות
יעוצבו לפי אחד הדגמים המוצעים במסמך זה.
 4.5שערים – בכניסות למגרש ,בחזית לרחוב ,ניתן למקם שער .השער יהיה ממתכת
אוורירי (לא אטום למבט) ,בגובה שלא יעלה על גובה המעקה ,או הגדר הסמוכים
אליו ויהיה נמוך בלפחות  10ס"מ מגובה הקיר או העמוד הבנוי הסמוכים אליו.
פתיחת השערים תהיה רק לתוך המגרש .השערים יעוצבו בעיצוב כדוגמת הגדר או
המעקה הסמוכים.
 4.6מעקים וגדרות בגבול בין שני מגרשים לבניה – כל הגדרות והמעקות ,במרחק של
עד  5.0מ' מהרחוב ובכל האזורים הנצפים מן השטחים הציבוריים (הרחובות,
המעברים להולכי רגל והשצ"פים) ,יבוצעו לפי ההוראות של סעיף "מעקים וגדרות
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בחזית המגרש לרחוב" (הנ"ל) .גדרות ומעקים אחרים (שאינם נכללים בקטגוריה
הנ"ל) יהיו ממתכת באיכות גבוהה ,בעיצוב לפי מתכנן המגרש ,לא תותר הצבת
גדרות ומעקות מחומרים אחרים.
 4.7ריצוף ומדרגות בחצרות המגרשים – הריצוף והמדרגות יהיה מסוג איכותי .סוג
וגוון הריצוף והמדרגות ישתלבו ,באופן הרמוני ,עם סוג וגוון הריצוף בתחום הציבורי.
 4.8גוון הגדרות ,המעקים והשערים – הגוון יהיה ( RAL 1035חאקי דומה לגוון
ברונזה) .נקבע גוון אחיד לכל הגדרות ,המעקות והשערים ,בכדי לתרום להרמוניה
הויזואלית בשכונה.
 4.9שילוט – על חזית כל מבנה ,לכיוון הרחוב ,במקום גלוי לעין ,יותקן שלט מואר עם
שם הרחוב ומספר הבית.
 4.11תאורת חוץ – תאורת חוץ במגרשים תתוכנן כחלק מתכנון הנוף והפיתוח של
המגרש ,ותוגש כחלק מהבקשה להיתר בניה.
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 .5חסכון במים ,ושימור מי נגר
 5.1תכניות מקצועיות – תכניות ופתרונות מקצועיים לנושאי חסכון במים ולשימוש חוזר
במי מזגנים ובמים "אפורים" ,יוגשו כחלק מן הבקשה להיתר בניה ויתואמו ,לפני
הביצוע ,עם נציגי הרשות המקומית.
 5.2מי נגר – בכדי לתרום להחדרת הנגר העילי לקרקע ,לפחות ( 20%תכסית) משטח
כל מגרש ,יהיה בר חלחול ויגונן על קרקע טבעית .שטח זה יהיה פנוי מתכסית בנויה
(מבנים ,משטחים מרוצפים וכו' ...ולא יהיה על הגג ,מרתף או חניה תת-קרקעית)
ויגונן .בנוסף ,יש לבצע בור החדרת מי נגר עילי (בור ניקוז ,סופג נגר עילי) ,בקצה
תוואי זרימת הנגר העילי בכל מגרש .בור ההחדרה יהיה בנפח של  2.0מ"ק (ראה
פרט).
 5.3יישום – יישום התכניות ויישום ההוראות בדבר חיסכון במים ושימור מי נגר ,יהיו
חלק מהמחויבויות לביצוע ומהתנאים לקבלת היתר אכלוס .במקרים מיוחדים,
באישור הוועדה המקומית ,לאור דו"ח מקצועי ,ניתן יהיה לקבל הקלה מדרישות
אלה.
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 5.4שימור נגר עילי בחצרות המגרשים ,השהיית נגר עילי מעל מרתף
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 5.5בור החדרת מי נגר עילי
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 .6צמחייה
 6.1עצים בחזית המגרש לבניה – בחזית המגרש לכיוון רחוב ולכיוון שצ"פ ,ינטע,
בתחום המגרש ,עץ בוגר אחד ,לכל  7מ"א חזית .הנטיעה תבוצע בתחום המגרש,
במרווח שבין המבנה לבין הרחוב ,או השצ"פ .העץ יהיה עץ בוגר (מס'  8לפחות לפי
הגדרת משרד החקלאות עם גזע בעובי  5.0ס"מ ,להלן "עץ בוגר").
 6.2עצים בתחום המגרש ,בשטח החצר המשותפת – עץ בוגר אחד לפחות יינטע לכל
 50.0מ"ר חצר משותפת ,בתחום המגרש .העץ יהיה עץ בוגר.
 6.3עצים בתחום המגרש ,בשטח גינות המוצמדות לדירות גן – יינטע עץ בוגר אחד,
לכל  5.0מ"א בהיקף הגינה המוצמדת לדירת הגן ,בתחום המגרש .העץ יהיה עץ
בוגר.
 6.4גינון בחצרות – השטח המיועד לגינון ,בחצרות המגרשים ,יהיה בשיעור של לפחות
 30%משטח המגרש .בכל מקרה ,לפחות  20%משטח המגרש יהיה שטח המיועד
לגינון מעל קרקע טבעית (לא מעל חניה תת-קרקעית ולא מעל מרתפים ,ואלמנטים
בנויים תת-קרקעיים אחרים) .כל אזורי הגינון יחופו באדמה גננית פורייה ,בעובי 40
ס"מ לפחות.
 6.5גינון על גג – הגינון מעל גג חניון ,מעל מרתפים ומעל אלמנטים תת-קרקעיים יבוצע
במשטחי מצע מנותק (תחליף איכותי לאדמה ,דוגמת "פרלייט") .עומק המצע מנותק
יהיה לפחות  60ס"מ בשטחי שיחים ולפחות  120ס"מ באזורים המיועדים לנטיעת
עצים וכך שלמערכת השורשים של כל עץ יהיו לפחות  4מ"ק מצע מנותק .כמו-כן,
יתוכננו אמצעי תמיכה ועיגון (קשירה) מיוחדים לעצים שיינטעו במצע המנותק.
מערכות השקיה ,תהיינה ,ממוחשבות ותכלולנה מערכת דישון ומערכות ניקוז.
פתרונות אלה לאזורי הגינון יקבלו ביטוי גם בתכנון ההנדסי של המבנה התת-
קרקעי .במקרים בהם ייווצר קושי לבצע מצע מנותק בעובי (עומק) לפי ההנחיות
שלעיל ,יש להציג לוועדה המקומית פתרונות מקצועיים חלופיים ולקבל את אישורה.
 6.6סוגי צמחיה – מומלץ ,כי הצמחייה שתתוכנן ותישתל בתחום המגרשים לבניה,
תהיה באופי מקומי ,חסכונית במים ומותאמת לאזור ולתנאיו.

הנחיות מרחביות ,נת 542/א'

 6.7עצים מומלצים – רשימת העצים שבהמשך היא רשימה מומלצת .ניתן להשתמש
גם בסוגי עצים אחרים ,באופי דומה.
 צאלון נאה



בוהיניה מגוונת



רימון מצוי

 ז'קרנדה חדת-עלה



בולוסנתוס נאה



מכנף נאה

 תות לבן



זית אירופי



ספיון השעווה

 אלביציה ורודה



היביסקוס טלייתי



פלומריה ריחנית (פיטנה)

 לגסטרמיה הודית



היביסקוס חליף



ברכיכיטון אדרי (אדום)
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 .7אזורי מגורים א' ,א'1
 7.1כללי – ההנחיות שלהלן מתייחסות לחצרות המגרשים (השטח הפתוח במגרשים
לבניה) .ביעודי שטח אלה (מגורים א' ומגורים א' )1כל שטח המגרשים ,מלבד
השטח עליו יעמדו המבנים ,יהווה את חצרות המגרשים.
 7.2גובה  – +1.11גבהי ה( +0.00 -גובה פני הריצוף של קומת הכניסה) של המבנים,
המסומנים בתכנית "נוף ופיתוח ,כללית" ,הם גבהים מחייבים .במקרים מיוחדים,
ניתן לשנות את גבהי ה +0.00 -של מבנה ,בעד  50ס"מ ,מעל או מתחת לגובה
המופיע בתכנית "נוף ופיתוח ,כללית" .השינוי יעשה רק בשל סיבות מקצועיות
מנומקות ובאישור מפורש של הוועדה המקומית לתכנון ובניה .בכל מקרה ,גובה ה-
 +0.00המתוכנן של המבנה יאפשר ניקוז עילי (ללא שימוש במערכת ניקוז תת-
קרקעית) של מי הנגר מהמגרש לרחוב.
 7.3רצועת גינון בחזית המגרש – רצועת גינון ,ברוחב מינימאלי של  2.0מ' נטו (רוחב
פני האדמה ,ללא רוחב הקירות ואבני הגן) תתוכנן ותבוצע בתחום המגרש ,בצד
הפונה אל הרחוב ,בצמוד לגבול המגרש עם הרחוב .בשטח זה ,יש לתכנן ולטעת
לפחות עץ בכיר עץ בוגר מס'  ,8לפי הגדרת משרד החקלאות ,עם גזע בקוטר 5.0
ס"מ .אחד ,לכל  7מטר אורך חזית מגרש.
 7.4גבול בין מגרש לרחוב ,או לשצ"פים ושבילים – בחזית המגרש ,בגבול המגרש עם
רחוב ,ו/או עם שצ"פ ,ו/או עם מעבר הולכי רגל (שביל) ,יתוכננו ויבוצעו קיר תומך
ו/או קיר גדר ולא תותר בניית מסלעות.
 7.5קירות וגדרות בחזית המגרש לכיוון רחוב – בגבול המגרש ,בחזית החצר לכיוון
הרחוב (הכביש) יוקם קיר ,או קיר ועליו מעקה ,בגובה כולל של עד  1.6מ' מעל פני
המדרכה .גובה הקיר ,על כל חלקיו ,כולל עמודים ומעקים (במידה ויוצבו עליו) ,לא
יעלה על  1.6מ' מעל פני המדרכה.
במקרים בהם יהיה צורך לגשר על הפרשי גובה ,ניתן לבצע ,מעל הקיר ,בנסיגה של
לפחות  2.0מ' מחזית המגרש ,קיר נוסף או קיר ועליו מעקה ,בגובה עד  200ס"מ,
מעל פני הקרקע בחצר .בין שני הקירות יש לבצע ערוגה (רצועת גינון) ברוחב
מינימאלי של  2.0מ' נטו (רוחב פני האדמה ללא הקירות ,במבט על) .בערוגה ישתלו
שיחים ויינטעו עצים .הערוגה תהיה תחומה מן המדרכה ע"י קיר נמוך .גובה ראש
הקיר הנמוך יהיה  60.0ס"מ  40.0 -ס"מ מעל פני המדרכה .הקיר יעוצב לפי חלופת
"קיר ומאחז יד" ,שבהמשך .העיצוב וחומרי הגמר של הקירות והגדרות ייעשו לפי
המפורט בסעיף "חומרי גמר" שבהמשך.
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 7.6קירות וגדרות ,בחזית המגרש ,לכיוון שצ"פ ולכוון מעבר הולכי רגל – בגבול
המגרש ,בחזית החצר לכיוון שצ"פ ,או לכיוון מעבר הולכי רגל ,יוקם קיר ,או קיר
ועליו מעקה ,בגובה כולל של עד  1.6מ' מעל פני הקרקע ,או מעל פני הריצוף,
בשצ"פ או במעבר הולכי הרגל .ניתן לתכנן קיר נוסף ,או קיר ועליו מעקה ,בגובה
כולל העולה על המפורט לעיל .במקרה כזה ,יש לבצע את הקיר הנוסף או את הקיר
והמעקה בנסיגה של לפחות  2.0מ' מגבול המגרש פנימה (לתוך המגרש) .הקיר
הנוסף ,או הקיר ועליו המעקה (שימוקם במרחק  2.0מ' מגבול המגרש) יהיו בגובה
כולל של עד  2.0מ' .כלומר ,גובה הקיר או גובה הקיר עם המעקה ביחד לא יעלו על
 2.0מ' ,מעל פני הקרקע בחצר המגרש .במקרים אלה ,יש לבצע ,בין הקיר הגבוה
לבין השצ"פ ,ערוגת גינון ברוחב  2.0מ' נטו (רוחב פני האדמה ,ללא הקירות,
בערוגות הגינון ,במבט על) .פני הערוגה יהיו מפולסים עם פני הקרקע בשצ"פ ,או
במעבר הולכי הרגל ,או גבוהים מפני הקרקע ותחומים ע"י קיר נמוך בגובה  40ס"מ
עד  60ס"מ.
 7.7קירות וגדרות ליד כניסה לחניה – גובה הקירות ,כולל העמודים הבנויים ,המעקים
והגדרות ,במידה ויוצבו עליהם ,לאורך  5.0מ' ,בחזית לרחוב יהיה עד  60ס"מ ומעל
פני המדרכה .זאת ,על מנת למנוע הסתרה.
 7.8גבול בין מגרשים – בגבול בין כל שני מגרשים יוקם קיר ,או קיר ועליו מעקה.
הפרשי גבהים בין מגרשים סמוכים יפתרו ע"י קירות תומכים ולא תותר בניית
מסלעות .גובה הקיר והמעקה ביחד יהיה עד  2.0מ' מעל פני הקרקע ,או פני
הריצוף ,במגרש הגבוה.
הקירות ,קירות התמך לגישור על הפרשי הגבהים והמעקים יתוכננו ויבוצעו ע"י בעלי
המגרשים ,על חשבונם ובאחריותם.
 7.9כניסת הולכי רגל למגרשים – בכל מגרש יותר פתח כניסה אחד בלבד להולכי רגל
מכיוון הרחוב .רוחב פתח הכניסה להולכי רגל לכל מגרש לא יקטן מ 1.6 -מ' ולא
יעלה על  3.0מ' .לא יותר ביצוע פתחי כניסה ,שערים ודרכים לכניסת הולכי רגל
למגרש מכיוון שצ"פ ,או מכיוון מעבר הולכי רגל.
 7.11כניסת רכב למגרשים – לכל מגרש יהיה פתח אחד בלבד לכניסת רכב .הכניסה
לרכב תהיה ,במידת האפשר ,מרחוב משני (לא מהחזית הפונה לרחוב הראשי).
פתח הכניסה לרכב יהיה ברוחב של עד  4.0מ' ברוטו .במקרה שפתח הכניסה לרכב
ישמש גם כפתח לכניסת הולכי רגל ,רוחבו יהיה עד  4.0מ' ברוטו .ב 2.0 -המטרים
הראשונים של דרך הכניסה לחניה ,בקטע ה"צמוד" למדרכה הציבורית ,שיפוע
הריצוף יהיה המשך רציף של שיפוע הריצוף במדרכה ובכל מקרה ,לא יותר תלול
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מ .2% -ניקוז הנגר העילי בקטע זה יהיה לכיוון המדרכה.
מיקום הכניסה לרכב ,המסומן בתכנית "נוף ופיתוח ,כללית" ,מחייב .בנסיבות
מקצועיות מיוחדות ,ניתן לתכנן פתח רחב יותר ו/או לשנות את מיקום הכניסה לרכב,
בתאום עם נציגי הרשות המקומית ורק באישור מפורש של הועדה המקומית.
 7.11חניות בתחום המגרש – בכל התחום שבין קו הבניין בחזית לכוון הרחוב ,לבין קו
גבול המגרש עם הרחוב ,לא תותר חניה עילית .כלומר ,משטחי החניה העילית יהיו
רחוקים מהרחוב.
 7.12נגישות – יש לתכנן את הכניסה למגרש ולבניין ,מן הרחוב ועד המבואה ,כך שתהיה
בהתאם לתקני הנגישות.
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 7.13אזורי מגורים א' ,א' ,1תכנית טיפוסית (ללא קנ"מ)
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 7.14חתך טיפוסי (ללא קנ"מ)
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 7.15קירות ומעקים בין מגרש לרחוב
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 7.16קירות ומעקים בין מגרש לשצ"פ ו/או שביל

הנחיות מרחביות ,נת 542/א'

 7.17קירות ומעקים בין מגרש למגרש שכן
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 7.18קיר עם עמודים בחזית הקיר עם גדר (ללא קנ"מ)
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 7.19גדר רשת "קרפ" ,חלופה (ללא קנ"מ)
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 7.21גדר צינורות מתכת אופקיים ,חלופה (ללא קנ"מ)
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 7.21גדר ,שלבים ניצבים ,חלופה (ללא קנ"מ)

הנחיות מרחביות ,נת 542/א'

 7.22חיפוי קיר בטיח כורכרי ,בשילוב אבן טרומית (ללא קנ"מ)
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 7.23חיפוי קיר באבן טרומית בגמר כורכרי (ללא קנ"מ)
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 7.24חזית המגרש – להלן הסבר מקוצר בנושא חזיתות המגרש לכיוון הרחוב:
קירות ועמודים – בחזית המגרש יהיו קירות ועליהם עמודים בנויים.
מרחק בין עמודים – המרחק בין כל שני עמודים ,בחזית מגרש ,יהיה זהה ,לא יקטן
מ 3.0 -מ' ולא יעלה על  8.0מ'.
עמודונים ליד הכניסה – בכל מקרה ,ימוקמו עמודים משני צידי הכניסה ובפינות
המגרש.
רוחב העמודים – רוחב העמודים ,בחזית לכיוון הרחוב ,יהיה  60-80ס"מ.
גמר הקירות והעמודים – טיח איכותי בגוון כורכרי ,או לחילופין חיפוי כולל אבני ראש
מאבן טרומית בגוון כורכרי.
מעקים ושערים – יהיו ממתכת ,קלים ואווריריים ,לפחות  50%מפני (חזית) המעקים
יהיו לא אטומים (ראה חלופות למעקים וגדרות).
שער – ניתן לבצע שער בכניסה לכיוון הרחוב .גובה השער יהיה נמוך בלפחות 10
ס"מ מגובה ראש הקיר ו/או עמוד ו/או הגדר אליהם הוא מחובר.
רצועת גינון בחזית המגרש – בצד הפונה אל הרחוב ,תתוכנן רצועת גינון ברוחב 2.0
מ' נטו.
עצים – יינטעו בחזית המגרש .לפחות עץ בכיר אחד לכל  7מ"א אורך חזית מגרש
לכיוון הרחוב.
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 .8אזורי מגורים ב' ,ג' ו-ג'1
 8.1כללי – ההנחיות שלהלן מתייחסות לחצרות המגרשים (השטח הפתוח במגרשים
לבניה) .ביעודי שטח אלה (מגורים ב' ,מגורים ג' ומגורים ג' .)1כל שטח המגרשים,
מלבד השטח עליו יעמדו המבנים ,יהווה את חצרות המגרשים
 8.2גובה  – +1.11גבהי ה( +0.00 -גובה פני הריצוף של קומת הכניסה) של המבנים,
המסומנים בתכנית "נוף ופיתוח ,כללית" ,הם גבהים מחייבים .במקרים מיוחדים,
ניתן לשנות את גבהי ה +0.00 -של המבנים ,בעד  50ס"מ ,מעל או מתחת לגובה
המופיע בתכנית "נוף ופיתוח ,כללית" ,השינוי יעשה רק בשל סיבות מקצועיות
מנומקות ובאישור מפורש של הוועדה המקומית לתכנון ובניה .בכל מקרה ,גובה ה-
 +0.00המתוכנן של המבנה יאפשר ניקוז עילי (ללא שימוש במערכת ניקוז תת-
קרקעית) של מי הנגר מהמגרש לרחוב.
 8.3רצועת גינון בחזית המגרש – רצועת גינון ,ברוחב מינימאלי של  2.0מ' נטו (רוחב
פני האדמה ללא רוחב הקירות ואבני הגן) .תתוכנן ותבוצע בתחום המגרש ,בצד
הפונה אל הרחוב ,בצמוד לגבול המגרש עם הרחוב .בשטח זה ,יש לתכנן ולטעת
לפחות עץ בכיר (עץ בוגר מס'  ,8לפי הגדרת משרד החקלאות ,עם גזע בקוטר 5.0
ס"מ) אחד ,לכל  7מטר אורך חזית מגרש.
 8.4חצר משותפת – כל שטח המגרש ,מלבד השטח עליו יעמוד המבנה ,יהיה חצר
משותפת .ביעודי קרקע אלה אסור למקם חצר שתהיה מוצמדת לדירת הגן ,או לכל
דירה אחרת .כלומר ,אסור למקם חצר המיועדת לשימוש בלעדי של דיירי חלק
מהדירות.
 8.5גבול בין מגרש לרחוב או לשצ"פ – בחזיתות המגרש ,בגבול המגרש עם רחוב,
ו/או עם שצ"פ ,ו/או עם מעבר הולכי רגל (שביל) ,יתוכננו ויבוצעו קיר תומך ו/או קיר
גדר ולא תותר בניית מסלעות.
 8.6קירות וגדרות בחזית המגרש לכיוון הרחוב – בגבול המגרש ,בחזית החצר לכיוון
הרחוב (הכביש) יוקם קיר ,או קיר ועליו מעקה ,בגובה כולל של עד  1.6מ' מעל פני
המדרכה .גובה הקיר ,על כל חלקיו ,כולל עמודונים ומעקים (במידה ויוצבו עליו) ,לא
יעלה על  1.6מ' מעל פני המדרכה.
במקרים בהם יהיה צורך לגשר על הפרשי גובה ,ניתן לבצע ,מעל הקיר ,בנסיגה של
לפחות  2.0מ' מחזית המגרש ,קיר נוסף ,או קיר ועליו מעקה ,בגובה עד  200ס"מ
מעל פני הקרקע בחצר המגרש .בין שני הקירות יש לבצע ערוגה (רצועת גינון)
ברוחב מינימאלי של  2.0מ' נטו (רוחב האדמה ללא הקירות ,בערוגות הגינון ,במבט
על) .בערוגה יישתלו שיחים ויינטעו עצים .הערוגה תהיה תחומה מן המדרכה ע"י
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קיר נמוך .גובה ראש הקיר הנמוך יהיה  60.0ס"מ  40.0 -ס"מ מעל פני המדרכה.
העיצוב וחומרי הגמר של הקירות והגדרות ייעשו לפי המפורט בסעיף "חומרי גמר"
שבהמשך.
 8.7קירות וגדרות ,בחזית המגרש ,לכיוון שצ"פ ולכוון מעבר הולכי רגל – בגבול
המגרש ,בחזית החצר לכיוון שצ"פ ,או לכיוון מעבר הולכי רגל ,יוקם קיר ,או קיר
ועליו מעקה ,בגובה כולל של עד  1.6מ' מעל פני הקרקע או מעל פני הריצוף,
בשצ"פ או במעבר הולכי הרגל .ניתן לתכנן קיר נוסף ,או קיר ועליו מעקה ,בגובה
העולה על המפורט לעיל .במקרה כזה ,יש לבצע את הקיר הנוסף ,או את הקיר
והמעקה בנסיגה של לפחות  2.0מ' ,מגבול המגרש פנימה (לתוך המגרש) .הקיר
הנוסף ,או הקיר ועליו המעקה (שימוקם במרחק  2.0מ' מגבול המגרש) ,יהיה בגובה
כולל של עד  2.0מ' ,מעל פני הקרקע בחצר המגרש .במקרים אלה ,יש לבצע ,בין
הקיר הגבוה לבין השצ"פ ,ערוגת גינון ברוחב  2.0מ' נטו (רוחב פני האדמה ,ללא
הקירות ואבני הגן במבט על) .פני הערוגה יהיו מפולסים עם פני הקרקע בשצ"פ ,או
במעבר הולכי הרגל ,או גבוהים מפני הקרקע ותחומים ע"י קיר נמוך ,בגובה  40ס"מ
עד  60ס"מ.
 8.8קירות וגדרות ליד כניסה לחניה – גובה הקירות ,כולל העמודים הבנויים ,המעקים
והגדרות ,במידה ויוצבו עליהם ,לאורך  5.0מ' בחזית לרחוב ,יהיה עד  60ס"מ מעל
פני המדרכה .זאת ,על מנת למנוע הסתרה.
 8.9גבול בין מגרשים – בגבול בין כל שני מגרשים יוקם קיר ,או קיר ועליו מעקה.
הפרשי גבהים בין מגרשים סמוכים יפתרו ע"י קירות תומכים ולא תותר בניית
מסלעות .גובה הקיר והמעקה ביחד יהיה עד  2.0מ' מעל פני הקרקע ,או פני
הריצוף ,במגרש הגבוה.
קירות התמך לגישור על הפרשי הגבהים והמעקים יתוכננו ויבוצעו ע"י בעלי
המגרשים ,על חשבונם ובאחריותם .
 8.11כניסת הולכי רגל למגרשים – בכל מגרש יותר פתח כניסה אחד בלבד להולכי רגל
מכיוון הרחוב .רוחב פתח הכניסה להולכי רגל לכל מגרש לא יקטן מ 1.6 -מ' ולא
יעלה על  3.0מ' .לא יותר ביצוע פתחי כניסה ,שערים ודרכים לכניסת הולכי רגל
למגרש מכיוון שצ"פ ,או מכיוון מעבר הולכי רגל.
 8.11כניסת רכב למגרשים – לכל מגרש יהיה פתח אחד בלבד לכניסת רכב .הכניסה
לרכב תהיה ,במידת האפשר ,מרחוב משני (לא מהחזית הפונה לרחוב הראשי).
פתח הכניסה לרכב יהיה קטן ככל האפשר (רצוי ברוחב עד  4.0מ').
ב 2.0 -המטרים הראשונים של דרך הכניסה לחניה ,בקטע ה"צמוד" למדרכה
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הציבורית ,שיפוע הריצוף יהיה המשך רציף של שיפוע הריצוף במדרכה ובכל
מקרה ,לא יותר תלול מ .2% -ניקוז הנגר העילי בקטע זה יהיה לכיוון המדרכה.
מיקום הכניסה לרכב ,המסומן בתכנית "נוף ופיתוח כללית" ,מחייב .בנסיבות
מקצועיות מיוחדות ,ניתן לשנות את מיקום הכניסה לרכב ,בתאום עם נציגי הרשות
המקומית ורק באישור מפורש של הועדה המקומית.
 8.12חניות בתחום המגרש – בתחום המגרש לא תותר חניה עילית מחוץ לתחום
(קונטור) הבניין .כל החניות תהיינה תת-קרקעיות ,או בקומת עמודים (בתוך תחום
{קונטור} הבניין בלבד) .במקרה של חניות בתחום קומת העמודים ,יש לדאוג לעיצוב
"ארכיטקטוני" ,להסתרת המכוניות החונות.
 8.13חניון תת-קרקעי – במגרשים בהם יתוכנן חניון תת-קרקעי ,החורג מתחום (קונטור)
המבנה שמעליו ,לפחות  20%משטח המגרש יהיה ללא חניון תת-קרקעי ,כלומר עם
תכסית קרקע טבעית .לפחות  50%משטח גג החניון שאינו בתחום (קונטור)
המבנה ,יהיו מגוננים .הגינון על גג החניון יבוצע במשטחי מצע מנותק (תחליף
איכותי לאדמה ,דוגמת "פרלייט") .עומק המצע המנותק יהיה לפחות של  60ס"מ
בשטחי שיחים ולפחות  120ס"מ באזורים המיועדים לנטיעת עצים וכך שלמערכת
השורשים של כל עץ יהיו לפחות  4מ"ק מצע מנותק.
 8.14נגישות – יש לתכנן את הכניסה למגרש ולבניין ,מן הרחוב ועד המבואה והמעלית,
כך שתהיה בהתאם לתקני הנגישות.
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 8.15תכנית טיפוסית (לא קנ"מ)
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 8.16חתך טיפוסי (ללא קנ"מ)
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 8.17קירות ומעקים בין מגרש לרחוב
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 8.18קירות ומעקים בין מגרש לשצ"פ ו/או שביל
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 8.19קירות ומעקים בין מגרש למגרש שכן

הנחיות מרחביות ,נת 542/א'

 8.21קיר עם עמודים בקו חזית הקיר עם גדר (ללא קנ"מ)

הנחיות מרחביות ,נת 542/א'

 8.21גדר רשת "קרפ" ,חלופה (ללא קנ"מ)
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 8.22גדר צינורות מתכת אופקיים ,חלופה (ללא קנ"מ)
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 8.23גדר שלבים ניצבים ,חלופה (ללא קנ"מ)
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 8.24חיפוי קיר בטיח כורכרי ,בשילוב אבן טרומית (ללא קנ"מ)
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 8.25חיפוי קיר באבן טרומית בגמר כורכרי (ללא קנ"מ)
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 8.26חזית המגרש – להלן הסבר מקוצר בנושא החזיתות המגרש לכיוון הרחוב:
בחזית המגרש יהיו קירות עם עמודים בנויים עליהם.
מרחק בין עמודים – המרחק בין כל שני עמודים ,בחזית מגרש ,יהיה זהה ,לא יקטן
מ 3.0 -מ' ולא יעלה על  8.0מ'.
עמודונים ליד הכניסה ובקצוות – בכל מקרה ,ימוקמו משני צידי הכניסה ובפינות
המגרש.
רוחב העמודים – רוחב העמודים בחזית ,לכיוון הרחוב ,יהיה  80 - 60ס"מ.
גמר הקירות והעמודים – טיח איכותי ,בגוון כורכרי ,או לחילופין חיפוי כולל אבני ראש
מאבן טרומית בגוון כורכרי.
מעקים ושערים – ממתכת ,יהיו קלים ואווריריים .לפחות  50%מפני (חזית) המעקה
יהיו לא אטומים ,ממתכת (ראה חלופות למעקים וגדרות).
שער – ניתן לבצע שער בכניסה לכיוון הרחוב .גובה השער יהיה נמוך בלפחות 10
ס"מ מגובה ראש הקיר ו/או העמוד אליהם הוא מחובר.
רצועת גינון ביזית המגרש – בצד הפונה אל הרחוב ,תתוכנן רצועת גינון ברוחב 2.0
מ' נטו.
עצים – יינטעו בחזית המגרש .לפחות עץ בכיר אחד לכל  7מ"א אורך חזית מגרש
לכיוון הרחוב.
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 .9מגרשים מסחריים
 9.1כללי – ההנחיות שלהלן מתייחסות לחצרות המגרשים (השטח הפתוח במגרשים
לבניה) .ביעודי שטח אלה (מסחרי רגיל ,מסחרי מיוחד ,מסחרי {מע"ר} ,מגורים +
חזית מסחרית) ,כל שטח המגרשים ,מלבד השטח עליו יעמדו המבנים ,יהווה את
חצרות המגרשים.
 9.2סעיפים מחייבים – כל ההוראות וההנחיות בפרק "אזורי מגורים ב' ,ג' ו-ג' 1לעיל,
מחייבות גם בהתייחס ליעודי שטח אלה (מגרשים מסחריים) .זאת ,מלבד מספר
נושאים חריגים ,כמפורט בהמשך.
 9.3גבול בין מגרש לבין רחוב – בחזיתות המגרש הגובלות ברחוב ,יש לתכנן ולבצע
רחבה מרוצפת ,בין חזית המבנה לבין הרחוב .במקרים מיוחדים ,בהם הוחלט שלא
לממש את החזית המסחרית ,יש לנהוג לפי ההנחיות בפרק "אזורי מגורים ב' ,ג'
וג'."1
 9.4רחבה בחזית המגרש לכיוון הרחוב – הרחבה תתוכנן כהמשך של המדרכה
הציבורית הסמוכה .מפלס הרחבה יהיה בהמשך למפלס המדרכה הסמוכה .הגובה
המקסימאלי של הרחבה יהיה עד  3מדרגות מעל פני המדרכה הסמוכה והגובה
המינימאלי של הרחבה יהיה עד  3מדרגות מתחת לפני המדרכה הסמוכה .בכל
מקרה ,יהיה מעבר רציף ונגיש (ללא מדרגות) ברוחב של לפחות  4.0מ' ,בין
המדרכה הציבורית לרחבה .הרחבה לא תופרד מן המדרכה הסמוכה (לא ע"י קירות
ולא ע"י מעקים וגדרות) .בחזית הרחבה לכוון הרחוב ,יינטעו עצים בוגרים בפתחים
בריצוף ,או בערוגות גינון .ערוגות הגינון תהיינה בגודל של לפחות  200/200ס"מ,
תחומות ע"י קירות בגובה  20-60ס"מ מעל פני הרחבה .הקירות יעוצבו לפי סעיף
"גמר קירות בחזית  /מגרש" בפרק "חומרי גמר" דלעיל .בכל מקרה (גם במידה
והעצים ימוקמו בערוגות גינון) ,לפחות שני שליש ( )66.6%מאורך חזית המגרש
לכיוון הרחוב והרחבה יהיה פנוי ויאפשר מעבר רציף בין מהמדרכה הציבורית
לרחבה .עיצוב הרחבה ייעשה בהתייחסות לאופי העיצובי של המדרכות הסמוכות.
תכנון הרחבה ייעשה ע"י אדריכל נוף .הרחבה תהיה פתוחה ונגישה לציבור בכל
שעות היממה.
 9.5רצועת גינון בחזית המגרש – במידה ולכיוון הרחוב תתוכנן רחבה מרוצפת ,בינה
לבין הרחוב אין צורך ברצועת גינון .אולם ,יש לתכנן ולטעת ברחבה לפחות עץ בכיר
אחד לכל  7מ' חזית מגרש לכיוון הרחוב.
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 9.6ערוגות גינון בפינות המגרש ובחזית לרחוב – בפינות המגרש ,בגבול עם מגרש
ביעוד מגורים ,תתוכנן ערוגה מוגבהת .הערוגה תהיה מגוננת ויש לטעת בה עץ
בכיר .גובה הערוגה יהיה  80ס"מ ,ורוחבה בחזית לרחוב יהיה  2מ'.
 9.7חניות – לא תותר הצמדה של אזורי חניה עיליים לחזית המסחרית .בין אזורי החניה
לבין החזית והרחבה המסחרית שבחזית המבנה באותו המגרש ,יש להשאיר רצועה
של לפחות  5.0מ' ,שתהווה חיץ בין החניה לבין הרחוב .ברצועת חיץ זו ,יישתלו
שיחים ויינטעו עצים .זאת ,על מנת לייצר הסתרה של החניות כלפי הרחוב .במקרים
בהם המגרש עם החזית מסחרית אינו מהווה המשך (חלק מרצף) של מגרש עם
חזית מסחרית לרחוב ,אלא המשך של מגרש חניה ,יש לבצע הפרדה ,בין
הפונקציות השונות ,ע"י ערוגת גינון ברוחב  2.0מ' נטו (רוחב פני אדמה ,ללא
הקירות ואבני הגן ,במבט על).
 9.8מגרש  – 612למגרש זה מותרות שתי כניסות לרכב .האחת מכיוון כביש מס' ,1
והשניה מכיוון כביש מס' ( 4לפי הסימון בגליון בינוי לביצוע).
 9.9מגרשים  – 625-627גובה ה 0.00 -שנקבע מתייחס לכניסה מכיוון כביש מס' .1
ניתן לדרג את המגרש כך שהכניסה מהכביש האחורי תהיה במפלס נמוך יותר.
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 9.11מגרש מסחרי ,רחבה עם מדרגות ,תכנית (ללא קנ"מ)
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 9.11מגרש מסחרי ,רחבה עם מדרגות ,חתך טיפוסי (ללא קנ"מ)
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 9.12מגרש מסחרי ,רחבה ללא מדרגות ,תכנית (ללא קנ"מ)
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 9.13מגרש מסחרי ,רחבה ללא מדרגות ,חתך טיפוסי (ללא קנ"מ)
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 9.14אזור מסחרי ,מגרש הגובל במגרש ביעוד מגורים ,חזית לרחוב ,קטע (ללא קנ"מ)
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 .11אזור מבני ציבור
 11.1כללי – ההנחיות שלהלן מתייחסות לחצרות המגרשים (השטח הפתוח במגרשים
לבניה) .ביעודי שטח אלה (אזור ש.ב.צ ,מרכז אזרחי) .כל שטח המגרשים ,מלבד
השטח עליו יעמדו המבנים ,יהווה את חצרות המגרשים
 11.2סעיפים מחייבים – כל ההוראות וההנחיות בפרק "אזורי מגורים ב' ,ג' ו -ג',"1
לעיל ,מחייבות גם בהתייחס ליעודי שטח אלה (אזור מבני ציבור) מלבד מספר
נושאים חריגים ,כמפורט בהמשך.
 11.3גבול בין מגרש לרחוב – בחזיתות המגרש ,הגובלות ברחוב ,ניתן לבצע רחבה
מרוצפת ,בין חזית המבנה לבין הרחוב .במקרים אחרים ,יש לנהוג לפי ההנחיות
שבפרק "אזורי מגורים ב' ,ג' ו-ג'."1
 11.4רצועת גינון בחזית המגרש – במידה ובחזית המבנה לכיוון הרחוב תתוכנן רחבה
מרוצפת ,אין צורך ברצועת גינון .אולם ,יש לתכנן ולטעת לפחות עץ בכיר אחד לכל
 7מ' חזית מגרש.
 11.5רחבה בחזית לרחוב – במידה ולכיוון הרחוב תתוכנן רחבה מרוצפת ,כל ההוראות
וההנחיות המתייחסות לרחבה בסעיף "רחבה בחזית המגרש לכיוון הרחוב" בפרק
המתייחס ל"מגרשים מסחריים" ,לעיל ,מחייבות גם בהתייחס ליעודי שטח אלה.
 11.6קו בנין  – 1במידה ומממשים זכות לקו בנין  ,0גובה ה 0.00 -של המבנה חייב
להיות רציף עם מפלס הרחוב.
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