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עמודעניניםתוכו

3התכניתנתוני-אןפרק

sהגדרות-בןפרק

9שטחיםטבלת-גןפרק

12בניהוהגבלותשימושיםתכליותןרשימת-דןפרק

18מיוחדיםתנאים-הןפרק

19גבולוקירותנטיעותפיתוחן-וןפרק

21מיסואספקת,תיעולניקוזתשתית,-זןפרק

23שונות-חןפרק

25בטחוומרכיבי-טןפרק

26התכניתעורךוהצהרתחתימות-יןפרק
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התכניתנתוני-א'פרק

המקום.1

163820-כןזרח,163285-מערב:קןאןרדינטןת
118920-צפןן,118565-דרןס

התכניתגבולות.2

.בתשריטכחןלבקןכמןתחם

התכניתוחלותשם.3

מסימפורטתמתארלתכניתשינויהמהווה,404/1/3מסימפורטתמתארתכנית
404/1.

התכניתמסמכי.4

התכניתיי.ייהוראותלהלןבכתבהוראהדפי26א.

.1000:1בקיימתשריטב.

התכניתשטח.5

בקירןב.דןנס86

התכניתיוזם.6

.02-9939906טלי,90433יהודהצפוןד.נ.עציוו,גושאזוריתמועצה
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התכניתמגיש.7

ירןשלים.חבללהתישבןת,החטיבההעןלמית,הציןניתההסתדרןת
.02-5314112טל',94467ירןשליםרוממה,,29אהליאברח'

התכניתעירך.8

רביד.משהאדריכל
.03-6722127טל',52434גורמת,112גוריוובודרך

התכניתקיבולת.9

קיימות).יח"ד9(כותוכויח"ד102היאהתכניתקיבולת

התכניתמטרת.10

ולשםהמקוםןבאןפיבנןףהמשתלביםבניניםעםמגוריםשכןנתביצועלאפשר
כך:

סןגים.לפימגורים,לאזןריקרקעליעדא.

ולשכונותזאתלשכןנההדרושיםאזרחי,ולמרכזציבורילבנינישטחיםליעדב.
.בצפוןבעתידשתפןתחוזובדרוםהקיימתזןנןספןת,

התןשבים.לרןןחתפתוחיםציבורייםשטחיםליעדג.

משןלבןת.ודרכיםדרכיםלהתןותד.

טכנית.תשתיתמערכותקןיביצועלאפשרה.

הארכיטקטןנית.האחדןתשתשמרכדיןלבינוילעיצובכלליםלקבןע.ן
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הגדרות-בןפרק

אזור.1

אופיאתלצייןכדיתיחומיםבמסגרתאובצבעבתשריטהמסומןקרקעשטח
.זותכניתלפישנקבעובקרקעותהמןתרהשימןש

בינןיאזןר.2

.שטחולכלבינןיתכניתלהכיןיששלגביואזןר

משותףבקירבנייה.3

תוגשכזהבבוקרהמגרשים.ביןמשותףצדדיגבולעלצמןדןתיח"דשתיבניית
התחייבותןתינתןבמגרשיםשניבעליבחתימתהיחידותלשתימשןתפתתכנית
זמנית.בוהיחידותשתילבנייתבכתב

לבנייהמירביגובה.4

המפותחתהקרקעפניאלהבנייןבגגונקודהנקודהמכלאנכיתהנמדדהגובה
יימדדשטוחובגגהגגרכסעלמנקודותהגובהיימדדרעפיםבגגהקרובה.הסופית
המעקה.גביעלמנקודותהגובה

סןפייםקרקעפניגובה.5

כפי-כזאתקביעהןבאיןבינוי,בתכניתשייקבעכפי-במגרשהקרקעפניגובה
הממןנה.ע"ישייקבע

לביטולדרך.6

זאת.תכניתהוראתעפ"יהמבוטלתמטרוקה,אוקיימתדרך
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מוצעתדרך.7

.להרחיבהשמוצעקיימתדרד,וכןבתשריטמסומןהמוצעשמיקומהדרד

משולבתדרך.8

באלמנטיםומצויידתבמשולברגלוהולכירכבכליתנועתתתאפשרבהאשרדרד
.התנועהלריסון

אחןריתחזית.9

הקדנוית.לחזיתהנגדיתהמגרשחזית

צדדיתחזית.10

הקדמית.לחזית,ניצבתשכןלמגרשחזית
והשתייםקדמיתכחזיתלרחובותהחזיתותשתייחשבופינתימגרששלבמקרה

צדדיות.יחשבוהאחרות

קדמיתחזית.11

הדרן.לצדהמגרשחזית

(יח"ד>דיןריחידת.12

לדעתהראויהנפרדת,כניסהבעלתשירות,וחדרימגוריםחדרישלנפרדתמערכת
.יחידאומשפחהשללשימושהמוסמכותהרשויןת

מגרש.13

ליעןדאולבניה,כמגרשחלןקהבתכניתאןמפןרטתבתכניתהמאושרקרקעשטח
.במספרןסןפררבתשריטהמסומןאחר
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מןעצה.14

.997צןמכחלממןנהמיעצתמןעצהשלבמעמדעציןןגןשאזוריתמןעצה

ממןנה.15

).997מסיצן(לפיצבאייםלצרכיםתפןסיםבשטחיםהיתריםמתןעלממונה

סביבתימפגע.16

הסביבהאיכןתלשינןילגרןםעלןליםאןגןרבזיסאנרגיהו/אןחןמרבןמצב
בערכילפגיעהאןלמטרד,אןהתחתייס)אןהעילייס-המיסאןהקרקע(האןיר,

הןראןתעפיייוינהגןסביבתייייימפגעכ-יוגדרחזןתי,מפגעלהןןתאןןהנןף,הטבע
הסביבה.לאיכןתהמשרדשל

מסד.17

שישחלקשןסכןללאינןןאטןס.סגןרשהןאבנייןמבסיסחלקאןבנייןבסיס
מי.1.5עדגןבהןוכדןיחלןןדלת,פתח,ללאהסהחיצןנייסןקירןתיוכניסהאלין
שלהתחתונההבטןןפנירצפתפניןעדהסמןכההסופיתהקרקעמפנינמדד

.הבניין

מרתף.18

פנילמפלסמתחתרןבואןכןלןנמצאמי.2.5עדשלבגןבההבנייןבבסיסקןמה
מי1.2מעלשהיאנקןדהבכלתבלןטלאןתקרתןאןתןהמקיפיסהסןפייסהקרקע

הבנייהמקןןייחרןגלאהמןתר.הקומותבמנייןנכללאינןהסןפייס.הקרקעמפני
.שמעליןהקומהשל

מתחם.19

ןלפיתןחלתכנןןןהנןעדבתשריטןהמסןמןמשכןנה,חלקשהןארצןףשטח
אחת.כיחידה
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בניוקן.20

בניןיבלןטלאלהםמעבראשרהמגרש,צידילאןרךקןאןהמגרשחזיתלאןרךקן
.זןבתכניתאחרתבמפןרשיצןייןכןאםאלאמבונןחלקאן

הדרךקו.21

.הדרךבמןנחהכלןלןכלמדרכןתכןללהדרך,צידיגבןלןתאתהמגדירקן

קומה.22

ןנמדדזןמעלזןהנמצאןתסמןכןתרצפןתשתיביןאנכיתהנמדדמבנייוחלק
.שמעליההרצפהפנילמפלסהתחתןנההרצפהפניממפלס

לבנייהמותרשטח.23

החלקיםכלאתןכןללחיצןנייםבנייהקןןילפימדידהעפיייהמתקבלהשטח
המהןןתכאלהאןמקןרןתבלתימרפסןתכןללאינןזהשטח.בבנייןהמקןרים

אחר.חלקכלכוללאךהשטח.מפיתןחחלק

\בינןיתכנית.24

האזןראןהבובנןשל250:1זן>500:1oנייבוiבכבנייההיתרימתןלצןרךבינןיתכנית
הבניינים,איתןרלרבןתמימדיםבשלןשהבינןיןמציגהבינןיכאזןרהמןגדר
טןפןגרפיתמפהעלתתבססהתכניתאליהם.ןהכניסההחיצןניתצןרתםגןבהם,
התכנית.הגשתממןעדחןדשיםשישהעדעדכניתמצבית

בקשןתלאישןרתנאיהןאהממונהעיייהתכניתאישור.הממןנהלאישןרתןגש
.בנייהלהיתרי

חלוקהתכנית.25

מפןרטתתכניתעלמבןססתיןתר,אןחלקןתלשתימקרקעיןלחלןקתתכנית
.כחןקמאןשרת
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רישןם).לצרכילשמשיכוליםןאינםמקןרביםהםהמגרשים(שטחימגרשיםרשימת

מגןרים.אזןרישלשטחיםטבלת1.0

מספרשטחמספראזור
יח"דמ"רמגרש

16481אןמגוריס
26601
36521
46571
56551
66061

865171
875511
885471

54939אןמגןריםסה"כ

11013911א'מגוריס
1023571
1033481
1043491
1053491
1063931
1073561
1083521
1093711
1104051
1113491
1123561
1133501
1143491
1153501

מספרשטחמספראזור
יח"דמ"רמגרש

11163491א'מגוריס
1173511
1183481
1193531
1203991
1213511
1223771
1233521
1243521
1253511
1263341
1283501
1293501
1303541
1313541
1323541
1333511
1343531
1354211
1364161
1373511
1383511
1393471
1403531
1413671

11441440א/מגןריםסה"כ

'-ז:"
p~.ג,(
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מספרשטחמספראזור
יח"רמ"רמגרש

231113484אןמגוריס
31213514
31314064

2410S12אןמגוריםסה"כ

314266210גןמגוריס
315213610
316237110
317238310

9SSZ40ג'מגוריםסה"כ

I33928מגוריםאזוריסה"כ I!
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למגןרים.שאינםאזןריםשלשטחיםטבלת2.0

שטחמספראזןר
מ"רמגרש

9024292אזרחימרכז
9012498ציבןרלבנינישטח
9037257בעתידלתכנןושטח

35001364שצ"פ
3501193
350262
3503880
3507862
3508182
3509289
3510689
35111204
35121027
3513148
3515986
3516364

8250סה"כ
4537סה"כמשןלבןתדרכים
25486סה"כדרכים
52320ציבורייםשטחיםסה"כ

I85884התכניתשטחסה"כ I
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בניהוהגבלותשימושיםתכליות,רשימת-דןפרק

בניהזכויותריכוזלוח1.0

בניןקוי
הערותאחוריצידיקדמיתכסיתגובהשטחמספרשטחמספרגודלמספריעוד

מירביתבניהמירביקומותבניהיח"דהמגרשמגרש
שלמירבילמבנהמירבימרביבמגרשכמפןרט

הקרקעעדחניהברוטןבסעיף
קצהלכלרl/במ

הגגדl/יחכןלל
מרפסות
מקורות,
מרתפיס,

גגעליות
ןמחסניס

דl/לכליח
50o/bלפחות3.04.0כמצוייןרl/מ8.5175רl/מ1240+230אי1-61.0מגוריס

משופעגגבתשריט50%אוגגעלית86-88אי
מעלות23-30הנמוך

ב-החלמדודביניהס
מעלמי3.04.03.0רl/מ8.5110רl/מ15לl/כנ1200אן101-1261.0מגוריס

לרצפת0.0ן-l128-141א'
הקומהחובה

השימושית
לגגשמתחת3.05.0רl/מ8.5440מייר15לl/כנ4200אי311-3131.0מגוריס

0.0ו-2א'
בקיר

משותף\
שטוחגג3.05.0מייר10.5600רl/מ315)10145אי314-3171.0מגוריס

גן
שטוחגג10.560%5.05.0לפי3רl/מ6000-בן9021.0מרכז

דרישתאזרחי
טl/קמ

תחבורה
27.060%רl/מ2500-בן9011.0בניני

ציבור
הממןנה.יl/עןתאושרשתןגשמפורטתלתכניתבהתאסבי9031.0לתכנון
בעתיד
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בניההןראןת2.0

אןמגןריםאזןרא.

מסןגבןדדיםבתיםלבנותמןתרשבןכתןםבצבעבתשריטהמסומןאזור
יהיהמותרזה.באזורמגרשבכלאחתיח"דמרוכזת,בניהאןביתך"ייבנה

.ומרתףגגעלייתקומות,2לגןבהעדקרקעצמןדיבניניםלבנות

המרחקעמודים.עלבניןחלקכלייבנהלאקרקע.צמודייהיוהבנינים)1(
הרצפהלביןבמגרששהיאנקודהבכלהקרקעשלהסןפיהמפלסשבין

לביןהקרקעביןיווצראםמרווחמ'.1.20עליעלהלאשמעליה,
.הבניןשלהחיצוניהקירבמישורייאטם-הנ"להרצפה

להבליטיהיהמןתר-הגגקצהעדמירבילגןבהבקשרהאמןראףעל)2(
2.0בסעיףן'בפרקכמפורטהגבלהבתנאייוכדומה,ארובהאנטנה,
שלהלן·

חשןף,בטןן:כגוןןנאיםעמידיםבחומריםיהיההבניניםקירותגימור)3(
ע"ישיאושראחרחומרוכלגרנוליטציפויקרמיקה,לבנים,אבן,טיח,

הממונה.

רצופיםרחןבקטעילגביאחידיהיההבניניםשלהחזיתותכלגימור)4(
הממונה.לקביעתבהתאם

ברעפיס.יקןרןהמשןפעיסהגגןת)5(

מ'1.80מ-יפחתלאלמגןריםכשימושגגעלייתשלנטוגןבה-גגעלית)6(
בנייה.כשטחתיחשבכזוגגעליתהגבוה.בחלק2.50ן-הנמוךבחלק

תתמרתףדיןריחידתלכלמתחתלבנןתיהיהמןתר-מרתףקןמת)7(
:בתנאיקרקעי

המותרת.הבניהמשטחכחלקייחשבהמרתףשטח(א)

מ"ר.40עליעלהלאהמרתףשטח(ב)

מעלמ'1.20מ-יותרשהיאנקודהבכלתבלןטלאהמרתףתקרת(ג)
.במגרשהסופייםהקרקעפני
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לקירןתהצמןדההקרקעמפלסמעלתבלןטלאהמרתףרצפתנד)
ס"מ.30מ-יןתרהגלןייםהחןץ

עמןדים.כקןמתמרתףביצןעיאןשרלאנה)

אםמרתףביצןעלחייבאןביצןעלמנןעסמכןתהממןנהבידינן)
שכןנתית.עיצןביתהצדקהבכךישלדעתה

הראשיהבניןמןבחלקהבנין,קןבתחןםלהקימןמןתר-לחניהמבנה)8נ
הדרךקןלביןהקדמיהבניןקןשביןבתחןםאןלן,ןבהמשךרצןף

oןצידיקדמיבניןקןיעםהמגרששלצידיןלגבןלהדרךלקןןבצמןד
:ןבתנאי

.: .

1Sן-חניהמקןמןת2עבןרמ"ר30עליעלהלאהמבנהששטחנא)
.1חניהמקןםעבןרבו"ר ••••

.בלבדלחניהישמששהמבנהנב)

לאמעלה,כלפיגלילהשלבפתיחההןאיהיהשעריןתקןאםנג)
.המדרכהלכיןןןפתיחהתןרשה

בןיהיןלא-המגרששלהצדדילגבןלבצמןדייבנההמבנהאםנד)
.שכןמגרשלכיןןןפתחים

.הדרךלכיןןןאןשכןבוגרשלכיןןןיזרמןלאהבובנהמגגגשםמינה)

מ'.2.20עליעלהלאהמבנהשלנטןגןבהנן)

בקירשישתלבןאבןבקירןת,ייבנההדרךלקןצמןדןהןאבמידהנז)
.1.0ן'סעיףבפרקכמפןרטהאבן

באןתםייבנההמגרש,שלהבניןקןבתחןםןמיקןמןבמידהנח)
העיקרי.הבניןייבנהבהםהחןמרים

בנןסףןזההמרתףבתןךלחניההמבנהאתלמקםיהיהמןתרנט)
לעיל.)7נסעיףעפ"יהמןתרלמרתף

...
A.· ',4..• f.' I

t·
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:הבאןתמהאפשרןיןתבאחתלמקםיהיהמןתרמחסן)9נ

.העיקרימהמבנהכחלקנא)

-----/
נב)

!!~
נג)

'v

השטחשלהטןפןגרפיההממןנה,לדעתאסלחניה,למבנהמתחת
זאת.מצדיקה

יהיהמןתרלתןקףהתכניתכניסתבעתבפןעלהבנןיבאזןר
:כדלקמןמקלןתבמגבלןתחדשמחסןלהקיס
עליעלהלאששטחןבתנאי0בניןקןעלהבניןבצדלמקמן--'~ר

המגבלןתכלעליןןשיחןלןמי2.20עליעלהלאןגןבהןייר
.0בניןבקןהנבנהלחניהמבנהבניתעל~/,ןת

ייחשבלאשטחןאשרמקןרןת,בלתיגגמרפסןתלבצעיהיהמןתר)10כ
בניה.כשטח

1א'מגןריםאזןרב.

בוכההכתןסבצבעאלכסןניסןקןיסכתןסבצבעבתשריטהמסןמןאזור
:הבאיסהכלליסחליס

חדאןמשפחתייס,דןבניניסעסאלאאי,מגןריסאזןרכמן)1כ
.בתשריטכמסןמןאחד,לצד0בניןקןעסמשפחתייס

מותרהממונהבאישורבתשריט.כמסומןבמגרשיסיוצבוהבניניס)2כ
ןבלבדדרךקטעילאורךבמגרשיסהבניניסהצבתאתלשנותיהיה

.דרךשלשלםקטעלאןרךזההיהיהשיאושרשהפיתרןן

קירללאבודדיסבניניסלבנותיהיהחובה101,120מסיבמגרשיס)3כ
.משןתף

2א'מגןריםאזןרג.

בוכההכתוסבצבעבזצטלביסוקויסכתןסבצבעבתשריטהמסןמואזןר
:הבאיסהכלליסחליס
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4-טורייסבניניסעסאלאאי,מגוריסבאזורכמובניהומגבלןתזכויות
.במגרשיחייד

ג'מגוריםאזורד.

גגןתעסקומותבבנינירוןיהלבניההמיועדצהובבצבעבתשריטהמסןמןאזור
לאמגרשבכליחיידשמספרןבלבדאחרמסוגבניהלאשררשאיהממןנהשטןחיס.

גי.כוגוריסאזורלגביבניהזכויותריכןזבלוחהמצויןעליעלה
מגרשיסשלרצףמצויבודרךקטעלכלהממןנה,עייישתאושרבינוי,תכניתתוכן

גי.מגןריסאזורשל

אזרחימרכז.ה

בחןסמןתחסלסרוגין,וחוסכתוסבצבעאלכסוניספסיסבתשריטהמסןמןאזור
:הבאיסהכלליסיחןלןבןכהה

מנהליים,תפקןדיםיכלןלןאשרהישןב,כמרכזלשמשהאזןרשלתפקידן)1(
ביוני.בתכניתשייקבעכפיהכלנןספים,ןיעןדיםןתרבותייםעסקיים

לעיל.1.0סעיףבניה"זכויותריכוזב"לוחכמפורטהבניהמגבלןתהיקף)2(

.בינויתכניתשתוכןבטרםבניההיתריינתןלא)3(

ציבורלבנינישטחו.

ציבורבנינילבנייתוהמיועדכההבחוסמותחסחוסבצבעבתשריטהמסןמןאזור
.זןבתכניתכמוגדר

הבניהייזכןיותריכוזב"לןחהמפורטיםהציבןרמבניניאחדהואהשטחשליעןדו
זה,לשטחשהוא.ציבןרייעודכללקבןעהממונהבידיהרשןתאבללעיל,1.0סעיף
קבלתבטרםהממןנהע"ישתאןשרמפןרטתבינןיתכניתתןכןמקצתן,אןכולן

בניה.היתר
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בעתידלתכנוןשטח.ז

.לסירוגיןולבןצהובבצבעאלכסונייםבפסיםבתשריטהמסומןשטח
שללאישורהעדהממונהע"יותאושרשתוגשמפורטתתכניתתוכןהזהלשטח

.שהוסוגמכלבניהתותרלאהמפורטתהתכנית

שביליםח.

הכלליםיחולועליוהשרטוט,ברקעאלכסוניםוקויםירוקבתשריטהמסומןאזור
:הבאיס

.בלבדרגליסןמעבריגינןןהסהמןתריםהשימןשיס)1(

תשתיתמערכתשלקןיםבשביליםלהעביריהיהמןתרהממןנהבאישןר)2(
טכנית.

(שצ"פ>פתוחציבורישטחט.

:הבאיםהכלליםחליםבוירוקבצבעבתשריטהמסומןאזור

מתקנירגלים,מעברייעור,:גינון,הםזהבאזורהמןתריםהשימןשים)1(
הציבור.לשימושפתוחיםומתקניםולספורטלבידורמתקניםמשחק,

להחלטתבהתאםכנ"להמןתריםלשימןשיםשרותמבנילבנןתיהיהמןתר)2(
.המגרשמשטח5%עליעלהשלאבהיקףהממונה

תשתיתמערכןתשלקןיםבשצ"פלהעביריהיהמותרהממןנהבאישור)3(
מים,מגדליכגוןנקודתייםהנדסייםמתקניםלהקיםיהיהמותרוכןטכנית

ובלבדהג"א,רשויותבאישורמוגניםמרחביםו/אומקלטיםוכןוכויאנטנות
סביבתי.מטרדבהםאיןהממונהשלדעת
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מיוחדיםתנאים-ה'פרק

בניההיתרילמתןתנאים1.0

היתרלקבלתתנאייהןןרצןנהלשביעןתןשהגשתןרשאייהיההממןנהא.
הבניה.

:שלביםלשניהבניההיתראתלפצלרשאייהיההממןנהב.

.בלבדליסודותהיתר-אןשלב
.כןלןלבניןסןפיבניההיתר-בןשלב

מסמךהעדרבשלכאמןרחלקיהיתרלתתברצונהאםלדעתהאם
אחרת.סיבהמכלאןהסןפי,ההיתרלהןצאתהדרןשיםמהמסמכים

<t"··התכניתשלביצועאופו2.0נ '. ~

להםלהכיןתהיהחןבהמרןסקאדןםבקןבתשריטהמןתחמיםהשטחיםא.
בניה.היתרלמתןכתנאיבינןיתכניתןלהגיש

.שיקןליהלפימהתכניתקטעלכלבינןיתכניןתהכנהלדרןשרשאיהממןנהב.

מןדדע"יחתןמהמגרשתכניתהצגתתהיהבניההיתרלקבלתתנאיג.
מאןשרת.חלןקהתכניתעלהמבןססת

שלדעתולהנחתשיובטח,לאחרבניההיתרימתןלהתנותרשאיהממןנהד.
תשתית,קןידרכים,סלילתהקרקע,ניקןז-התשתיןתשביצןעהממןנה,

שלהבניהלשלביבמקביליבוצעוהנןףושימורחנייההסדרתהקרקע,פיתןח
לפניהם.אןהמגןרים

גמרתעודת3.0

ע"ישיינתןלאחררקייעשהוכו')תקשורתחשמל,כמים,לתשתיותמבנהחיבור
ועפ"יהמפורטתהתכניתתנאייעפ"ינבנהשהמבנההמאשרבכתבאישורהממונה

.ההיתרתנאיי

ושצ"פציבורמוסדותבנית4.0

הממונה,שלדעתולהנחתשיןבטח,לאחראלאלמגןריםבניההיתריינתןלא
יבןצען-המגןריםלאזוריהדרןשיםהשצ"פ,שלןפיתוחהציבןרמןסדותשבנית

לפניהם.אןהמגוריםשלהבניהלשלביבמקביל



אלעזר
404/1/3מס'מפןרטתתכנית

עמודים26מתוך19מס'עמוד
-19-

גבולוקירותנטיעותפיתוחן-וןפרק
השטחפיתןח1.0

לבניובניההיתרמתולהתנותהממונהרשאיהשטח,תנאיילמצבבהתאםא.
קירןתשלמסןימןתפיתןחעבןדןתיבןצעןהבניה,ביצןעלפנישתחילה,בכך

שהממןנהאחרתפיתןחעבןדתכלאןניקןזפילןס,מסלעןת,גדרןתגבןל,
לנכןן.תמצא

שתוגש250:1בק"ממפןרטתפיתוחלתכניתבהתאםיבוצעהשטחפיתוחב.
.הממןנהלאישור

הממונה.עםבתיאןםיעשוהקרקעוישורפילוס-הקרקעתמיכתג.

כלהמגרשבעליעשהלאהסמןכה,הדרךממפלסנמוךהנמצאבמגרשד.
קיבלאםאלאכזה)יהיה(אםהדיקור,קולביוהדרךקושביןבתחןםפיתוח
.הממונהמאתבכתבאישור

ס"מ60בגןבהאבוקירןתיוקמוהדרךלצדהמגרשיםגבולעל-אבןקירותה.
הממונה.ע"ישיאושרכפיאחידה,ובמתכונתהמדרכהמפני

אןהדרךלצדהמגרשגבולעלאומסלעהןע"גתןמךקירע"גבטיחותמעקה.ן
עץ,לןחןתצבוע,ברזלכגןןועמידיםנאיםבחןמריםיבוצערגלים,מעברלצד

הממןנה.להוראןתבהתאםהכלביניהם,שילןבאןקשיחפלסטיקלוחות

.המגרשגבולעלרשתגדרביצועיותרלא.ז

אלאלמגרשיםמחןץאלנחפריםחפירהעןדפילפנןתאיו-עפרעבןדות.ח
.הממןנהבאישור

מתקנים2.0

צמודיםיהיוןהקןלטיםהגגבחללימוקמןהדודים-סןלרייםמתקניםא.
הרעפים.גגלשיפןע

הממונה.הנחיןתלפייבוצעו-ורדיוטלןיזיהאנטנותב.

בהתאםהכלממקי"ם,אוממדי"םמשןתפים,פרטיים,יהיןהמקלטיםג.
הג"א.להוראןת
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הליית.להןראןתבהתאםיבןצעןןביןבמיםקןי.

שתחליטכפיבמקןמןתןימןקמןבמכןלןתיהיןאשפהלאצירתמתקניםה.
.הממןנהלהנחיןתבהתאםדיןריחידןתמספרןישרתןהממןנה

מסתןרע"ייןסתרןןהסהבניניסבחזיתיימצאןלאגזןבלןניכביסהמתקני.ן
.הממןנהמהנדסע"ישיאןשרכפי

עציםשימןר3.0

מאתמראשהסכמהללאהתכניתבשטחעץישחיתולאאדםיגדעלאא.
הממונה.

תמצאשהיאכפיבצעדיםלנקןטבקרקעהמחזיקעללצןותרשאיתהממונהב.
.בתחןמןקיימיםעציםןלטפחלשמורמנתעללנחןץ

הביתבמיקןםבניההיתרמתןהממןנהיתנהעצים,מצוייםבהםבמגרשיםג.
הממןנהרשאיזהלצןרךהעצים.בעקירתהצורךשיימנעבאןפןהמתןכנן

.20%עדהבניןקןיבמידותלהקל
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מיםואספקת,תיעולניקוז-תשתית,ז'פרק

ניקוז1.0

סביבתייס.ניקוזפתרונותיכללוהפיתוחתכניותא.

הדרכים.אלאוהפתוחים,הציבןרייסהשטחיסאליהיההמגרשיסניקןזב.
גבולעליעבורשהניקןזבתנאיתחתימגרשאלעלימגרשלנקזיהיהמותר

הממןנה.ע"יבכתבאישןרשיינתןןבלבדהתחתי,המגרש

סגןריסאןפתוחיסניקוזקוימעברלאפשרחייביהיהבקרקעהמחזיקג.
הממןנה.שתןרהכפיבשטחן

שפכיםסילוק2.0

שיאןתרןלתכנית,שמחןץבשטחיםייעשההשפכיםשלןהסילןקהטיפןלא.
ובאישורלהנחיותבהתאסמפורטתכנוןלאחרייעשההביצועכך.לשס

המןסמכןת.הרשןיןת

שתתוכנומרכזית,ביןבלמערכתיתחברהתכניתבתחןסשייבנהבניןכלב.
המןסמכןת.הרשןיןתהנחיןתעפ"יןתבןצע

לאפשרחייביהיההתכניתבתחןסבקרקעהמחזיק-ביןבקןימעברזכותג.
הממןנה.שיורהכפיבשטחו,ביובקוימעבר

מיםאספקת3.0

ע"יויאושרשייעשהכפימפןרטלתכנוןבהתאסתהיההמיסאספקתא.
המוסמכןת.הרשויות

מיסאספקתקןימעברלאפשרחייביהיההתכניתבתחןסבקרקעהמחזיקב.
.הממונהשיורה,כפיבשטחו
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חשמלקוי4.0

קרקעיים.תתיהיןגבןהןמתחנמןךמתחשלהחשמלקןיא.

תת-קרקעיים,אןעילייםחשמלקןילמעברקרקעכללשמןררשאיהממןנהב.
פתןח.ציבןרישטחבתןךאןדרך,שלאןרךבתןאי

ביוהחשמל,קןילמעברהשמןרהתןאיבתחןםכלשהןמבנהלבנןתאסןרג.
קיימיס.שאינםןביובפןעלקיימיסשהקןים

.4.0סעיףחיבפרקכבופןרטהחשמללקןיהקרןבשטחגםחלזהאיסןר

בתןילהלןהמפןרטיםהקרקעשימןשייהיןמןתריםלעיל,האמןראףעל.ד
החשמל:מעבר

הקרקע.פניעלרכבחניית)lכ

חברתעםשתןאמןבתנאיתת-קרקעיים,ןכבליםביןב,בויס,קןי)2כ
החשמל.

.המעבראתחןצןתדרכיס)3כ

הממןנה.בהסכמתהמעבראתמסכניםשאינסנןספיםקרקעשימןשי)4כ

תקשןרת5.0

קרקעיים.תתיהיןתקשןרתקןיא.

שטחיבכלתקשןרתקןימעברדעתןשיקןללפילקבןערשאייהיההממןנהב.
מגןריס.איננןשיעןדםהתכנית

ציבןרייסבשטחיםתקשןרתאנטנןתהקמתלאשררשאייהיההממןנהג.
עיניה.כראותפתןחים,
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שונות-חןפרק

דרכים1.0

בתשריט.כמסןמןברןחביבןצעןבתשריטהמסןמנןתהדרכיםא.

לעןמתהדרכיםבסימןןמטר1.0עדשלסטיהתןתרהדרכיםביצןעבעתב.
.לכדבהתאםהחלןקהןתיקןןבתשריטהמסןמו

.אחדבצדחניהתתןכנומ'12שרןחבןבדרכיםג.

חניה2.0

.1ליח"דחניהכ,קןמןת2:יהיה2א',lא'א',מגןריסבאזןריהחניהיחסא.
בדרכים.ןהשארבמגרשיםיהיהאחדחניהמקןםלפחןתמתןכם

אחת,דיןרליח"דחניהמקןמןת1.8:יהיהג'מגןריסבאזןרהחניהיחסב.
חניהמקןמןת0.3ןלפחןתהמגרשיםבתןדחניהמקןם1לפחןתיהיהמתןכן

בדרכים.

גסהכןלליםשןניסקרקעביעןדאןמגןריםשאינסקרקעביעןדיחניהג.
התעבןרה.עלהמפקחבאישןרהיעןד,עפ"יהמגרשיסבתןדתהיהמגןרים,

:בתנאיתןרשההדרדלמפלסמעלהנמצאמגרשבתןדחניה.ד

הקרקעמפלסלביןהדרדמפלסביןכלשהיבנקןדההגןבהשהפרש)1(
כן'.1.5עלעןלהאינןהמגרששלהמיןשרת

האמןרההפרשבןלדרדבצמןדהמגרשמקצןתבאחדתןרשההחניה)2(
מזערי.הינן

תנאיילדעתןאסהחניהדרישןתבעניןלהקלסמכןתהתעבןרהעללמפקחה.
.אלןבדרישןתעמידהמאפשריםלאהטןפןגרפיה

התעבןרה.עלהמפקחאישןרתקבלמרחביתתכניתכלן.
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גריסהמתקני3.0

יl/עתחילהאושראסאלאהתכניתבתחוסגריסהמתקנייופעלוולאיוקמולא
למפגעיסמענהשיתןהסביבהעלהשפעהתסקירהסביבה,לאיכותהמשנהועדת

התחייבותלרבותומהאתר,אלגלסחמרישינועלרבותהמגרסה,מהפעלתצפןייס
נוספיס.ופתרןנןתלהיבטיס

בקרבתםאוחשמללקןימתחתבנייהאישןר4.0

חשמלקויובקרבתמתחתלבנןתאיסןריחול,4.0סעיףז'בפרקלנאמרבנוסף
:להלןמהמפורטקטניסשהסבמרחקיס

מזערימרחקמתחהקןסןג
-----

מטר2.0וl/ק0.4/0.23נמוךמתח
מטר5.0____,~~~~2[,33גבוהמתח --
מטר11וl/ק160עליןןמתח
מטר21ןl/ק400עלימתח

-----

אשכיבןי5.0

אש,כיבןיקציןיIIעשייקבעכפיאשלכיבןיהכנןתתכלןלפיתוחתכניתכלא.
ןשןמרון.יהןדהאשלכיבויעריסאיגןדמטעסהממונהאחר,אדסכלאן

סידורכלו/אוהידראנטיסמיקןסן/אוגישהדרכילכלןליכולותאלוהכנות
שיידרש.אחר

הממונהידרושלתוקף,התכניתכניסתבעתהקיימיס,הבנוייסבאזוריסב.
כנדרש.אשלכיבויהכנותלבצעהאלה,האזןריסאתשפיתחמהגןרס

ארכיאולןגיה6.0

ארכיאולוגיה.טIIלקמולהודיעעבודהכללהפסיקישעתיקותגילוישלבמקרה
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ביטחון-מרכיביט'פרק

:הבאהפרןטלפיהביטחןןמרכיביאתלבצעמתחייבהתכניתיזם1.0

.תחמןשת/נשקמחסןא.

רשת.גדר+היקפיתדרדב.

היקפית.בטחוןתאורתג.

בטחון.גרורכבאית,לאמבולנס,רכבסככתד.

הגורםע"ייוקמופקע"ר,ע"י/ייקבעושנקבעוהבטחוןמרכיביא.2.0
מרכיביהסדרתבנושאבדיוןפקע"רע"ישנקבע/ייקבעכפיהבונה/המיישב

בטחוו·

פיתןחעםבבדבדיוקמוהיישןבבפיתוחשלבלכלהדרושיםהבטחוןמרכיביב.
פקעייר.עםתאוםתןדהמדןברהשלב

בפניהשהןצגלאחראלאלכדהמןסמכתהרשותעיייבניההיתרייוצאןלאג.
בוV(שלב/אזורלאותוהבטחןןלמרכיביהגמייר/איויישפקעייר/קציןאישור

מיקןמם.ופירוטהבניההיתרימבןקשים

פקעייר.עייישייקבעוטכנייםמפרטיםלפייבוצעןהבטחוןמרכיביד.
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המתכנןוהצהרת-חתימותי'פרק

תאריךחתימןת

_התכניתעןרךחתימת

~.היזםחתימת

:ההסתדרות
_תלהתיבתכ""Iה·

ירךשליסחבל
L: .'

.A1.:}. '~~f--- המגישחתימת

התכניתעןרךהצהרת

ןמתאימיםזהיםבתשריטןהאזןריםהשטחיםבטבלאןתהנתןניםכיבזאתמצהיראני
ביחסהשטחיםחישןבעדכניןתןידאתיכןכמןזן,תכניתבתקנןןהמןפיעיםלאלה

.הנןכחילתשריכ\

c.;·97
עדיםומתננךאדרינלמ.רביך

52434גl/ד,112גודיווןירך
03-670Z186פקס.03-6722127טל,

ןתפקידשם תאריז

חןתמת

עציווגושאזןריתמזעצה

404-1-3תקנוו-אלעזר-irr;J!l2dלאש~~.ל(צה

נידונהאשר
ינצייוגןש1990אלעזרl.tt>rlfמיןם.mמס·בישיבה

רתיכפריקהילתיישיב
המזרחיהפוינלשל

בע"משיתופיתאגורה
-0;כ:=----ל'


