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צוות התכנון

עמוס ברנדייסנוף ושימור, אדריכלות, תכנון כולל, ראש הצוות
גרינברגריעל , ניצן ברנדייס, אדם וטנברג, רונןגלעד

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

אמנון אליאןחברה ושיתוף ציבור  
יישום פרויקטים עירוניים, ייזום

נוימןרן חקלאי ומילהופרוגרמהכלכלה 
מ  "בעאורבניתכלכלה 

עומר גנות, נחמיה גנותשמאות
שמאות מקרקעין וניהול פרויקטים-מ "ן בע"גנות נדל

אלוןדרור נחמיאס וקוביסביבה
מ  "מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע-אדמה 

רחל ברקןתנועה וכבישים
מ"א הנדסת תחבורה בע.י.מ.א

צביקה רוןביוב וניקוז  , מים
מ"אחוד מהנדסים לעבודות מים בע

משרד עורכי דין ומתכנן ערים-אשר כהנא יעוץ משפטי
תכנון ובניה ואיכות הסביבה, ן"נדל, מקרקעין

רחבההיגויוועדתציבורייםכנסים,והתושביםהמועצהחברי,המועצהשלהמתארצוותידיעלהעבודהליווי
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22.2.21החלטת הוועדה המחוזית מתאריך 
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שיתוף הציבור כחלק מובנה ואינטגרלי בתהליך התכנוני הכולל

בעלי עניין    , הציבור הרחב, "צוות המתאר", חברי המועצה
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חזון ואתגרים

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

.של מושבה" רוח"ישוב מגוון השומר על . 1
.ישוב מיוחד ואטרקטיבי במיקום מרכזי ונגיש. 2
.ישוב ירוק. 3
,  ישוב הנותן מענה טוב לצורכי הציבור. 4

.והסביבה, הכלכלה, התעסוקה, התחבורה

אתגרים איתם מתמודדת התכנית
.  מרכז הישוב וגובה בניה, מבנה הישוב-אופי . 1
.צ"ותחבתוך הישוב , יציאות מהישוב-תחבורה . 2
.מחסור בגדולים ועודף בקטנים-שטחי ציבור . 3
.בניה חדשה, בינוי-פינוי, יצירת תמהיל-מגורים . 4
בסיס כלכלי לישוב ותעסוקה  -תעסוקה ומסחר . 5

.לתושבים
.פריסה מאוזנת ושימושית-שטחים פתוחים . 6

7

חזון היישוב



גבולות
:רשויות גובלות

נתניה  , פרדסיה:צפון
.צורן-וקדימה 

מועצה אזורית חוף  :דרום
.השרון

,  צורן-קדימה :מזרח
מועצה אזורית לב השרון  

.מונדותל ( בני דרור)

מועצה אזורית  :מערב
בית  , כפר נטר)חוף השרון 

(.יהושע ותל יצחק

מיקום במרחב הסובב
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אבן יהודה

חוף השרון

נתניה

צורן-קדימה 

לב השרון

מונדתל 

פרדסיה



רקע

9

מאפייני היישוב
.מושבה•

.1932-נוסדה ב•

.דונם8,264: שטח כולל•

.15,000-כ: מספר תושבים•

מספר תושבים לאחר מימוש התכניות  •
.27,000-כ: המאושרות כיום

.9אשכול : אקונומי גבוה-מצב סוציו•

.50%-כ: שטח מפותח•

.13%-כ: בפיתוח(/מאושר)שטח מיועד לפיתוח •

.37%-כ: שטח פתוח•

אבן יהודה

553' כביש מס

נתניה

כפר נטר

בית  
יהושע

נווה הדסה

תל יצחק

צומת  
הדסים

קדימה  
צורן

בני דרור

מחלף  
דרור

מונדתל 

יער  
אילנות

בית  
עלמין  
נתניה

שכונת  
קרית

השרון
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1-35א "תמ
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:  משמעויות ביחס לאבן יהודה
צפיפות נטו ממוצעת למגורים

3-50,000-20,001דגם 
ד לדונם נטו"יח9צפיפות בתכניות חדשות 

המרקמיםמפת,1-35א"תמ

תכניות מתאר ארציות



21/3מ"תמ
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:  משמעויות ביחס לאבן יהודה

:  'אזור פיתוח עירוני'. 1

.  י תכנית מתאר מקומית"פיתוח עירוני עפ

'  נוף כפרי פתוח/ אזור חקלאי '. 2

'  אזור תעשיה מלאכה ותעסוקה'. 3

'מטרופוליניאזור נופש '. 4

('הדסים')'מוסד'. 5

(שמורת הדסים)'שמורת טבע'. 6

'מסילת ברזל', 'מחלף', 'דרך מהירה'. 7

21-3מ"תמ

תכניות מתאר מחוזיות



27

;
35/א"קו גבול תמ

קו גבול 
21/3/מ"תמ

תכניות מאושרות  
שמומשו

תכניות מאושרות  
שטרם מומשו

מצב קיים  
בפועל

מאושרות  
שטרם נבנו

כ קיים  "סה
ומאושר

350535767081ד"ר יחמספ

צפיפות  
(ד לדונם נטו"יח)

2.276.823.28

79%34.5%63.8%קרקעצמודי

בנייה רוויה  
וסמי רוויה

21%
4עד)

(קומות

65.5%
(קומות8עד )

36.2%

:  יחידות דיור וטיפוסי בינוי•
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יחידות דיור קיימות ומאושרות

מאפייני היישוב

2018נתוני 



מעודכן-תשריט מצב מוצע ונספח מבנה הישוב 
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נספח מבנה היישובתשריט מצב מוצע



עקרונות תכנון מרכזיים
רציפות וקישוריות  , קריאות-מבנה הישוב .  1

חיזוק מרכז הישוב ומוקד מרכזי במפגש עם רבין והנוטר•
.חינוך, מרכז, תעסוקה: צירי רוחב3•
.גריד רחובות ושדרות ירוקות•
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1



עקרונות תכנון מרכזיים
רציפות וקישוריות  , קריאות-מבנה הישוב .  1

חיזוק מרכז הישוב ומוקד מרכזי במפגש עם רבין והנוטר•
.חינוך, מרכז, תעסוקה: צירי רוחב3•
.  גריד רחובות ושדרות ירוקות•

הירארכיה ותחבורה ציבורית, פיזור תנועות-תחבורה .2
שיפור החיבורים למערכת הארצית הסובבת•
אורך ורוחב: גריד רחובות הירארכי פתוח בכל הישוב•
חנה וסע בקצוות הישוב ותחבורה ציבורית•
בישוב" הליכות"שבילי אופניים ו•

217

מערך תנועה מרחבי–נספח תנועה 

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

כביש  
553

המייסדים

ין
רב

ך 
דר

השרון

מחלפון
הדסים

מחלף  
אילנות

תחנת 
רכבת 
ספיר

5611כביש 

צומת
דרור

4כביש 

(43ל"תת)



עקרונות תכנון מרכזיים

מרכז  
תרבות

על  
יסודי  

על יסודי  

מועצה

על  
יסודי  

הדסים

על יסודי

ס אמריקאי"בי

פארק

"בית הראשונים"
(יסודי)

ס"מתנ

י"אבבית 
(יסודי)

קאנטרי

קאנטרי

צ"שב

שימור

צ"שב

"בכר"
(  יסודי)

צ"שב+

553כביש 

מחלפון
אילנות

מחלפון
הדסים

תחנת 
רכבת 
ספיר

צומת
דרור

רציפות וקישוריות  , קריאות-מבנה הישוב .  1
חיזוק מרכז הישוב ומוקד מרכזי במפגש עם רבין והנוטר•
.חינוך, מרכז, תעסוקה: צירי רוחב3•
.  גריד רחובות ושדרות ירוקות•

הירארכיה ותחבורה ציבורית, פיזור תנועות-תחבורה .2
שיפור החיבורים למערכת הארצית הסובבת•
אורך ורוחב: גריד רחובות הירארכי פתוח בכל הישוב•
חנה וסע בקצוות הישוב ותחבורה ציבורית•
בישוב" הליכות"שבילי אופניים ו•

מענה לצרכים לטווח ארוך-שטחי ציבור .3
מרכז  , עירייה: מתן מענה מלא לשטחים הגדולים הנדרשים•

.קאנטרי קלאב ועוד, על יסודיים, פארק מרכזי, תרבות

218

פארק
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עקרונות תכנון מרכזיים

1

מחלפון
הדסים

המייסדיםהמייסדים

ין
רב

ך 
דר

השרון

5
2

4
מועצה

על יסודי  

כפר הנוער הדסים

קאנטרי

פארק
עירוני

553כביש 

'א3

בית  
י"אב

"  בכר"
צ"שב

'ב3

מחלף
אילנות

תחנת 
רכבת 
ספיר

צומת
דרור

רציפות וקישוריות  , קריאות-מבנה הישוב .  1
חיזוק מרכז הישוב ומוקד מרכזי במפגש עם רבין והנוטר•
.חינוך, מרכז, תעסוקה: צירי רוחב3•
.  גריד רחובות ושדרות ירוקות•

הירארכיה ותחבורה ציבורית, פיזור תנועות-תחבורה .2
שיפור החיבורים למערכת הארצית הסובבת•
אורך ורוחב: גריד רחובות הירארכי פתוח בכל הישוב•
חנה וסע בקצוות הישוב ותחבורה ציבורית•
בישוב" הליכות"שבילי אופניים ו•

מענה לצרכים לטווח ארוך-שטחי ציבור .3
מרכז  , עירייה: מתן מענה מלא לשטחים הגדולים הנדרשים•

קאנטרי קלאב  , על יסודיים, פארק מרכזי, תרבות

תוך שמירת אופי הישוב, תמהיל מגוון-מגורים .4
.לאורך רחוב המייסדים עיבוי בנייה למסחר ולמגורים: במרכז•
ד לדונם  "יח3עד -הותיקותבשכונות •
9-ל3-גובה מדורג מ-מתחמי איחוד וחלוקה 3-במערב •
בינוי-פינוי: שכונות בן גוריון ומכבי•
השגה-דיור בר•

220 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 



עקרונות תכנון מרכזיים

79

8

מחלפון
הדסים

מטרופוליניאזור נופש 

553כביש 

מחלף
אילנות

תחנת 
רכבת 
ספיר

צומת
דרור

רציפות וקישוריות  , קריאות-מבנה הישוב .  1
חיזוק מרכז הישוב ומוקד מרכזי במפגש עם רבין והנוטר•
.חינוך, מרכז, תעסוקה: צירי רוחב3•
.  גריד רחובות ושדרות ירוקות•

הירארכיה ותחבורה ציבורית, פיזור תנועות-תחבורה .2
שיפור החיבורים למערכת הארצית הסובבת•
אורך ורוחב: גריד רחובות הירארכי פתוח בכל הישוב•
חנה וסע בקצוות הישוב ותחבורה ציבורית•
בישוב" הליכות"שבילי אופניים ו•

מענה לצרכים לטווח ארוך-שטחי ציבור .3
מרכז  , עירייה: מתן מענה מלא לשטחים הגדולים הנדרשים•

קאנטרי קלאב  , על יסודיים, פארק מרכזי, תרבות

תוך שמירת אופי הישוב, תמהיל מגוון-מגורים .4
.לאורך רחוב המייסדים עיבוי בנייה למסחר ולמגורים: במרכז•
ד לדונם"יח3עד -הותיקותבשכונות •
9-ל3-גובה מדורג מ-מתחמי איחוד וחלוקה 3-במערב •
בינוי-פינוי: שכונות בן גוריון ומכבי•
השגה-דיור בר•

חיזוק ושינוי מיצוב ותמהיל-תעסוקה ומסחר .5
'  אזור תעסוקה מעורב שימושים בדר', בצפ" קלינטק"•

.'ובמעומסחר במרכז 

221 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

תעסוקה
מסחר

חניון חנה וסע



דיוריחידות
תוספת קיים

מאושרת
כיום

תוספת 
במרכז  
הישוב

תוספת 
בשכונות  
הותיקות

תוספת בן 
גוריון ומכבי

מתחמים  
חדשים

מיוחד  דיור
8מתחם 

תוספת 
9למתחם 
עירוב 

שימושים

כ"סה

3,5053,57611812005802,8129001,13013,821ד"יח

2.276.825-7399צפיפות

ג"ב1-42-8529.5קומות
מכבי9

45,200-כ3-95-83-9
תושבים

ד"יח7,081... מאושר + ד קיים בפועל "כ יח"סה
ד"יח6,636..........כ תוספת בתכנית המתאר"סה
ד  "יח13,821.. (דיור מיוחד1,400מתוכן )כ קיבולת "סה
נפשות45,200-כ...............כ קיבולת אוכלוסיה "סה

(  בדיור מיוחד בממוצע1.3-ד רגילה ו"נפשות ליח3.5לפי )

.  תושבים38,500ד וקיבולת "יח11,209התכנית שנקלטה כללה 
בהתאם לבחינות שנעשו לאחר החלטת הוועדה המחוזית נוספו  

.נפשות6,700, ( דיור מיוחד1,400מתוכן )ד "יח2,612

(קיבולת)מירבייםנתונים כמותיים -מגורים 
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שטחים סחירים
מאושרמצב קיים

שטרם נבנה
קיים  כ"סה

ומאושר
תוספת מוצעת  

במתאר
כ"סה

16,33923,75140,09064,063104,153מסחר

48,000134,980182,980423,080606,060תעסוקה

64,339158,731223,070487,143710,213כ"סה

עיקרי  )ר "מ223,070מאושר + כ שטח סחיר קיים בפועל "סה
(ושירות

ר  "מ487,080כ תוספת שטח סחיר בתכנית המתאר "סה
עיקרי ושירות

ר עיקרי ושירות"מ710,213כ קיבולת "סה

עיבוי והרחבה  , התחדשות עירונית–אזור תעסוקה צפוני 
.ר"מ336,000ר מוצע "מ182,400מאושר –בעירוב שימושים 

ר ומוצע  "מ21,500מאושר –התחדשות –מרכז הישוב 
.ר"מ37,000

,  ניצול שטח בין כבישים–אזור מעורב שימושים דרומי 
עירוב שימושים ועיבוי מגורים קיימים ליד מרכז התחבורה  

ר"מ256,750מוצע –

(קיבולת)מירבייםנתונים כמותיים -שטחים סחירים 

226 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 



הוראות מפורטות לגביהן ככתוב בתקנון התכנית-חלוקה למתחמי תכנון 

228 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

(דונם)גודל מתחם

113מרכז הישוב1מתחם

19גוריוןהתחדשות עירונית בן 2מתחם 

16התחדשות עירונית מכבי3מתחם 

3573הותיקמתחם הישוב 4מתחם 

380מתחם הפארק5מתחם 

197הצעירים צפוןקריתמתחם 6מתחם 

165הצעירים דרוםקריתמתחם 7מתחם 

317אזור תעסוקה ותעשיה8מתחם 

148חנה וסעתעסוקה דרומי ואזור9מתחם 

315מתחם הדסים  10מתחם 

355מטרופוליניאזור נופש 11מתחם 

114מתחם הנופש12מתחם 

2,233במערבשטחים חקלאיים13מתחם 

4329רצועת כביש 14מתחם 

8,264כ"סה

1

4

9

8

10

5

6

7

12

13-3

2

3

11

13-1

13-2

13-4

14



פרוגראמה לצרכי ציבור

:עבודההנחות

.ציבורלצרכיהחדשההקצאהלתדריךבהתאםמחושבתהפרוגראמה•

.תושבים45,200הואהמתארתוכניתלקיבולתבהתאםהאוכלוסייהיעד•

.2.2%–שנתוןגודל•

.ילדים1,086–מחזורגודל•

273מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס   Iכלכלה אורבאנית        –רן חקלאי 

החינוכילמודלבהתאםייקבעיסודיים/יסודייםהעלספאלבתיהשטחחלוקת



שטחי ציבור כלל ישובים מרכזיים בתכנית המוצעת

מרכז  
תרבות

על  
יסודי  

על יסודי  

מועצה

על  
יסודי  

הדסים

על יסודי

ס אמריקאי"בי

פארק

"בית הראשונים"
(יסודי)

ס"מתנ

י"אבבית 
(יסודי)

קאנטרי

קאנטרי

צ"שב

שימור

צ"שב

553כביש 

מחלפון
אילנות

מחלפון
הדסים

תחנת 
רכבת 
ספיר

צומת
דרור

276

פארק

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס   Iכלכלה אורבאנית        –רן חקלאי 

בתי ספר על יסודיים5
כ"סה' ד105

מיוחדבית ספר חינוך1
'ד5

היכל תרבות יישובי
'ד15

מתחם ספורט ונופש  
(קאנטרי)

'ד20

פארקים כלל יישוביים3
'ד114

"בכר"
(  יסודי)

צ"שב+



פרוגראמה לשטחי ציבור כלל ישובים נוספים

:ופנאיתרבותקהילהצרכי

277מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס   Iכלכלה אורבאנית        –רן חקלאי 

 י ציבור אחריםמבנ סוג
סה"כ 
 דונם

מס' 
 מגרשים

גודל 
 מגרש

 פירו 

 תו  ת  יני   ית    ונות     ות  יוו          יי  י   ו   0.5 10 5 בתי כנסת  ת

  י ותי  י ו 

   י תנ י      ו    ו  ו יי    2 מש רה

   י תנ י      ו    ו  ו יי    3 מגן דוד אדום

   י תנ י      ו    ו  ו יי    3 כיבוי אש

  ו  וני נו   / תנו ות נו  .    י ות    י ות     י   ו י     י . 1 3 3 מועדוני נוער / תנועות נוער  ינו      ו   י

ת  ות,   י   
 ו נ י

  ו       ו  ו יי .  ו                      י תי75  י  י ו   ני  1 2 2 מוסדות למוגבלים ותשושי נפש

  תו  י 10,000       ו      4 3 12 מרכז קהילתי בינוני

      תו  י 25     10 1 10 מרכז קהילתי יישובי

   "   נ  0.1   4 מוסדות לצרכי פיתוח והעשרה

    י ות    י ות     י   ו י     י . 6 1 6 ת רווחה וחינוך כלל עירונייםדומוס

  תי ו   ו    י ות    ות    ו ית 15 1 15 היכל תרבות יישובי

  תי ו   ו    י ות    ות    ו ית 20 1 20 מתחם ספור  ונופש   נ  י

   "   תו  0.8  י  3 8 25 רזרבה כלל עירונית          ת

    110  סה"כ

 



מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

פיתוח מערכת יעילה של תחבורה ציבורית.1
.קווי אוטובוס בתוך הישוב וחיבור למערכת ההיקפית.א
לתחנות רכבת בית  ( בשיתוף פעולה אזורי)שאטלים.ב

(.  67/ ל"תת)ספיר ולחנה וסע שפיים , יהושע
.חניוני חנה וסע בשולי הישוב4.ג

שיפור הכניסות והיציאות מהישוב.2
.עם דרך רבין553מחלפון במפגש כביש .א
.בצומת תל יצחק553חיבור מערבי חדש לכביש .ב
(.שלביות ביצוע)ומחלף אילנות 561חיבור לכביש .ג
.חיבור המייסדים ורחוב מדרום לעין יעקב לכפר נטר.ד
.העצמאות והמשך הנוטר להדסים, חיבור ההדרים.ה

שיפור התנועה ברכב בתוך הישוב.3
פיזור אחיד ככל הניתן של הנסיעות לאורך צירי האורך  .א

ויצירת המשכיות בכל הרחובות  ( רשת פתוחה)והרוחב 
כך שהתנועה במאספים  , המאספים העירוניים

לצורך כך  . בשעת שיאר"כ750העירוניים לא תעלה על 
.  יש לפתוח את כל החיבורים האפשריים בישוב

,  התייחסות אל כל לב הישוב כאל אזור מיתון תנועה.ב
.  קביעת אמצעים לכך בהתאם ופתרונות חניה

עידוד השימוש באופניים ובהליכה בישוב.4
היקפי ולתחנות הרכבת  , מערך שבילי אופניים פנימי.א
צירים ירוקים ושדרות ירוקות נעימות להליכה.ב

289

עקרונות מערכת התנועה המוצעת



מערכת המים

נספח מים

304מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס Iאיחוד מהנדסים                

נספח המים תוקן בהתאם להחלטת  
הוועדה המקצועית למים וביוב מתאריך  

15.6.21.
,  נפש53,500לפי )תחזית צריכת המים העתידית 

(:שנה/נפש/'מק110צריכה שנתית של 
.שנה/ק"מ5,885,000–צריכה יישובית שנתית •
.שנה/ק"מ23,540–צריכת מים יומית עתידית •
שנה/ק"מ2,355–צריכת שעת שיא •

התכנית מציעה מיקום לבנות בריכת איגום  •
עם מכון  , ק כנדרש"מ6,000מרכזית חדשה בנפח 

ש אשר יכול  "מק800שאיבה בעל ספיקה סופית של 
.להיבנות באופן מודולרי ככל שהדרישה עולה

תנאי לאישור תכניות מפורטות המציעות תוספת  
ד ומעלה הינה הגדלת נפח בריכת  "יח10של 

האגירה או לחילופין אישור פתרון חלופי על ידי  
.תאגיד המים והביוב



נספח ביוב

נספח ביוב

305מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס Iאיחוד מהנדסים                

נספח הביוב תוקן בהתאם להחלטת  
הוועדה המקצועית למים וביוב מתאריך  

15.6.21.
נפש  48,500תחזית כמויות הביוב לפי יעד של 

ק ביום  "מ9,630יום היא /נפש/ליטר180וייצור של 
ספיקה ממוצעת  . ק ביום שיא"מ10,400-ממוצע וכ

970-וספיקת שיא תהיה כ, ש"מק430ביום תהיה 
.ש"מק

התכנית מציעה פיתוח של מערכת הביוב הקיימת  
על ידי הגדלת תחנות השאיבה הקיימות בהתאם  

והוספת קווים  , לפיתוח באזורי הבינוי הקיימים
.באזורי הפיתוח החדשיםגרביטציונים

ש קולחי  "במטכל שפכי היישוב יועברו לטיפול 
ואשר יצטרך לעבור שדרוגים  , אשר שודרג, השרון

.האיזורנוספים עם הפיתוח ביישובי 
(  שכבר מאושרות)ד "יח3,760תוספת של מעל 

לקלוט  ש"המטתחייב בדיקה נוספת של יכולת 
.שפכים



נספח ניקוז

נספח ניקוז

307מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס Iאיחוד מהנדסים                

1א "נספח הניקוז עודכן לפי הנחיות תמ
.והועבר לבדיקת רשות הניקוז

,  התכנית מציעה הכנת מסמך מדיניות לתשתיות
.ובין היתר הכנת תכנית אב מעודכנת לניקוז

.התכנית מסמנת קווי ניקוז מוצעים לשדרוג•
נקיטת אמצעים למניעת חדירת נגר מזהם אל  •

.הניקוז ללא טיפול' מעהקרקע או אל 
מערך שאיבה למניעת זרימת מי קיץ ממוצאי  •

.הניקוז לעורקי הזרימה המשניים



22.2.21החלטת הוועדה המחוזית מתאריך 

309מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 



התייחסות לחריגה  -מ"תמ. א.1
מ"מהגמישות בתמ

תשריט מצב מוצע ללא החלק  " תשליל"להלן 
.21/ 3מ "שחופף לאזור הפיתוח העירוני בתמ

השטחים החורגים בכיוון צפון וצפון מזרח הינם  
מ  "מוסד הדסים ואזור התעשייה שמסומנים בתמ

מלאכה ותעסוקה  , בייעוד מוסד ואזור תעשייה
.בהתאמה

310

דונם4,062מ"כ כתם הפיתוח בתמ"סה

דונם233.7מ"אישור התמכ חריגות שאושרו טרם"סה

דונם406.2גמישות10%כ "סה

דונם11.5מ"כ חריגות שאושרו לאחר אישור התמ"סה

דונם708.1כ חריגה בתכנית המתאר"סה

17.4%החריגה באחוזים מהכתם

דונם301.9הפרש



מ"בתמסטייה מקנה מידה -מ"תמ. א.1

באופן  10.1.2לדעתנו ניתן לפרש את סעיף 
יהוו  מ"התמשאושרו לפני אישור שתכניות

התכניתסטייה מותרת הנובעת מקנה המידה של 
מכתם  17.5%כך שבמקום חריגה של , (1:50,000)

.11.5%החריגה המוצעת תהיה רק , הפיתוח

312

4,062מ"כ כתם הפיתוח בתמ"סה
דונם

כ חריגות שאושרו טרם"סה
מ"אישור התמ

233.7
דונם

406.2גמישות10%כ "סה
דונם

כ חריגה בתכנית המתאר  "סה
(בהינתן סטיה מקנה מידה)

474.4
דונם

11.7%החריגה באחוזים מהכתם

דונם68.2הפרש



"  האירוסים"–שטח לשימור טבע ממזרח להדסים . ב.1

מבוקש לקבוע  , כדי לשמר את השטח הטבעי בו קיים ריכוז גדול של אירוס הארגמן
על  )עד לגדר הקיימת של הדסים 602בהחלטה שיש להרחיב בתכנית את תא שטח 

לייעד את השטח לשמורת טבע  (. מוסד/חשבון השטח המאושר למבני ציבור
.שטח המיועד לשימור ערכי טבע: ולהגדיר בהוראות

.הנושא הוצג להנהלת ויצו ומוסד הדסים

315 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

מצב מוצע  

התכנית שנקל ה

-כ602תא ש ח 

דונם3.5

תיקון מוצע  

הרחבת

602תא ש ח 

11-לגודל של כ

.דונם



318 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

החופף לתכנית הינו  מ"האנשטח 
.  בייעוד פארק נחל ופארק חקלאי
מוצע שבתכנית המתאר של אבן  
יהודה השטח החופף לפארק נחל  

גן ציבורי  /פארקיסומן בייעוד 
והשטח החופף לפארק חקלאי יסומן  

.  כשטח חקלאי עם הנחיות מיוחדות
.בכל מקרהמ"האניחולו הוראות 

מ"האנבחינת אופן סימון שטח . ג.1



מים וביוב, עדכון נספחי ניקוז3-ו2סעיפים 

319מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

עודכן בהתאם  התכניתנספח הניקוז של 
.והוגש לרשות הניקוז1א"לתמ

התקיימה ישיבה של הוועדה  15.6.21בתאריך 
החלטת הוועדה  . המקצועית למים וביוב

.הוטמעה בהוראות ובנספחי המים והביוב
,                תחנות השאיבה
בריכות אגירה  

למים וקידוחי מי  
כולל  )שתיה 

.  סומנו( מגבלות

נספח ניקוז



מוצע שיתווסף מנגנון  , כדי לאפשר הרחבת רחובות
תמריץ חיובי להגשת תכניות לאורך  שיתןציפוף 

.  כדי לאפשר הפרשת שטח להרחבתם, הצירים הצרים
:מוצעים השינויים הבאים

תתווסף הוראה שלאורך  4להוראות מתחם 1.
רחוב  , רחוב הנוטר, רחוב העצמאות: הצירים
רחוב  , רחוב מעלה ארגמן, רחוב האלון, השרון

יתאפשר  , ח"רחוב הפלמ, רחוב האלה, תל צור
י גודל  "עפ)ד לדונם נטו "יח4ציפוף של עד 

במגרשים הגובלים בדרך בכפוף  ( המגרש המקורי
להפרשות לצרכי ציבור לצורך מימוש הרחבה  

-אמצע-יתאפשר דגם בינוי של גן. של הרחובות
.לפי מסמך מדיניות שיוכן, גג במקרים חריגים

כדי לאפשר את הגדלת הצפיפות לאורך צירים  2.
,  אלו וכמקדם ביטחון שיאפשר את המימוש

ד הנוספות במתחם  "מוצע להגדיל את כמות יח
כלול במספרים  )כ "ד סה"יח1,200-במתאר ל4

(.שהוצגו במצגת

320 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

הצעה לאפשרות להרחבת צירים באבן יהודה. א.4



330

מסקנות ביחס למודל תחזיות תנועה–תחזית תנועתית . ג.4, .ב.4

הוכן מודל תחזיות תנועה ונדון עם משרד  
שיהיה כשל תנועתי  מראה , התחבורה

9על פי צפיפות )ביציאות מאבן יהודה
(.ד לדונם נטו במתחמי ההרחבה"יח

על כן מבקשים לאשר את פתרונות  
מחלפון על  -התנועה המוצעים במתאר 

בצומת תל יצחק  553-רבין וחיבור נוסף ל
ובנוסף למצוא פתרונות תנועה אזוריים  

.מחוץ לישוב



332

מסקנות ביחס למודל תחזיות תנועה–תחזית תנועתית 

.חיבורים נוספים שנבחנו בהנחיית רן שמל ולשכת התכנון

המייסדים

561

ספיר

בית יהושע



בחינת החיבורים המוצעים לבית יהושע וכפר נטר-תנועה . ד.4

333 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

חיבורים לכיוון  3בתשריט מצב מוצע מוצגים 
.מערב

:מצפון לדרום
.חיבור קיים בשכונת הבנים לכפר נטר. 1
.חיבור קיים לכפר נטר בקצה רחוב המייסדים. 2
.התכניתחיבור מאושר לבית יהושע בגבול . 3

.הינו חיבור קיים ופעיל1' חיבור מס
,  הינו חיבור במחלוקת משפטית2' חיבור מס

משקפת את המצב הקיים והרצוי  התכנית
.מבחינת התכנית

משקף את  בתכניתסימון החיבור –3' חיבור מס
.  לעמדת המועצהסטאטוטוריתהמצב המאושר 

.אמור לספק נגישות לתחנת הרכבת בית יהושע

1

2

3



זו את הסימון לחנה וסע שהיה מסומן מחוץ לגבול  מתכניתבהנחיית מתכנן המחוז הוחלט להסיר 
(.מאושר שם בצמוד לאבן יהודה)צורן -התכנית בשטח אזור התעשייה המערבי של קדימה

ת"אזה–בחינת המיקומים המוצעים לסימבולים לחנה וסע -תנועה . ה.4
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שבו יבנה גשר  43ל "השטח המסומן לחנה וסע בקצה רחוב המייסדים נמצא על זכות הדרך של תת
.להולכי רגל

החניון יהיה מצומצם בהיקפו  . דונם שיאפשרו הקמה של חניון חנה וסע3-במשולש הכחול ישנם כ
.אך כל מניעה של עליית כלי רכב פרטיים לכבישים הינו משמעותי

החומר הועבר לבחינתם בהמשך לפגישה אתם ועם משרד  . יבחנו את ההיתכנות ההנדסיתי"נת
.התחבורה

המייסדים-בחינת המיקומים המוצעים לסימבולים לחנה וסע -תנועה . ה.4
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מצב מוצע43ל "ממסמכי תת



הסימבול הוזז כך שיהיה צמוד לגשר הולכי רגל ורוכבי אופניים  –9הסימבול לחנה וסע במתחם 
.הקיים המחבר את אבן יהודה לקניון דרורים ולמרכז התחבורה הנמצא בתכנון שם

צ ובעתיד היותר רחוק צפויים  "המתעתד לקבל מסלול בלעדי לתח4לכביש בקירבהכמו כן הוא 
.  4להיסלל כנראה פסי רכבת בכביש 

מדובר בשטח שכיום אינו מפותח וניתן לבנות עליו חנה וסע מודרני המכיל שירותים נלווים  
.לפיכך מדובר במיקום מעולה לחנה וסע. נדרשים לתפעולו בשילוב עם הפיתוח הסחיר המוצע שם

9מתחם –בחינת המיקומים המוצעים לסימבולים לחנה וסע -תנועה . ה.4
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כפי שנקלטה–מצב מוצע  מעודכן–מצב מוצע 



רבין המוצע מציע חנה וסע המשולב בחניה של הקאנטרי קלאב של אבן  למחלפוןסימבול שסמוך 
"  חנה וסע"חניה במשך היום כ–המאפשר ניצול חכם של הקרקע , סינרגיה בין השימושים. יהודה

.  ובערב ובסופי שבוע לקאנטרי קלאב

עבור באי החנה וסע וכן ישרת אוטובוסים  צ"תחיש תחנות אוטובוס שיתנו מענה 553על כביש 
שיוצאים מהישוב  

.עירונית-למערכת הבין

מחלפון רבין–בחינת המיקומים המוצעים לסימבולים לחנה וסע -תנועה . ה.4
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341מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס Iא הנדסת תחבורה            .י.מ.א

מערך שבילי האופניים עודכן בהתאם למערכת המחוזית במצב המוצע ובנספח  
.התנועה

עדכון סימון שבילי האופניים וחיבורים למערכת המחוזית-תנועה . ו.4



תיאום צמצום קווי בניין. 4
/  בת/ הצנקבע לפי קו הבניין של התכנית התקפה 43/ ל"הגבול המערבי של מגבלות הפיתוח של תת

בהתאם לקו השחור המקווקו  , מציר הדרך65-ל75-מ, מטר10-נבקש לצמצם את קווי הבניין ב. 306
.43ל "על מנת להגדיל את מרחב הגמישות של המגרשים שאליה נצמד תת
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תיאום צמצום קווי בניין. 4

מטר  320מצפון לאזור התעשייה הדרומי יש .מטר מקצה זכות הדרך40-הם כ4קווי הבניין של כביש 
בחלק הצפוני של אזור התעסוקה ישנו קיר אקוסטי קיים  . 4של בתי מגורים קיימים לאורך כביש 

יש היגיון לקבוע קו בניין המשכי לבתים הקיימים  . מטר בתוך זכות הדרך המאושרת35-שנמצא כ
,  נבקש לצמצם את קווי הבניין לפי הסימון המקווקו. בהתאם לקו הבניין של המגורים, לא מקוטעו

קווי  . מטר20-כך שבחלק הצמוד לבתים קו הבניין יהיה זהה למגורים וככל שמדרימים זה יגדל עד ל
לפי תכנון נתיבי  " מצב סופי"בניין אלה מספיקים להרחבה עתידית משמעותית של הכביש מעבר ל

.  ל"בותישראל על פי מסמכי ביצוע שאושרו 
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תיאום צמצום קווי בניין. 4
במסמכי הביצוע שאושרו חלק מהקירות האקוסטיים רשומים כמתאימים למצב הסופי ולכן איננו  

.הבניןלצמצם את קו בעייהרואים 
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תיאום צמצום קווי בניין. 4
מטר  20-נבקש לצמצם את קווי הבניין באלכסון מאפס ל. מטר40-באזור הדרומי קווי בניין הינם כ

שם  –א / 128/ 1/ 1/ הצבתכניתמלבד השטח שכיום מאושר לבינוי , (לפי הקו השחור המקווקו)
.י"נתטרם התקבלה תשובת . נבקש להשאיר את קווי הבניין הקיימים
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בשכונות ההרחבהצפיפויותניתוח . א.5
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ד לדונם  "יח9-14הועדה המחוזית הנחתה לבחון צפיפות שבין 
:שיקולים ולהלן המסקנות3נבחנו . במתחמים החדשים

תחת הנחות  , במודל התחבורתי שהוכן-קיבולת תחבורתית1.
עולה שבכל מקרה ואף ביישום מלוא המלצות התחבורה  , שונות

9-יהיו עומסי תנועה גם ב( מחלפון ברבין וחיבור בתל יצחק)
לכן מחד יש לאפשר את הפתרונות התחבורתיים  . ד לדונם"יח

.      ד לדונם"יח9ומאידך לא ניתן לעלות מעל צפיפות של 
.המודל התחבורתי המלא הוצג בנפרד

בנייה נמוכה ברצועה הצמודה לבינוי הקיים  -אופי הישוב2.
ד לדונם  "יח9-ממוצע של כ. ועלייה הדרגתית בגובה ובצפיפות

שינוי  זהו כבר . ד לדונם"יח5-18-מכתיבה משרעת צפיפות של כ
.  בישוב ולכן אין להגדיל מעבר לכךהקיימות בצפיפויותמהותי 

למתחמי  הצפיפויותנקודת המוצא של בדיקת -שטחי הציבור.  3
.  ישובייםהפרשות לצרכי ציבור כלל 16%-ההרחבה הינה כ

הפרשות לצרכי ציבור של המתחם  50%-מהשטח הנשאר כ
.  מגורים50%-וכ( פ"ושצצ"שב, דרכים)

צפיפות  . ד לדונם מאפשרות שמירה על הנוסחה הזו"יח12.5
.גבוהה יותר תגרום למחסור בשטחי ציבור



348

מסקנות ביחס למודל תחזיות תנועה–תחזית תנועתית 



354

ת למגורים"לבחון תוספת שימושי דיור מיוחד בתפר בין אזה. ב.5

מוצע להוסיף את  , על מנת לאפשר עירוב שימושים באזור התעסוקה הצפוני
לצורך כך  ( יחידות דיור מיוחד900)ר שטחי בניה "מ72,000-השימוש דיור מיוחד ו

.  8במתחם 
ייקבע כי הדיור המיוחד ימומש במערב המתחם בקרבה  8בהוראות של מתחם 

(  בהכנה)מסמך מדיניות לאזור התעסוקה . לתפר של אזור התעשייה עם המגורים
.יקבע את הפריסה המדויקת

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 



355

מוצע שייקבע בהוראות התכנית שהחזיתות המסחריות ייקבעו בהתאם למסמך  
.  המדיניות למתחם

.המועצה מקדמת מסמך מדיניות המציע מיקומים לחזיתות מסחריות

8מתחם –בחינת סימון חזיתות מסחריות ברחובות הראשיים באזורי תעסוקה . 6



356

(  תושבים45,200לפי )הפרוגרמה עודכנה בהתאם לשינויים המוצעים בכמויות יחידות הדיור 
.  התכניתופריסתם בתכנית ותואמה עם הוראות 

צ"שב)לא יופיע פירוט החלוקה של ההפרשה לצורכי ציבור התכניתבנתוני המתחמים בהוראות 
.ישובייםשאינם כלל , (פ"ושצ

עדכון פרוגרמה לצרכי ציבור והתאמת הוראות התכנית. 7
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התאמת השימושים והבינוי ברצועה הסמוכה לאזור התעסוקה  . 8
(9מתחם )לשם עירוב שימושים 4הדרומי במתחם 

ואת  4יורחב בהתאם למוצג בישיבה ויכלול את החלק הדרומי של מתחם 9לקבוע בהחלטה שמתחם •
ד והתאמת  "מוצע שיקבעו הוראות לתוספת יח. 12חורשת האקליפטוסים ושלולית החורף ממתחם 

מוסדות  , מסחר ומשרדים, תעסוקה, דיור מוגן, מגורים:ההוראות כדי לאפשר את השימושים הבאים
מוצע לקבוע הוראה לעניין הבינוי בבנייה מדורגת מכיוון הבנייה הנמוכה  . פ"ושצמגרש כדורגל , ציבור

.553קומות לתעסוקה בסמוך לכביש 10-קומות למגורים ו6-לכיוון דרום עד ל
דגש על יצירת חיבורים בין הישוב לאזור התעסוקה ברחובות ושבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים  ינתן•

(.כולל הרחבת רחובות)
ייכתב בתכנית ששטחי  . ד"יח630-ר למסחר ומשרדים ו"מ12,500: מוצע שיתווספו זכויות בנייה9למתחם •

.בניה אלה מיועדים ליצירת דופן בינוי מתאימה לאורך אזור התעסוקה הדרומי
.9והעברה למתחם 4צ ממתחם "ר שב"מ25,000-ד קיימות ו"יח420הורדת •
.ר תעסוקה"מ231,080-ו, ר מסחר"מ25,670, (דיור מיוחד500מתוכן )ד דיור "יח1,550כ "סה•
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שטחים חקלאיים במערב  : 13-16מתחמים 
היישוב

שימושי הקרקע במתחמים אלה דומים והם  
.מתחמים-אוחדו למתחם אחד בעל תתי

13-16בחינת איחוד מתחמים . 8

13-1

13-2

13-3

13-4
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מתחם מובחן ושונה  -2מתחם 
מקודמת לו תכנית מפורטת  . מסביבתו

.מומלץ להשאיר כפי שזה. נפרדת

המפורטת מציעה  התכניתמעבר לכך 
עלייה לגובה גבוה יותר מאשר המוצע  

בהתאם  ( קומות9.5)המתאר בתכנית
נבקש לתקן  . להנחיית מתכנן המחוז

.את הוראות המתחם בהתאם לכך

מתחמי התחדשות עירונית–בחינת איחוד מתחמים . 8

.  4מתחם זה הינו צמוד למתחם -3מתחם 
מורכב מבנייני שיכונים ישנים בעוד  3מתחם 
מדובר באופי  . מורכב מצמודי קרקע4מתחם 

בינוי שונה באופן מובהק המצדיק טיפול  
.כמתחם נפרד



עדכון נספח שימור בהתאם להערות יועצת שימור ללשכת התכנון-שימור . 9

במכתב ההערות של יועצת השימור ללשכת התכנון  
נרשם כי יש לעדכן את נספח השימור ולהרחיב את  

הסקירה ההיסטורית ולהרחיב את ניתוח האדריכלי ושל  
.השטחים הפתוחים

.נספח השימור המילולי עודכן בהתאם להערות
בנוסף לכך נערך עם יועצת השימור ולשכת התכנון סיור  

.מקיף בהדסים
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עדכון מצב מוצע והוראות לטובת שימור-שימור . 9

בהמשך להערות בנושא השימור וכדי לאפשר את שימור  
לשני  306העצים מוצע לקבוע בהחלטה על פיצול תא שטח 

ולרשום בהוראות כי לא תותר חניה  ( 310-ו306)תאי שטח 
(.מתחת לכיכר)306קרקעית בתא שטח -תת
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שינוי גבול והוראת גמישות בגבול בית העלמין. 10
.  במקביל לתכנית המתאר מקודמת תכנית מפורטת לבית העלמין לישוב

:  לפיכך מוצע לכתוב בהחלטה
האחרונה של תכנית בית  הגרסאתשריט התכנית יתוקן לקראת הפקדה על פי . א

.העלמין
לכתוב בהוראות התכנית שהגבול המדויק של בית העלמין וגודלו יקבעו בתכנית  . ב

.  מפורטת והדבר לא יהווה שינוי לתכנית זו
.13-3למתחם 6להעביר את בית העלמין ממתחם . ג
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364

לבקשת לשכת התכנון-בחינת מרחקי פיתוח מישובים כפריים . 11

.מרחקים מכפר נטר ובית יהושע
בצמוד לחלק הצפוני של. 1

המרחק המינימלי  : 5מתחם 
של בינוי מוצע מכפר נטר  

מוצעת בנייה  . מטר50הינו 
.קומות5לא גבוהה של עד 
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50

50

1

2

המרחק המינימלי של בינוי  : 5בצמוד לחלק המערבי של מתחם . 2
200הינו ( מבנה חקלאי)מוצע מבינוי קיים הכי קרוב בכפר נטר 

.קומות אך מדובר במרחק רב9מוצעת בנייה של עד . מטר

200200



.מרחקים מכפר נטר ובית יהושע

המרחק המינימלי של  : 6בצמוד לחלק הצפון מערבי של מתחם . 3
9מוצעת בנייה של עד . מטר350בינוי מוצע מכפר נטר הינו 

.קומות אך מדובר במרחק רב

365

לבקשת לשכת התכנון-בחינת מרחקי פיתוח מישובים כפריים . 11
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350

3

4

המרחק המינימלי של  : 7-ו6בצמוד לחלק המערבי של מתחמים . 4
410-קומות ו5מטר לבנייה של עד 350בינוי מוצע מכפר נטר הינו 

.מדובר במרחק רב. קומות9מטר מבנייה של עד 

350

410

350



הבהרת הנושא לבקשת לשכת התכנון-מפורטות ותכניותתיקון סעיפי מסמכי מדיניות . 12

,  תכולתו ותנאים עד לאישורו, כדי להבהיר לאילו מתחמים נדרש מסמך מדיניות 
:4.1.6מבוקש לכלול בהחלטה שינוי לסעיף 

הינו הכנת מסמך מדיניות  8-ו, 5-7, 4, 1תנאי לדיון בתכניות מפורטות למתחמים 1.

דרכים ותשתיות  , תכניות מפורטות לצורכי ציבור. או תכנית מפורטת למתחם כולו

.סטייה מהוראות אלה תהווה סטייה ניכרת מתכנית. יהיו פטורים מתנאי זה

הינו הכנת תכנית מפורטת  9-ו3, 2תנאי לדיון בתכניות מפורטות למתחמים 2.

דרכים ותשתיות יהיו פטורים , תכניות מפורטות לצורכי ציבור. למתחם כולו

.סטייה מהוראות אלה תהווה סטייה ניכרת מתכנית. מתנאי זה

בסמכות מהנדס הוועדה המקומית . יוכן מסמך מדיניות משותף7-ו5,6למתחמים 3.

.מסמכי מדיניות שיכללו יחד את כל השטח2-3לאפשר הפרדה ל 

,  תכלול בין היתר הוראות בדבר איחוד וחלוקה2,3,5,6,7תכנית מפורטת למתחמים 4.

או אמצעים אחרים אשר יבטיחו הפרשת שטחי הציבור הנדרשים על פי המוגדר /ו

לצורכי ציבור ולדרכים הפרוגרמטייםבתכנית זו ובנוסף לטובת יתר הצרכים 

.שיקבעו בה

יקבע עקרונות לאישור , מסמך יתייחס למתחם במלואו–תכולת מסמך מדיניות 5.

.  תכניות מפורטות שיוכנו בתחומו למימוש מטרות תכנית המתאר לאותו המתחם

;  ייעודים ושימושי קרקע: כולל בין היתר ולפי העניין הנחיות בנושאים הבאים

היקף ופריסת שטחי הציבור במתחם בהתאם לפרוגרמה לשטחי ציבור וכמפורט  

נושאי עיצוב ; תחבורה ומערכת הדרכים והתשתיות, תנועה; בהוראות התכנית

.'וכוקביעת מתחמי תכנון לתכנון תכניות מפורטות '; וכוסביבה ונוף , עירוני
או  , ד חדשות בטרם אושר מסמך המדיניות"יח50-ניתן יהיה לאשר עד ל4במתחם .  4

כמו כן לא יותר עד אז אישור תכניות לאורך הצירים  . התכנית המפורטת למתחם
רחוב מעלה  , רחוב האלון, רחוב השרון, רחוב הנוטר, רחוב העצמאות: הבאים
.ח"רחוב הפלמ, רחוב האלה, רחוב הבנים, רחוב תל צור, רחוב המחתרת, ארגמן

367 מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

מסמך מדיניות

תכנית מפורטת



הבהרות לשכת התכנון–מפורטות ולבנייה בתת הקרקע תכניותתיקון הוראות להכנת . 13

ולמנוע סתירות עם ההנחיות  התכניתכדי לצמצם את רמת הפירוט בהוראות 
מפורטות  תכניותמבוקש לכלול בהחלטה נוסח מקוצר של סעיף הכנת , המרחביות

(4.1.1.6  :)

:כל פיתוח בתחומי הישוב יעשה בדגש על הנושאים הבאים
שמירה על איכויות נופיות ואדריכליות כמפורט בנספח מבנה הישוב ובנספח  .1

.הנופי של תכנית זו
לרבות הממשק עם  , תכנית בינוי שתקבע כללים מנחים ביחס לפיתוח ולבינוי. 2

.המרחב הציבורי

מתייחסים רק לבנייה מעל הקרקע ולאפשר  בתכניתכדי להבהיר ששטחי הבניה 
מוצע לתקן את ההוראות בסעיף כמות שטחי הבנייה  , ניצול יעיל של תת הקרקע

(:פיסקה לפני אחרונה)4.1.3סעיף -במתחמים 
מותר להוסיף זכויות  . שטחי הבנייה המוגדרים בתכנית הינם מעל הקרקע בלבד

בנייה בתת הקרקע בכפוף לעמידה בשאר הוראות התכנית והדבר לא יהווה שינוי  
י מוסד התכנון  "היקף הזכויות בתת הקרקע בכל תכנית ייקבע ע. לתכנית זו

.המוסמך לאשר את התכנית
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(בן גוריון)2עדכון נתוני מתחם . 13

,  המתאר מקודמת תכנית לפינוי בינוי של שכונת בן גוריוןלתכניתבמקביל 
המתאר לעניין זכויות הבנייה  בתכניתאשר מציעה בנייה שחורגת מהרשום 

:לפיכך מוצע לכלול בהחלטה. וגובה הבנייה המוצע
,  לתקן את זכויות הבנייה בהתאם למדיניות של המחוז בנוגע לפינוי בינוי. א

.ר"מ53,734כ "סה. ד בממוצע"ליח( עיקרי ושירות)ר "מ134-ל
.קומות מעל פני הקרקע9.5-לתקן את גובה הבנייה ל. ב
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הבהרה לבקשת לשכת התכנון–גובה מירבי למבנים ומוסדות ציבור . 14

מבוקש  , מכיוון שלא נקבע בהוראות
:לכלול בהחלטה

גובה הבניה של מוסדות  4במתחם . א
קומות במגרשים  3-הציבור יהיה עד ל

קומות  4דונם ועד 2ששטחם עד 
.במגרשים גדולים יותר

ביתר המתחמים גובה הבנייה של  . ב
.קומות5-מוסדות הציבור יהיה עד ל
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לבקשת המועצה–מגרש פנויה להחדרת מי נגר עילי תכסיתקביעת . 15

5.1.6לכלול בהחלטה שייקבע שבסעיף 
:יירשם

מגרש פנויה בשטח של  תכסיתתובטח 
,  מהמגרש להבטחת ניהול נגר20%לפחות 

למעט מגרשים עליהם חלה הוראה שונה  
.לפי תכנית מפורטת
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תיקון ייעוד קרקע במצב מוצע. 16

סומנה  553תחנת הדלק הקיימת מצפון לכביש 
.  פ"בשגגה בייעוד מוכלל של שצ

.להלן תיקון הייעוד לתחנת תדלוק
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טכניים והבהרות נוספות מבוקשות בהחלטה  , תיקונים קטנים
(EY-339)2021ספטמבר לגירסתביחס 

כדי לשמור  , 5+6במתחמים ישובייםתיקונים קטנים בהפרשות לצורכי ציבור כלל 1.
:  ובהתאמה לצרכים16%על אחידות של 

.  דונם5רזרבה יישובית /דיור בר השגה, דונם10במקום בית ספר יסודי –5מתחם 
(.1476כ "סה)ד לדיור בר השגה במתחם "יח45תוספת של 

ד  "יח59תוספת של . רזרבה/דיור בר השגה, דונם6.5במקום רזרבה של –6מתחם 
(.במתחם710כ "סה)

ולכתוב בסעיף  1.9להוסיף הגדרה בסעיף –( שנקלטהבתכניתהיה )דיור בר השגה2.
.ביעוד מוכלל מגורים3.1.2

של המתחמים את כמות הדונמים להפרשות  למחוק מטבלאות נתונים כמותיים3.
בתכניתשכן אלה יגזרו על פי פרוגרמה , לטובת המתחםפים"ושצשטחי ציבור 

.ד מותרות וצפיפות ולא נכון לקבוע אותם מראש"מפורטת מתוך יח
(.טכני)שמורת הטבע בהדסים משפט המציין את 3.5.2להוסיף בסעיף 4.
בעקבות שינוי  9למתחם 12להעביר הסעיף המתייחס לבריכת החורף ממתחם 5.

–הישן והחדש 553גבולות המתחמים ולמחוק סעיף ביחס לשטח שבין כביש 
(.טכני(  )'ה()'א)4.2.12.3סעיף 
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מעודכן-תשריט מצב מוצע ונספח מבנה הישוב 
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