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 מסמך ההנחיות והתנאים לתכנון ולפיתוח המגרש שלהלן מפרט ומשלים את ההנחיות והתנאים לתכנון ולפיתוח 	 

 מגרשים כפי שנקבעו בתקנות התכנון והבנייה, בתכניות סטטוטוריות, בהנחיות, בתקנים, בהחלטות ועדות תכנון 

ובמסמכי הנחיות ומדיניות ובעדכוניהם מעת לעת.

 בכל מקרה של אי-התאמה בין מסמך הנחיות זה לבין הוראה אחרת הקבועה בתקנות, בתכניות הסטטוטוריות, 	 

בתקנים ובהחלטות ועדות תכנון, יגברו האחרונות. 

במרחבים שעליהם חלות הנחיות מרחביות אזוריות, גוברות ההנחיות האזוריות על הנחיות אלו.	 

מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לעת בהתאם לשינויים במסמכים שפורטו. חשוב להדגיש שעל המשתמשים במסמך 	 

הנחיות זה לבחון באופן עצמאי את תקפותן ואת מידת עדכניותן של התקנות, התכניות, התקנים, ההחלטות וההנחיות 

שלהן כפוף למסמך הנחיות זה.

יש לתכנן את הבניין והשטח הפתוח על פי ההנחיות המפורטות בפרק זה. בקשה לחריגה מהנחיות אלו תוגש בשלב תיק 	 

המידע ויצורפו לה מסמכים המנמקים את הבקשה. חריגה מתנאים אלו תבחן במסלול של הנחיות פרטניות.

מסמך זה מורכב מ- 12 פרקים:	 

1. מבוא

2. בניה בת-קיימא

3. שימור

4. חזיתות מסחריות

5. דירות גג/ ח.יציאה לגג

6. תוספת מעלית חיצונית

7. בניה חדשה

8. תוספת למבנה קיים

9. צמודי קרקע

10. פיתוח שטח

11. תברואה

12. חניה
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3 מבוא

מסמך זה מהווה פרק בתוך ההנחיות המרחביות של העיר גבעתיים כנדרש בהתאם לחוק התכנון והבניה. אין לקרוא 	 

מסמך זה כהנחיות נפרדות.

כל הגשה של בקשה להיתר תכלול הדמיות של כל החזיתות השונות המפרטות את האלמנטים האדריכליים השונים 	 

 ואת חומרי הגמר. ההדמיות יהיו חלק מתשריט התכנית ויעודכנו בהתאם לתכניות. יש לעדכן בהדמיה כל שינוי 

שיתבקש בתשריט. ההדמיה בהיתר תהיה מסמך מחייב. 

בעת הגשת היתר בניה יש לכלול את כל האלמנטים המחוברים לבניין, כולל אלמנטים המותרים בבניה בפטור מהיתר 	 

בניה. 

כל תוספת לבניין קיים או טיפול במבנה קיים תשתלב בבניין הקיים תוך הצגת תפיסה תכנונית כוללת לבניין.	 

 לא תותר הבלטת קומות עליונות מחוץ לקווי הקונטור של הקומות שמתחתן ולא תותר הבלטת מרפסת גג מעבר 	 

לקונטור הקומות שמתחת לקומת הגג למעט גזוזטראות החוזרות בכל המבנה.

הנחיות פרטניות. 2

הועדה המקומית, לעת אישור ההנחיות המרחביות הרגילות, רשאית לקבוע לגבי חלק מהמגרשים בעיר שההנחיות הרגילות 

לא יחולו עליהם וכי לגביהם תקבענה הנחיות פרטניות ע"י רשות הרישוי. ההנחיות הפרטניות תימסרנה למעוניין עם תיק 

המידע. מגרשים להנחיות פרטניות יהיו אלה:

מגרשים בעלי מאפיינים מיוחדים-	 

מגרשים בעלי צורה אי-רגולרית חריגה. «

מגרשים בשטח מעל 4 דונם. «

מגרשים תלולים- מעל 20% שיפוע. «

מגרשים באזורי קרקע מזוהמת. «

מגרשים בעלי יעודים מיוחדים -	 

מבני ציבור. «

שטחים ציבוריים בעלי חשיבות כלל עירונית «

רבי קומות. «

מגרשים שמיועדים לשימור. «

מגרשים במרקמים לשימור. «

 כל בקשה לחריגה מההנחיות המרחביות תבחן במסגרת הנחיות פרטניות - בקשה לחרוג מההנחיות תוגש בצורה 	 

מנומקת ותכלול את כל חומר הרקע הנדרש לצורך בחינה על ידי הגורמים השונים בעירייה.

הגשה. 3
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5 בניה בת קיימא

בהתאם להחלטת וועדה מיום 13.05.2014 אומץ התקן הישראלי לבניה ירוקה )ת"י 5281( כמדיניות עירונית מחייבת באופן 

הדרגתי, בהתאם לסוגי המבנים השונים, כך שהמבנים החדשים יעמדו בתקן החל משנת 2014 )למעט מבנים חד או דו 

משפחתיים(.  כמפורט להלן:

בניין חדש עד 14 קומות  - ברמה של כוכב אחד	 

בניין חדש רב קומות  החל מ-15 קומות ברמה של שני כוכבים	 

שיפוץ מבני הציבור ומבני החינוך	 

בניה במסגרת  תמא 38 - ברמה של כוכב אחד 	 

התקנת מתקני אופנים בהתאם לתקן	 

חובת השארת שטח קרקע בלתי מבונה בשיעור של 15% משטח החלקה. במקרים מיוחדים בהם לא ניתן לממש דרישה 	 

זו יבוצע תאום פרטני. 

חובת השארת רצועת הפיתוח הקידמית במסגרת השטחים להחדרת מי נגר.	 

עריכת חוברת הדרכה למשתמש.	 

חובת עריכת דוח אקוסטי.	 

 	.CFD כל בניין רב קומות יחוייב בעריכת בדיקת רוחות במודל ממוחשב

מבנים הנדרשים לעמוד בתקן לבניה ירוקה. 1

תנאי סף לבקשות טעונות עמידה בתקן. 2
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7 שימור

 עיריית גבעתיים נמצאת בתהליך של אישור תוכנית שימור כלל עירונית. כל מבנה הנמצא ברשימת השימור העירונית 

בגבולות מתחם לשימור, אתר לשימור, אתר המועמד לשימור ו/או גובל בציר מורשת יחוייב בהנחיות פרטניות. 

כל דיון ותכנון באתר לשימור יחויב בהצגת תיק תיעוד* בהתאם להנחיות משרד הפנים מיום 4.3.2008 והנחיות מחלקת 

השימור של עיריית גבעתיים. רק לאחר גיבוש מסמך המשמעות לאתר והמלצות השימור ייבחן תכנון ושימור עתידי 

באתרים לשימור.

במרקמים המיועדים לשימור ייקבעו הנחיות פרטניות אשר ייקבעו את הנחיות הבינוי בהתאם למדיניות השימור 

המאושרת, להוראות השימור בתקנות הכוללניות וכן לנספח השימור המתגבש. לעת הכנת תכנית שימור עירונית יעודכנו 

הנחיות השימור בהתאם.

 הנחיות עיצוב במרקמים לשימור יתואמו על בסיס הנחיות פרטניות גם כן על בסיס תיק תעוד מרקמי והנחיות עיצוב 

פרטניות שיגובשו על ידי העירייה.

* עריכת תב"ע תחוייב בעריכת תיק תעוד מקדים. כל בקשה להיתר תלווה בתיק תעוד מלא.

בריכת מים ציבורית שכונת רמב"ם 
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10 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - כללי. 1

   עקרונות תוכנית המתאר לגבעתיים

 כחלק מגיבוש החזון התכנוני לעיר גבעתיים גיבש צוות תוכנית המתאר קווים מנחים לחזיתות מסחריות להלן עיקרי 

הדברים:

בחזיתות מסחריות תהיה חזית קומת הקרקע לרחוב מתוכננת להיות פעילה לאורך שעות היום ככל הניתן, ולעודד 	 

פעילות צמודת-דופן של הולכי הרגל. 

יותרו בקומת הקרקע שימושים מסחריים וציבוריים, על פי המופיע בתקנון התכנית התקפה, תוך הקפדה על זיקה 	 

ישירה לרחוב, פעילות לאורך כל שעות היממה ומיקום שטחי שירות ואחסנה בגב המבנים.

מהות: החזית המסחרית הנה חלק אינטגרלי במבנה כולו וברצף הבנוי אליו הוא משתייך החזית המסחרית תעוצב 	 

ביחס נאות לאדריכלות חזית המבנה, בהתאמה לחזיתות מסחריות שכנות ולמרחב הציבור.

תחזוקה לאורך זמן: החזית המסחרית תעוצב באופן שיאפשר עמידותה ותחזוקתה לאורך זמן.	 

 נראות: החזית המסחרית תאפשר נראות גבוהה לבתי העסק שלאורכה, תחשוף ותפרסם את תכולתה את קומת 	 

המסחר, תגדיל בה את אור היום הטבעי ותאפשר חיסכון באנרגיה. שקיפות החזית תגדיל את תחושת ביטחון הולכי 

הרגל ותיצור סביבה בטוחה ואטרקטיבית לקהל רחב יותר ולאורך שעות רבות יותר ביממה.

באזור מסחרי ובמגרשים שיש בהם חזית חנויות יועברו עפ"י דרישת הועדה המקומית שטח הקרקע שבין קו הדרך ובין 	 

חזית החנויות לרשות עירית גבעתיים ויצורף לשטח הדרך.

 לא תותר הוצאת סחורה, הצבת דוכנים, סטנדים, עמדות מכירה וכדומה אל מחוץ לקו החנות. 	 

-במידת הצורך ובמקרים יוצאי דופן ניתן לבחון במסגרת תאום פרטני הצבת דוכנים או סטנדים מחוץ לקו החנות במסג

רת פעילות זמנית. הדבר ייעשה תוך תאום עם רישוי עסקים ואישור אשר לתקופת זמן מוגבל .

 גובה קומת קרקע מסחרית לא יפחת מ- 4.5 מ'. בניינים קיימים פטורים משינוי גובה קומת הקרקע.	 

חומרי עזר

 חוק עזר מודעות ושלטים -	 

pdf.חוק20%עזר20%מודעות20%ושלטים/https://www.givatayim.muni.il/Services/others/DocLib2/citylaws 

סוככים עונתיים - תב"ע גב/ 527	 

 אתר רישוי עסקים עיריית גבעתיים -	 

https://www.givatayim.muni.il/Services/Business/Pages/asakim01.aspx#sholhanot 

הוראות מעבר

בהתאם  להנחיות שנדונו מיום 2.01.2019 יקבעו הנחיות מעבר לטיפול בחזיתות מסחריות.	 

עסקים חדשים – יפעלו בהתאם להנחיות המרחביות המאושרות.	 

עסקים קיימים – חידוש רישיון עסק  - עסקים הפועלים מעל 5 שנים יחויבו בהסדרת החזיתות המסחריות בהתאם 	 

להנחיות המאושרות  תוך 3 שנים. 

עסקים אשר אינם נדרשים  ברישיון עסק– יחויבו בהתאמה להנחיות התקפות  תוך 3 שנים. 	 

ק.קרקע
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11 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - חלונות ראווה. 2

  כללי

עיריית גבעתיים מעודדת בתי עסק להציג חלונות ראווה שקופים ומוארים.	 

השטח המזוגג  של חזית בית עסק לא יפחת מ 75% משטח החזית. בקשות בבניינים קיימים אשר אינן מחויבות היתר 	 

פטורים משינוי יחס החילון של החזית.

חזית בית עסק תכלול בעיקרה חלונות ראווה ודלתות כניסה, ויתווספו לה רכיבי קונסטרוקציה, שלטים ורכיבים 	 

טכניים הכרחיים כמפורט בהנחיות אלה. חלונות הראווה ודלתות הכניסה יהיו עשויים זכוכית שקופה בלבד. הזכוכית 

השקופה תאפשר נראות מיטבית אל פנים בית העסק ולא תהיה רפלקטיבית, צבועה או אטומה. 

הזכוכית תעמוד בדרישות ת"י 1099 – זכוכית מחוסמת או ביטחונית.	 

חלון הראווה ודלתות הכניסה, או רכיבים בה, לא יהוו הפרעה, מכשול או חסימה למעבר הולכי רגל.	 

עיצוב החזית המסחרית יכלול התיחסות לדרישות הנגישות כחלק אינטגרלי מהתכנון המוצע. 	 

יש להבטיח כי חלון הראווה יהיה מואר לאורך מרבית שעות היממה, ככל הניתן.	 

מבואת הכניסה לעסק תהיה חלק בלתי נפרד מעיצוב החזית המסחרית.	 

חלון הראווה לא יחרוג ממישור חזית בית העסק. במידה ומסיבות עיצוביות תדרש חריגה ממשור החזית יידרש תאום 	 

פרטני. מקרים אלו יחוייבו בהתקנת סורג פנימי בנסיגה שלא תפחת מ-0.5 מ' מקו חזית הבניין.

ארגז התצוגה, במידה וקיים, יותקן רק מאחורי חלון הראווה.	 

הסתרת מערכות או מתקנים המחייבים התקנה בחזית יתוכננו כחלק בלתי נפרד מחלון הראווה ויסתרו בחומרים קלים 	 

כדוגמאת אלומיניום, עץ, ברזל או זכוכית אטומה.

כל בקשה לשינוי חזית בית עסק תחוייב בעמידה בהנחיות אלו.	 
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חזית מסחרית - סורגים. 3

  כללי

סורגים הם חלק מחזות בתי העסק. בצד תפקידם להגן על בתי העסק בעת סגירתם, יש להבטיח כי יאפשרו מבט לחנות גם 

מחוץ לשעות הפעילות:

לא יותר שימוש בסבכות, תריסים, דלתות אטומות או בסורגים אטומים.	 

יש להבטיח שמירת מבט אל תוך החנות דרך הסורג. הסתרת חזית העסק תותר בשיעור אטימה של עד 20%.	 

הסורגים לרבות ארגזי הגלילה יותקנו בתוך תחום בית העסק, מצדו הפנימי של חלון הראווה. במקרים מיוחדים 	 

 ניתן יהיה להציב סורגים מעבר לחלון ולכיוון הרחוב, ובתנאי שיותקנו בנסיגה מקו חזית המבנה במרחק שלא יפחת 

מ- 10 ס"מ, ובכל מקרה לא יעברו את קו חזית העסק.

פתרונות אחרים לסגירת חזית העסק, כדוגמת סורגים מתקפלים, יוצבו צמוד לחלון בית העסק, ולא יסתירו מעל 	 

20% מחלון הראווה, בין אם במצב סגור ו/או במצב פתוח. 

שיעור אטימה 20%<
סורג

חזית המבנה

חלון ראווה

10 סמ >

חזית המבנה

חלון ראווה

שיעור אטימה 20%<
סורג

מרחק מהחזית

חלופה סורג פנימיחלופה סורג חיצוני



הנחיות מרחביות 

13 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - רכיבים טכניים. 4

  כללי

בניין חדש הכולל שטחי מסחר יחויב בפיר/י אוורור או ארובה שיעלו עד לגג העליון בגודל שיקבע על ידי היחידה 	 

לאיכות הסביבה, וייתן מענה לכל יחידות המסחר.

בבניין קיים יוקם פיר/י אוורור ו/או כל פתרון אחר כך שיאפשר מתן שרות לכל עסקי המזון בו זמנית . לא תאושר 	 

ארובה הבנויה על גבי החזית הפונה לרחוב, למעט במקרים מיוחדים בתאום פרטני ובאופן שלא יפגע בעיצוב החזית.

התקנת ארובה תחוייב בתאום עם מחלקת איכות הסביבה על מנת להבטיח מניע ממפגיע רעש וריח. 	 

לא תותר התקנת מזגנים או מנועים מכל סוג ע"ג חזיתות המבנה הפונות לרחוב. בחנויות כלואות בהן לא קיים פתרון 	 

אחר תבחן התקנת ארובה על החזית לרחוב במסגרת הנחיות פרטניות. 

רכיבי מיזוג אויר המותקנים על הקיר חיצוני יוסתרו באמצעים מתאימים להנחיות המרחביות העירוניות. מוצע 	 

לבחון שימוש ביחידות מיזוג הכוללת מעבה ומנוע פנימיים. 

התקנת דודי מים חשמליים תותר בתוך העסק בלבד. 	 

 רכיבים טכניים נוספים כגון מצלמות אבטחה, אביזרי תאורה, רכיבי כיבוי אש, גמלי מים, מפריד שומנים וכו'  	 

יותקנו כולם בתחום בית העסק בלבד, או בחזיתות הצד שאינן פונות לרחוב, בתחום שטח המגרש הפרטי, ובאישור 

ועד הבית ו/או בעלי הנכס. 

לא תותר התקנת מערכות בצורה גלויה בחזית הפונה לרחוב. המערכות יותקנו בתחום בית העסק או בחזיתות הצד, 	 

הכל בתחום שטח המגרש הפרטי.

חלון ראווה זכוכית שקופה

מפלס רחוב

גובה ארובה= גובה מעקה גג



הנחיות מרחביות 

14 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - שילוט. 5

  כללי

יש לתכנן שילוט בשטח המגרש, בהיתר או בפטור מהיתר, כפוף להנחיות פרק זה.	 

לא יותר שלט על מתקן עצמאי באזור מגורים.  	 

באזורי תעסוקה תותר הצבת שילוט בכפוף להנחיות פרק זה.	 

לכל בית עסק יותר להציב שלט אחד בחזית המסחרית. השלט יותאם למבנה עליו הוא מוצג ולא יחרוג מרוחב החזית 	 

המסחרית. 

השילוט יהיה צמוד למישור הקיר או חלון הראווה. 	 

על השלט חובה להיות מואר בשעות החשכה.	 

גובהו הכולל של שלט בית עסק לא יעלה על 80 ס"מ, אלא אם נמצא כי יש הצדקה לחריגה מגובה זה, או אם יועדה 	 

רצועת שילוט גבוהה יותר בהיתר בניה.

 השלטים לאורך החזית יהיו בשורה רציפה ובגודל זהה. במידה שקיימת רצועת שילוט במבנה, השילוט ימוקם 	 

ברצועה בלבד ובהתאמה לגודלה.

בשילוט לא יותר שימוש בארגז מואר ותאסר תאורה מהבהבת, מרצדת או מסתובבת.	 

השילוט יורכב מאותיות בודדות ו/או מלוגו, שאינו חורג מגודל האותיות, כשכל אות או לוגו מוארים בנפרד. 	 

כל האביזרים הטכניים בשלטים המוארים - כגון החיווט, השנאים, התמיכות והשקעים - יהיו סמויים.	 

עובי האותיות לא יעלה על 5 ס"מ	 

השילוט יכלול את שם העסק ו/או את הלוגו בלבד. פרסום מוצרים או ציון שם יצרן השילוט על השלט - אסור. אין 	 

לרשום את שם העסק יותר מפעם אחת באותה חזית )אלא אם רוחב החזית לרחוב עולה על 8 מ'(.

הצבת שלטי דגל תתאפשר במרכזים מסחריים בלבד בגודל שלא יעלה על 40 ס"מ על 20 ס"מ. לא יותר בכל מקרה 	 

יותר מדגל אחד לבית עסק.

לא תותר הצבת שילוט על עמודי קולונדה או מעל לקולונדה.	 

הדבקת מדבקות בחלונות ראווה תותר בשטח כיסוי שלא יעלה על שליש משטח חלון הראווה שבחזית העסק, ובתנאי 	 

ששאר שטח החלון יישאר שקוף ונקי ממדבקות. בכל מקרה הצבת שילוט תותר לפרסום העסק עצמו בלבד. 

שילוט בקולונדות יוצב בקטע החזית שמול בית העסק בלבד, ולכל אורך המפתח שבין העמודים	 

שם החנשם החנותרצועת שילוט אחידה למבנה
 > h=80cm

אותיות בודדות / לוגו מוארים

מדבקה בחלון הראווה
S=30% <  משטח חלון הראווה



הנחיות מרחביות 

15 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - סוככים וגגונים. 6

  כללי

 תפקידו של הסוכך הוא הצללה, וככזה הוא חלק בלתי ניפרד מחזית המבנה, ובאחריות בית העסק המתקין. על א 

 הסוכך להיות מתקפל באופן כזה, שגם במצבו הסגור לא יהווה מטרד, ולא יפגע בחזות הכללית של המבנה. על 

מתקין הסוכך לדאוג לשמירת רצף חזותי עם הסוככים הסמוכים.

אורך הסוכך לא יעלה על אורך רוחב החזית המסחרית אליה הוא מחובר.ב 

הסוכך יהיה מתקפל ועשוי מחומר העומד בכל התקנים עבור מוצרים מסוג זה.	 

לא יותרו סוככים מעוגלים.	 

בקשה להתקנת סוכך תחייב בקביעת פרט אחיד מחייב לאורך לכל מבנה . ה 

גובה תחתית הסוכך לא יהיה נמוך מ 3 מ' וגובה הווילון התחתון לא יעלה על 30 ס"מ.ו 

התקנת הסוכך תתחשב בפרטי הבניה בחזית המבנה ולא תסתיר או תפגע בפתחים, שילוט, תאורה, מספרי בתים ז 

וכו'.

שילוט וכיתוב על הסוכך יותר רק על גבי השובל/וילון בקצה הסוכך.ח 

הסוכך לא יבלוט יותר מ- 3 מ' או שליש מרוחב המדרכה- הקטן מבניהם.	 

האחריות על ההתקנה של הסוכך, תחזוקתו, שלמותו ניקיונו והסרתו חלה על בעלי העסק.י 

הסוכך לא יסתיר רכיבי בניין אדריכליים  )פתחי מבנה, פיתוחים, שלטים, תאורה וכיוצא באלה(יא 

הסוככים יותרו בצמוד לחזית המסחרית, ולא יגרמו כל הפרעה לתנועת הולכי הרגל והאופנייםיב 

במרווח הקדמי. הקונסטרוקציה של הסוככים תותקן לקיר המבנה בלבד, ולא תכלול עמודים הניצבים על הרצפה.י	 

סוככי שמש אחידים יהוו אלמנטים המחברים ויזואלית בין בניינים קיימים לבין בניינים חדשים; על כן, גם על י	 

בניינים קיימים בהיתר חדש חובה להתאים את כל אמצעי ההצללה הקיימים לדרישות אלו.

שילוט /כיתוב 30 ס"מ <

3 מ' או שליש מרוחב מדרכה - הקטן 

מבינהם

גובה תחתית הסוכך
3 מ' >

על גבי השובל /וילון



הנחיות מרחביות 

16 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - סגירה עונתית. 7

  כללי

סגירה עונתית תתאפשר בתקופה שבין ה-15 לאוקטובר ועד ה-15 באפריל 	 

סגירה עונתית תבוצע בכפוף להוראות תכנית גב/527 ובכפוף להוצאת היתר.	 

בהתאם להוראות התוכנית שטח הסוכך לא יעלה על 35 מ"ר.	 

הצבת פרגוד אפשרית רק "לבית אוכל" בעל רישיון או המצוי בהליך רישוי תקין להגשת מזון לצריכה במקום )כגון 	 

מסעדה, בית קפה ומזנון( לשם קירוי שטח שולחנות וכיסאות שאושר בהיתר בר תוקף, ושיטחו לא יעלה על שטח 

היתר השולחנות והכיסאות.

הסגירה תבנה מחומרים קלים ועמידים כדוגמת אלומיניום, פרופיל בלגי ודומיהם בשילוב זכוכית שקופה בהתאם 	 

לת"י 1099. 

גובה הסגירה העונתית לא יקטן מ-2.40 מ' ולא יעלה על 3.00 מ' מפני המדרכה או רצפת הסגירה כולל שיפועים.	 

דלת הכניסה לפרגוד תתוכנן כך שלא תיגרם הפרעה להולכי הרגל על המדרכה.	 

ישמר מעבר חופשי לציבור במדרכה ברוחב שלא יקטן מ 1.5 מ' לפחות בין הסוכך העונתי לאבן השפה. כמו כן השטח 	 

שייתפס מהמדרכה לא יעלה על מחצית רוחבה.  כל בקשה לחרוד מהנחיה זו תחוייב בהנחיות פרטניות.

במקרים בהם יש קולונדות ישמר מעבר חופשי בשטח הקולונדה אשר לא יפחת מ-2 מ' ומדרכה פנויה ברוחב שלא 	 

יפחת מ1.5 מ'.  

קו הבניה של הסגירה העונתית יהיה אחיד לאותו מקטע רחוב.	 

אין להתקין מכשירים, מזגנים ,שלטים וכל מתקן אחר בקירות הפרגודים למעט מתקני חימום ניידים או תאורה עם 	 

מקור כוח עצמאי.

לא יותקן שילוט על הפרגוד. 	 

לאחר פרוק הסגירה העונתית יש להחזיר את המרחב לקדמותו ללא כל מכשול או אלמנט בולט.	 

ברחובות בהם המדיניות העירונית קובעת כי שטח להצבת שולחנות ינותק מחזית העסק יש להבטיח בנוסף למעבר 	 

החופשי, על שמירה של רצועת שרות פנויה מאבן השפה אשר לא תפחת מ- 1 מ' . בנוסף במקרים מסוג זה יש להבטיח 

מעברים מכיוון רצועת השירות במרחקים אשר לא יעלו על 10מ'.

2.5 מ' או חצי מרוחב 

מדרכה 

גובה הסגירה
3 מ' < 2.4 מ'

סגירה עונתית

מחומרים קלים

2.5 מ' 

גובה הסגירה
3 מ' < 2.4 מ'

סגירה עונתית

מחומרים קלים

קולונדה



הנחיות מרחביות 

17 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית - אזור הצבת שולחנות וכיסאות. 8

  כללי

אזורי ישיבה יאושרו עבור בתי אוכל בלבד	 

אזורי ישיבה יאושרו בתנאי שיישמר מעבר חופשי מינמלי של 1.5 מ' )עפ"י התכנית התקפה(.  	 

לאורך שפת המדרכה תשמר רצועה פנויה אשר לא תפחת מ- 1 מ'.	 

רוחב שטח הישיבה לא יעלה על מחצית רוחב המדרכה. כל בקשה לחרוג מהנחיה זו תחוייב בתאום פרטני.	 

אזור הצבת השולחנות יסומן במסמרות בלבד.	 

אין לחפות או לשנות את המדרכה הקיימת ואין לשלב תאורה במפלס המדרכה. 	 

יותר תיחום אזור הישיבה באלמנט קל ונייד בגובה אשר אינו עולה על 80 ס"מ  באופן אשר מבטיח מעבר חופשי 	 

להולך רגל. כל בקשה לתיחום תחוייב בהגשת פרט ב1:20 לתאום פרטני.

כל האלמנטים יוצבו בצורה המבטיחה אפשרות לקיפול ופינוי של המרחב מחוץ לשעות פעילות העסק.	 

שמשיות במידה ויוצבו בשטח זה לא יעלה על 4 מטר לשמשיה בגוון בהיר בלבד.	 

יותר תיחום אזור הישיבה באמצעים ניידים כגון עציצים/אדניות, שיפונו עם סגירת בית העסק.	 

האדניות תוצבנה באזור הישיבה ולא תחרוגנה ממנו. הן תהינה ברמת גימור גבוהה, מחומרים טבעיים )לא פלסטיק( 	 

ובהקפדה על צמחיה רעננה ומטופלת היטב. גובה הצמחייה יהיה אחיד ולא יעלה על מטר אחד ממפלס המדרכה.

 רשאית רשות הרישוי לא להתיר כלל תיחום אזורי ישיבה אשר לפי שיקול דעתה עלול להוות מפגע, למשל מול 	 

מדרכות שאינן רחבות במידה מספקת ו/או באזורים מיוחדים.

יותר הצבת ספסל בצמוד לדופן מסחרית ברחובות בהם לא ניתן להציב שולחנות. הצבת ספסל תחויב באישור של 	 

רישוי עסקים.

2.5 מ' או חצי 

מרוחב מדרכה 

אדניות ניידות
1 מ' < 

תחום אזור 

ישיבה

שמשיה

גוון בהיר

4 מ' <

סימון גבול תחום ישיבה 

במסמרות

בית אוכל 

שטח הצבת שולחנות

שפת רחוב

מינ' 1.5 מ'

לא יפחת ממחצית רוחב המדרכה

בית אוכל 

שטח הצבת שולחנות

שפת רחוב

מינ' 1 מ'

מינ' 1.5 מ'



הנחיות מרחביות 

18 חזיתות מסחריות

חזית מסחרית -בתי אוכל. 9

  כללי

יש לעודד פתיחה של בתי אוכל לכיוון הרחוב. 	 

בבקשות הנוגעות לבתי אוכל תינתן גמישות באופן הטיפול בחזית לרחוב.  בקשות אלו יבחנו בתאום מוקדם במסגרת 	 

הנחיות פרטניות.



הנחיות מרחביות 

דירות גג / ח.יציאה לגג. 5



הנחיות מרחביות 

20 	ירות 		/ ח. יציאה ל		

כללי. 1

גג טכני . 2

דירות גג וח.יציאה לגג יבנו במסגרת תוספת למבנה קיים 	 

בלבד. 

קומת הגג תתוכנן בנסיגה של 2 מ' מקו החזית הקדמית 	 

ובנסיגה של 1.2 מ' ממישור החזית האחורית.

במבנה פינתי תדרש נסיגה לחזיתות הרחוב הראשי של 2 מ' 	 

ונסיגה של 1.2מ' לחזית משנית.

-ככל שניתן תוך מימוש זכויות הבניה תישמר נסיגה מחזי	 

תות הצד של 1.2 מ'.

תינתן עדיפות להפנית ממ"דים לחזית אחורית או צידית. 	 

מקרים בהם מסיבות תכנונית יוחלט למקם ממ"ד לכיוון 	 

החזית הקידמית יחויב התקנת חלון הדף נגרר.

גובה הבניה על הגג לא יעלה על 3.5 מ' בהתאם להוראות 	 

תכנית גב/מק/2002

גובה קיר הפרדה בקומת הגג לא יעלה על 1.8 מ' ולא יפחת 	 

מ- 1.3 מ' בהתאם להוראות תכנית גב / מק / 353 / ה. 

הגג העליון ישמש לטובת כלל דיירי הבניין לטובת שטחים משותפים, מערכוות מתקנים טכניים. יש להבטיח כי חדרי 	 

יציאה או דירות גג שיבנו בבניה קלה יתוכננו באופן אשר יאפשר התקנת מערכות.

מעקה הגג העליון יהיה המשכי למישור הקיר עד לגובה של 1.4 מ'. 	 

כל המתקנים על הגג העליון לא יעלו מעבר לגובה המעקה .במקרים מיוחדים מסיבות טכניות בהם לא ימצא פתרון 	 

חלופי יש לערוך תאום פרטני.

בקשה לשטח משותף בגג טכני תחוייב בהתקנת גג ירוק בשטח אשר לא יפחת מ-10 מ"ר וכי הגישה לאזור זה תתבצע 	 

דרך השטחים המשותפים בלבד.

מינ' 2 מ'

מינ' 1.2 מ'

מרפסת גג קידמית

מרפסת גג אחורית

גג תמוק
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21 	ירות 		/ ח. יציאה ל		

גג טכני חומרי גמר. 3

לא יותרו גגות רעפים 	 

גג שטוח -	 

בבניה חדשה לא יאושר גימור הגג בזיפות בלבד. «

בבנינים קיימים בגגות מזופתים יש להבטיח צביעה של גג המבנה בגוון בעל מקדם בליעה של קרינה עד 0.35 «

תינתן עדיפות לגגות מרוצפים או מחופים. «

תינתן אפשרות לשימוש ביריעות איטום )ביטומניות( חשופות במיקרים בהם לא הוגדר שטח משותף לרווחת  «

הדיירים.

חומרי הגמר של גגות ומשטחים אופקיים יהיו בעלי מקדם בליעה של קרינה עד 0.35 . «

גג מגונן-	 

תכנית הגגות בבקשה להיתר בנייה הכולל גג מגונן, תכלול את הפיתוח ואת הגינון בגג לרבות ההכנות לגינון,  «

השקיה, וכן את מקומם של המתקנים הטכניים על הגג.

 גגות מגוננים יחוייבו בהצגת נספח נופי לגג אשר תכלול את פרוט מערכת ההשקיה ממוחשבת, פרט של  «

מערכת הגג הירוק, פרוט סוג הצמחיה, וסכמת שיפועים וניקוזים.

תתאפשר התקנה של תאורה נמוכה בגובה המעקה בלבד על מנת למנוע זיהום אור. במידה ומתוכננת תאורה  «

בשטח הגג הבקשה תכלול תוכנית תאורה.
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22 	ירות 		/ ח. יציאה ל		

מרפסת גג קידמיתמינ’ 1.2 מ’

פרגולה/גגון

גג תמוק

פרגולות. 4

תותר הקמת מצללה בהתאם להוראות החוק.	 

יותרו מצללות בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד, הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ	 

המצללה תבנה מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה.	 

מצללה תמוקם בצמוד לחדר יציאה לגג/לדירות גג.	 

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית. בכל מקרה אחר יש 	 

לשמור על נסיגה של 1.2 מ' בין מעקה הגג לבין המצללה. 

לא יותרו פרגולות מבטון.	 

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת חדר היציאה /דירת גג ולא יפחת מ-2.2 מ'	 

שטח הפרגולה לא יעלה על 1/3 משטח מרפסת הגג.	 

פרגולה מאלמנטים ניידים שקופים בהתאם להוראות תוכנית גב/מק/550 :	 

פרגולה מאלמנטים ניידים תחוייב בנסיגה של 2מ' מחזית קידמית ואחורית . «

עומק הפרגולה לא יקטן מ-2.5 מ' ממישור הקיר «

לא תתאפר בניית פרגולה מאלמנטים ניידים בין 3 קירות בנויים «

סגירת פרגולה בהתאם להוראות תכנית גב/ מק/ 353/ ה תחייב נסיגה של 50 ס"מ מגבולות הפרגולה. «



הנחיות מרחביות 

: תוספת מעלית חיצונית. 6



הנחיות מרחביות 

24 תוספת מעלית חיצונית

כללי. 1

הנחיות פרטניות. 2

אם קיים שטח בתוך קווי הבניין המאפשר הקמת פיר מעלית, יוקם פיר המעלית בשטח זה. 	 

תוספת מעלית חיצונית לבניין תוקם על פי הוראות תכנית מתאר מקומית למעליות מספר גב/מק/433 . 	 

אם אין אפשרות למקם את פיר המעלית בתחום קווי הבניין, ימוקם פיר המעלית בהקלה בתחום המרווח הצדדי או 	 

העורפי של המגרש, בכפוף להבטחת גישה לכל חלקי המגרש בהתאם להנחיות תכנית גב/מק/433.

בקשה להקמת פיר מעלית במרווח הקידמי תבחן במקרים חריגים בלבד במסגרת הנחיות פרטניות.	 

מספר המעליות המבוקש יהיה המספר המינימאלי הדרוש כדי לספק פתרון גישה לכלל הדירות בבניין. אם תידרש 	 

יותר ממעלית אחת, יגיש עורך הבקשה מסמך המפרט את הנימוקים לכך.

הבקשה להיתר תכלול הצעה למיקום כל המעליות הדרושות להבטחת גישה לכלל הדירות בבניין. אין הכרח להקים 	 

את כל מעליות המבנה בו-זמנית.

המשטח האופקי החיצוני )פודסט( יהיה בגודל המינימלי הדרוש.	 

הגובה המרבי של פיר המעלית וחדר המכונות לא יעלה על גובה מעקה הגג .	 

חומרי הגמר יהיו עמידים לאורך זמן, בלתי מחלידים ונגישים לתחזוקה.	 

עיצוב פיר המעלית ישתלב בבניין הקיים ויותאם לאופייה של הסביבה.	 

-בקשה להקמת פיר מעלית בתחום המרווח הקדמי תי	 

בחן במקרים חריגים בכפוף לתנאים הבאים ובהתאם 

להנחיות פרטניות:

הוכח שלא ניתן למקם פיזית את המעלית במקום  «

 אחר. עורך הבקשה יגיש מסמך המפרט את 

הנימוקים לכך.

הפיר לא יבלוט מעבר לקו מרפסות קדמיות  «

קיימות או כאלה שניתן להקימן כדין על מנת 

לשמור על רציפות דופן הרחוב.

לא תהיה פגיעה בעיצוב הארכיטקטוני של המבנה  «

או של המבנים הגובלים.

גובה פיר המעלית לא יעלה על גובה מעקה הגג. «

פיר המעלית יעוצב ויותאם למבנה באופן המבטיח  «

שקיפות מרבית. 



הנחיות מרחביות 

פרק: בניה חדשה. 7



הנחיות מרחביות 

26 בניה ח	שה

כללי. 1

מסמך זה מהווה פרק בתוך ההנחיות המרחביות של העיר גבעתיים כנדרש בהתאם לחוק התכנון והבניה. אין לקרוא 	 

מסמך זה כהנחיות נפרדות.

הנחיות לעריכת תכניות למבנה חדש - הגשת מודל תלת מימדי )ממוחשב או פיזי( אותו יש לשתול במודל של אזור 	 

הבדיקה שייקבע ע"י מהנדס העיר או מי מטעמו, המודל יכלול את התכנון המאושר והמוצע באזור הבדיקה והתאמה 

לטופוגרפיה של הסביבה.

מבני המגורים יעוצבו ככל הניתן באופן יצירתי ושונה זה מזה. 	 

בעיצוב המבנים, למעט מבנים בעלי חשיבות מיוחדת במרקם/ בתפקדי העירוני, יש לשמור על עיצוב נקי ובהיר, בזיקה 	 

לסביבותיו.

לא יותרו חללים סגורים ללא תכלית.	 

לא תותר הפנית קירות אטומים לחזית הרחוב.	 

כל הגשה של בקשה להיתר תכלול הדמיות של חזיתות המבנה המפרטות את האלמנטים האדריכליים השונים ואת 	 

 חומרי הגמר. ההדמיות יהיו חלק מתשריט התכנית ויעודכנו בהתאם לתכניות. יש לעדכן בהדמיה כל שינוי 

שיתבקש בתשריט. ההדמיה בהיתר תהיה מסמך מחייב. 

בעת הגשת היתר בניה יש לכלול את כל האלמנטים המחוברים לבניין, כולל אלמנטים המותרים בבניה בפטור מהיתר 	 

בניה. 

 לא תותר הבלטת קומות עליונות מחוץ לקווי הקונטור של הקומות שמתחתן ולא תותר הבלטת מרפסת גג מעבר 	 

לקונטור הקומות שמתחת לקומת הגג למעט גזוזטראות החוזרות בכל המבנה.

 מעקה הגג הבנוי יהיה המשכי למישור קיר החזית.	 
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גובה קומות. 2

באזורים בהם קיימת תכנית מאושרת, לרבות תכנית עיצוב אדריכלי, הקובעת גובה קומות, תגבר התכנית המאושרת על 

הנחיות סעיף זה.

כל בקשה לחריגה מהוראות סעיף זה תחוייב בתאום פרטני.

מסחר מגורים סוג קומה סוג מבנה
4.5-6 מ' עד 3.5-5 מ' קומת קרקע )לובי( עד 2 קומות

לא רלוונטי 3.5  מ' קומה טיפוסית
לא רלוונטי לא רלוונטי קומות עליונות
עד 4.5-6 מ' עד 3.5-5 מ' קומת קרקע )לובי( עד 8 קומות

עד 6 מ' עד 3.3 מ' קומה טיפוסית
לא רלוונטי עד 4 מ' קומות עליונות

4.5-6 מ' עד 6 מ' קומת קרקע )לובי( 9-16 קומות
עד 6 מ' עד 3.3 מ' קומה טיפוסית

לא רלוונטי עד 4 מ' קומות עליונות
עד 7 מ' עד 7 מ' קומת קרקע )לובי( מעל 16 קומות
עד 6 מ' עד 3.5 מ' קומה טיפוסית

עד 4 מ' קומות עליונות

גובה בטבלה מתאר גובה ברוטו, מרצפה לרצפה

הטבלה אינה חלה על תוספות ע"ג מבנים לשימור

באזורי תעסוקה תותר תותר קומת קרקע עד 7 מ' וקומה טיפוסית עד 4מ' בכפוף להגשת תוכנית עיצוב אדריכלית 

לחזית הרחוב בהתאם להנחיית אדריכל העיר



הנחיות מרחביות 

28 בניה ח	שה

מפלס הכניסה. 3

כללי	 

כל תכנון עתידי יכלול הנגשה של המבנה לאנשים עם מוגבליות בהתאם לתקן 1918. «

ככלל לא תותר הפניית דלתות של חדרי שירות ו/או טכניים בקומת הקרקע אל חזית הבניין הפונה לרחוב.   «

בקומת הקרקע 50% מהשטחים הבנויים יוקצו לטובת שטחי  שרות/ שטחים משותפים. «

מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה  על 0.4 מ' ממפלס פני המדרכה ויימדד בצמוד למרכז גבול המגרש.  «

 במקרים בהם יאושר מפלס כניסה גבוה מ 0.4 מ' ממפלס פני המדרכה, יותנה האישור בכך שפתרונות  «

ההנגשה יהיו בתחום קונטור הבניין. מוצע כי הפרש המפלסים יותאמו להתקנת ספסל לרווחת בעלי הדירות 

ועוברי האורח.

עיצוב	 

מפלס הכניסה יתוכנן כהמשך למרחב הציבורי על ידי שמירה ככל הניתן על הפרש גבהים מינמלי . «

במגרשים גדולים בהם מתוכננת יותר מכניסה אחת מפלס הכניסה הקובעת יקבע בהתאם למפלס המדרכה בצורה  «

מדורגת על מנת להבטיח את נגישות כל הכניסות. במקרים אלו אין דרוג מפלס הכניסה מחייב את דרוג המבנה 

כולו כל עוד הפרש המפלסים לחזית הרחוב אינה עולה על 1.5 מ'. 

חזית המבואה לרחוב תהיה שקופה לכל גובה קומת הכניסה.  «

ברחובות לא מסחריים לובי המבנה יהיה  לחזית ולא  יפחת מ75%  מאורך החזית לרחוב. «

במגרשים פינתים שתי החזיתות הפונות לרחוב יעמדו בהוראות הנדרשות על מנת להבטיח חזית שקופה, מגוננת  «

ונעימה .

דרישה לתאום פרטני	 

במגרשים בהם קיים הפרש לחזית הרחוב העולה על 1.5 מ'. «

תכנון במגרשים בהם הטופוגרפיה  תחייב הגבהת מפלס הכניסה בגובה העולה על 0.4 מ' ממפלס הרחוב. «

לובי שגובהו עולה על 4.5 מ' גובה תחייב תאום פרטני «

<40מפלס הרחוב
מפלס הכניסה

75% שקיפות

לפחות 50% 

שטחי שרות

תכנית
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פרגולות / גגונים/סוככים. 4

כללי	 

תותר הקמת מצללה או גגון בהתאם להוראות החוק.  «

על מנת להדגיש את כניסות המבנים תותר הבלטה של גגון הכניסה עד 120 ס"מ מעבר לקו בניין קדמי, ובתנאי  «

שיהיה זה גג קונזולי ושאופן ניקוזו יפורט בבקשה להיתר בנייה והכל בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה. 

יותרו מצללות וגגונים בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד,  הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ «

המצללה ו/או הגגון יבנו מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה. «

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית.  «

דירות גן	 

בדירות קרקע/גן בבניינים משותפים, לא יותרו גגונים בתחום המרווח הקדמי. «

תותר הקמת פרגולה או גגון בקומת הקרקע לכיוון חזית אחורית או צידית במרחק אשר לא יקטן מ-1.5 מ' מקו  «

מגרש בהתאם לחוק התכנון והבניה והוראות תוכנית גב/מק/2002

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת קומת הקרקע «

שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או  1/4 משטח החצר הגדול מבין השניים. «

חזיתות	 

 יותר סוכך מתקפל במרפסות בית משותף ובלבד שתשמר אחידות בעיצוב, במראה וגוון, והסוכך יתוכנן באופן  «

שישתלב בעיצוב הבנין ובסביבתו



הנחיות מרחביות 
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מרפסת גג קידמיתמינ’ 1.2 מ’

פרגולה/גגון

גג תמוק

פרגולות / גגונים קומת גג. 5

תותר הקמת מצללה או גגון בהתאם להוראות החוק.	 

יותרו מצללות וגגונים בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד, הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ	 

המצללה ו/או הגגון יבנו מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה.	 

מצללה תמוקם בצמוד ליחידות הגג.	 

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית. בכל מקרה אחר יש 	 

לשמור על נסיגה של 1.2 מ' בין מעקה הגג לבין המצללה. 

פרגולת/גגונים מבטון יותרו בתאום פרטני בלבד	 

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת חדר היציאה /דירת גג ולא יפחת מ-2.2 מ'	 

שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או  1/4 משטח מרפסת הגג הגדול מבין השניים.	 

פרגולה מאלמנטים ניידים שקופים בהתאם להוראות תוכנית גב/מק/550 :	 

פרגולה מאלמנטים ניידים תחוייב בנסיגה של 2מ' מחזית קידמית ואחורית . «

עומק הפרגולה לא יקטן מ-2.5 מ' ממישור הקיר «

לא תתאפר בניית פרגולה מאלמנטים ניידים בין 3 קירות בנויים «

סגירת פרגולה בהתאם להוראות תכנית גב/ מק/ 353/ ה תחייב נסיגה של 50 ס"מ מגבולות הפרגולה. «
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הגדרה: חצר אנגלית היא שטח בחצר הבניין שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה המיועד לספק אור 

ואיוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין. )חוק התכנון והבניה( 

חצר מונמכת הינה חצר אנגלית אשר מפלס רצפת החצר הינו כמפלס קומת המרתף.  

ההנחיות במסמך זה תקפות הן לחצר אנגלית והן לחצר מונמכת.

ככלל, לא תאושר חצר אנגלית במרווח קדמי.	 

ככלל לא תאושר כניסה דרך חצר אנגלית בקשה לכניסה תחוייב בתאום פרטני. 	 

לא יוקמו בהיקף של חצר אנגלית גדרות או מעקות למעט אלו הנדרשים עבור מדרגות כניסה במרווחים הצדדיים או 	 

האחוריים, ככל שיאושרו. גדרות ומעקות יהיו עשויים ממתכת בלבד.

יש להימנע ככל הניתן מגדרות ביטחון סביב חצר אנגלית. תינתן עדיפות  להתקנת שבכות מתכת מעל פתחי החצרות 	 

האנגליות.

בהתאם לחוק התכנון והבניה חצר אנגלית אשר עומקה עולה על 1 מ' רוחבה לא יפחת מ-2 מ' 	 

חצר אנגלית / חצר מונמכת. 6

חצר מונמכת

קרקע
<1מ'

<2מ'
קרקע רחוב

קו בניין קידמי

מרווח 

קידמי



הנחיות מרחביות 

32 בניה ח	שה

מסתור כביסה ומערכות. 7

בכל בקשה לקבלת היתר בנייה יהיה מסתור לכביסה ולמערכות דירתיות כדוגמת: מעבים, דוד מים וכד'.	 

לא יאושר מסתור בחזית הפונה לרחוב. בדירות הפונות לחזית הרחוב בלבד, יוסדר פתרון בתחום המרפסת מאחורי 	 

מעקה בנוי.

 ניתן להפנות את מסתור הכביסה לחלל פנימי )פיר(, בתנאי ויש בו אוורור מספיק וננקטו אמצעים אקוסטיים 	 

המבטיחים עמידה בתנאי החוק.

יש לתכנן את המרווח בין רפפות המסתור באופן שיסתיר את המתקנים.	 

מסתור כביסה לא יבלוט מעל 30 ס"מ ממישור חזית הבנין.	 

חומרי הגמר של המסתור יהיו מחומרים עמידים, בלתי מחלידים.	 

בתחתית כל מסתור יותקן משטח מחומרים עמידים כנ"ל. המשטח ינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין.	 

קיימת עדיפות להתקנת מערכות המבנה על גג המבנה המשותף. הצנרת עבור מערכות אלה תתוכנן באופן נסתר ולא 	 

על גבי החזית.

ככלל יש לאפשר התקנה של מערכות מיזוג אויר ומשאבות חום בדירות בהן אורך הצנרת הנדרשת עולה על 30 מ'. 	 

מערכות אלו ימוקמו במסתורים.

אורך מסתור הכביסה לדירה לא יפחת מ-3 מ' בהתאם להוראות תכנית גב/מק/2002 . 	 

עומק המסתור לא יפחת מ- 60 ס"מ. 	 

בבקשה להיתר יוצג פרט בקנ"מ 1:20 של המסתור המוצע וחומרי הגמר.	 

 רצפת מסתור הכביסה תהיה מונמכת ב- 0.5 מ' לפחות ממפלס הריצוף.	 

מותר

אסור

מותר

מותרמותר

אסור
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מערכות. 8

התשתית גז, ביוב, מים וחשמל כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע	 

כל צנרת בבניין למעט מרזבים, תהיה פנימית בלבד. תיאסר התקנת צינורות על קירות חיצוניים. מערכות התשתית 	 

כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע או במערכת הקירות סביב הבניין. מכלי וצוברי גז יהיו 

בתחום המגרש בהתאם לתקני הבטיחות ויפורטו בהיתר בניה.

יש לבדוק את האמצעים הנדרשים כדי להביא את מפלסי הרעש בתוך המבנים, לרמה המומלצת על פי הקריטריונים 	 

המקובלים. אמצעים אלה ייושמו בחזיתות המבנים.

מערכות טכניות יוסתרו באמצעות קירות וסבכות מחומרים קשיחים, ובכל מקרה לא יהיו בחזית הקדמית. היתר 	 

הבניה יכלול פרט ב-1:20 של מסתורי המערכות.

קולטי השמש יוסתרו משלושה צדדים במסתור שישולב עם עיצוב הבניין. 	 

דודי השמש יוסתרו לחלוטין בתוך הבניין או בחלל הגג.	 

בתכנון ועיצוב בנין הכולל חזית מסחרית ישולבו, בתוך המבנה באופן מוצנע, הכנות לתשתיות ולמערכות אלקטרו-	 

מכניות הנדרשות לצורך הפעלת מסעדות ובתי קפה, לרבות: פירים, תעלות פנימיות, מערכות מ"א, מפרידי שומן , 

ארובה, מנדפים וכדו'. תכנון המערכות עפ"י חוק ותקנות.

מזגנים יותקנו במקומות בהם לא יגרם מטרד רעש כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 1990 . יש 	 

להקפיד על הסתרת המדחס למניעת מפגע חזותי. ככלל, כתנאי לקבלת היתר בניה, יוצגו בתכניות של בניינים על 

סוגיהם השונים פתרונות למיקום המזגנים ומיסוכם האקוסטי עפ"י הנחיות היחידה לאיכות הסביבה האזורית.
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 מתקני ניקוי ואחזקה של מבנים רבי קומות :	 

מבנים רבי קומות עם קירות מסך יכללו מתקנים לניקוי חזיתות הבניין . «

אופן הניקוי והאחזקה של קיר המסך יצוין בבקשה להיתר.  «

מתקני הניקוי יהיו מוסתרים בעת שאינם בשימוש. כתנאי לטופס 4 יש להמציא אישור מהנדס בטיחות או אישור  «

משרד העבודה להפעלת המתקן

הנחיות – פרטי עזר:	 

הגדרה: פרטי עזר הם מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, וכל רכיב עזר אחר מעין אלה שהוא שימוש נלווה לבניין  «

ומעוגן בו.

לא תאושר התקנת פרטי עזר גלויים על גבי החזית הפונה לרחוב, אלא אם הותרה מפורשות בתכנית עיצוב ופיתוח  «

שחלה על המקום.

 במקומות שבהם מותרת התקנת פרטי עזר, לא יותקנו הפרטים באופן אשר אינו מסתיר או הפוגע ברכיבים  «

ואלמנטים אדריכליים )פתחי מבנה, פיתוחים וכיוצא בזה(

פרטי עזר. 9
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מרפסות. 10

כללי	 

מרפסות הבנין יעוצבו בהתיחסות לסביבה האדריכלית ובהתיחסות לבנינים הסמוכים. «

המרפסות יהיו חופפות ומקורות.  «

יש להבטיח מרפסות הפונות לרחוב «

יותר להבליט מרפסות מעבר לקו בניין בהתאם להוראות תוכנית גב/מק/2002  «

חזית הרחוב - תותרנה מרפסות רציפות לרוחב כל חזית המבנה. «

מפלס מרפסת תחתונה מפני הקרקע לא יפחת מ 4.5 מ' «

על מנת לעודד חזית ירוקה לרחוב מרפסות קידמיות יכללו חיבור למערכת ניקוז ונקודת מים לחיבור למחשב  «

השקיה חלק מפתרון כולל או הכנה לאזורי שתילה.

חזית אחורית-  אורך מרפסות אחוריות הבולטות מקו הבניין האחורי לא יעלה על מחצית אורך החזית או 3.5 מ'  «

הנמוך מבין השניים.

בבניה בקיר משותף  יש להרחיק את המרפסות ב-1.5 מ' לפחות מגבול המגרש הצדדי, אלא אם התקבלה הסכמת  «

השכן במגרש הגובל. במידה והתקבלה הסכמה יש להציג מדידת מפלסים וחזיתות על מנת להבטיח התאמה של 

מפלסי הקומות .

ניקוז המרפסות וגגות המבנה יהיה במערכת משולבת ונסתרת אשר תופיע בנספח הסניטרי. לא תותר הפניית נגר  «

עילי לשטחים ציבוריים. החדרת הנגר תעשה דרך מערכת הבניין עצמו ובתחום המגרש.

יותר קרוי המרפסות העליונות בכרכוב בהתאם לחוק. לא תאושר הבלטה של מרפסות הגג ומעקה הגג מעבר  «

לקונטור הקומה שמתחתיו.

אדניות בנויות במעקה גזוזטרה יתוכננו בהתאם לפרט מחייב.    «

בקשה להיתר תכלול פרט בקנ"מ 1:20 של המעקה המוצע והאדניות .  «

המעקה ורכיביו יהיו תקניים ובטיחותיים. המעקות יתוכננו בשפה אחידה. «

 חומרי המעקה: ככלל מעקות המרפסות יהיו מאלמנטים קלים או שקופים.	 

זכוכית שקופה או אטומה למחצה – לא רפלקטיבית ולא צבעונית, פרזול )פלדה, אלומיניום(, מעקה בנוי ומחופה  «

בהתאמה לגמר החזית.

לא יותרו שימוש המעקות ביוטה, בדים, במבוק וכד' «
פרטני	 

התקנת מעקות חוסמים כגון מעקות זכוכית, בטון יחייבו בהנחיה פרטנית. «

כל דרישה לחרוג מהנחיות עיצוב מרפסות אלו יחוייב בתאום פרטנית. «
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תאורה. 11

כללי	 

תאורה חיצונית של הבנין תיעשה מתחומי המגרש בלבד. «

התכנון יקפיד על מניעת זיהום אור. לא יותר סנוור ישיר או עקיף. «

ככלל תותר תאורה ממותנת בלבד.  «

אין מגבלה להארת הכניסה והמרווח הקדמי. «

 תאורת הפיתוח תתבסס על עמודונים בגובה שאינו עולה על 1.5 מ' המופנים כלפי מטה )מניעת סנוור( «

לא תותר תאורת הצפה כלפי מעלה אל חזיתות הבנין למעט במבנים לשימור. יש להימנע מתאורה צבעונית.  «

איסור שילוט וכיתוב על מבנים. לא יותר פס תאורה על הכותרת. «

 בבניה גבוהה מכל הסוגים: סימון ותאורת אזהרה למניעת מכשולי טיסה «

הנחיות פרטניות	 

מבנים לשימור יכלולו תוכנית תאורה במסגרת הנחיות פרטניות. «

בקשה להארת מבנה תשלב את התאורה כחלק מהתפיסה האדריכלית/עיצובית הכוללת של הבנין. «

בקשה להארת מבנה תכלול הדמית לילה )כולל סביבה( כתנאי להיתר בניה. «
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חלונות. 12

 תכנון מיקום, גודל ואופי הפתחים ייעשה על פי כיווניות החזית ובתשומת לב לתכנון אקלימי המאפשר תאורה 	 

טבעית מקסימלית בשילוב עם הצללה נכונה, שתמנע סינוור וחימום-יתר בקיץ.

כלל החלונות יאפשרו פתיחה המספיקה לאוורור פסיבי של המבנה.	 

ככלל, לא תותר הפנית קירות אטומים אל חזית הרחוב. 	 

ככלל לא יופנו מרחבים מוגנים אל חזית הבנין הפונה לרחוב . במידה ומשיקולים תכנונים לא ימצע פתרון מספק 	 

העונה על דרישה זו ניתן לערוך תאום פרטני.

יש להציג תפיסה כוללת לפתרון ההצללה  במבנה כחלק מהעיצוב האדריכלי של החזיתות.	 

ארגזי תריסים  לא יובלטו מעבר למישור החזית.	 

זיגוג פתחים -  ייעשה שימוש בזכוכיות בעלות גוון שקוף ורפלקטיביות חיצונית נמוכה. תותר רפלקטיביות מרבית 	 

של 17%. 

כל הסורגים בבניין יהיו אחידים בעיצובם: צורה, בליטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים. 	 
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חומרי גמר - מעטפת המבנה. 13

חומרי גמר לחיפוי קירות בניינים מגורים יהוו חלק מתכנון הבניין. יועדפו חומרי גמר שאינם מייצרים בוהק וסנוור. 	 

חומרי הגמר יהיו על פי אחת החלופות המפורטות להלן או שילוב ביניהן. יותר שילוב של עד שלושה חומרים שונים.

טיח; בגוון בהיר בסוגי גמר שונים, לרבות בשיטות יישום היסטוריות, או בגמר שכבת שליכט. «

לבני סיליקט בגוון בהיר. «

אבן נסורה טבעית ושיש גרניט. «

בטון אדריכלי. «

קירות מסך מאלומיניום ומזכוכית . «

עץ באישור FSC. תוגש התחייבות להצגת אישורי FSC לפני תחילת ביצוע. «

יותר שילוב חומרי גמר מתועשים להדגשת מרכיבים אדריכלים, בשטח של כ-10% משטח החזית. «

כל חומרי הגמר יהיו בעלי תו תקן ויותקנו בהתאם לתקנים מאושרים.	 

המישור העיקרי של חזיתות הבניין יצבע בגוון בהיר אחיד. יותר שילוב גוונים נוספים להדגשת מרכיבים אדריכלים. 	 

לכל היותר יותר שילוב שלושה גוונים במבנה.

באזורים עליהם חלות הוראות עיצוב ספציפיות יעשה שימוש בחומרי גמר על פי האמור בהן 	 

הטיפול בחזית האחורית יהיה דומה לטיפול בחזית הקדמית.	 

 יש לפרט את חומרי הגמר בכל שטח  המעטפת החיצונית של הבניין לרבות הבניה בקומה המפולשת, העמודים,	 

 הבניה על הגגות והמתקנים הבנויים על הגג.

הנחיות פרטניות	 

כל חומר גמר אחר ושווה איכות שאינו מופיע בסעיף זה יצוין בבקשה לתיק המידע ויינתנו לגביו הנחיות פרטניות.  «

יש להציג לצורך בחינה הדמיה ודוגמאות 

תאום חומרי גמר במבנים לשימור יבוצע בתאום פרטני בהתאם לתעוד היסטורי מפורט. «
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חומרי גמר - קירות מסך. 14

כללי

החומרים המותרים בשימוש הינם - אלומיניום, זכוכית, פלדת אל-חלד או חומרים אחרים שווי איכות מבחינת א 

הקיים לאורך זמן. 

ייעשה שימוש בזכוכיות בעלות גוון ניטרלי ורפלקטיביות חיצונית נמוכה. תותר רפלקטיביות מרבית של 14% לזיגוג.  ב 

-במקרה של שימוש באלומיניום יש להשתמש באלומיניום מאולגן )אנודייז( או בגמר צבע בתנור ברמת עמידות מוכ	 

חת למזג האוויר הישראלי, העומד בתקן ישראלי. 

הנחיות פרטניות

כל בקשה לחריגה מהנחיות אלו תחוייב בתאום פרטני.א 
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חדרי יציאה לגג - כללי. 15

גג טכני . 16

קומת הגג תתוכנן בנסיגה של 2 מ' מקו החזית הקדמית 	 

ובנסיגה של 1.2 מ' ממישור החזית האחורית.

במבנה פינתי לא תדרש נסיגה לחזיתות הרחוב הראשי של 2 	 

מ' ונסיגה של 1.2מ' לחזית משנית.

תינתן עדיפות להפנית ממ"דים לחזית אחורית או צידית. 	 

מקרים בהם מסיבות תכנונית יוחלט למקם ממ"ד לכיוון 	 

החזית הקידמית יחויב התקנת חלון הדף נגרר.

גובה הבניה על הגג לא יעלה על 3.5 מ' בהתאם להוראות 	 

תכנית גב/מק/2002

גובה קיר הפרדה בקומת הגג לא יעלה על 1.8 מ' ולא יפחת 	 

מ- 1.3 מ' בהתאם להוראות תכנית גב / מק / 353 / ה. 

הגג העליון ישמש לטובת כלל דיירי הבניין לטובת שטחים משותפים, מערכוות מתקנים טכניים. יש להבטיח כי חדרי 	 

יציאה או דירות גג שיבנו בבניה קלה יתוכננו באופן אשר יאפשר התקנת מערכות.

מעקה הגג העליון יהיה המשכי למישור הקיר עד לגובה של 1.4 מ'. 	 

כל המתקנים על הגג העליון לא יעלו מעבר לגובה המעקה .במקרים מיוחדים מסיבות טכניות בהם לא ימצא פתרון 	 

חלופי יש לערוך תאום פרטני.

 בקשה לשטח משותף בגג טכני תחוייב בהתקנת גג ירוק בשטח הגדול מ-10 מ"ר וכי הגישה לאזור זה תתבצע דרך 	 

השטחים המשותפים בלבד.

מינ' 2 מ'

מינ' 1.2 מ'

מרפסת גג קידמית

מרפסת גג אחורית

גג תמוק



הנחיות מרחביות 

41 בניה ח	שה

חומרי גמר 

לא יותרו גגות רעפים 	 

גג שטוח -	 

לא יאושר גימור הגג בזיפות צבוע בלבד. «

תינתן עדיפות לגגות מרוצפים או מחופים. «

תינתן אפשרות לשימוש ביריעות איטום )ביטומניות( חשופות במיקרים בהם לא הוגדר שטח משותף לרווחת  «

הדיירים.

חומרי הגמר של גגות ומשטחים אופקיים יהיו בעלי מקדם בליעה של קרינה עד 0.35 . «

גג מגונן-	 

תכנית הגגות בבקשה להיתר בנייה הכולל גג מגונן, תכלול את הפיתוח ואת הגינון בגג לרבות ההכנות לגינון,  «

השקיה, וכן את מקומם של המתקנים הטכניים על הגג.

 גגות מגוננים יחוייבו בהצגת נספח נופי לגג אשר תכלול את פרוט מערכת ההשקיה ממוחשבת, פרט של  «

מערכת הגג הירוק, פרוט סוג הצמחיה, וסכמת שיפועים וניקוזים.

תתאפשר התקנה של תאורה נמוכה בגובה המעקה בלבד על מנת למנוע זיהום אור. במידה ומתוכננת תאורה  «

בשטח הגג הבקשה תכלול תוכנית תאורה.
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דרישה לשיפוץ שהתקבלה במסגרת היתר על פי חוק התכנון והבנייה או שהתקבלה כדרישה לפי חוק עזר עירוני, תחויב 

בביצוע כמפורט בטבלה שלהלן. ניתן לתאם שיפוץ מידתי בהתאם לפרטים להלן בכפוף לבקשה לתאום פרטני.

הערות רמת השיפוץ סוג העבודה מס'
שיפוץ מלא תמ"א 38 1
שיפוץ מלא  תוספת קומות מכח 

תכנית

2

ראה פרק 5 שיפוץ מידתי בניה מכוח תכנית גגות 3
 יידרש כאשר בעל ההיתר הוא הבעלים של 51% 

ומעלה מהמבנה

שיפוץ מידתי שינוי יעוד 4

שיפוץ מידתי שימוש חורג 5
בהרחבת דירה עפ"י תכנית המחייבת שיפוץ הבניין, 

ייקבע החלק

הנדרש לשיפוץ באופן יחסי עפ"י סך כל שטח הדירה 

המורחבת

שיפוץ מידתי השלמת בניה לקומה מלאה 6

ראה פרק 6 שיפוץ מידתי תוספת מעלית 7
א. ראה הנחיות לגבי מרפסות בפרק 7.

ב. יש לשפץ את כל החזית בה נעשה השינוי.

שיפוץ מידתי תוספת גזוזטרות 8

במקרים שבהם יש תכנית שמחייבת שיפוץ חלקים מסוימים של בניין קיים, יחולו הדרישות רק על החלקים הללו.

יש לבצע את השיפוץ בהתאם להנחיות המרחביות ועל פי מפרטים עירוניים שימסרו כחלק בלתי נפרד מהיתר הבנייה.	 

עבודה המחויבת בשיפוץ מידתי כמוגדר להלן, תקבל את פרטי השיפוץ הנדרש במסגרת הנחיות פרטניות בתיק המידע. 	 

על מבקש המידע לציין זאת בבקשה למידע.

כללי. 1

שיפוץ מידתי. 2
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פיתוח המגרש:	 

גדרות, שערים, מחסומים תיקון, השלמה, צביעה. «

פיתוח שטח פיתוח רצועת גינון קדמית. «

דרכי גישה תיקון והשלמת שבילים, מדרגות ומשטחים. «

מתקני תשתית ומתקנים טכניים «

הסדרת מסתור לאשפה.	 

הסרת מתקנים וגדרות מאולתרים בחצר.	 

מעטפת המבנה:	 

חזיתות הבניין «

תיקון חלקים מסוכנים בהנחיית מהנדס רישוי מטעם המבקש.	 

שיקום חלקי בטון במעטפת הבניין.	 

פירוק קירות מגן, ככל שקיימים.	 

חידוש קירות חוץ לקבלת מראה אחיד.	 

הסרת כל החוטים והצינורות הקיימים על גבי קירות החוץ והתקנתם בתשתית תת קרקעית ובתוך הבניין.	 

השלמת "קליפת" המעטפת לקבלת קיר מלא במקרים שבהם קיימים עמודים או קירות הקשחה חלקיים על 	 

גבי מעטפת הבניין.

מרפסות וגזוזטרות «

פתיחת מרפסות או סגירה אחידה שלהן.	 

איטום, טיפול באמצעי ניקוז, ריצוף מחדש.	 

מעקות תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות.	 

פתחים: «

שחזור פתחים למצבם המקורי )גודל וצורה(, או עפ"י עיצוב מחדש של המבנה.	 

דלתות, חלונות, תריסים תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות. -	 

סורגים תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות.	 

ביצוע ספי חלונות אחידים.	 

שיפוץ מלא. 3
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מתקנים על החזית «

ביצוע מסתורים אחידים.	 

הסדרת מזגנים וצנרת במקום נסתר.	 

התקנה סמויה של גוף תאורה תקני הכולל את שם הרחוב ומספר הבית.	 

הסדרה אנכית של צנרת אינסטלציה חיצונית בתוואי שיאושר.	 

הסרת אביזרים, פרטי עזר, גגונים, סוככים וחלקים מאולתרים.	 

גגות «

חידוש ושיקום גג משופע.	 

איטום הגג.	 

מעקות גג תיקון, השלמה, צביעה.	 

מרזבים ומזחלות תיקון, השלמה, צביעה בתוואי שיאושר.	 

חזית מסחרית «

ויטרינות תיקון, השלמה וצביעה לקבלת אחידות.	 

שילוט וסוככים הסדרה לקבלת אחידות.	 
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גובה קומות. 4

בתוספת לבניין קיים גובה הקומות החדשות יהיה זהה לגובה הקומה הטיפוסית בבניין הקיים . במידה וגובה קומה קיימת 

נמוך מ- 3.00 נטו ניתן לאפשר תכנון קומות חדשות בהתאם להנחיות סעיף זה.

באזורים בהם קיימת תכנית מאושרת, לרבות תכנית עיצוב אדריכלי, הקובעת גובה קומות, תגבר התכנית המאושרת על 

הנחיות סעיף זה.

מסחר מגורים סוג קומה סוג מבנה
עד 4.5-6 מ' עד 3.5-5 מ' קומת קרקע )לובי( עד 8 קומות

עד 6 מ' עד 3.3 מ' קומה טיפוסית
לא רלוונטי עד 4 מ' קומות עליונות

4.5-6 מ' עד 6 מ' קומת קרקע )לובי( 9-16 קומות
עד 6 מ' עד 3.3 מ' קומה טיפוסית

לא רלוונטי עד 4 מ' קומות עליונות

גובה בטבלה מתאר גובה ברוטו, מרצפה לרצפה

הטבלה אינה חלה על תוספות ע"ג מבנים לשימור

באזורי תעסוקה תותר תותר קומת קרקע עד 7 מ' וקומה טיפוסית עד 4מ' בכפוף להגשת תוכנית עיצוב אדריכלית 

לחזית הרחוב בהתאם להנחיית אדריכל העיר
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מפלס הכניסה. 5

במבנים קיימים בהם מתוכננת תוספת למבנה קיים מפלס הכניסה הקובעת ייקבע בהתאם למצב הקיים.	 

 במידה והמבנה הקיים יושב נמוך מפני המדרכה הציבורית בחזית וניתן להעלות את מפלס הכניסה הקובעת, 	 

מבחינת גבהי החללים בבניין והתכנון המוצע, ניתן יהיה להעלות את מפלס הכניסה הקובעת במטרה לפתור בעיות 

ניקוז וביוב בכפוף לכל דין. במקרים אלו יותאם מפלס הכניסה ככל הניתן לגובה המדרכה ויכלול פתרון להנגשת 

המבנה.

בתוספת למבנים קיימים יש להנגיש את המבנה בעזרת רמפה תקנית או מעלון בהתאם לחוק התכנון והבניה.	 

 במבנים בהם לובי הכניסה פונה לרחוב יש להבטיח שקיפות מירבית תוך שמירה על המאפינים הייחודים של המבנה 	 

והגיבוש תפיסה עיצובית כוללת
  כללי

מפלס הכניסה יתוכנן כהמשך למרחב הציבורי על ידי שמירה ככל הניתן על הפרש גבהים מינימלי .	 

כל תכנון עתידי יכלול הנגשה של המבנה לאנשים עם מוגבליות בהתאם לתקן 1918.	 

ככלל לא תותר הפניית דלתות של חדרי שירות ו/או טכניים בקומת הקרקע אל חזית הבניין הפונה לרחוב.  	 

ק.קרקע
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חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה. 6

חיזוק ותוספת למבנים קיימים במסגרת תמ"א 38 ייבחנו במסגרת הנחיות פרטניות.	 

לא יותר  חיזוק באמצעות אלמנטים בולטים כגון עמודים או קירות הקשחה חלקיים. 	 

חלון הדף יהיה בכנף נגררת אל כיס בקיר.	 

מגדלי הממ"דים יתוכננו בצורה המשכית וכחלק מהחזית.	 

תוספת הבנייה החדשה תהייה במישור המשכי למישור עיבוי החזית בקומות הקיימות.	 

תנאי להיתר בניה יהיה הצגת הדמיה תלת ממדית של הבניין.	 
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פרגולות / גגונים/סוככים. 7

כללי	 

תותר הקמת מצללה או גגון בהתאם להוראות החוק.  «

על מנת להדגיש את כניסות המבנים תותר הבלטה של גגון הכניסה עד 120 ס"מ מעבר לקו בניין קדמי, ובתנאי  «

שיהיה זה גג קונזולי ושאופן ניקוזו יפורט בבקשה להיתר בנייה והכל בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה. 

יותרו מצללות וגגונים בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד,  הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ «

המצללה ו/או הגגון יבנו מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה. «

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית.  «

דירות גן	 

בדירות קרקע/גן בבניינים משותפים קיימים, יותרו גגונים בתחום המרווח הקדמי בהתאם להוראות החוק. «

תותר הקמת פרגולה או גגון בקומת הקרקע לכיוון חזית אחורית או צידית במרחק אשר לא יקטן מ-1.5 מ' מקו  «

מגרש בהתאם לחוק התכנון והבניה והוראות תוכנית גב/מק/2002

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת קומת הקרקע «

שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או  1/4 משטח החצר הגדול מבין השניים. «

חזיתות	 

 יותר סוכך מתקפל במרפסות בית משותף ובלבד שתשמר אחידות בעיצוב, במראה וגוון, והסוכך יתוכנן באופן  «

שישתלב בעיצוב הבנין ובסביבתו. סוככים יבוצעו מחומרים עמידים ואיכותיים המותאים לתנאי מזג האויר 

המקומי.
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מרפסת גג קידמיתמינ’ 1.2 מ’

פרגולה/גגון

גג תמוק

פרגולות / גגונים קומת גג. 8

תותר הקמת מצללה או גגון בהתאם להוראות החוק.	 

יותרו מצללות וגגונים בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד, הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ	 

המצללה ו/או הגגון יבנו מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה.	 

מצללה תמוקם בצמוד ליחידות הגג.	 

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית. בכל מקרה אחר יש 	 

לשמור על נסיגה של 1.2 מ' בין מעקה הגג לבין המצללה. 

פרגולת/גגונים מבטון יותרו בתאום פרטני בלבד	 

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת חדר היציאה /דירת גג ולא יפחת מ-2.2 מ'	 

שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או  1/4 משטח מרפסת הגג הגדול מבין השניים.	 

פרגולה מאלמנטים ניידים שקופים בהתאם להוראות תוכנית גב/מק/550 :	 

פרגולה מאלמנטים ניידים תחוייב בנסיגה של 2מ' מחזית קידמית ואחורית . «

עומק הפרגולה לא יקטן מ-2.5 מ' ממישור הקיר «

לא תתאפר בניית פרגולה מאלמנטים ניידים בין 3 קירות בנויים «

סגירת פרגולה בהתאם להוראות תכנית גב/ מק/ 353/ ה תחייב נסיגה של 50 ס"מ מגבולות הפרגולה. «
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חצר אנגלית / חצר מונמכת. 10

חצר מונמכת

קרקע
<1מ'

<2מ'
קרקע רחוב

קו בניין קידמי

מרווח 

קידמי

הגדרה: חצר אנגלית היא שטח בחצר הבניין שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה המיועד לספק אור 

ואיוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין. )חוק התכנון והבניה( 

חצר מונמכת הינה חצר אנגלית אשר מפלס רצפת החצר הינו כמפלס קומת המרתף.  

ההנחיות במסמך זה תקפות הן לחצר אנגלית והן לחצר מונמכת.

ככלל, לא תאושר חצר אנגלית במרווח קדמי.	 

ככלל לא תאושר כניסה דרך חצר אנגלית בקשה לכניסה תחוייב בתאום פרטני. 	 

לא יוקמו בהיקף של חצר אנגלית גדרות או מעקות למעט אלו הנדרשים עבור מדרגות כניסה במרווחים הצדדיים או 	 

האחוריים, ככל שיאושרו. גדרות ומעקות יהיו עשויים ממתכת בלבד.

יש להימנע ככל הניתן מגדרות ביטחון סביב חצר אנגלית. תינתן עדיפות  להתקנת שבכות מתכת מעל פתחי החצרות 	 

האנגליות.

בהתאם לחוק התכנון והבניה חצר אנגלית אשר עומקה עולה על 1 מ' רוחבה לא יפחת מ-2 מ' 	 
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מסתור כביסה ומערכות. 11

בכל בקשה לקבלת היתר בנייה יהיה מסתור לכביסה ולמערכות דירתיות כדוגמת: מעבים, דוד מים וכד'.	 

לא יאושר מסתור בחזית הפונה לרחוב. בדירות הפונות לחזית הרחוב בלבד, יוסדר פתרון בתחום המרפסת מאחורי 	 

מעקה בנוי.

 ניתן להפנות את מסתור הכביסה לחלל פנימי )פיר(, בתנאי ויש בו אוורור מספיק וננקטו אמצעים אקוסטיים 	 

המבטיחים עמידה בתנאי החוק.

יש לתכנן את המרווח בין רפפות המסתור באופן שיסתיר את המתקנים.	 

תתאפשר הבלטה של מסתורי כביסה בהתאם לחוק התכנון והבניה.	 

חומרי הגמר של המסתור יהיו מחומרים עמידים, בלתי מחלידים.	 

בתחתית כל מסתור יותקן משטח מחומרים עמידים כנ"ל. המשטח ינוקז למערכת איסוף מי הגשם של הבניין.	 

קיימת עדיפות להתקנת מערכות המבנה על גג המבנה המשותף. הצנרת עבור מערכות אלה תתוכנן באופן נסתר ולא 	 

על גבי החזית.

ככלל יש לאפשר התקנה של מערכות מיזוג אויר ומשאבות חום בדירות בהן אורך הצנרת הנדרשת עולה על 30 מ'. 	 

מערכות אלו ימוקמו במסתורים.

אורך מסתור הכביסה לדירה לא יפחת מ-3 מ' בהתאם להוראות תכנית גב/מק/2002 . 	 

עומק המסתור לא יפחת מ- 60 ס"מ. 	 

בבקשה להיתר יוצג פרט בקנ"מ 1:20 של המסתור המוצע וחומרי הגמר.	 

רצפת מסתור הכביסה תהיה מונמכת ב- 0.5 מ' לפחות ממפלס הריצוף.	 

 מבנים בהם קיימים מסתורי כביסה הפונים לחזית הרחוב לא יחוייבו בשינוי מיקומם.	 
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מערכות. 12

התשתית גז, ביוב, מים וחשמל כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע	 

ככלל כל צנרת בבניין למעט מרזבים, תהיה פנימית בלבד. במקרים בהם לא ימצע פתרון תתאפשר העברת הצנרת 	 

בפרופיל/תעלה בחזית צידית ובקווים אופקיים ואנכיים בלבד. 

מערכות התשתית כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע או במערכת הקירות סביב הבניין. מכלי 	 

וצוברי גז יהיו בתחום המגרש בהתאם לתקני הבטיחות ויפורטו בהיתר בניה.

יש לבדוק את האמצעים הנדרשים כדי להביא את מפלסי הרעש בתוך המבנים, לרמה המומלצת על פי הקריטריונים 	 

המקובלים. אמצעים אלה ייושמו בחזיתות המבנים.

מערכות טכניות יוסתרו באמצעות קירות וסבכות מחומרים קשיחים, ובכל מקרה לא יהיו בחזית הקדמית. היתר 	 

הבניה יכלול פרט ב-1:20 של מסתורי המערכות.

קולטי השמש יוסתרו משלושה צדדים במסתור שישולב עם עיצוב הבניין. 	 

דודי השמש יוסתרו לחלוטין בתוך הבניין או בחלל הגג.	 

בתכנון ועיצוב בנין הכולל חזית מסחרית ישולבו, בתוך המבנה באופן מוצנע, הכנות לתשתיות ולמערכות אלקטרו-	 

מכניות הנדרשות לצורך הפעלת מסעדות ובתי קפה, לרבות: פירים, תעלות פנימיות, מערכות מ"א, מפרידי שומן , 

ארובה, מנדפים וכדו'. תכנון המערכות עפ"י חוק ותקנות.

מזגנים יותקנו במקומות בהם לא יגרם מטרד רעש כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 1990 . יש 	 

להקפיד על הסתרת המדחס למניעת מפגע חזותי. ככלל, כתנאי לקבלת היתר בניה, יוצגו בתכניות של בניינים על 

סוגיהם השונים פתרונות למיקום המזגנים ומיסוכם האקוסטי עפ"י הנחיות היחידה לאיכות הסביבה האזורית.
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הנחיות – פרטי עזר:	 

הגדרה: פרטי עזר הם מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, וכל רכיב עזר אחר מעין אלה שהוא שימוש נלווה לבניין  «

ומעוגן בו.

לא תאושר התקנת פרטי עזר גלויים על גבי החזית הפונה לרחוב, אלא אם הותרה מפורשות בתכנית עיצוב ופיתוח  «

שחלה על המקום.

 במקומות שבהם מותרת התקנת פרטי עזר, לא יותקנו הפרטים באופן אשר אינו מסתיר או הפוגע ברכיבים  «

ואלמנטים אדריכליים )פתחי מבנה, פיתוחים וכיוצא בזה(

פרטי עזר. 13
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מרפסות. 14

כללי	 

תותר תוספת גזוזטרות לבניינים קיימים בתנאי שהן תיבנינה לכל הדירות באותה החזית בעת ובעונה אחת.  «

בבניין הכולל מספר כניסות ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר לגזוזטרות לחזית שלמה ולא לכל הבניין.  יש להציג 

את שילוב הגזוזטרות במבנה כולו.

חומרי גמר של גזוזטרות שנוספו בבניינים קיימים יהיו מותאמים לחומרי הגמר של הבניין הקיים.  «

סגירת מרפסות קיימות תבוצע על ידי חומרים שקופים בלבד ובצורה אחידה בכל הקומות ותוך התאמה לעיצוב  «

החזית.

מרפסות הבנין יעוצבו בהתיחסות לסביבה האדריכלית ובהתיחסות לבנינים הסמוכים. «

המרפסות יהיו חופפות ומקורות.  «

יש להבטיח מרפסות הפונות לרחוב «

יותר להבליט מרפסות מעבר לקו בניין בהתאם להוראות תוכנית גב/מק/2002  «

חזית הרחוב - תותרנה מרפסות רציפות לרוחב כל חזית המבנה. «

מפלס מרפסת תחתונה מפני הקרקע לא יפחת מ 4.5 מ' «

על מנת לעודד חזית ירוקה לרחוב מרפסות קידמיות יכללו חיבור למערכת ניקוז ונקודת מים לחיבור למחשב  «

השקיה חלק מפתרון כולל או הכנה לאזורי שתילה.

חזית אחורית-  אורך מרפסות אחוריות הבולטות מקו הבניין האחורי לא יעלה על מחצית אורך החזית או 3.5 מ'  «

הנמוך מבין השניים.

בבניה בקיר משותף  יש להרחיק את המרפסות ב-1.5 מ' לפחות מגבול המגרש הצדדי, אלא אם התקבלה הסכמת  «

השכן במגרש הגובל. במידה והתקבלה הסכמה יש להציג מדידת מפלסים וחזיתות על מנת להבטיח התאמה של 

מפלסי הקומות .

ניקוז המרפסות וגגות המבנה יהיה במערכת משולבת ונסתרת אשר תופיע בנספח הסניטרי. לא תותר הפניית נגר  «

עילי לשטחים ציבוריים. החדרת הנגר תעשה דרך מערכת הבניין עצמו ובתחום המגרש.

יותר קרוי המרפסות העליונות בכרכוב בהתאם לחוק. לא תאושר הבלטה של מרפסות הגג ומעקה הגג מעבר  «

לקונטור הקומה שמתחתיו.

אדניות בנויות במעקה גזוזטרה יתוכננו בהתאם לפרט מחייב.    «

בקשה להיתר תכלול פרט בקנ"מ 1:20 של המעקה המוצע והאדניות .  «

המעקה ורכיביו יהיו תקניים ובטיחותיים.  המעקות יתוכננו בשפה אחידה. «
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 חומרי המעקה: ככלל מעקות המרפסות יהיו מאלמנטים קלים או שקופים. «

זכוכית שקופה או אטומה למחצה – לא רפלקטיבית ולא צבעונית, פרזול )פלדה, אלומיניום(, מעקה בנוי ומחופה  «

בהתאמה לגמר החזית.

לא יותרו שימוש המעקות ביוטה, בדים, במבוק וכד' «
פרטני	 

התקנת מעקות חוסמים כגון מעקות זכוכית, בטון יחייבו בהנחיה פרטנית. «

כל דרישה לחרוג מהנחיות עיצוב מרפסות אלו יחוייב בתאום פרטנית. «
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תאורה. 15

כללי	 

תאורה חיצונית של הבנין תיעשה מתחומי המגרש בלבד. «

התכנון יקפיד על מניעת זיהום אור. לא יותר סנוור ישיר או עקיף. «

ככלל תותר תאורה ממותנת בלבד.  «

אין מגבלה להארת הכניסה והמרווח הקדמי. «

 תאורת הפיתוח תתבסס על עמודונים בגובה שאינו עולה על 1.5 מ' המופנים כלפי מטה )מניעת סנוור( «

לא תותר תאורת הצפה כלפי מעלה אל חזיתות הבנין למעט במבנים לשימור. יש להימנע מתאורה צבעונית.  «

איסור שילוט וכיתוב על מבנים. לא יותר פס תאורה על הכותרת. «

 בבניה גבוהה מכל הסוגים: סימון ותאורת אזהרה למניעת מכשולי טיסה «

הנחיות פרטניות	 

מבנים לשימור יכלולו תוכנית תאורה במסגרת הנחיות פרטניות. «

בקשה להארת מבנה תשלב את התאורה כחלק מהתפיסה האדריכלית/עיצובית הכוללת של הבנין. «

בקשה להארת מבנה תכלול הדמית לילה )כולל סביבה( כתנאי להיתר בניה. «
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חלונות. 16

בתכנון תוספת לבניין קיים לא קיימת חובה בשינוי יחסי החילון עם זאת יש להבטיח תכנון והתאמת חלונות כלל 	 

המבנה. 

תכנון מיקום, גודל ואופי הפתחים ייעשה על פי כיווניות החזית ומאפייני הבניין הקיים , תוך תשומת לב לתכנון 	 

אקלימי המאפשר תאורה טבעית מקסימלית בשילוב עם הצללה נכונה, שתמנע סינוור וחימום-יתר בקיץ.

כלל החלונות יאפשרו פתיחה המספיקה לאוורור פסיבי של המבנה.	 

ככלל, לא תותר הפנית קירות אטומים אל חזית הרחוב. 	 

ככלל לא יופנו מרחבים מוגנים אל חזית הבנין הפונה לרחוב . במידה ומשיקולים תכנונים לא ימצע פתרון מספק 	 

העונה על דרישה זו ניתן לערוך תאום פרטני.

יש להציג תפיסה כוללת לפתרון ההצללה  במבנה כחלק מהעיצוב האדריכלי של החזיתות.	 

ארגזי תריסים  לא יובלטו מעבר למישור החזית.	 

זיגוג פתחים -  ייעשה שימוש בזכוכיות בעלות גוון שקוף ורפלקטיביות חיצונית נמוכה. תותר רפלקטיביות מרבית 	 

של 17%. 

כל הסורגים בבניין יהיו אחידים בעיצובם: צורה, בליטה, חומרי גמר, פרטים וגוונים. 	 



הנחיות מרחביות 

59 תוספת למבנה קיים

חומרי גמר - מעטפת המבנה. 17

חומרי גמר לחיפוי קירות בניינים מגורים יהוו חלק מתכנון הבניין. יועדפו חומרי גמר שאינם מייצרים בוהק וסנוור. 	 

חומרי הגמר יהיו על פי אחת החלופות המפורטות להלן או שילוב ביניהן. יותר שילוב של עד שלושה חומרים שונים.

טיח; בגוון בהיר בסוגי גמר שונים, לרבות בשיטות יישום היסטוריות, או בגמר שכבת שליכט. «

לבני סיליקט בגוון בהיר. «

אבן נסורה טבעית ושיש גרניט. «

בטון אדריכלי. «

קירות מסך מאלומיניום ומזכוכית . «

עץ באישור FSC. תוגש התחייבות להצגת אישורי FSC לפני תחילת ביצוע. «

יותר שילוב חומרי גמר מתועשים להדגשת מרכיבים אדריכלים, בשטח של כ-10% משטח החזית. «

כל חומרי הגמר יהיו בעלי תו תקן ויותקנו בהתאם לתקנים מאושרים.	 

המישור העיקרי של חזיתות הבניין יצבע בגוון בהיר אחיד. יותר שילוב גוונים נוספים להדגשת מרכיבים אדריכלים. 	 

לכל היותר יותר שילוב שלושה גוונים במבנה.

באזורים עליהם חלות הוראות עיצוב ספציפיות יעשה שימוש בחומרי גמר על פי האמור בהן 	 

הטיפול בחזית האחורית יהיה דומה לטיפול בחזית הקדמית.	 

 יש לפרט את חומרי הגמר בכל שטח  המעטפת החיצונית של הבניין לרבות הבניה בקומה המפולשת, העמודים,	 

 הבניה על הגגות והמתקנים הבנויים על הגג.

הנחיות פרטניות	 

כל חומר גמר אחר ושווה איכות שאינו מופיע בסעיף זה יצוין בבקשה לתיק המידע ויינתנו לגביו הנחיות פרטניות.  «

יש להציג לצורך בחינה הדמיה ודוגמאות 

תאום חומרי גמר במבנים לשימור יבוצע בתאום פרטני בהתאם לתעוד היסטורי מפורט. «
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חדרי יציאה לגג - כללי. 18

גג טכני . 1

מינ' 2 מ'

מינ' 1.2 מ'

מרפסת גג קידמית

מרפסת גג אחורית

גג תמוק

קומת הגג תתוכנן בנסיגה של 2 מ' מקו החזית הקדמית 	 

ובנסיגה של 1.2 מ' ממישור החזית האחורית.

במבנה פינתי לא תדרש נסיגה לחזיתות הרחוב הראשי של 2 	 

מ' ונסיגה של 1.2מ' לחזית משנית.

תינתן עדיפות להפנית ממ"דים לחזית אחורית או צידית. 	 

מקרים בהם מסיבות תכנונית יוחלט למקם ממ"ד לכיוון 	 

החזית הקידמית יחויב התקנת חלון הדף נגרר.

גובה הבניה על הגג לא יעלה על 3.5 מ' בהתאם להוראות 	 

תכנית גב/מק/2002

גובה קיר הפרדה בקומת הגג לא יעלה על 1.8 מ' ולא יפחת 	 

מ- 1.3 מ' בהתאם להוראות תכנית גב / מק / 353 / ה. 

הגג העליון ישמש לטובת כלל דיירי הבניין לטובת שטחים משותפים, מערכוות מתקנים טכניים. יש להבטיח כי חדרי 	 

יציאה או דירות גג שיבנו בבניה קלה יתוכננו באופן אשר יאפשר התקנת מערכות.

מעקה הגג העליון יהיה המשכי למישור הקיר עד לגובה של 1.4 מ'. 	 

כל המתקנים על הגג העליון לא יעלו מעבר לגובה המעקה .במקרים מיוחדים מסיבות טכניות בהם לא ימצא פתרון 	 

חלופי יש לערוך תאום פרטני.

 בקשה לשטח משותף בגג טכני תחוייב בהתקנת גג ירוק בשטח הגדול מ-10 מ"ר וכי הגישה לאזור זה תתבצע דרך 	 

השטחים המשותפים בלבד.
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חומרי גמר 

לא יותרו גגות רעפים 	 

גג שטוח -	 

לא יאושר גימור הגג בזיפות צבוע בלבד. «

תינתן עדיפות לגגות מרוצפים או מחופים. «

תינתן אפשרות לשימוש ביריעות איטום )ביטומניות( חשופות במיקרים בהם לא הוגדר שטח משותף לרווחת  «

הדיירים.

חומרי הגמר של גגות ומשטחים אופקיים יהיו בעלי מקדם בליעה של קרינה עד 0.35 . «

גג מגונן-	 

תכנית הגגות בבקשה להיתר בנייה הכולל גג מגונן, תכלול את הפיתוח ואת הגינון בגג לרבות ההכנות לגינון,  «

השקיה, וכן את מקומם של המתקנים הטכניים על הגג.

 גגות מגוננים יחוייבו בהצגת נספח נופי לגג אשר תכלול את פרוט מערכת ההשקיה ממוחשבת, פרט של  «

מערכת הגג הירוק, פרוט סוג הצמחיה, וסכמת שיפועים וניקוזים.

תתאפשר התקנה של תאורה נמוכה בגובה המעקה בלבד על מנת למנוע זיהום אור. במידה ומתוכננת תאורה  «

בשטח הגג הבקשה תכלול תוכנית תאורה.
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מפלס הכניסה. 1

כללי	 

כל תכנון עתידי יכלול הנגשה של המבנה לאנשים עם מוגבליות בהתאם לתקן 1918. «

מפלס הכניסה הקובעת לא יעלה  על 0.4 מ' ממפלס פני המדרכה ויימדד בצמוד למרכז גבול המגרש.  «

עיצוב	 

מפלס הכניסה יתוכנן כהמשך למרחב הציבורי על ידי שמירה ככל הניתן על הפרש גבהים מינמלי . «

דרישה לתאום פרטני	 

במגרשים בהם קיים הפרש לחזית הרחוב העולה על 1.5 מ'. «

תכנון במגרשים בהם הטופוגרפיה  תחייב הגבהת מפלס הכניסה בגובה העולה על 0.4 מ' ממפלס הרחוב. «
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חצר אנגלית / חצר מונמכת. 2

הגדרה: חצר אנגלית היא שטח בחצר הבניין שמפלסו מתחת למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה המיועד לספק אור 

ואיוורור לשטחים וחללים במרתף הבניין. )חוק התכנון והבניה( 

חצר מונמכת הינה חצר אנגלית אשר מפלס רצפת החצר הינו כמפלס קומת המרתף.  

ההנחיות במסמך זה תקפות הן לחצר אנגלית והן לחצר מונמכת.

ככלל לא תאושר כניסה דרך חצר אנגלית בקשה לכניסה תחוייב בתאום פרטני. 	 

לא יוקמו בהיקף של חצר אנגלית גדרות או מעקות למעט אלו הנדרשים עבור מדרגות כניסה במרווחים הצדדיים או 	 

האחוריים, ככל שיאושרו. גדרות ומעקות יהיו עשויים ממתכת בלבד.

יש להימנע ככל הניתן מגדרות ביטחון סביב חצר אנגלית. תינתן עדיפות  להתקנת שבכות מתכת מעל פתחי החצרות 	 

האנגליות.

בהתאם לחוק התכנון והבניה חצר אנגלית אשר עומקה עולה על 1 מ' רוחבה לא יפחת מ-2 מ' 	 
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פרגולות / גגונים/סוככים. 3

תותר הקמת מצללה או גגון בהתאם להוראות החוק. 	 

על מנת להדגיש את כניסות המבנים תותר הבלטה של גגון הכניסה עד 120 ס"מ מעבר לקו בניין קדמי, ובתנאי 	 

שיהיה זה גג קונזולי ושאופן ניקוזו יפורט בבקשה להיתר בנייה והכל בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה. 

יותרו מצללות וגגונים בשיפוע שאינו עולה על 2% בלבד,  הגובה הכולל של האלמנט לא יעלה מעל 40 ס"מ	 

המצללה ו/או הגגון יבנו מחומרים איכותיים ואחידים לכלל המבנה.	 

באזורים בהם תכניות מאושרות כוללת הוראות בינוי יישמרו מרווחים על פי הוראות התכנית. 	 

יותרו גגונים ופרגולות בתחום המרווח הקדמי בהתאם להוראות החוק בתאום פרטני בלבד.	 

תותר הקמת פרגולה או גגון בקומת הקרקע לכיוון חזית אחורית או צידית במרחק אשר לא יקטן מ-1.5 מ' מקו 	 

מגרש בהתאם לחוק התכנון והבניה והוראות תוכנית גב/מק/2002

גובה הפרגולה לא יעלה על גובה תקרת קומת הקרקע	 

שטח הפרגולה לא יעלה על 50 מ"ר או  1/4 משטח החצר הגדול מבין השניים.	 

 יותר התקנת  סוכך מתקפל ובלבד שתשמר אחידות בעיצוב, במראה וגוון, והסוכך יתוכנן באופן 	 

-שישתלב בעיצוב הבנין ובסביבתו. סוככים יבוצעו מחומרים עמידים ואיכותיים המותאים לתנאי מזג האויר המקו

מי.
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מערכות. 1

התשתית גז, ביוב, מים וחשמל כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בגבולות המגרש כחלק מחצר טכנית או א 

כחלק מגדרות המגרש.

כל צנרת בבניין למעט מרזבים, תהיה פנימית בלבד. תיאסר התקנת צינורות על קירות חיצוניים. מערכות התשתית ב 

כולל המונים והברזים הראשיים יוסתרו בקומות הקרקע או במערכת הקירות סביב הבניין. מכלי גז יהיו בשטח 

הפרטי בהתאם לתקני הבטיחות ויפורטו בהיתר בניה.

יש לבדוק את האמצעים הנדרשים כדי להביא את מפלסי הרעש בתוך המבנים, לרמה המומלצת על פי הקריטריונים 	 

המקובלים. אמצעים אלה ייושמו בחזיתות המבנים.

מערכות טכניות יוסתרו באמצעות קירות וסבכות מחומרים קשיחים, ובכל מקרה לא יהיו בחזית הקדמית. היתר 	 

הבניה יכלול פרט ב-1:20 של מסתורי המערכות.

מזגנים יותקנו במקומות בהם לא יגרם מטרד רעש כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים )רעש בלתי סביר( 1990 . יש ה 

להקפיד על הסתרת המדחס למניעת מפגע חזותי. ככלל, כתנאי לקבלת היתר בניה, יוצגו בתכניות של בניינים על 

סוגיהם השונים פתרונות למיקום המזגנים ומיסוכם האקוסטי עפ"י הנחיות היחידה לאיכות הסביבה האזורית.

הנחיות – פרטי עזר:

הגדרה: פרטי עזר הם מצלמות, גופי תאורה, צופר אזעקה, וכל רכיב עזר אחר מעין אלה שהוא שימוש נלווה לבניין א 

ומעוגן בו.

לא תאושר התקנת פרטי עזר גלויים על גבי החזית הפונה לרחוב, אלא אם הותרה מפורשות בתכנית עיצוב ופיתוח ב 

שחלה על המקום.

-במקומות שבהם מותרת התקנת פרטי עזר, לא יותקנו הפרטים באופן המסתיר או הפוגע ברכיבים ואלמנטים אדרי	 

כליים )פתחי מבנה, פיתוחים וכיוצא בזה(

פרטי עזר. 1
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תאורה. 1

כללי

תאורה חיצונית של הבנין תיעשה מתחומי המגרש בלבד.	 

התכנון יקפיד על מניעת זיהום אור. לא יותר סנוור ישיר או עקיף.	 

ככלל תותר תאורה ממותנת בלבד. 	 

אין מגבלה להארת הכניסה והמרווח הקדמי.	 

 תאורת הפיתוח תתבסס על עמודים בגובה שאינו עולה על 1.5 מ' המופנים כלפי מטה )מניעת סנוור(. 	 

לא תותר תאורת הצפה 	 

יש להימנע מתאורה צבעונית. 	 

איסור שילוט וכיתוב על מבנים. לא יותר פס תאורה על הכותרת.	 
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חומרי גמר - מעטפת המבנה. 1

כללי

חומרי גמר לחיפוי קירות בניינים מגורים יהוו חלק מתכנון הבניין. יועדפו חומרי גמר שאינם מייצרים בוהק וסנוור. א 

חומרי הגמר יהיו על פי אחת החלופות המפורטות להלן או שילוב ביניהן. יותר שילוב של עד שלושה חומרים שונים.

טיח; בגוון בהיר בסוגי גמר שונים, לרבות בשיטות יישום היסטוריות, או בגמר שכבת שליכט. הגוונים יהיו בעלי 	 

מקדם החזרה )LRV( שבין 0.4-0.6.

לבני סיליקט בגוון בהיר.	 

אבן נסורה טבעית ושיש גרניט.	 

בטון אדריכלי.	 

קירות מסך מאלומיניום ומזכוכית .	 

עץ באישור FSC. תוגש התחייבות להצגת אישורי FSC לפני תחילת ביצוע.	 

יותר שילוב חומרי גמר מתועשים להדגשת מרכיבים אדריכלים, בשטח של כ-10% משטח החזית.	 

כל חומרי הגמר יהיו בעלי תו תקן ויותקנו בהתאם לתקנים מאושרים.ב 

המישור העיקרי של חזיתות הבניין יצבע בגוון בהיר אחיד. יותר שילוב גוונים נוספים להדגשת מרכיבים אדריכלים. 	 

לכל היותר יותר שילוב שלושה גוונים במבנה.

באזורים עליהם חלות הוראות עיצוב ספציפיות יעשה שימוש בחומרי גמר על פי האמור בהן 	 

הטיפול בחזית באחורית יהיה דומה לטיפול בחזית הקדמית.ה 
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מפלסי הבניינים ימוקמו קרוב ככל הניתן לקו הקרקע הטבעית. במידת הצורך, מבני המגורים ידורגו כך שהגישה א 

אליהם תהיה ממפלס הרחוב )ראה תרשים "דירוג המבנה"(. 

הכניסות לבניינים יודגשו ע"י אלמנטים מוגבהים ו/או תאורה מיוחדת, ציון מס' הבית ושילוט מתאים. ב 

כללי:. 1

מבני המגורים מדורגים כך שהגישה אליהם הינה ישירות מהרחוב.
הפרשי המפלסים נבלעים במבנים

תוכנית פיתוח השטח במגרש תתיחס למרחב הציבורי בו המגרש גובל מתוך מטרה ליצר זיקה ביניהםא 

תוכנית פיתוח השטח תבטיח גישה לכל השטחים המשותפים במגרש.ב 

מבני עזר כגון מתקני אשפה, מיחזור וכיו"ב ישולבו בתוך המבנים או לחילופין יהיו תת-קרקעיים.	 

במגרשי מגורים בבניינים הגובלים בשטחים ציבוריים פתוחים, כגון: גינות ציבוריות, פארקים, שדרות להולכי רגל 	 

וכדו', יפותח המרווח בין הבנין לבין גבול המגרש לשטח הציבורי כ"מרחב מגונן פתוח". רוחב המרחב המגונן בדופן 

המגרש הגובלת לא יקטן מ-60 ס"מ, לאחריהם תתאפשר התקנת גדר בהתאם להנחיות.

כניסה למבנה. 2
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מרווח קידמי. 3

במרחב הקדמי תוקצה רצועת גינון הצמודה לקו המגרש ברוחב  2.0 מ' או 60% מקו הבניין הקידמי, הגבוה מבין 	 

השניים. בית הגידול של הרצועה יאפשר שתילה של עצים בוגרים. אופי הגינון יתאם את הגינון ברחוב בצמחייה 

עמידה המתאימה לאקלים המקומי. לא יותר דשא במרווח הקדמי.

לא תותר חניה במרווח הקדמי במגרש. 	 

לא תותרנה חצרות פרטיות במרווח הקדמי	 

לא תותר כל בניית גדרות במרווח הקידמי מחוץ לקווי בניין של מבני המגורים הפונים לרחוב, למעט קירות 	 

המיועדים לניקוז בגובה עד 40 ס"מ, שטח זה יפותח ויתפקד כגן בהמשך למדרכה או לשצ"פ.

ככלל, לא תותר כל בנייה במרווח הקדמי כולל פרגולות, רמפות, מבני עזר וכדומה.	 

כללי

המרווח הקדמי במגרש הינו המרחב המקשר בין המבנה לשטחים הציבוריים הגובלים בו. יחס השטח הפתוח במגרש לרחוב 

צריך לאפשר את המבטים בין המבנים לרחוב ואת היחס שבין המגורים במגרש לכלל מרחב העיר במטרת על שתאפשר 

עירוניות עם ערכים של קהילה, הליכתיות, הרגשה וקיום של ביטחון אישי במרחבים הציבוריים ועוד.

פיתוח המרווח הקדמי במגרש

מרווח צידי. 4

תותר הקמת גדר בין מגרשים גובלים במרווח הצידי. תותר גדר בנויה בגובה שאינו עולה על 40 ס"מ ומעליה גדר קלה 	 

בלבד. לאורך הגדרות תנטע צמחיה מטפסת/מכסה. 

הגדרות יבנו מעורף המגרש ועד לקו הבנין הקדמי. לא תאושר גדר במרווח הקדמי במגרש.	 

גובה הגדר ביחס למפלס הקרקע הנמוך ביותר בדופן הגובלת במגרש השכן לא תעלה על 1.5 מ'. במקרים בהם נדרשת 	 

גדר גבוהה מגובה זה יבוצע דירוג הגדר, מרווח דירוג הגדר לא יקטן מ0.6 מ'.

במגרש משופע ניתן לבנות גדר במקטעים שווים ככל הניתן. גובה הגדר ימדד בנקודה הנמוכה בכל מקטע.	 

תותר התקנת שער במרווח הצידי. מקום השער יהיה בקו הבנין הקדמי. השער לא יעלה מעל לגובה הגדר הצידית 	 

הסמוכה לו ועיצובו יתאם את נראות הגדר הצידית.

כניסה לחניה תת קרקעית תתוכנן במרווח הצידי החל מגבול זיקת ההנאה בהתאם למדיניות הוועדה המקומית על 	 

תיקוניה, ועד לאישור תכנית לפי סעיף 23. 

בהינתן הצורך לעמדת המתנה במגרש, מיקום עמדת ההמתנה יהיה במרווח הצידי, החל מקו הבנין הקדמי כשהדופן 	 

הצרה של עמדת ההמתנה תקביל לקו זה.
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תותר הקמת גדר בין מגרשים גובלים במרווח אחורי. תותר גדר בנויה בגובה שאינו עולה על 40 ס"מ ומעליה גדר 	 

קלה בלבד. לאורך הגדרות תנטע צמחיה מטפסת/מכסה. 

גובה הגדר ביחס למפלס הקרקע הנמוך ביותר בדופן הגובלת במגרש השכן לא תעלה על 1.5 מ'. במקרים בהם נדרשת 	 

גדר גבוה מגובה זה יבוצע דירוג הגדר, מרווח דירוג הגדר לא יקטן מ0.6 מ' .

במגרש משופע ניתן לבנות גדר במקטעים שווים ככל הניתן. גובה הגדר ימדד בנקודה הנמוכה בכל מקטע.	 

מרווח אחורי. 5
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על מגרש ששטח המרווח הקדמי שלו שבין קו החזית המסחרית לבין גבול המגרש הפונה לרחוב, צורף למדרכה, 	 

יחולו ההוראות הבאות:

אין להקים בתחום רצועה זו מחסום, מדרגות, גדר, מתקנים טכניים וכיו"ב .	 

מפלס הרצועה יהיה המשכי למפלס המדרכה הסמוכה ועשוי מאותו חומר גמר.	 

רצועת המגרש המסופחת ברצף למדרכה הציבורית תהיה בשיפוע רציף של 2% עד לאבן השפה של הכביש או כפי 	 

שיתואם עם מחלקת תשתיות. מפלס הכניסה לחנויות או למבנה ייקבע בהתאם.

יש למקם מתקנים טכניים ופרטי עזר שהקמתם מותרת בחצר בשטח המרווח הצדדי או האחורי על פי הנחיות פרק 	 

זה.

יש להעתיק אל שטח המרווח הצדדי מתקן טכני קיים או גדר קיימת בתחום שטח המרווח הקדמי )כגון: מד מים 	 

ראשי(.

יש לייעד את הרצועה לרשות הרבים ולרשום בה זיקת הנאה לציבור.	 

במגרש עם חזית מסחרית שבו התירה התכנית בנייה תת קרקעית, יש להתקין בית גידול רציף בשטח המרווח הקדמי 	 

 בעומק שלא יפחת מ-1.2 מטרים.

הצבת ריהוט מסחרי במרווח הקדמי:

עסקים שרשיון העסק שלהם כולל מכירת מזון או שתייה לצריכה במקום יוכלו להציב ריהוט רחוב מסחרי )כיסאות, 	 

ספסלים, שולחנות, שמשיות וכיו"ב(. ריהוט הרחוב יהיה עשוי מתכת או עץ בלבד ועליו להיות רחיץ ונערם; ככלל 

אסור להציב רהיטים מפלסטיק. אין למקם תוספות פרסומיות על גבי פרטי הריהוט, למעט על שמשיות.

עיצוב חזית מסחרית כמפורט בהנחיות מסמך זה בפרק "תכנון ועיצוב הבניין" ובפרק ה"שילוט"	 

בניינים עם חזית מסחרית. 6
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במרחב הקדמי תוקצה רצועת גינון הצמודה לקו המגרש  ברוחב  2.0 מ' או 60% מקו הבניין הקידמי, הגבוה מבין 	 

השניים . בית הגידול של הרצועה יאפשר שתילה של עצים בוגרים בעומק אשר לא יפחת מ-1.5 מ'. אופי הגינון יתאם 

את הגינון ברחוב בצמחייה עמידה המתאימה לאקלים המקומי. לא יותר דשא במרווח הקדמי.

רבגבול הרצועה הקידמית תותר הקמת גד בנויה בגובה שאינו עולה על 60 ס"מ מאבן לקט או בהתאם לקיים, ומע-	 

ליה  גדר חיה )אפשרי על תשתית גדר קלה או מוטות מתכת(. בתוספת למבנה קיים יש תשמר הגדר הקיימת.

תותר התקנת גדר בקו הבנין הקדמי, בהמשך לחזית הבנויה. גובה הגדר לא יעלה מעל 1.5 מר ממפלס המדרכה. 	 

התקנת שער תהיה במישור הגדר ולא תעלה מעל לגובה הגדר. מבני העזר )כגון תשתיות, אשפה וכו'( ישולבו בגדר 

בהתאם לגובה הגדר וכמו כן לאיבלטו לכיוון המדרכה. 

 ניתן יהיה להקים מבני עזר במרווחים הצדיים רק אם הותר על פי התכניות המאושרות. יש להקים את המבנה 	 

במיקום, בשטח, ובמגבלות התכנית, אך בכל מקרה לא בתחום המרווח הקדמי למעט חניה מקורה.

התאמה לטופוגרפיה: בתאי שטח בהם קיים הפרש טופוגרפי הגדול מ-2.5 מ' בין קצה אחד של המגרש לקצהו השני, 	 

ייבנה המבנה בשני מפלסים והחצר תפוצל גם היא לשני מפלסים בהתאמה. 

במגרשים בהם החצר האחורית גובלת בטיילת או שצ"פ, מפלס החצר הפרטית לא יהיה גבוה ממפלס השביל או 	 

השצ"פ המתוכננים בגבול המגרש הפרטי בלמעלה מ 60 ס"מ. תותר פתיחת שער בגדר הפונה לשביל או שצ"פ ויצירת 

כניסה משנית למגרש. במידה וישנם הפרשי מפלסים בין השטח הפרטי לשביל או לשצ"פ, הם יגושרו בתחום המגרש 

הפרטי והפיתוח עד השער יותאם לפיתוח הטיילת.

צמודי קרקע. 7
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בבניה רוויה חדשה, קוי מערכות התשתית העוברים בשטח , לרבות תיעול, מים, ביוב, חשמל, תקשורת, דלק, גז 	 

וכיו"ב יהיו תת קרקעיים.

מבנים הקשורים למערכות אלו, ארונות תקשורת, תאי מגופים, פסולת בת מחזור, מדי מים, מתקני ח"ח, גז, ברזי 	 

כיבוי אש וכו', יותקנו במקומות מוצנעים כשהם תת- קרקעיים או משולבים בגדר או במבנה או שיבנה עבורם מבנה 

הסתרה ייעודי. חזית התשתיות לא תפנה לרחוב.

-מתקנים ופרטי עזר שהתקנתם מחוייבת בתחום השטח הפתוח של המגרש יהיו בגודל מינימלי. יש לתכנן את המתק	 

נים באופן המותיר שטח חצר נטול מפגעים בטיחותיים לטיפוח ולגינון.

-כל מתקן או פרט עזר שהתקנתו אינה נדרשת על פי תקן בשטחים הפתוחים במגרש )חצר(, ימוקם בתחום קווי הב	 

ניין.

בבניין משותף יותקנו מתקני התשתיות, כגון: גמלי מים, חשמל וכו' בתוך גומחה בתחום המגרש, בתנאים הבאים:	 

אין למקם בתחום המרווח הקדמי תשתיות, פרטי עזר וכדו'. «

הגומחה תהיה בנויה ובגודל מינימלי, ותעמוד בדרישות התקנים המחייבים של הרשויות הרלוונטיות. «

יש לתכנן את הגומחה בניצב לרחוב. הריצוף בסמוך לתשתיות אלה ועד למדרכה יתאם את הריצוף ברחוב. «

2 מ' מח- «  במקרים חריגים, במבנים קיימים, ניתן לאשר הקמת גומחה או מתקן כנ"ל בתחום רצועת הגינון )עד

זית הבניין(.

על היזם לתאם חדרי השנאים עם חברת החשמל לעת הגשת הבקשה להיתר בניה.	 

אוורור ושחרור עשן: יש להפנות את מוצא האוויר של מתקני אוורור ושחרור עשן לגבול מגרש צדדי או אחורי בלבד, 	 

לפי הנחיות היחידה הסביבתית. את פירי האוויר יש לכלול בנפח הבניין.

מבני עזר כגון מתקני אשפה, מיחזור וכיו"ב ישולבו בתוך המבנים או גדרות או לחילופין יהיו תת-קרקעיים.	 

מיכון למבנה תעסוקה, מלאכה או מסחר: תותר התקנת מיכון הכרחי בתחום החצר האחורית בלבד. יש לתכנן את 	 

המתקנים באופן שלא תיווצר הפרעה אסתטית או אקוסטית.

חניה- ראה פרק חניה	 

פתחי ביוב וניקוז של מבנים לא ימוקמו בתחום זיקת ההנאה.	 

מתקנים טכניים ותשתיות. 8
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רחבות כיבוי אש יסומנו על פי סדר העדיפות הבא:	 

בשטח נתיב הנסיעה )מסעת הכביש בזכות הדרך( במקרה שאינה מבטלת חניות ציבוריות. «

בשטח המגרש הפרטי. יש למקם את הרחבה בחפיפה לשביל כניסת רכב או שביל גישה אחר למבנה. «

במקרים חריגים, אם יוכח כי לא ניתן אחרת עקב מגבלות מרחק, שטח, זכויות בנייה, קווי בנייה וכד', ניתן לאשר  «

רחבת כיבוי אש בשטח המדרכה הציבורית. במקרה זה מומלץ למקם את הרחבה בניצב לכביש בין נטיעות עצים 

או עמודי תאורה באופן שאינו פוגע בקצב נטיעות העצים ברחוב ובתאורת הרחוב. במקרה חריג כזה יש להגיש 

בעת הגשת הבקשה להיתר מסמך הסבר מאת עורך הבקשה שבו יש להסביר מדוע לא ניתן למקם את הרחבה 

 במגרש הפרטי. למסמך ההסבר יש לצרף תרשימים מתאימים להוכחת הדבר.

יש לסמן את מיקום רחבת הכיבוי בתכנית המדידה הטופוגרפית וכן בתכנית קומת הקרקע של המבנה באופן 

ברור הכולל ציון מידות, מרחק מהמבנה וסימון אבן השפה של המדרכה.

סימון רחבת כיבוי האש ייעשה בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה. במידת האפשר הסימון ייעשה באמצעות שילוט 	 

המוצמד למבנה, ללא צביעה. בתכנית ההגשה יש לרשום: "סימון רחבת כיבוי אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה 

על מסעה או מדרכה". מידות השלט שיוצב:60 	 60 ס"מ. 

במקרים בהם יש לבצע סימון על הקרקע יינתן עדיפות לסימון רחבת כיבוי אש באמצעות מסמרות .	 

ברזי כיבוי אש )הידרנטים(:	 

ברזי כיבוי אש לא יבלטו לתחום המדרכה או המרווח הקדמי. «

יש לשלב את הברזים בגדר או להצמידם לגומחה או למבנה. «

בבנייה בקיר משותף יש למקם את הברזים בחזית הצד. במקרה של קירות משותפים משני הצדדים יש לשלב את  «

ברזי הכיבוי בחזית באופן שמשתלב באדריכלות המבנה.

כיבוי אש. 9
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נגר עילי. 10
בשטחי המגרשים )למעט בניה צמודת קרקע( יוותרו לפחות 15% שטחים חדירי מים מתוך השטח הכולל, במגמה לאפשר 

קליטת כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם במידת האפשר לתת קרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי 

המים אפשר שיהיו מגוננים או מחופים בחומר חדיר )כגון: חצץ, חלוקים וכדומה(. השטחים יהיו לאורך החזית הקדמית 

והאחורית.

במגרשים של בתים צמודי קרקע יוותרו לפחות 30% שטחים חדירי מים מתוך השטח הכולל, במגמה לאפשר קליטת 

כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחלחולם במידת האפשר לתת קרקע בתחומי המגרש. השטחים חדירי המים 

אפשר שיהיו מגוננים או מחופים בחומר חדיר )כגון: חצץ, חלוקים וכדומה(. השטחים יהיו לאורך החזית הקדמית 

והאחורית.

במקרים חריגים יתואם פתרון במסגרת הנחיות פרטניות. בכל מקרה במידה ויאושר שימוש במתקני החדרה כגון: בורות 

 חלחול, תעלות חלחול, קידוחי החדרה, אשר יאפשרו קליטת מי הנגר העילי, יותקנו בתחומי 

המגרש.
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כמות העצים הבוגרים במגרש, בין אם עצים לשימור ו/או עצים שיינטעו במגרש, תהיה לפי מפתח של עץ בוגר עבור 	 

כל 40 מ"ר של שטח מגרש פנוי. לצורך החישוב שטח מגרש פנוי ייחשב כל שטח שאינו מקורה ע"י הבניין.

 המרחק בין עצים במגרש, בין אם עצים לשימור או בעצים שיינטעו במגרש, יהיה בין 6.0 ל – 8.0 מ' בהתאם לסוג 	 

העץ. במידה ומדובר בעצים קטנים בתחום גינות פרטיות )בעיקר עצי פרי למיניהם( מרחק השתילה יפחת ל- 4-5 מ' 

בהתאם לסוג העץ.

סוג העץ יותאם למיקומו הספציפי תוך התחשבות בגודל השורשים והנוף, תשתיות קיימות וכד'. העצים יינטעו 	 

בהיקף המגרש/החצר, במרחק של 50 ס"מ לפחות מגבול המגרש. 

במגרשים בהם המדרכה הגובלת צרה מ- 2.5 מ' ואין בה עצים בוגרים קיימים, חובה למקם/לשמר את העצים 	 

הבוגרים בתחום המרווח הקדמי. במקרה זה העצים שישתלו במרווח הקדמי יהיו עצי צל גדולים שיצלו על המדרכה. 

 במקרה בו המדרכה הגובלת רחבה מ- 2.5 מ' ו/או יש במדרכה עצי צל גדולים קיימים, יש למקם את העצים 

בתחום המרווח הקדמי או הצידי באופן שלא "יתנגשו" עם העצים הקיימים. 

בכל שטחי הגינון שאינם מקורים בפרויקט, ישולבו עצים.	 

לא תותר שתילת עצים בעלי מערכת שורשים תוקפנית כגון פיקוס וכיוצ"ב. 	 

העצים יהיו בקוטר מינימלי של 3'' ופיצול ענפים בגובה 2 מטר. סוגי העצים שיינטעו יהיו עצים בינוניים עד גבוהים 	 

שבגידולם הסופי יהיו בין 25 – 8 מ' גובה בהתאם לרשימת עצים מומלצים.

 בשלב הבניה, יש להגן על עצים קיימים המיועדים לשימור הן בתחום המגרש נשוא ההיתר והן בתחום מגרשים 	 

 שכנים/שטח ציבורי הסמוכים למגרש. על פי מפרט ייעודי של האגרונום המלווה שיאושר ע"י פקידת היערות 

העירונית. יש לנקוט בכל הפעולות הדרושות בכדי למנוע פגיעה בשורשים, גזע ונוף. יש להתרחק כ-4 מ' מדופן גזע 

העץ. במקרים המחייבים עבודות במרחק הקטן מזה יש לפעול בהתאם להנחיות אגרונום.

שתילה במיכלים - שיחים ישתלו במיכל של 4 ליטר לפחות.	 

בבתים משותפים יש להבטיח שטחי גינון מכסימלים בטווח הרצועה הקידמית.	 

עצים. 11
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תאורה, שילוט ובטיחות: יש לתכנן את פרטי העזר שהתקנתם נדרשת לצורכי בטיחות )רמזורים, מראות פנורמיות א 

וכד'( באופן אינטגראלי בגדרות או בגומחות.

מחסן / מבני עזר – ניתן יהיה להקים מחסן/ מבני עזר מחוץ לקווי הבניין רק אם הותר עפ"י התכניות המאושרות. ב 

יש להקים את המחסן במיקום, בשטח, ובמגבלות התכנית, אך בכל מקרה לא בתחום המרווח הקדמי.

ביתן מאבטח )שומר בטיחותי( יוקם עפ"י תכנית 3365 מתקנים טכניים – ביתני שמירה ואבטחה.	 

פרטי עזר. 13

מרתף שאין מעליו מבנה מחייב השארת בית גידול לשתילת צמחיה שיתוכנן בהתאם להנחיות "המדריך לתכנון 	 

חנייה מתחת לשטחים ציבוריים עירוניים" של מחוז תל אביב פרק 3.5 ובהתאם להנחיות מהנדס העיר. 

בית הגידול ייבנה כך שמלוא עומקו ישולב בגג המרתף והחלק העליון של האדניות יהיה במישור מפלס הקרקע לאחר 	 

הפיתוח. פתרונות הניקוז, ההשקיה וכדו' יהיו חלק אינטגרלי של בית הגידול. מידות בית הגידול ואופן שילובם בגג 

המרתף יפורטו בבקשה להיתר בנייה.

נפח בית הגידול לעץ לא יפחת מ- 1 מ"ק ועומקו לא יפחת מ- 1.50 מ'. גובה מילוי קרקע לאחר חפירת מרתפים יבטיח 	 

שהשטח בתחום מרווח המגרש הקדמי יהיה שטוח וברצף עם מפלס הרחוב. 

במקרים בהם יוכח שאין אפשרות להותיר את הרצועה למעבר הציבור ללא בניה תת-קרקעית, עקב גאומטריה חריגה 	 

של המגרש, יכול מהנדס העיר לאשר, לחילופין, הקמת בית גידול רציף בעומק של 1.2מ'. בכל מקרה יש להותיר את 

צד בית הגידול הפונה למדרכה ללא דופן בנויה.

מעל קומת מרתף יש לתכנן שטחים מגוננים כחלק מפיתוח המגרש. עומק מינימאלי של אדמת גינון מעל קומת מרתף 	 

במקומות בהם לא מתוכננת נטיעת עצים יהיה 80 ס"מ לפחות. 

צמחייה במגרשים עם מרתפים תת קרקעיים. 12
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הנחיות מרחביות אלה קובעות בנושא אצירת אשפה במסגרת היתרי בניה בכל רחבי העיר. 	 

נפח האשפה הנדרש ייבחן בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( התש"ל – 1970 חלק ו'- 	 

אצירת אשפה וסילוקה מבניין.

תכנון מבנה לאחסון כלי האצירה יבוצע על פי תקנות התכנון והבניה והמופיע בפרק זה.	 

למרות האמור בפרק זה ייתכנו שינויים בדרישות המפורטות להלן במקרים מיוחדים. שינויים אלו יהיו על פי חוות 	 

דעת אגף התברואה  האישורים והתנאים המיוחדים, ירשמו בגוף התכניות להיתר וישמרו גם בתיק הבניין.

ההנחיות שיפורטו להלן מגדירות את הדרישות לתכנון חדר אשפה. הדרישות שיפורטו להלן הן דרישות מינימום. 	 

לאגף התברואה יש הזכות לדרוש שינויים והגדלת כמות המיכלים בהתאם לשיקול דעתו.  

בנייני מגורים - פינוי במיכלים יאושר בבניינים עד 34 יח"ד. בניינים עם יותר מ-34 יח"ד יפונו באמצעות דחסן וחדר 	 

מחזור  – ראה הנחיות בהמשך.

כללי. 1
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חישוב כמות כלי האצירה הנדרשים במבנה. 2
נפח האשפה הנדרש ייבחן בהתאם לתקנות התכנון והבנייה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( התש"ל – 1970 חלק ו'- 	 

אצירת אשפה וסילוקה מבניין.

נפח האשפה יחושב על בסיס השימושים במבנה, דרישות הפרדת פסולת במקור ויכלול את תדירות הפינוי של כלי 	 

האצירה בעיר.

למרות האמור לעיל ייתכנו שינויים בדרישות המפורטות להלן במקרים מיוחדים. שינויים אלו יהיו על פי חוות דעת 	 

אגף התברואה  האישורים והתנאים המיוחדים, ירשמו בגוף התכניות להיתר וישמרו גם בתיק הבניין.

איפיון חדר האצירה הנדרש במבנה. 3
חדר האצירה הנדרש יתוכנן על בסיס החישוב לנפח האצירה הנדרש בבנין ואיפיון כלי האצירה וכמותם. סוג חדר 	 

האצירה יקבע בהתאם 'לטבלת סיווג מבנים ואופי שבילי פינוי בהתאם לכלי אצירת אשפה ' כפי שמופיע תקנות 

התכנון והבניה.

בכל המבנים שאינם למגורים, בבנייני מגורים שבהם מותקנת מערכת לדחיסת אשפה ובמבנים שמשולבים בהם 	 

 מגורים ועסקים, יש להתקין מכבש לצמצום נפח הפסולת ולאיסוף חומרים שאפשר למחזר. אגף התברואה יכול 

 לדרוש הצבת מכבש או כלי איסוף לצורך מחזור חומרים שונים שהם ברי מחזור גם במקומות נוספים, על פי 

שיקולים מקצועיים.

במבנים חדשים, לא תאושר הקמת ביתן אשפה	 

פינוי במיכלים יאושר בבנייני מגורים עד 42 יח"ד. בניינים עם יותר מ-42 יח"ד יפונו באמצעות דחסן וחדר מחזור 	 

במקרים בהן נדרש פיתרון הכולל דחסן, ידרש ניתוח הנדסי שיוכן על ידי מהנדס המתמחה בנושא פינוי אשפה ועליו 	 

-לכלול תאור מלא של הפתרון המוצע מבחינת נפח , כמות וסוג כלי האצירה, הפרדה לצבעים, הפרדה בהתאם לשימו

שים השונים בבניין, חדר הדחסנית ומסלולי הפינוי.

הנחיות לתכנון חדרי אשפה במבנה. 4
ההנחיות שיפורטו להלן מגדירות את הדרישות לתכנון חדר אשפה. הדרישות שיפורטו להלן הן דרישות מינימום. 	 

לאגף התברואה יש הזכות לדרוש שינויים והגדלת כמות המיכלים בהתאם לשיקול דעתו.

תכנון החדר יתאים לחוק התכנון והבניה, לתקנות ולתקנים המתאימים. מערכות בטיחות בחדר ובסביבתו יותקנו 	 

בהתאם להנחיות יועץ הבטיחות.

בסיום תכנון מערך האצירה בבנין יוגש נספח אשפה לאישור מחלקת התברואה, הנספח יצורף לבקשה להיתר. 	 
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מסתורי אשפה יותרו בבניה צמודת קרקע ועד 4 יח"ד ויותאם לאחסון עגלות בנפח של עד 360 ליטר.	 

מידות המסתור: רוחב ואורך- 1.8 מ', גובה 1.8- מ'.	 

מיקום המסתור יהיה בחזית הצדית בקדמת המגרש או בלא הינתן אפשרות אחרת בגדר הקדמית. לא תאושר חריגת 	 

המסתור מחוץ לתחומי המגרש.

דלתות המסתור יהיו דלתות ברזל עם רפפות או פתחי אוורור. במקרה בו יותקן מסתור הפונה למדרכה, תותקנה 	 

דלתות במסתור הן לכיוון הבית והן לכיוון המדרכה.

על דלת המסתור לכיוון המדרכה יותקן שלט מחזיר אור עם הכיתוב 'מסתור אשפה'.	 

המסתור יכלול נקודת מים וברז מים ונקודת תאורה מוגנת מים בהדלקה מחצר למבנה.	 

רצפת המסתור וקירות המסתור יחופו בקרמיקה.	 

מסתור אשפה. 5

ביתן אשפה. 6
לא יאושר פתרון של ביתן אשפה בבניה חדשה.	 

מידות הביתן לאחסון האשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה על פי גודלם וכמותם, תוך מתן גישה להשלכת 	 

פסולת אליהם ולהוצאתם, גובה החדר יהיה בגובה 2.20 מ' לפחות.

ככלל פתח ביתן האשפה יפנה לחזית צדית וימוקם בנסיגה מקו הבנין הקדמי.	 

דלתות הביתן יהיו דלתות ברזל עם רפפות או פתחי אוורור. גודל הדלת יתאים לכלי האשפה ובכל מקרה לא יקטן 	 

מרוחב של 0.9מ' וגובה של 2.00 מ'.

על דלת הביתן יותקן שלט מחזיר אור עם הכיתוב 'חדר מחזור + חדר אשפה' או חדר מחזור ונייר קרטון ופלסטיק- 	 

בהתאם לייעוד.

אוורור הביתן יעשה על ידי חלון ברזל עליון עם רפפות או פתחי אוורור, ונטה ומזגן 2 כ"ס.	 

הביתן יכלול מדף להנחת קרטונים. המדף יותקן על הקיר הפנימי בגובה 0.5 מ' מפני הרצפה. רוחב המדף יהיה 1.5 	 

מ'.

הביתן יכלול ברז מים וצינור מים עם אקדח. ניקוז מי השטיפה יעשה על ידי משטח משופע במידות 0.8/0.8 מ' עם סף 	 

מכוסה ברשת ברזל.

הביתן יכלול תאורה מוגנת מים עם הדלקה פנימית וחיצונית רב תכליתית )חירום( ותאורה חיצונית מעל לדלת. 	 

חיפוי קירות הביתן יעשה בקרמיקה עד לגובה התקרה.	 

רצפת הביתן תחופה בקרמיקה.	 

יש להבטיח כי  גישה נוחה להוצאת העגלות מהביתן ולהבטיח מסלול פינוי נקי ממפגעים עד למדרכה.	 
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חדר אשפה. 7
מידות המבנה לאחסון האשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה על פי גודלם וכמותם, תוך מתן גישה להשלכת 	 

פסולת אליהם ולהוצאתם, גובה החדר יהיה בגובה 2.20 מ' לפחות.

חדר האשפה ישמש אך ורק להצבת הכלים לאיסוף אשפה כולל פסולת מחזור.	 

חדר האשפה ייבנה כחלק בלתי נפרד מהבניין ובתחום קווי הבניין בקומת הקרקע. במקומות שבהם תהיה נגישות 	 

לרכב הפינוי, יהיה אפשר לבנות את חדר האשפה בקומת המרתף.

ככלל פתח חדר האשפה יפנה לחזית צדית במבנה בנסיגה של מטר אחד ביחס למישור הקיר של הקומה שמעליו.	 

דלתות חדר האשפה יהיו דלתות ברזל עם רפפות או פתחי אוורור. גודל הדלת יתאים לכלי האשפה ובכל מקרה לא 	 

יקטן מרוחב של 0.9מ' וגובה של 2.00 מ'.

על דלת החדר יותקן שלט מחזיר אור עם הכיתוב 'חדר מחזור + חדר אשפה' או חדר מחזור ונייר קרטון ופלסטיק- 	 

בהתאם לייעוד.

אוורור חדר האשפה יעשה על ידי חלון ברזל עליון עם רפפות או פתחי אוורור, ונטה ומזגן 2 כ"ס.	 

החדר יכלול מדף להנחת קרטונים. המדף יותקן על הקיר הפנימי בגובה 0.5 מ' מפני הרצפה. רוחב המדף יהיה 1.5 מ'.	 

החדר יכלול ברז מים וצינור מים עם אקדח. ניקוז מי השטיפה יעשה על ידי משטח משופע במידות 0.8/0.8 מ' עם סף 	 

מכוסה ברשת ברזל.

החדר יכלול תאורה מוגנת מים עם הדלקה פנימית וחיצונית רב תכליתית )חירום( ותאורה חיצונית מעל לדלת. 	 

קירות ורצפת החדר יחופו בקרמיקה עד לגובה התקרה.	 

יש להבטיח כי  גישה נוחה להוצאת העגלות מהחדר ולהבטיח מסלול פינוי נקי ממפגעים עד למדרכה.	 
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מצנחי אשפה. 8
במבנים מעל 10 קומות או מעל 40 יח"ד יחוייבו בהתקנת מצנחי אשפה.	 

מצנח אשפה יתוכנן כמפורט בתקנות התכנון והבניה )בקשה להיתר, תנאיו ואגרות( תש"ל- 1970 חלק ו' אצירת 	 

אשפה וסילוקה מבניין, סימן ד'- העברת אשפה מקומות הבניין לחדר האשפה בקומת קרקע

בבניינים שבהם מתוכנן מצנח אשפה, יגיש המהנדס למכון הרישוי תכנון של מערך האשפה הכולל מצנחי אשפה, 	 

חדרי האשפה, כלי איסוף להפרדת אשפה למחזור לשני זרמים לפחות

הצבת מכולת דחס צבע ירוק 14 קוב עם מתקן גיליוטינה לסגירה בזמן פינוי האשפה.	 

מידות חדר האשפה יקבעו לפי השטח והגובה הנדרשים להצבת מכולות דחסן עם חיישנים אלקטרוניים ומתקן 	 

להרמת עגלה 360 ליטר.

מערך הפינוי יכלול חדר מחזור עם מכבש קרטון עם שני תאים כלובי רשת, ומדף להנחת קרטונים בהתאם להנחיות 	 

יועץ מטעם המבקש. יוצב שילוט אזהרה והוראות היצרן לדחסן בסמוך לדחסן בחדר ומחוצה לו.

ככלל חדר האשפה וחדר המיחזור ימוקמו במרתף הבנין, תוך הבטחת גישה לרכב הפינוי.	 

בכל קומה יבנה חדר קומתי עם פיר לשפיכת האשפה. החדר יתוכנן לפי הנחיות חדר אשפה בגודל שיקבע לפי דרישות 	 

אגף התרואה. דלת החדר תהיה דלת אש.יותקן ברז עם כיור. החדר יחופה בקרמיקה עד לגובה התקרה. בכל חדר 

קומתי תותקן ונטה.

במבנה יתוכנן חדר אשפה לזמן 'גיבוי חירום' בהתאם לדרישה של מחלקת התברואה.	 

קירות החדר מבפנים ומבחוץ יחופו עד גובה התקרה בהתאם לדרישות מחלקת תברואה.	 

רצפת חדר האשפה תבוצע מיציקת בטון בשיפוי 1% הרצפה תצופה באפוקסי או בהתאם לדרישות מחלקת תברואה.	 

הצבת מכולה תעשה ע"ג פסי פלדה המעוגנים לרצפת הבטון בהתאם לדרישות היצרן. בסוף המסלול יותקן מעצור.	 

דלת החדר תהיה דלת גלילה חשמלית עם חריצי אוורור מתאימים.מנגנון הפתיחה יכלול פתיחה חשמלית באמצעות 	 

שלט ופתיחה ידנית עם מפתח.

 על דלת החדר יותקן שלט מחזיר אור בהתאם לייעוד, בנוסף יותקנו שלטי אזהרה והוראות היצרן להפעלת 	 

הדחסניות.

אוורור חדר האשפה יהיה ברמה של 20 החלפות אויר בשעה ומתקן מנטרל ריחות. בחדר יותקנו ונטה ומזגן 4 כ"ס.	 

-החדר יכלול ברז מים גלגלון עם אקדח. בחזית החדר מתחת לדלת ומאחורי המכולה, תבוצע יציקת תעלת ניקוז בשי	 

פוע ומעליה רשת ברזל. ניקוז המים יבוצע בסוף התעלה לתוך מחסום רצפה וסיפון עם כיסוי רשת מגולוונת או ניקל.

יותקנו מתזים בחדר האשפה ו 8  נקודות מאור לשעם חרום. 	 

יותקנו 5 שקעים מוגני מים.	 

בתוך חדר האצירה יותקן מדף צינורות מגלוונים לצורך אחסון בלות ומיכלי אצירה.	 

 החדר יכלול תאורה מוגנת מים , 400 לוקס לפחות עם הדלקה פנימית וחיצונית רב תכליתית )חירום( ותאורה	 

חיצונית מעל לדלת. 

חדרי הדחסניות והמחזור יופעלו על ידי עובד חברת ניהול או איש אחזקה. לא תותר כניסת דיירים לחדרים אלה.	 



הנחיות מרחביות 

86 תברואה

דרישות לעסק למזון. 9
יוקם ביתן אשפה בהתאם לגודר וכמות בתי העסק.	 

מידות המבנה לאחסון האשפה יאפשרו הצבה ותפעול של כלי האשפה על פי גודלם וכמותם, תוך מתן גישה להשלכת 	 

פסולת אליהם ולהוצאתם, גובה החדר יהיה בגובה 2.20 מ' לפחות.

חדר האשפה ישמש אך ורק להצבת הכלים לאיסוף אשפה כולל פסולת מחזור.	 

חדר האשפה ייבנה כחלק בלתי נפרד מהבניין ובתחום קווי הבניין בקומת הקרקע. במקומות שבהם תהיה נגישות 	 

לרכב הפינוי, יהיה אפשר לבנות את חדר האשפה בקומת המרתף.

דלתות חדר האשפה יהיו דלתות ברזל עם רפפות או פתחי אוורור. גודל הדלת יתאים לכלי האשפה ובכל מקרה לא 	 

יקטן מרוחב של 0.9מ' וגובה של 2.00 מ'.

על דלת החדר יותקן שלט מחזיר אור עם הכיתוב 'חדר מחזור + חדר אשפה' או חדר מחזור ונייר קרטון ופלסטיק- 	 

בהתאם לייעוד.

אוורור חדר האשפה יעשה על ידי חלון ברזל עליון עם רפפות או פתחי אוורור. בחדר יותקנו ונטה ומזגן 4 כ"ס.	 

בחדר קרטון תותקן ונטה בלבד.	 

החדר יכלול מדף להנחת קרטונים. המדף יותקן על הקיר הפנימי בגובה 0.5 מ' מפני הרצפה. רוחב המדף יהיה 1.5 מ'.	 

החדר יכלול ברז מים וצינור מים עם אקדח. ניקוז מי השטיפה יעשה על ידי משטח משופע במידות 0.8/0.8 מ' עם סף 	 

מכוסה ברשת ברזל.

החדר יכלול תאורה מוגנת מים עם הדלקה פנימית וחיצונית רב תכליתית )חירום( ותאורה חיצונית מעל לדלת. 	 

קירות ורצפת החדר יחופו בקרמיקה עד לגובה התקרה.	 

יש להבטיח כי  גישה נוחה להוצאת העגלות מהחדר ולהבטיח מסלול פינוי נקי ממפגעים עד למדרכה.	 

יוצב מכבש קרטון עם 2 תאים ויכולת קשירה.	 

תכנון פתרונות אצירה במבני תעשיה ומסחר יבוצעו בתאום עם מחלקת תברואה.	 

בעסקים מעל 300 מ"ר יידרת תאום פרתרונות אצירה מול מחלקת תברואה.	 
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ככלל, החניה בתחום מגרשי המגורים, מסחר והתעסוקה תהיה תת קרקעית בלבד, למעט חניה תפעולית בגב או בצדי 	 

המבנה.

במבנים קיימים, בהם יש חניה עילית קיימת במגרש ותוספת הבינוי היא עד 5% משטח הבניה המותר, ניתן להתיר 	 

 את החניה העילית ובתנאי שתוקם רצועת גינון לשיחים ועצים )גדר חיה( ברוחב 1.5 מ' לפחות בתחום המרווח 

הקדמי.

לכל מגרש תהיה גישת רכב אחת מהכביש ולא תותר הפרדת כניסה ויציאת רכבים לאורך אותו מקטע/רחוב. 	 

שיפוע רמפות בכניסה לחניון או קירות צד – יהיו כולם בתחום קווי הבניין.	 

בסמכות הוועדה לאפשר כניסה נוספת באם יוכח תכנונית שאכן אותה כניסה מחויבת תכנונית , כניסה נוספת לחניה 	 

תתאפשר כל עוד יוכנסו דרכה מינימום 4 חניות מינימום .

במגרש פינתי יחולו הנחיות אלו בכל החזיתות הפונות לרחוב.	 

רוחב הכניסה לחניה לא יעלה על 4.5 מ' ולמגרשים המתוכננים 2 רמפות לא יעלה על 6 מ' .	 

בבתים צמודי קרקע רוחב הכניסה לא יעלה על 3.5 מ'.	 

תינתן עדיפות לרמפה משותפת בין הבניינים .	 

מיקום רחבת כיבוי אש יהיה באזור הכניסה והיציאה לחניון ולא על חשבון חניות ציבוריות נוספות המתבטלות 	 

כתוצאה מתכנון כניסות לחניה הפרטית

רחבת המתנה תתוכנן ככל הניתן במיקום רחבת כיבוי אש , באפשרות הוועדה המקומית לאפשר מיקום רחבה בתוך 	 

קווי הבניין כל עוד לא תהיה פגיעה עיצובית תכנונית ו/או הפחתת כמות צמחיה במרווח הקדמי של הבניין .

-הגישה לחניות וחניונים במגרש פינתי תהיה ככל הניתן מרחובות בעלי רוחב דרך רחב יותר , אך במידה והכניסה לח	 

ניון והחניה תהיה גובלת בדרך תנועה ראשית תתוכנן הכניסה לחניה דרך הרחוב המשני בעל רוחב הדרך הצר יותר.

כניסה לחניון וחניה דרך נתיבי תחבורה ציבוריים יידרש תאום משרד התחבורה . כמו כן לא תאושר כניסה לחניה 	 

מנתיב תחבורה ציבורית ,בסביבת מעברי חציה, תחנות ומפרצי אוטובוסים , וצמתים .  

לא יתאפשר תכנון תמרוני תנועה ועמדות המתנה לחניות מחוץ לגבולות המגרש למעט בצמודי קרקע.	 

כל חניון יחוייב בהתקנת תשתית למערכת טעינה לרכבים חשמליים ליד כל חניה מבוקשת.	 

כל בקשה לחריגה מהנחיות אלו תחייב תאום פרטני	 

בבקשה לבניה חדשה רשאית הועדה המקומית לאשר חניות במתקנים של מכפילי חניה במרתף תחתון בלבד ובשיעור 	 

שלא יעלה על 30% ממספר מקומות החניה הכולל. ניתן לאשר שיעור של עד 35% , רק במקרה שהתוספת של 5% 

תחסוך חפירת מרתף נוסף .

כללי. 1
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חניה לאופנועים ולאופניים. 3

מקומות החניה לאופנועים ולאופניים יעשו על פי התקנות התקפות בעת הוצאת היתר הבניה.	 

תתאפשר חנית אופניים במבני מגורים במחסנים דירתיים.	 

מתקני חניה מכניים בחניונים יעמדו בדרישות " הנחיות לתכנון חניה , פרק ה': מתקנים מכניים בחניונים, משרד 	 

התחבורה" רמת השירות לתמרון תהיה 1 .

מתקנים יותקנו בקומת חניון תת קרקעי  .	 

בבניינים קיימים ניתן להתקין מתקנים מכניים בתחום קווי הבניין. 	 

התקנת מתקנים מכניים במרווח האחורי או הצידי תעשה בתאום פרטני בלבד ובהתאם לפרסום הקלה. 	 

 המתקנים ישולבו באופן אינטגראלי במבנה וכחלק המשכי ואחיד מהמבנה.	 

מעלון לרכב ימוקם בתחום קווי הבניין או במרווח הצדי ובלבד שלא ימוקם בחלקו הקדמי של המבנה. 	 

מתקנים שיתוכננו במרווח הצדי או האחורי יוטמנו ולא יבלטו מפני הקרקע הקיימת .	 

חדר מכונות ומתקנים נלווים שהם חלק ממערכת החניה המכנית ימוקמו בתת הקרקע או לחילופין ימוקמו בקומת 	 

 הקרקע במסגרת קווי הבניין ופתחיהם יפנו לחזית אחורית וצידית , רעש ופליטות מחדרי המכונות לא יחרגו 

מהתקנות המתאימות ובאישור יועץ אקוסטי .

במגרשים בהם הפרש מדרון משמעותי לא תתוכנן רמפת ירידה למרתף ותקן החניה יושלם ע"י חניה רובוטית או 	 

מעלית , תכנון זה יאפשר לעמוד בגובה תקרות המרתף ביחס לחלקות הגובלות .

עמדת המתנה ותמרון יתוכננו בגבולות המגרש.	 

חניה באמצעות מתקנים מכניים. 2
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מחסום בכניסה לחנייה מאושרת ושערי כניסה לחצר )שערי כנף או שערי הזזה( יותקנו בתחום המגרש  ולא יבלטו 	 

ממנו בעת פתיחתם. לא יותרו שערי הרמה ושערי כנף הנפתחים לשטח ציבורי, או למרווח הקדמי )"רצועת הגינון"(.

מספר הפתחים בגדר יצומצם באמצעות איחוד שבילים וכניסות. פתח גישה להולכי רגל ופתח גישה לכניסת רכב 	 

ישמשו גם עבור גישה למתקנים, תשתיות, כיבוי אש וכדו'.

פתח בגדר, למעט שער כניסה לרכב, יורחק מגבול המגרש הצדדי ב-0.3 מטרים לפחות לצורך יצירת ערוגה פנימית 	 

לאורך הגדר.

פתח כניסה להולכי רגל יהיה במיקום שיבטיח גישה מיטבית לכניסה הראשית לבניין וברוחב 1.1 מטרים לפחות.	 

השער והמחסום יהיו בעלי שפה עיצובית אחידה ויעוצבו כחלק אינטגראלי מהגדר. גובה השער יהיה כגובה הכולל 	 

של הגדר.

השערים יהיו ממתכת בגוון אחיד בצבע ובמרקם הכללי של הגדר, הפתחים במבנה או החזית.	 

עמדות בידוק או כירטוס בכניסה לחניון  יהיו כולם בתחום קווי הבניין.	 

שערים ומחסומים. 4

המחסום, ביתן השומר וכדו' לא ימוקמו בתחום המרווח הקדמי.	 

על אף האמור לעיל, שער כניסת הרכב בחניון יהיה מחסום חשמלי שכיוון תנועתו מעלה מטה )הרמה(	 

הפעלת המחסום תיעשה מבניין השומר או באופן אוטומטי לאחר תשלום החשבון וזיהויו האוטומטי במצלמת 	 

השער.

אם לחניון יש כניסה ויציאה בנתיבים נפרדים, יוקמו שני מחסומים.	 

התקנת המחסום בחניון תאפשר להולכי הרגל מעבר חופשי תוך הבטחת שלומם בכניסה וביציאה מהחניון.	 

שער בחניון )מגרש חנייה המופעל ברשיון עסק כחניון(:

ימוקם בתחום קווי המגרש.	 

במקרה של מגרש ריק, יהיה מבנה יביל עשוי מחומר קשיח, יציב, עם חזית במראה אסתטי. בחזית ישולבו פתחים 	 

שיאפשרו תצפית מלאה על נתיב הכניסה לחניון ועל החניון עצמו.

במקרה שהביתן חלק מפרויקט, יש לעצבו כחלק מהנפח הכללי של המבנה, מאותו גימור ובאותו עיצוב.	 

המבנה יאפשר מתן שירות לשני צדדיו: לרכבים הנכנסים ולרכבים היוצאים.	 

המבנה יאפשר כניסה גם לעובד נכה על כיסא גלגלים.	 

יש לחבר את המבנה לחשמל בצורה תקנית ולהתקין בו מזגן.	 

ביתן שומר בחניון. 5


