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שכונת הכרם ג' ,עכו
תכנית מפורטת 313-0333313
 .5כללי
 .5.5הנחיות מרחביות אלה גוברות על הנחיות מרחביות כלליות המאושרות בועדת משנה
מס'  205904מתאריך  57.4.2059והן יחולו על כל השטח הכלול בתחום תוכנית מפורטת
 253-0233352שכונת צפון הכרם ג'.
 .5.2בכל נושא שלא פורט בהנחיות אלה יחולו הנחיות כלליות.
 .5.3על בקשה להיתר הטעונה הנחיה פרטנית לפי חלק  2להחניות מרחביות יחולו הנחיות אלה למעט בקשות להיתר
בייעוד :דיור מיוחד מסחר ותעסוקה; מסחר ותעסוקה; מבנים ומוסדות ציבור; שטחים פתוחים ומוסדות ציבור;
ושטח ציבורי פתוח ,שבהן נדרש לקבל הנחייה פרטנית.
 .5.4נספח א' – תכנית פיתוח
למסמך הנחיות זה מצורפת תוכנית בינוי ופיתוח מגרשים בקנ"מ  5:100המהווה חלק אינטגרלי
מההנחיות המרחביות ומורכבת מ 3-תשריטים בנספח א':
 .5תכנית פיתוח חלק  5לתאי שטח 75 ,31 ,35 ,30 ,21 ,22 ,56 ,51 ,51 ,54 ,53 ,52 ,55 ,7 ,3 ,2 ,5
74 ,72 ,A43 ,B43 ,44 ,41 ,49 ,A47 ,B47 ,A41 ,B41 ,13 ,14 ,11 ,19 ,95 ,97 ,91 ,96 ,70 ,
 .2תכנית פיתוח חלק  2לתאי שטח ,90 ,36 ,31 ,37 ,31 ,34 ,33 ,32 ,26 ,24 ,23 ,25 ,20 ,9 ,1 ,4
,A40 ,B40 ,A45 ,B45 ,A42 ,B42 ,A43 ,B43 ,A46 ,B46 ,10 ,A15 ,B15 ,13 ,17 ,16
73 ,99 ,91 ,94 ,93 ,92
 .3תכנית פיתוח חלק  3לתאי שטח A12 ,B12 ,11 ,39 ,27 ,50 ,6 ,1
תכנית הבינוי והפיתוח הינה מחייבת.
.5.1נספח ב – חוברת פרטים מחייבים
פרטי הביצוע יבוצעו על פי נספח ב' – נספח פרטים מחייבים.
 5.9נספח ג' – כללים להכנת סקר עצים
כללים להכנת סקר עצים וטבלת ערך חליפי ,מאת משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,אגף יער ואילנות( ,תאריך עדכון:
 )55.01.59מצורף להנחיות אלה כנספח ג'.
 5.7נספח ד' – תכנית תנועה וחניה
 .5תכנית תנועה וחניה חלק  5לתאי שטח 75 ,31 ,35 ,30 ,21 ,22 ,56 ,51 ,51 ,54 ,53 ,52 ,55 ,7 ,3 ,2 ,5
74 ,72 ,A43 ,B43 ,44 ,41 ,49 ,A47 ,B47 ,A41 ,B41 ,13 ,14 ,11 ,19 ,95 ,97 ,91 ,96 ,70 ,
 .2תכנית תנועה וחניה חלק  2לתאי שטח ,90 ,36 ,31 ,37 ,31 ,34 ,33 ,32 ,26 ,24 ,23 ,25 ,20 ,9 ,1 ,4
,A40 ,B40 ,A45 ,B45 ,A42 ,B42 ,A43 ,B43 ,A46 ,B46 ,10 ,A15 ,B15 ,13 ,17 ,16
73 ,99 ,91 ,94 ,93 ,92
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 .3תכנית תנועה וחניה
A B
 5.1מסמכים להגשה לבקשת מידע תכנוני להיתר
בנוסף לממכים הנדרשים כתנאי לפתיחת בקשה למידע להיתר עפ"י תקנות התכנון והבניה (רישוי בנייה) ,תשע"ו –
 ,2059כל ייזם לו הוקצה מגרש על ידי רשות מקרקעי ישראל ,טרם הגשת בקשה למידע להיתר מחוייב לפנות לגורם
המפתח לקבלת תוכניות ,תשריטים ,המתייחסים לתשתיות המזינות את המגרש ,כניסות/יציאות מהמגרש וכד' .רק
לאחר מכן יפנה הייזם לקבלת מידע תכנוני להיתר ,ויצאף עותק מהחומר שהתקבל מהגורם המפתח לועדה המקומית.

כללי
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העיר
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 23הבניין בנוף העיר – לכל בניין משקל בעיצוב הנוף העירוני – חובת הגשת הדמיות
יש להתחשב במבטים רחוקים וקרובים אל הבניין ממקומות שונים בעיר.
הבניין הינו חלק מהנוף העירוני ואמור להשתלב בו באופן התורם לנוף העירוני.
בניינים גבוהים במיוחד נצפים ממקומות קרובים ורחוקים יותר בעיר ,ומשמשים כנקודות ציון והתמצאות ,לכן,
יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לאיכותם העיצובית.
 .2.5יש לבחון את נושא הניראות ע"י הצגת הדמיות הבניין בסביבה הקרובה והרחוקה ו"שתילתו" בתמונות,
מנקודות שונות בעיר ובסביבה הקרובה (ראו דוגמא בסעיף  2.4להלן).
ניתוח זה יוצג לאגף התכנון ולוועדות כחלק בלתי נפרד ממסמכי הבקשה להיתר.
הדמיות המבנה יצורפו להגשת הבקשה להיתר ויתייחסו:
א .רקע הבניינים האחרים הנכללים במתחם ששווק ליזם
ב .יתר המבנים המתוכננים בתכנית אשר יוצגו באופן סכמתי ע"פ נפח בניה וגובה מותרים ,או ככל
שאושרו בקשות להיתר  ,או ניתנו היתרי בניה ,יוטמעו קבצי הדמיות של המבנים במתחמים הסמוכים.

למרות מרחקם הרב ,המגדלים נראים היטב באופק.

נוף הבניינים כמרקם מגובב ובלגאן חזותי

העיר

המבנה הגבוה בולט בחזיתו המבולגנת ומאפיל על
המבנה הקרוב יותר ,בעל החזית הנקיה
והמסודרת.

המבנה הגבוה והחריג בסביבתו נצפה ממרחק רב
ומשמש נקודת התמצאות וכאייקון עירוני
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 .2.2ההדמיות יוגשו כמבטים ממפלס הרחוב ומנקודות מבט של מבנים קיימים או מתוכננים בסביבת המבנה
הכלול בבקשה למידע מפורט.
 .2.3עצים בהדמיות יסומנו ע"פ עצים קיימים ועצים מוצעים בתוכנית הבקשה למידע פרטני /בקשה להיתר.
 .2.4מוצגת בזאת דוגמא של נקודות מבט נדרשות לצורך הצגת הדמיות בבקשה למידע פרטני /בקשה להיתר.

העיר
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השכונה
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 23השתלבות במערך השכונתי
 .3.5הפניית חזיתות המבנים תהיה במקביל ובניצב לקווי הרחוב ,על מנת לייצר חזית רציפה ומרקם שכונתי
אחיד והרמוני.
 .3.2חזית הכניסה הראשית וחזיתות ראשיות
חזיתות ראשיות יקבלו דגש מיוחד המבטא את חשיבותן בנראות המבנה.
החזית בו ממוקמת הכניסה הראשית למבנה היא חזית הכניסה הראשית של המבנה .עיצובה יבטא את
חשיבותה כחזית הפונה לרחוב הראשי ובה הכניסה הראשית למבנה.
חזיתות ראשיות נוספות – הן החזיתות הפונות לרחובות ניצבים לרחוב בו ממוקמת הכניסה הראשית למבנה,
וחזיתות הפונות לשצ"פים
ראו סימון חזית הכניסה הראשית וחזיתות ראשיות בסעיף .3.1

השכונה
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 .3.3שצ"פ  -מקור להפנייה ופתיחות
כאשר המגרש נמצא בסמיכות לשצ"פ ,על המתכנן להתייחס לחזית הפונה לשצ"פ כחזית ראשית בעל משקל
משלים לחזית הכניסה הראשית.

 .3.4מבנה פינתי  -תמצית המפגש בין שני רחובות
למבני הפינה חשיבות רבה .הבניין מהווה סיומת לשני רחובות ,שלעיתים שונים באופיים ,ובחשיבותם
העירונית.
ניתן לייצר התייחסות צורנית לפינת רחובות ,ע"י נסיגת המבנה או שימוש בהתעגלות
שהינה חלק אינטגרלי מצורת המבנה ,ולא יחידה השונה בחומריותה או בצורתה.
יש להתייחס להיבטים המתוארים לעיל בתכנון המגרשים:
40B ,45B ,42A ,44 ,41 ,47B ,41A ,10

המבנה הפינתי החדש משתלב בקווים הברורים ובמקצב של חזיתות הרחובות ,ומתייחס
לגבהי המבנים לאורך כל אחד מהם

הבניין אינו מתייחס כלל לפינה –
הן בהפנייתו האלכסונית ,והן
בחזיתות האטומות

הרחוב

שתי חזיתות הבניין נפגשות בפינה העגולה המחברת
וממשיכה את הרצף ביניהן.
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 .3.1להלן סימון חזיתות הכניסה הראשויות והחזיתות הראשיות של המבנים בתוכנית  -מחייב
מבנים ומגרשים שלא סומנה בהם חזית ראשית ,משקל החזיתות יהיה שווה.

הרחוב
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הרחוב
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 20חזית הרחוב  -כמכתיבת התייחסות תכנונית
תכנון הבניין יתייחס למבנים הסמוכים לו ולמבנים בצידו האחר של הרחוב .זאת ע"י שימוש בכלים אדריכליים
כמו מקצב ,פרופורציות ,גובה קומת הקרקע ,כניסה לחניה ,גובה הגדר וסוגה ,חומרי גמר (ראו פירוט בסעיפים
הבאים).
 .4.5המרווחים הצידיים בין הבניינים ברחובות המתוכננים מתקיים רצף מרקמי .יש לשמור על
המרווחים המתוכננים על מנת לשמור על הרצף ,ולהימנע מהפסקות בניה משמעותיות.
 .4.2המרווח המינימלי יהיה בהתאם לקווי הבניין כל עוד הוא אינו פחות מ 5/3-הגובה
המתוכנן של המבנים הסמוכים (המרווח הגדול מבין השניים).
 .4.3אורך חזיתות בנויות  -יישמר אורך אופייני של חזיתות המבנים ע"פ עקרונות הבינוי
שבתוכנית המפורטת .אין לשנות מאפייני רוחב חזיתות המבנים לעומת הרוחב שנקבע בתוכנית המפורטת.

הגבהים הזהים של הבניינים והחזיתות הדומות מקנים לרחוב אופי
ושפה אחידים ותחושה נעימה

על אף המרחק בין המבנים ,השמירה על פרופורציות
דומות והצמדות לקו מגרש מקנה לרחוב חזות
אחידה ,אסתטית ונעימה

הרחוב

למרות השוני בעיצוב החזיתות המבנים
שומרים על פרופורציות ,מקצב ודפוסי
פתחים דומים היוצרים רצף רחוב נעים
והרמוני

החזית לרחוב והפרופורציות השונות של הבניין החדש
קוטעות את רצף הרחוב

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו
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 25בניינים שכנים  -הצמדות לקו בניין קדמי2
.1.5

הבניין יתיישר עם קו הבניין הקדמי אשר נקבע ברחוב בו הוא נמצא ,ויקביל לרחוב ,ללא שבירות וזויות

.1.2

משתנות .היצמדות לקו סימון קדמי – חובה.
שתי הקומות העליונות בכל בניין תהיינה בנסיגה של לא פחות מ 3-מ' מצד הבניין בו ממוקמת הכניסה
הראשית.

בשל סיבובו הבניין החדש מפסיק את רצף הרחוב

אחידות קו הבניין משני צידי הרחוב ,לרבות בקומה המסחרית ,מקנה
לרחוב אופי אחיד ואינטימי

הרחוב

למרות החזיתות השונות ,היצמדות המבנים ברחוב
לקו בניין זהה יוצרת דופן רחוב אחידה והמשכית

בניגוד לרצף המבנים המפנים חזית שלמה לרחוב ,המבנה
מסובב ומפנה את פינתו ,וקוטע את דופן הרחוב הרציפה

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו
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 2.חזית מסחרית והשתלבות ברוח הרחוב
לשם יצירת חזית רחוב מסחרית אחידה ,מסודרת ונגישה ,ישנה חשיבות רבה לשמירה על רציפות חתך הרחוב.
המבנה החדש יתאים את עצמו לתכנון השכונה ,תוך התייחסות לגובה הקומה ,חומרי הגמר ,אופן יישום השילוט,
וכדומה.
הנחיות מפורטות לתכנון חזיתות מסחריות מתואמות  -ראו בהמשך.

מקצב העמודים ,הריצוף הזהה ואופי עיצוב ויטרינות
העסקים יוצרים אחידות לאורך הרחוב.

למרות חומר החיפוי המשתנה בחזית המסחרית,
נשמרת האחידות בגודל הפתחים ,גובה קומת
הקרקע ורצועת השילוט.

השילוב של החזית מסחרית בקו אפס (משמאל) עם החזית
המסחרית בנסיגה עם קולונדה (מימין) יוצר תחושת חוסר
אחידות לאורך הרחוב.
.

הרחוב

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו

15

 .9.5חזית מסחרית בקו אפס  -אחידות וקריאות
בתכנון החזית יש לכלול את כל המרכיבים הנראים ,כגון  -קירוי והצללה ,מיקום שילוט
העסקים ,ניקוז וכדומה.
החזית תהיה אחידה לכל אורכה ,ותהיה מתוכננת בהתאמה לחזיתות השכנות לה.
אמצעי ההצללה לחזית המסחרית יהיה כדלהלן:
א .בחלקה העיקרי של החזית המסחרית יתוכנן גגון קונזולי.
הצללה קבועה תותר מחומרים איכותיים כחלק מעיצוב המבנה הכולל.
חובה להצליל כניסות בהצללה קבועה.
ב .במקומות בהם נדרשת גמישות תכנונית לגבי חלוקת בתי העסק ופתרון ההצללה ,תתוכנן הצללה קבועה
המאפשרת גמישות במיקום הכניסות לבתי העסק.
ג .תותר הקמת סוכך זרועות מתקפל בגוון התואם לחומרי הגמר של המבנה והרחוב הצמודים אליו
ולהצללה הקבועה .תוספת הסוככים המתקפלים יותרו ובלבד שיתוכננו בצורה זהה לאורך הרחוב
וימוקמו בגובה אחיד .בתכנון כולל למבנה מסחרי ,יש לפרט פתרון כולל לסוככים בבקשה להיתר כוללת
למבנה.
ד.

לא יותר להציב גגון קבוע מבד על מסגרת פלדה או כל גגון קל קבוע אחר.

ה .לאחר אישור פרטי הסוככים בהיתר הבניה ,תותר הקמתם ,פירוקם והקמתם מחדש בהתאם לפרטים
שבהיתר הבניה וזאת בפטור מהיתר.
כל בקשה להיתר למבנה מסחרי תפרט באופן מפורש בתוכנית הראשית האם מבוקשת הקמת סוככים
מתקפלים ,ואם כן הבקשה תכלול את פרטיהם.
המפורט בהיתר הבניה מחייב .שינוי מההיתר מחייב היתר בניה כולל למבנה לסוככים מתקפלים כאמור
לעיל.

הרחוב
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 29.2שילוט מסחרי
תכנון החזית יכלול הגדרת מקום ייעודי לשילוט  -חובה .המיקום המוגדר יבטיח נראות גבוהה של השילוט
מהמדרכה ומהמיסעה ,ויתייחס לשאר האלמנטים בחזית ,כהצללות ,סוככים מתקפלים ומערכות שונות .כמו כן
יש להתייחס לתאורת השילוט ,ולבצע את ההכנות הנדרשות לכך באופן מוסתר.
 .9.5כל השילוט בחזיתות המסחריות לאורך הרחובות יהיה תחום ברצועה ברוחב  5מ'
בגובה  10ס"מ מעל לפתח.
 .9.2גובה מסגרת השילוט יהיה  10ס"מ ,בעוד הרקע יהיה בגוון המבנה או בגוון אפור בהיר.
 .6.3הצללה באמצעות סוכך מתקפל/גגון קבוע במקרה ותתבקש ,תתוכנן בתחום  10ס"מ בין הפתח לבין השילוט.
 9.4לא יאושר שילוט מסוג "קופסאות אור".

הגדרה ברורה של מיקום השילוט ,גודל
מסגרת קבוע וצבע רקע אחיד מקנים
קריאות
וסדר

השילוט מפוזר בחזית וללא אחידות בגודל
המסגרות והלוגואים.

,
.
.

לחזית המסחרית.

מיקום השילוט על גבי הסוככים
השונים זה מזה בצורתם ובצבעם,
יוצר חוסר קריאות ורעש ויזואלי.
לחזית המסחרית.

הרחוב

שילוט אחיד ונקי לאורך החזית ,המאפשר שילוב
תאורת לילה הן ברקע והן בלוגואים.

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו
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 .9.3שילוט נוסף במבנה מסחרי
 .9.3.5לא תותר הצבת שילוט על גבי גגות המבנים.
 .9.3.2שלטים מוארים יופנו לרחוב במפלס הרחוב.
 .9.3.3במבנים מסחריים בתאי שטח  53ו 54-יותר שילוט נוסף על מבנה הפונה לחזית .השילוט יהיה בעל אופי ממותג,

מעוצב ופיסולי.
 .9.3.4שילוט שאינו ממוקם ברצועה לאורך חזית המשכית של בתי עסק וממוקם על חזיתות המבנה בגובה ,יאושר
אך ורק לאחר הצגת שילוב השילוט בעיצוב המבנה ,ובעיצוב חזיתות הרחוב ,וככל שיכלל בתוכנית ראשית של בקשה
להיתר.

הרחוב

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו
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 .9.4פריקה וטעינת סחורות  -ללא הפרעה לרחוב
תכנון החניות התפעוליות לצורכי המסחר ייקח בחשבון את צורכי הולכי הרגל וישמרו על
מעבר חופשי ובטוח במדרכות
מיקום החניות התפעוליות יהיה נגיש ונוח לספקים ,וייצר הפרעה מינימאלית לרחוב ,לתנועת
כלי הרכב ולהולכי הרגל.
הפריקה והטעינה תתבצענה בתוך המגרש וכיוון הכניסה לאזור התפעולי לא יהיה
לחזית הרחוב ,ראו פירוט להלן בפרק  - 4חזית הרחוב.
חצר משק של פריקה וטעינה של בתי עסק לא תפנה לרחוב.

פלישה לתחום הכביש וחסימתו ,עקב חוסר תכנון מוקדם
של פתרונות פריקה וטעינה של סחורות.

הרחוב

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו
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 21בדיקת משטר הרוחות במגדלים  -תנאי ליצירת נוחות אקלימית
השינוי במשטר הרוחות ,בעקבות בניית המבנים ,לא יגרום לירידה מתחת לרמת הנוחות המקובלת ,במפלס
הרחוב ובכניסה לבניינים.
יידרש להציג חוו"ד ונספח בנושא כחלק מהבקשה להיתר.
מגרשים בהם תידרש בדיקה של משטר הרוחות הם:
64B ,65A ,62 ,64 ,25 ,25A ,25B

הרחוב
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 21חישוב הטלת צל במגדלים  -בסיס לשמירת נוחות אקלימית
הבינוי המוצע בתוכנית המפורטת ובתוכנית פיתוח המגרשים נבדק בהתייחס להיבט של הטלת צל ע"י מגדלים
ושמירת נוחות אקלימית והוא מחייב.

הרחוב
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 27עצים  -כללי
הנחיות מרחביות אלה מפרטות וקובעות את התנאים בנושא שמירה ,העתקה ,כריתה ונטיעה של עצים בוגרים
לפי סעיף  541ד' בתיקון  505התשע"ד לחוק התכנון והבנייה.
ההנחיות מיועדות לפרט ,לעדכן ולהשלים את מדיניות התכנון על פי תיקון  16לחוק התכנון והבניה ,נוהלי פקיד
היערות.
ההנחיות חלות על כל עבודות הנטיעה ,הכריתה ,העתקת העצים וההעברה הנדרשות בהליך רישוי בנייה .מילוי כל
הדרישות המפורטות בפרק זה הוא תנאי לקבלת היתר בנייה.
 26.5מטרות
 .5שמירה על עצי העיר הקיימים מפגיעה ,מכריתה או מהעתקה.
 .2הגדלת מספר העצים בעיר.
 .3שיפור איכות הסביבה בנושאים הבאים  :הגדלת שיעור ההצללה ,שיפור חזות העיר ,שיפור איכות
האוויר ,הפחתת דו תחמוצת הפחמן ,הקטנת אפקט "אי החום העירוני" ,הפחתת רעש ,יצירת סביבות
חיים לבעלי חיים ,טבע עירוני ,ועוד.
 .4איפיון ועיצוב המרחב הפתוח הפרטי והציבורי בשכונה  /בעיר.
ראו הנחיות בתחום המגרש.

הרחוב
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 250חזית הרחוב  -שימוש נרחב בפתחים גדולים
חזית פתוחה כלפי הרחוב מאפשרת קשר עין בין הדיירים לרחוב ,ומשרה תחושת ביטחון גדולה על הולכי הרגל
והשוהים בחצר הבניין.
א .על חזית המבנה הפונה לכיוון הכניסה הראשית למבנה להיות בעלת אחוז גבוה של פתחים מסך שטח
החזית .הפתחים יהיו גדולים וייצרו חזית מאווררת ומזמינה.

החזית הראשית האטומה מפנה את גבה לרחוב,
וגורמת לתחושת ניכור וכבדות.

הרחוב

חזית קדמית שקופה כמעט לחלוטין ,ונעימה יותר
להולכי הרגל ברחוב.
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 255גדר היקפית – מפרידה ומקשרת
לנראות והקשר בין הרחוב וחצר הבית חשיבות רבה בחיזוק תחושת המרחב הירוק של הרחוב ,בשיפור תחושת
הולך הרגל ברחוב ,במניעת פשיעה ,ועוד.
הגדר ההיקפית תהיה נמוכה ,כך שיתאפשר מבט פתוח בין הרחוב והגינה בקדמת הבניין .גובה הקיר הבנוי  -עד
 10ס"מ .הקיר יהיה מחופה באבן טבעיתבגוון בהיר ,האבן תהיה מסוג אבן גיר קשה (דולומיטית) כדוגמת אבן
עצמון בעיבוד מוטבה.
סוג הצמחיה יהיה בהתאם למצוין בהנחיות אלה.

גדר אבן אטומה וגבוהה ,המונעת קשר עין בין
הגינה לרחוב ,ומנתקת פיסית וויזואלית את
הבניין והגינה מהמערך השכונתי .תחושת אלימות
וסגירות ברחוב.

הגדר הנמוכה מאפשרת מבטים בין החצר
לרחוב ,ומאפשרת להולכי הרגל ליהנות מהגינה
הירוקה ומתחושת מרחב.

הרחוב

שמירה על גדר בפרופורציות וחומרים זהים/דומים מבניין
לבניין מקנה אופי אחיד ומאחד לרחוב .הרחוב נהנה מהירוק
של הבית.

גדר עץ/פלסטיק אינה קשיחה ועמידה דיה ,ולכן מתחילה
להתבלות ולהישבר במהירות יחסית.
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הרחוב
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 252הכניסה הראשית למבנה
 252.5מיקום:
מפלס הכניסה הראשית למבנה יהיה מפלס הכניסה הקובעת  -מיקומו המחייב מסומן בתשריט תכנית
בינוי ופיתוח המצורפת להנחיות אלה .בנספח א' .הסימון מבטא את הרחוב אליו תפנה הכניסה הקובעת
ואת מיקומו העקרוני ביחס למבנה.
רשות רישוי רשאית להתיר הסטה של מיקום הכניסה הקובעת למבנה להולכי רגל ,בסטיה של עד  1מ'
מהסימון בנספח א ,ובלבד ששוכנעה שאין בכך כדי לפגוע בעיצוב הרחוב ובמיקום תשתיות לאורכו .כל
שינוי של תשתית לצורך אישור הסטיה יבוצע על חשבון מבקש ההיתר .בקשה להסטת מיקום הכניסה
יש להגיש בעת הגשת בקשה למידע תכנוני להיתר.
 .52.2מפלס הכניסה הראשית  -הכניסה הקובעת למבנה
א .מפלס הכניסה למבנה יהיה כמפלס המדרכה המתוכננת בנקודת הכניסה (התחברות ישירה ללא מדרגות)
ועד מקסימום  10ס"מ מעל מפלס המדרכה הנ"ל.
ב .על אף האמור לעיל תותר הגבהה של מפלס הכניסה הקובעת למקסימום גובה מותר המסומן על גבי
תוכנית בינוי ופיתוח – נספח א.

המגרש

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו

26

 213גדרות וקירות הפרדה
 .53.5בבנייני מגורים יש להקים גדר בגבול המגרש הפונה לרחוב ,למעט במקרים הבאים:
א .מול חזית מסחרית שבה המרווח הקדמי צורף לשטח המדרכה.
ב .שטחים פרטיים פתוחים שהם חלק ממגרש המגורים אשר בהם יש מעבר חופשי לציבור או שטחים
הנמצאים בתחום זיקת הנאה.
ג .במקרה של שטח מגרש הנמצא בתחום זיקת הנאה תוצב גדר הגבול בקצה תחום הזיקה לכיוון המגרש.
ד .השטחים המפורטים בסעיף א ו-ב לעיל ירוצפו ויגוננו כחלק המשכי של המדרכה ופיתוח הרחוב.
 .53.2בבנייני מגורים משותפים הקיר הגובל ברחוב יהיה בנוי ומחופה אבן טבעית מסוג אבן גיר קשה (כדוגמת
אבן 'עצמון' או שו"ע) בעיבוד מוטבה בגוון אפור בהיר בהתאם לפרטים המחייבים בנספח ב' .גובה קיר הגובל
ברחוב לא יעלה על  0.1מ' ממפלס הרחוב.
 .53.3בחזית המבנה הפונה לרחוב (כניסה ראשית  +רחובות ניצבים לה) בין חזית הלובי הפונה לרחוב לבין
המדרכה לאורך המגרש יתוכנן שטח מגונן ונטוע אשר יגשר על הפרשי המפלסים בין המגרש והמדרכה .בשטח זה,
הנמצא בתחום המגרש יותר למקם ריהוט גן ,גינון ,ופתרונות לגישור על הפרשי גובה קלים .לא יותרו בקטע זה
גדרות או קירות מעל גובה של  0250מטר2
 .53.4גדר הצד בין מגרשים שכנים הגובלת במרווח הקדמי של המגרש תהיה גדר בנויה מחופה אבן כדוגמת הגדר
הגובלת ברחוב וגובהה יהיה כגובה הגדר הגובלת ברחוב ( 0.1מ') לאורך של  1מ' לפחות.
 .53.1גדר בין מגרשים שכנים ,בין גינה משותפת של מגרש המגורים לשצ"פ ובין הגינה המשותפת של מגרש
המגורים למיסעה תהיה עשויה מפרופילי פלדה מגולוונת בחתך מלבני בגוון אפור בהיר כמתואר בפרטים
המחייבים בנספח ב' .גובה הגדר יהיה  0.9מ' למעט מקרים שבהם תוצב הגדר בגבול הפרדה מפלסית של  0.9מ'
ומעלה וגובהה יהיה  5.5מ' כנדרש ע"פ תקן .הקטע הממשיך את הגדר במרווח הקדמי יהיה כמתואר בסעיף .53.4
לעיל.
 .53.9גדר מגרש פרטי הגובלת בשביל מעבר ציבורי לשצ"פ תהיה גדר בנויה ומחופה אבן טבעית מסוג אבן גיר
קשה (כדוגמת אבן 'עצמון' או שו"ע) בעיבוד מוטבה בגוון אפור בהיר בהתאם לקיר הבנוי הגובל בחזית הרחוב ועל
פי הפרטים במחייבים בנספח ב'.
 .53.7תחום הגינות הפרטיות של דירות גן יוגדר ע"י קירות גדר בגובה  5.10מ' לפחות ולא
יותר מ 2.20 -מ' .קירות הגדר יהיו עשויים פלדה או אלומיניום ויבוססו על גבי קיר בנוי מחופה אבן בגובה  0.1מ'
בהתאם למתואר בסעיף  53.50ועל פי המפורט בחוברת הפרטים בנספח ב'.
 .53.1מדידת גובה הגדר תתבצע לכל אורכה ותשמור על הגבהים הנ"ל .גדרות אופקיות לא יעברו את מקסימום
הגובה המוגדר לעיל.
 .53.6סוג הגדר וחומרי הגמר:
א .קירות הגדרות הבנויים יהיו
מחופים אבן טבעית מסוג אבן
גיר קשה (דולומיטית) כדוגמת
אבן 'עצמון' עו שו"ע בגמר
עיבוד מוטבה ובגוון אפור
בהיר .ראה פרטים מחייבים
בנספח ב'.

המגרש
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 .53.50תותר הקמת גדרות עשויות מתכת ובלבד ויתקיימו התנאים הבאים:
א .גדר המתכת תותקן על גבי קיר בנוי שגובהו המינימלי יהיה  10ס"מ .הקיר יהיה מחופה באבן גיר קשה
(דולומיטית) בעיבוד מוטבה ומעליו חיפוי קופינג תואם ,כדוגמת הגדר הגובלת ברחוב.
ב .בגדרות חצר פרטית הגדר תשמור לכל גובהה על אטימות ופרטיות הדיירים.
ג .עיבוד וגימור המתכת יהיו עמידים בסביבה ימית ומשולבים בעיצוב המבנה.
ד .לא תותר התקנת גדר אסכורית או גדר פח פשוטה .תותר התקנת גדר אלומיניום
בגוונים תואמים את גווני הקירות/חיפוי המבנה ,או גדר מפלדה מגולוונת
מאלמנטים ריבועיים אנכיים או אופקיים בחתך מקסימלי של  51/51מ"מ ,צבועים
בגוון המשתלב בעיצוב הבניין.
 .53.55קירות תמך  -חומרי הגמר יהיו מאבן בהתאם לקיר הגדר ויחויבו בקופינג עליון.
 .53.52מצ"ב למסמך זה פרטי גדרות מחייבים -נספח ב'.
 .53.53כל פרטי הגדרות והקירות יהיו אחידים בכל מתחם ,בצורה ובגוון ,בהתאם לפרטים
בחוברת הפרטים המחייבים (נספח ב') ולמפורט במסמך זה.
 .53.54יש להגיש כחלק מהבקשה להיתר בניה בתכנית הראשית ("הגרמושקה") :פריסת קירות ,מעקות
סביב כל מגרש בקנ"מ  5:500תוך התייחסות למפלסים של המגרשים השכנים וע"פ
הפרטים המאושרים לשכונה.
 .53.51החובה להתאמת פרטי הפיתוח (גדרות ,קירות מעקות וכו') בשטח לפרטים
להיתר חלה על אדריכל הפיתוח של הבניין ,או המגרש.
 .53.59יש למקם את המתקנים שהתקנתם נדרשת בכפוף לחיוב של רשות מוסמכת (חברת חשמל,HOT ,
סלקום ,תאגיד המים וכדומה) לאורך גבול המגרש כחלק מקיר הגדר ובהתאמה לחומרי קיר הגדר ולשיטת
הביצוע של הקיר ,הכל ע"פ הפרט האדריכלי בנספח המצורף.

המגרש
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 254שערים ,מחסומים ושבילים
 254.5כניסת הולכי רגל
א .כניסה ראשית להולכי רגל מכיוון הרחוב אל לובי מבנה המגורים תבוצע ללא שער
הפרדה .מיקום הכניסה ע"פ סימון בתוכנית בינוי ופיתוח ראו הוראת גמישות לעיל.
ב .כניסה/יציאה לשביל ציבורי/מעבר ציבורי/שצ"פ תמוקם ע"פ הסימון בתוכנית הבינוי והפיתוח .בכל
מקום שמתאפשר תתוכנן גישה ממבנה המגורים וחצר המגורים לשטח ציבורי פתוח דרך שביל ציבורי
ולא ישירות מהמגרש את השטח הציבורי הפתוח.
ג .גישה לפחי אשפה ,פחי מיחזור ,אריזות וכד' תהיה באמצעות שביל ישירות ממבנה המגורים.
ד .שבילים פנימיים  -תתוכנן כניסה בטיחותית ונגישה מאזורי החנייה אל הכניסה
הראשית למבנה המגורים או אל כניסה משנית תוך שמירה על מרווח גינון מינימלי של  5.1מ' מגדרות
של חצרות פרטיות .יתוכננו שבילים המחברים בין חלקי הפיתוח השונים של המגרש.
ה .כניסה לדירות גן תהיה מתוך לובי המבנה ולא ישירות משטח החצר.
 254.2כניסת כלי רכב פרטיים ואופנועים לחניה
א .כניסת כלי רכב פרטיים לחניה במגרשים תהיה מהמקומות המסומנים בתכנית בינוי ופיתוח .כמות
הכניסות ומיקומן מחייבים.
ב .תותר הקמת מחסום מתרומם בכניסה לחניון ובלבד שהשער לא יחסום חניות אורחים ומבקרים
(בשימוש מסחרי  500%מהחניות ע"פ התקן ובשימוש מגורים כל חניה שתבוצע מעבר למפתח של 5.1
מקומות חניה לכל יח"ד).
ג .בכניסה לחניון עילי תותר התקנת מחסום מסוג 'שער מתרומם'.
ד .שערי כנף או שערי הזזה יותקנו בתחום המגרש ולא יבלטו ממנו בעת פתיחתם .לא יותרו שערי הרמה
ושערי כנף הנפתחים לשטח ציבורי .בסביבתם.
ה .תותר כניסה לחניון תת קרקעי דרך מחסום מתרומם או דלת שער ובלבד שהשער יהיה שקוף
ובטיחותי.
ו .תכנון דרך גישה לחניון ייקח בחשבון בטיחות הולכי רגל במגרש וגישת הולכי רגל בין החניון העילי
והתת קרקעית.
 .54.3כניסת רכב חירום ורכב תפעולי
א .כניסת כלי רכב פרטיים לחניונים תשמש גם עבור כניסת רכב חירום (דרך גישה אל
רחבת היערכות על כל המשתמע מכך ובהתאם לנדרש בתקן) ורכב תפעולי לפינוי
אשפה ,גזם וגרוטאות .דרך הגישה תכלול גם אפשרות תמרון ויציאה של כלי רכב
אלה.
 .54.4כניסה לאופניים
א .יתוכנן מעבר מסודר ,נוח ובטיחותי מחדר חניית אופניים בתוך המבנה אל הרחוב
והשבילים .התכנון יקח בחשבון היבטים בטיחותיים והפרדה בין הולכי רגל לרוכבי אופניים.
 .54.1כל פרטי השערים ,שבילים ,כניסות רכב ,אופניים והולכי רגל יהיו אחידים בכל מתחם,
בצורה ובגוון ,בהתאם לפרטים בחוברת הפרטים של השכונה ולמפורט במסמך זה.

המגרש
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 .51.5עצים – הנחיות תכנון במגרשים
 .5בכל מגרש  51%לפחות משטח המגרש יהיה שטח אדמה טבעית אשר אין מתחתיה מחסום כגון קומת
מרתף ,צובר גז ,מיכלים מוטמנים וכד' ,אשר יאפשר נטיעת עצים ,צמיחתם והתפתחותם הטבעית .יש
להבטיח מיקום האדמה הטבעית סביב המגרש באופן שיאפשר פיזור העצים בחלקי המגרש השונים.
 .2קביעת כמות העצים :כמות העצים הבוגרים במגרש ,בין אם עצים לשמירה או עצים
שיינטעו במגרש ,תהיה לפי מפתח של עץ בוגר מאוקלם לשתילה עבור כל  10מ"ר של שטח מגרש פנוי על
גבי אדמה טבעית ועבור כל  70מ"ר ביתרת שטח המגרש הפנוי.
 .3מרחק בין העצים :המרחק בין העצים במגרש ,עצים לשמירה או עצים שיינטעו במגרש ,יישמר באופן
שיאפשר שגשוגם והתפתחותם לאורך שנים.
 .4יש להבטיח פיזור עצים בתוך משטחי חנייה עיליים וסביבם למטרות חזותיות ואקלימיות ובעיקר הצללה
בימי הקיץ.
 .1רשימת סוגי העצים ,הצמחים והדשא לנטיעה ושתילה במגרשים היא מחייבת :ראו בעמוד הבא.
 .9השקייה :יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין השקייה בשטחי מצע מנותק לבין שטחי אדמה (תדירות
וכמות מים לא אחידה)  .חובה להקים מערכת השקייה המתאימה למדשאה (ממטירים) ולסוגי העצים
והצמחים (טפטפות) תוך שימוש בצנרת ראשית ומשנית בדרג ו PE -לפי תקן  /אביזרים בעלי תו תקן
ישראלי וחלוקה מקצועית בין קווי ההשקיה השונים .מערכת ההשקיה תחובר לראש מערכת מיקצועי על
כל מרכיביו ,ראש המערכת צריך לכלול מחשב השקיה מערכת דישון (כולל מז"ח) המתאימים למערכת
ההשקיה שתותקן.

המגרש
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 .7עצים בחזית – הצללה לרחוב ופרטיות למבנה:
א .לעצים בעיר חשיבות גדולה מבחינה נופית ,חיסכון במים ומניעת התאיידות,
ייצור צל ,וריכוך ועידון מראה העיר הבנויה.
ב .על מנת לייצר רחוב בעל חזות ירוקה ,המרובה בעצים המגדירים את דפנותיו
מחד מקנים פרטיות לדירות הפונות לחזית הרחוב מאידך ,ועל מנת לייצר צל
טבעי במדרכה ,להגברת נוחות הולכי הרגל ,יש לבצע נטיעה של לפחות עץ אחד
לכל  1מ' לאורך החזית הפונה לרחוב ,בין הבניין למיסעה.
ג .נטיעת העצים תעשה בשני מקומות  -בקדמת המגרש ,בשטח שבין הבניין
למדרכה – באחריות מבקש ההיתר; ובשטח המדרכה שבין המגרש למיסעה בארחיות העירייה).
ד .יש לתכנן את המגרש באופן שבו לאורך חזיתות המבנה נשמרות ככל האפשר
קרקע טבעית המאפשרת את שגשוגם והתפתחות תקינה של העצים.

נטיעת עצים הן בחצר הקדמית והן על המדרכה תורמת לקשר הויזואלי
והתחושתי בין הבניין והרחוב.

העצים מאפשרים פתיחות של חזית המבנה לרחוב מחד והסתרה חלקית
ופרטיות לדירות מאידך

המגרש

הצמחייה והעצים בחצרות וברחוב מצלים על
הולכי הרגל ,ותורמים לאופיו של הרחוב

גינות הבניינים והרחוב חשופים ונטולי עצים
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 251.2סוגי צמחים במגרשים פרטיים – מחייב:
א .הרשימה היא בהתייחס למכסת העצים מינימלית שהיא מחייבת.
בכל מגרש ישולבו הנטיעות ע"פ ההנחיות להלן:
.5.5

 לכל הפחות  5/2מהעצים יהיו בעלי נוף גבוה ורחב  -קוטר הנוף יהיה  9מ' ומעלה .העצים יסופקו בקוטרגזע בין  ''1-''9לפחות.
-

 20%מכמות העצים הכללית תסופק בקוטר גזע " 4לפחות.

 - .5.2לכל הפחות  5/4מהעצים יהיו בעלי פריחה צבעונית ויסופקו בקוטר גזע בין " 9"- 1לפחות.
  20%מהכמות הכללית יסופקו בקוטר גזע  ''4לפחות.  50%מהכמות הכללית יסופקו בקוטר גזע  ''3לפחות. .5.3לכל הפחות  5/4מהעצים יהיו תמירים בעלי נוף גבוה  -גובה הנוף יהיה  50מ' ומעלה .העצים יסופקו בקוטר
גזע " 3לפחות.
א .בהעגלה של מספר העצים המחייב לסוגים הנדרשים לעיל תינתן עדיפות לסוגי העצים ע"פ הסדר הבא:
 .5עצים בעלי נוף גדול
 .2עצים בעלי פריחה צבעונית
ב .במקרה של נטיעת עצים מעבר למכסת החובה ,סוג העצים הנוספים יהיה לבחירת המתכנן.

המגרש
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עצים
מין העץ
אלה ארצישראלית
Pistasia Palaestina
אלה סינית
Pistasia chinensis
אלון (סוגים שונים)
Qeurcus spp
מיש דרומי
Celtis australis
מיש גשר הזיו
Celtis bungeana
מילה סורית
Fraxinus Syriaca
מילה פנסילבנית
Fraxinus Pennsylvanica
ספיון השעווה
Sapium Sebiferum
דולב מקסיקני
Platanus Mexicana
דולב יובל
Platanus Acerifolia Yuval
אולמוס קטן עלים
Ulmus Parvifolia
תות דולבני (זן ללא פרי)
גלדיציה – ללא קוצים
צאלון
Delonix Regia
סיגלון
Jacaranda Mimosifolia
בומבקס
Bomax Ceiba
כוריזיה
Ceiba Spesiosa
מתחילית פעמונית
Spathodea Campanulata
מכנף נאה
פנסית דו נוצתית

קוטר נוף גבוה ורחב
הגזע
''
.-1
X

פריחה צבעונית

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X

''.-1

X
X
X

X

''.-1

X

X

''.-1

X

X

''.-1

X

X

''0

X

X

''.-1
''0

X
X

X
X

''.-1

מגנוליה גדולת הפרח
Magnolia grandiflora
פלומריה ריחני
Plumeria Rubra

''.-1

לגרסטרמיה הודית
Lagerstoemia indica
טבבויה איפה
כליל החורש
בוהיניה זן פנינה ללא פרי
Bauhinia
קופיניון אנקרדי
כרבל לביד
ליגוסטרום יפני
בולוסנתוס נאה
טבבויה איפה
ברוש מצוי
Cupressus sempervirens
צפצפה מכסיפה
Populus Alba
מילה ירוקת עד
Fraxinus uhdei linelsh
אראוקריה רמה

''.-1

X

''0
''0
''0

X
X
X

''0

X
X
X
X
X

המגרש

תמירים בעלי נוף
גבוה

X
X

''0

X

''.-1

X

''0

X

"0

X
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: סוגי צמחים במגרש – מחייב.51.2
Ableia Grandiflora
Rhus glauca
Rhaphiolepis spp/
Brunfelsia calycina
Breynia nivosa

שיחים
אבליה גדולת פרחים
אוג מכחיל
בן עוזרר סוגים שונים
ברונפלסיה גבעונית
ברניה לבנה

Carissa "Green Carpet"

ברזילי הדור סוגים שונים
דק פרי אורנג' ג'ובילי
הדס מצוי
הדס קטן עלים
המליה מבודרת
מיריקה אלונית
פיג'ויה תרבותית
פיטוספורום יפני מגוון
פיטוספורום יפני ננסי
"קריסה "גרין קרפט
'שיח אברהם משולש 'ארגמני
מוראיה מכבדית
ער אציל
ננדינה תרבותית
דורנטה זנים שונים
קריסה גרין קרפט

Lavandula canariensis
Agapanthus
Iris germanica
Bulbine frutscens
Hesperaloe parviflora
''G. lindheimeri 'siskiyou pink
'G. lindheimeri 'the bride
Dietes grndiflora
Hemerocallis spp.
Wedealia palludosa
Verbana bonariensis
Liriope muscari "Evergreen Giant"
Salvia 'indigo spires'
'Salvia greggi 'furman's red
' Salvia leucantha
Tulbaghia
Grevillea oleoides
Plectranthus neochilus
'R. officinalis 'blue lagoon
Russelia equisetiformis

רב שנתיים
אזוביון קנרי
אגפנתוס אפריקאי סוגים שונים
אירוס גרמני
בולבין שחני
בן אלוי קטן פרחים
'גאורה קיפחת 'סיסקיו פינק
'גאורה קיפחת 'דה ברייד
דייאטס גדול פרחים
המרוקליס זנים ירוקי עד
וידליה ביצתית
ורבנה ארגנטינית
ליריופה כדנית גדולה
'מרווה 'אנדיגו ספרייס
'מרווה 'גרג פורמנס רד
מרווה צחורה
טולבגיה זנים שונים
גרווילאה זיתנית
פלטקרנטוס שפתני
'רוזמרין רפואי 'בלו לגון
רוסליה שבטבטית זנים שונים

Myoporum parvifolium
Convolvulaceae sabatius
Wedelia trilobata
Lampranthus roseus
Se Hedera helix spp.
Vinca major
Grevillea gingin gem

משתרעים
מיופורום קטן עלים
חבלבל מאוריטני
וידליה תלת אונתית
נציץ ורוד
קיסוס החורש קטן עלים
וינקה מג'ור זנים שונים
גרווילאה ג'ין ג'ין ג'ם

Metrosideros excelsus
'orange gubilee' Tecoma
Myrtus communis
Myrtus communis 'Tarentina'
Hamelia patens
Myrica quercifolia
Feijoa sellowiana
'P. tobira 'variegata
'P. tobira 'wheelers dwarf
"Carissa grandiflora "green carpet
V. trifolia purpurea
Murraya Paniculata
Laurus Nobilis

Nandina domestica
Duranta
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 פרק ג' לשכונת3 הנחיות מרחביות חלק
המגרש
 ועדה מקומית לתכנון עכו/ 'צפון הכרם ג

מטפסים
אורנית לוהבת
טרכלוספרמום יסמיני
סולנום יסמיני
יסמין אזורי
פנדוראה יסמינית
פנטליון צהוב

Pyrostegia ignea
Trachelosprmum jasminoides
Solanum jasminoides
Jasminum azoricum
Pandorea jasminoides
Pentalinon luteum

דשא
זואיסיה אלטורו
דרבן (בשטחים מוצלים בלבד)

Zoysiagrass El-Toro

הערות:
.5
.2
.3
.4

בחירת העצים ,הצמחים ודשא תעשה תוך הקפדה על התאמה לאדמה  /מצע גידול ,כווני שמש /צל,
תנאים פונקצויונלים
ניתן להוסיף צמחים נוספים המתאימים לתכנון כולל
בעת התכנון חשוב להקפיד על רמת תחזוקה המתאימה לבתים משותפים
דשא שיסופק למצע גידול יסופק ממשתלה המגדלת על חול או אדמה חמרה חולית קלה בלבד
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המגרש
צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו

35

 .1523טיפול בעצים קיימים במגרשים
א .הוראות התכנית המפורטת קובעות:
סעיף 9.4
א .נספח סקר העצים יהיה מחייב .למרות האמור לעיל יותרו שינויים באישור פקיד היערות או מי מטעמו.
השינויים לא יהוו סטייה ניכרת.
ב .עצי האקליפטוס הקיימים לאורך תוואי הדרכים ישומרו וישולבו בפיתוח הנופי של
 .5הרחובות.
ג .למרות האמור לעיל ,רק עצים הנמצאים בשטח המיסעות המתוכננות ,המופיעים בסימון "לעקירה"
בנספח שימור העצים ,יהיו ניתנים לעקירה באישור פקיד היערות לפי סעיף  13ג' לחוק.
ד .תנאי למתן היתר סלילה יהיה הגשת תכנית ע"ג מפה מצבית בקנ"מ של  5:5,000שתהיה חתומה על ידי
מודד מוסמך .בתכנית יסומנו ויוגדרו העצים הבוגרים הכלולים בתחום התכנית המיועדים
לשימור/העתקה/עקירה וכן האמצעים להגנה ו/או העתקת העצים .התכנית תעשה בתאום עם פקיד
היערות ותלווה בחו"ד מטעמו.
ה .בעת ביצוע העבודות תבוצע הגנה על עצים קיימים כתנאי לביצוע העבודות.
ו .כל שינוי למסומן בנספח שימור העצים יותנה באישור פקיד היערות.
ז .יזם התכנית יחויב בנטיעת עצים חלופיים עבור העצים המיועדים לכריתה בתחום עיריית עכו.
ח .ביצוע עבודות הכריתה  /העתקה יהיה לאחר קבלת היתרי בניה ורישיונות כדין.
ב .שמירת עצים
 .5יש לפעול ע"פ הוראות התוכנית .כל שינוי מהוראות התוכנית המפורטת טעון אישור של פקיד היערות
ותחוייב בהליך הקלה.
 .2מדיניות הוועדה המקומית היא להימנע מכריתה או מעקירה של עצים בוגרים .יש לשמר עצים המוגנים
על פי חוק ולשלבם במגרש בתכנון החדש .בכל מקרה שבו נדרשת כריתה ,עקירה או העתקה בחריגה
מנספח התוכנית יידרש הליך הקלה .הבקשה טעונה אישור פקיד היערות ,פרסום בהתאם להנחיות
פקודת היערות וחוו"ד מהנדס הועדה .את הבקשה להקלה יש להגיש בצירוף חוו"ד אגרונום והסבר
ממצה של ערך הבקשה המוכיח כי לא ניתן לממש את מלוא זכויות הבניה ללא העתקה/כריתת העץ.
 .3פקיד היערות יקבע ע"פ ערך העץ את כמות העצים החלופיים הטעונים נטיעה בתחום עיריית עכו ע"י
המבקש.
ג .שמירה על עצים קיימים בזמן ביצוע העבודות
א .כדי למנוע פגיעה בשורשי העץ ,בגזעו ובנופו בשלב הבנייה ,יש לעטוף את גזע העץ או לגדרו בחומרים
קשיחים כגון איסכורית ובכך למנוע פגיעה בשורשים ,בגזע ובנוף.
ב .במסגרת ביצוע העבודות יש להתרחק כ 4 -מטרים מדופן גזע העץ .במקרה שצריך לחפור קרוב יותר לגזע,
יש לפעול לפי מפרט שיכין אגרונום (המפרט יתבסס על נוהל עבודה בקרבת עצים לפי משרד החקלאות).
מטפל מומחה (שיאושר ע"י אגרונום הפרויקט) מטעם בעל ההיתר יפקח על הפעולות.
ג .אם הנוף עלול להינזק בשלב הבנייה ,יש לגזום את הנוף או לעצב אותו לפני תחילת
העבודה .את הגיזום יבצע גוזם מומחה בעל תעודה של משרד החקלאות וניסיון של  3שנים לפחות.

המגרש
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ד .יש לאשר את העלאת מפלס הקרקע הטבעי ,הנמכת מפלס הקרקע הטבעי או חיתוך שורשים לפי מפרט
האגרונום ולבצעם ,ככל שיאושרו ,בליווי אגרונום כדי למנוע נזק לעץ ולסביבה.
ה .שמירה על עצים במגרשים סמוכים במקרה שנשקפת סכנת פגיעה בעצים הממוקמים במגרשים גובלים
למגרש עליו מבוקש ההיתר ,על היזם לתאם עם בעלי המגרש לפני תחילת העבודות ולבצע את הפעולות
הנדרשות למניעת פגיעה בעצים .הטיפולים כוללים בין השאר דישון ,עיצוב ,גיזום ,השקיה ,תמיכה,
קשירה לפי מפרט ובפיקוח אגרונום מומחה לעצי נוי מטעם בעל ההיתר .הכול על חשבון היזם.
ו .במקרה של אי קיום תנאי ההיתר בדבר שמירה על עצים במגרש בו מבוקש ההיתר או במגרש שכן ,ניתן
יהיה לנקוט הליך משפטי עקב פגיעה בעצים והשחתתם .כמו כן רשאית הועדה המקומית לחלוט
מהערבות הכללית של היזם את השווי הכספי של העץ.
*הכתוב לעיל רלוונטי לכל מגרש אשר בו עצים קיימים.

המגרש
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 21520עצים קיימים  -כריתה ,עקירה או העתקה
הנחיות:
א .בכל מקרה יהיו הכריתה ,העקירה או ההעתקה ,לרבות התיאום ההנדסי הנדרש ,על ידי היזם ועל
חשבונו .במקרה שנדרשת העתקת עצים מחוץ למגרש ,יש להעתיקם לשטח ציבורי פתוח או לכל שטח
אחר על פי הנחיות העירייה .יש לבצע עקירה והעתקה רק לאחר קבלת רישיון כריתה מפקיד היערות
העירוני .ההכנות להעתקה ,הליווי המקצועי להעתקה (חובה!) ,ההובלה והשתילה יהיו על ידי היזם ועל
חשבונו .לתשומת לב :יש לקבל אישור לפני ביצוע על כל פעולה בשטח שמחוץ למגרש הפרטי ממינהל
ההנדסה של עיריית עכו.
ב .לצורך העתקת העצים נדרש היזם להעסיק על חשבונו מטפל מומחה שילווה את העתקת העצים מרגע
הכנתם ,בעת העברתם ושתילתם במקום חדש ,כולל השקיה .ההכנות להעתקת העץ תיעשנה כשנה לפני
מועד ביצוע העתקת העץ ותתבצענה בהתאם להנחיות האגרונום המלווה של היזם ,בתיאום עם מינהל
הנדסה והועדה המקומית .היזם אחראי כי עד לאישור האכלוס ייקלט העץ.
ג .כריתה:
במקרה של עקירת עץ על היזם לתת ערך חלופי (פיצוי נופי) לפי נוהל פקיד היערות.
גובה הפיצוי ייקבע לפני קבלת רישיון הכריתה על ידי פקיד היערות

המגרש
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 21525נטיעות עצים
 .5גודל עצים לנטיעה ובורות שתילה
א .קוטר מינימלי של גזע עץ לנטיעה יהיה:
 .5באדמה טבעית "9
 .2במצע גידול "9
ב .מידות בור השתילה באדמה טבעית לכל העצים אשר בעלי גזע בקוטר " 9ומעלה יהיו  5.1/5.1/5.1מ'.
ג .מעל שטחי החניונים והשטחים שהם ללא אדמה טבעית יבוצעו ערוגות בנויות אשר יאפשרו נטיעת עצים
ועומקן יהיה לפחות  5.2מ' .נפח בית הגידול בערוגה לנטיעת העץ לא יפחת מ 1-מ"ק ,עומק של  520ס"מ
נטו ופתח הנטיעה לא יפחת מ 2-מ"ר.
ד .בתי הגידול בערוגות יחוברו למערכת הניקוז והמים של הבניין ולמערכת ההשקייה ויש להכין בהם
אוורור לשורשי העץ.
ה .העץ בגובה מינימלי של  3מ' .גובה העץ עד להתפצלות ענפים ראשונה לפחות  2.20מ' .לכל עץ יהיו לפחות
 3ענפים עיקריים ,מפותחים היטב באורך  5.0מ' לפחות בעל גידול סימטרי .העץ יהיה בעל גזע ישר
ומעוצב נקי מפצעי גיזום פתוחים ,בעל התחדדות ברורה מן הבסיס לצמרת .נוף מפותח ואופקי .מערכת
שורשים בלתי שבירה ובלתי פגומה.
 .2תהליך השתילה
א .יש למרוח את הגדמים במשחת עצים ,גוש השורשים יהיה עטוף ביוטה וקשור בחבלים או במיכל בגודל
מתאים .עצים רגישים לקרה ו/או מכת שמש יש לעטוף ביוטה  ,קרטון וכו' .עצים שאינם רגישים כנ"ל יש
למרוח ב"לובן" או שו"ע.
ב .יש לנקות את השטח לפני מילוי באדמת הגן ולבצע עבודות הכשרת קרקע הכוללות :הדברה ,יישור גנני,
זיבול ודישון ,עיבודי קרקע ויישור סופי.
ג .לאחר חפירת בור הנטיעה יש למלא מים בבור לגובה  51ס"מ לפחות וזאת כדי לבדוק את חלחול המים
ותקינות הניקוז של הבור.
ד .האדמה המובאת צריכה להיות מעומק של  5.0מטר אך לא יותר מעומק  2.0מ' למניעת קבלת אדמה
מובאת משובשת בזרעים ובפקעות של עשביה חד שנתית ורב שנתית .האדמה תראה אחידה במראה
מישוש ותהיה מפוררת היטב.
ה .בדיקות קרקע לאדמת הגן :יילקחו  3דגימות לפחות לכל  400מ"ק קרקע למעבדה
מורשית .הפרמטרים לבדיקה יהיו הרכב מכני ,שיעור  %האבנים ,PH ,גיר כללי וגיר פעיל ,מוליכות
חשמלית ,תכולת חנקן ,תכולת זרחן ,תכולת אשלגן ,תכולת כלורידים ,בדיקת נתרן חליף ,תכולת סידן +
מגנזיום.
ו .העץ יונח במרכז הבור כך שגובה הגוש וצוואר השורש יהיה כגובה פני הקרקע בסביבתו .את הקרקע
הגננית (כולל זבלים ודשנים) מוסיפים בשלבים ,ראשית שליש מעומק הבור לאחר מכן להשקות ,יש
לחזור על כך בגובה שני שליש ולאחר מילוי כל הבור.
ז .יש לסמוך העצים בקרקע ע"י סמוכות עץ –  2סמוכות לעץ ,מוטות עגולים מאקליפטוס בקוטר "2
מקולפים ומחוטאים.
* ההוראות הנ"ל בסעיפים  2,5ישלובו בתוכנית הראשית ויהיו חלק מהתנאים בהיתר הבניה
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 .3השקייה
א .חובה להקים מערכת השקייה המתאימה למדשאה (ממטירים) ולסוגי העצים והצמחים (טפטפות) תוך
שימוש בצנרת ראשית ומשנית בדרג ו PE -לפי תקן  /אביזרים בעלי תו תקן ישראלי וחלוקה מקצועית בין
קווי ההשקיה השונים .מערכת ההשקיה תחובר לראש מערכת מיקצועי על כל מרכיביו ,ראש המערכת
צריך לכלול מחשב השקיה מערכת דישון (כולל מז"ח) המתאימים למערכת ההשקיה שתותקן.
ב .יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין השקיית מצע מנותק (על גבי חניונים) לבין השקיית אדמה.
 .4הנחיות כלליות
א .יש לנטוע  59עצים לכל הפחות בכל מגרש ,בהתאם להנחיות הכלליות בסעיף  .51.5בפרק זה.
ב .בעל ההיתר או בעל הנכס יהיה אחראי לוודא כי כל פרטי האיטום ,הניקוז ותאי הביקורת וההשקיה
יבטיחו איטום ,ניקוז והשקיה תקינים לאורך זמן.
ג .בפרויקטים הכוללים מדרכות ומרחב ציבורי כחלק מהיתר הבנייה ,יתכנן היזם ויבצע את נטיעת העצים
במדרכות הציבוריות הגובלות על חשבונו לפי הנחיות עיריית עכו.
ד .כאשר על היזם לשתול עצים במדרכה הציבורית ,ייקבע סוג העץ על פי ההוראות והאישור של עיריית עכו.
ה .בין כל העצים אשר יינטעו במדרכה ,יעביר היזם שרוול תת קרקעי בקוטר מתאים שיאפשר השחלת
צנרת השקיה תיקנית לצורכי השקיה.
ו .יש לבצע את נטיעות העצים על פי הנחיות עיריית עכו ובתיאום עימה.
ז .במדרכות ללא עצים קיימים אשר רוחבן עולה על  2.1מטרים ומעלה ,חובה לנטוע עצים.
ח .מרחקי שתילה:
 .5עד  2מ' מחזיתות המבנה לא יישתלו עצים.
 2-1 .2מ' מחזיתות המבנה יישתלו עצים עם קוטר נוף עד  1מ'.
 .3עצים בעלי קוטר נוף מ 7-מ' ומעלה יישתלו במרחק של מעל  9מ' מחזיתות המבנה.
 20מרווח קדמי לכיוון הרחוב
-

במרחק של עד  9מ' מהמדרכה יישתלו עצים בעלי קוטר נוף של עד  9מ'.

-

בקרבת עד  5מ' מקיר הספסל תישתל צמחייה בגובה של עד  70ס"מ ,כולל מדשאה.

 .1סביב גדרות הגינות הפרטיות יש לשתול שורת שיחים ברוחב  5מ' לפחות בגובה  5-5.2מ' ,אשר
תשמש כצמחייה סבוכה ולא עבירה.
ט .שטח גינון בדירת גן פרטית הנמצא על גבי מצע מנותק ינוקז ישירות למערכת הניקוז הכללית ולא ינוקז
לשטח הגינה המשותפת.
י .שטח הגינון המשותף במגרש על גבי מצע מנותק לא ינוקז באמצעות שפיכה חופשית לכיוון המדרכות
אלא ינוקז ישירות למערכת הניקוז הכללית.
יא .בגבול מגרש פרטי עם שצ"פ יישתלו שיחים פורחים עד גובה  5מ' ,בהתאם לרשימת הצמחים במסמך זה.
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 25טבלה למצע גידול
טוף גס 4-20
משמש כשכבה מנקזת
 50ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  30ס"מ
 50ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  40ס"מ
 51ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  10ס"מ
 20ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  90ס"מ
 21ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  70ס"מ
 30ס"מ
עומק כללי של מצע גידול  10ס"מ
עומק כללי של מצע גידול מעל  10ס"מ לפי ההפרש
 20ס"מ
לעצים

פרלייט 2.03
משמש כמצע גידול
 51ס"מ
 21ס"מ
 30ס"מ
 30ס"מ
 40ס"מ
 41ס"מ
 90-10ס"מ קבוע
לפי הפרש

טוף 0-1
לכיסוי סופי
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ
 1ס"מ

בין שכבת טוף לניקוז לשכבת מצע גידול מסוג פרלייט ,יש לפרוס בד גאוטכני מסוג "אורים ( "200לא ארוג) של
קיבוץ אורים .יש להקפיד על חפיפה של  50ס"מ לפחות בין היריעות ומינימום  20ס"מ נוספים בפינות על דופן
אדנית  /ערוגה .היריעות הנ"ל יונחו גם ליד כל פתח ניקוז ויעטפו תאי ביקורת מסביב ,מעל פתחי ניקוז מתחתית
האדנית ועד פני מצע הגידול.
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 .59פיתוח מגרש בית המגורים  -הזדמנות להעשרת המבנה והמרחב הציבורי הגובל
כללי:
מפלס הקרקע מהווה את הקשר המיידי של הבניין עם הרחוב ,ויש לתכנן אותו כשטח ירוק ופתוח .התכנון יבטיח
כי רוב השטח הפתוח יהיה מגונן ,ויכיל עצים וצמחיה ,כולל קביעת בתי גידול לעצים בוגרים באדמה טבעית
ובבתי גידול בנויים (ערוגות).
הפיתוח יכיל שבילים מרוצפים ,מונגשים ורחבים ,בשיפוע מקס' של  ,1%שימוש בחומרי גמר איכותיים ועמידים,
תכנון ומיקום ריהוט רחוב וגן ,תאורת חוץ להארה והתמצאות ,פחי אשפה נוחים ובכמות מספקת ,תיבות דואר
נגישות ואיכותיות .הכל יתוכנן ויותאם לאוכלוסיית דיירי בניין מגוונת.
יש לפרט בתכנית ראשית (גרמושקה) את פיתוח המגרש ולכלול את המרכיבים המצויינים לעיל .תכנית פיתוח
המגרש תכלול התייחסות לקירות וגדרות ,פרטים ופרישות ,מפלסי קרקע ואמצעי ניקוז ,כל התשתיות העוברות
בחצר המגרש ,כל הארונות ,האביזרים והמתקנים התשתייים ,גופי תאורה ,סוג ,גובה ומיקום ,פירוט מלא של
נטיעות וצמחיה ,פירוט מלא של מערכת ההשקייה .פרטים עקרוניים התואמים את ההנחיות המרחביות.

רחבה קדמית מוזנחת ,נטושה ואינה מזמינה

חצר קדמית מרוצפת המתפקדת כמיסעה שוממת

חצר קדמית מטופחת ומושקעת ,התורמת להנאתם הן של דיירי הבית
והן של העוברים ברחוב

פיתוח שטח בקדמת המבנה ,הכולל עצים ,כרי דשא וספסלי
ישיבה

המגרש
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 211פיתוח שטח – חזית קדמית לרחוב
 .57.5שיפועים וניקוז
א .השטח הכלול בתחום מרווח המגרש הקדמי יהיה שטוח והמשך רציף של מפלס הרחוב עם שיפועים
המתחייבים לניקוז מי גשם.
 .57.2קירות תמך
א .במקרים של הפרשי מפלסים מתחייבים מכורח גבהים קיימים ,ייבנה קיר ספסל/גדר בגובה מקסימלי של
עד  0.1מ' .הקיר יבוצע בשילוב ערוגה מגוננת.
 .57.3טיפול במרווח קדמי לרחובות
א .לא תותר חנייה עילית או אזורי תמרון לחנייה בתחום המרווח הקדמי ,מלבד כניסה
לרכב המסומנת בתכנית בינוי ופיתוח.
ב .יש לפתח בחזית המגרש הפונה לרחוב רצועת גינון כמפורט להלן:
 רוחב הרצועה יהיה כרוחב מרווח המגרש הקדמי. יש לשמור עומק לבית גידול עבור עצים כמפורט במסמך זה .עומק זה יישמר גםבמקרים שבהם יאושרו מתקני חנייה או מרתפי חנייה בשטח המרווח הקדמי.
 .57.4שילוב מתקנים הנדסיים ציבוריים בפיתוח
א .יש לתכנן את שטח המגרש הפונה לרחוב באופן המאפשר הצבת מתקנים הדרושים לתפעול הבניין לצד
שמירה על סדר ,אסתטיקה והמאפיינים העיצוביים והנופיים של הרחוב ובהתאם לקבוע במסמך זה.
ב .בגבול מגרש קדמי ישולבו ארונות תשתית כגון ארון חשמל ,ארון תקשורת ,מרכזיית תאורה" ,גמל" צנרת
מים ,הדרנט וכד' .התשתית תשולב בקירות גדר התוחמים את המגרש ב"נישה"( ,גומחה) מקורה בפרטים
תואמים את קיר הגדר .הנישה תסגר בדלתות כנף ממתכת ,המשולבות בקיר הגדר/הנישה ,ומסתירות את
התשתית .ראו נספח ב'.
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 211פיתוח שטח  -חלוקת שטחי הפיתוח
 .5שבילים ומעברים משותפים בחצר
א .יתוכננו שבילים ומעברים משותפים להולכי רגל אשר יבטיחו גישה לכל חלקי המגרש המשותפים.
ב .יישמרו שטחים משותפים לדיירי הבניין בחצר אשר רוחבם המינימלי לא יפחת מ 3 -מ'.
 .2חומרי גמר  -ריצופים
א .שטחי חניה ומיסעות ירוצפו באבן משתלבת בגווני אפור ולבן.
ב .שטח שהוגדר עם זיקת הנאה לציבור – ירוצף ויגונן בהתאם לשטח מדרכה/שביל אליו הוא מתחבר.
ג .שביל כניסה ורחבת כניסה ראשית יהיו עשויים ריצוף אבן או אבן מתועשת מסוג אורבנו תוצרת חב'
אקרשטיין או ש"ע ,בעיבוד וגוון התואם את העיצוב של הבניין.
ד .רחבות ושבילים שאינם חלק מהכניסה הראשית יהיו עשויים ריצוף אבן או אבן מתועשת מסוג וגוון
התואם את חומרי הגמר של הבניין ..הריצוף יהיה עמיד ,נוח לניקוי ,ויעמוד בתקנים לריצוף חוץ.
ה .עליית כלי רכב ממסעה למדרכה/רחבה תיעשה באמצעות אבן עליה/אבן תיחום ולא באבן שפה
מונמכת .תישמר רציפות מפלס המדרכות והשבילים להולכי רגל ,ללא הפרעה.
 .3תאורה
א .אזורי החניה והשבילים יהיו מוארים בתאורת גן.
 .4חצרות פרטיות – דירות גן
א .שטח הגינה לא יעלה על  210מ"ר.
ב .על חלק הגינה תותר הקמת פרגולה בשטח של עד כ 10-מ"ר.
ג .הפרגולה תהיה מתוכננת באופן שתאפשר מעבר גשם מחד ומאידך תמנע מעבר חפצים העלולים ליפול
מקומות המבנה וכן תבטיח פרטיות גינת דירת הגן.
ד .הפרגולה תהיה עשויה אלומיניום ,ו/או פלדה צבועה ו/או עץ בעיצוב שיתואם וישולב בעיצוב המבנה.
הפרגולות יכללו בפרטי הבקשה להיתר.
 .1ניקוז
א .ניקוז המגרשים יהיה לעבר הדרכים או השצ"פ הגובל ,הכל בהתאם לתכנית בינוי ופיתוח בנספח א.
ב .צינורות מי גשם יחוברו ישירות למערכת ניקוז תת קרקעית של המרזבים במגרש  -לא תאושר שפיכה
חופשית של מי גשם ,מי מזגנים ומי השקייה מאדניות  -לשטחי הפיתוח.
ג .ניקוז המגרש יבוצע באמצעות מערכת תת-קרקעית אשר תחובר למערכת ניקוז עירונית .נקודות
החיבור שנקבעו לכל מגרש מפורטים בתכנית הבינוי והפיתוח – נספח א.
ד .אדניות בנויות ושטחי גינון מעל תקרות בנויות ינוקזו תת קרקעית למערכת הניקוז העירונית.
ה .במגרשים הכוללים שטחי גינון גדולים מ  5000 -מ"ר יש למחזר את עודפי מי הגינון בתוך תחום
המגרש באמצעות מערכת מיחזור מים מתוצרת 'קרת גינון ונוי' או שו"ע.
 .9שטחי מסחר
א .החניות המיועדות למסחר יוצמדו לגבול המגרש כמתואר בנספח התנועה והחנייה.
ב .יש לאפשר זכות מעבר ציבורית פנויה ממכשולים בחזית המבנה המסחרי ברוחב שלא יקטן מ 4-מ'.
ג .בכל המגרשים הכוללים מסחר יש לשמור על רחבה מרוצפת ברוחב  4מ' לפחות בחזית המבנה
המסחרי.
ד .מקומות חנייה המיועדים למסחר יהיו פתוחים לקהל הרחב .חל איסור לשייך את חניות
המסחר לבעלי העסקים!  500%מתקן החניה יהיה פתוח לציבור הרחב.
המגרש
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 217מפלס הקרקע  -פיתוח המותאם לדייריו
מפלס קומת הקרקע הינו מרחב ציבורי לשימוש דיירי הבניין ,ויש לתכננו בראיה זו.
סוג המשתמשים מגוון ,ואפיון צרכיו צריך להתוות את התפישה התכנונית ולייצר מתחם משותף איכותי ושמיש,
המספק את צרכי המשתמשים .לדוגמא :מקומות ישיבה מוצלים לאוכלוסיה המבוגרת ,מתקני משחק לילדים
בהתאם לגילאים השונים ,מקום פתוח למשחק ילדים בוגרים ,וכדומה.
בתכנית פיתוח שתפורט בבקשה להיתר (גרמושקה) יש לפרט שימושים מוצעים בשטחי החצר בהתאם
לאוכלוסיות הבנין בגילאים השונים.

המגרש
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 220מפלס הקרקע  -גינות במקום חניות
מפלס הקרקע מהווה את הקשר המיידי של הבניין עם הרחוב .יש לשמור את המרווח שבין המבנה לרחובות פנוי
מכלי רכב וממשטחים מרוצפים כתנאי חיוני ליצירת תחושת נוחות ,ונועם במגרש וברחוב הצמוד .מרווח קדמי
פנועי מכלי רכב מגדיל את רמת הבטחון ואת השימוש במרחב הכניסה על ידי הדיירים ובמיוחד ילדים ,ומאפשר
שגשוג צמחייה ועצים .התורמים לחזות נאה של המבנה והחצר .אין להשתמש במרווחים הקדמיים העיליים
כמגרש חניה מרוצף ,אלא לתכננו כשטח מגונן ופתוח ברובו לשימוש דיירי הבניין.
היות והחניה התת-קרקעית אינה מספיקה בכל המגרשים תתאפשר חניה עילית אשר תתפרס על כ 20 -עד 30
אחוז משטח המגרש ,תמוקם בחזית הרחוקה מהחזית הפונה כלפי הרחוב ותכלול נטיעות .כתוצאה מכך תישמר
חזית המבנה כלפי הרחוב מגוננת ומטופחת לשימוש הולכי רגל.
יש למקם את החניה העילית על פי המפורט בתוכנית הפיתוח– חובה.

הרחבה הקדמית של המבנה מתפקדת וסלולה
כדרך גישה לחנויות עיליות ,וקוטעת את רצף
התנועה ברחוב

החניון ה"אחורי" של הבניין מהווה למעשה חזית
לרוחב המקביל.

המגרש

ומתקדת כחניה,
באספלטומתפקדת
סלולהבאספלט
המבנהסלולה
שלהמבנה
האחוריתשל
החצרהאחורית
החצר
דיירי הבניין
לרווחת
פתוח
שטח
במקום
הבניין.
ומגונןדיירי
לרווחת
ומגונן
פתוח
כחניה,שטח
במקום

הגינה הקדמית הפתוחה והמטופחת תורמת ומעלה את
תחושת הנוחות והביטחון בכניסה לבניין מן הרחוב
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 231תנועה וחנייה

 .5ביצוע החניון יהיה עד לקו הדיקור של עבודות המילוי לדרך כמסומן בתכנית התנועה והחנייה – נספח ד'.
 .2כל חריגה מעבר לקו הדיקור תדרוש ביצוע דיפון אשר יהיה באחריות בעל המגרש.
 .3פרטי הדיפון באישור משרד השיכון ומהנדס העיר.
 .4הדיפון יבטיח את יציבות מילוי הקרקע של הכביש והמדרכה ,ושל מפלס הקרקע במגרשים השכנים.
 .1הוראות בנושא תנועה וחנייה על-פי תכנית מפורטת  253-0233352סעיף  4.5ח':
א .תקן החנייה (סעיף  4.5ח' (ב') בתכנית המפורטת ) :התכנית המפורטת מהווה תכנית מתאר לעניין תקן החניה.
 .5למגורים 5.1 :מקומות חניה לכל  5יח"ד.
 .2בשאר השימושים יחול התקן התקף בעת הוצאת ההיתרים.
ב .חניות אורחים (סעיף  4.5ח' (ג'-ד') בתכנית המפורטת :
 .5בנוסף לאמור לעיל יתווספו חניות אורחים בסביבת המגרש בשיעור של  30%מסך מספר הדירות.
 .2חניות האורחים ימוקמו מעל הקרקע בתחומי המגרשים וכן מחוץ להם ,לאורך
הדרכים הציבוריות ,עפ"י תחשיב מתחמי המוגדר בטבלה בנספח התנועה והחנייה – נספח ד'.
ג .מיקום החניות:
לפחות  70%מהחניות הנדרשות יהיו תת-קרקעיות ו 10% -לכל היותר .שאר החניות ימוקמו בחנייה עילית
כמצוין בנספח התנועה והחנייה.
ד .כניסות לרכב במגרש (סעיף  4.5ח' (ו'-ח') בתכנית המפורטת):
 .5סימון כניסות לרכב במגרש יהיה כמפורט בנספח הבינוי והפיתוח – נספח א'.
 .2מספר הכניסות למגרשים ומיקומן מחייבים בהתאם לנספח התנועה והחנייה (נספח ד') – ראו סעיף .54.2
 .3על אף האמור לעיל רשות רישוי רשאית לאשר שינוי במיקום הכניסות עד  1מ' לכל צד מהמסומן בתכנית
ובלבד שהשתכנעה שהשינוי נחוץ לייעול ניצול הקרקע במגרש וכן שהשינוי אינו פוגע בבטיחות הולכי רגל
ורוכבי אופניים ,באיכות המרחב ,ובעיצוב של הרחוב .ככל שיידרש שינוי ברחוב ובתשתיות שבו ,השינוי
יהיה על חשבון מבקש ההיתר .יש להגיש בקשה על פי סעיף זה בעת הגשת בקשה למידע ,ולצרף את כל
המסמכים הנדרשים להצדקת השינוי המבוקש.
 .4בכניסה לכל חניון תת-קרקעי /על קרקעי תותר הצבת מחסום המאפשר גישה מבוקרת לדיירי הבניין .לא
תותר הצבת מחסום בכניסה לחניית מבקרים בבתי מגורים .לא תותר הצבת מחסום בחניה המיועדת
למסחר ,אלא אם מטרתה גביית דמי חניה סבירים לחניון והכניסה פתוחה לציבור הרחב.
ד .חניית אופניים (סעיף  4.5ח' (ט') בתכנית המפורטת):
 .5בכל בנין מגורים תתוכנן ,לרווחת הדיירים ,חניית אופניים אשר תמוקם בחדר/ים יעודי/ם במפלס
הכניסה למבנה עם כניסה צדדית מבחוץ ו/או במפלס החניון התת קרקעי לפי חישוב של  5מ"ר נטו לכל
דירה.
 .2בחדר יותקנו אביזרים לקשירת והעמדת האופניים ושקעים לטעינה חשמלית.
 .3החדר יהיה ניתן לנעילה.

המגרש
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ה .חניון תת קרקעי (סעיף  4.5ח' (י') בתכנית המפורטת):
 .5תכנון מפורט של החניון המקורה ,מערך החניה ,הסדרי הכניסה והיציאה אליו וממנו
יכללו בהיתר הבניה ויבטיחו גישה בטיחותית להולכי רגל ,אופנים וכלי הרכב.
התכנון יבוצע על ידי מהנדס הרשום במדור תחבורה.
ו .חניית אופנועים (סעיף  4.5ח' (י"א) בתכנית המפורטת):
 .5בכל מגרשי המגורים יתוכננו חניות לאופנועים בהתאם להנחיות הבאות:
 יותקנו מתקני קשירת אופנועים מצינור נירוסטה מכופף דוגמת פרסה בקוטר  10מ"מ.
 במפגש הצינורות עם הריצוף יורכבו רוזטות מנירוסטה.
 גובה המתקן יהיה  11ס"מ.

המגרש
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 233גישה יעילה לחניון  -הפרעה מינימאלית לרחוב
תוכנית הבינוי והפיתוח קבעה את מיקום הכניסות והיציאות לחניונים .הקביעה הסתמכה על השיקולים הבאים:
 .5תכנון דרך הגישה לחניון בהתחשב במגרשים השכנים ובדרכי הגישה שלהם לחניה
 .2מיקום הבניין לאורך הרחוב
 .3כיוון ההגעה הסביר והעיקרי של הולכי הרגל לבניין
 .4התכנון התנועתי לרחוב
מטרת התכנון היא לייצר הפרעה מינימאלית להולכי הרגל ולכלי הרכב ,תוך הבטחת כניסה ויציאה נוחה ומהירה
לחניון ,וקטיעה מינימאלית של חזית המגרש הפונה למדרכה.
יש למקם את דרכי הגישה לחניונים על פי המסומן בתכנית הבינוי והפיתוח.

גישה ארוכה ומסורבלת למבנה ,ה"משתלטת" על כל הרחבה
הקדמית של המגרש.

הכניסה לחניון מיידית ,צמודה לכביש,
ומאפשרת ניצול מירבי של שטח המגרש.

הגישה המרוצפת לחניה הפכה לרחבה שוממת ונטולת חיים.

המגרש
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 233גישה למבנה
תכנון המבנה יבטיח גישה נוחה ומיידית למבנה עבור כל שכבות הציבור.
לנושא זה חשיבות רבה הן בגלל היזקקות אוכלוסיה רחבה לנגישות קלה  -הורים עם ילדים ועגלות ; רוכבי אופניים
הדורשים כניסה לחניית האופניים ; אוכלוסיה בוגרת המתקשה
בהליכה וטיפוס מדרגות ; נכים ובעלי מוגבלויות.
ישנה עדיפות לתכנון הכניסה במפלס הרחוב ללא הפרש גובה כלל ,למעט לצרכי ניקוז נגר עילי .במקרים בהם לא
מתאפשרת השמירה על מפלס הרחוב ,יש לתכנן כבש משופע בשיפוע של עד  ,1%קצר ככל הניתן.
יש להימנע ככל הניתן ממדרגות ו/או מכבשים ארוכים ומפותלים.

מהלך מדרגות מזערי ובצמוד אליו כבש
בשיפוע עדין ונוח ,המוביל ישירות לכניסה

שביל במפלס הרחוב המוביל ישירות אל הכניסה למבנה וללא
מחסומים

מהלך מדרגות ארוך מדי ,וכבש הניצב לכניסה
מאריך את הדרך אליה וגוזל שטח פיתוח רב.
תחושת מחסום.

מהלך מדרגות צר ותלול ,המקשה מאד (ואף לא מאפשר) את הגישה
לכניסה ומנתק לחלוטין את מבואת הבניין מן הרחוב.

המגרש
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 230גישה למבנה  -נוחות ונגישות
 .5דרך הגישה (שביל) ,הכבש ,המדרגות ורחבת הכניסה יהיו בעלי עיצוב אחיד.
 .2יש לתכנן את דרכי הגישה והשטחים המרוצפים באופן שיותיר שטח גינון נרחב.
 .3שביל כניסה ראשי להולכי רגל יהיה ברוחב  5.10מטרים לפחות.
 .4חומרי גמר לדרכי גישה :אבן טבעית או אבן מתועשת מסוג אורבנו תוצרת חב' אקרשטיין או ש"ע,
המיועדים למשטחי חוץ ועומדים בדרישות התקן .לא יאושרו אריחי פורצלן .ראה סעיף  '2 51במסמך
הנחיות זה.
רחבת כיבוי אש:
 .5רחבות כיבוי אש ימוקמו על פי סדר העדיפות הבא:
א .בשטח המגרש הפרטי יש למקם את הרחבה בחפיפה למיסעה לכניסת כלי רכב או מיסעה/שביל
גישה אחר למבנה (כגון לפינוי אשפה ,חניה).
ב .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 יש 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 .חריגה מתכנית הבינוי על פי סעיף זה תותר רק
במידה ויוכח כי לא נפגע העיצוב הכולל של הרחוב ,מבחינת שילוב עצים ,עמודי תאורה,
מתקנים ,עיצוב הריצוף וכד'.
ג .בשטח נתיב הנסיעה (מסעת הכביש בזכות הדרך) במקרה שאינה מבטלת חניות ציבוריות.
 .2יש לסמן את מיקום רחבת הכיבוי בנספח העמדה (מפת איתור עבודה) וכן בתכנית קומת הקרקע של
המבנה באופן ברור הכולל ציון מידות ,מרחק מהמבנה וסימון אבן השפה של המדרכה.
 .3יש לסמן את רחבת כיבוי האש באמצעות שילוט המוצמד למבנה ,ללא צביעה המשטח .סימון רחבת כיבוי
אש באמצעות שילוט בלבד ללא צביעה על רחבות מרוצפות ,מדרכות  .מידות השלט שיוצב 90 * 90 :ס"מ.

המגרש
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 235מתקנים טכניים ומתקני תשתית
 .21.5כללי
 .5מתקנים ופרטי עזר שהתקנתם מחוייבת בתחום השטח הפתוח של המגרש יהיו בגודל מינימלי .יש לתכנן
את המתקנים באופן המותיר שטח חצר נטול מפגעים בטיחותיים לטיפוח ולגינון.
 .2כל מתקן או פרט עזר שהתקנתו אינה נדרשת על פי תקן בשטחים הפתוחים של המגרש (בחצר) ,ימוקם
בתחום קווי הבניין ובתוך המבנה ככל שיתאפשר.
 .21.2מתקני תשתיות
 .5סעיף זה מתייחס אל מתקני התשתיות הבאים:
א" .גמל" ,ואביזרי מערכת המים הציבורית  -ישולבו בתוך קיר הגדר בגבול המגרש ,ככל הניתן
בניצב לרחוב אליו פונה הכניסה הראשית הקובעת.
ב .מוני מים למבנה  -ישולבו בתוך המבנה.
ג .ארון חלוקה חשמל ,ארונות סעף ,בזק ,כבלים ,מרכזית מאור וכד'  -ישולבו בתוך קיר הגדר
בגבול המגרש ,ככל הניתן בניצב לרחוב אליו פונה הכניסה הראשית הקובעת.
ד .בזק ארונות חברת בזק ,כבלים ,ותשתיות "עיר חכמה".צוברי גז  -ישולב בחצר במקום נסתר
שאינו פוגע ברצף הגינון בחזית המגרש.
.2

בבניין משותף יותקנו מתקני התשתיות הדירתיים על פי דרישות חברת התשתית .ככל האפשר אלה
ימוקמו בהתייחס לדרך פנימית לגישה של כלי רכב ,ובקירבה לאזור הפחים הטמונים ורחבת הכיבוי
כמסומן בתכנית הפיתוח.

 .3מתקני חשמל ,בזק ,כבלים וגמל מים שישולבו בקיר גדר המגרש ימוקמו בתוך גומחה (נישה) בתחום
המגרש ,בתנאים הבאים:
א .הגומחה תמוקם לאורך גבול מגרש ותשולב בגדרות המגרש בצורה נאה כחלק מתכנון אחד.
ב .ככל האפשר התשתית תמוקם בניצב לקיר הגדר ההיקפית של המבנה.
ג .הגומחה תהיה בנויה ובגודל מינימלי הנדרש.
ד .הגומחה (הנישה) תשתלב ככל האפשר בגינון המגרש (והרחוב).
 .4מתקני תשתית ציבוריים בגבול המגרש:
א .בכל מגרש ,בהתאם למיקום תשתיות שכונתיות בגבול המגרש תמוקם בתוך קיר הגדר נישה
מקורה אשר תיסגר בדלתות פלדה ע"פי תקן וע"פי הנדרש ע"י הרשויות המוסמכות ,בתוכה
ימוקמו" :גמל מים" ,ארונות חשמל ,ארונות בזק ,ארונות כבלים ,מרכזיית תאורה וכד'.
ב .עומק ,גובה ורוחב הנישה יהיו ע"פ הנדרש לרבות הנדרש לסגירה בדלתות.
ג .חומרי הגמר של הנישה ואופן יישומם יהיו בהתאם לקיר הגדר בו היא ממוקמת ועל פי הפרט
האדריכלי בנספח ב'.
 .1לא ימוקמו תחנות השנאה (חדרי טרפו) במגרשי המגורים.
 .9בתכנון לאזור מגורים חדש ימוקמו תחנות ההשנאה בשטחים ציבוריים או המיועדים
למיתקנים הנדסיים ובהתאם לתכנית הבינוי והפיתוח.
 .7תחנות השנאה שימוקמו בשטחים הציבוריים ,ימוקמו בהתאם לתכנית הבינוי והפיתוח.

המגרש
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 .1על אף האמור לעיל אם כתוצאה מאילוצים טכניים ,הנדסיים לא ניתן למקם תחנת השנאה על פי תכנית
הפיתוח בנספח א' ניתן לאשר מיקום שונה מנספח א' באישור מהנדס העיר ובכפוף לאישור חברת
החשמל.
 .6לא ימוקם צובר גז במרווח בניה קדמי לכיוון הרחוב או בשטח המיועד למעבר הציבור או בשטח הנמצא
בתחום זיקות הנאה.
 .21.3מתקנים טכניים
 .5אוורור ושחרור עשן :יש להצמיד את מתקני האוורור ושחרור העשן של שטחים תת
קרקעיים לגבול מגרש צדדי או אחורי בלבד ,ולהפנותם כלפי פנים המגרש .גודל המתקן וגובהו יהיו
מינימליים תוך עמידה בתקנים ובדרישות היחידה לאיכות הסביבה.
 .2לא תותר התקנת מזגנים אלא מאחורי מסתורים אשר לא יבלטו ממישור הקירות
החיצוניים של הבניין – ראו פירוט בפרק הבניין.
 .3מתקנים טכניים על הגג יוסתרו על ידי מעקות ומסתורים.
 .4מסתורי המערכות יהיו עשויות בטון אדריכלי ויכללו פרטים שיבטיחו עמידות לאורך זמן ומניעת
החלדה.
 .1במבנים הנמוכים מאחת-עשרה קומות ,יש לבצע שכבת גמר נוספת מעל שכבת איטום הגג כגון דק עץ,
כחזית חמישית הנצפית ע"י דירות בבניינים גבוהים יותר.
 .21.4ברזי כיבוי אש (הידרנטים)
 .5ברזי כיבוי אש לא יבלטו לתחום המדרכה.
 .2יש לשלב את ברזי כיבוי האש במרווח הקדמי בתחום מינימלי של  5מ' מאחורי קיר הגדר הגובל
במדרכה ובתוך הגינון ,או להציבם בשולי המדרכה ברצועת העזר בצמוד לשאר האלמנטים כדוגמת
עמודי תאורה ,אשפתונים וכו'.

המגרש
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 23.בניינים עם חזית מסחרית
על מגרש ששטח המרווח הקדמי שלו שבין קו החזית המסחרית לבין גבול המגרש הפונה לרחוב ,צורף למדרכה(,45B
 ,)12B ,12A ,42Aיחולו ההוראות הבאות:
א .אין להקים בתחום רצועה זו מחסום ,מדרגות ,גדר ,מתקנים טכניים וכיו"ב.
ב .מפלס הרצועה יהיה המשכי למפלס המדרכה הסמוכה ועשוי מאותו חומר גמר.
ג .רצועת המגרש שבהמשך רציף למדרכה הציבורית תהיה בשיפוע רציף של  2%עד לאבן השפה של הכביש .מפלס
הכניסה לחנויות או למבנה ייקבע בהתאם.
ד .יש למקם את שערי הגישה לבניין בקו חזית המבנה המסחרי ולא בקו גבול המגרש.
ה .יש למקם מתקנים טכניים ופרטי עזר שהקמתם מותרת בחצר בשטח המרווח הצדדי או האחורי על פי הנחיות
פרק זה.
ו .תנאי לאיכלוס – רישום זיקת ההנאה לציבור בספר הנכסים( .טאבו).
ז 2פרגוד  /סגירה עונתית
 .5הצבת פרגוד אפשרית רק "לבית אוכל" בעל רישיון עסק בתוקף להגשת מזון לצריכה במקום (כגון מסעדה ,בית
קפה ומזנון) לשם קירוי שטח שולחנות וכיסאות שאושר.
 .2שטח הפרגוד לא יעלה על השטח שנקבע בהיתר הבניה כשטח להצבת שולחנות וכיסאות לבתי אוכל.
 .3הפרגוד יבנה מחומרים קלים כדוגמת אלומיניום ,פרופיל בלגי ודומיהם ומילואות שקופות.
 .4הצבת הפרגוד לא תפגע בריצוף המדרכה עליה הוא מוצב.
 .1דלת הכניסה לפרגוד תתוכנן כך שלא תיגרם הפרעה להולכי הרגל על המדרכה.
 .9ישמר מעבר חופשי לציבור שרוחבו לא יפחת מ 2 -מטר מכל מכשול ,וכן השטח שייתפס מהמדרכה לא יעלה על
מחצית מרוחב המדרכה.
 .7אין להתקין מזגנים בקירות הפרגודים.
 .1שילוט על הפרגוד יותקן כלהלן – יותר שילוב שילוט ב 60ס"מ תחתונים של מישור קירות הפרגוד כחלק
מהמילואות שבמסגרת המתכת של הפרגוד .כמו כן יותר שילוט במישור הפנימי של קירות הפרגוד ב 30-ס"מ
העליונים של הפרגוד @@@ .מבקשת שתתייחסו להצעתי זו .בכל אופן אין להפנות לאישור נוסף אלא לקבוע
פרטי השילוט לפרגודים בהנחיות אלה .מבקשת אם אפשר להוסיף פרט עקרוני לדוגמא .וכן לתקן את הצעתי עם
ניסוחים מקצועיים יותר.
 .6תקופת סגירת החורף תותר בין התאריכים  5.50ל5.04 -
 .50שטח הפרגוד יכלל בשטחי הבניה המותרים למסחר על פי התוכנית המפורטת המאושרת.
 .55בהיתר הבניה למבנה מסחרי יסומן השטח האפשרי להקמת סגירת חורף (פרגוד) ,במסגרת שטחי הבניה המותרים
לשימוש מסחרי .וכן לפרט את מידות המבנה ופרטי הקמתו.
 .52ככל שימולאו כל התנאים לעיל ,הצבת הפרגוד העונתי ופירוקו מעת לעת אינם טעונים היתר בניה.

המגרש
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 231עסקים לאורך חזית מסחרית  -רמת נגישות גבוהה מהרחוב
לא יהיו מדרגות או שיפועים חדים במעבר מהמדרכה לחנות.
הגישה תעמוד בדרישות תקני הנגישות

כניסה לחנות ישירות מהרחוב ,ללא מכשול או
הפרש מפלסים.

מדרגות ללא אחידות בגובהן ורמפה בעלת שיפוע
גבוה מן המותר בתקן ,מונעות גישה של בעלי
מוגבלויות.
הפרש המפלסים יוצר ניתוק פיסי וויזואלי
מהרחוב.

המגרש

המדרגות בכניסה לחנויות מקשות על הגישה אליהן.

מדרגה משופעת הבולטת מקו הבניין לתחום המדרכה ומסכנת
את הולכי הרגל.
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הבניין
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 231קומת הקרקע  -תכנון לרווחת הדייר
 .5לצורך הסדרת הציוד הפרטי של הדיירים בקומת הקרקע ,ולנוחיות דיירי הבניין ,יתוכננו
חדרי תמך ואחסנה פתוחים ו/או סגורים כחלק מתכנית קומת הקרקע .חדרים אלה יאפשרו
אחסנת אופניים ,עגלות ילדים וכדומה בצורה בטוחה ונוחה .חדרי התמך הפתוחים ימוקמו
בחלקו האחורי של הבניין ,בצורה סמויה מהרחוב.
כמו כן יוקדשו ככל הניתן חללים משותפים לרווחת הדיירים לשימוש באירועים ובפעילות
ילדים ונוער.
 .2בהמשך לקומת הלובי ובמרתף תותר בניית מחסנים לרווחת דיירי המבנה ,במפלס הכניסה
ובמפלס הביניים שמעליו.
 .3שטח המחסן המרבי לדירת מגורים לא יעלה על  1מ"ר נטו.
 .4לא תותר הקמת מחסנים דירתיים בקומות המגורים הטיפוסיות למעט מחסן משותף לכל
הדירות בקומה.
 .1מעבר לאמור לעיל ,יותקנו לרווחת הדיירים חדרי אחסון משותפים לאופניים ועגלות
תינוק בשטח של  5מ"ר לכל דירה וימוקמו בקומת הכניסה ,ו/או בקומה שמעליה ו/או
בקומת המרתף.

חדר ייעודי לאחסון אופניים

פינות ישיבה ופטיו ירוק ,כחלק מפיתוח קומת הקרקע

חלל קומת הקרקע כאזור פעילות ומשחק לילדי הבניין

הבניין
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 237מבואת הבניין  -מזמינה ,פתוחה ונעימה
 .5בהיותה חזית הכניסה ,והחלל הראשון שחווה הנכנס לבניין ,יש לתכנן את המבואה באופן
איכותי ,וברמת גימור גבוהה.
 .2חזית המבואה לרחוב תהיה שקופה ,בעלת דלתות כניסה גדולות ,פרטי אלומיניום
איכותיים ,וזכוכית שקופה .חזית המבואה לא תפחת מ 71%-מאורך החזית הקדמית של הבניין.
 .3גודלו של לובי מבנה המגורים שגובהו מעל  55קומות יהיה לפחות  10מ"ר (שטח ריצפה).
 . 4גובהו של לובי המגורים יהיה לפחות  3.90מ' נטו .גובהו המקסימלי לא יעלה על  1מ'.
 .1גודלו של לובי מבנה המגורים שגובהו נמוך מ 55 -קומות יהיה לפחות  31מ"ר (שטח
ריצפה).
 .9במבני מגורים הנמוכים מ 55-קומות יהיה גובה הלובי המזערי  3.00מ' נטו.
 .7הגישה ללובי המגורים תהיה ישירות מהרחוב.
 .1פנים לובי המבנה יהיה מחופה אבן ורצפתו אבן או חומרים עמידים אחרים שווי ערך .יש לפרט בתכנית הראשית את
חומרי החיפוי והריצוף בלובי מבחינת גודל אריחים ,סוגם ורמת ההתנגדות להחלקה בהתאם לתקן .מלובי המבנה תהיה
יציאה נפרדת החוצה לעבר רחבת הפחים הטמונים והגן המשותף לדיירי המבנה.

 6.3מ'
לפחות

הבניין

חלל המבואה גבוה ,מואר וברמת גימור גבוהה

כניסה לבניין מוזנחת ,אטומה וקשה לזיהוי
ברצף החזיתות ברחוב

המבואה בעלת חזית שקופה לחלוטין ,היוצרת קשר
חזק עם החצר הקדמית והרחוב

רחבת הכניסה אטומה ולא מזמינה .בנוסף
היא מנותקת ממפלס הרחוב ,וממוקמת
בחזיתו הצדדית של המבנה.
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 230חזית לרחוב
 .5אל חזית הרחוב יופנו לובי דירות המגורים .בתאי השטח בהם הותרו שימושים נוספים כגון מסחר/בתי
קפה/משרדים יופנו אלה לחזית הרחוב.
 .2במגרשים בהם מותר שימוש מסחרי בקומת הקרקע ( )12B ,12A ,42A ,45Bתמוקם כניסה נפרדת למסחר
בחזית הניצבת לחזית הכניסה הראשית הקובעת.
 .3לא יותרו קולונדות ו/או פרגולות לכיוון חזיתות הרחובות ,אך יותרו זיזים בנויים להצללה.
 .4לא יותרו דירות גן הפונות לכיוון הרחוב.
 .1למרות האמור לעיל במגרשים הפינתיים יותרו דירות גן הפונות לרחוב המשני ,במרווח
בהתאם למסומן בתכנית הבינוי.
 .9בקומת הקרקע ובקומה שמעליה ,לא יותרו חלונות שירות או חלונות מחסנים לכיוון
הרחוב.
 .9שילוט העסקים יהווה חלק מעיצוב המבנים ויוטמעו במסמכי היתר הבנייה של כל
מבנה  -ראה סעיפים  9.2ו 9.3-במסמך זה.
 .7איסור שילוט של שם היזם /הקבלן על גבי הבניין ,לא בסמל ולא בשם מפורש.
רישום שם הקבלן יותר ברישום ושילוט פנימי בתוך לובי הבניין בהתאם למפורט בסעיף
 43במסמך זה.

הבניין
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 231מערכות טכניות בקומה המסחרית  -הסתרה מתוכננת
תכנון המבנה יכלול פתרונות טכניים מוסתרים לכל המערכות הדרושות למסחר .לדוגמא –
יחידות מיזוג האוויר ימוקמו בחלקו האחורי של המבנה ,על גג המבנה ,או שיתוכנן עבורן מסתור מתאים המאפשר גישה
לתפעול .ניקוז יחידות המיזוג יהיה מוסתר ולא יהיה בשפיכה חופשית על המדרכה ,אלא יחובר למערכת הניקוז במגרש
ומשם למערכת הניקוז התת קרקעית העירונית.,
מערכות האיוורור של שטחים מסחריים ,מנדפים וארובות להרחקת ריחות ,עשן ,שמנים ,ואידי בישול ישולבו בתוך
המבנה ולא יבלטו מקירות המבנה .יישמר מרחב בין ארובות ומנדפים לבין חלונות בתי מגורים על פי הנחיות משר הגנת
הסביבה ועל פי אישורו/חוו"ד איגוד ערים לאיכות הסביבה .יש לציין בבקשה להיתר מיקום ארובות ,מינדפים ,מעבים,
ומדחסים .לפרט מאפייני רעש ומאפייני איכות האוויר וריחות.
מוצא מנדפים וארובות לגג המבנה יעמוד בהנחיות משרד הגנת הסביבה ,וישולבו בעיצוב הכולל של המבנה.
כל המערכות ההנדסיות ישולבו בתוך קירות המבנה ,או יוסתרו על גג המבנה.
מתקנים שיותקנו על הגג יאורגנו באופן מסודר ואסטתי ,כחזית חמישית הנצפית מקומות עליונות .מערכות הממוקמות

על גג המבנה לא יבלטו מעל גובה מעקה הגג.

יחידות המיזוג ,החיווט והניקוז גלויות לעין כאשר מתרחקים מעט מקו הבניין

למרות ריכוזן של יחידות המיזוג לאזור מצומצם יחסית ,לא ננקטו צעדים
להסתרתם על ידי שילוט או אלמנט מסתיר אחר

.
הבניין
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 233חזיתות מסחריות  -גימור עמיד ובעל קיים ארוך
בשל אופי השימוש ואינטנסיביות המגע בין החזית המסחרית לבין הרחוב ומשתמשיו ,יש להשתמש בחומרי גמר
עמידים ובעלי חוזק נגיפה ,חומרים לא סופגים הניתנים לניקוי בקלות .כמו כן יש להתייחס לשיטת היישום ע"ג
החזית .לדוגמא  -חיפוי יבש בלוחות אבן עם מקדם ספיגות נמוך ,וחוזק מכני גבוה .כך גם לגבי בחירת סוג
האלומיניום והגדרת הזכוכית.

חיפוי הקיר באבן אפורה בהירה ,בעלת חוזק נגיפה גבוה

חיפוי הפסיפס מתקלף וצובר לכלוך וכתמים

הקיר המטויח מאפשר נגיפה ולכלוך מתמשך

הבניין
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 233מעטפת הבניין
 .5חוץ המבנים יהיה מחופה אבן .סוג האבן יהיה אבן גיר מקומית גלילית או אבן כורכר בגוון טבעי .לא
יותר חיפוי אבן אפורה או שחורה .גווני האבן יהיו בטווח הגוונים של אבן גיר גלילית ואבני כורכר.
 .2חומרי גמר חוץ נוספים הינם חיפוי עץ בעל תקן ועמידות ,אלומיניום וטיח .סך שטחי החוץ אשר אינם
מחופים אבן טבעית או עשויים חלונות לא יעלה על  ,50%ובלבד שכל מקום שאינו מחופה באבן או מזוגג
נמצא בשטח נגיש לטיפול ותחזוקה אחידה של הבניין ללא צורך בפיגומים.
 .3כל חומרי הגמר יהיו בהתאם לתקן.
 .4מבני המגורים יהיו אורטוגונאליים ,בעלי מקצועות ישרים ככל האפשר לכל אורך הבניין.
 .1אלומיניום ופרטי מסגרות יהיו בגווני אפור.
 .9הזכוכית תהיה בהירה אך לא רפלקטיבית ,לא כהה ולא צבעונית (ירוק ,כחול וכדומה).
 .7גוון החומר הנבחר יהיה אחיד בכל הבניין .לדוגמא  -כל פרטי המסגרות יהיו באותו גוון .RAL
 .1על אף האמור לעיל ,במבני חינוך ומבני ציבור יותר שימוש בחומרי גמר ,ובגווני גמר שונים.
 .6רשות רישוי רשאית לאשר חומרי גמר נוספים אשר יתבקשו בבקשה למידע תכנוני ובלבד שהשתכנע כי
החומר הנוסף משתלב בהנחיות ואינו מהווה שינוי לעקרונות העיצוב המוגדרים בהן .על עורך הבקשה
לציין את החומר המבוקש ,לצרף דוגמא ממנו וכן את מפרט החומר ואישור מכון התקנים .כמו כן ,יש
להציג שילובו בעיצוב הכולל של המבנה בהתאם להנחיות אלה .אישור לחומר גמר נוסף ע"י מהנדס
הועדה יש לבקש בעת הגשת בקשה למידע תכנוני כבקשה כמידע תכנוני פרטני.

חלקי הבניין השונים צבועים בצבעים עזים מדי
ומנוגדים זה לזה

האבן הבהירה והאחידה מקנה תחושה נעימה
ונקייה למבנה

הבניין

הזיגוג הרפלקטיבי והמסגרות הירוקה
מקנים למבנה תחושת אטימות וכובד

הזיגוג השחור אוטם וחונק את
קומת הקרקע והחזית הראשית
במבנה

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו

62

 230מעטפת הבניין – המנעות מחומרים בוהקים
לא יותר שימוש בחומרי גמר רפלקטיביים (כולל חומרי הזיגוג) ובוהקים ,למניעת סנוור של משתמשי הרחוב
והשכנים.

גמר הבניין בוהק מדי וגורם לסינוור משמעותי

הזיגוג בחזית הראשית של המבנה רפלקטיבית כמעט לחלוטין
ולכן בעייתית מאד מבחינת סינוור

הבניין
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 235פתחי החזיתות – אחידות צורה ומידה
 .5יש להימנע משימוש במגוון רב מדי של גדלי פתחים באותה חזית ,כמו גם שימוש בפתחים
רבים וקטנים מדי.
 .2שטח החלונות במפלסי הדירות לא יפחת מ 20%משטח החזיתות.
 .3לחדרי האורחים בדירות יהיו חלונות שלא יקטנו משטח של  9מ"ר.
 .4יתוכנן פרט סורגים טיפוסי לכל מבנה בהתאם לעיצובו הכולל כדוגמת הסורג השקוף מתוצרת 'אל סורג' או שו"ע.
פרטי הסורגים יכללו במסמכי הבקשה להיתר.

ערב רב של מיקומי ומידות פתחים בחזית הראשית

הפתחים בעלי פרופורציות אחידות ומסודרים בחזית בצורה עקבית
ואחידה

הבניין
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 23.חזיתות המבנה  -אחידות צורה וקו
 .5חזיתות המבנה לא ירוכבו מגיבוב של אלמנטים (לרבות פתחים ומרפסות) השונים זה מזה באופן מובהק
(עגולים מול ישרים ,אנכיים מול אופקיים)
 .2הבניין יתוכנן בגיאומטריות ישרות ואורטוגונליות ,ללא קוים מעוגלים או אלכסוניים ,וללא בליטות
מיוחדות.
 .3לא יותרו חיבורי מבנים בקומות עליונות ויצירת מבני גשר למיניהם .אין להבליט הקומות הגבוהות
במבנה מעבר לקונטור הקומות הטיפוסיות שמתחתיהן.

החלוקה ,הפרופורציות והקווים יוצרים חזית נקייה ,קריאה
ונעימה לעין

ריבוי האלמנטים והצבעים מקשה על קריאתה כחזית אחת ברורה

הבניין

חזית המבנה מורכבת מגיבוב יתר של אלמנטים,
צורות וצבעים

החזית מחולקת בצורה אחידה לחלוקות משנה
ברורות
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 231המרפסת  -חלק משפת מבנה אחידה
 .37.5כללי
א .מרפסות המבנה יהוו חלק אינטגרלי מהגיאומטריה של המבנה.
ב .סוג המרפסות בכל מבנה יהיה אחיד.
 .37.2הנחיות מתוך הוראות התכנית המפורטת  -סעיף  4.5.2ג' ד'
א .תותר תוספת של  9מ"ר לשטחי מרפסות דירות המגורים ,מעבר ל 52 -מ"ר המותרים,
כתוספת לשטחים העיקריים המיועדים למרפסות ובהתאם לאמור בטבלא  1בהוראות התכנית..
ב .מעקות המרפסות יהיו עשויים פלדה ו/או זכוכית .לא יותרו מעקות מרפסת בנויים.
ג .ככל הניתן ,המרפסות יהיו זיזיות ללא תוספת עמודים וימוקמו ישירות אחת מעל השנייה
לגובה החזית.
ד .רוחב מרפסת מזערי יהיה  2מטר.
ה .ניקוז המרפסות יהיה אל מערכת ניקוז הגגות .לא תותר שפיכה חיצונית.
 .37.3הנחיות נוספות  -מרפסות
א .תיאסר תוספת פרגולה ,סוכך ,הצללה או גגון במפרסות.
ב .חובה לקרות גם את המרפסת העליונה בשטח החופף את רצפת המרפסת.
ג .יציאה למרפסת גג תקורה בגג מלא עד  52מ"ר ותותר תוספת של עד  9מ"ר עפ"י הוראות התכנית .תותר הוספת
פרגולות העשויות עץ ,פלדה או אלומיניום או שילוב ביניהם ,בגוונים התואמים את קירות המבנה ,בשטח של עד
כ 10-מ"ר ולא יותר מ 5/4-משטח הגג .הפרגולות ימוקמו במרחק של  3מ' לפחות ממעקה מרפסת הגג .שטחי
הקירוי והפרגולות בקומת הגג ישובלו בעיצוב הכולל של המבנה ויהוו חלק אינטגרלי מחזית המבנה וגווניו.
ד .הפרגולות ,על צורתן וחומריהן ,ידרשו אישור כחלק ממסמכי היתר הבניה למבנה.
ראו דוגמא בעמוד הבא:

הבניין
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המרפסות משלימות את קווי הבניין מחד ,ו"מחררות" ומקלילות את המסה הכללית מאידך

המרפסות שונות במיקומן ,צורתן והפנייתן לאורך החזית ,נראות כטלאים על גביה ,וגורמות לחוסר
שקט ויזואלי

הבניין
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 231אמצעי הצללה והסתרה  -חלק מהמבנה ותכנונו
 .5לצורך הסתרות הנדרשות בבניין ועל מנת לייצר אחידות צורנית ,יש להשתמש באלמנטי הצללה בחזית,
(בבריסולה ,משרביות) ..השימוש יעשה בקטעי חזית רציפים וגדולים ככל הניתן ,ולא במקטעים קטנים.
 .2הבריסולה יהיה עשוי בטון אדריכלי או אבן בהתאם לחיפוי המבנה .הסתרת מערכות תשתית והנדסה
ומרפסות שירות ,באמצעות בלוק דקורטיבי מחורר( ,משרביות) או בטון אדריכלי.

שילוב הבריסולה באלמנט ראשי בעיצוב החזית

חירור איזור השירות ,הנועד לאוורור ,משולב בשתי
החזיתות כאלמנט עיצובי.

הבריסולה כאלמנט מצליל ועיצובי כאחד ,המקשט את החזית ומקנה
לה אופי מיוחד

הבניין
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 237ראש הבניין  -המשך צורני הנובע משפת המבנה
ראש הבניין ימשיך את שפת המבנה המוצע ,ולא ייתפש כחלק הנפרד בצורתו ,או בחשיבותו.
ראש המבנה יהווה סיומת של הבניין על רקע השמיים ,ויתוכנן בשפה אדריכלית אחת עם המבנה כולו.

קצה הבניין לא ממשיך את קווי המבנה ואינו משלים אותו

ראש הבניין שונה בצורה ,בקווים ובאלמנטים הבנויים ונתפש
כגוף זר במבנה

הבניין

הקומה העליונה שומרת על פרופורציות וקווי הקומות
התחתונות

ראש הבניין מהווה תפקיד חשוב וחלק אינטגרלי ומשלים
ממסת המבנה ועיצובו
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 200גג הבניין
 .5תותר בניה על גגות המבנים לשימושים הבאים:
א .מתקנים טכניים ומערכות המבנה.
ב .מרפסת גג תותר רק כהמשך לרצפה של דירת הגג.
 .2לא יותרו גגות משופעים ו/או גגות רעפים.
 .3יושם דגש על תכנון החזית החמישית (הגגות) מבחינת חומרי הגמר ,מעקות ,ארגון
והסתרת מתקנים טכניים:
א .מסתורי מערכות טכניות יהיו בגמר בטון אדריכלי או חיפוי אבן בהתאם לגמר המבנה.
ב .המסתורים יותקנו לכיוון החזית האחורית של המבנה ובהסטה מינימלית של  3מ' מקו מעקה
הגג ההיקפי.
ג .מעקה הגג יהיה מעקה בנוי ע"פ תקן בגמר התואם את שאר המבנה ויהווה חלק אינטגרלי מחזית
המבנה וצורתו המקורית.

הבניין
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 201חדרים טכניים ופתחים  -לא בחזית הראשית
תחושת הרחוב מושפעת ישירות מדפנותיו .מתקנים טכניים ,דלתות פח ורפפה מייצרים אטימות ותחושת אי
נוחות למשתמשי הרחוב.
יש להפנות את כל הפתחים והדלתות של החללים הטכניים של הבניין לחזיתות הצד
והאחורית של הבניין ,ובכך לשחרר את חזית הבניין הפונה אל הרחוב כך שתהיה פתוחה
ומזמינה .כך לגבי חדרי האשפה ,חדרי מערכות ,פתחי אוורור לחניונים וכדומה.
במקרים בהם תידרש הצבת מתקנים על גבול המגרש מהחזית הראשית לכיוון הרחוב יש לפעול ע"פ סעיף 21
במסמך הנחיות זה.

מיקום המעמיס על המדרכה והרחוב

חזית צדדית המכילה את המתקנים הטכניים

הבניין

פחי האשפה מפוזרים וגלויים לעיני העוברים ברחוב

מערכות מיזוג פונות למדרכה
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 203אצירת אשפה
אצירת האשפה בשכונה תתבצע באמצעות שיטת פחים טמונים ובהתאם להנחיות עיריית עכו.
הפחים הטמונים ימוקמו בצמוד ליציאה המשנית מהלובי בחזית הניצבת לחזית הכניסה הראשית הקובעת,
ברחבה מנוקזת אשר תכיל את סוגי המכלים השונים.
מידות הרחבה יאפשרו הצבה ותפעול של כל סוגי המכלים הטמונים הנדרשים עפ"י גודלם וכמותם ,תוך מתן
גישה להשלכת פסולת אליהם ולהוצאתה ופינויה על ידי כלי הרכב היעודי של הרשות המקומית.
בצמוד לרחבת הפחים הטמונים תתוכנן רחבה מנוקזת לפינוי גזם וגרוטאות .מידות הרחבה יאפשרו הכנסת גזם
וגרוטאות תוך השארת גישה נוחה מלובי המבנה ולכיוון המיסעה לצורכי פינוי ע"י כלי רכב ייעודי של העירייה.
מיקום המתקנים לפינוי אשפה על פי המסומן בתכנית הבינוי והפיתוח.
התקנת הפחים הטמונים:
א .דגם הפחים אשר יותקנו יהיה מתוצרת  SOTKONאו ש"ע באישור עיריית עכו לרבות התאמת
הריצוף לרחבה בה יוצבו ופירוט סוגי המכסים כחלק מהבקשה להיתר.
ב .גמר הריצוף ברחבת הפחים הטמונים וברחבת הגזם והגרוטאות יהיה מחומר ריצוף רחיץ ועמיד
בפני החלקה לפי התקן ובאישור מח' תברואה בעיריית עכו .הריצוף יותאם וישולב בתכנון הכולל
של שבילים ורחבות בחצר.
ג .המיכלים הטמונים שיותקנו יתאימו לפסולת רטובה ,יבשה ולמיחזור בהתאמה.
ד .שביל הגישה מצד הלובי אל הרחבה יהיה ברוחב של  5.1מ' לפחות במפלס הלובי ,יתוכנן
בשיפועים תקניים וללא מדרגות .השביל יהיה מונגש לאנשים עם מוגבלות.
ה .לאורך שביל הגישה וברחבות עצמן תותקן תאורה.
ו .רחבת פינוי הגזם והגרוטאות תוקף בגדר בנויה בגובה  5.5מ' בחיפוי אבן בהתאם לקיר המפריד
בין המגרש לרחוב הצמוד לו .הגישה לרחבת פינוי הגזם תהיה ברוחב  5.1מ' לפחות.
ז .הגישה לפחים הטמונים תהייה פתוחה ונגישה.
רחבת אזור אצירת אשפה ,גזם וגרוטאות תגונן ככל האפשר מצדדיה ולאורך שביל הגישה.

הבניין
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 203שילוט
 .43.5שלט יזם/קבלן
 .5שילוט עם שם הקבלן הבונה  /יזם המבנה יותר בתוך לובי המבנה בלבד ,באופן מוצנע ,אשר נשקף
למבקרים במבנה.
 .43.2שלט מספור וכתובת
 .5מספור המבנה ייעשה באמצעות אותיות בולטות עד  3ס"מ מפני הקיר עשויות דופן פלדה וחזית פרספקס
 /זכוכית חלבית אשר יכללו תאורת לד פנימית עם חיבור שנאי מוסתר.
 .2גובה האותיות יהיה עד  51ס"מ והן ימוקמו במרכז חזית המבנה  0.71מ' מעל לכניסה הראשית ובגובה
מינימלי של  3מ' מפני מפלס  0.00של המבנה.
 .3מיקום הצבת השילוט על גבי המבנה ופרטיו על פי פרט אחיד שעוצב לבנייני השכונה.
 .4השלט יהיה נצפה להולך הרגל במדרכה.

שילוט באמצעות אותיות בודדות על גבי חיפוי קיים מאפשר פיתרון אסתטי עם פגיעה מינימלית בחזית המתוכננת

שילוט גדול ובולט בחזית המבנה מהווה הפרעה לחזית המבנה כלפי הרחוב והסביבה ומייצר רעש ויזואלי בתוך המרקם
השכונתי

הבניין
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 200תאורה
 .44.5תאורת חזית  -עדינה ומאופקת
 .5במידה ומתוכננת תאורת חזיתות למבנה ,היא תהיה עדינה ,בגוונים לבנים/צהובים ותכוון לחזית בלבד
כך שלא תהווה הפרעה לשכנים ,להולכי הרגל ולדירות המגורים.
 .44.2תאורה סביב המבנה
 .5בכל השטחים הפרטיים תתוכנן מערכת תאורה הכוללת גופי תאורה נמוכים ללא סינוור לכיוון המרחב
הציבורי והרחוב.
 .2כל מבואות המבנים יהיו מוארות מבפנים ומבחוץ.
 .3בכל השטחים הציבוריים תתוכנן תאורת גנים באופן שיאפשר שימוש בכל שעות הלילה תוך הימנעות
מהפרעה למבני המגורים הסמוכים.
 .4לא תאושר בכל השטחים הפתוחים תאורת נל"ג.

דירת המגורים
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דירת המגורים
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 20.דרישות תכנוניות בדירת המגורים
 .49.5הנחיות מחייבות על פי הוראות תכנית מפורטת  ,253-0233352סעיף  4.5.2ד' ח':
 .5גודל הדירות הממוצע בכל תא שטח יהיה  520מ"ר עיקרי.
 .2גודל מינימאלי ליחידת דיור יהיה  10מ"ר עיקרי.
 .3גובה קומות המגורים הכולל לא יפחת מ 3.51 -מטר בין מפלס למפלס וגובה הדירות הנקי בחדר המגורים
לא יפחת מ 2.91-מטר.
 .4מספר החדרים המינימאלי יהיה  3חדרי שינה.
 .49.2הנחיות מחייבות נוספות:
 .5שטחו של חדר המגורים לא יקטן מ 30-מ"ר ,ורוחבו המינימלי –  4מ'.
 .2חדר שינה 'ההורים' יהיה לפחות בשטח של  53מ"ר (ללא חדר ארונות וללא אמבטיה).
 .3הרוחב המינימלי עבור חדר השינה הראשי –  3מ'.
 .4בכל הדירות יהיו לפחות  2חדרי אמבטיה הכוללים שירותים.
 .1בחדר פינתי (בו נפגשים שני קירות חיצוניים) יתוכננו חלונות אשר יאפשרו איורור מפולש (לא כולל
ממ"ד).

דירת המגורים
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 201מרחבים מוגנים
 ככל הניתן חלונות המרחב המוגן יופנו לחזית צדדית (ראה תרשים בסעיף .)3.1
 הפתחים ישתלבו בעיצוב האדריכלי של הבניין.



חלון ההדף יהיה בכנף נגררת אל כיס בקיר.

דירת המגורים

הנחיות מרחביות חלק  3פרק ג' לשכונת צפון הכרם ג'  /ועדה מקומית לתכנון עכו

77

הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו
הנחיות מרחביות
על פי סעיף 541ד (א)(ב)(ג) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – 5691

שינוי מס' 1
חלק  - 3הוספת פרק ג'

הנחיות מרחביות לתכנית מפורטת
313-0333313
צפון הכרם ג'
נספח א'
תוכנית בינוי ופיתוח מגרשים (מחייבת)

ועדה מקומית לתכנון
ולבניה ,עכו
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו
הנחיות מרחביות
על פי סעיף 541ד (א)(ב)(ג) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – 5691

שינוי מס' 1
חלק  - 3הוספת פרק ג'

הנחיות מרחביות לתכנית מפורטת
313-0333313
צפון הכרם ג'
נספח ב'
חוברת פרטים מחייבים

ועדה מקומית לתכנון
ולבניה ,עכו
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו
הנחיות מרחביות
על פי סעיף 541ד (א)(ב)(ג) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – 5691

שינוי מס' 1
חלק  - 3הוספת פרק ג'

הנחיות מרחביות לתכנית מפורטת
313-0333313
צפון הכרם ג'
נספח ג'
כללים להכנת סקר עצים וטבלת ערך חליפי,
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
אגף יער ואילנות
תאריך עדכון1120121. :

ועדה מקומית לתכנון
ולבניה ,עכו
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הועדה המקומית לתכנון ולבניה עכו
הנחיות מרחביות
על פי סעיף 541ד (א)(ב)(ג) לחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה – 5691

שינוי מס' 1
חלק  - 3הוספת פרק ג'

הנחיות מרחביות לתכנית מפורטת
313-0333313
צפון הכרם ג'
נספח ד'
תכנית תנועה וחנייה

ועדה מקומית לתכנון
ולבניה ,עכו
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