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 בנייה הנדון: דרישות סף מחייבות לבקשות להיתר

                 

 

 כללי: .1

יש לדאוג להתאמה בין הבקשה לתב"ע החלה במקום, על מסמכיה ונספחיה, כולל תקנון, נספח בינוי ופיתוח, תשריט,  1.1

 ע.נספח תנועה וכיוצב'. יש לדאוג להכלת ההנחיות המרחביות על התכנון המוצ

 .ניין, מספר הקומות ויחידות הדיורבבניה חדשה יש לפרט במהות הבקשה את סוג הב 1.2

במבנה קיים יש להציג במהות הבקשה את מהות השינוי הנדרש לעומת היתר הבניה המאושר )כולל מספרו( + שינוי  1.3

 במספר יחידות הדיור המוצעות לעומת המאושרות במידה ומתבקש.

 בקשה להיתר. סדר עריכת ה2 

  – דף ראשון+ טבלת שטחים 2.1

הקיימים בכל בניין בנפרד ע"פ היתרים במגרשים בהם קיימים מספר מבנים יש להראות בטבלת השטחים את השטחים 

 למספר את המבנים לצורך התמצאות נוחה. ישקודמים. 

מפה תכלול רוזטה ע"פ התב"ע, את כל הכוללת תרשים סביבה. ה לשנהערוכה ע"י מודד מוסמך, עדכנית  -מפת מדידה 2.2

+תכנית פיתוח(. יש לפרט עצים 0.00)מפלס  מ' לעומק כל המגרשים הגובלים 10ולפחות זכות הדרך שמול החלקה 

 קיימים בכל תחום המדידה, כולל בחלקות גובלות ובחלקת הדרך שממול לחלקה.

 * ראה נספח "מפת מדידה לצורך קבלת היתר בניה".

 בקומת הגג ובקומות )תוספת שאינה בנגיעה עם   -או קירויה  ה בקומת הגג, תוספת פרגולהפת בני** לתוס

 הקרקע( לא נדרשת מפת מדידה.     

לבניין סימון קווי בניין ומרחקם  0.00ע"ג מפת מדידה הכוללת העמדת המבנה המוצע במגרש, גובה  -תכנית העמדה 2.3

מ' למגרשים  10יש להציג תכנית פיתוח לעומק  נטור המבנה באדום.מגבולות המגרש + סימון גבולות המגרש וקו

 לכניסה הקובעת, גובה מתוכנן לפיתוח, וקונטור הבינוי הכל בהתייחס למגרשים הגובלים(. 0.00גובלים )גובה 

יותר ת. סכמות של הקומות ע"פ הסדר הכוללת מידות תואמות לתכניות, מספור ופירוט מילולי להורדו -חישובי שטחים 2.4

 בלבד. רגולריותאי חישוב ע"י מחשב כאשר מדובר בצורות 

מידות, על רקע גבולות המגרש וקווי הבניין מודגשים  כוללהתכנית תכלול את קומת הקרקע,  -תכנית פיתוח שטח 2.5

מים קירות באדום בנוסף יסומנו ויפורטו: חניות, פילרים, גדרות, שערים, מפלסי קרקע, כיווני שיפוע, חלחול מי גש

 יש להציג חישוב שטחי גינון. פיתוח, צמחיה, עצים לשימור/להעתקה/לביטול/לנטיעה + פירוט מידות.

ע"פ הסדר מלמטה למעלה )מרתף, קרקע, א', ב' וכו' כולל תכנית גגות(. יש לסמן חץ צפון בכל  - תכניות של הקומות 2.6

רש וקווי בניין + מידות, יש לציין מידות לבליטות מקווי קומה, יש למקם תכנית מוצפנת, ולמקמה על רקע קווי מג

הבניין. חובה לציין מיפוי שימושים לחללים וללוות קווים בודדים )מקווקווים או רציפים של מרפסות, כרכובים, 

 משטחי ריצוף וכיוצב'( במלל מפורט.

הנמכות תקרה + חתכים מקומיים להצגת  העוברים דרך כל הקומות, מדרגות, ממ"דים ומחסנים עםחתכים עיקריים  2 2.7

 קירויים, מרפסות ובליטות. יש להקפיד על הצגת גבולות קווי בניין ומגרשים בצבע + מידות וגבהים.

הכוללות פירוט מפלסים לקרקע טבעית, לכניסה הקובעת )כולל למפלסים מעליה ומתחתיה( ולפתחים. יש חזיתות  4 2.8

יים. על החתכים לעבור דרך כל הקומות, לעבור דרך מדרגות, ממ"דים ומחסנים עם לפרט חומרי גמר וגוונים ספציפ

 הנמכות תקרה.

 , כגון; פרגולות, מסתורי כביסה, כרכובים וכו'.קי הבניין הדרושים /שנקבעו בתב"ערלוונטיים לחלפרטים  - פרטים 2.9

 .יש להציג פריסת גדרות מפורטת עם חומרי הגמר, מידות, גבהים וכיוצב'

 . תכולת התכניות:3 

(, מידות פנים, ומידות UK/OKהכוללות: מידה כללית, מידות לגושים מידות לפתחים ) באופן קריא,חוץ פנים ומידות  3.1

 כן, יש לפרט מהות החדרים והחללים ולציין גבהים וחומרים למעקות חוץ ופנים ע"פ התקן.-לעובי קירות ופתחים. כמו
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 תנועה וחניה א.

 ש להציג חניות, כניסות לחניות ושערים בכל בקשה להיתר.י 1א.

התמרון, בדרכי הגישה ו, שינוי שינוי בחניות ,כוללת תוספת חניותיועץ תנועה מטעם העירייה לכל בקשה ה חוו"דחובת  2א.

 גרמושקה מודפסת.יש להגיע עם תיק המידע +  .או שינוי בשימושי השטחים

 קומות( 10 )רק במבנה תעסוקה / מגורים מעל

יש לצרף טבלת מאזן חניה המתייחסת לגודל שטח עיקרי ולשימושיו. הטבלה תכלול את כל התקן הנדרש לחניה פרטית,  3א.

 תפעולית, חנית נכים, חניות אורחים וכיוצב'.

תקן, חתכי יש לצרף : ת"י, פרט, ניקוז מהמ בבקשות בהן מבוקשים מכפילי חניה,מכפילי חניה מותרים במרתף בלבד.  4א.

 אורך ורוחב.

בבקשות בהן מתוכננת רמפה לכלי רכב יש לצרף: חתך לאורך הרמפה, חתכי רוחב טיפוסיים, גובה ראש, קיום משולש  5א.

 גבול הרמפה לא יחרוג מגבול המגרש.ראות דו סיטרי/חד סיטרי עם רמזור. 

יש לתכנן רחבת כיבוי אש בהתאם לתקנות )מיקום, תמרון וכו(. יש לתכננה בתחום המגרש במידת האפשר. רוחב דרך  6א.

מ' ויש לשים דגש ל הגישה מעורק הגישה המרכזי עד לרחבת הכיבוי. גודל רחבת היערכות יהיה   4-הגישה לא יפחת מ 

לל חדר על הגג( ניתן יהיה לקבל פטור מרחבת כיבוי אש קומות ומטה )כו 4מ' אורך. במבנים בעלי  12 -מ' רוחב ו 6

ע"י תכנון ספרינקלרים או בניית חדר מדרגות מוגן אש. הדרישות לדרכי גישה לרחבת כיבוי אש מופיעות בחוק התכנון 

 )לבניינים גבוהים ורבי קומות( וסימן כ' לבניינים שאינם גבוהים או רבי קומות 3.7.5.1והבניה סימן ה' סעיפים 

 .3.2.20.8עד  3.2.20.1סעיפים 

 גנים ועיצוב הסביבה .ב

ההתייחסות תהיה בכל בקשה חדשה להיתר או תוספת בניה מכל ייעוד. )בניה רוויה, צמודי קרקע, תעשיה ותעסוקה,  1ב.

 מסחר, שבצים, שצפים, כבישים וכו'(

 דגשים להגשת תכנית בממשק פקיד היערות: 2ב.
יש לפעול מול פקיד היערות העירוני על מנת לקבל  –ריתה של עצים בתחום המגרש במידה ונדרשת העתקה או כ

רישיון לביצוע העבודה הנדרשת. תשריט הבקשה להיתר יציג את העצים הבוגרים ואת ייעודם: שימור/העתקה/ 

לנוהל הנחיות בקרבת עצים של משרד כריתה וזאת עפ"י הנחיות מבא"ת. עבודה בקרבת עצים תעשה בהתאם 

 ראה נספח / קישור(. החקלאות )

 יש לסמן ע"ג התכנית גם עצים בהיקף הסמוכים לגבולות העבודה.

תוגש טבלה המכילה את מספור העץ התואם את מספרו בתשריט, שם העץ,  -עצים בוגרים  5במגרש בו קיימים עד 

 קוטר הגזע ושתי תמונות.

 3ב.

 
יוגש סקר עצים מלא ומפורט. נהלים וכללים להכנת סקר עצים כפי  - צים בוגריםע 5-במגרש בו קיימים יותר מ

 המופיע באתר פקיד היערות משרד החקלאות.

  אחוזי גינון: 4ב.
בתב"ע  מצויניםבמידה ולא  .הועדהיש לציין ע"ג התכנית את אחוזי הגינון בהתאם להוראות התב"ע ובהתאם להחלטת 

טבלה המציגה את , יש להוסיף ע"ג התכנית לטובת גינון השטח המשותף הפנוי ממבנים. 20%יש להקצות  אחוזי גינון,

 אחוזי הגינון והחלחול. בחזיתות של שטחי המסחר ניתן לתכנן רחבות מרוצפות כולל נטיעות עצים.
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 אחוזי הגינון יופיעו בטבלה בהתאם לקטגוריות הבאות:

 גודל כללי של המגרש .א

 אחוז גינון עפ"י תב"ע .ב

 גינון מתוכנןמ"ר  .ג

 אחוז גינון מוצע .ד

 לא מפרטת חלוקה ברורה  החלה עליהם אשר התב"עדירות גן, , במקרה של מגרשים בהן מתוכננות בבניה רוויה

 לשטח הפרטי. 5%לשטח המשותף ו  15%של אחוזי הגינון בין השטח המשותף לשטח הפרטי, יחולק הנ"ל לפי 

 למשותף(. 2/3-לפרטי, ו 1/3)לפי 

  וכו' לא יחושבו בחישוב שטחי הגינון.ריצוף, דק 

  מתכסית הקרקע  20% -; יתוכנן השטח כך שאת אחוזי גינוןלא מפרטת  החלה התב"ע בהםבמבנה מסחר ותעשיה

 50תישאר פנויה ומגוננת אולם גם ריצופים יכללו בחישוב זה, בתנאי ויינטעו בהם עצים לפי חישוב של מינימום 

 מ"ר לכל עץ.

  

 דרשים:מסמכים נ. 4 

 להלן כלל המסמכים הנדרשים לקליטת בקשה: 4.1

 תיק מידע 

  פורמטים( מפת מדידהdwg, dwf.) 

  פורמט( תכנית הגשהdwf.) 

 .נסח טאבו מקורי )לא מהאינטרנט( עדכני לחצי שנה 

  חתימות ע"ג גרמושקה מלאה סרוקה של כל הישויות המופיעות בנסח הטאבו ו/או מיופה כוחו ו/או שליחת

 (.pdfב' )פורמט 2עפ"י תקנה  הודעות

  פורמט( אישור סרוק עבור אגרות רישויpdf.) 

 .מסמכי חברה/עמותה; תעודת רישום ברשם החברות + תקנון, מורשה חתימה + ת.ז 

 .טופס הצהרת המבקש 

 .חתימת מתכנן השלד 

 חתימת שומה 

 הדמיה 

 :פרסום הקלות. 5 

5.1  :3-במשרד פרסום באחריות עורך הבקשה. הפרסום יופיע ב יש לפרסם את "נוסח הפרסום" פרסום בעיתונים 

 עיתונים: שניים ארציים, ואחד מקומי למשך שבוע אחד. יש לגזור קטע עיתונות מעיתון אחד.

 :יש להוציא נסחי טאבו של החלקות הגובלות מהטאבו בלבד, באחריות עורך  נסח טאבו לחלקות הגובלות

 הבקשה, בתיאום בודקת התכניות.

  כל יש לעשות "מאמץ סביר" להחתמת  בעלי הנכס או לחילופין מציאת המען בחלקות הגובלות:החתמת

ב' )באמצעות חברת 2ו/או שליחת הודעות עפ"י תקנה  ,ו/או מיופה כוחו ,הישויות המופיעות בנסח הטאבו

 . יש לצרף גרמושקה מלאה סרוקה.עבור החלקות הגובלות –פרסום( 

  :לפי ההנחיות הבאות; תעשה ע"י חברת פרסום בלבדוסח הפרסום תליית נתליית נוסח הפרסום 

, לקבע ולתלות בחזית המבנה/המגרש בו הנכס רשום, עפ"י A3ש להגדיל את קטע העיתונות הגזור, לפורמט י 

כתובת הבקשה, ובמיקום בולט. חל איסור על תליית המודעה על עמודי חשמל. יש חובה להוסיף את תאריך 

 השלט.תליית הפרסום על 

 יש לצלם את הפרסום התלוי בצירוף אישור תלייתו מחברת הפרסום.רסום: צילום הפ 

  :על בעלי הנכס לחתום ע"ג הטופס. מילוי כתב שיפוי )הצהרה והתחייבות( ע"י בעלי הנכס/ המבקשים

 באם מדובר בחברה אזי חובת חתימה + חותמת.

            


