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 דברי הסבר לתוכנית

  
  

  : רקע כללי
  

, התכנית כללית וכוללת. לראשונה מזה זמ  רב יוזמת העיר רחובות הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר

. משתרעת על כל שטחה של העיר ועוסקת במגוו  הנושאי" הקשורי" בתכנונה והתפתחותה בשני" הבאות

פני שכנותיה ואשר 'אשר מייחדות את העיר על, זוהי הזדמנות לבחו  את הסוגיות התכנוניות הכלליות

  .פתרונ  יכול לייחד את העיר ולהעניק לה איכות חיי" וסביבה

  

, ולועדות המקומיות, הכנת התכנית הינה חלק ממהל� המכוו  להקנות סמכויות לרשויות מקומיות בכלל

היה בתחומה תכנית ועדה מקומית שתמצא מתאימה ות, לחוק התכנו  והבניה 76פי תיקו  'על. בפרט

כפו( להתאמה לתכנית , ידי שר הפני" לאשר תכניות מפורטות בסמכותה' תוסמ� על, מתאר מאושרת

  . המתאר העירונית

  

תכנית האב ). פירשט–מזור( 2004תכנית המתאר ועקרונותיה נשעני" על תכנית אב לעיר שהוכנה בשנת 

המספקת לתושביה " עיר מדע והשכלה"כבחנה חלופות פיתוח שונות והמליצה על תכנונה של העיר 

היעדי" שהוגדרו בתכנית היו חיזוק מעמדה ותדמיתה . שרותי" ואיכות חיי" במרחב בר קיימא, תעסוקה

חיזוק מבני של , צמצו" פערי" בי  שכונות ואוכלוסיות, חינו� ותרבות, מחקר, של רחובות כמרכז השכלה

עצמאות תעסוקתית והחייאת , מורשת ואתרי נו(, סי תרבותשימור נכ, מבנה עירוני ברור 'המרחב העירוני 

  .לב העיר

  

כגו  תחזית אוכלוסיה , תו� עדכו  נושאי", את מהל� התכנו  ברוח תכנית האב תכנית המתאר ממשיכה

  .מדע ועוד'עריפיתוח , שימור מבני" ואתרי"כגו  וכ  השלמה בתחומי" נוספי" , 2025ותעסוקה לשנת 

. דהיינו מרכז העיר והשכונות הסובבות אותו, ת בחידוש השטחי" הותיקי" בעירתכנית המתאר מתמקד

כפי שהתרחשה בעשור , הקפי הבניה המומלצי" למכללי" השוני" עשויי" להפו� את מגמת הפיתוח העיר

מרבית הפיתוח המתוכנ  יתרחש במרקמי" בנויי" וותיקי" ואילו מיעוטו בשטחי" . השני" האחרונות

, זה שבי  פיתוח היש  והחדש נחו- לעיר כדי שיהיה בה מגוו  דפוסי דיור לאוכלוסיה מגוונת איזו . פתוחי"

לקבוע , באמצעות נספח המבנה העירוני, התכנית מציעה .תוספת משמעותית לשטחי" לצרכי ציבור ועוד

, והרכבהאופניי" , את עיקרי ההנחיות לפיתוח העיר בכל הקשור למערכות הראשיות של צירי הולכי הרגל

בנספח . הקשר למעטפת הירוקה הסובבת את העיר ועוד, הבניה לגובה, אזורי ההתערבות העיקריי"

  .המעקב והבקרה מציעה התכנית את המתכונת לניהול מלאי התכנו  לאור� השני"

  

תכנית אב , תכנית אב לתחבורה(עוד יצויי  כי לאור� השני" האחרונות אושרו לעיר תכניות אב נושאיות 

  . במסגרת תוכנית זוומעודכני" אשר ממצאיה" ועקרונותיה" משולבי" ) "למי
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  :מבנה התוכנית

 תיקו  המוצע על פי ה. לחוק התכנו  והבנייה 76תיקו   המוצע תוא" את הוראותמבנה התוכנית 

   :חמשת הנושאי" הבאי"להתיחס לתוכנית מתאר צריכה 

  .בכל ייעודייעודי קרקע ושימושי הקרקע המותרי" . א

קביעת שטחי קרקע המיועדי" לשטחי" פתוחי" ולצרכי ציבור או קביעת הנחיות לגבי שטחי" . ב

  .שיש לייעד לצרכי" אלה ביחס לייעודי הקרקע השוני"

ג" ללא קביעת זכויות בנייה , בכל יעוד או בכלל היעודי" קביעת השטח הכולל המותר לבנייה. ג

  .בכל מגרש או במגרש כלשהו

ביחס ליעודיי , לביוב ולתשתיות, לחנייה, חיות בדבר שטחי קרקע שיש לייעד לתחבורההנ. ד

  .לרבות התויית הדרכי" העיקריות בתחומה, הקרקע השוני" שנקבעו

  .הנחיות לעניי  גובה הבנייני". ה

  

הרצועה , העירמערב : כולל חלוקת שטח העיר לשבעה מכלולי", התשריט המוצע לתכנית המתאר

ההנחיות הכלולות בהוראות . לב העיר ומזרח העיר, מרכז העיר, דרו" העיר, צפו  העיר, המערבית

  .התכנית מתיחסות לכלל העיר ולמכלולי" אלה בהתא"

  

בכל מכלול מפורט ס� . תכנית המתאר קובעת את המכלולי" בעיר ואת היעודי" הראשיי" בה"

בי  , הקפי הבניה נקבעו. וספותס� השטחי" לצרכי ציבור וכ  הוראות נ, הקפי הבניה לתכנו 

מכיוו  שמרבית הבניה הצפויה בעיר בשני" הקרובות . שלה" ג" בהתא" לצפי המימוש, היתר

קצב גבוה  –בשנה  4%הוער� צפי המימוש בקצב של , תתרחש במרקמי" בנויי" ומפותחי"

  .בהשוואה לערי" אחרות

  

לאחר . ( אינה מקנה לו זכויות בניהיודגש כי תכנית המתאר אינה קובעת יעוד מסוי" למגרש וא

, הקפי הבניה, היא שתקבע את יעודי הקרקעואישורה של תכנית המתאר תדרש תכנית מפורטת 

תכנית זו תתאי" להוראות תכנית המתאר ותהיה . הוראות הבינוי וכדומה בתחו" תחולתה

  .ידי שר הפני"' לאחר שהוסמכה על, בסמכות הועדה המקומית

 
  

  .חלק ממסמכיה הסטטוטוריי� ורקע לתוכנית ואינ והמהו ההסבר "ד     
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  זיהוי וסיווג התוכנית  .1

ש� התוכנית    1.1
  תוכניתומספר ה

  תוכנית מתאר רחובות                          ש� התוכנית

      
  2025/רח  מספר התוכנית  

      
  דונ" 23,275 'כ    שטח התוכנית  1.2

  בשל  מהדורות  1.3      
  

  הגשה

 
  

  01 בשלב מספר מהדורה  

  19.07.2010 המהדורה תארי) עדכו�  

  סוג התוכנית  וג התוכניתיוס  1.4
  

  תוכנית מתאר מקומית
  

 
 

  
הא� מכילה הוראות   

  של תכנית מפורטת
  לא
  

מוסד התכנו� המוסמ)   
  להפקיד את התוכנית

 

 ועדה מחוזית
 
  

  .1א62' ו) ג(א62, 62 לפי סעי" בחוק  
 

  
  תרי� או הרשאותהי  

 

 שמכוחה לא נית  להוציא היתרי" אותוכנית 
מתירי" מת  היתרי בניה הלמעט בסעיפי" , הרשאות

 .או הרשאות

  
  סוג איחוד   

  וחלוקה
  

  .ללא איחוד וחלוקה
  

הא� כוללת הוראות   
  לעני� תכנו� תלת מימדי

  לא
  

יפורס" 
  ברשומות

יפורס" 
  ברשומות
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יפורס" 
  ברשומות

  

 מקו� התוכנית 1.5

1.5.1  �  רחובות     מרחב תכנו� מקומי  נתוני� כלליי
      

 X 182313קואורדינטה   

  Y 644679קואורדינטה   
      

     אור מקו�ית  1.5.2
      

רשויות מקומיות   1.5.3
  בתוכנית

  רחובות  רשות מקומית

   �התייחסות לתחו
  הרשות

  
 כל תחו" הרשות

  
  

  
  רחובות  נפה  

כתובות שבה� חלה   1.5.4
  ישובי  התוכנית

  
  רחובות

    שכונה  

    רחוב  

    ביתמספר   
  
 

  גושי� וחלקות בתוכנית  1.5.5

מספרי חלקות  כל הגוש/ חלק  סוג גוש מספר גוש
 בשלמות�

מספרי חלקות 
 בחלק�

3645'3659 ,3665 ,3678'
3705 ,3733'3735 ,3767 ,

3769'3771 ,3776'3779 ,
3790 ,3798 ,3816 ,4414 ,
4415 ,4536 ,4545 ,4730 ,
4760 ,5713 ,5714 ,5811 ,
5908.  

כל  
 גושה

   

      חלק    4745
          

 .פי הגבולות המסומני� בתשריט בקו הכחול* הכל על
  
  

1.5.6   � ישני�גושי
 מספר גוש יש� מספר גוש

  לא רלבנטי
  

1.5.7  � תאי שטח מתוכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות/מגרשי

 תא שטח/מספר מגרש מספר תוכנית 

  לא רלבנטי
  
  

 וכניתמרחבי תכנו� גובלי� בת  1.5.8

 
  זמורה, שורקות, גזר, ציונה'נס
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 מאושרות קודמותיחס בי� התוכנית לבי� תוכניות  1.6

  

מספר תוכנית 
 מאושרת

 הערה ליחס סוג יחס

מספר 
ילקוט 
� פרסומי

 תארי)

  :מחקו את המיותר 
 שינוי •
 כפיפות •
 ביטול •
 פירוט •
 התלייה •
י תוכנית "אישור עפ •

 מתאר ארצית
י תוכנית "אישור עפ •

 תאר מחוזיתמ
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  התוכניתמסמכי  1.7

תארי) עריכת  מספר גיליונות מספר עמודי� מ "קנ *תחולה סוג המסמ)
 תארי) האישור גור� מאשר עור) המסמ) המסמ)

הוראות 
 התוכנית

  מחייב
 

  ועדה מחוזית גלור ידוד' אדר 21.6.10 ' 26 '

ייעודי תשריט 
 קרקע

  ועדה מחוזית ודי גלורד' אדר 21.6.10 1 ' 1:20,000 מחייב

מבנה נספח 
  עירוני

  ועדה מחוזית דודי גלור' אדר 21.6.10 1 ' 1:20,000  מנחה

 ' נספח תנועה
  תשריט

מרכוס ' אינג  1 ' 1:20,000  מחייב
 סיינוק

  ועדה מחוזית

 –נספח תנועה 
  מסמ� רקע

מרכוס ' אינג   '    '  מנחה
  סיינוק

   ועדה מחוזית

  ועדה מחוזית חנה שפירא' גב 2010יוני  ' 55 '  מסמ� רקע  חברתינספח 
  ועדה מחוזית מר אהוד פסטרנק 2010יוני  ' 45 '  מסמ� רקע  נספח כלכלי

  ועדה מחוזית ר רו  לש""ד 2010יוני  ' 25 '  מנחה  נספח סביבתי
נספח מעקב 

  ובקרה
  ועדה מחוזית דודי גלור' אדר 21.6.10 ' 8 '  מנחה

   ועדה מחוזית  דודי גלור' אדר  20.5.10 '  54  '  מסמ� רקע  מסמ� רקע
  .וסטיות  מותרותרמת דיוק , 6.5ראו סעי( *

  
  

במקרה של סתירה בי� המסמכי� . משלימי� זה את זה ויקראו כמקשה אחת, כל מסמכי התוכנית מהווי� חלק בלתי נפרד ממנה
�� המחייבי� לבי� עצמ� תגברנה ההוראות על במקרה של סתירה בי� המסמכי. המחייבי� לבי� המנחי� יגברו המסמכי� המחייבי

� .התשריטי



 'תכנית מס  2006ת "מבא
  

 44מתו�  8עמוד 
 

  

 עור) התוכנית ובעלי מקצוע מטעמו/בעלי זכויות בקרקע / בעלי עניי� 1.8

 מגיש התוכנית 1.8.1

/ מקצוע 
 תואר

ש� פרטי 
  מספר זהות ומשפחה

מספר 
 רשיו�

ש� / ש� תאגיד 
 רשות מקומית

' מס
  תאגיד

  ל"דוא פקס סלולרי טלפו� כתובת
  /גוש
  (*)חלקה

הועדה     
המקומית 

לתכנו  ובניה 
 רחובות

       

            
  
  

  יז� בפועל 1.8.2
/ מקצוע 
 תואר

ש� פרטי 
 ומשפחה

  מספר זהות
מספר 
 רשיו�

ש� / ש� תאגיד 
 רשות מקומית

' מס
  תאגיד

 ל"דוא פקס סלולרי טלפו� כתובת

  
 

           

  
  

   בעלי עניי� בקרקע 1.8.3

 
/ מקצוע 
 תואר

ש� פרטי 
  מספר זהות         ומשפחה

ש� /ש� תאגיד
מקומית                                                                                                                        רשות

' מס
 ל"דוא פקס סלולרי טלפו� כתובת תאגיד

ת אמחקו 
  :המיותר

 בעלי" •

 חוכר •

 *שוכר  •

 דייר •
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  עור) התכנית ובעלי מקצוע מטעמו 1.8.4

 
/ מקצוע 
 תואר

ש� פרטי 
מספר זהות                                                                                ומשפחה

מספר 
 רשיו�

/ ש� תאגיד
ש� רשות 
 מקומית

' מס
 ל"דוא פקס סלולרי טלפו� כתובת תאגיד

          דודי גלור  עור� ראשי
          חנה שפירא   חברה

          אהוד פסטרנק   כלכלה
          רו  לש"   סביבה

          ג"נילי רננה חר   נו(
          רונ ' לבנה שוא(   שימור
          מרכוס סיינוק   תנועה

          עמוס רו    תשתיות
          איל 'בועז בר   ניהול פרויקט
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 הגדרות בתוכנית 1.9

אלא , בתוכנית זו יהא לכל מונח מהמונחי� המפורטי� להל� הפרוש המופיע בצד ההגדרה
 .רי�א� כ� משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדב

  
 מונח הגדרת מונח

אזור בנוי שנמצא ראוי לקידו" ועידוד פעולות התחדשות בהיבטי" רבי" כגו  
באזורי" אלה יש לקד" מדיניות אינטגרטיבית . ועוד, בינוי, קהילה, חברה

הרווחה וכדומה וכ  , החינו�, התעסוקה, המשלבת משאבי" בתחו" החברה
  .בתשריט יעודי הקרקע אזור זה מסומ . ג" בתחו" התכנו  הפיזי

  אזור התחדשות

אזור שבו יותר קידו" תכניות מפורטות שלה  השפעה משמעותית על הבינוי 
כולל שינוי ביעודי" ושימושי" , הקיי" והמצב הסטטוטורי המאושר

האזור מסומ  בנספח המבנה . וכדומה, הגבהתווציפו( המרק" , המותרי"
  .העירוני בצבע אפור כהה

  גבוההאזור התערבות 

  אזור התערבות ממוצעת  .מסומ  בנספח המבנה העירוני בצבע אפור
אזור שבו יותר קידו" תכניות מפורטות שאינ  משנות משמעותית את המצב 

לתוספת , למעט שינויי" נחוצי" להסדרת מצב קיי", הסטטוטורי המאושר
האזור מסומ  בנספח המבנה העירוני בצבע . שטחי" לצרכי ציבור וכדומה

  .ור בהיראפ

  אזור התערבות נמוכה

בנוס( לזכויות הבניה התקפות מכח תכנית , אזור שתותר בו תוספת זכויות
  .המיועדת למטרות כפי שנקבעו בסעי( ניוד זכויות,  מאושרת

  אזור מקבל זכויות

  אזור שימור נופי  .מסומ  בתשריט יעודי הקרקע. שנמצא כבעל ער� נופי הראוי לשימור שטח
ותרו כאזורי" מתאימי" לבניית מבני" החורגי" בגובה" מגובה אזורי" שא

אזורי הבניה לגובה מסומני" . קומות 25'ולא יותר מ, הבניני" בסביבת"
יצויי  כי אי  מניעה להקמת מבנה גבוה באזורי" . בנספח המבנה העירוני

  .כפו( להוראות התכנית, אחרי"

  אזורי בנייה לגובה

לאז רי . עירונית'פיתוח רב ובעל השפעה כללאזורי" בה" קיי" פוטנציאל 
. מפורטת לאזור/ההזדמנות יוכ  מסמ� מדיניות כשלב מקדי" לתכנית מתאר

הקפי , הנחיות לעני  יעודי הקרקע והשימושי", המסמ� יכלול בי  היתר
אופניי" ותחבורה , הקשר לסביבת האזור כולל צירי הולכי רגל, הבניה והבינוי

אזורי ההזדמנות מסומני" בנספח . יתוח לסביבה זותו� דגש על תרומת הפ
  .המבנה העירוני

  'אזורי הזדמנות

רשות  –אזורי הכרזה    .כמסומ  בנספח המבנה העירוני
  יקותהעת

אזורי" מומלצי" לקידו" תכניות להתחדשות עירונית שנמצאו ראויי" 
האזורי" מסומני" בתשריט . מבחינה תכנונית ומתאימי" מבחינה כלכלית

  .עודי הקרקעי

אזורי עדיפות להתחדשות 
  פיזית

נו( ה  נקודות בולטות בטופוגרפיה הסובבת את העיר  ולה  ער� /אזורי תצפית
תכנית מפורטת הכוללת . או למבט המשקי( עליה /נופי למבט הנשק( מה  ו

אזורי" אלה או הסמוכה לה" תכלול הנחיות להבטחת המבט אליה" או 
  . מתוכ"

  נו(/אזורי תצפית

  בית קברות   .כמסומ  בתשריט ייעודי הקרקע ובנספח המבנה העירוני
ידי 'יחידות דיור שתוקצנה לקבוצות אוכלוסיה מועדפות במתכונת שתקבע על

  .הועדה המקומית
  יד' דיור בהשג

תוק" ועדת שימור עירונית אשר תהיה ועדת השימור העירונית היא זרוע של  
  . הועדה המקומית לתכנו  ובנייה

  עדת השימור העירוניתו

  חורשה לשימור  . חורשה לשימורכשטח המסומ  בתשריט יעודי הקרקע 
רחובות בה" משולבי" שטחי מסחר ותעסוקה כגו  משרדי" ושירותי" 

כמסומ  בנספח המבנה , בעיקר בקומת הקרקע ובקומה שמעליה, אישיי"
   .העירוני

חזיתות מסחריות לאור� 
  הרחוב

וטנציאל תכנוני לחיבור בי  מרק" בנוי ומתוכנ  לשטח שטח בו קיי" צור� ופ
  .פתוח בהיק( העיר

מטרת" של החיבורי" המוצעי" להבטיח נגישות מהאזורי" הבנויי" לאזורי 
מסומ  .   נו( פתוח ובכ� לנצל את מער� השטחי" הפנויי" העוט( את העיר

  .ה העירונייבנספח הבנ

  חיבור למעטפת ירוקה



 'תכנית מס  2006ת "מבא
  

 44מתו�  11עמוד 
 

, בתכנית זו או בתכנית אחרת בי  שהוא בנוי אב  כל אתר שהוגדר לשימור
ע- או כל חומר אחר וכ  כל חלק של האתר המחובר אליו , אדמה, לבני", בטו 

  .חיבור קבע
  מבנה לשימור

, ומסחר מקומיי"משרדי" , לשימושי" משלימי", שטח המיועד למגורי"
  .שטחי" לצרכי ציבור וכדומה

  מגורי"

, תעסוקה, מסחר, הכולל מגורי", בלב העירשטח המיועד לערוב שימושי" 
  .ומסומ  בצבעי" כתו" ואפור בתשריט יעודי הקרקע, שטחי ציבור וכדומה

מגורי" ומסחר  
  )ומשרדי"(

מלונאות , דיור מוג , אבות' בתי, מגורי" מיוחדי" כוללי" מעונות סטודנטי"
 מגורי" אלה ישולבו כחלק מתהליכי התחדשות עירונית במרקמי. וכדומה

   . וסביב מוקדי תחבורה, המגורי"
  מגורי" מיוחדי" 

ופועלי" בה , שטח המיועד לתחנה לתחבורה ציבורית ולשירותי" נילווי" לה
מוקד תחבורה מסומ  בתשריט יעודי קרקע . אמצעי תחבורה ציבוריי" שוני"

  .ונספח מבנה העירוני
  מוקד תחבורה

משולב , נופש, תעסוקה, מוקדי" בעלי איפיו  מסוי" כגו  מוקד מגורי"
בעלי , המצייני" אזורי" לפיתוח אינטנסיבי בהתא" להגדרת", ותחבורה

מוקדי פיתוח מסומני" בתשריט יעודי . חשיבות לכלל העיר או למכלול
  .הקרקע ובנספח המבנה העירוני

  מוקדי פיתוח

) 'מבנה ציבור וכו, תעסוקה, כגו  מגורי"(שטח המאופיי  ביעוד ראשי מוביל 
 8בתשריט יעודי הקרקע סומנו ). כגו  מרכז העיר(בתפקיד מרחבי מוגדר או 

כל מכלול כולל מספר ייעודי קרקע א� מהווה יחידת התייחסות . מכלולי"
סימו  ייעודי הקרקע במכלולי" מסמל את הייעוד העיקרי הקובע את . אחת

 .אופיו של המכלול

 מכלול

שטחי ו, התעסוקה המתוכנני"שטחי המגורי" ו, יחידות הדיור סיכו" ס� כל
  .)פ"צ ושצ"שב(הקרקע לצרכי ציבור 

  מלאי תכנו 

  מעבר להולכי רגל   .כמסומ  בנספח המבנה העירוני, מעבר מפלסי להולכי רגל
הכולל , שטח הכולל קרקע חקלאית ואחרת המיועד לשמש כשטח נו( פתוח

שטחי" המקיפי" את העיר ב, בי  היתר ג" שטחי" בעלי ער� נופי לשימור
   .השטח מסומ  בנספח המבנה העירוני. שבתחומה וחו- לה

אזור  –מעטפת ירוקה 
  פיתוח נופי/לשימור

משרדי" , שירותי" אישיי", אשר מותר שיכלול שימושי" כגו  מסחרשטח 
מרכז מקומי יהווה חלק מהכלי"  .ומגורי" מיוחדי", בעלי אופי מקומי

  .ליצירת תהליכי התחדשות בשכונות העיר
  כז מקומימר

שטח הכולל מרק" בנוי ובו ריכוז מבני" בעלי ער� היסטורי ואחר שנמצאו  
שני גדות השטח מסומ  בתשריט יעודי הקרקע וכולל את . ראויי" לשימור

  .הרחובות והחצרות
  מתח" לשימור

תחנת , ברכת איגו" למי", ש"מתק  המשמש לתשתיות עירוניות כגו  תחמ
   .בתשריט ייעודי קרקעכמסומ  , מעבר לפסולת ועוד

  מתק  הנדסי

והכלול בתחו" העיר  21/3שטחי שיעודו נקבע ככזה בתכנית מתאר מחוזית 
  . וליני  מסומ  בתשריט יעודי קרקעפשטח נופש מטרו. רחובות

  נופש מטרופוליני

מסומני" בנספח , עירוני'בעל תפקיד כלל אתרהמצייני" , פרויקטי" יחודיי"
  .צהובהמבנה העירוני בכוכב 

  עוגני פיתוח

תואי עקרוני לחיבור מערכת הדרכי" להולכי רגל ולרוכבי אופניי" בתחו" 
כמסומ  , העירוני הבנוי אל השטחי" הציבוריי" הפתוחי" המקיפי" את העיר

   .בנספח מבנה עירוני

פוטנציאל חיבור למעטפת 
  ירוקה

ו צמחיה או חלק מה" לרבות סביבת" הקרובה שנכלל, מקב- עצי", ע-
  .בהתא" לכ� ברשימת מבני" ואתרי" לשימור בתכנית זו או בתכנית אחרת

  צמחיה לשימור

  .בתשריט ייעודי קרקע וכמסומ   21/3' כמפורט בתכנית מתאר מחוזית מס
בתחו" שטח לקרקע חקלאית יותרו השימושי" המותרי" בתכנית מתאר 

מתקני , ני"מסעדות ומזנו, כגו  מיתקני ספורט ונופש, 21/3' מחוזית מס
  .זאת בנוס( לאמור בתכנית זו, תשתית ותחנות תדלוק

  קרקע חקלאית

ברחובות אלו . אופניי" כמסומ  בנספח המבנה העירוני/רחוב מוטה הולכי רגל
  .יוש" דגש על תכנו  הרחוב תו� מת  העדפה להולכי רגל ורוכבי אופניי"

רחוב מוטה הולכי 
  אופניי"/רגל

שביל מטרופוליני מקי(    .כמסומ  בנספח המבנה העירוני, ופניי"שביל הולכי רגל ורוכבי א
  רחובות

אזור תעסוקה , אזור פיתוח עירוני ביעוד 21/3מ "שטחי" המסומני" בתמ
  .ואזור למוסד, מלאכה ותעסוקה, אזור תעשיה, מטרופוליני משני

  שטחי" בנויי"

ואזור  נו( כפרי פתוח/אזור חקלאי ביעוד 21/3מ "שטחי" המסומני" בתמ
  .נופש מטרופוליני

  שטחי" פנויי"
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והכולל בחלק ניכר ממנו , שטח המיועד למוסדות חינו�  והשכלה או בריאות
   .מסומ  בתשריט ייעודי קרקעהשטח . ג" שטחי" פתוחי"

שטחי" פתוחי" ומבני" 
  ומוסדות ציבור

ושטחי" , ספורט ונופש, שירותי" עירוניי", שטח המיועד למתקני" הנדסיי"
  .וחי"פת

שירותי" , שטחי" פתוחי"
ומתקני"  עירוניי"
  הנדסיי"

  שימור נופי  .כפי שמסומ  בתשריט ייעודי קרקע, שטח בעל ער� נופי הראוי לשימור
התואמי" את יעודי הקרקע בכל מכלול , שימושי" נוספי" שיותרו במכלולי"

 שימושי" אלה יכולי"במכלול המשמש למגורי" . פקודויונחוצי" להשלמת ת
המיועדי"  בניה שטחי, שטחי" פתוחי", להיות מבני" לצרכי ציבור

. וכדומה מעונות, דיור מוג , אבות'בתי, מסחר מקומי, לשירותי" אישיי"
, במכלול המשמש לתעסוקה שימושי" אלה יכולי" להיות מבני" לצרכי ציבור

בכל השטחי" תותר הקמת מתקני" . מלונאות וכדומה, שטחי" פתוחי"
  .ות את העיר והמכלולשתשתיות המשמהנדסיי" ו

  שימושי" משלימי"

שמורות טבע , שמורה כהגדרתה בתכנית מתאר ארצית לגני" לאומיי"
כמסומ  ,  21/3' וכפי שנקבעה בתכנית מתאר מחוזית מס, 8' ושמורות נו( מס

   .בתשריט ייעודי קרקע
  שמורת טבע

, ירת ידעתעשיה עת, תעשיה, שטח המיועד לתעסוקה הכוללת משרדי"
כל אזור תעסוקה הינו בעל מאפיני" המפורטי" בכל .  אחסנה ועוד, מלאכה

  .בתשריט ייעודי קרקעאזורי התעסוקה מסומני" . מכלול ומכלול
  תעסוקה

מסומ  . שטח המיועד לתעסוקה והכולל חלק משמעותי המיועד למבני ציבור
  .בתשריט ייעודי קרקע

  תעסוקה ומבני ציבור

  
תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנו� , א הוגדר בתוכנית זוכל מונח אשר ל
וזאת בהיעדר כוונה , או בתקנות שהותקנו מכוחו") החוק"להל� ( 1965 –ה "והבניה התשכ

  .אחרת משתמעת
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  



 'תכנית מס  2006ת "מבא
  

 44מתו�  13עמוד 
 

  

  יהמטרת התוכנית ועיקרי הוראות  .2

  

 מטרת התוכנית 2.1

טווח שמרבית  'מציעה מטרות ארוכות, יי" של הסביבההפיז "העוסקת בעיקר בהיבטי, תכנית המתאר

התכנית מציעה שינוי . הבנויה והפנויה, קשורות להתפתחותה הצפויה של הסביבה הפיזית העירונית

ידי עידוד תהליכי התחדשות במרק" 'על, יו במהל� השני" האחרונותהכפי ש, במגמות הפיתוח העירוני

בעיקר במזרח העיר , צול מצומצ" של פיתוח שטחי" פנויי"תו� ני, הבנוי בכלל ובמרכז העיר בפרט

  . ובדרומה

אשר , תושבי" 150,000'כי אוכלוסית העיר תגיע להקובעת , 2025התכנית מבוססת על תחזית לשנת 

בנוס( קובעת התחזית פוטנציאל פיתוח ). 2008(הקיימות  37,000' יחידות דיור בנוס( ל 22,000' יזדקקו ל

  . ר לשימושי" השוני""מיליו  מ 1.2'לתעסוקה בהק( של כ

  

  :על*מטרותאת התכנית מנחות שלש 

 .רחובות עיר מדע והשכלה �

 .בי  חלקי העירהמרחבי מיתו  פערי" חברתיי" והנתק  �

 ".הומוגניות שכונתית והטרוגניות עירונית"המושתת על , פיזי' גיבוש המבנה העירוני �

 

  : נקבעו המטרות התכנוניותמטרות העל  3על סמ) 

 .ואת מגמות התחדשות המרק" העירוני יצירת מלאי תכנו  התוא" את אוכלוסית היעד .א

א אליו העיר "את ההזדמנויות הנוצרות במרחב המטרופולי  של ת המנצלפיתוח בסיס כלכלי לעיר  .ב

  .ובהתא" לכ� מציע הקפי בניה לתעסוקה לסוגיה השוני" שייכת

ובאזור )  'ומילצ אושיות ,קרית משה( ותרונית בשכונות הותיקעידוד תהליכי התחדשות עי .ג

  .התעשיה רכטמ 

 .בפרט, וברחוב הרצל וסביבתו, בכלל, עידוד תהליכי התחדשות עירונית במרכז העיר .ד

  .שיפור איכות המרחב הציבורי .ה

תו� התחשבות במגבלות מגמות ההתחדשות בעיקר , לצרכי ציבורמגוו  מת  מענה פרוגרמתי  .ו

 .במרכז העיר

 .ומרקמי" הנושאי" ערכי" ייחודיי") בנויי" ונופיי"(אתרי"  ,שימור מבני" .ז

 .והשכלה עיר מדערעיו  למת  ביטוי תכנוני  .ח

 . שיפור מער� התחבורה העירוני .ט

 .הסדרת מער� התשתיות העירוניות ותוספת מרכיבי תשתית נחוצי" .י

 .שיפור איכות הסביבה העירונית .יא
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 עיקרי הוראות התוכנית 2.2

העיקרי המותר בו היעוד מכלולי תכנו  וקביעת אופיו של כל מכלול על ידי  לשבעה חלוקת שטח העיר. א

   .והיחס ביניה" " מותרי"שימושי, יעודי" נוספי", )'תעסוקה וכדו, מגורי"(

על ידי  הקיי" והצפוי לרחובות בתחומי המגורי" והתעסוקההפיתוח מימוש פוטנציאל הבטחת אפשרות . ב

  ." וקביעת עוצמות הבנייההקצאת שטחי  קרקע מתאימי

  .י עידוד ציפו( המרק""ע קביעת דרכי" לניצול מיטבי של הקרקע המיועדת לפיתוח עירוני. ג

  .שתספק מענה ליעדי הפיתוח העירוניעל מרכיביה השוני" קביעת מערכת דרכי"  . ד

  כלוסיית העיר הגדלת הנגישות של או. בהיק( העיר ובתוכה 'קביעת מער� השטחי" הפתוחי" העירוני . ה

  .  לשטחי" הפתוחי" ופיתוח נופי של שטחי" אלה    

  האזורי" לשימור ומת  קביעת הקיימי" ברחובות על ידי , הנופיי" והבנויי", שמירת הערכי" הייחודיי". ו

  .הנחיות שיבטיחו את שמירת ערכיה"    

, ובפעילות העירוניתהעירוני לשילוב המוסדות האקדמיי" במרק" , בתוכנית ובנספחיה, קביעת דרכי". ז

 .ולהיפ�

  

2.3 � בתוכנית נתוני� כמותיי� עיקריי

  

  דונ" 23,275  דונ� –כ שטח התוכנית "סה

 

סוג נתו� 
  כמותי

  מצב מאושר  ער�
  )'(+/שינוי 

  למצב המאושר

כ מוצע "סה
  הערות  בתוכנית

  מתארי  מפורט
�            ר"מ  מגורי

        22,000    ד"יח' מס

            ר"מ  דיור מיוחד

            ד"יח' מס

            ר"מ  מסחר

        מיליו  1.2    ר"מ  תעסוקה

            ר"מ  מבני ציבור

/ תיירות 

  מלונאות

            חדרי"

            ר"מ

  

נתוני טבלה זו נועדו לאיסו" מידע סטטיסטי ואי� בה� כדי לשנות הוראות המצב המאושר  :הערה
 – 5מקרה של סתירה בי� נתוני טבלה זו לנתוני טבלה לפיכ) בכל , סטטוטורית או המוצע בתוכנית זו

  .5גובר האמור בטבלה , )35' עמ" (מצב מוצע –זכויות והוראות בניה "
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  תאי שטח ושטחי� בתוכנית,טבלאות יעודי קרקע   .3

  בלת שטחי�ט  3.1

�  יעוד תאי שטח   תאי שטח כפופי
     

 
   

     
 

 
  

     
 

 
  

     
 

   

     
 

 
  

 
  

  

   בלת שטחי�ט  3.2

  צעוצב ממ    מצב מאושר

  עודי

  

  חוזי�א  ר"מ  עודי  חוזי�א  ר"מ

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  

  

          

  
  

  במקרה של סתירה בי� היעוד או הסימו� של תאי השטח * 1.7ור בסעי" על א" האמ
  .יגבר התשריט על ההוראות בטבלה זו *בתשריט לבי� המפורט בטבלה זו 
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  די קרקע ושימושי�יעו  4

   כללי  4.1
    

  :מבוא  4.1.1
פי נתוני 'על. 2025קובעת את אופ  התפתחות העיר לשנת היעד  תכנית המתאר לרחובות  

 150,000'ל המאפשרת את הגדלתהתכנית ו' נ 108,000אוכלוסית העיר מונה , )2008(ס "הלמ
  . ר"יליו  ממ 1.9'ר לכ"מיליו  מ 0.776'ואת הק( שטחי התעסוקה מכ, תושבי"

היעודי" המשניי" , בכל מכלול מתוארי" היעוד הראשי. מכלולי תכנו  7'העיר חולקה ל
. שטחי ציבור ועוד, הוראות נוספות בעניי  היקפי הבנייהכ  ו, והשימושי" המותרי" בו

אזור התערבות : שלוש רמות התערבותאזורי" על פי ל, בי  היתר, המכלולי" מחולקי"
  ). 1.9ראה הסבר בסעי( (בות ממוצעת ואזור התערבות גבוהה אזור התער, נמוכה

    
4.1.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

  23,275  '  23,275  )דונ"(שטח   
  150,000  42,000  108,000  )נפש(אוכלוסיה   
  59,000  22,000  37,000  )'יח(יחידות דיור   
  2,006,000  1,230,000  776,000  )ר"מ(שטחי תעסוקה   
  3,138  *1,168  1,970  )דונ"(י ציבור שטחי" למבנ  
  1,500  223  1,277  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  30,000  15,000  15,000  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  2.5  0.90  1.6  )ר"ממיליו  (מלאי תכנו  תעסוקה   

  4.2.4.2בסעי( ראו הסבר , ער�'או שווה*  
   הסברדברי   

על בסיס אזורי" , נו נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמקור הנתוני" הי: מצב קיי"  אוכלוסייה
  . 2008לשנת , סטטיסטיי"

מורכב מתחזית גידול . מכלול תכנו /ס� האוכלוסייה הצפויה להתגורר בעיר: מצב מוצע
  .הצפויה בכל מכלולהחדשה תוספת האוכלוסייה תחזית האוכלוסייה הקיימת במכלול ומ

יחידות 
  דיור

  ).2008נתוני (הדיור הבנויות ס� יחידות : מצב קיי"
  . 2025יחידות הדיור הצפויות להיבנות עד שנת  תוספת :מצב מוצע

שטחי 
  תעסוקה

  )1.2מוכפלי" במקד"  2008, נתוני ארנונה(שטחי התעסוקה הבנויי" בעיר : מצב קיי"
  .2025תוספת השטחי" הצפויה לשנת : מצב מוצע

שטחי 
  בניה

בנוס( תותר תוספת שטחי . ל הינ" שטחי" עיקריי"שטחי הבניה המצויני" בטבלה לעי
  .או מתחת לקרקע/תוספת שטחי השירות תותר מעל ו. שירות כמקובל לכל יעוד ושימוש

 �שטחי
למבני 
  ציבור

  . ס� השטחי" המיועדי" למבני ציבור בתכניות מאושרות: מצב קיי"
מחושבת , 2025ת לשנ וגרמהרעל פי הפ תוספת השטחי" הנדרשת למבני ציבור: מצב מוצע

באזורי" קימי" צפופי" נית  יהיה לספק , פי הוראות התכנית'על .נורמות מקובלותפי 'על
 את תוספת השטחי" הנדרשת, ככל הנית , במטרה לספק, חלופות לשטחי קרקע לצרכי ציבור

פי נספח מעקב ובקרה קיי" כיו" מלאי תכנו  לשטחי" למבני ' יצויי  כי על .)4.2.4ראו סעי( (
   .דונ" 140'יבור בהק( של כצ

 �שטחי
�  פתוחי

  .ס� השטחי" המיועדי" לשטחי" פתוחי" בתכניות מאושרות: מצב קיי"
מבוסס  .2025לשנת  על פי הפרוגרמה תוספת השטחי" הנדרשת לשטחי" פתוחי": מצב מוצע

  ). ר עירוני"מ 5'ר שכונתי ו"מ 5: ר לנפש"מ 10(על נורמות מקובלות לשטחי" פתוחי" 
 10עומד בנורמות המקובלות של , במצב קיי" ומוצע, י השטחי" הפתוחי" בעיר רחובותמלא

עירוניי" ובי  'שכונתיי" לכללפתוחי" בי  שטחי" שטחי" אלה אינ" מאוזני" . ר לנפש"מ
פי נספח מעקב ובקרה קיי" כיו" מלאי תכנו  לשטחי" ' יצויי  כי על .המכלולי" השוני" בעיר

   .דונ" 210' בהק( של כ  פתוחי"
מלאי 
תכנו� 

יחידות 
  דיור

בהליכי כ  יחידות דיור בתכניות ו, שאושרו וטר" נבנוס� יחידות הדיור בתכניות : מצב קיי"
  .בעת עריכת תכנית זו תכנו 

כדי לאפשר את מימוש מספר  'לתכנו  ת ולצהמומהנוספות יחידות הדיור ס� : מצב מוצע
  .זו מציעה  ובס� הכל העירוני בכל מכלול כפי שתכנית יחידות הדיור הכולל

מלאי 
תכנו� 

  תעסוקה

בהליכי  בתכניות וכ  שטחי", שאושרו וטר" נבנו ס� שטחי התעסוקה בתכניות: מצב קיי"
  .בעת עריכת תכנית זו תכנו 

   .בכל מכלולבתכנית זו לתכנו  המומלצת  2025שטחי התעסוקה לשנת תוספת ס� : מצב מוצע
בי  אזורי" בה" קיי" עוד( בשטחי , טחי התעסוקה בעירלצור� השגת איזו  בתפרוסת ש
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כגו  באזור (ובי  אזורי" בה" מחסור בשטחי תעסוקה ) ר.מ.כגו  בפארק תעשיה ת(תעסוקה 
  . נשמר מלאי תכנו  התעסוקה הקיי" ג" במצב המוצע, )תעשיה הורובי-

 אפשרי" את מימוש הפרוגרמההמ, סכו" השטחי" במצב קיי" ובמצב מוצע: כ"סה
או שטחי" שטר" /בה" קיי" מלאי תכנו  מספיק ו 6, 3, 2למעט במכלול (התכנונית המוצעת 

  ).אינ" כלולי" בתכנית במצב קיי"/או שימושי" ש/פותחו ו

  יעודי� ושימושי קרקע  4.2
    

4.2.1  �  במכלול הכולל מגורי� שטח למגורי
    

  כללי  4.2.1.1
מגורי" בתחומי יעוד , מגורי" ומסחר, גורי"מגורי" יותר במכלולי" המיועדי" למ שימוש  

, מגורי" יכללו יחידות דיור לסוגיה  .ומגורי" מיוחדי" תעסוקה ותחבורה נופש מטרופוליני
  .בגדלי" שוני" ובבינוי מגוו 

    
  צפיפויות  4.2.1.2

למעט , לדונ" נטו' יח 18'בתכניות מפורטות בתחו" שטח בנוי לא תפחת צפיפות המגורי" מ  .א
בה" תותר תוספת זכויות ) המסומני" בנספח המבנה העירוני(זורי התערבות מינימלית בא

  .פתרו  בעיות תכנוניות מקומיות והסדרת מצב יחודי לתכנית או לשטח לצור�מצומצמת 
  .לדונ" נטו' יח 15'בתכניות מפורטות בתחו" שטח פנוי לא תפחת צפיפות המגורי" מ  .ב
    

  עירוניתתכניות התחדשות   4.2.1.3
בנוס( לשטחי" אלה . מסומנות בתשריט יעודי קרקע פיזית אזורי עדיפות לתכניות התחדשות  .א

, הרצל' ולאור� רח, בכלל', לב העיר' 4'' יותרו תכניות להתחדשות עירונית ג" במכלול מס
  .בפרט

הדיור  לא יעלה יחס ההמרה בי  מספר יחידות) 'בינוי'פינוי'(בתכניות להתחדשות עירונית   .ב
   .קומות 25'20בתכניות אלה לא יעלה על  גובה הבניה המותר. 5:1הקיי" למוצע על 

כאמור בסעי( , תכניות להתחדשות עירונית תכלולנה הוראות בעני  שטחי" לצרכי ציבור  .ג
4.2.4.2  

    
  גובה בנייה  4.2.1.4

  .קומות 3על במרקמי" בנויי" צמודי קרקע תותר בניית בנייני" בגובה שלא יעלה   .א
תותר בניית בנייני" בגובה ) 5' מכלול מס(ובמכלול מרכז ) 4' מכלול מס(' לב העיר'במכלול   .ב

  .4.2.1.5למעט כמצויי  בסעי( , קומות 9שלא יעלה על 
    

  בניה לגובה  4.2.1.5
הרצל וכ  במסגרת ' לאור� רח, תותר בניה לגובה בשטחי" המסומני" בנספח המבנה העירוני  . א

  . כניות התחדשות עירוניתת
לתנאי" לאישור בניה , תכנית מפורטת הכוללת בניה לגובה תכלול הוראות למאפיני הבניה  

  . לגובה ולתנאי" בהיתר הבניה
במידה ובמהל� . שני" מיו" אישורה 5' תוק( תכנית מפורטת הכוללת בניה לגובה יוגבל ל  

  .קע תוק( התכניתיפ, תקופה זו לא בוצעה התחלת בניה בתחו" התכנית
    

  שטח לתעסוקה  4.2.2
  כללי  4.2.2.1

ותעסוקה ומבני , מגורי" ומסחר, מגורי" מיוחדי" תעסוקה ותחבורה, מכלולי" לתעסוקה  .א
  .כוללי" שטחי" לתעסוקה, ציבור

, למשרדי" ציבוריי", למשרדי" פרטיי", למסחרשטח לתעסוקה יכול שיכלול שטחי"   .ב
   .לאחסנה וכדומה, עשיה מסורתית ומלאכהלת, לתעשיה עתירת ידע

  .גוו  השימושי" ושטחיה"מרטי" וה לסוגיה" מפקהתעסו ביעודי  .ג
וכ  , במכלול המיועד למגורי" מיוחדי" תעסוקה ותחבורה יותרו שימושי" לתעסוקה  .ד

  .מוקד תחבורה ושטחי" לצרכי ציבור, מגורי" מיוחדי", מגורי"
בשימושי" ומבני ציבור , בני ציבור יותרו שימושי" לתעסוקהבמכלול המיועד לתעסוקה ומ  .ה

  . 4.2.4.3המפורטי" בסעי(
, מסחר, מגורי" מיוחדי", במכלול המיועד למגורי" ומסחר יותרו שימושי" למגורי"  .ו

  .שטחי" לצרכי ציבור וכדומה, שירותי" אישיי", משרדי"
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  גובה בנייה  4.2.2.2

  .קומות 5ר בנייה בגובה שלא יעלה על ביעודי התעסוקה לסוגיה" תות  
    

  בנייה לגובה  4.2.2.3
שטר"  21/3מ "באזורי" הסמוכי" למרכזי תחבורה ובאזורי התעסוקה הכלולי" בתמ  

  . קומות 25שלא יעלה על תותר בנייה לגובה , אושרה לגביה" תכנית מפורטת
    

4.2.3  �  שימושי� משלימי
  .קרקע ראשיי" ושימושי" שוני" המותרי" בתחומ" המכלולי" השוני" כוללי" יעודי  .א
יותרו בכל מכלול שימושי" משלימי" , כדי לאפשר את תיפקודו של כל מכלול ושל העיר בכלל  .ב

  .  ובהתא" לצרכי העיר, ומאופי סביבת התכנית המפורטת בפרט, הנובעי" מאופיו בכלל
שימושי" משלימי" מגווני" באזורי המגורי" תותר הקמת מרכזי" מקומיי" הכוללי"   .ג

  . לרווחת התושבי" בסביבתה
    

  שטח למבני ציבור  4.2.4
    

  פרוגרמה לשטחי ציבור  4.2.4.1
להק(  נורמות מקובלות פי 'עלהינו שטח המחושב  4.1.2השטח למבני ציבור המצויי  בסעי(   

  . 2025החזוי בשנת בעיר האוכלוסיה 
    

� לקרקע למבני ציבורמנגנוני� ליצירת תחליפי  4.2.4.2  
השטחי" הקיימי" המיועדי" למבני ציבור פרושי" באופ  שאינו תוא" את הצרכי" בכל   .א

ובאחרי" בה" , בה" קי" מחסור, קימי" מכלולי" כגו  מכלול מרכז העיר. מכלול ומכלול
, בנוס(. דונ" 400'קיי" בעיר מחסור בשטחי" למבני ציבור בהק( של כ, כלל. קיי" עוד(

  .דונ" לתוספת הבניה המתוכננת 770'שת תוספת של כנדר
, במכלולי" הכוללי" שטחי" פנויי". בכל מכלול נקבעה תוספת השטח הנחו- למבני ציבור  .ב

אפשרות זו , במכלולי" הכוללי" שטחי" בנויי". אפשרות מימוש השטחי" הנחוצי" גבוהה
  . מוגבלת

או , תכלול תוספת בשטחי" למבני ציבור, ריחידות דיו 15הכוללת מעל מפורטת כל תכנית   .ג
   .כמפורט להל , תחלי( לשטחי" אלה

הפרשות לצרכי ציבור בהק( /תכלול קרקע לצרכי ציבור במסגרת הפקעות, תכנית בשטח פנוי  .ד
  .מתו� שטח זה ייקבע ג" השטח ליעוד מבני ציבור. משטחה 57%'שלא יפחת מ

בהק( המחושב תכלול קרקע למבני ציבור , דות דיוריחי 15הכוללת מעל , תכנית בשטח בנוי  .ה
פי ' בשטח בנוי ג" הוא מחושב עלאו לחילופי   פי תוספת האוכלוסיה הצפויה בגינה 'על

בטווח , השטח הבנוי יכול שיהיה משולב בתחו" התכנית או מחו- לה. תוספת האוכלוסיה
  .'מ 500שלא יעלה על 

למבני" (תכלול תוספת קרקע לצרכי ציבור , 000( כאמור בסעי, תכנית להתחדשות עירונית  .ו
  .משטחה 10%' בהק( שלא יפחת מ) או שטח פתוח/ו

במסגרת שטחי" המאפשרי" , תכנית מפורטת שתכלול שטחי" המיועדי" לצרכי ציבור  ז
תבוא במני  השטחי" הדרושי" , תעסוקה וכדומה, צרכי" אלה במסגרת בניה למגורי"

  .לול ומכלוללצרכי ציבור כמפורט בכל מכ
, שטחי" לצרכי ציבור בתכנית מפורטת הכוללת מספר מבני" סמוכי" שנקבעו לשימור  .ח

  .)שימור( 4.2.8' כאמור בסעי( מס
    

  שימושי� במבני� בשטח למבני ציבור  4.2.4.3
פנאי , דת, בריאות, קהילה, רווחה, בשטח המיועד למבני ציבור יותרו שימושי" למבני חינו�  .א

  .וספורט
  כגו  ג(שימושי" התואמי" זה לזה , ככל הנית , בשטח למבני ציבור יעשה מאמ- לשלב  .ב

  .'וכו)  צהרי" וערב, כגו  שימושי בוקר(שימושי" המשלימי" זה את זה , )ילדי" ומועדונית
, או לצרכי העיריה/הקרקע לשימושי" לטובת מבנה הציבור ו'בשטח למבנה ציבור ינוצל תת  .ג

  .אחסנה וכדומה, משק לשעת חרו", ציבוריי" כגו  מקלטי"
    

  היק" הבניה למבני� בשטח למבני ציבור  4.2.4.4
גובה בניה וכדומה יותא" , קווי בניה, הכולל זכויות בניה, היק( הבניה בשטח למבנה ציבור  

  . למרק" הבנוי בסביבתו
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 8'4' שיכול להגיע לבגובה , תותר הקמת מבני" לצרכי חינו� בהתא" להנחיות משרד החינו�  
  .קומות

    
  שימושי� ציבוריי� בעלי אופי מסחרי  4.2.5

דיור מוג  , אבות'בתי, מעונות סטודנטי", כגו  מכללות, שימושי" שוני" בעלי אופי ציבורי  .א
  .וכדומה

כגו  , תותר הכללת הוראות המעודדות הקמת", בתכניות מפורטות הכוללות שימושי" אלה  .ב
  .שימושי" מסחריי" משלימי" וכדומה, רי"הקפי בניה מוגב

    
4.2.6  �  שטחי� ציבוריי� פתוחי

שמורות טבע ושטח , מטרופוליני נופש, ללי" שטח ציבורי פתוחשטחי" ציבוריי" פתוחי" כו  .א
  .השטחי" מסומני" בתשריט יעודי הקרקע. חקלאי עליו סומ  שטח לשימור נופי

תכניות . שטחי" פתוחי" ומבני" ומוסדות ציבורבתחו" התכנית כלולי" שטחי" ביעוד   .ב
הוראות לשיפור הנגישות לשטחי" הפתוחי" , ככל הנית , מפורטות בתחו" יעוד זה תכלולנה

  . משטחי" הסמוכי" ליעוד זה
ומתקני" שירותי" עירוניי" , בתחו" התכנית כלולי" שטחי" ביעוד שטחי" פתוחי"  .ג

, ככל הנית , תכלולנהובשטחי" סמוכי" לה" ד זה תכניות מפורטות בתחו" ייעו. הנדסיי"
  . וד זהעהוראות לשיפור הנגישות לשטחי" הפתוחי" משטחי" הסמוכי" לי

זהו ס� מספק מבחינה נורמטיבית . דונ" 1,275'הק( השטחי" הפתוחי" ברחובות הינו כ  .ד
 וחלוקת" בי  שטחי" פתוחי"המרחבית א� לא מבחינת תפרוסת השטחי" , במצב קיי"

בה" זוהה מחסור בשטחי" ציבוריי" במקומות . שכונתיי" ובי  שטחי" פתוחי" עירוניי"
מפורטות התכניות ה תכלולנה, ואשר לא נית  להשיג") 4' במכלול מס, למשל(פתוחי" 
ולהגדלת הנגישות ,לשיפור איכות השטחי" הציבוריי" הפתוחי" והמרחב הציבוריהוראות 

  .אופניי" הולכי רגל ורוכביידי 'אליה" על
דונ" נוספי" של שטחי"  300'כבמסגרת תכנית המתאר מוצע להוסי( בתכניות מפורטות   .ה

  .)מזרח העיר '  8כולל במכלול , במסגרת תכניות בהליכי" ותכניות עתידיות( פתוחי"
והמרחב הציבורי ורמת ציבורי הפתוח המתאר מעודדת את שיפור איכות השטח התכנית   .ו

, ית המתאר מעודדת הגברת הנגישות לשטחי" פתוחי" מרוחקי"תכנ. הפיתוח שלה"
  .כמסומ  בנספח המבנה העירוני

המסומני" בתשריט יעודי , ית המתאר קובעת שטחי" בעלי ער� כשטחי" לשימור נופינכת  .ז
  .הקרקע

המשתלבת , תכנית המתאר כוללת הוראות בדבר מערכת דרכי" להולכי רגל ורוכבי אופניי"  .ח
  .רכי" המטרופוליניות ובשטחי" הפתוחי" בהק( העירבמער� הד

בתכניות מפורטות נית  יהיה להוסי( שטחי בנייה בהיק( מוגבל לשימושי" המשרתי" את   .ט
  . השטח הפתוח

    
  נופש מטרופוליני  4.2.7

מטרופוליני יותרו השימושי" המותרי" כמפורט בתכנית המתאר בשטח המסומ  ליעוד נופש   .א
   .  21/3המחוזית 

 15%אשר שטחו לא יעלה על , יעוד נופש מטרופוליניבשטח המסומ  ליעוד מגורי" בתחומי   .ב
או תעסוקה וכ  שטחי" לצרכי ציבור /תותר בנייה למגורי" ו, משטח הנופש המטרופוליני

  . במסגרת תכנית מפורטת ,ושימושי" משלימי"
    

  שימור  4.2.8
. מרבית" בתחו" מכלול לב העיר, מי" לשימורבתשריט יעודי הקרקע מסומני" מתח  .א

או אתרי" /קימי" מבני" ו )מכלול מרכז העירכגו  (ובאזורי" אחרי" בעיר , במתחמי" אלה
  .או צמחיה הראויי" לשימור/ו

כאמור בתוספת הרביעית לחוק התכנו  , הועדה המקומית תאשר רשימת אתרי" לשימור  .ב
  .והבניה

בתחו" מתח" לשימור אשר אינה כוללת הנחיות לשימור מבנה לא תאושר תכנית מפורטת   .ג
במידה ונמצאו בתחומה כאלה הראויי" לשימור והכלולי" ברשימת , או צמחיה/או אתר ו/ו

  .אתרי" לשימור
  .תוכ  ותאושר תכנית מתאר לשימור מבני" ואתרי" בתחו" העיר רחובות  .ד
קביעת : הוראות בתחומי" הבאי" תכללנה ג", בי  יתר הוראותיה של תכנית השימור  .ה

הגדרת דרגות השימור בהתא" , או הצמחיה הראויי" לשימור/או האתרי" ו/המבני" ו
  .לחשיבות" וההנחיות לשימור"
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אלה יכללו הנחיות . תכנית השימור תכלול הוראות בדבר תמריצי" לעידוד השימור בתחומה  .ו
תכנית השימור תכלול בנוס( . בני  וכדומהקווי , גובה, זכויות בניה, בעני  שימושי" מותרי"

כמפורט , ג" הוראות בדבר ניוד זכויות ממגרש שבו מבנה שהוגדר לשימור למגרש אחר
  ).ניוד זכויות( 6.2בסעי( 

לקביעת הנחיות  אשר ישמש, תכנית לשימור מבני" ואתרי" תכלול הוראות להכנת תיק תעוד  .ז
  .לצמחיה וכדומה, לאתר, השימור למבנה

שנמצאו ראויי" לשימור או שהוגדרו , במקרי" בה" קיימי" מספר מבני" סמוכי" זה לזה  .ח
תפעל הועדה המקומית ככל הנית  להפיכת" למגרש לצרכי ציבור בהתא" , בתכנית לשימור

  .לעיל' לאמור בסעי( קט  ה
  . בי� היתר לש� ביצוע המטרות הכלליות של תכנית זו , תוק� ועדת שימור עירונית  .ט

הרכבה והזמנת משתתפי" יהיו על פי התוספת הרביעית , העירוניתתפקיד ועדת השימור 
  . לחוק התכנו  והבנייה

הנ  מחייבות ובאות לכוו  את הועדה המקומית בבואה ועדת השימור העירונית  המלצות
טיפול בתכניות מפורטות וביצוע כל עבודות , לקבל החלטות בנוגע לכל מת  היתרי בניה

  .לרבות עבודות פיתוח בתחו" התכנית התשתית
ועדה זו תספק מידע . ועדת השימור העירונית תשמש ככתובת המרכזית לבעלי נכסי" ויזמי"

בצירו( הערכתה , ויעו- לפוני" ותעביר בקשות ותכניות לועדה המקומית לצור� אישור
  .המקצועית והמלצתה

, שחזור, בעבודות לשימוראו / בתכנו  והועדה המקומית לא תדו  בכל הנושאי" הקשורי" 
ועדת השימור פיתוח והריסת מבני" בשטחי" שבתחו" התכנית ללא החלטת , בניה, שיקו"

  .העירונית
  

    
    

  הקרקע*בניה בתת  4.2.9
הקרקע לטובת שטחי חניה ושטחי" נוספי" המשמשי" 'בשטחי" הפרטיי" תותר בניה בתת  .א

מתקני" , י" המשותפי" לדיירי" בבית משות(שטח, כגו  אחסנה, את יעוד הקרקע המסוי"
  .תשתיות וכדומה, הנדסיי" וטכניי"

הקרקע לטובת חניה 'בשטחי" הציבוריי" תותר בניה בתת, בנוס( לשימושי" המותרי" כיו"  .ב
  .תשתיות וכדומה, מתקני" הנדסיי" וטכניי", משק לשעת חרו", אחסנה עירונית, ציבורית

הוראות בדבר איכות , בי  היתר, הקרקע יכללו' בניה בתת תכניות מפורטות הכוללות  .ג
  .וכדומה ,יציבות קרקע ומבני", נגר'חלחול מי, תהו"'בכל הנוגע למי, הסביבה

כל תכנית מפורטת העושה שימוש בתת הקרקע תיקבע הוראות בדבר הגשת תכנית אוורור   .ד
במטרה , יניקת אוויר צחפליטה ו) מיקו" וגובה(לרבות סימו  נקודות , ויניקת אוויר צח
  .למנוע מטרדי"

    
  יד*דיור בהשג  4.2.10

. יד בעיר רחובות'הועדה המקומית לתכנו  ובבניה תאשר מסמ� מדיניות לעני  דיור בהשג  .א
לתנאי השכירות , להק( הבניה הנחו-, המסמ� יכלול בי  היתר התיחסות לזכאי" לדיור זה

  .והאחזקה מצד היז"ולתנאי הפיתוח , או הקניה מצד הדייר/ו
, הועדה המקומית תקבע את ההק( המינימלי של יחידות דיור בתכנית, בנוס( לאמור לעיל  .ב

הועדה המקומית תקבע את הק( יחידות הדיור .  המחייב הכללה של יחידות לדיור בהשג יד
  .המיועדות לדיור בהשג יד מתו� ס� היחידות בתכנית

ומית תקבע את תקופת השכירות המכסימלית לדייר ואת הועדה המק, בנוס( לאמור לעיל  . ג
  .אחרי יוכל היז" למכור את הדירות במחירי השוק החופשי, תקופת ההשכרה המקסימלית

  .יד תכרענה הוראות חקיקה זו'במידה ותאושר חקיקה ראשית בעני  דיור בהשג  .ד
    
    
    
    

  תשתיות עירוניות  4.3
    

4.3.1  �  מי
  .תייה תבוצע מרשת המי" המרכזית של רחובותאספקת מי הש  .א
  .8' במכלול מס, ק"מ 18,000בנפח התכנית כוללת איתור לברכת איגו" למי"   .ב
  . פי גובה"' הועדה המקומית תקבע הוראות להתקנת משאבות להגברת לח- בבניני" על  .ג
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שטחי"  מי" אפורי" וקולחי" להשקיית, כגו  מי גשמי", יותר שימוש במי" אחרי"  .ד
  .באישור משרד הבריאות, ציבוריי" פתוחי"

  .בנספח המבנה העירוני מסומני" אזורי" בה" יותר איגו" מי גשמי" עונתי  .ה
    

  ביוב  4.3.2
  . כל המבני" יחוברו למערכת הראשית של הרשות המקומית  .א
נחיות פי ה'על, "צואי""משפכי" " אפורי""תותר התקנת מערכת כפולה להפרדת שפכי"   .ב

  .הרשות המקומית ומשרב הבריאות
ייעשה במתקני" בתחו" המגרש , שאינ" תואמי" את איכות הנדרש, טיפול של שפכי"'קד"  .ג

  .המייצר את אותו ביוב
    

  תחנות משנה לחשמל  4.3.3
  .במקומות המצויני" בנספח המבנה העירוני, במבנה סגורש "תותר הקמת תחמ  
    

  תתחנות מעבר לפסול  4.3.4
במקו" המצוי  בנספח , כולל טיפול במיחזור הפסולת, תותר הקמת תחנת מעבר לפסולת בני   

  .המבנה העירוני
    
  
  
  

 תנועה וחניה 4.4
    

  חניה 4.4.1

גרי" וגידול לעצי" ב'מרתפי החניה יבטיחו בתי. קרקעית' החניה במבני" חדשי" תהיה תת 
תכסית המרתפי" לא תעלה על . וכדומה, י צור�פ'מעבר תשתיות עירוניות על, במפלס הקרקע

 .נגר'משטח המגרש או שיובטח פתרו  חלופי לחלחול מי 80%
    

  הוראות נוספות 4.4.2
 למגורי" מיועדי" שאינ"  פיתוח חניה ציבורית בשטחי" הוראות ל תקבע הועדה המקומית .א

 .ובשטחי" לצרכי הציבור
המרה של שטחי שירות שנועדו לחניה בתכניות  באזורי" מוטי תחבורה ציבורית תותר .ב

בהתא" לשינויי" בתקני , לשימושי" המותרי" באות" אזורי", מאושרות לשטחי" עיקריי"
 .החניה כפי שיהיו מעת לעת

'מופחתירכב 'ג" מקומות לכלי, בי  היתר, יכללו, במקומות בה" יוקמו חניוני" ציבוריי" .ג
 .לאופניי"ו לאופנועי" מקומות חניה יכללו חניוני" אלה, בנוס(. זיהו"
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 איכות הסביבה 4.5

  
 חוות דעת סביבתית 4.5.1
במסגרת תכנית מפורטת אשר אינה מחויבת בהגשת תסקיר השפעה על הסביבה כמשמעו  .א

רשאית לדרוש הועדה המקומית תהא , )תסקירי השפעה על הסביבה(בתקנות התכנו  והבניה 
ה המקומית תנהג כ� א" סברה שהתכנית בעלת פוטנציאל הועד. חוות דעת סביבתית

 .להשפעה מהותית על הסביבה
, רוח, קרינה וצל: התייחסות לנושאי" הבאי", בי  היתר, חוות הדעת הסביבתית תוכל לכלול .ב

 .נגר ועוד' חלחול מי, מי" וביוב, פסולת, בטיחות, זיהו" אוויר, רעש
  

  בניה ירוקה 4.5.2
הועדה המקומית תוכל לכלול בתכנית מפורטת הוראות בדבר בניני" שפגיעת" בסביבה  .א

 . הוראות אלה יבחינו בי  בניני" חדשי" לבניני" קיימי"). 'בניה ירוקה'(פחותה 
הוראות לשיפור , בי  היתר, תכנית מפורטת הכוללת תוספת זכויות לבניה קיימת תכלול  .ב

  .לחידוש מערכות טכניות וכדומה, י"התפקוד האנרגטי והתרמי של בנינ
    

 רעש 4.5.3
ח אקוסטי "תקבע הוראות להכנת דו, או במחלפי"/כל תכנית בסמו� לדר� עורקית עירונית ו .א

בהתא" להנחיות איגוד ערי" , ובו תאור האמצעי" הנדרשי" למיגו  אקוסטי במעטפת הבני 
הועדה המקומית תוכל . הבניה האמצעי" המפורטי" ייבחנו בשלב היתר. לאיכות הסביבה

 .לפטור את התכנית ממיגו  מסיבות מיוחדות שירשמו
למעט שימושי" לא רגישי" לרעש , כל תכנית בתחו" רעש מטוסי" תחוייב בניה אקוסטית .ב

 .בהתא" להנחיות רשות התעופה האזרחית, כגו  מסחר ותעשיה
תכלול , ות ארועי" ומקומות בילוישימושי" כגו  אולמ, כל תכנית הכוללת ערוב שימושי" .ג

 .  חוות דעת אקוסטית אשר תתיחס לטיפול האקוסטי הנדרש במעטפת המבנה ובחלקיו
  

4.5.4 � חסכו� ושימור מי
'ללא מרתפי" תתמשטח המגרש  20%תכנית מפורטת תכלול הוראות בדבר השארת  .א

מת מתקני" הנדסיי" אשר תכלול הוראות להקאו לחילופי  , נגר'לצור� חלחול מיקרקעיי" 
 .ישמשו למטרה זו

תותר , בשטחי" המסומני" בתשריט יעודי הקרקע כשטח לברכת איגו" ושטח לברכות חור( .ב
 .נגר'השהייה ושימור של מי

תכנית מפורטת החלה בשטח החשוד בקרקע מזוהמת תידרש בקבלת אישור המשרד להגנת  .ג
 .הסביבה

יכללו בי  היתר הנחיות , סגרת מסמכי תכניות מפורטותתכניות פיתוח אשר יידרשו במ .ד
 .לנטיעה של צמחיה המותאמת להשקיה במי" מושבי" ונטיעת צמחיה חסכונית במי"

תותר הקמת מתק  , או שטחי" למבני ציבור/בתכנית מפורטת הכוללת שטחי" פתוחי" ו . ה
באמצעותו , )רי"ע" מערכת השקיה נפרדת ממערכת המי" השפי(קומפקטי לטיהור שפכי" 

 .בכפו( לקבלת אישור הרשות המוסמכת, נית  יהיה להשקות במי" מטוהרי"
תידרש לקבל את אישור הרשות , תכנית מפורטת הנמצאת בשטח החשוד בקרקע מזוהמת .ו

 .המוסמכת
   

 פסולת בניה ועודפי עפר 4.5.5
לרבות הפרדת פסולת , ר�במידת הצו, תכניות מפורטות יכללו הנחיות לטיפול בפסולת בני  .א

 .רעילה מפסולת בני 
, תכלול הוראות בדבר טיפול בפסולת הבני , תכנית מפורטת הכוללת הריסת מבני" בתחומה .ב

 . כולל הוראות בדבר האפשרות לגריסת הפסולת בתחומה
  

 פסולת ביתית 4.5.6
  

4.5.7 � חומרי� מסוכני
או תכנית מפורטת , תר שימוש בחומרי" מסוכני"תכנית מפורטת הכוללת שימושי" בה" יו .א

 .תחויב בהגשת סקר סיכוני", הסמוכה לאזור בו נמצאי" חומרי" מסוכני"
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 קרינה 4.5.8

, )למעט גני משחק לילדי"(פי" "שצ, קרקעיי" בדרכי"'תותר הקמת חדרי טרנספורמציה תת .א
בכפו( למגבלות , )ו�בשטח שמחו- למבני" והחצרות המשמשי" מוסדות חינ(י" "ושבצ

 .קרינה אלקטרומגנטית ולהוראות המשרד להגנת הסביבה
  
  

 אזורי הכרזה רשות עתיקות 4.6
    

תתוא" ותבוצע רק לאחר קבלת אישור מנהל רשות , כל עבודה בתחו" עתיקות מוכרז 
היה . 1978 –ח "התשל, לחוק העתיקות 29העתיקות כמתחייב ובכפו( להוראות סעי( 

תהיה הועדה המקומית רשאית להתיר , שתתגלנה תצרכנה שינוי בבינוי במגרש והעתיקות
לא יגבה הבני  ולא תהיה , שינויי" כאמור ובלבד שלא יתווספו עקב שינויי" אלה זכויות בניה

  .10%העולה על , חריגה בקווי הבני 
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  )1' מכלול מס(מכלול מערב   4.7

    
  כללי  4.7.1

מערב ומדרו" גבול מ, מצפו  :גבולות המכלול  
 .ממזרח רחוב הר הצופי", שיפוט העיר

  
�המכלול בעל מרק"  :מאפייני� עיקריי

: שתי שכונות מגורי"קיימות בו . מגורי"
והשנייה חדשה , כפר גבירול –האחת ותיקה 

רוב המגורי" . רחובות ההולנדית –
ובצפיפות , מאופייני" במבני צמודי קרקע

 –המכלול  במרכז. נמוכה מגורי" ממוצעת 
ממערב לשכונות . תכנית חדשה בבניה

המגורי" קיי" שטח פתוח המיועד על פי 
  .לאזור נופש מטרופוליני 3/21מ "תמ

 

  
  

    
4.7.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

  1,943  '  1,943  )דונ"(שטח   
  9,055  3,611  5,444  )נפש(אוכלוסיה   
  3,483  1,623  1,860  )'יח(יחידות דיור   
  10,000  10,000  0  )ר"מ(וקה שטחי תעס  
  178  0  178  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  90  0  90  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  2,973  1,144  1,829  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  23,550  22,400  1,150  )ר"מ(מלאי תכנו  תעסוקה   

    
4.7.3  �  שימושי

  :כללי  .א
מגורי" בתחומי : יעודי" משניי". מטרופוליני היעודי" הראשיי" במכלול הינ" מגורי" ונופש  

  .קרקע חקלאית, שטחי" לצרכי ציבור, תעסוקה, יעוד נופש מטרופוליני
    
  : מגורי�  .ב
  . 4.2.1בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" יחולו הוראות סעי(   
    
  : תעסוקה  .ג

 1' שטח מכלול מסב ולשירותי" אישיי"למסחר בתכניות מפורטות ס� השטחי" המיועדי"   
  . ר"מ 16,000לא יעלה על 

    
  : נופש מטרופוליני  . ד
כחלק , 4.2.7בשטחי" המסומני" בתשריט ליעוד נופש מטרופוליני יחולו הוראות סעי(   

  .מהמעטפת הירוקה של העיר
לשטחי הנופש המטרופוליני באמצעות שביל אופניי"  1' יש לאפשר נגישות בי  מכלול מס  

  . משביל מטרופוליני מקי( רחובות כמסומ  בנספח המבנה העירוני היקפי כחלק
    
  :קרקע חקלאית  .ה
  . 1.9בשטחי" המסומני" בתשריט ליעוד קרקע חקלאית יחולו הוראות סעי(   
    

  היקפי בנייה   4.7.4
יחידות  1,623וצפי המימוש הינו , יחידות 2,973ס� מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו   

  .יורד
  .ר"מ 10,000ר וצפי המימוש הינו "מ23,550ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו   
    

  מאפייני בינוי  4.7.5
   .4.2.1בסעי( ייעשה כמפורט  1' הבינוי במכלול מס  .א
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וההוראות שיחולו , האזורי" המומלצי" לבנייה לגובה יהיו כמסומ  בנספח המבנה העירוני  . ב
    .4.2.1 ט בסעי(עליה" יהיו כמפור

    
  הוראות נוספות  4.7.6

  :שימור  .א
  
  

בשטחי" אלו תכלול  מפורטת תכנית. תל של( 'לשימור 8' מתח" מסמסומ   1' במכלול מס
   .4.2.8בסעי( כאמור התייחסות לשימור מתחמי" אלה 

    
  :שימור נופי  .ב
גי בגבעת נבי באר קיימת והאתר הארכיאולו, כלולי" גבעות הכורכר 1' בתחו" מכלול מס  

, תכנית מפורטת החלה בתחו" שטחי" אלה תכלול הוראות להבטחת ערכי הנו(. גנדה
  . התצפית והנגישות כחלק ממער� השטחי" הפתוחי" הציבוריי"

  . נית  יהיה להקי" מרכז הסברה ותצפית 1' בשטח הפתוח במכלול מס  
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  .ג
מעברי"  ,אופניי"/רחוב מוטה הולכי רגל למכלול זה וני מסומני"בנספח המבנה המבנה העיר  

תכניות מפורטות . ושטחי" המהווי" חלק מהמעטפת הירוקה המקיפה את העיר להולכי רגל
באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי" אלו לצור� הבטחת החיבור והרצ( בי  חלקי 

   .די הפיתוחובי  מוק המעטפת הירוקה, העיר
    
  :רשות העתיקות –אזורי הכרזה   .ד
 באזורי" אלו. רשות העתיקות –אזורי הכרזה ספח המבנה העירוני בנמסומני"  1' במכלול מס  

  .4.6סעי( יחולו הוראות 
    
  :אזור עדיפות להתחדשות פיזית  .ה
  . כמסומ  בתשריט יעודי הקרקע, כלול אזור עדיפות להתחדשות פיזית 1' במכלול מס  

  
    
  :עוגני פיתוח  .ו

  . פארק אקסטנסיבי – 7' בנספח המבנה העירוני מסומ  עוג  פיתוח מס  
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  )2' מכלול מס(מכלול רצועה מערבית   4.8

    
  כללי  4.8.1

ל "מזרח דר� האצ' מצפו  :גבולות המכלול  
ממזרח רחובות דר� , וגבול שיפוט העיר

, שמעו  דובנוב, משה פריד, דר� הי", ל"האצ
וממערב רחובות , גבול שיפוט העיר מדרו"

 .וגבול שיפוט העיר, הר הצופי", דר� הי"
  

�מגוו  במכלול  :מאפייני� עיקריי
   .חקלאי ועוד, תעשיה ,מגורי": שימושי"

בדרו" קרית : במכלול שני אזורי מגורי"
ובצפו  , שכונה ותיקה וייחודית 'משה 

 –נווה עמית וגינות סביו   –שכונות חדשות 
  . ינות במגורי" צמודי קרקעהמאופי

'כ(בעיר הבנויי" משטחי התעסוקה  35%
שטחי" . 2ממוקמי" במכלול ) ר"אל( מ 225

אזור : מתחמי" 4אלו מתפרסי" על פני 
אזור , אזור תעשיה הורובי-, תעשיה רכטמ 

  . תעשיה אפריקה ישראל ותנובה

 

  

    
4.8.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

  4,171  '  4,171  )דונ"(שטח   
  21,585  15,090  6,495  )נפש(אוכלוסיה   
  7,195  5,489  1,706  )'יח(יחידות דיור   
  680,000  410,000  270,000  )ר"מ(שטחי תעסוקה   
  594  447  147  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  470  0  470  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  6,099  2,668  3,431  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  668,000  288,000  380,000  )ר"מ(וקה מלאי תכנו  תעס  

    
4.8.3  �  שימושי

  :כללי  .א
מגורי" מיוחדי" : יעודי" משניי". היעודי" הראשיי" במכלול הינ" מגורי" ותעסוקה  

שטחי" פתוחי"  ,מגורי" בתחומי יעוד נופש מטרופוליני ,נופש מטרופוליני, תעסוקה ותחבורה
ומתקני"  שירותי" עירוניי" שטחי" פתוחי", בורשטחי" לצרכי צי, ומבני" ומוסדות ציבור

  .הנדסיי"
    
  �  : מגורי
  .4.2.3, 4.2.1עי( בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" יחולו הוראות ס  
    
  : מגורי� מיוחדי� תעסוקה ותחבורה  
  .1.9בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" מיוחדי" תעסוקה ותחבורה יחולו הוראות סעי(   
    
  : קהתעסו  
  . 4.2.3 4.2.2בשטחי" המסומני" בתשריט לתעסוקה יחולו הוראות סעי(   
  . ר"מ 10,000'כלא יעלה על  2' בתכניות מפורטות למכלול מסס� השטחי" המיועדי" למסחר   
 175,000'לא יעלה על כ 2' בתכניות מפורטות למכלול מס תעשיהס� השטחי" המיועדי" ל  

  .ר"מ
 100,000'לא יעלה על כ 2' בתכניות מפורטות למכלול מסאחסנה לס� השטחי" המיועדי"   

  .ר"מ
    
    
  :מטרופוליני נופש  
 כחלק, 4.2.7הוראות סעי( בשטחי" המסומני" בתשריט ליעוד נופש מטרופוליני יחולו   
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  .מהמעטפת הירוקה של העיר
הולכי רגל יל לשטחי הנופש המטרופוליני באמצעות שב 2' יש לאפשר נגישות בי  מכלול מס  

  .אופניי" היקפי כחלק משביל מטרופוליני מקי( רחובות כמסומ  בנספח המבנה העירוני
    
  :שטח ציבורי פתוח  
  . 4.2.6בשטחי" המסומני" לשטח ציבורי פתוח יחולו הוראות סעי(   
    
  :שטחי� פתוחי� ומבני� ומוסדות ציבור  
  .1.9ות ציבור יחולו הוראות סעי( בשטחי" המסומני" לשטחי" פתוחי" ומבני" ומוסד  
    
  �  :ומתקני� הנדסיי� שירותי� עירוניי�, שטחי� פתוחי
  .1.9 בשטחי" המסומני" לשטחי" פתוחי" ומתקני" הנדסיי" יחולו הוראות סעי(  
: שירותי" עירוניי" ומתקני" הנדסיי" ה", השימושי" המותרי" ביעוד שטחי" פתוחי"  

מרכז , משתלה עירונית, תחנת מיחזור, תחנת מעבר לפסולת ביתית, תחנת מעבר לפסולת בניי 
חניו  , שוק סיטונאי, מרכז לוגיסטי עירוני, מטווח עירוני ,איצטדיו  ,ספורט ובילוי

  . וכדומה נגר'מי אג", תחנת השנאה, חניו  לילה למשאיות, אוטובוסי"
מכלל שטח היעוד  5%' כ עללא יעלה  ביחד שימושי" אלול) ושירות עיקרי(י הבנייה שטחס� 

  .דונ" 450'העומד על כ
    

  היקפי בנייה   4.8.4
יחידות  5,489וצפי המימוש הינו , יחידות 6,099ס� מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו   

  .דיור
  .ר"מ 410,000ר וצפי המימוש הינו "מ 668,000ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו   
    

  מאפייני הבנייה  4.8.5
  .4.2.1ייעשה כמפורט בסעי(  1' הבינוי במכלול מס  .א
וההוראות שיחולו , האזורי" המומלצי" לבנייה לגובה יהיו כמסומ  בנספח המבנה העירוני  . ב

  .4.2.2, 4.2.1עליה" יהיו כמפורט בסעי( 
    

  שטחי ציבור  4.8.6
  . � בהיק( גדולשטחי" למבני חינו, בי  היתר, בשטחי" המיועדי" לצרכי ציבור יכללו  .א
השכונות , במסגרת התכניות המפורטות יובטח רצ( שטחי" פתוחי" בי  שכונת קרית משה  

  .המערביות ושטחי הנופש המטרופוליני
  . דר� הי" ולאור� מסילת הרכבת החוצי" אתיש לאפשר מעברי" פתוחי" 

  .יש לשלב שטחי" פתוחי" מוצעי" כחלק מפיתוח  ובינוי בכניסה המערבית לעיר
  . ר באמצעות שטחי" פתוחי" טבעת הפרדה בי  אזורי תעסוקה ותעשייה למגורי"ויש ליצ

    
  הוראות נוספות  4.8.7

    
  : אזור עדיפות להתחדשות פיזית  
  . אזור תעסוקה רכטמ  מסומ  בתשריט כאזור עדיפות להתחדשות פיזית  
    
  :אזור התחדשות  
  . תחדשותהכאזור ל מסומנת בתשריט שכונת קרית משה  
     
  :מוקדי פיתוח  
  . קיימי" מוקדי פיתוח כמסומ  בנספח המבנה העירוני 2' במכלול מס  
    
  : עוגני פיתוח  
 – 5' עוג  מס ,ג  בוטאני – 4' עוג  מס: עוגני פיתוחארבעה בנספח המבנה העירוני מסומני"   

עירוניי" ומתקני"  מרכז שירותי" – 9' עוג  מס, איצטדיו  – 8' עוג  מס, קרית חינו�
  . הנדסיי"

    
    
  :רשות העתיקות –אזורי הכרזה   
על אזורי" . רשות העתיקות –אזורי הכרזה מסומני" בנספח המבנה העירוני  2' במכלול מס  
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  .4.6סעי( יחולו הוראות  אלו
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
רחוב מוטה הולכי , נו(/ת תצפיתבנספח המבנה המבנה העירוני נקודומסומני"  2' במכלול מס  

 המקיפה אתושטחי" המהווי" חלק מהמעטפת הירוקה  מעברי" להולכי רגל ,אופניי"/רגל
תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי" אלו לצור� הבטחת . העיר

  . ומוקדי הפיתוח המעטפת הירוקה, החיבור והרצ( בי  חלקי העיר
    
  :מכללה/ימוסד אקדמא  
תכניות . 6'ו 4' מס,  ותמכלל/"אקדמאי ותמוסדמסומני" בתשריט שני  2' במכלול מס  

  . למוסדות אלו מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות
    
  : מוקד תחבורה  
תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות להקמת . בתשריט מסומ  מוקד תחבורה  

  .תחנת הרכבת המתוכננת
    
  : תק� הנדסימ  
תכנית בשטחי" אלו תכלול התייחסות . כמסומ  בתשריט 3' מתק  הנדסי מס 2' במכלול מס  

  . למתק  הנדסי
    
  :תחנת השנאה  
תכנית מפורטת בשטחי" אלו . מסומנת בנספח המבנה העירוני תחנת השנאה 2' במכלול מס  

  .תכלול התייחסות לתחנה זו
    

  אזורי הזדמנות  4.8.8
    
 תחנת הרכבת המתוכננת *אזור הזדמנות   .א
   :כללי  

ומצפו  , דר� ששת הימי" ודר� גד פינשטיי , האזור ממוק" סביב צומת הרחובות דר� הי"
אזור זה . לדר� הי" בקטע שבי  דר� גד פינשטיי  ממזרח ושכונת רחובות ההולנדית ממערב

  . כאזור הזדמנות מסומ  בנספח המבנה העירוני
עתידה להיבנות תחנת ו ,ועוד" אגד"חניו  , השוק הסיטונאי, י" מבני תעשיהבאזור זה קיימ

  .הרכבת השנייה ברחובות ועל כ  יהנה בעתיד מנגישות גבוהה
 . 2' לאזור משמעות רבה לאופ  וקצב הפיתוח של מכלול מס

  : הנחיות  
התכנית ממליצה על הכנת מסמ� מדיניות שיכלול את אזורי התעסוקה והמגורי"  �

  .ב תחנת הרכבת המתוכננתסבי
על פי ההנחיות , תעסוקה ותחבורה, יותרו שימושי" מעורבי" למגורי" מיוחדי" �

 . 1.9 בסעי(המפורטות 
 .4.2.2סעי( בנייה לגובה תהיה על פי הוראות  �
לכיוו  , יובטח מעבר להולכי רגל לתחנת הרכבת בי  אזורי התעסוקה בדר� הי" �

 . בות ההולנדית וכפר גבירולשכונת קרית משה ולכיוו  שכונת רחו
    
 תנובה *אזור הזדמנות  .ב
  :כללי 

. כמסומ  בנספח המבנה העירוני, ל ומסילת הרכבת"דר� האצ, האזור ממוק" בי  דר� הי"
  ). כגו  מכבי אש(מבני תעשיה ושירותי" עירוניי" , באזור קיימות מחלבות תנובה

זי והשטחי" שיכולי" להתפנות מתעשיה פיתוח עירוני בשל מיקומו המרכלאזור פוטנציאל 
 . מגורי" ותעסוקהלצרכי 

  : הנחיות 
על מנת לאפשר פיתוח מגורי"  000על האזור יחולו מגבלות סביבתיות כאמור בסעי(  �

  .בסביבת האזור
האתר ולהכשירו למגורי" בצד המזרחי ולתעסוקה  ינוילפ, בטווח הארו�, יש לפעול �

 .בצד המערבי
    
  האג� *ות אזור הזדמנ  .ג
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  :כללי  
כיו" השטח ביעוד חקלאי . המתוכנ  411האזור ממוק" מדרו" לדר� יו" הכיפורי" לכביש 

  . 'מכבי רחובות'וכלול בו איצטדיו  
שירותי"  ,שטחי" פתוחי" מיקו" האזור בשולי העיר מקנה לו את הפוטנציאל למוקד פיתוח

   .ומתקני" הנדסיי"עירוניי" 
  :הנחיות  

 . 1.9יהיה כפו( להוראות סעי(  ומתקני" הנדסיי"עירוניי" " שירותיפיתוח  �
 .4.2.6 כפו( להוראות סעי(בפיתוח שטחי" פתוחי" ציבוריי"  �
  . 000על האזור יחולו מגבלות סביבתיות כאמור בסעי(  �

    
  

  )3' מכלול מס(מכלול צפו�   4.9
    

  כללי  4.9.1
, מצפו  גבול שיפוט העיר :גבולות המכלול  

התפר בי  מכו  וייצמ   מדרו" קו
והפקולטה לחקלאות לשכונות המגורי" 

ממזרח שדרות מנח" , הצפוניות של העיר
 .ל"ממערב דר� האצ, בגי 

  
�שער הכניסה לעיר  :מאפייני� עיקריי

מרכז תעסוקה  'ר .מ.פארק ת. מצפו 
. ר שטחי תעסוקה"אל( מ 157'הכולל כ

ממוקמי" במכלול שני מוסדות 
מכו  וייצמ  : אקדמאיי" גדולי"
' בקצהו הצפו . והפקולטה לחקלאות

מזרחי של המכלול ישנ" שטחי" 
בסמו� ". גבעת הקיבוצי""חקלאיי" ו

  .ר ממוקמת תחנת רכבת.מ.לפארק ת

 

  

    
4.9.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

  2,420  '  2,420  )דונ"(שטח   
  0  0  0  )נפש(אוכלוסיה   
  0  0  0  )'יח(יחידות דיור   
  563,400  375,000  188,400  )ר"מ(שטחי תעסוקה   
  690  30  660  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  124  0  124  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  0  0  0  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  '  415,000  1,050,000  )ר"מ(מלאי תכנו  תעסוקה   

    
4.9.3  �  שימושי

  :כללי  .א
שטחי" פתוחי" ומבני" , בני ציבורתעסוקה ומ, היעודי" הראשיי" במכלול הינ" תעסוקה  

  .,לצרכי ציבור שטחי", וקה ותחבורהמגורי" מיוחדי" תעס: יעודי" משניי". ומוסדות ציבור
    
  : מגורי�  .ב
למעט בשטח המסומ  בתשריט למגורי" , מגורי"ל מוצעי" שטחי"לא  3 'מס במכלול  

  . 000על שטחי" אלו יחולו הוראות סעי( . תעסוקה ותחבורה, מיוחדי"
  

    
  : תעסוקה  .ג

  .4.2.3, 4.2.2בשטחי" המסומני" בתשריט לתעסוקה יחולו הוראות סעי(   
  . ר"מ 10,000'לא יעלה על כ 3' ס� השטחי" המיועדי" למסחר בתכניות מפורטות למכלול מס  
  .ר"מ 25,000'לא יעלה על כ 3' בתכניות מפורטות למכלול מסאחסנה ס� השטחי" המיועדי" ל  
    
  :תעסוקה ומבני ציבור  
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  . 1.9בשטחי" המסומני" בתשריט לתעסוקה ומבני ציבור יחולו הוראות סעי(   
    
  :שטחי� פתוחי� ומבני� ומוסדות ציבור  
בשטחי" המסומני" בתשריט לשטחי" פתוחי" ומבני" ומוסדות ציבור יחולו הוראות סעי(   

000.  
    
  :שטח ציבורי פתוח  
  .4.2.6 ריט לשטח ציבורי פתוח יחולו הוראות סעי(בשטחי" המסומני" בתש  
    
    

  היקפי בנייה   4.9.4
יצויי  כי  .ר"מ 375,000ר וצפי המימוש הינו "מ 1,050,000ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו   

  .מלאי התכנו  הקיי" גבוה מהנחו- לתחזית המימוש
    

  מאפייני הבנייה  4.9.5
  . 4.2.1ורט בסעי( ייעשה מפ 3' הבינוי במכלול מס  
כגו  השטחי" הפתוחי" , בטופוגרפיה הקימת ובגובהה, בי  היתר, הבינוי המוצע ישתלב  

  .'גבעת הקיבוצי"'ב
    

  הוראות נוספות  4.9.7
  :שימור  .א
, מכו  ויצמ  למדע – 3' מתח" מס: מתחמי" לשימור כמסומ  בתשריטארבעה  3' מסבמכלול   

גבעת  '  5' מתח" מס ,מזו  וסביבה, מזו  וסביבה תהפקולטה לחקלאו ' 4' מתח" מס
תכלול התייחסות לשימור  התכנית בשטחי" אל. אתר הפרדסנות – 8' הקיבוצי" ומתח" מס

   .4.2.8בסעי( כאמור מתחמי" אלו 
    
  :שימור נופי  
תכנית מפורטת בשטחי" אלו תכלול הוראות . חורשה לשימורמסומנת בתשריט  3' במכלול מס  

  . ולתחזוקתה החורשה לשימור
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
 ,אופניי"/רחוב מוטה הולכי רגל, נו(/בנספח המבנה המבנה העירוני מסומני" נקודות תצפית  

תכניות . ושטחי" המהווי" חלק מהמעטפת הירוקה המקיפה את העיר מעברי" להולכי רגל
" אלו לצור� הבטחת החיבור והרצ( מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי

  .ומוקדי הפיתוח המעטפת הירוקה, בי  חלקי העיר
יכללו בי  היתר ג" חיבורי צירי הולכי רגל ואופניי" , תכניות מפורטות בתחו" מכלול זה  

. כמצויי  בנספח המבנה העירוני, בי  המרק" העירוני ובי  השטח הפתוח, דרו"' בכיוו  צפו 
פני מסילת הרכבת ודר� השטחי" המיועדי" 'ג" מעברי" על, בי  היתר, צירי" אלה יכללו

  ".שטחי" פתוחי" ומבני" ומוסדות ציבור"ל
    
  :רשות העתיקות –אזורי הכרזה   
על אזורי"  .רשות העתיקות –אזורי הכרזה מסומני" בנספח המבנה העירוני  3' במכלול מס  

  .4.6הוראות סעי( אלו יחולו 
    
  :מוקדי פיתוח  
תכנית מפורטת לשטחי" . קיימי" מוקדי פיתוח כמסומ  בנספח המבנה העירוני 3' במכלול מס  

  .אלו תכלול התייחסות למוקדי" אלו
    
  :עוגני פיתוח  
  .כמסומ  בנספח המבנה העירוני, פארק עירוני – 6' קיי" עוג  פיתוח מס 3' במכלול מס  
    
  :מוקד תחבורה  
תכנית מפורטת בשטחי" אלו . ה במיקו" תחנת הרכבת הקיימתבתשריט מסומ  מוקד תחבור  

  . תכלול התייחסות למוקד זה
    
  : תחנת השנאה  
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ו בשטחי" אל מפורטת תכנית. מסומנת בנספח המבנה העירוני תחנת השנאה 3' במכלול מס  
  . תכלול התייחסות לתחנה זו
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  ) 4' מכלול מס(' לב העיר'מכלול   4.10

    
  ליכל  4.10.1

מצפו  קו התפר ע" מכו  : גבולות המכלול  
ממזרח הרחובות הרב ; וייצמ  ודר� יבנה

הרב , ההגנה, חיי" סירני, יעקב ברמ 
מדרו" רחובות שדרות ; זכריה מדאר

ממערב רחובות ; משה מזרחי, הקיבוצי"
  .נסקי'טשרנחובסקי ועמיאל רוז

  
�המכלול מהווה את  :מאפייני� עיקריי
רחובות וככזה מכיל  ליבה ההיסטורי של

מרבית שטח . מבני" ומרקמי" לשימור
המכלול מאופיי  כמרק" עירוני אינטנסיבי 

  . הכולל שכונות מגורי" ומסחר מקומי
לאורכו משתרע רחוב הרצל המתפקד 

מוקד נוס( הוא בניי  . כרחוב עירוני מרכזי
  . העירייה והקניו  העירוני

 

  
  
  

    
4.10.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

  3,212  '   3,212  )דונ"(שטח   
  44,441  '1,606   46,047  )נפש(אוכלוסיה   
  18,876  2,627  16,249  )'יח(יחידות דיור   
  378,000  180,000  198,000  )ר"מ(שטחי תעסוקה   
  524  211  313  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  210  50  160  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  6,568  4,327  2,241  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  450,000  408,000  42,000  )ר"מ(מלאי תכנו  תעסוקה   

    
4.10.3  �  שימושי

  :כללי  .א
שטחי" לצרכי : יעודי" משניי"). ומשרדי"(היעודי" הראשיי" במכלול הינ" מגורי" ומסחר   

  .ציבור
    
  ): ומשרדי�(מגורי� ומסחר   .ב
  .000סעי( יחולו הוראות ) רדי"ומש(בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" ומסחר   
  . ר"מ 70,000'לא יעלה על כ 4' ס� השטחי" המיועדי" למסחר בתכניות מפורטות למכלול מס  
    

  היקפי בנייה   4.10.4
יחידות  2,627צפי המימוש הינו ו, יחידות 6,568מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו ס�   

  .דיור
  .ר"מ 180,000ר וצפי המימוש הינו "מ 450,000 ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו  
    

  מאפייני הבנייה  4.10.5
   .4.2.1ורט בסעי( יהיה כמפ 4' הבינוי במכלול מס  
    

  שטחי ציבור  4.10.6
חי" הציבוריי" ור איכות המרחב הציבורי בכלל והשטיוש" דגש על שיפ, 4' בשטח מכלול מס  

  .לה ויצירת הרצ( בינה"תשופר הנגישות לשטחי" א .הפתוחי" בפרט
ושטחי" , שימושי" ציבוריי" בעלי אופי מסחרי, ההוראות שיחולו בשטחי" למבני ציבור
  . בהתאמה 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4ציבוריי" פתוחי" יהיו כמפורט בסעיפי" 

  .בתחו" המכלול מוצעי" צירי הולכי רגל ואופניי" כמסומ  בנספח המבנה העירוני
    

  פותהוראות נוס  4.10.7
  :שימור  
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תכנית בשטחי" אלו תכלול התייחסות . 1' מסומ  בתשריט מתח" לשימור מס 4' במכלול מס  
   .4.2.8בסעי( לשימור מתחמי" ומבני" אלו כאמור 

    
  :שימור נופי  
נקודות ציו  , הנשיא הראשו ' הרצל ורח' כגו  ברח, תכניות הכוללות בתחומ  שדרות  

מגדלי מי" וגני" כגו  ג  מוריה , גינות במתחמי" לשימור, הרצל' טופוגרפיות לאור� רח
  .תכלולנה הוראות מתאימות לשימור הערכי" הנופיי", בשכונת שעריי"

    
  :מוקדי פיתוח  
תכנית מפורטת לשטחי" . קיימי" מוקדי פיתוח כמסומ  בנספח המבנה העירוני 4' במכלול מס  

  . אלו תכלול התייחסות למוקדי" אלו
    
  : ני פיתוחעוג  
פינוי חניו  האוטובוסי"  – 1' עוג  מס: בנספח המבנה העירוני מסומני" שלושה עוגני פיתוח  

 – 3' עוג  מס, מתח" בית הע" היכל התרבות – 2' עוג  מס, והשוק העירוני בנייה על גג הקניו 
  .תכנית מפורטת לשטחי" אלו תכלול התייחסות לעוגני" אלו. בניי  המשטרה

    
  :תות מסחריות לאור) הרחובחזי  
תכנית מפורטת . בנספח המבנה העירוני מסומני" רחובות ע" חזית מסחרית לאור� הרחוב  

  . לשטחי" אלו תכלול התייחסות להבטחת חזית מסחרית ברחובות המסומני"
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
ת מוטה הולכי נו( ורחובו/בנספח המבנה המבנה העירוני מסומני" נקודות תצפית  

תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי" אלו לצור� . אופניי"/רגל
  . ומוקדי הפיתוח הבטחת החיבור והרצ( בי  חלקי העיר

    
  :מכללה/מוסד אקדמאי  
תכנית מפורטת לשטחי" אלו . 5' מכללה מס/בתשריט למוסד אקדמאימסומ   4' במכלול מס  

  .  ות למוסד זהתכלול התייחס
    

  אזורי הזדמנות  4.10.8

 מרכז העיר *אזור הזדמנות  

  :כללי 
השוק , שכולל את רחובות בנימי  ויעקב, על פי המסומ  בנספח מבנה עירוני, ציר מזרח מערב

בקניו  פינוי חניו  האוטובוסי" : מוקדי פיתוח חשובי" 3באזור זה . העירוני והקניו  העירוני
 .והקניו  העירוני ובניי  העירייה, היכל תרבות עירוני –מתח" בית הע" , החניו ובנייה על גג 

  : הנחיות 
  .מסחר ותעסוקה, יותרו שימושי" מעורבי" למגורי" �
  .4.2.1הוראות סעי( בנייה לגובה תהיה על פי  �
 .תותר חזית מסחרית �
 . רחובות אלו יהיו מוטה הולכי רגל ויכללו שבילי אופניי" �
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  )5' מכלול מס(מכלול מרכז   4.11

    
  כללי  4.11.1

מצפו   :גבולות המכלול  
מזרח שכונת אחוזת 

ומצפו  מערב , הנשיא
; שכונת נווה יהודה

ממזרח שדרות מנח" 
מדרו" גבול שיפוט ; בגי 

קו התפר בי  , העיר
מרכז רפואי קפל  
לשכונת חבצלת ושדרות 

; מקס ואמפרו שיי 
ממערב גבול שיפוט 

בות שמעו  רחו, העיר
 .דובנוב ומשה פריד

  
� :מאפייני� עיקריי

שכונות מגורי" 
. העוטפות את לב העיר

שכונות חדשות לצד 
בנייה רוויה , ותיקות

. לצד צמודי קרקע
צפיפות המגורי" 

 5הממוצעת הינה 
  . יחידות דיור לדונ" נטו

אל(  100' כ 5במכלול 
, ר שטחי תעסוקה"מ

רוב" מסחר ותעסוקה 
  .י"שכונתי' מקומיי"

מכלול מרכז חולק 
מכלול מזרח : לשניי"

קו התפר . ומכלול מערב
בי  שני המכלולי" הינו 

  .  רחוב הרצל

  
  

  

  

    
4.11.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני

מרכז     
  מזרח

מרכז 
  מערב

מרכז   מרכז מערב  מרכז מזרח
  מזרח

מרכז 
  מערב

  5,565  '  5,565  )דונ"(שטח   
  21,781  30,467  2,465  3,523  46,260  )נפש(אוכלוסיה   
  8,371  11,516  1,709  3,355  6,662  8,161  )'יח(יחידות דיור   
  120,000  )ר"מ(שטחי תעסוקה   

  
40,000  35,000  100,000  95,000  

          
שטחי" למבני ציבור   

  )דונ"(
234  176  58  71  292  247  

  165  255  0  0  165  255  )'ד(שטחי" פתוחי"   
מלאי תכנו  יחידות דיור   

  )'יח(
3,452  2,129  620  0  4,072  2,129  

מלאי תכנו  תעסוקה   
  )ר"מ(

3,000  '  93,250  87,500  96,250  87,500  

    
4.11.3  �  שימושי

  :כללי  .א
  .בית קברות, שטחי" לצרכי ציבור: י"משני י"יעוד. הינו מגורי" 5' היעוד הראשי במכלול מס  
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  : מגורי�  .ב
  .000( יחולו הוראות סעי בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי"  
    
  : תעסוקה  .ג

, ר"מ 20,000'לא יעלה על כ 5' ס� השטחי" המיועדי" למסחר בתכניות מפורטות למכלול מס  
  . מערב'ר במכלול מרכז"מ 10,000'מזרח ו' ר במכלול מרכז"מ 10,000

    
    
  :בית קברות  .ד
סעי( יחולו הוראות  2' ות מסהמסומני" בתשריט ובנספח המבנה העירוני לבית קברבשטחי"   

000.   
    

  היקפי בנייה   4.11.4
יחידות  5,064וצפי המימוש הינו , יחידות 6,201ס� מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו   

  .דיור
  .ר"מ 75,000ר וצפי המימוש הינו "מ 183,750ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו   
    

  מאפייני בינוי  4.11.5
  . 4.2.1יהיה כמפורט בסעי(  5' במכלול מסהבינוי   .א
וההוראות שיחולו , האזורי" המומלצי" לבנייה לגובה יהיו כמסומ  בנספח המבנה העירוני  .ב

  . 4.2.1עליה" יהיו כמפורט בסעי(
    

  שטחי ציבור  4.11.6
שימושי" ציבוריי" בעלי אופי מסחרי ושטחי" ציבוריי" , בשטחי" המיועדי" למבני ציבור  

  . בהתאמה 4.2.8, 4.2.7, 4.2.6תוחי" יחולו הוראות סעיפי" פ
    
    

  הוראות נוספות  4.11.7
  : שימור  .א
תכנית בשטחי" אלו תכלול . 2' ור מסמסומ  בתשריט יעודי הקרקע מתח" לשימ 5' במכלול מס  

   .4.2.8 המתח" כאמור בסעי(התייחסות לשימור 
    
  :שימור נופי  
תכנית מפורטת החלה בתחו" . מגדלי מי" ועמדות שמירה, כלולי" בארות 5' בתחו" מכלול מס  

   . שטחי" אלה תכלול הוראות להבטחת מקומות אלו
    
  :חזיתות מסחריות לאור) הרחוב  
תכנית מפורטת . בנספח המבנה העירוני מסומני" רחובות ע" חזית מסחרית לאור� הרחוב  

  . סחרית ברחובות המסומני"לשטחי" אלו תכלול התייחסות להבטחת חזית מ
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
אופניי" /נו( ורחובות מוטה הולכי רגל/בנספח המבנה המבנה העירוני מסומני" נקודות תצפית  

תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי" אלו . ומעברי" להולכי רגל
  . ומוקדי הפיתוח ירלצור� הבטחת החיבור והרצ( בי  חלקי הע

    
  :אזור עדיפות להתחדשות פיזית  
  . מסומ  בתשריט אזור עדיפות להתחדשות פיזית 5' במכלול מס  
    
   :אזורי התחדשות  
  . להתחדשות במכלול זה מסומני" בתשריט אזורי"  
    
  :מוקדי פיתוח  
כנית מפורטת בשטחי" ת .קיימי" מוקדי פיתוח כמסומ  בנספח המבנה העירוני 5' במכלול מס  

  . אלו תכלול התייחסות למוקדי" אלה
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  :עוגני פיתוח  
תכנית מפורטת בשטחי" אלו . קרית חינו�: 5' בנספח המבנה העירוני מסומ  עוג  פיתוח מס  

  . תכלול הנחיות לעוג  זה
    
  :רשות העתיקות –אזורי הכרזה   
על אזורי" אלו  .רשות העתיקות –י הכרזה מסומני" בנספח המבנה העירוני אזור 5' במכלול מס  

  .4.6הוראות סעי( יחולו 
    
  : מתק� הנדסי  
תכנית בשטחי" אלו תכלול התייחסות . כמסומ  בתשריט 2' מתק  הנדסי מס 5' במכלול מס  

  . למתק  הנדסי
    
  

4.12   �  )6' מכלול מס(מכלול דרו
    

  כללי  4.12.1
  מרכז מצפו  קו התפר בי :גבולות המכלול  

ממזרח רחוב , רפואי קפל  לשכונות המגורי"
 .מדרו" וממערב תחו" שיפוט העיר, הרצל

  
�בכניסה הדרומית לעיר  :מאפייני� עיקריי

. 'קפל 'ממוק" מרכז רפואי ) 40' מכביש מס(
מדרו" וממערב למרכז , יתר השטחי"

כיו" . הינ" שטחי" חקלאיי", הרפואי
המכלול . לא בנויי" אזורי מגורי" 6במכלול 

נמצא בתחו" קווי רעש משדות תעופה ועל כ  
  .קיימות מגבלות בנייה

  

  
    

4.12.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני
  1,054  '  1,054  )דונ"(שטח   
  5,678  5,678  0  )נפש(אוכלוסיה   
  1,893  1,893  0  )'יח(יחידות דיור   
  160,000  160,000  0  ) ר"מ(שטחי תעסוקה   
  305  105  200  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  28  28  0  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  2,103  '  2,103  )'יח(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  '  170,000  170,000  )ר"מ(מלאי תכנו  תעסוקה   

    
4.12.3  �  שימושי

  :כללי  .א
שטחי" פתוחי" ומבני" : יעודי" משניי". תעסוקה, היעודי" הראשיי" במכלול הינ" מגורי"  

  . שטחי" לצרכי ציבור וקרקע חקלאית, שטחי" ציבוריי" פתוחי", בורומוסדות צי
    
  : מגורי�  .ב
  .4.2.1בשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" יחולו הוראות סעי(   
    
  : תעסוקה  .ג

  . 4.2.3בשטחי" המסומני" בתשריט לתעסוקה יחולו הוראות סעי(   
 100,000'לא יעלה על כ 6' מכלול מסס� השטחי" המיועדי" למשרדי" בתכניות מפורטות ל  

  . ר"מ
'לא יעלה על כ 6' בתכניות מפורטות למכלול מס תעשיה עתירת ידעס� השטחי" המיועדי" ל  

  . ר"מ 50,000
  .ר"מ 10,000ס� השטחי" המיועדי" למסחר בתכניות מפורטות לא יעלה על   
    
  : שטחי� פתוחי� ומבני� ומוסדות ציבור  .ד
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י" בתשריט לשטחי" פתוחי" ומבני" ומוסדות ציבור יחולו הוראות סעי( בשטחי" המסומנ  
1.9.  

    
  : קרקע חקלאית  .ה
  .1.9בשטחי" המסומני" בתשריט ליעוד קרקע חקלאית יחולו הוראות סעי(   
    

  היקפי בנייה   4.12.4
יחידות  1,893וצפי המימוש הינו , יחידות 2,103ס� מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו   

  .דיור
  .ר"מ 160,000ר וצפי המימוש הינו "מ 170,000ס� מלאי התכנו  לתעסוקה הינו   
    

  מאפייני בינוי  4.12.5
  . 4.2.1יהיה כמפורט בסעי(  6' הבינוי במכלול מס  
וההוראות שיחולו , האזורי" המומלצי" לבנייה לגובה יהיו כמסומ  בנספח המבנה העירוני  

  . 4.2.1רט בסעי( עליה" יהיו כמפו
    

  שטחי ציבור  4.12.6
שימושי" ציבוריי" בעלי אופי מסחרי ושטחי" ציבוריי" , בשטחי" המיועדי" למבני ציבור  

  .בהתאמה 4.2.6, 4.2.5, 4.2.4פתוחי" יחולו הוראות סעיפי" 
    

  הוראות נוספות  4.12.7
  :שימור נופי  
ג" הוראות לשילוב שטחי" חקלאיי" , תרבי  הי, תכנית מפורטת בתחו" מכלול זה תכלול  

, שטחי" אלה כלולי" נקודות ציו  טופוגרפיות. פתוחי" ועקרונות השימור של שטחי" אלה
  .אות" יש לכלול בתכנו  המוצע תו� יצירת רצ( בי  השטחי" הפתוחי" המוצעי", מגדלי מי"

    
  :מוקדי פיתוח  
תכנית מפורטת . ח המבנה העירוניקיימי" מוקדי פיתוח כמסומ  בנספ 6' במכלול מס  

  .לשטחי" אלו תכלול התייחסות למוקדי" אלו
    
    
  :מכללה/מוסד אקדמאי  
תכנית מפורטת לאזור זה . 3' מכללה מס/מסומ  בתשריט מוסד אקדמאי 6' במכלול מס  

  . זה תכלול התייחסות למוסד
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
ושטחי" הנכללי"  סומ  שביל מטרופוליני מקי( רחובותבנספח המבנה המבנה העירוני מ  

תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו . העיר המקיפה אתכחלק מהמעטפת הירוקה 
המעטפת , לצור� הבטחת החיבור והרצ( בי  חלקי העירולשטחי" אלו התייחסות לשביל זה 

  . ומוקדי הפיתוח הירוקה מקיפה את העיר
    
  :עתיקותרשות ה –אזורי הכרזה   
על אזורי"  .רשות העתיקות –מסומני" בנספח המבנה העירוני אזורי הכרזה  6' במכלול מס  

  .4.6הוראות סעי( אלו יחולו 
    
  :מוקד תחבורה  
  .תכנית מפורטת בשטחי" אלו תכלול התייחסות למוקד זה. בתשריט מסומ  מוקד תחבורה  
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  )7' מכלול מס(מכלול מזרח   4.13

    
  כללי  4.13.1

ממזרח ומדרו" גבול , מצפו  :גבולות המכלול  
 .ממערב שדרות מנח" בגי , שיפוט העיר

  
�השטח ממזרח לעיר  :מאפייני� עיקריי

בשטחי" אלו . ברובו שטחי" חקלאיי"
, פזורי" מבני" בודדי" ששימשו לבתי באר

כולל את בית  7מכלול . בתי אריזה ועוד
  .העלמי  היש  והחדש של העיר

  

  
    

4.13.2  �  כ"סה  מוצע  קיי�  נתוני
  4,910  '  4,910  )דונ"(שטח   
  15,914  15,914  0  )נפש(אוכלוסיה   
  5,305  5,305  0  )'יח(יחידות דיור   
  20,000  20,000  0  )ר"מ(שטחי תעסוקה   
  325  263  62  )דונ"(שטחי" למבני ציבור   
  80  67  13  )'ד(שטחי" פתוחי"   
  5,894  5,894  0  )'חי(מלאי תכנו  יחידות דיור   
  '  22,000  0  )ר"מ(מלאי תכנו  תעסוקה   

    
4.13.3  �  שימושי

  :כללי  .א
שטחי" לצרכי : יעודי" משניי". היעודי" הראשיי" במכלול הינ" מגורי" וקרקע חקלאית  

  .שמורת טבע, בית קברות, ציבור
    
  : מגורי�  .ב
  .4.2.1( סעיבשטחי" המסומני" בתשריט למגורי" יחולו הוראות   
    
  : תעסוקה  .ג

 10,000לא יעלה על  7' ס� השטחי" המיועדי" למסחר בתכניות מפורטות בשטח מכלול מס  
  .ר"מ

    
  :קרקע חקלאית  
  .1.9עי( בשטחי" המסומני" בתשריט ליעוד קרקע חקלאית יחולו הוראות ס  
    
  :בית קברות  
סעי( יחולו הוראות  1' ית קברות מסהמסומני" בתשריט ובנספח המבנה העירוני לבבשטחי"   

000 .  
    
  :שמורת טבע  
   .21/3ו הוראות תכנית מתאר מחוזית בשטחי" המסומני" בתשריט לשמורות טבע יחול  
    

  היקפי בנייה   4.13.4
יחידות  5,305וצפי המימוש הינו , יחידות 5,894ס� מלאי התכנו  המוצע ליחידות הדיור הינו   

  .דיור
  .ר"מ 20,000ר וצפי המימוש הינו "מ 22,000התכנו  לתעסוקה הינו ס� מלאי   
    

  מאפייני בינוי  4.13.5
  . 4.2.1יהיה כמפורט בסעי(  7' הבינוי במכלול מס  
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וההוראות שיחולו , האזורי" המומלצי" לבנייה לגובה יהיו כמסומ  בנספח המבנה העירוני  
  . 4.2.1עליה" יהיו כמפורט בסעי( 

ג" לגבעות , בי  היתר, ורטת הכוללת את שטחי הבנוי המוצעי" במכלול זה תתיחסתכנית מפ  
תו� התאמת גבהי הבניני" לטופוגרפיה , למבטי" מגבעות אלה ואליה , שממזרח לאזור זה

  .היחודית
    

  שטחי ציבור  4.13.6
ולשטחי" , בכלל, תכנית מפורטת במכלול זה תכלול שטחי" משמעותיי" לצרכי ציבור  

שטחי" אלה ישולבו במסגרת המער� הכולל של השטחי" הפתוחי" . וריי" פתוחי" בפרטציב
מוצע לשמור על שטחי" בגודל משמעותי כפיצוי על העדר פארקי" . ושטחי החקלאות

  .פיתוח שטחי" אלה יעשה באופ  התוא" את שטחי החקלאות ממזרח. עירוניי" גדולי" בעיר
    

  הוראות נוספות  4.13.7
  :שימור  .א
מבני" חקלאיי" בשטחי" הפתוחי"  – 6' מתח" מס: שני מתחמי" לשימור 7' במכלול מס  

על אזורי" אלו יחולו . בית העלמי  ההיסטורי – 7' ומתח" מס) 'בתי באר וכד, י אריזהבת(
   .000הוראות סעי( 

מסעדות  ,"י" הכוללי" תחנות דרכי" למטיילייותרו שימושי" מסחרי 6' במתח" לשימור מס
  . גלריות, בתי קפהו
  .והוא יהווה חלק ממערכת התצפית לכיוו  העיר ממזרח, הינו מבנה לשימור' המגדל הצוחק'

    
  :שימור נופי  
וכ  שמורות , ושטחי פרדסנות בפרט, בכלל, שטחי חקלאות מעובדי"בתחו" המכלול קימי"   

על שטחי" אלה  תכנית מפורטת שתחול. הראויי" לשימור נופי, טבע ובה  שלוליות חור(
  .כולל התיחסות מתאימה לרכס הגבעות, הוראות מתאימות, בי  היתר, תכלול

    
  :מוקדי פיתוח  
תכנית מפורטת בשטח זה תכלול  .מסומ  בנספח המבנה העירוני מוקד פיתוח 7' במכלול מס  

  . הנחיות למוקד זה
    
  :עוגני פיתוח  
תכנית מפורטת בשטח זה . קרית חינו�: 5 'בנספח המבנה העירוני מסומ  עוג  פיתוח מס  

  . תכלול להתייחסות לעוג  זה
    
  :מרחב הול) הרגל * נגישות  
רחובות מוטה , )רכס גבעות(נו( /בנספח המבנה המבנה העירוני מסומני" נקודות תצפית  

ושטחי" המהווי" חלק מהמעטפת  שביל מטרופוליני מקי( רחובות, אופניי"/הולכי רגל
תכניות מפורטות באזורי" אלה יכללו התייחסות לנקודות וצירי" . יפה את העירהירוקה המק

  . ומוקדי הפיתוח המעטפת הירוקה, אלו לצור� הבטחת החיבור והרצ( בי  חלקי העיר
    
  :מתק� הנדסי  
תכנית בשטחי" אלו תכלול התייחסות . כמסומ  בתשריט 1' מתק  הנדסי מס 7' במכלול מס  

  .למתק  הנדסי
    
  :תחנת השנאה  
תכנית מפורטת בשטחי" אלו . מסומנת בנספח המבנה העירוני תחנת השנאה 7' במכלול מס  

  .תכלול התייחסות לתחנה זו
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  מצב מוצע –טבלת זכויות והוראות בניה   .5

  
 

 מספר קומות )מטר(קווי בני� 
גובה 
  מבנה

 )מטר(

תכסית 
 %)

משטח 
תא 
 )השטח

  
ות צפיפ

ד "יח(
 �לדונ
  )נטו

מספר 
  ד"יח

 

אחוזי 
בניה 
 �כוללי
(%) 

גודל  אחוזי�/ר"שטחי בניה מ
/ מגרש
  /מזערי
  מרבי

 )ר"מ(

תא ' מס
  שטח

 
 יעוד

*צידי אחורי
 שמאלי

*צידי
 ימני

 קדמי
מתחת 
לכניסה 
  הקובעת

מעל 
לכניסה 
 הקובעת

כ "סה
 שטחי בניה

 מתחת לכניסה הקובעת
לכניסה מפלס מעל 

 הקובעת

 עיקרי שרות עיקרי שרות
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   הוראות נוספות  .6

  עיר מדע והשכלה   6.1
למדעי  הפקולטה, מכו  ויצמ  למדע: שלשה מוסדות מדע והשכלה קיימי"בעיר רחובות   .א

  .בנוס( קיימות מספר מכללות. ומרכז רפואי קפל  ,החקלאות המזו  ואיכות הסביבה
יותרו בה" שימושי" משלימי" כגו  , במסגרת חיזוק הקשר בי  מוסדות אלה לעיר ולסביבת"  

  . ספורט וכדומה, רווחה, תרבות, שטחי" למבני חינו� והשכלה
מעונות , כגו  מכללות, דדת הקמת" של שטחי" התומכי" במוסדות אלההתכנית מעו  .ב

  .סטודנטי" וכדומה
  .בשטחי" הפתוחי" תותר הקמת מתקני" התומכי" בפעילות מוסדות אלה  .ג
  בפרק עיר מדע והשכלה, המלצות בנושא עיר מדע והשכלה כלולות בנספח חברתי  .ד
  
  

  ניוד זכויות  6.2
לאחת מהמטרות , 'מקבלאזור 'הנמצא בתוספת זכויות במגרש תותר  במסגרת תכנית מפורטת  .א

  1.9קע לצרכי ציבור כאמור בסעי( קרהפקעת , חיזוק מבני", מבני"שימור : המפורטות
נוס( ' אזור מקבל'. הוא האזור שהוגדר בנספח המבנה העירוני כאזור בניה לגובה' אזור מקבל'  .ב

  .כל אזורי התעסוקה לסוגיה" ה"
מבני" במגרש /גובה התוספת במבנה: ספת הזכויות במגרש המקבל תותר בתנאי" הבאי"תו  .ג

וקווי הבני  במגרש המקבל ישארו , פי תכנית מאושרת'מגובה" על 1/3המקבל לא יעלה על 
  .פי התכנית המאושרת'על

  

  מטלות פיתוח  6.3
תחו" תכנית או בעל קרקע ב/והועדה המקומית תוכל להטיל על יוז" תכנית מפורטת   .א

השימושי" המותרי" , א" סברה שהק( הבניה הכלול בתכנית, ביצוע מטלות פיתוח, מפורטת
מטילה על סביבת התכנית מעמסה החורגת מהמקובל , בה או כל הוראה אחרת בתכנית

  .או בהעדר תשתית ציבורית מספקת בסביבת התכנית ,בתכניות בסביבת התכנית
הקמת שטחי בניה , לשימורבתכנית כבני  ל שימור בני  שהוגדר בי  מטלות הפיתוח נית  לכלו  .ב

כולל הקמת הפיתוח סביבתי , פי התכנית המוצעת'לצרכי ציבור בהק( הגדול מזה הנדרש על
  .דיור בהשג יד ופינוי מטרדי" סביבתיי", על עירוניות וכדומה'תשתיות, חניוני" ציבוריי"

יותר ביצוע , ירשמואשר , במקרי" חריגי". עתמטלות הפיתוח יוטלו בתחו" התכנית המוצ  .ג
  .מגבול התכנית המוצעת' מ 500מטלות פיתוח בטווח שלא יעלה על 

תנאי . בעל הקרקע יחת" הסכ" לביצוע מטלות הפיתוח/בי  הועדה המקומית ויוז" התכנית  
  .למת  היתר בניה תהיה הבטחת ביצוע המטלות ותנאי לתעודת גמר יהיה ביצוע  בפועל

  .ביצוע מטלות הפיתוח יהיה בנוס( לתשלו" היטל ההשבחה כקבוע בחוק  .ד
    
  

 יחס לתכניות תקפות 6.4
תעמוד , תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת אשר אושרו לפני יו" תחילתה של תכנית זו 

 .בתוקפה על א( האמור בתכנית זו
על , יבה ומרכז רפואי קפל הפקולטה לחקלאות מזו  וסב, הוראות בשטחי מכו  ויצמ  למדע 

שינויי" להוראות תכניות אלו יהיו בסמכות . יהיו על פי התכניות התקפות, מתקניה" השוני"
 . הועדה המחוזית

  

 רמת דיוק וסטיות מותרות 6.5
גודל" וגבולותיה" , ומיקומ" המדויק, מוני" בתשריט יעודי הקרקע הינ" עקרוניי" בלבדיהס 6.5.1

 .מפורטתייקבעו בתכנית 
במידה ונדרש שינוי בגי  שטחי" , פי צור�'יעודי קרקע יותרו על, שינויי" בגבולות מכלולי" 6.5.2

 .או אדריכלי וכדומה/אתרי" ומבני" בעלי ער� היסטורי ו, או נופי/בעלי ער� הסטורי ו
 הועדה רבאישו, מהותיי" בנספח'יותרו שינויי" לא. נספח התנועה הינו נספח מחייב 6.5.3

  .הינ" מנחי" בלבד, המצורפי" לנספח, חתכי הרחובות האופיניי". המקומית
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  מעקב ובקרה  6.6
  מעקב ובקרה אחרי קידו� תכנית המתאר  6.6.1

 .את האופ  בו מקודמות מטרות תכנית המתאר, לפחות פע" בשנה, הועדה המקומית תבח   .א
תאור תמציתי של : את הנושאי" הבאי", בי  היתר, ח הכולל"בפני הועדה המקומית יוצג דו

התבצע תאור הק( ואופי התכנו  כפי ש, מטרות תכנית המתאר והפרוגרמה התכנונית שלה
התאמת , הק( ואופי הבניה כפי שהתבצעה במהל� השנה הקודמת, במהל� השנה הקודמת

   .הקפי" אלה לתחזיות תכנית המתאר ולמטרותיה
" תאור תכנו  וביצוע תשתיות עירוניות התומכות במטרות ג, בי  היתר, ל יכלול"ח הנ"הדו  ב

  .התכנית
התומכי" בקידו" תכנית , ג" תאור המהלכי" הנוספי", בי  היתר, ל יכלול"ח הנ"הדו  .ג

  .ההשכלה וכדומה, החינו�, בתחומי הקהילה, המתאר
  ניהול מלאי תכנו�  6.6.2

מלאי התכנו  הינו מלאי . ובקרההועדה המקומית תנהל מלאי תכנו  כאמור בנספח מעקב   א
כדי להבטיח את הקפי המימוש כפי שנקבעו בתכנית המתאר יש להבטיח את . תכנו  מתחדש

  .התחדשותו לאור� זמ  וקידו" תכניות חדשות המחליפות תכניות שאושרו ונבנו
  .הועדה המקומית תבח  לפחות פע" בשנה את מלאי תכנו  והדרכי" להשלמתו  ב
  

 עריכת תכניות מפורטותהוראות ל 6.7
 .הוראות תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית תתאמנה להוראות תכנית זו .א
תוכל הועדה המקומית לתכנו  ובניה לדרוש כי בתכנית מפורטת , בנוס( לאמור בתכנית זו .ב

  :כול" או חלק", יכללו התנאי" הבאי"
  .וכדומה, אלמנטי" עיצוביי", וי בני קו, תכנית בינוי הכוללת הוראות בדבר נפח" של בניני"

, קירות תומכי", כניסות הולכי רגל ורכב, תכנית פיתוח הכוללת מפלסי הכניסה הראשיי"
  .צמחיה וכדומה, גדרות, מתקני תשתית כגו  חשמל אשפה ועוד
הסדרי , שילוט, צמחיה, מסעות, כולל פיתוח מדרכות, הנחיות בעני  פיתוח המרחב הציבורי

 .ומהתנועה וכד
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 שלבי ביצוע 7.1

מספר 
  שלב

  התנייה  תאור שלב

      
      
  
  

 מימוש התוכנית 7.2
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 חתימות   .8

  
  

  מגיש 
 התוכנית

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :ש� רשות מקומית/תאגיד
  

  :מספר תאגיד
 

 

  עור) 
 התוכנית

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :תאגיד
  

  :מספר תאגיד
 

 
 

 �  יז
 בפועל

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :תאגיד
  

  :מספר תאגיד
 

 
 

  בעל עניי� 
 בקרקע

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :תאגיד
  

  :מספר תאגיד
 

  בעל עניי� 
 בקרקע

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :מספר תאגיד  :תאגיד
 

  בעל עניי� 
 בקרקע

�  :ש
  

 :תארי) :חתימה

  :מספר תאגיד  :תאגיד
  

  
  

  

  

  

  

  
  


