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  ולתהחש� התכנית ות  :1פרק 
  

  נית ש� התכ  1.1

  .")התכנית"או " תכנית זו"או " 5מ "תמ: "להל�(" 5מ "תמ, מחוז תל אביב, תכנית מתאר מחוזית"

  תחולת התכנית וגבולותיה  1.2

  ").שטח התכנית: "להל�(התכנית תחול על השטח המותח� בקו כחול עבה בתשריט 

  מסמכי התכנית  1.3

  ").ותההורא: "להל� ( עמודי�37הכוללות , הוראות התכנית  1.3.1

  .")התשריט: "להל� (1:20,000מ " קרקע בקניעודיתשריט   1.3.2

  . )מנחה (1:20,000מ "תחבורה בקננספח   1.3.3

  ).מנחה( 1:20,000 מ" סביבתיות בקנוהנחיותנספח תשתיות   1.3.4

  . מהווי� חלק בלתי נפרד ממנה ויקראו כמקשה אחת, מסמכי התכנית המפורטי� לעיל
     .י�נספחהעל ותיגברנה ההוראות על התשריט , מכי התכניתבמקרה של סתירה בי� מס

  מטרות התכנית  :2פרק 
  

  מטרת על  2.1

כמולי+ הכלכלה  � ומחוז תל אביב בכללו להבטיח את המש+ תפקודו היעיל של מטרופולי� תל אביב
 תו+ פיתוח וטיפוח איכות חיי� עירונית גבוהה לכל תושביו ושימת דגש, כמרכז תרבותהלאומית ו

  .מיוחדת לפיתוח וטיפוח דרו� המחוז

  התכניתת ומטר  2.2

מרכז , מגורי�: כגו�,  שטחי� לפיתוח אזורי� עירוניי� בדגש על שילוב שימושי�יעוד  2.2.1
קביעת התנאי� לתכנו� ולפיתוח . ואזורי תעסוקה אחרי�מטרופוליני עסקי� ראשי 

  .איזו� ביניה�שמירת התו+ , שטחי� אלו והתאמת� לצרכי אוכלוסייה שוני�

וקביעת הוראות , רבת קיבולת הסעת המוני�התווית מערכות תחבורה לפיתוח מערכת   2.2.2
  .לתמרו/ שימושי קרקע אינטנסיביי� באזורי� מוטי תחבורה ציבורית

ושמירה על , יעוד שטחי� פתוחי� לסוגיה� השוני� וקביעת הוראות לשימור� וטיפוח�  2.2.3
  .גישות� לציבור הרחבנ

  .תו+ צמצו� מפגעי� סביבתיי�, קביעת התנאי� להולכת מערכות תשתית הנדסית  2.2.4

קביעת התנאי� והתמריצי� לחידוש הערי� ומרקמי� עירוניי� בנויי� וקידו� פעולות   2.2.5
  . העירוניתחיי�לצור+ העלאת איכות ה, שיקו� ובינוי מחדש

וטיפוח של אתרי�  שיקו�, ר ערכי טבע ומשאבי נו* וקביעת הוראות לשימושימור   2.2.6
   .היסטוריי� וארכיאולוגיי�

  . קיימי� ועתידיי�,  עקרונות לטיפול ומניעת מפגעי� סביבתיי�קביעת   2.2.7

  .ההוראות והתנאי� לעריכה ולאישור של תכניות מתאר מקומיות, קביעת ההנחיות   2.2.8

  .בקרה ועדכו� תכנית זו, קביעת הוראות למעקב  2.2.9
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  גדרותה  : 3 פרק

  :ות להל� תהא המשמעות הרשומה לציד�טלהגדרות המפור  3.1

  י� עירוניי�אזור
    

אזור עירוני בדגש 
�  מגורי

 �שירותימיועד ברובו למגורי� עירוניי� וכולל בנוס* השטח 
  . נלווי� לה�

    
 �דרכי� : כגו�, שטח הכלוא מכל צדדיו על ידי גבולות מוגדרי�  בינוי מתח

  .פארקי�ו
    

� בינוי מתח  
  לפיתוח חדש

  . שטח שרובו אינו מבונה ואשר יש להכי� לגביו תכנית חדשה

    
 מטר 50 קומות ולא פחות מגובה של 20בניה לגובה העולה על                                בניה גבוהה

  .0.00 � הממפלס
    

� מתח
ארכיאולוגי /סטוריה


  מוג

 ארכיאולוגיי� בעלי או/בעל ערכי� היסטוריי� ותכנו� אזור 
או הכולל ערכי� /הרגיש לפיתוח ולבינוי ו, חשיבות ערכית גבוהה

  .מבוקרלשימור והגנה ומחייב פיתוח 
    

�הראויי� , שכלולי� בו ערכי� אורבניי� בעלי חשיבותתכנו� אזור    מוג
עירוני מתח
  .מבוקר לשימור והגנה והמחייבי� פיתוח

  

   תעסוקהאזורי
    

ר "אזור מע
  רופולינימט

אוכלוסיית לאזור המשמש מרכז עסקי� ושירותי� ראשיי� 
כולל מרכזי עסקי� ושירותי� ברמה ה, המטרופולי� והמחוז

  .  והסעת המוני� רבות קיבולתהארצית ונשע� על מערכות תחבורה
    

  אזור תעסוקה ראשי
  

הנשע� על מערכות ,  דונ�1,000אזור תעסוקה בהיק* העולה על 
  . המוני� רבות קיבולתוהסעת  תחבורה

    
  אזור תעסוקה משני

  
 1,000 � דונ� א+ לא יותר מ 200אזור תעסוקה בהיק* העולה על 

   .הנשע� בעיקר על מערכות דרכי� ותחבורה ציבורית, דונ�
    

אזור מעורב 
�  לתעסוקה ומגורי

מאפיי� את ( .תעסוקה ומלאכה, מגורי�, בי� השאר, אזור הכולל
  )אביב�ו� תלהאזור הבנוי של דר

  

  

�  כלל עירוניי�  ומטרופוליניי�, מוסדות ציבור עירוניי
    

מוסדות ציבור 
�כלל , עירוניי
 �עירוניי

�  ומטרופוליניי

מוסדות ושירותי� ציבוריי� המשרתי� אוכלוסייה ברמה 
  .כלל עירונית ומטרופולינית, העירונית

    
המאגד בתוכו , טחי� פתוחי�הכולל מבני ציבור וש, מוסד חינו+  מוסד חינו+ חקלאי

מוסדות מחקר והכשרה מקצועית , מערכת חינו+ למגוו� גילאי�
  .טבע וסביבה, בדגש על לימוד נושאי חקלאות
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  תחבורה ותנועה
    

אזור מוטה תחבורה 
  )צ"תח(ציבורית 

רכבת  בסמיכות מיידית למרכז תחבורה או לתחנת אזור הנמצא
  .כמסומ� בתשריט, קלה

    
  .צ"י מגוו� רחב של אמצעי תח"אזור המשורת ע  בורהמרכז תח

    
דר+ עורקית 
  מטרופולינית

, העוברת ברשות אחת או יותר, דר+ עירונית קיימת או מתוכננת
 המהווה המש+ לדר+ ,המשלימה רציפות תנועתית אזורית

  . או מחברת בי� מחלפי� במערכת הבינעירונית/בינעירונית ו
    

ר בתחו� שטח המיועד לשטח פארק מטרופוליני או קטע דר+ העוב  ציר נופי
  . ראשיפארק עירוני

    
רצועה לפיתוח נופי 

  לאור+ דר+
רצועת שטח פתוח המשמשת להפרדה בי� הדר+ לשימוש הצמוד 

  .לה
    

  .על דר+ עורקית מטרופוליניתצומת ע� הפרדה מפלסית   מחלפו
 עירוני
    

רכבת עירונית 
  ורכבת קלה

 תכנית מתאר ארצית –על שינוייה '  א23א "כהגדרת� בתמ
הקמת רשת למערכת הסעת המוני� משולבת : למסילות ברזל

  .במטרופולי� גוש ד�
  

  

  

�  שטחי� פתוחי
    

  .המיועד לשרת את תושבי המטרופולי�, שטח פתוח נרחב  פארק מטרופוליני
    

הסמוכי� שובי� יהמשרת בעיקר את תושבי הי, שטח ציבורי פתוח  ראשיפארק עירוני 
  .לו

    
   פארק רובעי

  
אזור /המיועד לשרת בעיקר את תושבי הרובע, שטח ציבורי פתוח

  .שבתחומו הוא ממוק�, עירוני גדול
    

 ציר ירוק
  מטרופוליני

המחבר בי� , היוצר רצ* של שטחי� פתוחי�, ' מ100ציר ברוחב של 
מיועד למעבר הולכי רגל ורוכבי המוקדי ואזורי פעילות ראשיי� ו

  . אופניי�
    

עירוני ציר ירוק 
  ראשי

  

אזורי נופש ושטחי� , המחבר בי� מוקדי פעילות, ' מ20ציר ברוחב 
  . פתוחי� והמיועד למעבר הולכי רגל ורוכבי אופניי�
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  תשתיות הנדסיות
    

 ,גז, תקשורת, חשמל, ביוב, מי�: כגו�מתקני תשתית וקווי תשתית   מתקני תשתית
  . ק ואשפהדל

    
פרוזדור תשתית 

  הנדסית
  .רצועת קרקע המיועדת להעברת תשתית הנדסית

    
מתקני טיפול אתר ל

  חזור פסולת יומ
תחנת מעבר  לרבות, חזור פסולתימטיפול ומתקני אתר הכולל 

  .פסולת
  

  

�  סוגי השימושי
    

� ונקבעו .שנקבעו בתכנית זו לאזור מסוי�העיקריי� שימושי� ה  ראשיי� שימושי
  ".שימושי� ראשיי�"ותיו כבהורא

    
�לאזור מסוי� " שימושי� נוספי�"שימושי� שנקבעו בתכנית זו כה  שימושי� נוספי

   .מעבר לשימושי� העיקריי�
  

  

  כללי
    

 או תכנית הכוללת תכנית מתאר מקומית או תכנית מפורטת  מקומית תכנית
  .הוראות כאמור

  
  .1965 –ה "התשכ, חוק התכנו� והבניה  החוק

  
 
   .אשר את התכנית+ למוסד התכנו� המוסמ  מוסד תכנו

  

  .הינה לתכנית על כל שינוייה, כל התייחסות בתכנית זו לתכנית מתאר ארצית  3.2

תהא נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק או בתקנות , כל מונח שלא הוגדר בתכנית זו   3.3
  .בהעדר כוונה אחרת משתמעת, של החוק מכוחו  
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   קרקעיעודיתכליות ושימושי� ביחס ל, הוראות  :4פרק 
  

  הוראות כלליות   4.1

 מאופיי� עיקרי קרקע יעודכאשר כל , עיקריי� קרקע יעודישטח התכנית נחלק למספר   4.1.1
כאשר , האזורי� מאפשרי� עירוב שימושי� .הקובעי� את אופיו, ראשיי�בשימושי� 
  .לתנאי� המפורטי� בהוראות התכניתובהתא� מוסד התכנו� י "ה� יקבע עניהתמהיל בי

יותרו בנוס* לשימושי� , "עוד קרקע כסמלי" קרקע אשר על גביה� מסומ� יעודיב   4.1.2
ויינת� משקל גדול יותר  ג� השימושי� בהתא� ליעוד המסומ� כסמל, הקבועי� בתשריט

  .  קרקע אלהיעודיליעוד המסומ� כסמל בתמהיל השימושי� המותר ב

יותר , בצפו� מזרח למחל* גלילות" יעוד קרקע כסמל"לעניי� , 4.1.2מור בסעי* על א* הא   4.1.3
פיתוח רק בתחו� השטח הבנוי בפועל לעת אישור תכנית זו מבלי לפגוע בשטחי� פתוחי� 

  . גובלי�

בנוס* , מאזורבכל אזור או בחלק , רשאי להתיר במסגרת תכניתמוסד תכנו� יהיה   4.1.4
תו+ , כשימושי� נוספי� מושי� שהוגדרו לגבי אותו אזורשי ג� ,ראשיי�לשימושי� ה

  .ראשיי�שמירת אופי האזור כמתחייב מהשימושי� ה

, "מתקני תשתית"יותר השימוש של , למעט בשטחי� פתוחי� לסוגיה�, בכל האזורי�  4.1.5
. כשימוש נוס*" עירוניי� "שרותי� לוגיסטיי�"�ו" מקלטי� ציבוריי�", "דרכי�"

ירשמו יש רשאי מוסד תכנו� להתיר מנימוקי� מיוחדי�לסוגיה� בשטחי� פתוחי� 
ובלבד שאי� ה�  ,כשימוש נוס* " ציבוריי�מקלטי�"�ו" תשתיתמתקני "בהחלטתו 

   .בתת הקרקעככל האפשר שימוקמו ו פוגעי� באופי האזור

 אינו מהווה איתור מדויק ויש לראות בו מגמה כללית מסמכי התכניתסימו� הסמלי� ב  4.1.6
   . מקומיתגודלו וגבולותיו יקבעו בתכנית, מיקומו המדויק. יתורו הרצוי של השימושלא

מציי� מיקו� של , 4.14כמפורט בסעי* , סימונ� של ציוני מקו� של מוסדות ומרכזי�  4.1.7
והינו לצרכי , הסימו� אינו מהווה איתור מדוייק. מוסדות ומרכזי� בפועל בתחו� המחוז

יחול הקבוע בתכנית זו ,  תכנונ� של מוסדות ומרכזי� כאמורעל. התמצאות ומידע בלבד
   .מ"לא יהווה שינוי לתמ, שינוי או ביטול של מוסדות ומרכזי� כאמור. לפי העניי�

כל עוד לא , לא יפגע המש+ העיבוד החקלאי, כל האזורי� בה� קיי� עיבוד חקלאיב  4.1.8
  .אושרה באזורי� אלה תכנית אחרת והוחל בביצועה

אזורי� (אי� בהוראות התכנית כדי למנוע תכנו� רב שכבתי בשטחי� המיועדי� לפיתוח   4.1.9
לצור+ ניצול מיטבי של הקרקע ובכלל זה ) אזורי תעסוקה ודרכי�, מוסדות, עירוניי�

  . עוד הראשייובלבד שלא נפגע תפקידו של ה, דרכי�

כול� , מפורטי� לגביה�יותרו השימושי� ה,  הקרקע המפורטי� להל�יעודיבכל אחד מ  4.1.10
  .בהתא� להוראות תכנית מקומית, או חלק�
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4.2   �  אזורי� עירוניי

  
  הוראות כלליות   4.2.1

או /המייעדת תוספת בינוי של קומות ו, 3.1בסעי*  כהגדרתו ,תכנית למתח� בינוי  4.2.1.1
 20,000 עולה על שתוספת הבניה בו או, הגדול פי שלושה ויותר מהמותר, נפח בניה

תופקד רק א� צורפו , ר מעל המותר על פי תכנית שבתוק* החלה על שטח התכנית"מ
  :לתכנית המוצעת נספחי התכנו� הבאי�

  .נספח בינוי עירוני  .א

  .נספח פיתוח ועיצוב נופי  .ב

  .תחבורהנספח   .ג

  .שתיותנספח ת  .ד

 מת� היתרי בי�הקושרות תכלול שלבי� לביצוע והוראות ,  לאזורי� עירוניי�תכנית  4.2.1.2
כתנאי , התשתיות והשטחי� הציבוריי� שבתחו� התכנית  ביצועשלבילבי� , בניה

  .  בהיק* ובפירוט שיקבע מוסד התכנו�,להפקדתה

תחבורה באמצעות  והוא בעל נגישות גבוההדונ� או יותר  10 � על מגרש ששטחו כ  4.2.1.3
שי� מעורבי� הכוללי� שאי לעודד הקמת מוקדי� לשימוריהא מוסד תכנו� , צבורית

 באמצעות תכניות המעניקות , נלווי� ושירותי�מגורי�, מסחר, משרדי�, תעסוקה
  .בניה תוספת זכויות

  

4.2.2   �  אזור עירוני בדגש מגורי
  מסומ� בתשריט בכתו�אזור ה

4.2.2.1   �   ראשיי�שימושי

  .שטחי� פתוחי�, מוסדות ציבור לסוגיה�, מגורי�

4.2.2.2  �  שימושי� נוספי

מרכזי תחבורה , פורט ונופשסמתקני  ,מלונאות, שירותי הסעדה, משרדי�, מסחר
  . לא יותר שימוש תעשיה מכל סוג שהוא.ותחנות רכבת

  הוראות מיוחדות  4.2.2.3

  עלתואת דעמוסד תכנו� ית�  ,דוגמת מסחר ומשרדי�נוספי� שימושי�  באישור
  . במקומות הנגישי� לתחבורה ציבורית�מוקדיה יכוזר
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4.2.3   �   עירוני מוג
מתח
  תכלתצבע מסומ� בתשריט בקווי� אלכסוניי� באזור ה

או לכל המתח�  תוכ� על בסיס עקרונות שיקבעו או שנקבעו, בתחו� זה תכנית  4.2.3.1
את עקרונות הבינוי בתחו� , את גבולותיו המדוייקי� ואשר יגדירולמתחמי משנה 
י "ע יאושרו עקרונות אלו .ככל שיקבעו, שנהאו בתחו� מתחמי המ/המתח� כולו ו

  .ועדה המחוזיתוה

 ותופקד רק לאחר שהוכח להנחת דעת, והתואמת לעקרונות שאושר, תכנית באזור זה  4.2.3.2
כי התכנית לוקחת בחשבו� את אופיו המיוחד של המרק� העירוני , מוסד תכנו�של 

  . ומשתלבת בו הקיי�

רשאי מוסד התכנו� היה י, או מרקמי� שלמי�/מבני� ובתכניות בה� מוצע שימור   4.2.3.3
דרישות לשטחי ציבור וכ� תוספת , דרישות חניה, �קווי בני, תכסית בניהלקבוע 

  .באופ� שיעודד מימוש השימור המוצע, זכויות בניה

 לדרוש צירו* נספחי� לרבות נספח בינוי מוסד תכנו� כתנאי להפקדת התכנית רשאי  4.2.3.4
  . נספח פיתוח ונספח עיצוב נופי,  עיצוב אדריכלינספח, עירוני

הוראות תכנית זו למנוע הגדרת שטחי� נוספי� כמתח� עירוני מוג� קבוע באי� ב   4.2.3.5
  . זה שעליה� יחולו הוראות סעי*

  

  ארכיאולוגי מוג
/סטוריימתח� ה   4.2.4
  תכלתצבע  באלכסוניי� מצטלבי�מסומ� בתשריט בקווי� אזור ה

או לכל המתח�  תוכ� על בסיס עקרונות שיקבעו או שנקבעו,  בתחו� זהניתתכ  4.2.4.1
את עקרונות הבינוי בתחו� , את גבולותיו המדוייקי� ואשר יגדירולמתחמי משנה 
 י" עיאושרו עקרונות אלו. ככל שיקבעו, או בתחו� מתחמי המשנה/המתח� כולו ו

  .עדה המחוזיתוהו

 ותופקד רק לאחר שהוכח להנחת דעת, רונות שאושרוהתואמת לעק, תכנית באזור זה  4.2.4.2
, כי התכנית לוקחת בחשבו� את אופיו המיוחד של הבינוי הקיי�, מוסד תכנו�של 

   .ומשתלבת בו מגינה על ערכיו ההיסטוריי� והארכיאולוגיי�

רשאי  מוסד תכנו�היה י, או מרקמי� שלמי�/בתכניות בה� מוצע שימור מבני� ו  4.2.4.3
דרישות לשטחי ציבור וכ� תוספת , דרישות חניה, קווי בניה, �ית בניתכס לקבוע

  . באופ� שיעודד מימוש השימור המוצע, זכויות בניה

 לדרוש צירו* נספחי� לרבות נספח בינוי מוסד תכנו�כתנאי להפקדת תכנית רשאי   4.2.4.4
  .נספח פיתוח ונספח עיצוב נופי, נספח עיצוב אדריכלי, עירוני

  

   הנצחה ואתר לאומיאתר   4.2.5
   בסמל בצורת דגלמסומ� בתשריט 

  � על אתרי מלחמת העצמאות יחולו הוראות תכנית מתאר ארצית לאתרי מלחמת העצמאות 
  .21א "תמ
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  אזורי תעסוקה  4.3

  הוראות כלליות   4.3.1

או נפח בניה הגדול פי /יעדת תוספת בינוי של קומות ויהמ, תכנית למתח� בינוי  4.3.1.1
ר מעל המותר על "מ 20,000עולה על  שתוספת הבניה בואו , ויותר מהמותרשלושה 

תופקד רק א� צורפו לתכנית המוצעת , פי תכנית שבתוק* החלה על שטח התכנית
  :נספחי התכנו� הבאי�

  .נספח בינוי עירוני  .א

  .נספח פיתוח ועיצוב נופי  .ב

 .תחבורה נספח  .ג

  .נספח תשתיות  .ד

  . נספח סביבתי  . ה

מת� היתרי  הקושרות בי�תכלול שלבי� לביצוע והוראות , נית לאזורי תעסוקהתכ  4.3.1.2
כתנאי , התשתיות והשטחי� הציבוריי� שבתחו� התכנית לבי� שלבי ביצוע, בניה

   .ה בהיק* ובפרוט שידרוש מוסד התכנו�להפקדת

ג א� תצי תופקד רק,  דונ�50ששטחה עולה על , תכנית באזור תעסוקה ראשי ומשני  4.3.1.3
, י�יתו+ הצגת פתרונות לפסולת בנ, בתחומה שטח המיועד לאתר למתקני תברואה

 הגנת הסביבהפסולת גרוטאות רכב ופסולת ביתית או שינת� אישור נציג המשרד ל
 לפיה� קיי� פתרו� משביע רצו� לנושא סילוק ,במחוז ואישור הרשות המקומית

  . פסולת

מוסד התכנו�  ית�, סוקה המאפשרי� זאתבאישור השימוש למגורי� באזורי תע  4.3.1.4
 על שמירת האיזו� המתאי� בי� זכויות ואת דעת המוסמ+ להפקיד את התכנית

או לאפשרות לשימוש משולב של /לבי� זכויות הבניה למגורי� ו הבניה לתעסוקה
  . וזאת תו+ שמירה על תנאי� סביבתיי� נדרשי�, מגורי� ותעסוקה בבני� אחד

  

   ר מטרופוליני"אזור מע     4.3.2
  אזור המסומ� בסגול בהיר

4.3.2.1   �  יי�ראששימושי

   .תרבותמוסדות ציבור ו, שירותי ציבור, מסחר, משרדי�

 4.3.2.2  � שימושי� נוספי

מרכזי , והסעדה שירותי בידור, מגורי�, מלונאות,  ספורטמרכזי, שטחי� פתוחי�
  .תחנות רכבת ותחבורה

  אזור תעסוקה ראשי     4.3.3
  מסומ� בתשריט בורוד כהה ר האזו

4.3.3.1   �  יי�ראששימושי

  . מסחר,תעשיה, משרדי�

4.3.3.2  �  שימושי� נוספי
, אחסנה ומלאכה,  מגורי�,מלונאות, מרכזי ספורט, שטחי� פתוחי�, מוסדות ציבור
  .מרכזי תחבורה ותחנות רכבת,  והסעדהשירותי בידור
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  הוראות מיוחדות  4.3.3.3

אלא בתנאי� מיוחדי� ובאישור , ותר הקמת מבני מגורי�לא ת, באזורי� אלו  .א
משו�  ,באזור זהמותרי� אי� בשימושי� ה כי ושוכנעובתנאי  ,מוסד התכנו�

  .יצירת מטרד סביבתי למגורי�

מוסד התכנו� המוסמ+ להפקיד את  ית�, יי� באזור זהראשבאישור השימושי� ה  .ב
ויות הבניה למשרדי�  על שמירת האיזו� המתאי� בי� זכואת דעת התכנית

  .למסחרלבי� זכויות הבניה לתעשיה ו

  

  אזור תעסוקה משני     4.3.4
  מסומ� בתשריט בורוד בהיר אזור ה

4.3.4.1   �  יי�ראששימושי

  .מלאכה ,מסחר ,משרדי�

4.3.4.2  �  שימושי� נוספי

 שירותי בידור, מגורי�, לונאותמ, רכזי ספורטמ, שטחי� פתוחי�ומוסדות ציבור 
  .רכזי תחבורה ותחנות רכבתמ ,והסעדה

  הוראות מיוחדות  4.3.4.3

את  ,המוסמ+ להפקיד את התכנית, מוסד התכנו� ית� באזור זה תכניתבאישור   .א
מסחר לבי� ל על שמירת האיזו� המתאי� בי� זכויות הבניה למשרדי� וודעת

 . זכויות הבניה למלאכה ולשימושי� נוספי�

מוסד לאחר שיוכח לשביעות רצו�  ,באזורי� אלו תותר הקמת מבני מגורי�  .ב
המותרי� השימושי�  כי בבנייה למגורי� אי� משו� הגבלה על יתר, התכנו�
 .באזור

  

4.3.5    �  אזור מעורב לתעסוקה ומגורי
   צהובי�כיי�נובקווי� אבהיר מסומ� בתשריט בורוד אזור ה

4.3.5.1   �  יי�ראששימושי

לא יותר שימוש ,  שטחי� פתוחי�,מוסדות ציבור, מגורי�, משרדי�, מלאכה, מסחר
  . לתעשיה מכל סוג שהוא

4.3.5.2  �  שימושי� נוספי

לא , תחבורה ותחנות רכבת מרכזי, הסעדהבידור ושירותי , מלונאות, ת תרבומוסדות
  . יותר שימוש לתעשיה מכל סוג שהוא

  הוראות מיוחדות  4.3.5.3

רת האיזו� המתאי� בי�  על שמיואת דעת, מוסד התכנו� ית�באזור זה תכנית  אישורב
 ועל מלאכה לבי� זכויות הבניה למגורי� ולמוסדות ציבורלזכויות הבניה למסחר ו

  .עת מטרדי� סביבתיי� בי� השימושי�מני
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4.4   �  ומטרופוליניי� כלל עירוניי� , אזור למוסדות ציבור עירוניי
  בחו� מסומ� בתשריטאזור ה

4.4.1   �  יי�ראששימושי

דת מוסד , מוסד חינו+ חקלאי, מוסד חינו+, )ציבורי או פרטי (בוההמוסד חינו+ להשכלה ג
מוסדות ממשלה , מוסדות רווחה, מרכז בריאות, ת חולי�יב, מרכז ספורט, ותרבות מרכזי

  . המיועדי� לשרת אוכלוסיה ברמה עירונית כלל עירונית ומטרופולינית, ושטחי� פתוחי�

4.4.2  �  שימושי� נוספי

מגורי� , שירותי רווחה, מסחר שאי לאשר שימושימוסד התכנו� ריה ה יאזור זהב  4.4.2.1
 ראשיובלבד ששימושי� אלו עומדי� בזיקה ישירה לשימוש ה, והארחה בבניה רוויה
 מהשטחי� 15%שאינו עולה על , והכל בתכלית ובהיק* כולל, באותו מוסד ציבורי

  . העיקריי� לבינוי באותו מוסד
י בניה נוספת דרושה לתפעולו של המוסד הציבורי כעדה המחוזית וה הובא� שוכנע

, אזי היא תהיה רשאית לאשר בניה לשימושי� הנוספי� כאמור, ומשרתת אותו
  .המנימוקי� שיירשמו בהחלטת, 15%בהיק* העולה על 

באזור למוסד חינו+ חקלאי רשאי מוסד התכנו� לאשר מבני חקלאות ומשק לשירות   4.4.2.2
  .שירה לפעילותוהנמצאי� בזיקה י, המוסד

  הוראות והנחיות כלליות  4.4.3

י תכנית "ר מעל המותר עפ" מ10,000תכנית המייעדת תוספת בינוי בשטח העולה על   4.4.3.1
המוצעת נספחי  תופקד בתנאי שצורפו לתכנית, שבתוק* החלה על שטח התכנית

  :התכנו� הבאי�

  .נספח בינוי עירוני  .א

 .נספח פיתוח ועיצוב נופי  .ב

 .הנספח תחבור  .ג

נגישות הציבור . תער+ בזיקה ישירה לפעילות המוסד, תכנית למוסד חינו+ חקלאי   4.4.3.2
 . תוסדר ותתוא� ע� המוסד, לשטחי� הפתוחי�

יהיה זה בסמכות מוסד תכנו� לאשר תכנית מקומית המשנה את פריסתו של אזור   4.4.3.3
  : הבאי�כלל עירוניי� ומטרופוליניי� בתנאי�, למוסדות ציבור עירוניי�

בי� עירוניי� , אי� הפחתה בשטח האזור למוסדות ציבור עירוניי�   .א
  .ומטרופוליניי�

  .אי� פגיעה בשטחי� פתוחי� וברציפות�  . ב

רשאי מוסד , בתכנית מקומית למרחב תכנו� מקומי בשלמותו או חלק משמעותי ממנו   4.4.3.4
ירוניי� ומטרופוליני� בי� ע, תכנו� לשנות מיקו� אזור למוסדות ציבור עירוניי�

  :בתנאי� הבאי�

ברמת , עוד זה בהיק* דומהייובטחו באותה תכנית שטחי� חלופיי� ל  . א
בהתאמה לצרכי , אטרקטיביות דומה או גבוהה יותר ובפריסה עירונית מאוזנת

  . המחוז

את , מפורטת אחרת/בתכנית יקבע כי לא נית� יהיה לשנות בתכנית מקומית  . ב
  . הקבוע בסעי* שלעילהיעוד אלא על פי
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4.5    �   נופש וספורט, שטח למרכז ירידי
  כחול כההמסומ� בתשריט באזור ה

 �  שימושי� ראשיי

 . זה יהיו בהתא� לתכנית מקומית שתוכ� בהתא� למטרות ועקרונות תכנית זויעודהשימושי� ב
   .לא יותרו מגורי� באזור זה

  

  

  

4.6   �  שטחי� פתוחי

  פולינישטח לפארק מטרו    4.6.1
   כההמסומ� בתשריט בירוק אזור ה

4.6.1.1   �  יי�ראששימושי

 ,נו* ומורשת,  הכוללי� בי� היתר ערכי טבע שטחי� טבעיי�,שטחי עיבוד חקלאי
מתקני� להסדרת , לבילוי ונופש, לספורט שטחי� פתוחי�, מגונני� ונטועי� שטחי�

שילוט כ� תאורה ו,  רחובריהוט, צירי הליכה ושבילי� לרוכבי אופניי�, זרימה וניקוז
  .בתנאי ומטרתו לשרת את באי הפארק

4.6.1.2  � שימושי� נוספי

  .ספורט ותרבות, שעשועי�, מתקני� ומוקדי פעילות מיוחדי� לנופש  .א

  .הנמצאי� בזיקה לפארק המטרופוליני, בידור ובילוי, שימושי� לצרכי הסעדה  .ב

  .מבני שירות למשתמשי� בפארק ולאחזקתו השוטפת  .ג

הנמצאי� בזיקה ישירה , מבני חקלאות ומשק לשירות מוסד חינו+ חקלאי  .ד
  .לפעילותו

  הוראות מיוחדות   4.6.1.3 

תכנית מתאר תחו�  התחו� בתשריט בסימו� גבול ,בחלק הפארק המטרופוליני  .א
  :  הבאות בהתאמהתכניות הקבוע ביחול, מחוזית חלקית

בכל הנוגע למעט , ק הירקו� תכנית המתאר המחוזית לפאר– 2/5/מ"תמ  . 1
   .קבועות בתכנית זועורקיות מטרופוליניות הדרכי� ל

  .  תכנית המתאר המחוזית לפארק איילו��3/5/מ"תמ  . 2

בתכניות  ואשר אינ� כלולי� על השטחי� המסומני� כפארק מטרופוליני  .ב
החלות על שטח הוראות היחולו  ,)א(קט� בסעי* המפורטות המתאר המחוזיות 

   . לעת הכנת תכנית מקומית בשטחי� אלה עירוני ראשיפארק

לא תאושר תכנית , בשטח המסומ� בתשריט כשטח לפי חוק מקוה ישראל  .ג
אלא בהתא� לחוק מקווה ישראל , המשנה יעודי� מאלה הקבועי� היו�

תכנית לתוספת של דר+ תחייב ג� אישורה של המועצה . 1976, ו"התשל
  .נית זוולא תהווה שינוי לתכ, הארצית
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 פארק עירוני ראשילשטח    4.6.2
  בהיר מסומ� בתשריט בירוקאזור ה

4.6.2.1   �  יי�ראששימושי

 צירי הליכה, שטחי� מגונני� ונטועי�, שטחי� טבעיי�, שטחי עיבוד חקלאי
וכ� שילוט  תאורה, ריהוט רחוב, פינות ישיבה ומשחק, ושבילי� לרוכבי אופניי�

  .הפארקבתנאי ומטרתו לשרת את באי 

4.6.2.2  �  שימושי� נוספי

שימושי� , פתוחי� מתקני� ומוקדי פעילות מיוחדי� לשעשועי� ומגרשי ספורט
מבני , הנמצאי� בזיקה לפארק העירוני,  ומרכז מידעבילוי ,בידור, לצרכי הסעדה

חניה ציבורית , בני חקלאות ומשקמ, חזקתו השוטפתאשירות למשתמשי� בפארק ול
  .לטובת המבקרי� בפארק, רשתשרת את כלל הציבו

  הוראות מיוחדות   4.6.2.3

  :בתנאי ותכלולתכנית באזור זה תופקד  .1

  .שימושי� וחלוקה למתחמי בינוי ושטחי� פתוחי�ו� יעודיפריסת   .א

 ככל ,ומורשת נו*, הוראות בדבר שימור ושיקו� מתחמי� בה� ערכי טבע  .ב
  . שקיימי�

� ונגישי� לכל אד� ולרווחת הוראות שיבטיחו שהשטחי� יהיו פתוחי  . ג
  .הציבור הרחב

  .ביצוע של התכניתהלשלבי והנחיות הוראות   .ד

  . ככל שיידרש, איחוד וחלוקההוראות לעניי�   .ה

  . ניקוזהסדרתהוראות והנחיות ל  . ו

  .  בינוי עירונינספח  .ז

  .נספח פיתוח ועיצוב נופי  .ח

  . תחבורה נספח  .ט

יחליט על הפקדתה בתנאי� , טח זהשבמוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית  .2
 :הבאי�

יות ולבי� זכ, המיועד לציבור, השטח הפתוח נשמר האיזו� המתאי� בי�  .א
   .הבניה

 .הפתוחי� בפארק נשמרה רציפות השטחי�  .ב

, משטח הפארק העירוני 0.5% בשטח הפארק לא תעלה על תכסית הבניה  .ג
של משרתת את תפעולו   כי בניה נוספתמוסד התכנו�אלא א� שוכנע 

רשאי להגדיל את יהיה מוסד התכנו� שאז , הפארק ומת� שירותי� למבקריו
   . משטח הפארק1% �תכסית הבניה עד ל

רשאי לקבוע תכסית נוספת  מוסד תכנו� ,)ג(על א* האמור בסעי* קט�   .ד
 .)ד (4.6.1.2למבני חקלאות ומשק האמורי� בסעי* 

מעל '  מ7 �מותר גובה הבניה בתחו� הפארק לא יעלה על שתי קומות ולא י  .ה
 כי קיי� צור+ מיוחד בהוספת מוסד התכנו�אלא א� שוכנע , פני הקרקע

 ' מ10ת קומה נוספת עד לגובה ילאשר בנירשאי היה יקומה נוספת שאז 
שטחי הבניה בפארק יפוזרו למספר . ותירשמו בהחלטיוזאת מנימוקי� ש

  .מקבצי�
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 ,את כלל הציבורשתשרת ,  לטובת באי הפארקנית� לקבוע חניה ציבורית  .ו
 1.5%תכסית שטח החניה לא יעלה על . מדובר בחניה עילית מגוננתשבתנאי 

 .משטח הפארק

רשאי , לאחר שהוכח כי לא נית� לספק חניה חלופית אחרת, מוסד תכנו�  .ז
להתיר במקרי� חריגי� תוספת של חניה שתהא תת קרקעית ותמוק� 

שיאושר קרונות יקבע אחרת במסמ+ עאלא א� כ� , מתחת לחניה העילית
 .5.5.8כמפורט בסעי*  עדה המחוזיתוידי הו�על

ועדה המחוזית רשאית לאשר תכנית המשנה את יעודו של פארק עירוני ראשי וה .3
ע� לאחר שהתייעצה , 531' מסדר+ המסומ� בסמיכות למפגש דר+ ירושלי� ו

ונוכחה ,  והרשויות המקומיות הנוגעות בדברתהגובלועדה המחוזית וה
 ואזור התחזוקה 531' תכנו� המפורט לתוואי דר+ מסתואמת את השהתכנית 

 . על שינוייה'א/ 23 א"י תמ"והתפעול עפ

 

4.6.3   �  מוצע/פארק רובעי קיי
  )מוצע (י� כהי�ירוק שלושה מעגלי�וב) קיי�(המוק* מסגרת שחורה ירוק כהה כעיגול מסומ� בתשריט 

4.6.3.1   �  יי�ראששימושי

שטחי� מגונני�  בו יותרו, מוצע/ שטח לפארק רובעי קיי�בתכנית נית� יהיה לייעד
, ריהוט רחוב, פינות ישיבה ומשחק, צירי הליכה ושבילי� לרוכבי אופניי�, ונטועי�

  . שילוט ותאורה

4.6.3.2  � שימושי� נוספי

מבני שירות למשתמשי�  , פתוחי�מתקני שעשועי� ומגרשי ספורטבנוס* יותרו בו 
הנמצאי� , בית קפה/קיוסק: שימושי� מסחריי� כגו� ,בפארק ולאחזקתו השוטפת

לטובת המבקרי� , חניה ציבורית שתשרת את כלל הציבור ,בזיקה לפארק הרובעי
  .בפארק

  הוראות מיוחדות  4.6.3.3

  :תכלול את המסמכי� הבאי� באזור זה תכנית .1

  .נספח פיתוח ועיצוב נופי  .א

  . מי�ככל שקיי, נו* ומורשת, הוראות בדבר שימור ערכי טבע  .ב

  . ניקוזהסדרתהוראות והנחיות ל  .ג

ובגובה בניה , ר"מ 200שימושי� מסחריי� שיותרו יהיו בשטח בניה כולל של עד  .2
 50וזאת בתנאי שגודל הפארק עולה על , מעל פני הקרקע'  מ5של לא יותר מאשר 

  .דונ�

בתנאי , שתשרת את כלל הציבור, נית� לקבוע חניה ציבורית לטובת באי הפארק .3
 משטח 1.5%תכסית שטח החניה לא יעלה על .  בחניה עילית מגוננתשמדובר
  .הפארק

רשאי להתיר , לאחר שהוכח כי לא נית� לספק חניה חלופית אחרת, מוסד תכנו� .4
במקרי� חריגי� תוספת של חניה שתהא תת קרקעית ותמוק� מתחת לחניה 

 ועדהוידי ה�יקבע אחרת במסמ+ עקרונות שיאושר עלאלא א� כ� , העילית
 .5.5.8המחוזית כמפורט בסעי* 
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  מטרופוליניציר ירוק   4.6.4
   ירוקי�  גדולי�מעגלי�מסומ� בתשריט כרצ* של 

4.6.4.1   �  ראשיי�שימושי

שילוט , פינות ישיבה ומשחק, שבילי� להולכי רגל ורוכבי אופניי�, שטחי� מגונני�
  .ותאורה

4.6.4.2  �  שימושי� נוספי

  . פתוחי�מתקני שעשועי�

  הוראות מיוחדות   4.6.4.3

יבטיח את עיגו� , ציר הירוקגובל למוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית ששטחה   .א
תכנית כאמור תכלול נספח פיתוח . הציר במסמכי התכנית ושמירת רציפותו

 ,שמירת מבטי�, בינוי ע� הפני� לצירה ויוש� בה דגש על פיתוח ועיצוב נופי
  . התושבי� ידי�לבו עשימוש הלעידוד , מפלסי� וכניסות

את אופ� שמירת , בי� השאר, של הציר יקבע לאחר שמוסד התכנו� בח� תכנונו  . ב
בתחומי הציר יאסר . מי�ככל שקיי, רצ* בתי גידול של צמחי� ובעלי חיי�

צרכי� בטיחותיי� וג� זאת רק א� לא נמצא גידור למלבד , פיתוח חניות וגידור
  . תרו� סביר אחרפ

. מפלסיי��למעט במעברי� דו, ' מ100 � לא יפחת מ ת כאמוררוחב הציר בתכני  .ג
או להתיר במקומות מסויימי�   את רוחב הצירצמצ�היה רשאי למוסד התכנו� י

 ירשמומנימוקי� שי ,את פיצולו לשניי� או יותר צירי� מקבילי� וסמוכי� יותר
  .ובהחלטת

 שימוש 4.6.4.2 �ו 4.6.4.1בנוס* על האמור בסעיפי� , מוסד תכנו� רשאי לאשר   .ד
 , המשרת את משתמשי הציר,"קיוסק"כגו� , מסחרי בהיק* בניה מצומצ�

לא יפגע בציר וברציפות המעבר ובתנאי  בתנאי שמיקומו ,ר" מ20בשטח של עד 
 והוא,  זותכניתכפי שנקבע ב, שרוחבו של הציר בקטע הבנייה הוא המירבי

  . משרת את שימושי הציר

תותר סטיה מהתוואי המוצע , סומ� בשטח בנויבמקרה של ציר ירוק המ  .ה
  .ובלבד שתישמר מגמת התכנו� להבטיח את רציפות הציר, בתשריט

  . מוסד תכנו� רשאי לאשר בתכנית צירי� ירוקי� נוספי�  .ו
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 עירוני ראשיציר ירוק     4.6.5
   ירוקי�  קטני�מעגלי�מסומ� בתשריט כרצ* של 

4.6.5.1   �  יי�ראששימושי

שילוט , פינות ישיבה ומשחק, שבילי� להולכי רגל ורוכבי אופניי�,  מגונני�שטחי�
  .ותאורה

  הוראות מיוחדות   4.6.5.2

ציר הירוק יבטיח את עיגו� גובל למוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית ששטחה   .א
כאמור תכלול נספח פיתוח  תכנית. הציר במסמכי התכנית ושמירת רציפותו

 ,שמירת מבטי�, בינוי ע� הפני� לצירהדגש על פיתוח ויוש� בה , ועיצוב נופי
  . התושבי�ידי �בו עללעידוד השימוש , מפלסי� וכניסות

את אופ� שמירת , בי� השאר, תכנונו של הציר יקבע לאחר שמוסד התכנו� בח�  .ב
בתחומי הציר יאסר . �מיככל שקיי, רצ* בתי גידול של צמחי� ובעלי חיי�

לצרכי� בטיחותיי� וג� זאת רק א� לא נמצא דור יגד מלב, פיתוח חניות וגידור
  . פתרו� סביר אחר

 .מפלסיי�� למעט במעברי� דו,' מ20 �רוחב הציר בתכנית כאמור לא יפחת מ  . ג
או להתיר  את רוחב הציר במקומות מסויימי� צמצ�היה רשאי למוסד התכנו� י

מנימוקי� סמוכי� וצרי� יותר , פיצולו לשניי� או יותר צירי� מקבילי�
  .ו בהחלטתירשמושי

 שימוש מסחרי בהיק* 4.6.5.1בנוס* על האמור בסעי* , מוסד תכנו� רשאי לאשר  . ד
 20 המשרת את משתמשי הציר בשטח של עד ,"קיוסק"כגו� , בניה מצומצ�

בתנאי שמיקומו לא יפגע בציר וברציפות המעבר ובתנאי שרוחבו של הציר , ר"מ
משרת את שימושי  והוא,  זותכניתי שנקבע בכפ, בקטע הבנייה הוא המירבי

  . הציר

תותר סטיה מהתוואי המוצע , במקרה של ציר ירוק המסומ� בשטח בנוי  .ה
  .ובלבד שתישמר מגמת התכנו� להבטיח את רציפות הציר, בתשריט

  . מוסד תכנו� רשאי לאשר בתכנית צירי� ירוקי� נוספי�   . ו

  

    חקלאיאזור  4.7
  אלכסוניי� ירוקי� כהי�בקווי� אזור המסומ� בתשריט 

, מבני� הדרושי� במישרי� לייצור חקלאי, עיבוד חקלאי: באזור זה יותרו השימושי� הבאי�
  .דרכי� ומתקני תשתית, שטחי� פתוחי�

  

  גני� לאומיי� ושמורות טבע  4.8

על . לשמורות טבע או שמורות נו*, מוסד תכנו� רשאי לאשר בתכנית שטחי� לגני� לאומיי�
  . 8/א"� אלו יחולו הוראות תמשטחי
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    תחבורה ציבוריתהאזור מוט  4.9
   בהירי� תחו� בקו צהובצהובי� אנכיי� ואופקיי�אזור המסומ� בתשריט בקווי� 

זכויות בניה לשימושי� עיקריי�  ישקול מת� תוספת, הד� בתכנית באזור זה, מוסד תכנו�  4.9.1
שיש , ו+ מת� העדפה לשימושי� מעורבי�ת ,או תוספת קומות/ ויחידות דיוראו תוספת /ו

  .לה� זיקה למשתמשי� בתחבורה ציבורית

,  תקבע את שיעור תוספות הבניה והפחתת תקני החניה4.9.1תכנית כאמור בסעי*   4.9.2
והכל בהתא� להתקדמות הקמת , בהתא� למרחקה ממרכז תחבורה או מתחנת רכבת

  .המוני�ההסעת מערכת 

 תקני חניה מופחתי� שקול את האפשרות לקבועי, זהכנית באזור תהד� ב ,מוסד תכנו�  4.9.3
במטרה להביא להגברת השימוש , שיהיו תקני� מקסימליי� ,לשימושי תעסוקה
  .בתחבורה ציבורית

העולה   נית� לאשר מרתפי חניה בגובה, באזורי� אלהבתכנית לשימוש עיקרי לתעסוקה  4.9.4
חניה זו ניתנת להסבה לשימושי�  ת כישיובטח בתכני ובתנאי, על גובה קומת חניה

  .ני�הסעת המוהקמת מערכת  ע� התקדמות, אחרי�

כי מוסד התכנו� בטיח י ,4.9.1בתכניות אשר בה� ניתנו זכויות נוספות כאמור בסעי*   4.9.5
הסעת אפשר נגישות מירבית לתחנות מערכת תאשר , זכות מעבר להולכי רגלתישמר 
  .המוני�

רשאי לקבוע , הסעת המוני�מערכת  בתכנית החלה בשטח בסמיכות למוסד תכנו� הד�  4.9.6
, בתכנית שטחי� נוספי� עליה� יחולו הוראות שעניינ� אזור מוטה תחבורה ציבורית

   .כניתלהסעת המוני� בתמערכת תחבורה ובלבד שהובטח קיומו של התוואי כתוואי ל

, חקלאיי�/נ� שטחי� פתוחי�בה במצב הקיי� יש, באזור זהמוסד תכנו� הד� בתכנית   4.9.7
יבטיח כי מסמכי התכנית יכילו שלביות והתניות להבטחת התיאו� בי� פיתוח שטחי� 

  . לבי� תכנו� והקמת מרכז התחבורה אליו ה� מתייחסי�, אלה

  שטח מתקני תשתית   4.10
  שחורהמסגרת ב מוק*אפור באזור המסומ� בתשריט 

, ביוב, מי�ובכלל� מתקני תשתית וקווי תשתית  :בשטחי� אלו יותרו השימושי� הבאי�  4.10.1
י מוסד תכנו� והינו בזיקה "וכ� כל מתק� הנדסי אחר שיאושר ע גז ודלק, תקשורת, חשמל

  .לשימושי� המפורטי� לעיל

  .בסמכות מוסד תכנו� לאשר בתכנית מקומית שטחי� נוספי� למתקני תשתית  4.10.2

  פרוזדור תשתית הנדסית   4.11
בשני קווי� מקבילי� שחורי� שקווי� אנכיי� ובנספח תשתיות והנחיות סביבתיות מסומ� בתשריט 

  שחורי� מחברי� בינה� 

מדוייק  אינו מהווה איתור,  קרקעיעודיבתשריט תוואי פרוזדור תשתית הנדסית סימו�   4.11.1
ו וגבולותיו גודל, מיקומו המדויק. ויש לראות בו מגמה כללית לאיתורו הרצוי של השימוש

  . מקומיתיקבעו בתכנית

מקומית  תכנית. על מתקני התשתית יחולו הוראות תכניות המתאר הארציות הרלוונטיות  4.11.2
יכול שתגדיר את סוגי , תגדיר את גבולות פרוזדור התשתית ההנדסית, החלה על אזור זה

ה לצמצ�  במטר�התשתית ההנדסית שיעברו בפרוזדור ואת מגבלות הבניה הנגזרות מה
התכנית תבטיח את המעבר הרצי* של כל התשתיות ההנדסיות . שטח הרצועהאת 

  .המיועדות לעבור בתחו� הפרוזדור
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תתוכננה בתחומי ,  מתאר ארצית ייחודיתתכניתשהוגדרו ב, מערכות תשתית הנדסית  4.11.3
שאינ� נכללי� בתחו� , פרוזדור התשתית באופ� שיאפשר מעבר קווי תשתית נוספי�

  . ובלבד שאי� מניעה בשילוב�דרת התכנית הארצית הייחודיתהג

 י� הנוגעהגופי�הדרכי� לתיאו� בי� סוגי התשתיות השוני� ע� את מוסד התכנו� יבח�    4.11.4
   .איחוד תשתיות במטרה לאפשרבדבר 

  

4.12  �  מחוזיי�/שירותי� מטרופוליניי
  כו ריבוע שחורבעל מסגרת שחורה שבתוסגול מסומ� בתשריט בסמל של ריבוע 

, השימושי� הבאי� מחוזיי� בו יותרו/בתכנית נית� יהיה לייעד שטח לשירותי� מטרופוליניי�
חניו� , אחסנה, שוק סיטוני, מתקני תשתית: דעת מוסד התכנו� י שיקול" עפ,כול� או חלק�

  על' א23א " בכפו* להוראות תמרכבת קלהאזור תחזוקה ותפעול ל, או רכב כבד/אוטובוסי� ו
  .שירות חנה וסע, שינוייה

  

4.13  
  שטח לבית עלמי
  בצהוב וקווי� אלכסוניי� מצטלבי� בירוק כהה המסומ� בתשריט אזור

  . על שינוייה19א " תמ�בשטחי� אלו יחולו הוראות תכנית מתאר ארצית לבתי עלמי�   4.13.1

וש� בה� דגש על ובלבד שי, שטחי� נוספי� לבתי עלמי�תכנית מקומית נית� יהיה ליעד ב  4.13.2
  .ובכלל זה קבורה בקומות, ניצול מירבי של הקרקע

  

4.14   
  ציו
 מקו� של מוסדות ומרכזי�סימו
  מסומני� בתשריט במרובע או עיגול בצבעי� שוני� ע� ציור מתאי� 

.  כמפורט להל�סימו� המציי� מיקומ� הכללי של מוסדות או מרכזי� קיימי� בפועל בתחו� המחוז
על תכנונ� של מוסדות . והינו לצורכי התמצאות ומידע בלבד, הווה איתור מדוייקהסימו� אינו מ

  .תכנית זו לפי העניי�ב הקבועיחול , ומרכזי� כאמור

, ומספק שירותי רפואה,  בית חולי� אזורי המשרת את כל אוכלוסיית המחוז�בית חולי�  .1
  .לרבות אישפוז  

תורניי� , תי השכלה אקדמאיי� מרכז על אזורי המספק שירו–מרכז השכלה גבוהה  .2
  .ואחרי�  

לשרות ,  מרכז ספורט הכולל מתקני ספורט ברמות שונות–מרכז ספורט עירוני מטרופוליני  .3
 .המחוז והמטרופולי�, אוכלוסיית כלל העיר  

 מקב/ מוסדות תרבות ופנאי המשרתי� את כלל אוכלוסיית � מרכז תרבות מטרופוליני .4
  .המחוז והמטרופולי�  
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  שוני� נושאי� בהוראות תכנו
 והנחיות   :5 פרק
  

5.1  �  מרחבי תכנו
 מקומיי

  :ל התייחסות לנושאי� הבאי�וכלת, מקומיתכנית מתאר מקומית למרחב תכנו�   5.1.1

  .הסעת המוני�מערכת    .א

  .התחדשות עירונית  .ב

  .ניצול יעיל של אזורי תעסוקה   .ג

  .ניה לאזורי תעסוקה ושטחי� לפיתוח עירויקביעת צפיפויות בני   .ד

  . ואמצעי� להסדרת ניקוזתשתיות עירוניות   .ה

  . צירי הולכי רגל ורוכבי אופניי�לרבות, מער+ שטחי� פתוחי�   .ו

 .יתת קרקעה בניה במרחבמדיניות    .ז

  .מדיניות בניה גבוהה   .ח

שיש בה� נושאי� בנית� יהיה לקבוע כי , תכנית מתאר מקומית למרחב תכנו� מקומיב  5.1.2
יותנו  ,ראייה אזוריתויש מקו� לבחו� אות� ב, מקומיתהשלכות מעבר לתחומי רשות   
  .ועדה המחוזיתובאישור ה  

 

   בינוי לפיתוח חדש�מתח  5.2
   סגולאזור המותח� בתשריט בקו מקווקו

רק לאחר שאושרה תכנית , מוסד תכנו� יפקיד תכנית במתח� בינוי לפיתוח חדש  .1     5.2.1
המסדירה את העקרונות ) לתתכנית כול: להל�(כוללת לשטח המתח� כולו   
  :ותכנית זו תואמת אותה, הבאי�  

  .לכל המתח�וגבולותיה� עודי קרקע י  .א

 .מערכות מתקני תשתית ואמצעי� להסדרת ניקוז,  תוואי מסילות,מער+ דרכי�  .ב

 .פרוגרמה לשטחי ציבור  .ג

  . קביעת צפיפות ממוצעת  .ד

  . ככל שקיימי�, שימור ערכי טבע ונו*  . ה

 מוסד תכנו� להפקיד תכנית רק לחלק משטח המתח� בתנאי רשאי, על א* האמור .2
    . ותכנית זו תואמת אותה, תכנית כוללת  והופקדה 

 מוסד י"יקבע ע, כוללתלגביו תוכ� התכנית ההמתח� של שטח גבולותיו המדויקי�   5.2.2
  .התכנו�

, דשמתח� בינוי לפיתוח ח הקרקע בתחו� יעודימוסד תכנו� רשאי לשנות את פריסת   5.2.3
ובלבד שתשמר ככל האפשר רציפות השטחי� המיועדי� לפארקי� והתווית הצירי� 

  .  ולא ייפגע היק* שטח� של השטחי� הפתוחי� בתחו� אותו מתח�,הירוקי�

יחולו ההוראות המפורטות , במתח� בינוי לפיתוח חדש שבו מסומ� שטח לפארק רובעי  5.2.4
  .4.6.3בסעי* 
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  שאינה תת קרקעית חניה  5.3

לרבות ,  במבני� מכל סוגבמפלס הרחוב ומעליויות חניה על קרקעקומות לא תותר הקמת   5.3.1
   .מבני חניה

במגרשי� גדולי� המיועדי� לתעסוקה הנמצאי� בתחו� , 5.3.1על א* האמור בסעי*   5.3.2
רשאי מוסד תכנו� לאשר קומות חניה על קרקעיות ממפלס קומה , צ"אזורי� מוטי תח
  . עד להסבתה לשימוש עיקרי, זמנישלישית כשימוש 

, "אזור תעסוקה מעורב ע� מגורי�"למעט , באזורי תעסוקה, 5.3.1על א* האמור בסעי*   5.3.3
לאשר הקמת� של קומות חניה , במקרי� חריגי�, רשאי מוסד תכנו�, צ"שאינ� מוטי תח

ות ונקבעו בתכנית הוראות המתייחסות לחז, ובלבד שנימק את החלטתו, על קרקעיות
  . הרחוב ולתנועת הולכי הרגל

כלל עירוניי� ומטרופוליניי� , באזור למוסדות ציבור עירוניי�מקומות חניה בבניה חדשה   5.3.4
 שיותרו בחניה למעט מקומות חניה לרכב חירו� ושירות ,יהיו ככל הנית� בתת הקרקע

   .עילית

כלל , סדות ציבור עירוניי� באזור למו,רשאי מוסד התכנו�, 5.3.4 י*על א* האמור בסע  5.3.5
ניה בהיק* ניכר ולא נית� ח במקרי� בה� שוכנע כי נדרשת ,עירוניי� ומטרופוליניי�

ובלבד שנימק את , להחליט על חניה עילית וכ� בקומות חניה, לממש הקמתה בתת הקרקע
  .ונקבעו בתכנית הוראות המתייחסות לחזות הרחוב ולתנועת הולכי הרגל, החלטתו

  

   גבוההבניה   5.4

 ועדה המחוזית ויתייחסווי ה"תוכ� על בסיס עקרונות אשר יאושרו עלבניה גבוהה  תכנית  5.4.1
  :הבאי� לנושאי� בי� היתר

  .הגדרת המתחמי� בה� נית� לאפשר בניה גבוהה  .א

  . תחבורה ציבורית וחניה, בחינת היבטי תנועה  .ב

  :הבאי� תכלול את הנספחי�, שתוכ� כאמורתכנית   5.4.2

  .י עירונינספח בינו  .א

 .תחבורה נספח  .ב

 .תשתיותנספח   .ג

 .אקלימינספח   .ד
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  בניה במרחב התת קרקעי    5.5

לשימוש  עירוניי� תוכ� על בסיס עקרונות כלל, תכנית אשר תתיר שימוש בתת הקרקע  5.5.1
  .ועדה המחוזיתוי ה"עקרונות אלו יאושרו ע .בתת הקרקע

שאינ� חייבי�  לא יותרו שימושי�, תכנית זו שיאושרו לאחר כניסתה לתוק* של בתכניות  5.5.2
 מקלטי�, מתקני תשתית: כגו�, במפלס הקרקע או מעליה, להבנות מעל פני הקרקע

  .במסמ+ העקרונותא� כ� יקבע אחרת אלא , חניהו

 שימושי�  לאשר בתכניתוסד תכנו�רשאי מ, 5.5.2 לשימושי� המפורטי� בסעי* בנוס*  5.5.3
  .בתת הקרקע נוספי�

  שימושי� של מרתפי חניההסבתל לאשר תכניתמוסד תכנו� רשאי  הקרקע בתת  5.5.4
הסבה כאמור תותנה . בכפו* לשמירה על תנאי� סביבתיי� נאותי�, לשימושי� אחרי�

  . חניה הנדרשי� באזורהבעמידה בתקני 

ובלבד שינתנו פתרונות תחבורתיי� תואמי� ,  בניהזכויות הקרקע תותר תוספת בתת  5.5.5
  . לשימושי� המותרי�ובכפו*

טחי� המיועדי� לשטחי�  מתחת לשחניה תת קרקעיתרשאי לאשר היה  ימוסד תכנו�  5.5.6
מעברי� , רחבות, כיכרות: כגו�( מיועדי� לגינו�שאינ� , )פ"שצ: להל�(ציבוריי� פתוחי� 

  . פ"ראשי של השצשימוש היובטח שהבינוי אינו פוג� בש בתנאי )ושטחי חו/

פי� המיועדי� לגינו� בכפו* "� יהיה רשאי לאשר חניה תת קרקעית מתחת לשצמוסד תכנו   5.5.7
�בנושא חניה בתת, ועדה המחוזיתוידי ה�לקיומו והתאמתו למסמ+ עקרונות שיאושר על

  .הקרקע של גני�

�קבע את העקרונות לאישור חניה בתתאשר י, עדה המחוזית תערו+ מסמ+ עקרונותוהו   5.5.8
  :לנושאי� הבאי�, בי� היתר, מ+ יתייחסהמס. הקרקע מתחת לגני�

 .ג� ציבורי איכותי מעליועקרונות בינוי שיאפשרו קיו�    .א

 .מאפשר גידול עצי�העומק הקרקע     .ב

  .טיפול והסדרת הנגר העילי    .ג

   .י החניהתחזוקת השטחי� הפתוחי� מעל לשטח    .ד

   . תשתית שטח התכנית תותר הקמת חניה תת קרקעית מתחת לדרכי� ומסדרונותבכל   5.5.9

5.6   �   ורובעיי�שטחי ציבור ומוסדות ציבור שכונתיי

 וקהילהתרבות , נו+ייראו שימוש במבני צבור למטרות ח, בתקופה שתכנית זו בתוקפה  5.6.1
התכניות השונות  .וזאת על א* האמור בכל תכנית, כשימוש המותר לפי תכנית שבתוק*

   .ראו כאילו תוקנו בהתא�י

, ושטחי� ציבוריי� פתוחי�  מוסדות ציבור שכונתיי� ורובעיי�,י ציבור שטחעודישינוי   5.6.2
  :� הבאי�בתנאי ויותר, לשטח ביעוד אחר, כול� או חלק�

בעלי פוטנציאל ורמת , מטרות אלו ל שטחי� חלופיי�,ככל הנית�, ובטחוה  .א
 יעודיהמשנה את באותה תכנית , בפריסה עירונית מאוזנת, אטרקטיביות דומה

 .כנית אחרתאו בתהקרקע 

  . י הקרקע לשטחי ציבוריעודוד� במקביל לתכנית המשנה את התכנית האחרת תק  .ב

וב מספר את האפשרות לשילרק לאחר ששקל ,  תכנו� יפקיד תכנית למבני ציבורמוסד  5.6.3
  .פונקציות ציבוריות במבנה או במגרש
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  פיתוח עירוני   5.7

בתנאי והובטח במסמכי  ,י קרקע עירוניי�מוסד תכנו� יפקיד תכנית הכוללת מגוו� שימוש  5.7.1
  : התכנית

  .פיתוח מרחב ציבורי המעודד תנועה ושהות בטוחה ונוחה של הולכי רגל   .א

  . ובכלל זה לאנשי� ע� מוגבלות, מעודד שימוש באמצעי תחבורה לא ממונעתה פיתוח  .ב

רק א� יצור* אליה  , יחידות דיור200 �מ מוסד תכנו� יפקיד תכנית למתח� הכולל יותר    5.7.2
שיכלול הוראות ביחס לרוחב מינימלי של מדרכות ברחובות , נספח פיתוח ועיצוב נופי

  . בתחו� התכנית המוצעת, חדשי�

כ+ שנית� , יתוכננו מדרכות רחבות ומרווחות, ברחובות חדשי� או המתוכנני� מחדש   5.7.3
  :יהיה להסדיר

ובכלל זה , וח ונוח להולכי רגל המאפשר מעבר בט,פנוי ממכשולי� ותוואי רחב   .א
 .לאנשי� ע� מוגבלות

 . ככל האפשר, תוואי נפרד לרוכבי אופניי�    .ב

  

5.8  �  שימור מבני� מיוחדי

 ,מיוחד וראוי לשימוראו היסטורי /ותכנית מקומית שבתחומה מבני� בעלי ער+ ארכיטקטוני 
  .שימור בתחו� התכנית מבני� לעודיתיעוד ו, תאושר רק א� נכללו בה הוראות והנחיות למיפוי

  

  התחדשות עירונית  5.9

הסבת , רשאי לקבוע תוספת זכויות בניה,  לדו� בתכניות להתחדשות עירוניתובבוא, תכנו�מוסד 
לרבות שילוב , דרישות חניה מופחתות וניצול יעיל יותר של הקרקע לצורכי ציבור, שימושי�

ותו+ , דד מימוש ההתחדשות העירוניתוהכל באופ� שיעו, שימושי� במבנה אחד וניצול תת הקרקע
  .הולכי רגלתנועת הבטחת סביבה המעודדת 

  

  שימור ערכי טבע נו. ומורשת  5.10

תאושר רק א� , אתרי� ארכיאולוגיי� ומורשת, תכנית מקומית שבתחומה אתרי טבע יחודיי�
  . נעשה סקר סביבתי ונקבעו הדרכי� לשימור אתרי� אלו
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  ת תחבורההוראות ביחס למערכו  :6פרק 

כי� ומחלפי� הכלולי� ברשת הדרכי� דר, עורקית מטרופולינית דר+להוראות פרק זה מתייחסות 
 תוואי מסילת, קלה/תוואי רכבת עירונית,  מעבר הולכי רגל במפלס שונה,מחלפו� עירוני, הארצית

 קרקע יעודיכהתווית� בתשריט , ציר נופי ורצועה לפיתוח נופי לאור+ דר+, מרכז תחבורה ,ברזל
  .תחבורה נספחוב

  הוראות כלליות  6.1

או מעבר הולכי או מרכז תחבורה  מחלפו� עירוני, וספה של דר+ עורקית מטרופוליניתה  6.1.1
  .לא תהווה שינוי לתכנית זו, מקומיתבתכנית רגל במפלס שונה 

בתשריט , תתחנות רכבת קיימולמעט , ומרכזי התחבורה  העירוניי�מחלפוני�הסימו�   6.1.2
 אינו מהווה איתור מדוייק ויש לראות בו מגמה כללית , תחבורהנספח קרקע וביעודי

  .  יקבעו בתכנית מקומית, גודלו וגבולותיו, מיקומו המדויק. לאיתורו הרצוי של השימוש

, נספח סביבתי, נספח פיתוח ועיצוב נופי ,לפי הצור+, ערכת תחבורה תכלולמתכנית ל   6.1.3
שבה� תבח� בי� השאר תרומת הרעש , סביבתית או חוות דעת התסקיר השפעה על הסביב

וזיהו� האוויר ביחס לתמונת הרקע הקיימת ותובטח עמידה בתקנות ובתקני איכות 
  .האוויר

ייבח� מוסד התכנו� את , בכל תכנית מקומית לדר+ החוצה או גובלת בשטחי� פתוחי�   6.1.4
לפגוע ברציפות תנועת הולכי רגל הצור+ במעברי� בי� השטחי� הפתוחי� על מנת שלא 

לא תהווה שינוי אופניי� תוספת או שינוי מעברי� להולכי רגל ורוכבי .  אופניי�ורוכבי
  .כנית זולת

  דר+ עורקית מטרופולינית  6.2
  קו ירוק ב�  התחותחבורה כקו אדו�הדר+ עורקית מטרופולינית קיימת מסומנת בתשריט ובנספח 

� בקו ו אדו� מקווקו התחותחבורה כקהבתשריט ובנספח  כננת מסומנתדר+ עורקית מטרופולינית מתו
   ירוק

 תחבורה כקו מרוסק אדו� וצהובהדר+ עורקית מטרופולינית קיימת לטיפול מסומנת בתשריט ובנספח 
  � בקו ירוקוהתח

, ששטחה כולל או גובל בדר+ עורקית מטרופולינית, מוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית  6.2.1
נתיבי שילוב של , קווי הבני�, אורכה, רציפות הדר+יבטיח את  ,תוכננתמקיימת או 

ככל , נגישות למבני� קיימי� ,מעברי� להולכי רגל , מפרצי חניה, בדר+תחבורה ציבורית
   .ב" וכיו מסלולי� לרוכבי אופניי�האפשר

מי�  למרחק מבתי המגורי� הקייסבתכנו� המפורט לדר+ על מוסד התכנו� להתייח  6.2.2
ככל ,  הדר+צידיבמניעת מטרדי� ומת� אפשרות מעבר לשטחי הפארק , והגישה אליה�

  .שקיימי�

שאינה קיימת בפועל יחולו , על תכנית הכוללת דר+ עורקית מטרופולינית מתוכננת  6.2.3
 :ההוראות הבאות

 . '  מ100 תישמר רצועת תכנו� ברוחב  .א

לתכנו� בתנאי שנוכח שלא יפגע מוסד תכנו� יהיה רשאי לצמצ� את רוחב הרצועה   .ב
 . ונימק זאת בהחלטתו, באפשרות מימוש הדר+

. תבוטל רצועת התכנו�, ע� אישור התכנית לדר+ העורקית מטרופולינית המתוכננת  .ג
 כדר+ עורקית ויראו בה, תוואי הדר+ וקווי הבני� יהיו כבתכנית שאושרה

  .מטרופולינית קיימת
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  :יחולו ההוראות הבאות, ית מטרופולינית קיימתעל תכנית הכוללת דר+ עורק  6.2.4

 . הוראות התכניות המקומיות התקפות על שינוייה�  .א

או כפי , קווי הבני� לדרכי� עורקיות מטרופוליניות יהיו כפי שנקבעו בתכניות תקפות  .ב
 .  פי תכנית זו על ידי מוסד התכנו��שנקבעו לראשונה בתכנית שאושרה על

אלא א� , קווי הבניי� לדר+ עורקית מטרופולינית המצמצמת את לא תאושר תכנית  .ג
 . מוסד תכנו�התקבל אישור 

יקבע בתכנית שאו פיצולו לשני נתיבי� סמוכי� מטרופולינית  עורקיתפי לדר+ ותוואי חל  6.2.5
 ע� .ועדה מחוזיתוהבתנאי שהתקבל על כ+ אישור  ,זולא יהוו שינוי לתכנית , מקומית

עודו יי תכנית זו ויחזור ל"עוד הדר+ עפייתבטל , החלופיאישור תכנית מקומית לתוואי 
  .הקוד�

עדה והותקד� , דר+ המסילה נווה צדק, לטיפולקיימת דר+ עורקית מטרופולינית בנוגע ל   6.2.6
ארכיטקטוניי� הבמטרה לשמר את ערכיו ההיסטוריי� ו, המחוזית תכנית לתוואי חלופי

  .חבורתי הנדרששל המרק� הבנוי הקיי� ולאפשר את המענה הת

6.3  �     עירוניי�ומחלפוני� מחלפי�, דרכי
   התחו� בקו שחורדר+ מהירה מסומנת בתשריט ובנספח התחבורה כקו עבה כפול אדו�

   התחו� בקו שחורדר+ פרברית מהירה מסומנת בתשריט ובנספח התחבורה כקו כפול אדו�
   בקו שחור התחו�דר+ ראשית מסומנת בתשריט ובנספח התחבורה כקו עבה אדו�
   התחו� בקו שחורדר+ אזורית מסומנת בתשריט ובנספח התחבורה כקו דק אדו�

  מחל* מסומ� בתשריט ובנספח התחבורה כמעגל גדול אדו�
  ח התחבורה כמעגל קט� אדו�פעירוני מסומ� בנסמחלפו� 

המתאר הארצית הקבועי� בתכנית זו יחולו הוראות תכנית מחלפי� הדרכי� ועל ה  6.3.1
  .3א " תמ� לדרכי�

, ית� עדיפות לצמצו� מטרדי� סביבתיי�,  בתכנית למחלפו� עירוני�הד ,מוסד תכנו�  6.3.2
  . 'מינהור וכד, לרבות שיקוע

  . מחלפוני�קו� מילשנות או לבטל , הוסי*לרשאי  מוסד תכנו�  6.3.3

מחלפו� יית� עדיפות לשילוב מתקני תשתית או הד� בתכנית למחל* מוסד תכנו�   6.3.4
בהפעלה ,  בתנאי שאינ� פוגעי� בהקמה,תיי� ומחוזיי� בתחומוורש �ירותי� רבוש

  .  המחל*ה שלובתחזוק

  מעבר הולכי רגל במפלס שונה  6.4
  מסומ� בתשריט כשני קווי� ירוקי� מקבילי� המוקפי� כל אחד במסגרת אדומה

יתור מדוייק  אינו מהווה א, הקרקעיעודיבתשריט מעבר הולכי רגל במפלס שונה  סימו�  6.4.1
  .ויש לראות בו מגמה כללית לאיתורו הרצוי של השימוש

אשר סימו� זה נקבע , הד� בתכנית לדר+ או לדר+ עורקית מטרופולינית,  תכנו�מוסד  6.4.2
של צוע לרבות קביעת שלבי בי, יבטיח עיגו� המעבר במסמכי התכנית, בהתייחס אליה

  .תכניתבהמעברי� 
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  ציר נופי  6.5
  ירוקי�  ובנספח התחבורה כרצ* של עיגולי� מסומ� בתשריט

עוד� פארק י שלדר+ בשטחי� הצמודהאו תכנית /ו ציר נופיאו להרחבת /ו  נופיתכנית לציר
תאושר רק א� , ציר ירוק מטרופוליני או ציר ירוק עירוני ראשי, פארק עירוני ראשי, מטרופוליני

  : את המסמכי� הבאי�תכלול

מענה לשמירת מבטי� הנשקפי� מהדר+ אל השטחי� � יתש נספח פיתוח ועיצוב נופי .א
מהשטחי�   ונצפות הכביש,בה�איכות השוהי� ורציפות השטחי� הפתוחי� , הפתוחי�

  .הפתוחי� והבנויי� הגובלי�

התכנית תצביע על פתרונות למעברי� דו מפלסיי� במקו� שבו הדבר דרוש למעבר ציר הולכי   .ב
  .י� גובלי�רגל ורוכבי אופניי� בי� שטחי� פתוח

  .ביצוע המעברי� יעוג� בשלבי ביצוע התכנית  .ג

  רצועה לפיתוח נופי לאור+ דר+  6.6
   ירוק בתשריט ובנספח התחבורה כקו נתמסומ

לרבות , הכוללת סימו� רצועה לפיתוח נופי, ' מ500באור+ של לפחות  תכנית להרחבת דר+  6.6.1
רק א� היא כוללת רצועה תופקד , או תכנית הצמודה לדר+ הרחבת כל חלק מהדר+

  .  בי� הדר+ לבי� השימוש הצמודמפרידהה, לפיתוח נופי

במתחמי בינוי  .מוסד התכנו�לפי שיקול דעת מקומית רוחב רצועה זו יקבע בתכנית   6.6.2
שיירשמו  מנימוקי�אלא , מכל צד של הדר+'  מ5מרוחב חדשי� לא תפחת הרצועה 

  .מוסד התכנו� בהחלטת

אשר מתייחס ,  תכלול בי� השאר נספח פיתוח ועיצוב נופי,6.6.1ר בסעי* כאמותכנית   6.6.3
  . דר+ל ה הצמודלרצועה לפיתוח נופי ודר+ל

  

  קלה/רכבת עירוניתתוואי   6.7
�מסומ� בתשריט ובנספח תחבורה כקו") הקו האדו� ("1 /1/ 5מ "תמ, 1/5מ "תמ על פי תוואי רכבת קלה

   אפור� קו בצבע כחול �נקודה
מסומנת בתשריט ובנספח תחבורה ") הקו האדו� ("1/ 1/ 5מ "תמ, 1/5מ "תמעל פי  קלה תחנת רכבת

   אפור–כמעגל בצבע תכלת כחול 
  מסומ� בתשריט ובנספח תחבורה כקו סגול ' א/ 23א "תוואי רכבת קלה על פי תמ

  
א על "יחולו הוראות התמ' א/23 א"פי תמ�המסומני� על, על תוואי הרכבת הקלה  6.7.1

 בכל מקרה של סתירה . על שינוייה1/ 5מ "על תוואי הקו האדו� תחול תכנית תמ. השינויי
 על שינוייה 'א/23א " יגבר הקבוע בתמ�ויה ובי� תשריט ונספח תכנית זו בעניי� ההת

  . על שינוייה בהתאמה1/ 5מ "ותמ

� בתכנית שתוכ. ת המוניהתיבח� השתלבות המתח� במערכת הסע, תכנית למתח� בינויב  6.7.2
את הצור+ בהבטחת זכויות דר+ למערכת ,  לפני אישור התכניתמוסד התכנו�יבח� , כאמור

  .הסעת המוני�

הקרקע או במפלס  מסילההתווית תותר , הכוללי� שימושי� למגורי�, באזורי� עירוניי�  6.7.3
  .למעט במעבר צמתי�, ולא תותר מסילה מוגבהת מעל פני הקרקע, הקרקעתת 
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   ברזלתוואי מסילת   6.8
   תוואי מסילת ברזל מסומ� בתשריט ובנספח התחבורה כקו בצבעי שחור ולב�

 על 23 א" תמ�תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל הוראות על תוואי מסילת הברזל יחולו 
  .שינוייה

  

  תחבורהמרכז   6.9
  מסומ� בתשריט ובנספח התחבורה כמעגל צהוב

   ראשיי� י�שימוש  6.9.1

, תחנת מוניות, תחנת אוטובוסי�, תחנת רכבתלרבות , ת נוסעי�תחנות להעלאת והורד
  .שטחי חניה לרכב פרטי וציבורי, מתקני שירות

6.9.2  �  שימושי� נוספי

  .יי�ראשמלונאות ושירותי� נילווי� לשימושי� ה, שירותי הסעדה, מסחר, משרדי�

  מיוחדותהוראות   6.9.3

, חלק�כול� או , הנושאי� הבאי�רכז התחבורה תבטיח את הכוללת תכנונו של מתכנית 
  : מוסד התכנו�על פי שיקול דעת 

  .דרכי גישה לרכב פרטי וציבורי  .א

  .חניה לרכב פרטי ולתחבורה ציבורית  .ב

  .שילוב בי� אמצעי התחבורה השוני�  .ג

  .ורוכבי אופניי�ובכלל זה לאנשי� ע� מוגבלות  דרכי גישה ומעברי� להולכי רגל  .ד

הנוספי�  יי� לשימושי�ראשחבורה תבטיח את האיזו� בי� השימושי� התכנית למרכז ת  6.9.4
  .ממתקני התחבורה לסביבה ותקבע הנחיות והוראות לצמצו� המטרדי� הסביבתיי�

יבוטל רק לאחר השלמת הקמת מרכז תחבורה , המסומ� לביטולקיי�  מרכז תחבורה  6.9.5
  .חלופי הנמצא בסמו+
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  יות הנדסיותהוראות ביחס לתשת  :7פרק 
  

  הוראות כלליות   7.1

, למעט שטח מתקני תשתית ופרוזדור תשתית הנדסית( התשתיות ההנדסיותכלל סימו�   7.1.1
מרוכז בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות ולא , ) קרקעיעודיהמסומני� ג� בתשריט 

 אלא מידע על המצב,  מהווה אישורבנספח התשתיות אינוהסימו� . י קרקעיעודבתשריט 
סימו� תשתיות הנדסיות עתידיות נועד לסמ� מגמות תכנו� ומחייב הגשת . בשטח בלבד

  .י חוק"תכנית עפ

אלא א� מתקני התשתיות ההנדסיות , לא תאושר תכנית הכוללת תשתיות הנדסיות  7.1.2
  .קרקעיי� � המופיעי� בה יהיו תת

שאי� אפשרות למק� את מוסד תכנו� באזורי� בה� שוכנע , 7.1.2 על א* האמור בסעי*  7.1.3
בתנאי והתקבל לאשר מיקומ� מעל הקרקע נית� יהיה , מתקני התשתית בתת הקרקע

  :הבאי�ההיבטי� עדה המחוזית ולאחר שנשקלו ואישור הו

  .שילוב� ע� שימושי� אחרי�  .א

  .מיקומ� במבני� סגורי�  .ב

  .אינ� מהווי� מטרדי� לשימושי� אחרי� בסביבת�  .ג

  .יהיו קטנות ככל האפשר, ל סביבת�המגבלות שיוטלו ע  .ד

תידרש הצמדת קווי התשתית ככל האפשר , בתכניות חדשות הכוללות תשתיות הנדסיות  7.1.4
תינת� העדפה בתכנו� תשתיות לתכניות , לרצועות דר+ או לרצועות תשתית אחרות

  .של יותר מרשות אחתצרכי� ל, ככל האפשר, המשלבות מספר תשתיות תו+ מת� מענה

  

  מתקני וקווי חשמל  7.2
  : הסימוני� שלהל� מסומני� בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות

  ש קיי� מסומ� כריבוע בצבע תכלת המוק* מסגרת שחורה"תחמ
  ש מוצע מסומ� כריבוע בצבע תכלת המוק* מסגרת שחורה וכולל קווי� מצטלבי� שחורי�"תחמ
  כריבוע אדו� המוק* מסגרת שחורה ג קיי� מסומ�"תחמ
  מוצע מסומ� כריבוע אדו� המוק* מסגרת שחורה וכולל קווי� מצטלבי� שחורי�ג "תחמ

  י� מקבילי�שחורוי� קושני רצועה למעבר קו מתח על מסומנת כ

, לא תאושר תכנית ולא ינת� היתר בניה לתחנת משנה להשנאת מתח עליו� למתח גבוה  7.2.1
   .אלא א� תתוכנ� כמבנה סגור

תו+ הקפדה על ניצול ,  רשאי לאשר תחנה פתוחהמוסד תכנו�ה היי, על א* האמור לעיל  7.2.2
  . ושיירשמו בהחלטתמנימוקי� , יעיל של משאב הקרקע
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  : בניה מתחת ובקרבת קווי חשמלמגבלות  7.2.3

במרחקי� לפיה� לא ינת� היתר אלא , בתכנית בקרבת קווי חשמל יקבעו מגבלות בניה
הכל ,  הקיצוני של הקו או מציר הקוילמהתמקו המשו+ אל הקרקע , המפורטי� להל�

פרט לבניני� המותרי� בשטח ,  לבניי�ביותרלבי� החלק הבולט או הקרוב , כמפורט להל�
  :למעבר קווי החשמל

 הקו מציר הקיצוני מהתיל  
 'מ 2.25 ' מ 2.00  חשמל מתח נמו+ קו  . א
  : חשמל מתח גבוהקו  . ב

   בנוי בשטח  
    פתוחבשטח  

  
  'מ 5.00

_____ 

  
  ' מ 6.50
 ' מ 8.50

   : חשמל מתח עליו�קו  . ג
   בנוי בשטח
  פתוח בשטח

 
  ' מ 9.50

_____ 

  
  ' מ 13.00
 ' מ 20.00

 ' מ 35.00 _____  חשמל מתח על קו   .ד

, נית� יהיה לחרוג מהמרחקי� המפורטי� בטבלה, גבוה ועליו�, בקווי חשמל מתח נמו+  7.2.4
  .חשמלשהתקיימה התייעצות ע� חברת הלאחר 

 בכל מקרה של הקמת בני�, ועלעליו� , גבוה, נמו+ חשמל מתח בקווי, בטבלה קבועעל א* ה  7.2.5
עוד שטח פתוח יאו שינוי ,  קו חשמל קיי�מציר'  מ50 �במרחק הקט� מ, בשטח פתוח

המרחקי� בעניי� , חברת החשמללהתייע/ ע� יש , לשטח בנוי בקרבת קווי החשמל כאמור
  .עוד כאמורי שינוי הבתכניתהחשמל לבניני� וי המינימליי� בי� קו

  

�שפכי� וקולחי  7.3  
  :הסימוני� שלהל� מסומני� בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות
  שטח לאיתור מאגר קולחי� מסומ� כקוי� אלכסוניי� סגולי� 
  מאגר קולחי� קיי� מסומ� כעיגול צהוב המוק* מסגרת שחורה

  סגול המוק* מסגרת שחורה ובתוכו ריבוע שחורמתק� טיפול מוצע קיי� מסומ� כריבוע 
 מובל שפכי� קיי� מסומ� כקו אפור המוק* מסגרת שחורה 

ושטח לאיתור מאגר , מובל שפכי� קיי� ,מתק� טיפול קיי�או מתק� טיפול מוצע   7.3.1
 על 34 א" תמ�) ביוב(המי�  יהיו בהתא� לתכנית המתאר הארצית למשק, קולחי�
  .שינוייה

תינת� התייחסות מיוחדת למניעת , או להרחבתושפכי� וקולחי� ת למתק� בתכני  7.3.2
אי� באמור בסעי*  .לטיפול בבוצה ולמניעת זהו� קרקע ומי� מהמתק�, היווצרות ריחות

  . מקו� שהדבר נדרש על פי כל די�, זה כדי לפטור מהצור+ בתסקיר השפעה על הסביבה
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  הוראות סביבתיות  :8פרק 
  

  ושיקו�טיפול , אתרי� לפינוי  8.1
  כמשולש ירוק המוק* מסגרת משולשת ירוקה בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות מסומ� 

המפורטי� להל� ואתרי� נוספי� לפינוי וטיפול המסומני�  טיפול או שיקו� של האתרי�, פינוי
פתרונות לטיפול ית שתכלול עודייוסדר באמצעות תכנית , בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות

,  הקרקע הסמוכי� לאתריעודיתו+ השתלבות ב, לשלבי הביניי� ולטווח הארו+, עי� הקיימי�במפג
  . לתכניות המתאר הארציות והמחוזיות הרלוונטיות התקפות*כפוב והכל

  אתר חיריה  8.1.1

  :ישקלו ככל האפשר ההנחיות הבאותשיקו� של האתר הטיפול וה, הפינויבמסגרת תכנו� 
מתקני  ובכלל� סולתמתקני טיפול ומיחזור פת לאתר להתכנית לאתר תאפשר תכליו

בתסקיר  התכנית תהיה מותנית .לרבות תחנת מעבר פסולת, מיחזור פסולתטיפול ו
ניקוז , למניעת מפגעי� מהאתר בנושאי ריח השפעה על הסביבה שיקבע את האמצעי�

   .חזות וביסוס, ופליטת גז

  אתר פי גלילות  8.1.2

  : האפשר ההנחיות הבאותבמסגרת התכנו� ישקלו ככל
 תכניותשור יהינו א, עוד במתח� פי גלילות או חלקוינוי יתנאי להפקדת כל תכנית לש

  .לפנוי וטפול מתקני הדלק והגז באתר הקיי�
התכנית תקבע את מועד פינוי האתר כולו ואת התכניות למניעת מפגעי� סביבתיי� 

  . ו� ובדיקות קרקעתה כולל לעני� זהו� מי, מהאתר עד פינויו ועד בכלל

 )גבעתיי��אביב �תל(ש מג
 "אתר תעו הרצליה –ש רמת השרו
 "אתר תע  8.1.3

  :א הרצליה הו–ש רמת השרו� "אתר תעתנאי לאישור תכנו� מפורט במתח� 

הכולל סקר סביבתי כולל בהתא� לרמת התכנו� , ביצוע תכנו� כולל של כלל השטח .1
 המשרד להגנת הסביבה ורשות  ובכלל�,ובהתא� לדרישות הגופי� המוסמכי�

  .המי�

 .פרוגרמה לצרכי ציבורעריכת  .2
 .מערכת הדרכי�של שלביות ביצוע קביעת  .3
 

ההנחיות  האפשר לככישקלו )  גבעתיי�–אביב �תל(ש מג� " אתר תעבמסגרת תכנו�
  : הבאות

הינו קיומ� של הוראות בתכנית , זהעוד במתח� יתנאי להפקדת כל תכנית לשינוי 
  . בא� קיימי�, קרקע ומי� וי מטרדי� ולטיפול בנושא זיהו�מאושרת לפינ

 

  ג" נתב�הגבלות בניה ושימושי קרקע   8.2
כמסומ�  2/ 4א "תממתחמי רעש מטוסי� מכוח ולתעופה ציפורי� בגי� סכנת ת ומגבל, גובהבניה למגבלות 
   בתשריט

תחול ,  קרקעיעודיעל האזורי� לגביה� חלות הגבלות בניה או הגבלות שימוש כמסומ� בתשריט 
  .על שינוייה, 4א "תמ

  

  

  



  
  א" תכנית מתאר מחוזית למחוז ת� 5מ "הוראות תמ

  31  

   זמני תעופההשד  8.3
  כסמל של מטוס על רקע ריבוע כחול בתשריט שדה תעופה זמני מסומ� 

 .לא יתאפשר המש+ שימוש בשדה התעופה הרצליה, בתו� חמש שני� מיו� אישורה של תכנית זו
צגו בפניה התנאי� המועצה הארצית תהא רשאית להארי+ את התקופה מעת לעת לאחר שהו

  .והנסיבות העדכניי� לאותה עת

8.4  �  חומרי� מסוכני

למפעלי� עתירי חומרי� מסוכני� , לא תאושר תכנית לחוות מיכלי� לחומרי� מסוכני�  8.4.1
אלא א� הוכ� והוגש למוסד התכנו� תסקיר השפעה על הסביבה וסקר , וגזאו לקווי דלק 

  . סיכוני�

הפעולות והמבני� בתכנית המוצעת ,  תאור השימושי� המותרי�תכנית כאמור תכלול את  8.4.2
יבי� יוהסיכוני� הנגזרי� מכ+ וכ� הוראות בדבר אמצעי ומרחקי הבטיחות המתח

  .ככל המשתמע מסקר הסיכוני�, מהשימושי� המוצעי� בתכנית

הגנת הסביבה רשאי המשרד ל, 8.4.1על פי תכנית כמפורט בסעי* בעת מת� היתר בניה   8.4.3
בא� הוצא מסמ+ כזה בחמש השני� , או סקר סיכוני�/פטור מהגשת תסקיר השפעה ול

  .שקדמו ליו� מת� ההיתר

  ניקוז מי נגר עילי  8.5

מוסד תכנו� יכול לפתור תכנית . בכל תכנית מקומית יוצג פתרו� לניקוז ושימור מי נגר   8.5.1
  . � קרקע ומי תהו�למעט בשטחי� בה� קיי� חשש לזיהו, בעלת השפעה זניחה מחובה זו

   .15% �בהיק* שלא יפחת משטחי� חדירי מי�  בתכנית מקומית תובטח הותרת    8.5.2

  .  על שינוייה4/ב/ 34א "מי הנגר העילי יטופלו בהתא� לקבוע בתמ   8.5.3

  תחו� פשט הצפה  8.6
  חומי�כקווי� אלכסוניי� בנספח תשתיות והנחיות סביבתיות שטחי� בפשט הצפה מסומני� 

  

תופקד רק לאחר שצור* , 3/ב/ 34א "המסומני� בתמ ההצפה יתכנית החלה בתחו� פשט  8.6.1
והתקיימו לגביה כל הוראות , לה נספח ניקוז וניתנה חוות דעת רשות הניקוז המוסמכת

  .א"התמ

רשאי להורות על העברת הבקשה להתייעצות ע� רשות , הד� בבקשה להיתר, מוסד תכנו�   8.6.2
  . ת הניקוזנחל הירקו� ורשו

  ניצול חומרי כרייה  8.7

הנוצרי� אגב , ישקול אפשרות ניצול משאב החול או הקרקע, הד� בתכנית מקומית, מוסד תכנו�
  .ביצוע התכנית
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8.8  �  זיהו� קרקע ומי

יקבע , מוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית החלה באזור בו קיי� חשש לזיהו� קרקע   8.8.1
 או ,ות המי� שבתחו� התכניתרבאויר ובמקו, בקרקעהוראות לעניי� בדיקת מזהמי� 

, בסקר מזהמי� ובתכניות לטיפול בקרקעמוסד התכנו� ישקול ליווי התכנית . בסמו+ לה
  .במי� ובאויר

 בתחומי רדיוס מג� להגנה על ות חל� בארות מי� או שה�ת שבתחומות מקומיותכני   8.8.2
  .  מניעת פגיעה וזיהו� מקורות מי�יכללו הוראות כל די� המבטיחות, קידוחי מי שתיה

  

  בניה ירוקה   8.9

, כיצד נית� לשלב בתכנו� בניה אקולוגית ירוקהמוסד תכנו� יבח� , י�בתכנו� אזורי בינוי חדש
ייעול וחיסכו� השימוש באנרגיה ומער+ טיפול מתקד� , לרבות שימוש חסכוני במי� ומיחזור�

  . לרבות מיחזור, בפסולת

  

  עודפי עפר ובוצה , לת בניהטיפול בפסו  8.10

מוסד תכנו� הד� בתכנית מקומית העתידה ליצור פסולת בהיקפי� ניכרי� או תכנית   8.10.1
יקבע , או טיפול בבוצה/החלה על שטח שבמסגרתו נדרשת הריסה בהיקפי� ניכרי� ו

או /לרבות הקמת תחנת מעבר זמנית לפסולת לסוגיה ו, סוגי הפסולתתנאי� לטיפול בכל 
  . בתחומי התכנית, כשימוש זמני, למיו� הפסולתתחנה

חזור יתחול חובת מיו� ומ, ק" מ1000  היק* ההריסה עולה על�בתכניות מקומיות בה  8.10.2
כולה או , לפטור מחובה זוהיה רשאי מוסד התכנו� י.  לפחות50%הפסולת בהיק* של 

  .לאחר שקיי� התיעצות ע� המשרד להגנת הסביבה, מקצתה
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  הוראות כלליות  : 9פרק 
  

   והוראות גמישות סטיות מותרות,רמת דיוק התכנית   9.1

, שאינו מאפשר דיוק מבחינת האיתור, סטיות הנובעות מקנה המידה של התשריט  9.1.1
ואי� תהיינה מותרות , ומחמת התנאי� הטופוגרפיי� של השטח, מבחינת גודל השטח

  .תכנית זולראות בכ+ שינוי ל

 אינו מהווה איתור מדויק ויש לראות בו מגמה כללית מסמכי התכניתבסימו� הסמלי�   9.1.2
  . מקומיתגודלו וגבולותיו יקבעו בתכנית, מיקומו המדויק. לאיתורו הרצוי של השימוש

מטעמי� מיוחדי� שיירשמו בהחלטתה בהתייחס , ועדה המחוזית תהיה רשאיתוה  9.1.3
 : בשינוי תכנית זו במקרי� הבאי� +אשר תכנית מקומית ללא צורל, לעקרונות תכנית זו

  .הגדלת השטח המיועד למוסדות ציבור ולשטחי� פתוחי�  .א

 .לאזור עירוני בדגש מגורי�, לסוגיה� תעסוקה יעוד קרקע מאזורישינוי   .ב

 .שינוי תוואי דר+ עורקית מטרופולינית  .ג

 .שינוי תוואי פרוזדור תשתית הנדסית  .ד

 . י�ש"ותחמחשמל ביטול או הוספת קווי מתח , שינוי  .ה

 .מרכז תחבורהביטול או הוספת , שינוי  .ו

   .קבועה בהוראות תכנית זוה וראת גמישות אחרת כדי לגרוע מה9.1.3אי� באמור בסעי*    9.1.4

  

   מקומיות ויחס לתכניות אחרותתכניותחובת עריכת   9.2

כל עוד לא אושר , משו� מת� אישור לתכנו� הכלול בתשריטי�, אי� בתכנית זו כשלעצמה  9.2.1
יהיה צור+ לנקוט לגבי , תוק* לתכנו� זההתכנו� בתכנית אחרת על פי החוק ועל מנת לתת 

  . בהליכי� הנדרשי� על פי כל די�, כל תכנית

אלא על פי , תכנית זו ולא יותר שימוש בקרקע או בבני� על פיה לא ינת� היתר בניה על פי  9.2.2
  .פורטתמ תכנית

 שינוי ההוולא ת, ישות שנקבעו בתכנית מתאר ארציתהוראות הגמ תכנית שתאושר על פי  9.2.3
  .לתכנית זו

, 2 / 5מ "תמ, במקרה של סתירה בי� תכנית זו לבי� תכנית מתאר מחוזית לפארק הירקו�    9.2.4
/ 5מ "ותמ, 2/ 5מ "יגברו הוראות תמ, 3 / 5מ "תמ, ותכנית מתאר מחוזית לפארק איילו�

ופוליניות הקבועות בתכנית זו בתחו� החופ* למעט בכל הנוגע לדרכי� עורקיות מטר, 3
  .2/ 5מ "לתמ

  

  תכניותפקיעת    9.3

לפיה זכויות  ,הוראה בתכנית תשקול קביעת ,בעת שהיא דנה בתכנית, עדה המחוזיתוהו
, או כל חלק מה�, או כל חלק מה� וזכויות השימוש הקבועות, הבניה הקבועות בתכנית

  .� לא נוצלו עד לאותו מועדבא, � התקופה שתקבע בתכניתויבוטלו בת
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9.4  
  נספחי התכנו

יכללו , להל�  נקבע כי יש לצר* את נספחי התכנו� המפורטי�ושב, בכל מקו� בתכנית זו  9.4.1
מוסד אלא א� קבע , נושאי� המפורטי� לציד� /תכניות /אות� נספחי� את המסמכי�

  . ירשמו בהחלטתוימטעמי� מיוחדי� אשר , אחרתהתכנו� 

יהיה , ")נספחי תכנו�" :להל�(נספחי תכנו� � של הכנתנדרש ו מקו� בתכנית זו שבבכל   9.4.2
או חלק , הכנת כל נספחי התכנו� המפורטי� באותה הוראהמלפטור  רשאי התכנו� מוסד

או לדרוש נספחי תכנו� /בנספחי� אלו וו את דרישותי היה רשאי להגדיר מחדשימה� וכ� 
מטעמי� , ו נספחי� יהיו מחייבי� ואילו מנחי�או להגדיר אל/ואו נוספי� /אחרי� ו
  . ויירשמו בהחלטתשמיוחדי� 

9.4.3  �  :נספחי התכנו
 ה

  נספח בינוי עירוני  9.4.3.1

. המראה את השתלבות מתח� התכנו� במרק� העירוני הסמו+, תיתכנית כלל
עיצוב חזיתות ורחובות , התכנית תכלול תכנית מבני� עיקריי� ושטחי� ציבוריי�

רוכבי אופניי� והולכי , מבט עיקריות וצירי תנועת רכב מבטי� מזוויות, י�עיקרי
  . רגל

  נספח פיתוח ועיצוב נופי   9.4.3.2

כולל מער+ צירי , הכוללת השתלבות הבינוי במתח�, תכנית על גבי מפת מדידה
 והשתלבות המגרש ע� מער+ השטחי� והולכי רגל רוכבי אופניי�, ת רכבתנוע

פיתוח ועיצוב השטחי� הציבוריי� . � במרחב העירוני הסמו+הציבוריי� הפתוחי
  .והפרטיי� הפתוחי�

רוכבי שבילי , מדרכות, כיכרות ורחבות ציבוריות, התכנית תכלול שטחי ריצו*
,  שטחי גינו�,דרכי שירות וגישות לחניות, כבישי� ראשיי�, אופניי� והולכי רגל

  . הולכי רגלרוכבי אופניי� , כבמבטי� מצירי� ראשיי� לתנועת ר, חזיתות, חתכי�

  נספח תחבורה   9.4.3.3

תכנית כללית המראה את השתלבות המתח� במערכות תנועה ותחבורה עירוניות 
  . קיימת ומתוכננתהסעת המוני� ומערכת 

חתכי , גישות לחניות, התכנית תפרט את מער+ הכבישי� הראשיי� והמשניי�
אומד� , הסעת המוני�מערכת ציבורית ונגישות למערכות תחבורה , כבישי� ומעברי�

נפחי תנועה וחניה הנובעי� מהתכנית המוצעת וכושר נשיאה של המערכות 
  .כולל מערכות תחבורה ציבורית, המתוכננות והקיימות

  נספח סביבתי  9.4.3.4

ניתוח הרגישויות הנופיות של , השפעות גומלי� בי� התכנית לסביבתה הנספח יכלול
פירוט האמצעי� הדרושי� לשמירת המרק� הקיי� או וו* ערכי טבע ונ, האזור

  . למניעת השפעות שליליות

  נספח תשתיות  9.4.3.5

כולל התייחסות , תכנית המוצעתהמסמ+ המפרט את הביקוש לתשתיות הנובע מ
  .צע תשתיות קיי� ואמצעי� נדרשי� להשלמת התשתיות הנדרשותילה

  אקלימי נספח  9.4.3.6

שלכות ולמידת ההתאמה של הבינוי המוצע ופריסת מסמ+ הכולל התייחסות לה
 טמפרטורה והצללה, לחות, לרבות כיווני הרוח, לתנאי האקלי�, שימושי הקרקע

השלכות אקלימיות של הבניה המוצעת על הסביבה ודרכי הפתרו� המוצעות ובחינת 
  .למיזעור השפעות שליליות
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  הוראות מעבר   9.5

 עדה המחוזיתות הורשאי,  תחילתה של תכנית זותכנית שהוחלט על הפקדתה לפני  9.5.1
פורס� למת� תלא  אול�. תכנית זו א* א� אינה תואמת הוראות, להחליט על אישורה

וזית דיו� בתכנית לאחר אישורה של המחועדה ו תכנית כאמור אלא א� כ� קיימה התוק*
  .ירשמויונתנה אישורה בנימוקי� ש, תכנית זו

 של תכנית אישורה  לפנימקומית שפורסמה למת� תוק*תכנית , ועל א* האמור בתכנית ז  9.5.2
היתה . שאר בתוקפה והוראותיה גוברותי ת9.5.1או שאושרה מכוח הוראת סעי* , זו

נית� יהיה לאשר תכנית , הוצאת היתרי בניה מכוחה מותנה באישורה של תכנית מפורטת
  .9.5.1פי סעי* מפורטת התואמת אותה בתנאי שהתקיי� דיו� בתכנית המפורטת ל

עוד הנוכחי שלו על פי תכנית בת תוק* או שאי� יעודו אינו זהה לישטח שעל פי תכנית זו   9.5.3
  .עודו מכח כניסתה לתוק* של תכנית זוילא יחול שינוי ב, לגביו תכנית בת תוק* כלל

  

  

9.6   
  סעי. מערכת הבטחו

טחי� הסגורי� ש, דרת� בחוקמתקני� בטחוניי� כהג �" שטחי� בטחוניי�"בתכנית זו   9.6.1
שטחי� לגביה� הוטלו מגבלות על פי , 1945, )ו�רשעת חי(בצו סגירה מכוח תקנות ההגנה 

' לפי פרק ו, החלטה של ועדה למתקני� בטחוניי� או ועדת הערר למתקני� בטחוניי�
  .לחוק

 ה� לא כפי שיהיו מעת לעת ואול�, * זה יחולו על כל השטחי� הבטחוניי�יהוראות סע  9.6.2
שנסגר לאחר , 1945, )שעת חירו�(יחולו על שטח סגור בצו סגירה מכח תקנות ההגנה 

כניסתה לתוק* של תכנית זו אלא א� כ� ניתנה הודעה על כ+ בצירו* הצו והמפה הנלווית 
הנוגעות בדבר או א� קבע ,  המקומיתועדהו המחוזית ולעדהוואליו למועצה הארצית ול

עדה וועדה המחוזית ולוול, ייבי� שלא לתת למועצה הארציתל שטעמי בטחו� מח"הרמטכ
בכל מקרה של סתירה בי� הוראות סעי* זה לבי� . המקומית המתאימות הודעה כאמור

  .יגברו הוראות סעי* זה, הוראות אחרות בתכנית זו

 :יחולו על שטחי� בטחוניי� הוראות אלה, בנוס* לאמור בכל הוראה בתכנית זו  9.6.3

או פעולה מטע� או לצורכי  כל שימוש מותרי�, י כהגדרתו בחוקבמתק� בטחונ .1
לחוק ' ובלבד שהאישור נית� לפי פרק ו, מערכת הביטחו� או שלוחותיה או באישור�

  .ב"התו

החלה על שטחי� , לפי תכנית זו, לרבות תכנית מפורטת, א תופקד כל תכניתל .2
המחוזית לתכנו� ובניה  הועדוהבטחו� ב שר  אלא לאחר התייעצות ע� נציג, בטחוניי�

 ").נציג שר הבטחו�: "להל�(

לא יינת� היתר ולא יבוצעו עבודה או שימוש ,  לעיל)1( קט� בכפו* לאמור בסעי* .3
י אישור בכתב של "אלא עפ, על פי כל תכנית שתוכ� על פי תכנית זו, בשטח בטחוני

 .נציג שר הבטחו� ובכפו* לתנאי� ולמגבלות שיקבעו על ידו

 ועדהו נית� יהיה לערור בפני ה לעיל)3(קט� יג שר הבטחו� לפי סעי* על החלטת נצ .4
 למתקני� בטחוניי� הגו* המוסמ+ לתת ועדהוהיתה ה. למתקני� בטחוניי� במחוז

  . ידו� הערר בפני ועדת הערר למתקני� בטחוניי�, את ההיתר המבוקש



  
  א" תכנית מתאר מחוזית למחוז ת� 5מ "הוראות תמ

  36  

ו על א הודיע נציג שר הבטחו� בועדות המחוזיות לתכנו� ובניה על עמדתו אל .5
מפורטי�  יו� מהמועדי� ה60בתו+ , )3(ו  )2(קטני� כאמור לעיל בסעיפי� , החלטתו

 או, רשאי מוסד התכנו� הנוגע בדבר להפקיד את התכנית,  שלהל�'ב� ו'בסעיפי� א
  :לפי העניי�,  בניההיתר� להחליט על מת

ית או לגבי תכנ , מהמועד בו התבקשה התייחסותו�  לעיל)2(קט� לעני� סעי*   .א
דיו� שהתקיי�  של נשלח לו פרוטוקול ועדה המחוזית מהמועד בווה בסמכות

  .לפי המוקד� מביניה�, המחוזית לגבי התכנית ועדהובמליאת ה

  .שר הבטחו� מועד בו התבקש אישורו של נציגה � לעיל)3 (קט�לעני� סעי*   .ב

אי� בכ+ , ל לעי)2(קט� לפי סעי*  הופקדה תכנית מבלי שקוימה התייעצות כנדרש   .ג
התייעצות  א� לא קוימה, על א* האמור. החלטת ההפקדה כדי לפגוע בתוק*

שר הבטחו� בתו+ תקופת ההפקדה   ודרש זאת נציג לעיל)2(  קט�כאמור בסעי*
מצא . הבטחו� התכנו� שהחליט על ההפקדה דיו� בעמדת נציג שר יקיי� מוסד

לא קיבל . נה בהתא�התכנית יורה על תיקו מוסד התכנו� שיש מקו� לתק� את
נוספת להגשת  התכנו� את עמדת נציג שר הבטחו� יקבע לו תקופה מוסד

 .התנגדות לתכנית

 . לעיל)3(קט� שבסעי*  תכלול ההוראה, 9.6.3 *ל תכנית שתופקד לפי סעיכ  .ד

בחוק להתנגד לתכנית  אי� באמור בסעי* זה כדי לגרוע מכל רשות הנתונה  .ה
 .שהופקדה

לשנות שטחי� בטחוניי� או תחומיה�  ת תכנית זו ובתשריטיה כדי לבטל אואי� בהוראו  9.6.4
ובכלל זה הוראות , ואי� בה� כדי לבטל או לשנות הוראות, ואת ההוראות החלות בה�

וכ� אי� , בכל שטח שעליו חלה התכנית, לחוק' על פי פרק ו, שינוי והגבלות שימוש שהוטלו
  .לחוק'  בטחוני כשמשמעותו בפרק ו�בה� כדי לגרוע מההוראות החלות על מתק

או אישור לגבי יצירת שטחי� בטחוניי� /קביעה ו, אי� בתכנית זו כדי למנוע מת� אכרזה  9.6.5
 .חדשי� על ידי הגופי� המוסמכי� לעשות כ� ובהתא� להוראות כל די�

אי� בהוראות התכנית כדי לשנות הסכמי� בנוגע לשטחי� בטחוניי� אשר נית� היתר   9.6.6
ותנאי ההיתר וההסכמי� יעמדו בתוקפ� כל עוד לא , שימוש בה� מאת מערכת הבטחו�ל

  .חדל השטח כולו מלהיות שטח בטחוני
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  בקרה ועדכו
 התכנית , הוראות מעקב   9.7

  דיו
 בהתקדמות ביצוע התכנית  9.7.1

ת נדרשות ועדה המחוזית תדו� אחת לשנה בהתקדמות ביצוע התכנית ותמלי/ על פעולווה
  .או לעדכונה/לקידומה ו

  דיווח למועצה הארצית  9.7.2

ועדה המחוזית תדווח אחת לשנתיי� לפחות למועצה הארצית על התקדמות הביצוע וה
  .ככל שיידרש,  התכניתעדכו�של הוראות התכנית ותמלי/ בפניה על 

  ועדת משנה למעקב ובקרה  9.7.3

 חברי� ובינה� 5בועדת המשנה יהיו . ועדה המחוזית תמנה ועדת משנה למעקב ובקרהוה
  .מתכנ� המחוז

  :תפקידי ועדת המשנה יהיו

  .ועדה המחוזית ולמועצה הארצית על התקדמות ביצוע תכנית זוולדווח ל  .א

  .ועדה המחוזית והמועצה הארצית על הצור+ בעדכו� תכנית זוולהמלי/ בפני ה  .ב

  
  ותועדות המקומיוועדה המחוזית והוחובת דיווח ה  9.7.4

ועדה המחוזית ויגישו ה, ועדה המחוזית בהתקדמות ביצוע התכניתולקראת הדיו� ב
והועדות המקומיות שבתחו� המחוז לועדת המעקב והבקרה די� וחשבו� מפורט על 

מסמכי המעקב . בהתייחס לביצועה של תכנית זו, הפעולות אשר נעשו בתקופה אשר חלפה
  :שיוגשו ידונו בי� היתר בנושאי� הבאי�

  .פיתוח ושימור השטחי� הפתוחי�  .א

  .� ההמוניתפיתוח מערכת הסע  .ב

פיתוח מתחמי בינוי עירוניי� חדשי� והיק* פוטנציאל עתודות הקרקע בה� למגורי�   .ג
  .ולתעסוקה

כלל לרבות הצגת פרוגרמה כוללת , �קידו� תכניות להתחדשות עירונית וקידו� ביצוע  .ד
  . ישובית לנושא זה

  .5כניות מתאר מקומיות בהתא� לפרק קידו� הכנת ת  .ה

  .תת קרקעיבמרחב הקידו� הכנת תכניות עירוניות לבניה   .ו

  .קידו� מדיניות עירונית לחניה  .ז

  .קידו� הכנת תכניות עירוניות או רובעיות לבניה גבוהה  .ח

 .קידו� ביצוע הסדר מערכות החשמל במחוז  .ט

  מת
 תוק. לתכנית בכפו. למסמכי המעקב  9.7.5

בכפו* לממצאי מסמכי ,  מקומיתעדה המחוזית מוסמכת להתנות מת� תוק* לתכניתווה
  .המעקב

  


