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 16/01/2018תאריך: 

 
 

  רבקה בראזי  לכבוד ה"ה:
  כתובת המבקש:

 

   
 קרית אילוןשכונה: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 קעתאור הקר
 מ"ר 41303 שטח רשום:  28  :  חלקה    6867  גוש: 

 
 
 
 

 
 

  2037חלקה ארעית: 
       

 
 

 כתובת הנכס עליו מבוקש המידע:
 

 חולון  ישוב:
         18  מס' בית:      פיכמן יעקב   רחוב:   

 

  קרית אילון שכונה: 

 
 

 מגרש פינתי סוג חזית: 

 
 
 

    529ח / מגרש:   תב"ע קובעת             888מגרש:  

 
 

 
 
 

 מ"ר 47970    -כשטח המגרש:  
 טבלת שטחיםסוג שטח:  
 
         529ח /  מתכנית:     מכון טכנולוגי -חינוך גבוה  יעוד: 

 
 

 
 
 

 הערות לחלקה:

 
 פרוט שטחי בניה עפ"י תכניות : 1   
 

 מ"ר 2400/א :  שטח עיקרי      529ח/מק/ 
 

 מ"ר 1900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 4300סה"כ  לתכנית                       
 

 מ"ר 2800/ב :  שטח עיקרי      529ח/מק/ 
 

 מ"ר  900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 3700סה"כ לתכנית                        
 

 מ"ר 7370/ג :    שטח עיקרי    529ח/מק/ 
 

  עיריית חולוןעיריית חולון
  ת לתכנון ולבניהת לתכנון ולבניההועדה המקומיהועדה המקומי

  5837358373חולון, חולון,   11, ת.ד. , ת.ד. 5858רח' ויצמן רח' ויצמן 
  0303--50170445017044פקס: פקס:   0303--50274855027485טלפון: טלפון: 

  בקשה למתן מידע נדרש להיתרבקשה למתן מידע נדרש להיתר
א'א'  119119ערוכה על פי תקנות התכנון והבניה סעיף ערוכה על פי תקנות התכנון והבניה סעיף 
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 מ"ר 4900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 12270סה"כ לתכנית                        
 
 /א חלה על החלקה.71תת"ל/ 2   
 

 יש לעיין בתשריט. -קיימת הפקעה  
 

 7629וט הפרסומים: לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( מילק 7-ו 5הפקעה לפי סעיפים  
 

 .28.11.17מתאריך:  
 

 נדרש תיאום עם נת"ע. 
 
 
 
 

 יחס לחלקות אחרות:

 
 529ח / מתכנית:   284  חלקה:  6746גוש:   ל  חלקות מפוצלות 

 
 529ח / מתכנית:   1    חלקה:  7174גוש:   ל  חלקות מפוצלות 

 
    
 
 
 

 התראות לחלקה:

 
 ]מתכנית: [ מכון טכנולוגי חולון   

 
 [529ח / ]מתכנית:  בנין המשטרה מסומן בתשריט להריסה   
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 כניות בתוקף:ת
 

 תוקף .י.פ פרסום תוקף פרסום הפקדה שם תכנית תכניתמס' 

     
            

קו  -רכבת קלה  -/א 71תתל/ / א 71תתל / 
 ירוק מתחם דרומי

 23/05/2017 7510 

            

הנחיות מרחביות לעבודות  א13הנחיות / 
ומבנים הפטורים מהיתר 

 ד'145לפי סעיף 

 19/07/2016 2016/10 

            

הנחיות מרחביות לפי סע'  13הנחיות / 
ד' לחוק התכנון והבניה 145

 1965 -התשכ"ה

 22/07/2014 2014/9 

            

תכנית מתאר ארצית  10/ ד /  10תמא / 
 למתקנים פוטו וולטאיים

 17/01/2011 6189 

            

תוכנית מתאר ארצית  4א / 23תמא / 
למערכת תחבורה עתירת 

 נוסעים

 12/08/2010 6121 

            

 5824 26/06/2008 08/11/2007 תוכנית מפלס הגג 23/  1ח / 
            

מכון אקדמאי טכנולוגי  1/ ג /  529ח / מק / 
מעונות ומרכז  Mבנין  -חולון

 סטודנטים

02/07/2006 30/10/2006 5592 

            

מכון אקדמי טכנולוגי חולון  1/ ב /  529ח / מק / 
 ( לעיצובLמבנין ) -

26/04/2006 20/07/2006 5557 

            

 -המכון האקדמי הטכנולוגי  / ג 529ח / מק / 
 " M" -מבנה מעונות

17/11/2005 08/03/2006   * 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  / ב 529ח / מק / 
 " L"-בנין לעיצוב -חולון

17/11/2005 08/03/2006 5503 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  529ח / 
 חולון

20/08/2007 11/08/2005 6073 

            

/א מתקני שידור 36תמא/ / א 36תמא / 
 קטנים

 02/05/2002 1739 

            

 4644 17/05/1998 04/12/1997 מרתפים 15/  1ח / 
            

 4559 25/05/1997  2000נתב"ג  2/  4תמא / 
            

 4015 11/06/1992 19/02/1981 קרית פנחס אילון 300ח / 
            

 4000 07/05/1992 25/06/1989 קרית פנחס אילון / א 1/  300ח / 
            

 596 23/04/1958 04/10/1956 תכנית המתאר חולון 1ח / 
 

 
 

 
 
 

 תכניות בתכנון:
 

 י.פ./החלטה תאריך שלב שלב שם תכנית  תכניתמס' 
           

  30/07/2017 קבלת תכנית -)א( 62ס. רח' שנקר -תוכנית אב 505-0554964
           

  21/08/2014 קבלת תכנית -)א( 62ס. תוכנית מתאר חולון 2030ח / 
 
 

 
  

 

 77פרסום לפי   אין

 78פרסום לפי   אין
 

  



 4 

 

 זכויות בניה לפי שטח נטו עפ"י תכניות בתוקף:
 

 
 

 [529]מתכנית: ח /       מס' קומות
 
 

  )כמצוין בנספח הבינוי(  Mא. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בבנין      
  קומות. 12יהיה          
  קומות. 8ב. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בשאר המבנים יהיה      

 
 

 [529]מתכנית: ח /       גובה הבנין/המבנה
 
 

  )כמצוין בנספח הבינוי(  Mא. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בבנין      
  קומות. 12יהיה          
  קומות. 8ב. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בשאר המבנים יהיה      

  (.14.3.2)בכפוף להוראות סעיף          
  מ'  כולל קומת ביניים )בשטח מירבי 7.2ג. קומת הקרקע תהיה בגובה מירבי של       

  משטח קומת הקרקע(  שלא תחשב במניין הקומות. 40%עד          
  בתקנון, ניצול מס' הקומות המירבי מותנה בכך שהמבנה 14.3.2ד. עפ"י סעיף      

  ית.מ' מגבולות התכנ 25המוצע יהיה מרוחק          
  קומות(, לא יעלה 3ה. מבנים בתחום המכון )הגובלים במבני מגורים בגובה של עד      

  קומות. 5גובהם על          
  קומות(, יהא 3 -ו. מבנים בתחום המכון )הגובלים במבני מגורים הגבוהים מ     

  ת.קומות יותר מן הבנין הגבוה הגובל בתכני  2הגובה המירבי של המבנה         
 
 

 [529]מתכנית: ח /  אחוז 90   - קרקעיות-תכסית הקומות התת
 
 

  90%קרקעיים לא תעלה על -א. תכסית שטחי השרות והחניה התת     
  לתכנית המתאר. 15משטח המגרש. עפ"י תיקון          
  לפחות( ישאר לא מבונה, על מנת לאפשר 10%ב. יתרת שטח המגרש )     

  נטיעות וחילחול נגר עילי למי תהום.          
 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 0   - סה"כ שטח בניה
 
 

  על פי הפרוט שלהלן :     
  מ"ר. 75,600א. שטחים עיקריים מעל ומתחת לקרקע :        
  מ"ר. 15,120ב. שטחי שרות מעל לקרקע                  :        
  מ"ר. 90,720ג. סה"כ  א' + ב'                                  :        
  מ"ר.  42,840ד. שטחי חניה ושרות תת קרקעיים        :        
  מ"ר. 133,560ה. סה"כ שטח לבניה                           :        

 
 

 [300]מתכנית: ח /  מ"ר 9270   - סה"כ שטח בניה קיים
 
 

  עפ"י הפרוט שלהלן:     
     ----------------  
  מ"ר.  1370בנין רובינשטיין        
  מ"ר.  1130בנין מרגלית             
  מ"ר.   220בנין קפיטריה           
  מ"ר.   240פרסום + כיתות       
  מ"ר.  3180בנין גולומב              
  מ"ר.  1520בנין אילון                
  מ"ר.  1610בנין משטרה            

 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 75600   - סה"כ שטח עיקרי
 
 

  סה"כ שטחים עיקריים למכון הטכנולוגי חולון, מעל ומתחת למפלס פני הקרקע.     
 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 15120   - קרקעיים-שטחי שרות על
 

 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 42840   - קרקעיים-שטחי שרות תת
 
 

  קרקעיים.-שטחי חניה ושרות תת     
 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - דרישות תקן החניה
 
 

  מ"ר מתוך 33,070א. תקן החניה לזכויות הבניה המאושרות )שטח עיקרי      
  מ"ר שטח עיקרי. 50מ"ר עיקרי ושרות(, יהיה חניה אחת לכל   38,360          
  ב. תקן החניה לתוספת הזכויות יהיה עפ"י התקן הארצי התקף בעת הוצאת     
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  היתרי בניה. ובכל מקרה יהיה תקן מקסימום.         
  הופיין ג. עם הקמת תשתית מסילתית לרכבת הקלה ברחוב פיכמן ו/או ברחוב     

  יחושבו מקומות החניה הדרושים עפ"י תקן מוטה רכבת קלה, כפי שיאושר         
  ויהיה בתוקף.          
  ד. סימון התוואי המתוכנן של הרכבת הקלה בנספח התנועה יהיה  עפ"י     

  .5/4תמ"מ/         
  5/4ה. ביצוע והקמת תוואי המסילה עבור הרכבת הקלה יהיה עפ"י תממ/     

  שבהכנה.          
  14.5ו.  תותר הקמת מרתפי חניה בבנינים, עפ"י קווי הבנין המפורטים בסעיף      

  בהוראות התכנית.         
  ים.ז. החניה במפלס הקרקע תשרת את ציבור הסטודנטים, באי המכון והתושב     

  החניה הנ"ל תהיה בכל שעות היממה ומוארת.         
  בכל מקרה כמות החניה לא תפחת מהקיים היום.         
  (, יוקם מרתף חניה תת קרקעיMח. בשלב הקמת מבנה מעונות הסטודנטים )     

  קרקעיים העתידיים. עפ"י תכנית הבינוי-ויתוכנן חיבור נוסף לחניונים התת          
  בשלבים.במסגרת ההיתר לבנין ינתנו פתרונות לחניות אשר מתבטלות.          

  שלבי -ט.  בשלב ב' של בניית מתחם המכון הטכנולוגי )כמתואר בנספח הבינוי      
  הביצו(, באם יתאפשר מעבר קרקעי של רכב בין מגרשי החניה העיליים שיתפקדו          
  ויציאה אחת בלבד לשני מגרשי החניה, באישור בשלב זה, תתאפשר כניסה          
  מהנדס/ת  העיר.          
  י.  במהלך הבניה במתחם, תובטח נגישות לכל המבנים הקיימים במתחם, אשר     

  תאושר ע"י מחלקת התנועה של העירייה.         
  יא. בתחום התכנית יוקצו שטחים עיליים לחניית אופניים אשר יסומנו כתנאי     

  להיתריבניה למבנים בתחום התכנית.          
  יב. חניה לאופנועים תהיה בחניון הרכב הזמני העל קרקעי ותעבור אל חניון הרכב     

  קרקעי.-קרקעי לכשיבנה ותותר אך ורק בחניה התת-התת          
 
 
 

 קווי בנין
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 4   - קו בנין צפוני
 
 

  מ'. 4.0א. קו הבנין לכיוון  צפון ברחוב גולומב יהיה      
  מ'. 8.0ב. קו הבנין לאורך הבתים ברחוב רחל,      
  מ'. 4.0רחל  -ג. קו הבנין לכיוון צפון במפגש הרחובות גולומב      

 
 

 [529מתכנית: ח / ] מ"ר 0   - קו בנין דרומי
 
 

  מ'. 0.0א. קו הבנין לכיוון דרום ברח' הופיין יהיה      
  מ' 3.6מ', קו הבנין יהיה  7.2ב. במפלס הקרקע עד גובה בנין מירבי של      

  )מגבלה זו אינה חלה על עמודים, מעקות וקירות, ככל שידרשו(..         
 
 

 [529: ח / ]מתכנית מ"ר 5   - קו בנין מזרחי
 
 

  מ'. 5.0א. קו הבנין לכיוון מזרח ברח' פיכמן יהיה      
  מ'. 8.6מ' קו הבנין יהיה  7.2ב. במפלס הקרקע ד גובה מירבי      

  )מגבלה זו אינה חלה על עמודים, מעקות וקירות, ככל שידרשו(.         
  מ'. 4.0ג. קו הבנין ברחוב טשרניחובסקי יהיה      

 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ"ר 4   - קו בנין מערבי
 
 

  מ'. 4.0א. קו הבנין לכיוון מערב ברח' ביאליק  יהיה      
  מ'. 8.0ב. לאורך הבתים שברחוב ביאליק הגובלים בתכנית      

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - רישום זיקת הנאה
 
 

  השטח הצבוע בתשריט בפסים אלכסוניים בצבע ירוק כהה, הוא שטח     
  שיעודו "תחום זיקת הנאה לטובת מנבר הולכי רגל, כלי רכב ותשתיות".     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הערה לטבלת זכויות
 
 

  א. זכויות הבניה לכל מבנה תהיינה בגוף נספח הבינוי ושלבי הביצוע.     
  ב. ניתן יהיה להעביר זכויות בניה לשטחים בין מבנים ובלבד שסה"כ     

  השטחים בתחום התכנית לא יעלה על המותר עפ"י התכנית.         
  ג. העברת הזכויות של שטחים עקריים יכולה להיות בגבולות של עד     

         20% .  
  בתחום התכנית.ד. לאחר כל בקשה להיתר, יערך מאזן שטחי בניה      
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  ה. סטייה מהעקרון הנ"ל תהווה סטייה ניכרת.     
  ו. שטחי המקלטים ו/או המרחבים המוגנים יחושבו עפ"י הנחיות פיקוד     

  העורף.        
  ז. עם הפעלת הרכבת הקלה הלכה למעשה בסמיכות למכון, תתאפשר     

  וסף לשטחים העיקרייםהמרת שטחי חניה לשטחים עקריים אשר יהיו בנ        
  שנקבעו בתכנית זו בכפוף לתקנות התכנון והבניה )היתר, תנאיו ואגרות(        
  , ובלבד שיוקצו מקומות חניה עפ"י התקן הקיים באותה עת ולהנחת1970        
  דעת    מהנדס/ת העיר.        
  קומות 2א. קומת מגורים או לחילופין משרדים מעל קומת חנויות + תוספת של      

  .1/528לשימוש משרדים בלבד, מכח תכנית ח/         
  ב. תוספת קומות נוספות מעבר לאמור לעיל, תהווה סטיה ניכרת.     

 
 
 

 מרתפים
 

 [529]מתכנית: ח /   2   - מספר קומות מרתף
 
 

  הועדה המקומית תהא רשאית להתיר קומות מרתף נוספות אם תמצא לנכון     
  לצרכי חניה בלבד.     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3.50   - גובה קומת מרתף עליונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת המרתף 3.5א. גובה קומת המרתף העליונה לא יעלה על      
  ועד לתחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.        
  ב. הועדה המקומית רשאית להתיר בהמלצת מהנדס/ת העיר בניית קומת מרתף     

  עליונה בגובה הגבוה מהאמור לעיל, במידה וקומת מרתף זו משמשת גם         
  לפריקה וטעינה למשאיות, מתקני כפל חניה, ומתקני מיזוג אויר.         

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3   - גובה קומת מרתף תחתונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת 3.0גובה קומת המרתף התחתונה לא יעלה על      
  המרתף ועד תחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  מ' 0   - קווי בנין לקומת/ות מרתף
 
 

  מ'. 5.0בכיוון צפון   :  לאורך הבתים שברחוב רחל      
  מ'. 5.0בכיוון דרום  :  רחוב הופיין      
  מ'. 5.0בכיוון מזרח :  רחוב פיכמן      

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /       הוראות ותנאים להיתר בניה למרתף
 
 

  א. תנאי למתן היתרי בניה בכל היעודים שבהם יבנה מרתף, תהיה הגשת תכנית     
  פיתוח חצרות וגינון לכל המגרש, שתוכן עפ"י דרישות מהנדס/ת העיר או מי         
  שימונה מטעמו ויאושר על ידו.         
  הב. מבקש ההיתר יהיה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת פגיע     

  ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים, באישור מהנדס/ת העיר.         
 
 
 

 קומת גג
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות למתקנים טכניים על הגג
 
 

  א. הוראות התכנית מתייחסות רק למבנים שלא יועדו למגורים בתכניות     
  מאושרות קודמות.         
  ב. אין זכויות בניה מתוקף תכנית זו.     
  מ' מדוד מפני רצפת 5.0ג. גובה המבנים והמתקנים בגגות שטוחים לא יעלה על      

  הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן/המבנה .         
  במקרים מיוחדים יהיה מהנדס/ת העיר רשאי לאשר גובה החורג מהגובה הנ"ל.        
  מ' ממעקה הגג החיצוני וישולבו בגג המבנה 1.5ד. המתקנים יהיו בנסיגה של      

  כך שיוסתרו מן המדרכה הנגדית לבנין, ולא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים         
  מ'. 1.5 -הסמוכים. תותר במקרים מיוחדים נסיגה של פחות מ         
  וש הקמת מסתור להסתרת  המתקניםה  מהנדס/ת העיר רשאי להתיר או לדר     

  שעל הגג כתנאי למתן היתר לבניה על הגג.         
 
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  מ' 5   - גובה מירבי למתקנים על הגג
 
 

  מ', מדוד מרצפת הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן. 5.0עד      
 
 

 [23/  1: ח / ]מתכנית כן    - קווי נסיגה למתקנים טכניים
 
 

  קווי הנסיגה למתקנים טכניים על הגג יהיו כלהלן :     
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  מ' 1.50קו קדמי או פינתי  :       
  מ' 1.50קו צדדי ימני         :       
  מ' 1.50קו צדדי שמאלי     :       
  מ' 1.50קו אחורי              :       
  חריגה מקווי הבנין הנ"ל תהיה רק באישור מהנדס/ת העיר.     

 
 
 

 נספחים
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - בניה בשלבים
 
 

  בניה בשלבים :     
  א. כל שלב בניה יהווה שלמות אדריכלית ויאושר ע"י מהנדס/ת העיר.     
  ב. על שלב בניה יתן פתרון לנגישות חניה ופריקה באישור מחלקת התנועה.     
  ג. למשטרה הזכות לפעול בשטח המסומן בתכנית "נספח הבינוי שלבי ביצוע"     

  מבלי לפגוע בזכויותיה, בשטחה, בחניה, בצרכיה ובתפעולה השוטף, וכל         
  ת המשטרה מראש.שינוי במצב זה מותנה בקבלת הסכמ         
  או Jלא תפונה המשטרה ולא יבנה בשטח המשטרה או בחלק משטחה בנין          
  כל מבנה אחר, עד שתתקבל הסכמה מלאה של המשטרה.         
  לא תהיה כל פגיעה בצרכיה 529בעת ההוצאה לפועל של הבינוי על פי תכנית ח/         
  ף של הפעילויות המבוצעות בשטח המסומןשל המשטרה ו/או בתפעול השוט         
  בתכנית " נספח הבינוי שלבי ביצוע".         

 
 
 

 הנחיות/הוראות/הערות
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - 4/א/23תנאים למתן היתר לפי תמא/
 
 

  ! 4א/23*** תנאי למתן היתר בניה יהיה תאום עם הרשות המוסמכת עפ"י תמא/     
 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות פיתוח ונוף
 
 

  . הנחיות כלליות :1      
  א. במגרשי חניה על קרקעיים, ינטעו עצים להצללה, לפי מפתח של עץ אחד     

  על כל ששה מקומות חניה. ביצוע מגרשי החניה יהיה תנאי לאישור איכלוס          
  .L -ו Oבנינים            
  ב. תכנית ניקוז וחילחול תשולב בתכנית הפיתוח והגינון ובתאום עימה.     
  ג. תכניות הפיתוח והגינון על כל שלביה שתוכן ע"י אדריכל נוף מטעם יזם התכנית     

  תאושר ע"י מנהל אגף גנים ונוף של עיריית חולון.         
  ן ברחוב פיכמן והופיין וכןתכנית הפיתוח תכלול גם את המדרכות סביב המכו        
  התיחסות לכניסה למכון, רחוב יעל.        
  ד. כניסות לרכב חרום ושרות תוגדרנה בנספחי התכנית ובנספח התנועה והחניה.     

  השערים יקבעו בהתאם ובאישור מכבי אש. רחבות כיבוי האש תהיינה בתחום         
  מהנדס/ת העיר ומכבי אש.המגרש ובתחום המדרכות באישור          
  ה. שילוב נטיעות וגינון מעל תקרות המרתפים על גבי שכבת אדמה גננית בגובה     

  מ' על מנת לאפשר נטיעות. 0.8 -שלא יפחת מ         
  ו.  פינוי האשפה יהיה עפ"י תקנות התכנון והבניה ומפרטי הביצוע העירוניים      

  באישור מהנדס/ת העיר.         
  ז.  פתרון איוורור טבעי ו/או מתחלף למרתפי החניה עפ"י הקרטריונים     

  הבטיחותיים  של כיבוי אש עפ"י הקרטריונים הסביבתיים של העירייה כמפורט         
  לתקנון. 23בסעיף          
  המיועד לשפ"פ, תוכנה תכניות פיתוח מפורטת ע"י יזם התכנית 777ח. למגרש      
  בתאום ובאישור הועדה המקומית.         
  . רחבת כניסה ראשית ומבנה שער :2      
  א.בשטח הפרטי הפתוח בפינת הרחובות הופיין ופיכמן, תבוצע רחכת כניסה      

  מ'. ההרחבה תהיה תחומה ע"י 50-35  -להולכי רגל במידות שלא יפחתו מ         
  מסומן בנספח הבינוי( ותשתלב עםממערב )כ 11מצפון מבנה  Mמבנה          
  הבנינים הנ"ל.במרווח בין המבנים הנ"ל תמוקם הכניסה הראשית למכון.         
  מ' בצפון ובמערב 10 -הרחבה תפותח בשלב ראשון בכל שטחה למעט רצועה של כ         
  שטח הרצועה הנ"ל יפותח ויגונן במינימום הנדרש עד לתחילת הבניה של בנינים         
         M   הגובלים בה  1 -ו  
  לאחר השלמת בניית שני הבנינים הנ"ל, יושלם פיתוח הרחבה ברצועה הנ"ל.         
  ר הועדהתכניות הפיתוח של הרחבה יוכנו ע"י המכון בשני שלבי פיתוח לאישו         
  המקומית לתכנון ולבניה.         
  ב. הבניה והתחזוקה של רחבת הכניסה למכון, תהיה ע"ח ובאחריות יזם התכנית,     
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  המכון הטכנולוגי חולון.         
  החלל המרכזי : -. חצר הקמפוס 3      
  )כמסומן בנספח הבינוי O, M, ,, Q ,  ,11 ,12 ,.13א. החלל בין המבנים       

  יתוכנן במלואו או בשלבים עפ"י התקדמות הבניה.          
  ב. בחלל המרכזי תותר הקמת אלמנטי הצללה, פרגולות ועמודי תאורה.     
  . שטחים פתוחים בגבול התכנית :4      
  בגבול התכנית יהיו מגוננים או מרוצפים עפ"י הנדרש. א. השטחים הפתוחים     
  ב. בגבול המגרש יוקמו גדרות, שערים ופתחים ככל שידרשו. מיקום הגדר עפ"י     

  נספח הבינוי. במקומות שיהיה ניתן ישמשו המבנים בגבול הקמפוס כחיץ במקום         
  גדר.         
  מ'. תרשם זיקת הנאה לציבור 5.0 -ה בג. לאורך רחוב פיכמן תורחב המדרכ     

  כמסומן בתשריט.         
  ד. המדרכה לאורך רחוב פיכמן תושלם בשלב הראשון עד גבול תחנת המשטרה.     

  לאחר פינוי המשטרה תושלם הרחבת המדרכה.         
  מ'. תרשם זיקת הנאה למעבר לציבור 5.0 -ה. לאורך רחוב הופיין תורחב הדרך ב     

  כמסומן בתשריט.   ,13 ,12 ,11מ' מעבר לקו הבנין בתחום המבנים   3.0ברוחב          
  עד תחילת הקמת הקו האדום )רק"ל( ברחוב הופיין, ניתן יהיה להשתמש בשטח         
  זה לצרכי המכון הטכנולוגי חולון ובלבד שכל השימושים בשטח זה יתואמו עם         
  סמכת לענין הרק"ל.הרשות המו         
  ו. המדרכה ברחוב הופיין תבוצע במלואה בשלב הראשון.      

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הוראות לגבי רצועת הרכבת הקלה
 
 

  א. לא תותר הנחת תשתיות בתחום המיועד לתוואי הרכבת הקלה אלא לאחר     
  שיתבצע תאום עם הרשות המוסמכת לענין הרק"ל בשלב תכניות ההיתר.         
  ב. בחזית הגובלת עם תוואי הרק"ל, ברחוב פיכמן במפלס הקרקע, תותר הקמת     

  מ' מתחת למפלס הקרקע. 5.0 -עוגנים זמניים בלבד, בעומק אשר לא יפחת מ         
  כיין שחרור העוגנים הזמניים או שליפתם. כלבתום הביצוע יוודאו הקבלן והז         
  האמור לעיל יבוצע בתאום עם נת"ע.         
  ג. בעת הקמת העוגנים, יש לקחת בחשבון את מעבר הרק"ל בסמיכות בכל הקשור     

  לזרמים תועים וקורוזיה, ע"י שימוש בעוגנים מבודדים.         
  קבועים לעבר רחוב הופיין. ד. לא תותר קביעת עוגנים זמניים או     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות לתשתיות
 
 

  מים :     
  אספקת מים תהיה מהרשת העירונית בשתי נקודות אספקה שיוקצו לשם כך.     
  ביוב :     
  א. כל המבנים והמתקנים בשטח התכנית יחוברו למערכת הביוב העירונית.     
  ב. דרך הולכת הביוב, מתקני האיסוף, הטיהור וכל הכרוך בכך, יבוצעו עפ"י     

  תכנית התשתיות הנלוות לתכנית זו ויהיו טעונים אישור הועדה המקומית,         
  משרד הבריאות וכל רשות מוסמכת.         
  והדחתעיריית חולון רשאית לדרוש שימוש חוזר במים "אפורים" להשקיית          
  אסלות בתחום התכנית.         
  ניקוז :     
  א. תוכן תכנית ניקוז לכל השטח, פיתוח השטח יעשה באופן שישלב את ניקוז     

  השטח עם מערכת הניקוז הטבעית, להחדרה מקומית, תוך מניעת כניסת מי         
  גשם למערכת הביוב וצמצום ככל הניתן של הכנסת מי גשם למערכת העירונית.         
  ב. עד פיתוח מערכת הניקוז לאורך רח' הופיין לא תותר בניית או סלילת השטח     

  שמשמש כאגם ויסות למי החורף בצמוד למבנים ברח' רחל.         
  חשמל תקשורת ותאורה :     
  קרקעית-שמל תהיה מרשת חברת החשמל דרך תחנת הזנה תתא. אספקת הח     

  בלבד.         
  בחיבור אחד לכל המתחם. 2222ב. המכון יקבל הזנת מתח גבוה      
  ג. במבנים השונים ישולבו תחנות השנאה פנימיות אשר תחוברנה ותספקנה את     

  דרישות החשמל למתקנים השונים.         
  בקשה להיתר בשטח התכנית לבוא בדברים עם מהנדס החשמלד. על מגיש ה     

  המתכנו לפני הגשת הבקשה לועדה המקומית לצורך תאום בדבר היתרי חפירה         
  לתכנון ולצורך  תאום בדבר היתרי חפירה לתכנון ולצורך אספקת חשמל למבנים         
  השונים.         
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  לי חשמל תת קרקעיים אלא רק לאחר קבלתה. אין לחפור מעל או בקרבת כב     
  אישור והסכמת מחברת החשמל והמתכנו.         
  איסור בניה מתחת ובקרבת קווי חשמל :     
  .2222א. לא ינתן היתר בניה למבנה או לחלקים ממנו ע"ג קו מתח גבוה      
  שמלב. הזנת חח"י או קווי מתח גבוה פרטיים תעשה בתאום מול חברת הח     

  והמתכנן.         
  ג. במידה וידרש, תבוצע העתקת קווי המתח הגבוה ע"ח המזמין.     

  מרחק בניה מקווי מתח גבוה :        
  מ'. 2.0מקו חשמל מתח נמוך עד         
  מ'. 3.0עד  2222מקו חשמל מ"ג         
  בלבד. 2222במתחם אין קווי מתח עליון והזנת חח"י המתואמת הינה         
  תאום תחנות השנאה פרטיות :     
  תחנות השנאה אשר תוקמנה תהיינה פנימיות בשטח התכנית בתוך המבנים. על     
  היזם להקצות לחברת החשמל שטח להתקנת מיכל מדידה וארון מונים, לרבות     
  שה וזכות מעבר אפשרית להנחת כבלי חברת החשמל התת קרקעייםשביל גי     
  למתחם.לכביש הגישה תוקנה זכות מעבר וגישה חופשית לרכב של חברת החשמל     
  בכל שעותהיממה. שטח מיכל מדידה וארון מניה מתח גבוה חח"י יועבר לזכות     
  חברת החשמל.     
  תקשורת בזק וטל"כ :     
  קרקעיים בלבד.-בכל המתחם תשתיות בזק, טל"כ ומחשבים יהיו תת     
  התרי חפירה מבזק וטל"כ :     
  בשטח מעבר כבלי בזק וטל"כ הזנה ראשית, אין לחפור מעל או בקרבת הכבלים     
  אלא רק לאחר קבלת היתרי חפירה ובהסכמה מחברת בזק וחברת הכבלים.     
  מ' וזאת רק לאחר 2.2וי בזק הזנה ראשית, אלא במרחק של אין לחפור בקרבת קו     
  קבלת אישורים מתאימים מחברת בזק וחברת הכבלים.     
  תאורת המתחם :     
  קרקעיים.-כל עמודי התאורה במתחם יוזנו ע"י כבלי הזנה תת     
  לא יותקנו פנסים מדגמים העלולים לגרום לסינוור הנהגים ברכב בכבישים     
  ראשיים.     

  כללי :     
  קרקעיות בתאום ובאישור מינהל התשתיות בעירייה-כל התשתיות תהיינה תת     
  במסגרת הבקשה להיתר בניה.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - 4תנאים למתן טופס 
 
 

  יהיה : 4תנאי למתן טופס      
  א. השלמת ביצוע כל התנאים להוצאת היתרי בניה כמפורט בתקנון.     
  ב. תנאי לאיכלוס מבנה מעונות הסטודנטים יהיה רישום בפועל של הערת     

  אזהרה בדבר האיסור בהפרדה קניינית והחובה בבעלות אחת על המעונות.         
 
 

 [529: ח / ]מתכנית כן    - תנאי/ים לקבלת תעודת גמר
 
 

  תנאי לקבלת תעודת גמריהיה השלמת הנטיעות לאורך הגבולות הפנימיים     
  של המתחם )בפרט בגבול המערבי(, עפ"י הנחיות מנהל אגף גנים ונוף של     
  עיריית חולון. כמו כן ביצוע תכנית פיתוח הדופן לכיכר הכניסה ופיתוח המדרכה.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות/הגבלות אקוסטיות
 
 

  א. יש להימנע ממיקום פונקציות המקרינות רעש חריג בסמוך למבני מגורים     
  או בסמוך לפונקציות אחרות במתחם הרגישות לרעש.          
  ב. בשלב התכנון המפורט יש להכין דו"ח אקוסטי על ידי יועץ לאקוסטיקה.     
  ג. התכנון האקוסטי יתן מענה גם לרעש הנובע ממיזוג אויר, מתחבורה, כולל     

  קרקעיים ומפעילות המכון ויוכיח עמידה בדרישות-אזורי הכניסה לחניונים התת         
  התקנות למניעת מפגעים.         
  ( יבטיח הגנה מרעש התחבורה.Mד. תכנון מבני המעונות )     
  ה. לא תותר הקמת סדנאות, אלא בתוך מבנים בתחום התכנית.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הוראות מיוחדות
 
 

  תותר פעילות של גלריות/סטודיו שתהיינה פתוחות לקהל ובעלות חזיתות     
  שקופות ככל שניתן ועפ"י צרכי המכון, במבנים שלאורך רח' הופיין.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הוראות עיצוב
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  תוכן תכנית עיצוב אדריכלי לכל בנין בתחום התכנית, ואישורה ע"י הועדה     
  המקומית יהיה תנאי למתן היתרי בניה.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הוראות מעבר
 
 

  לחוק : 178הוראות מעבר לפי סעיף      
  השטח המשמש את המשטרה כמסומן ב"נספחהבינוי שלבי הביצוע", ימשיך     
  לשמש לאותה מטרה עד שהמשטרה תחליט מרצונה ובהסכמה מלאה להתפנות     
  מהמתחם ועד בכלל.     
  לאחר מכן, יעודו של השטח שיתפנה יהיה בנין ציבורי מיוחד לשימוש מכון     
  אקדמי טכנולוגי, על כל השימושים והתכליות כמצוין בהוראות התכנית סעיף     
  .תובטח חניה לבאי המשטרה בסמוך לשטחה עד לפינויה.2.1.1      

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - תנאים למתן היתר בניה
 
 

  היתרי בניה ינתנו ע"י הועדה המקומית עפ"י תכנית זו לאחר אישורה     
  ועפ"י התנאים הבאים :     
  א. היתרי בניה ינתנו לאחר השלמת תכניות מפורטות לפתרון ביוב ואישורן     

  ע"י נציגי משרד הבריאות ואיכות הסביבה. התכניות תכלולנה שלבי ביצוע         
  שיבטיחו כי פתרון הביוב יעשה בד בבד עם ביצוע עבודות הפיתוח והבניה         
  היה השלמת מובל התיעול לאורך רח'  K. J. J. 2תנאי להקמת מבנים            
  הופיין ע"י העירייה.         
  ב. תאום עם הרשות המוסמכת לענין הרק"ל.     
  ג.. היתרי בניה ינתנו לאחר קבלת אישור העברת פסולת בניה לאתר מוסדר.     
  לנושא הגישות לחניות לרכב שרות וחרום ד. אישור מחלקת התנועה של העירייה     

  ולרכב תיפעולי. מספר החניות יהיה כמפורט בנספח התנועה והחניה כמפורט         
  22.3 -ו  22.2בסעיפים          
  ה. ההיתר הראשון שיוצא במתחם יכלול פיתוח קפיטריה בתוך המתחם + הגשת     

  העל קרקעיות לאורך רחוב הופיין. בקשה לקבלת היתר לבניית החניות         
  החניה תהיה מגוננת ותבטיח הפרדה והסדרי תנועה בטיחותיים למעבר כלי         
  רכב במהלך הבניה אל אתרי הבניה + הגשת בקשה לקבלת היתר לבניית         
  ככר הכניסה בפינת הרחובות הופיין ופיכמן + בקשה לקבלת היתר להקמת         
  תיחום המתחם באלמנט אדריכלי שיאושר ע"י מהנדס/ת העיר + הכשרת         

  להלן. 19.4מגרש חניה ברחוב רחל כמפורט בסעיף          
  הביצוע יהיה במקביל לגמר הבניה. החניה הנ"ל תשרת גם את דיירי הסביבה         
  עד לסיום שלב א'.         
  שלבי ביצוע ( -ג' )כמתואר בנספח בינוי  -וו.  תנאי להיתר בניה בשלבים ב'       

  מ"ר(, יהיה ביצוע הרחבה של קטע 38,360לבנינים מעבר לזכויות המאושרות )         
  מ' בין רח' פיכמן לרח' ויצמן. אםעד למועד הוצאת 400רח' הופיין באורך של          
  רה לבין עיריית חולוןהיתרי הבניה לשלב זה לא תהא הסכמה בין משרד התחבו         
  ביחס לביצוע ההרחבה, יתאפשר שינוי בתנאים לשלבי הביצוע באישור הועדה         
  המחוזית.         
  תוספת של -שלבי ביצוע( -ז. תנאי להיתר בניה בשלב ג' )כמתואר בנספח בינוי     

  מ"ר מעבר לזכויות הבניה של שלב א', מותנה בביצוע הרחבה נוספת של 7000          
  אילת. הרחבה זו תבוצע לכל המאוחר עד מתן -רח' הופיין בין הרחובות ויצמן          
  היתר איכלוס למבנים בשלב זה.         
  מ"ר שטחים כוללים 20,0000 -ח. תנאי להוצאת היתר בניה בשלב הסופי ל     

  אחרונים בתחום התכנית, מותנים בהפעלת הרכבת הקלה )הקו הירוק( בסמוך         
  למתחם,כפי שנקבע בתקנות. או בהעדר תקנות, באישור לענין זה מיו"ר הועדה         
  המחוזית.         
  הגורמים המקצועיים הרלוונטיים בעיריית חולון, לרבות מחלקתט. אישור      

  התנועה, מחלקת המים, ביוב, תיעול וניקוז, אגף גנים ונוף, היחידה לאיכות         
  הסביבה, מנהל הפרויקטים הסביבתיים ואישור מה"ע וכל אישור אחר אשר         
  ידרש ע"י הועדה המקומית.         
  ם זיקת הנאה להולכי רגל, תשתיות וכלי רכב בכל השטחים הכולליםי.  רישו     

  זיקת הנאה כמסומן בתשריט. זיקת הנאה לכלי רכב בכניסה לחניונים ובכניסות         
  לרכב שרות וחירום בלבד.          
  יא. מומלץ לבדוק הצללות של הבנינים לטובת הפרויקט עצמו.     
  )מעונות( לפני פינוי המשטרה, תועתקנה Mבניה לבנין יב. באם יוצא היתר      

  ע"י המכון למקום אחר בתחום המכון Mהחניות שנמצאות היום בתחום בנין           
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  לטובת באי המשטרה..גודל החניון לא יפחת מהחניה הקיימת היום.          
  יכמן ופיתוח לאורךההיתר הראשון שיוצא, יכלול תכנון הככר בפינת הופיין פ          
  הרחובות הופיין ופיכמן, כולל נטיעות באישור מהנדס/ת העיר.          
  יג. הכנת תכנית עיצוב אדריכלי לבנין ותכנית פיתוח על שלביה, שתאושר ע"י     

  מהנדס/ת העיר.          
  קרוביםהיתר הבניה לכל בנין יכלול את חלקו היחסי בפיתוח השטח והסביבה ה         
  לו.פיתוח גישות לקפיטריה בתוך המתחם יהיה תנאי להיתר בניה לבניני מדעים         
         (O( עיצוב ,)L( ומעונות הסטודנטים ,)M.)  
  (Lיד. הריסת ופינוי הקרוואנים המסומנים להריסה, עם השלמת שלד בנין עיצוב )     

  חודשים מתחילת העבודה במתחם, הקצר מבין השניים.  בתקופת 6 או תוך            
  הבניה ישמשו הקרוואנים לאחסנה בלבד.          
  טו. סלילת כל מגרשי החניה וסימון מקומות החניה כמפורט בנספח החניה.     
  יה הזמניים ינתנוטז. מתן פתרונות חניה זמניים לכל שלבי העבודה. פתרונות החנ     

  בתוך תחומי המגרש או במגרשים סמוכים באישור מהנדס/ת העיר.           
 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות לחומרי גמר
 
 

  א. חזיתות המבנים יחופו בחומרים עמידים לאורך זמן, באישור הועדה     
  המקומית. לא יותר חיפוי ו/או ציפוי בחומרי גלם מתכלים ובעלי קיום קצר.         
  ב. לא יותרו חומרי כיסוי לגגות כגון רעפים או חומרים מתכלים אחרים.     

  גגות המבנים יהיו מרוצפים ותותר בניית מבני עזר למתקנים הנדסיים, שרותים         
  מטבחונים וכד', פרגולות הצללה, גינון וכד' לשימוש הסטודנטים וסגל המכון.         
  ג. כל מבני העזר ישתלבו ויהוו חלק אינטגרלי מהמבנה העיקרי ויבנו מחומרים     

  תואמים לו.         
 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הוראות תנועה וחניה
 
 

  החניה תהיה בתחומי התכנית ומקומות החניה יסומנו בבקשה להיתר.     
  לא תותר חניה במקומות שלא הוסדרו לכך מראש וללא מתן פתרון נגישות     
  במהלך הבניה במתחם.)לכל הבנינים הקיימים במתחם(, אשר יאושר ע"י     
  מחלקת התנועה בעירייה.     

 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות סביבתיות ואיכות הסביבה
 
 

  א. באם תוקמנה אנטנות לשידור למטרת לימודי תקשורת בלבד, יש לבדוק נושא     
  הקרינה ע"י מומחה.          
  לא תוקמנה אנטנות סלולריות נוספות בתחום התכנית.          
  ב. תנאי לאישור תכניות הבניה בהצגת תכנון מערכות קולטי אדים, ספיגת ריחות     

  וארובות )בתי אוכל ו/או מערכת טרומית אחרת ו/או מערכות טרמית אחרות ו/או          
  סדנאות המשתמשות בחומרים נדיפים ו/או רעילים וכד'(.         
  נן מערכת לטיפול בזיהום אויר.קרקעיים תתוכ-ג.  בכל החניונים התת     
  ד. בתחום התכנית יותרו איחסון, אצירה, פינוי, שימוש וכד' של חומרים רעילים     

  בכמות קטנה מהנדרש ב"היתר רעלים".         
  ה. איסוף ופינוי תמיסות משומשות של פיתוח, ואיסור הזרמתן למערכת הביוב     

  העירונית.         
  ו. המכון יעמוד בהנחיות להזרמת תמלוחות שמקורן בחילופי יונים וכביסות.     
  ז. יש לתכנן את המתחם המוצע כך שיעמוד בקרטריונים של תכנון משמר מים     

  (.15% -)פוטנציאל ההחדרה הוא כ        
  ח. יותר שימוש במים אפורים לפי השימושים המותרים מעת לעת ע"י משרד     
  הבריאות. יש לבצע טיפול קדם בשפכים טרם הגעתם למערכת הביוב, בהתאם         

  למקור ועל פי ההנחיות הבאות :         
  חיבור מערכת השפכים במתקני המזון העתידיים למפרידי שומן. -         
  התקנת מתקני הפרדה לחול וגבס על גבי צינורות איסוף השפכים של הסדנאות -         
  לפני הזרמתם למערכת הביוב המרכזית.           
  איסוף שמן לאחר שימוש ופינויו ע"י חברה למיחזור. -         
  ט. יש להכין חוות דעת של יועץ לאיכות הסביבה לאישור היחידה לאיכות     

  הסביבה בעיריית חולון.         
  פסולת ואישורים ע"י מנהלי.  תאום עקרונות התפעול והארגון של פינוי ה     

  הפרויקטים הסביבתיים של עיריית חולון. העקרונות יכללו פתרונות לפינוי         
  אצירת הפסולת מתוך המתחם, אל נקודות האצירה המרכזיות שמהן מתבצע         
  הפינוי העירוני.         
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  יא. יש להעסיק יועץ בטיחות מבנים לפרויקט.     
  יב. בתכליות הטעונות אישור עסק יותאם התכנון והבקשה להיתר לדרישות     

  ותקנות העירייה.          
 
 

 [529]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות למתקנים טכניים/הנדסיים
 
 

  לא תותר התקנת צנרת גלויה על קירות חיצוניים של בנינים ולא תותר הבלטתם     
  של מתקנים טכניים מעבר לקו החזית של הבנין אלא עפ"י תכנית לאישור מהנדס     
  העיר או לחילופין עם חיפוי המהווה חלק אורגני של המבנה.     
  מתקנים שידרשו בתחום השטחים הפתוחים כגון : רמפות כניסה ויציאה     
  שקייה ו/או חשמללמרתפים, פתחי איוורור, סככות צל, משאבות, מערכות ה     
  ותקשורת, ישולבו באופן אינטגרלי בתכנית הפיתוח והגינון, בכפוף לאישורו של     
  מהנדס העיר.     
  על כל אלה לא תחולנה מגבלות קווי בנין.     

 
 

 [1]מתכנית: ח /       הנחיות למדידת ק. בנין לחזיתות
 
 

  ככלל קווי הבנין בחזיתות הפונות לרחוב ימדדו מגבול  זכות הדרך, למעט  מקרים     
  בהם נקבע בתקנון  ו/או  סומן בתשריט התכנית  ו/או  בתשריט הבינוי אחרת.     

 
 

 א[13]מתכנית: הנחיות /  כן    - תנאים.לעבודות הפטורות מהיתר
 
 

  א : תנאים מרחביים לענין עבודות ומבנים הפטורים מהיתר13הנחיות מס'      
  את התנאים 22/07/14. הועדה המקומית חולון אישרה בישיבתה מתאריך 1     

  )א( לתקנות התכנון והבניה )עבודות3הבאים הבאים כפי שנקבעו בסעיף          
  )להלן התקנות(.  2014 -ומבנים הפטורים מהיתר(  התשע"ד          
  . תנאים אלה חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי חולון2     

  יום  מעת פרסומם בעיתונות. 30         
  . בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתכניות בנין עיר, תגברנה הוראות3     
  תכניות בנין העיר. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה להוראות החוק,         

  יגבר האמור בהוראות החוק. בהעדר הנחיה בתכניות בנין עיר יחולו ההנחיות ב         
  מסמך זה.         
  . מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לעת. יודגש כי על המשתמשים במסמך זה לבחון4     

  פן עצמאי ולוודא כי הינו פועל בהתאם לקובץ ההנחיות המרחביות המעודכן.באו         
  . תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר1     

  פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות 1.1         
  ות שנקבעושנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהורא               
  במסמך זה. הפטור הינו רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות               
  הללו.               
  מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר, נדרש לברר קודם בועדה,               
  מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.               
  ניתן להעזר באתר ההנדסה העירוני. לענין זה               

  העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע )בעל הקרקע, חוכר, משכיר וכד'( 1.2         
  או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת               
  ה )אם יש כאלה(בהסכמת בעלי הענין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבוד               
  לפי כל דין.               

  יש לודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה  1.3         
  בפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר, אינו פוטר את                
  שיו.מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק כלפי מע                

  דיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על עבודה פטורה מהיתר יכול שיעשה גם  1.4         
  בדרך מקוונת ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים :                
  . הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים במערכת רישוי זמין.1                 
  . צרוף אישורים עפ"י התקנות יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת.2                 

  המוסד ישמור ברשותו את עותק המקור של האישור שצורף.                     
  אין פטור מהיתר. –במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור   1.5         
  . גדרות ושערים2     

  תומךגדר וקיר   2.1        
  לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות:               
  מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר, וגובהו של קיר 1.5גובהה של גדר לא יעלה על                
  מ'. 1.0תמך לא יעלה ה על               
  התמך , המעקה יהיה מסוג סורג מתכתבאם יש צורך במעקה בטיחותי מעל קיר               
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  . גובה מעקה1142)שלבים אנכיים( המורכב על כל חלקיו על פי תקן ישראל מס'               
  מ'. 1.10הסורג יהיה               
  הקמתם לא תותר בחזית הבניין הפונה ל"חזית ראשית" : לרחוב, לשטח ציבורי              
  דרך, מבנה ציבורי , שבילים ומעברים ציבוריים(. פארק,              
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות             
  הערכות לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת קרקעיות             
  קיימות,             
  , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.בגישה אליהם              
  הגדר תיבנה כולה בתחום המגרש אלא אם התקבלה הסכמה מפורשת של השכן             
  לבניה בתחומו.             
  .4273יש להתאימה לתקן ישראלי מס'   -לגבי גדר פלדה              
  ין , בחלק מאזור התעשייה ובתכניותבקריית פנחס אילון ובקרית יצחק רב   2.1.1             

  נקודתיות כמפורט להלן, הגדרות ייבנו על פי הוראות התכנית / פרטים                        
  בחוברות  הבינוי והפיתוח המצורפות לתכניות:                        
  (1/ א ) 1/  300ח/                         
  / ב 3/  300ח/                         
  / ג 3/  300ח/                         
  / ד 3/  300ח/                         
  60ח/ מק /                         
  61ח/ מק /                         
  4/   370ח/                         
  501ח/                        
  3/152ח/                        
  603ח/                        

  אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש  2.1.2            
  לבנות את הגדר מבלוקים או בטון בחיפוי טיח, או בחיפוי אבן )טבעית או                       
  מלאכותית( משני צדדיה כולל קופינג , או מחומרים קלים כגון עץ ומתכת                       

  צבועה בצבע נוגד חלודה ובלבד שהגדר תהיה עמידה ויציבה, ולא תהווה                       
  סכנה או הפרעה.                       

  בית" של הגדרות בחזיתיש להתאים את הגדרות המתוכננות ל"שפה העיצו  2.1.3             
  (2.1ראשית. )הגדרה לחזית ראשית ראה בסעיף                        

  לא תותר בניית גדרות פח, בכל צורת עיבוד, ) גדרות זמניות סביב אתר  2.1.4             
  מ' מחייבות קבלת היתר בניה(. 2בניה, במהלך תקופת הבניה בגובה                         

  בכל מקום בה לא הוגדר בתכנית בניין עיר , גובה הגדר במגרשי מגורים   2.1.5             
  בנין שבו יש למעלה משלוש דירות( תותר הקמת –לבניה רוויה )בניה רוויה                        
  רשת בגובה ס"מ גדר חיה מעל או גדר סורג / 70ס"מ +  50גדר בגובה של                         
  ס"מ. 120                        

  גדר המוקמת בידי רשות מקומית :  2.2     
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות            
  מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות:            
  מ' מפני הקרקע בשני 2.5בהה לא יעלה על היא תוקם ע"י הרשות המקומית וגו            
  צדי הגדר.            
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות            
  הערכות  לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת            
  קרקעיות קיימות,            
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.            

  שער, או מחסום כניסה לחניה :  2.3     
  יש לשים לב כי מדובר בשערים בלבד. הקמת גדרות בחזית לרחוב אינה כלולה            
  בפטור וטעונה היתר בניה.            
  לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על            
  הדרישות הבאות:            
  .21.03חלק  900מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך לפי תקן             
  המחסום או השער ייבנו בתחום המגרש, ולא יבלטו ממנו החוצה גם כאשר הם            
  פתוחים;            
  הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה;            
  התכניות המפורטות הבאות כוללות פרטי שערים מחייבים בקריית פנחס 2.3.1            

  אילון ובקרית יצחק רבין :                      
  1/א/1/300ח/                      
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  2/א/1/300ח/                      
  4/370ח/                      
  60ח/מק/                      
  61ח/מק/                      

  בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד או  2.3.2           
  מחסום חניה אחד ברוחב הדרוש לרכב אחד.                     

  במגרש הכולל בניה רוויה יותר שער / מחסום המשרת את  הכניסה לכל  2.3.3           
  הדיירים באותו בניין , ברוחב הדרוש למעבר שני רכבים בו זמנית.                     

  ביחידת דיור אחת או בבניה רוויה,  שער החניה יהיה עשוי מתכת מגולוונת  2.3.4           
  וצבועה בתנור או מתכת משולבת עם עץ ו"השפה העיצובית"  שלו תהיה                     

  תואמת לזו של הגדר הפונה ל"חזית הראשית": פרט השער יהיה דומה או                     
  זהה לפרט שער הכניסה לבית/ שערים לגומחות לאצירת אשפה / פילר חשמל                     
  או אחר אם קיים. גובהו והגוון שלו יהיה זהה לגובה הגדר הפונה לרחוב אשר                     
  אושרה בהיתר.                     
  2.3בבניה רוויה ניתן להתקין מחסום זרוע חשמלי בתנאים המפורטים בסעיף                      

  . גגונים וסככות :3     
  גגונים וסוככים :     3.1          

  לא יידרש היתר לגגונים, סככות צל ולסוככים אם הם עונים על הדרישות                    
  הבאות:                   

  מטר מקיר המבנה אליו הם צמודים; 2.0-הם בולטים לא יותר מ•                 
  50זה(, במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר מאשר סוכך מתקפל )מרקי•                 

  ס"מ;                   
  במבני ציבור , בגינות ציבוריות, שבילים ומעברים ציבוריים:•                 

  סככת צל, שאיננה צמודה למבנה, תהיה בנויה מעמודים וביניהם פרוש אריג.                  
  מטר, ומשקל אריג הקירוי לא יעלה על 5.0עמודים יהיה עד  2ק בין כל המרח                  
  מטר. 3.0ק"ג/מטר רבוע. גובה הקרוי לא יעלה על  3.5                  
  מ"ר, יש לדווח לוועדה 20אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך עולה על                   
  בטופס המיועד לכך )באינטרנט   ( המקומית על בנייתו,                  
  יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך                  
  וגנים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.                  
  כויות בניהלמען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש ז  3.1.1                  

  עודפות. הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש. יש  להתעדכן                            
  במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות בניה.                            

  מ' בין 1תירו לפחות יש לוודא כי גגון או סוכך שנבנים באזורי מגורים יו  3.1.2                  
  מ' מגבול המגרש 3-הקצה שלהם לבין גבול המגרש הצידי והאחורי, ו                            
  הקדמי, הפונה לדרך.                            

  רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב הכניסה שעליה הוא מגן  3.1.3                  
  מ' מקיר המבנה. 2.0 -ועומקו כאמור, לא יהיה יותר מ                            

  תותר התקנת גגונים, סוככים וסככות צל על פי הפירוט הבא: 3.1.4                  
  -בבית משותף                 
  תותר התקנת סוככים במרפסות, בקומת הקרקע ובקומת / קומות הגג -                 
  רק לאחר תיאום  בין מרבית הדיירים על מראה אחיד.                   
  גגונים יותרו רק מעל כניסות לבניין. -                 
  –בבית צמוד קרקע                  
  יותרו גגונים רק בכניסות למבנה.                 
  סוככים יותרו בקרקע , במרפסת קומה א' ובמרפסת הגג.                 
  יותרו גגונים וסוככים מעל הכניסות למבנה ובאזורי –במבני תעשיה / תעסוקה                  
  פריקה וטעינה בלבד.                 
  גגונים, סוככים וסככות צל. –במבני ציבור יותרו                  
  כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי החיפוי קונסטרוקציה 3.1.5                 

  ס"מ. 10בעובי                           
  הגגון יכול שיהיה עשוי פח  או רעפים בהתאם ל "שפה העיצובית" של 3.1.6                 

  וע אחיד ומינימאלי הנדרש לניקוז. לא יותרו  גגונים במראההבניין ובעל שיפ                          
  "קוקיה".                           

  הגגון ינוקז באמצעות צנרת ניקוז מוצנעת בתחום המגרש  . )לא יותר פתרון  3.1.7               
  ניקוז באמצעות "פישר"(.                          

  קונסטרוקציה מפלדה לגגונים או לסככות הצל תהיה מגולוונת וצבועה  3.1.8               
  בתנור.                          
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  מצללה )פרגולה( : 3.2     
  לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות:           
  איננו אטום.היא ללא קירות ומשטח ההצללה שלה )הסכך, החלק שמטיל צל(            
  המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה,           
  משטחו. 40%ומהווים לפחות            
  מרוחב המרווח הצידי 40%ניתן למקם את המצללה בתחום קווי הבניין עד            
  בול המגרש לקווי הבניין( .השטח שבין ג –או האחורי. שנקבע  בתכנית)מרווח            
  שטח המצללה בקומת הגג או בקומות גג מדורגות  יהיה בהתאם להוראות תכנית           
  .23/ 1ח/            
  מ"ר , 20שטח המצללה המוצמדת לדירת מגורים בקומת הקרקע, לא תעלה על           
  או  רבע מהשטח הפנוי )שאין עליו בניה( של החצר, הקטן מבין השניים;          
  למען הסר ספק , הפטור יחול במקום בו אין תכנית בניין עיר מאושרת          
  שהוראותיה כוללות הנחיות לבנית פרגולה.          
  יועד לכך. את הטופסיש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה, בטופס המ          
  ניתן  להוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון : /לצרף להודעה אישור של          
  מהנדס מבנים  המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע או למבנה, ואין חשש          
  שתתמוטט.          
  התכניות הכוללות הוראות או הנחיות לבניית מצללות הן : 3.2.1          

  23/  1ח/                    
  2/ ב /  3/  300ח/                    
  / ג 3/  300ח/                    
  /ד 3/  300ח/                    
  4/  370ח/                    
  501ח/                    

  חומרי גמר לפרגולות יהיו עץ ומתכת בלבד. לא יותרו פרגולות עשויות  3.2.2         
  בטון.                   

  , על 4/  370וח/ 501ובתחום ח/   23/ 1נסיגות ממעקה הגג על פי תכנית ח/   3.2.3         
  פי הוראותיהן.                   

  הפרגולה יהיו אופקיות בלבד ולא משופעות. קורות  3.2.4         
  במבנים צמודי קרקע )קוטג'ים( שלהם שתיים או שלוש חזיתות ראשיות ,  3.2.5         

  הפרגולה תמוקם בחזית צדדית או אחורית. )לא ניתן בחזית הפונה לרחוב(                   
  מ'. 2.75גובה הפרגולה לא יעלה על   3.2.6         
  גווני הפרגולה יותאמו לגווני הבניין .  3.2.7         

  בפרגולה עשויה מעץ , ניתן לבחור בכל גווני העץ הטבעי.                   
  בדירות גן או גג, פרט הפרגולה הראשונה שתוקם בין דירות צמודות, תחייב 3.2.8         

  את השכן הצמוד בבניית  פרגולה בפרט, גובה וגוון זהים, לכשירצה להקימה.                  
  . שימושים נלווים למבנה4     

  פרטי עזר  4.1         
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון                
  תאורת חירום , מצלמות אבטחה, מתקן חנייה לאופניים עמודי/גופי תאורה,                
  ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות:                
  הם לא מוגדרים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;               
  אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם )אבל מותר עמוד נושא(;               
  50אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פריט לא עולה על                
  ק"ג;               
  מצלמות אבטחה יותקנו רק על המבנה הראשי.               
  מטר. 6.0גובהו לא עולה על  –אם הפריט הוא עמוד תאורה                

  שילוט  4.2         
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על                

  הדרישות הבאות:                
  ק"ג. 20מטר רבוע, ומשקלו לא עולה על  1.2שטחו לא עולה על                 
  בוע  ואשרמטר ר 1.2-על אף האמור לעיל, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מ                
  קיבל רישיון מכוח עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי ע"ג מתקן                
  עצמאי )בבניין חדש, יש לקבל היתר לשילוט שגדול מהמידה הנ"ל , במסגרת                
  ההיתר שניתן לבניין(                
  העזר העירוניהשילוט בהתאם לחוק   4.2.1                
  לא יותר שילוט ע"ג מבני מגורים לכל גובהו למעט מספר הבית ושם הרחוב 4.2.2                 

  בהתאם להנחיות מחלקת חזות העיר ושלט המעיד על פרטי היזם/ קבלן                          
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  רבת הכניסה לבניין ובשלטואדריכל , אשר יוצב בקומת הקרקע בלבד , בק                          
  ס"מ. 40060שגודלו לא יעלה על                           
  ההנחיות להצבת שלט למספר הבית ולשם הרחוב הן כדלקמן:                          

  מספר הבית )הבניין(:                 
  השלט יותקן על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר.•                       
  ס"מ. עובי 20על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית בגודל •                       

  מ"מ. 2 –הלוחית                        
  של חברת M3ודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדרת בחזית הלוחית י•                       

                       QE .או בעל מפרט זהה ,  
  ס"מ. 7למספרים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה •                      

  מיקום השלט:                       
  ינת הקיר המקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.השלט יותקן על פ•                      

  ס"מ. 30הרווח  בין קצה הקיר לשלט יהיה                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                     
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                     

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון  –התחתון של קיר הבית                       
  הרחוב.                      
  התקנת השלט:                 
  או שווה ערך. 7התקנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר •                    
  ן להדק את לוחיות השלט לקיר באמצעות ברגים.אי•                    
  להנחיות. 8ראה/י הדמייה לשילוט בעמוד                   
  שלט שם הרחוב:                  
  עיצוב השלט                  
  שלט הנושא את שם הרחוב ייקבע על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או•                       

  הממוקם בפינת רחוב )פינת רחוב תחשב –מבנה ציבור, במרחב העיר חולון                        
  על  הפרדה בין בתים שביניהם כביש, דרך, שביל, מעבר הולכי רגל(.                       
  "מס 40ס"מ גובה על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית בגודל •                       

  מ"מ. 2 –אורך. עובי הלוחית                        
  QEשל חב'  M3בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת •                       

  או בעל מפרט זהה.                       
  על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.•                        
  מידות האותיות:•                        

  ס"מ. 3גובה  –עברית                        
  ס"מ. 2.5גובה  -אנגלית                       
  . EOBJEQE FQMJ TOLF, –וב באנגלית יהא פונט הכית•                        
  מיקום השלט:                   
  השילוט יודבק על פינת הקיר במקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.•                        
  ס"מ. 20הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה •                        
  הראות באופן ברור מהרחוב.על השלט ל•                        
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                        

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון –התחתון של קיר הבית                        
  הרחוב.                       
  ס"מ ממנו. 2.5שם הרחוב יופיע בצמוד למספר הבית במרחק •                        
  התקנת השלט:                   
  שווה ערך. 7התקנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר •                        
  ת ברגים.אין להדק את לוחות השילוט למבנה, באמצעו•                        
  להנחיות. 10ראה/י הדמייה לשלט הנדרש בעמוד מס'                    
  שלט כניסה מואר:                   
  עיצוב השלט:                   
  ס"מ. 10עד  8 –ס"מ, עומק  12 –ס"מ, גובה  32 –מידות השלט: אורך •                          
  על חזית השלט יודבקו מס' הבית ושם הרחוב.     •                     
  הכיתוב יתבצע באמצעות אותיות דביקות )פילם( בצבע שחור.•                          
  תאורת השלט תהיה תאורת פלורסנט או תאורת לד לבנה.•                          
  " במשקל רגיל."נרקיס בלוק –פונט האותיות •                          
  6.3 –ס"מ, גובה מספר  3.4 -גובה אות  –טקסט קצר  –גובה כל אות ומספר •                          

  ס"מ.                           
  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 2יש להשאיר שוליים של •                          
  ס"מ. 4.0 –ס"מ, גובה מספר  2.2 –גובה אות  -טקסט ארוך •                          
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  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 1יש להשאיר שוליים של •                          
  מתקן השילוט צריך להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.•                          
  מיקום השלט                    

  בסמוך לכניסה הראשית למבנה.•                      
  על חזית הקיר המקביל לרחוב בחלקו התחתון של הקיר בקו ישר עם הכניסה•                      

  לבניין.                       
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                      

  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית, המסתירה את חלקו•                      
  התחתון של קיר הבית, יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון                       
  הרחוב.                       

  התקנת השלט:                 
  התקנת השלט תבוצע באמצעות ברגים נסתרים.•                     
  חיווט החשמל צריך לעבור בתוך תעלות חשמל ייעודיות בצבע לבן.•                     
  גוף השלט צריך להיות מסוג אנטי ונדלי שעמיד לקרינת שמש ולמצבי מזג•                     

  ר השונים.אווי                      
  השלט צריך לכלול מתקן פוטואלקטרי, המסדיר הדלקה בחשיכה וכיבוי•                    

  בשעות האור.                      
  השילוט חייב לעמוד בתקינה המחייבת מבחינת אטימות, סוגי החיווט, עמידה•                    

  .בתנאי חום קיצוניים                     
  ההתקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.•                    
  ההתקנה חייבת להתבצע לפי התקנות להתקנת מכשירי חשמל והוראות חברת•                    

  החשמל וכן אישור על ההתקנה בגמר ביצועה.                     
  הבית, תקופת אחריות על ההתקנה והמוצר.מומלץ כי המתקין ייתן לבעלי •                   
  במידה ולבית יש כניסות נוספות ראשיות/משניות הפונות לחזית הרחוב או•                   

  יש להתקין שלט מואר )שם רחוב ומספר(, בכל כניסה –דרך הגישה לכניסה                      
  וכניסה.                     

  תכניות והנחיות מרחביות המכילות הוראות או הנחיות לנושא שילוט הן:               
  הנחיות בינוי ופיתוח – 3/  152ח/                
  ככר סטורמה – 12הנחיות                
  שד' דב הוז –הנחיות מרחביות לציר רח' סוקולוב  – 20הנחיות               

  הפח אשפ  4.3     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם            
  ק"ג. 50הוא בנפח שאינו עולה על             
  יובהר כי גומחות לאצירת אשפה בגדר לרחוב טעונות היתר בניה.            
  ית הפונה לרחוב אוהפחים יוצבו בחצר הבניין. לא ניתן למקם בחז     4.3.1          

  לשטח ציבורי אחר.                      
  סורגים   4.4     

  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים             
  הבאים:            
  , ויש לוודא כי לפחות באחד החלונות1635הם תואמים את התקן הישראלי מס'             
  בכל  דירה            
  יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט, כמוגדר בתקן;           
  יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על התקנת הסורגים, תוך           
  יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד  45            
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.             
  יש להתאים את הגוון והגיאומטריה של הסורג  בכל הבניין.   4.4.1           

  דוד מים, דוד שמש וקולטים  4.5     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים, דודי שמש וקולטי            
  שמש העומדים בתנאים הבאים:           
  ליטר, ובהיתר הבניה 220-אם הם מותקנים על הגג, נפח דוד המים אינו גדול מ           
  של הבניין שעל הגג שלו רוצים להציב אותם נקבע במפורש שניתן להתקין אותם           
  על הגג;           
  בגג משופע          
  הדוד יוסתר בתוך חלל הגג, והקולט יותקן בצמוד ועם שיפוע הגג, ככל שניתן;  –          

  : מחממים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי1, חלק 69דוד לפי תקן ישראלי נס'               
  ליטר, והוא מותקן בהתאם 220ובידוד תרמי, ובלבד שנפח הדוד לא עולה על               

  להיתר או במקום מוסתר.              
  אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח,  4.5.1              
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  יש למקם אותם בגג בצמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר ,                        
  או מסתור הכביסה.                        

  לא יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס –בכל מקרה                         
  הקרקע במגרש.                        

  לא ניתן להקים סככה בחצר או על גג המבנה לצורך העמדת הדוד  4.5.2             
  והקולטים.                       

  יהורמזגן ומערכות מיזוג וט  4.6     
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג            
  וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים:            
  התקנת מערכות מיזוג , –)כלומר  TBO 60,000תפוקתם אינה עולה על            
  תעשיתיות או משרדיות, טעונה היתר(;           
  המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג           
           1992.  
  אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה היכן יש למקם את המזגנים/מערכות/מעבים,          
  המערכת תותקן במקום מוסתר ע"י –יש למקם אותם רק שם. אם לא נקבע           
  ניתן להתקין בקיר –מסתור הכביסה, או על גג הבניין; אם זה בלתי אפשרי           

  החיצוני, אבל לא בחזית הפונה לרחוב.          
  .5חלק  994התקנת מזגן בממ"ד תבוצע לפי תקן ישראלי מס'           
  יוון שטחלא ניתן להתקין מזגנים בחזיתות ראשיות )לכיוון הרחוב , לכ   4.6.1          

  ציבורי  פתוח או לכיוון מבני ציבור (, למעט בבניינים פינתיים ובחזיתות                     
  -מסחריות                      
  בקומת הקרקע , בחנויות שלהן חזית אחת בלבד.                     
  בבניינים פינתיים )שתיים או שלוש חזיתות ראשיות(  ובחזיתות מסחריות                     
  כאמור לעיל , ניתן להציב את מעבי מיזוג האוויר בתוך מסתור אסטטי או                     
  בחלל מוסתר במסגרת היתר בניה.                     

  ם יש למקם בתוך פרופילי פח המיועדים להסתרה,את צנרת המזגני  4.6.2          
  מגולוונים וצבועים בתנור, בגוון דומה לגוון קירות המבנה ובקווים                     
  אופקיים ואנכיים בלבד.                     

  אם לא מתאפשר להתקין את המזגנים מאחורי המסתורים, או על הגג, יש  4.6.3          
  להתקין אותם קרוב ככל הניתן לקרקע ולהסתיר אותם ע"י גינון ולא בחזית                    

  המבנה הפונה לרחוב.                    
  החלפת רכיבים בבניין  4.7     

  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להחלפת רכיבים בבניין אם ההחלפה עומדת            
  אים:בתנאים הב            
  הרכיב החדש הוא בעל מידות זהות לרכיב שהוחלף, יותקן במיקומו של הרכיב            
  הדבר יתאפשר רק במבנה –שהוחלף, וככל שמדובר בהחלפת חיפוי אבן של מבנה             
  קומות; 2שגובהו עד             
  יש –אם נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומר, גודל, צורה וכו'( בהיתר או בתכנית             
  לעמוד בהנחיות הללו;            
  למרות מה שנאמר בסעיפים הקודמים, כאשר הרכיב המקורי היה עשוי            
  בל לשם כךמאסבסט, חובה להחליף אותו ברכיב שאיננו עשוי אסבסט, ולק             
  היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי "חוק למניעת מפגעי אסבסט".             
  יודגש כי השינויים החיצוניים כפופים להתאמה מלאה לגווני החומרים      4.7.1            

  במבנה. במקרה של החלפת אבן, רעפים או חלונות.                       
  החלפת צנרת חיצונית גלויה, תכוסה בפרופילים מיוחדים עשויים פח ,     4.7.2            

  בקווים אופקיים ואנכיים בלבד, מגולוונים וצבועים בתנור בגוונים דומים                       
  לגוון הקיר.                       

  יובהר כי החלפה של גג קל , תעשה בהתאם לגיאומטריה שאושרה בהיתר     4.7.3            
  רום  הגג ותחתית הגג(.                      

  החלפת צובר גז תת קרקעי :  4.8     
  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר כאשר מחליפים צובר גז קיים בצובר אחר            
  כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים הבאים: –)לדוגמה             
  טון; 10הצובר הוא בגודל עד             
  מיקום הצובר וגודלו לא השתנו;            
  העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג העבודה,           
  )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו בהתאם לתקנות הגז )בטיחות ורישוי(           
           2006.  
  החלפת הצובר תבוצע בליווי מפקח עבודה, ויתקבל אישורו;           



 19 

  45יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על החלפת הצובר, תוך            
  ניתן למצוא ולהוריד מאתר יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס           
  האינטרנט של עיריית חולון.           
  יש לצרף לטופס את אישורו של מפקח העבודה.           
  לא יותר גם שינוי במיקום הצנרת 4.8.1           

  .   מבנים טכניים5     
  מבנים טכניים  5.1            

  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד לשהות                   
  של בני אדם( בתנאים הבאים:                   
  הוא נבנה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני לניטור רעידות                   
  ה קטודית, שניתן לבנות גם בשטחים אחרים(;ומבנה טכני להגנ                   
  מ"ר )חוץ מתחנה לניטור אויר במקום שם נדרש ניטור לפי 6.0שטחו לא יעלה על                   
  מ"ר בכל מקום שנדרש 7.5, ששטחו לא יעלה על  2008-חוק אויר נקי, התשס"ח                  
  מטר; 3.0גובהו לא יעלה על ניטור לפי כל דין(; ו                  
  הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל לתקופה                  
  ימים, בשטח מתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל. 90שאינה עולה על                   
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                   
  המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של  עיריית                  
  חולון:                  
  צורף להודעה.אם יש צורך באישור לפי חוק הקרינה, הוא י                  

  מתקן פוטו וולטאי  5.2           
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאי                  
  )מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולארית( בתנאים הבאים:                  
  ;62548ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי מס'                   
  ק"ו למבנה; 50הספק המתקן אינו עולה על                   
  המתקן לא –המתקן יוקם על גג מבנה שהוקם כדין. אם למבנה יש גג שטוח                   
  המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע –יבלוט  ממעקה הגג, ואם בעל גג משופע                   
  הגג.                  
  נותר מקום על גג אותו מבנה לכל מתקן אחר הנדרש על פי החוק והתקנות                 
  )לדוגמה: למתקן סולארי לחימום מים לצריכה ביתית(;                 
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                  
  יועד לכך / באתר העירוני.(. יש לצרף להודעה אישור של מהנדס חשמל מוסמךהמ                 
  לתנאים שנקבעו כאן, ואישור של מהנדס מבנים בדבר יכולתו של הגג לשאת                 
  במשקלו של המתקן, וכי המתקן יציב.                 
  יש לדווח על הקמת מתקן פוטו וולטאי גם לרשות הכבאות.                 
  לא תותר התקנת מתקנים פוטו וולטאים אם הם מסנוורים את השוהים   5.2.1                 

  במבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. מומלץ כי מי שמתכוון להתקין                           
  מתקנים פוטו וולטאים יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי לוודא                           

  עמידה בתנאי זה.                           
  .  מבנים ועבודות זמניים6     

  מבנה זמני  6.1          
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר למבנה זמני )כגון               
  מכולה, אוהל או סככה( אם הוא עומד בתנאים הבאים:               
  הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש למגורים או לצרכי ציבור.               
  יום בכל שנה, ולאחר מכן יפורק; 120הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד                
  ;מטר רבוע 50שטחו אינו עולה על                
  מטר. המפתח בין העמודים באוהלים 3.0גבהם של אוהלים וסככות לא יעלה על                
  ק"ג למטר רבוע. 3.5מטר, ומשקל הקרוי לא יעלה על  5.0וסככות לא יעלה על                
  ימים, יש לדווח על הצבתו 10אם המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על                
  יום לאחר הבנייה, 14יש לדווח על הצבתו תוך  –לוועדה המקומית. במקרה כזה                
  ולציין בדיווח  מתי המבנה הוקם, ומתי הוא יפורק. את הדיווח יש לבצע               
  באמצעות הטופס המיועד לכך, שניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של              
  עיריית חולון .              

  הצבת מכולות על קרקע שיעודה למגורים תתאפשר  6.1.1               
  באתרי בניה בלבד.                         

  סגירה עונתית 6.2          
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לסגירה עונתית של               
  מפני הקור או החום( אם היא עומדת בתנאים הבאים:בתי אוכל )               
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  היא עשויה חומרים קלים, ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;               
  היא כפופה להוראות שנקבעו בתכנית המתאר המתייחסת לסגירה עונתית.               
  א:התכנית המתארית המתייחסת לסגירות עונתיות הי  6.2.1               

  21/  1ח/                          
  . מחסן ומבנה לשומר7     

  מחסן  7.1          
  למען הסר ספק: על מנת לבנות מחסן צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות.                 
  הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש, ויש לוודא שלא כל הזכויות                 
  שנקבעו מוצו כבר לעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את המחסן, או מבנים                 
  ותאחרים במגרש. יש להתעדכן במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכוי                 
  בניה.                 
  התקנות קובעות , כי לא יידרש היתר להקמת מחסן, אם הוא עומד בתנאים                 
  הבאים:                 
  לכל יחידת דיור ניתן להקים מחסן אחד בלבד, ומחומרים קלים;                 
  וכו'(; 2.502.4 ;203מטר רבוע ) 6שטח המחסן אינו עולה על                  
  המחסן לא מחובר לתשתיות מים, ביוב, חשמל וכדומה;                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45המקומית על הקמת המחסן, תוך  נשלחה הודעה לרשות                 
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 
  עיריית  חולון.                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 

  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 
  עיריית  חולון:                 
  בי העיר הן:התכניות הכוללות הוראות המתייחסות למחסנים ברח  7.1.1                 

  1ח/                           
  2/  1ח/                           
  3/  1ח/                           
  4/  1ח/                           
  8/   1ח/                           
  15/  1ח/                           
  36ח/                           
  37ח/                           
  / א 284תגפ/                          
  / ב 284תגפ/                          
  / א 3/  300ח/                          
  1/ א /  3/  300ח/                          
  / ב 3/ 300ח/                          
  2/ ב/  3/  300ח/                          
  / ד 3/ 300ח/                          
  4/  370ח/                          
  / א 499ח/                          
  3/   152ח/                          
  501ח/                          
  562 ח/                         
  565ח/                          
  564ח/                          
  592ח/                           

  ניתן להציב מחסנים רק בבתים צמודי קרקע )קוטג'ים(. לא ניתן להציב       7.1.2              
  רות ויותר(די 3מחסנים בבניינים של בניה רוויה )                         

  ניתן להציב את המחסן בחזית האחורית של הבית בצמוד לגבול המגרש /   7.1.3              
  בצמוד לגדר של הבית השכן בקיר משותף , כך שלא ניתן יהיה לראות את                         
  המחסן מכיוון הרחוב.                         

  מ' או יותר ממעקה הגג, 3.0ן המוצב על  גג מבנה יוצב במרחק של  מחס   7.1.4             
  בצמוד לקירות )אם יש קירות על הגג, במרחק שנקבע מהמעקה(.                        

  מטר. 2.2גובה  המחסן יהיה מקסימום    7.1.5             
  מבנה לשומר : 7.2             

  קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הואהתקנות                     
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  מטר. 2.2מטר רבוע, וגובהו אינו עולה על  4.0מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על                    
  חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיים בלבד.  7.2.1                  
  מבני חינוך , יש לוודא מה הן ההנחיות של משרד החינוך לגבי מבני שומר.  7.2.2                  

  . פיתוח ונגישות :8     
  ריצוף, מסלעות ועבודות פיתוח  8.1             

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצוף, בניית                    
  מסלעות ופיתוח שטח אם הם עומדים בתנאים הבאים:                    
  מטר, ; 1.0-הם לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ                    
  הם לא פוגעים במערך הניקוז הקיים;                    

  שיפור נגישות  8.2             
  בעות, כי לא יידרש היתר ביצוע דרך גישה או כבש )רמפה(התקנות קו                    
  המיועדים  לשיפור נגישות, כל עוד הם נועדו לאפשר לבעלי מוגבלויות לעלות/                    
  מטר. 1.2לרדת בהפרש גובה שאינו עולה על                    
  בגמר זהה לגמר גדרות הבניין שבהיתר. גמר קירות הכבש )רמפה( יהיו  8.2.1                    

  גמר רצפת הכבש תהייה עשויה בטון מחורץ למניעת החלקה. גמר מעקות                              
  יהיה נירוסטה מוברשת.                              

  . אנטנות, צלחות ולוויינים :9     
  םאנטנות, צלחות ותרני   9.1               

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות, צלחות קליטה                       
  ותרנים אם הם עומדים בתנאים הבאים:                       
  ,799תורן לאנטנה לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה יעמוד בתקן ישראל מס'                        

  וגובה התורן                       
  מטר מפני המישור עליו הוא מוצב; 6.0לא יעלה על                       
  מטר; 1.2קוטר צלחת לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לא עולה על                       
  יה;האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט או בריכת מי שת                      
  מטר, נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת 3.0אם גובה התורן עולה על                       
  יום ממועד הקמתו, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן 45התורן תוך                       
  למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון .                      

  להודעה על הקמת התורן יש לצרף אישור מהנדס מבנים המעיד על יציבות                      
  התורן.                      

  הוספת אנטנה למתקן שידור קיים  9.2               
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להוספת רכיב למתקן שידור                      
  קיים שנבנה כדין, אם הוא עומד בתנאים הבאים:                      
  התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רישיון לפי חוק הבזק;                      
  יום ממועד 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב, תוך                       
  יועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתרהקמתו,  בטופס המ                      
  האינטרנט של עיריית חולון .                      
  להודעה על הוספת הרכיב יש לצרף אישור של המומחה על הקרינה כי                      
  מתקן.ההוספה לא משנה את טווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע לאותו                       
  נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, יש להתאים את הרכיב החדש  9.2.1                      

  לעיצוב שעליו סוכם.                                
  אנטנה על עמוד חשמל   9.3              

  קנת אנטנההתקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להת                       
  על  עמוד חשמל, אם היא נועדה לצורך תפעול רשת החשמל בלבד,                       
  מטר. 1.0ואורכה אינו עולה על                        

  אנטנה לחובבי רדיו        9.4              
  של התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת תורן ומתקן          

  חובבי רדיו אם הוא עומד בתנאים הבאים:                       
  מטר מפני המישור 9.0, גובהו אינו עולה על 799הוא תואם תקן ישראלי מס'                       
  ס"מ וקוטר רום התורן לא 4עליו הוא הוקם, קוטר בסיס התורן לא עולה על                       

  ס"מ; 2עולה על                       
  ניתן היתר הקמה לתורן לפי חוק הקרינה, וניתן אישור הממונה על הקרינה                      
  מטר; 3.0-המעיד על כך שטווח הבטיחות האופקי קטן מ                      
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התורן תוך                       
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                      
  עיריית חולון .                      
  ההודעה נשלחה גם למשרד הביטחון; להודעה צורפו המסמכים הבאים: עותק                      
  ור הממונה על הקרינה, עותק של היתר הקמת המתקן לפי חוק הקרינה,מאיש                     
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  אישור –מטר  3.0רישיון תחנת קשר חובב רדיו, ואם גובה האנטנה עולה על                      
  מהנדס מבנים בדבר יציבותה.                     

  . הריסה ופירוק10     
  הריסה ופירוק:  10.1           

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/                    
  מתקן שלא נדרש היתר להקמתו; ולא יידרש היתר להריסה או לפירוק                    
  רךהמתלווים לביצוע דרך, או הנחת קו תשתית תת קרקעי )למעט קו גז( , אם הד                    
  או קו התשתית מבוצעים ע"י הממשלה, הרשות המקומית או נציגיהם לפי סעיף                    
  )ד( לחוק התכנון והבניה.261                    
  45יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תוך                     
  ד ביצוע העבודות, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהורידיום ממוע                    
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.                    
  יש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסולת לאתר פסולת מוכר.                    

 
 
 

 תכנית/יות מתאר מחוזיות/ארציות
 

 [10/ ד /  10]מתכנית: תמא /  כן    - הנחיות למתקנים פוטו וולטאיים
 
 

  תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים, הינה - 10/ד/10מטרת תמ"א      
  לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים קטנים ובינוניים בשטח של עד     
  דונם על מנת לעודד את השימוש באנרגיית השמש לצורך יצור חשמל, 750      
  תוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים פתוחים ובאיכות הסביבה ובנוף.     
  התמ"א מנסה לאזן בין פוטנציאל יצור החשמל לבין אזילת משאב הקרקע תוך     
  הטמעת דיני התכנון הארצית והמחוזית בשיקולי התכנון של התכנית והעדפת     
  הפריפריה.     
  לולי טיפול בבקשות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים :התמ"א קובעת שני מס     
  . מסלול ההיתרים :1      
  מאפשרת מתן היתרי בניה על גגות מבנים וחזיתות, מכוחן של 10/ד/10תמ"א      
  תכניות הכוללות הוראות מפורטות, גם אם התכנית החלה אינה כוללת שימוש     
  למתקן פוטו וולטאי.     
  תנאי למימושו של מסלול זה הינו קיומה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות,     
  למעט לענין הגובה, כל עוד אין השינוי בגובה המבנה פוגע בהוראות בטיחות     
  הטיסה.      
  מסלול ההיתרים מתאפשר במקרים הבאים :     
  א. על גגות וחזיתות מבנים שנבנו כדין בכל יעודי הקרקע.     
  ב. ביעוד אחסנה ו/או מבני משק.     
  ג. ביעוד תעשיה לרבות תעסוקה ומלאכה.     
  ד. ביעוד למתקנים הנדסיים למעט מאגרים.     
  ה. מאגרים ובריכות דגים שהוקמו בהיתר עפ"י תכנית שאושרה מכוח חוק     
  התכנון והבניה.         
  ו. חניונים ומגרשי חניה פתוחים.     
  ז. בחלקות א' בנחלות במושבים בשטח שיעודו חקלאי והצמוד למגורים.     
  . מסלול התכנית :2      
  750מאפשרת אישור תכניות מכוחה, בשטחים בהיקף של עד  10/ד/10תמ"א      
  ום מתקנים פוטו וולטאיים תוך העדפתדונם.התכנית קובעת סדר עדיפות למיק     
  הקמת המתקן בשטח המיועד לבינוי ו/או לפיתוח.     
  שנים בלבד מיום אישורה. בסמכות המועצה הארצית 5 -תוקף התכנית  יהיה ל     
  להאריך תקופה זו מעת לעת לתקופות קצובות, ובלבד שבחנה את ישומה של     
  התכנית.     
  במסמכי התכנית במלואם באתר ממשל זמין של משרד הפנים או ניתן לעיין     
  לחילופין בדברי הסבר לתכנית, ובתקנון התכנית באתר ההנדסי של עיריית חולון.     

 
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - הוראות המתע"ן למטרופולין ת"א
 
 

  )תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה 4/א/23. החלקה כלולה בתחום תמא/1      
  קווי מתע"ן. 7אביב(, הכוללת רשת של -עתירת נוסעים במטרופולין תל         
  . הוראות התכנית חלות על כל רשימת הגושים/חלקות בתחום השיפוט של2      

  שהועברה אלינו ע"י נ.ת.ע. עיריית חולון )חלק מהקו הירוק(, כפי         
  . האמצעים  למימוש התכנית מתייחסים לשלושה מרכיבים עיקריים שיש להם3      

  משמעות תכנונית מבחינת הקצאת השטחים לפיתוח המערכת העתידית. :         
  רצועה לתכנון. -א. שמירת השטח לתוואי המתע"ן          
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  דיפו. -ב. שמירת השטח לאזורי תחזוקה ותפעול          
  ג. קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי תחבורה ציבוריים         

  אחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים בינהם.            
  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :4      

  ראות התכנית )תקנון(.הו  -         
  תשריט מצב מאושר.  -         
  תשריט מצב מוצע.  -         
  תשריט גבולות התכנית.  -         
  .  כל היתר בניה בחלקות עליהן חלה התמ"א, כפוף להוראות תכנית זו.5      
  .  מסמכי התכנית נסרקו ועומדים לרשות המבקשים.6      

 
 

 / א[ 36]מתכנית: תמא /  כן    - /א36הוראות תמא/
 
 

  חלק א' 36. תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית לתקשורת תמא/1      
  "מתקני שידור קטנים וזעירים", ותחול על מתקני שידור קטנים         
  וזעירים בלבד.         
  . תכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאים בהם היא עוסקת אלא2      

  אם נאמר אחרת בסעיף מסעיפי תכנית זו.         
  . מטרת התכנית הינה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים3       

  וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת         
  אלחוטית בכל שטח המדינה תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה         
  ות הסביבה והנוף במגמה לפשט וליעל את תהליכי הקמתם וזאתבאיכ         
  ע"י :         
  א. סיווג מתקני השידור.         
  ב. קביעת טווחי בטיחות ממתקני שידור לסוגיהם לשם הגנה על בריאות         

  הציבור.             
  ג. קביעת טווחי בטיחות להגנה מפני השפעת קרינה על תחמושת, על         

  מכשור רפואי ועל תעשייה הליכית לכל סוג מתקן.             
  ד. קביעת הנחיות להליך רישוי מוסדר למתקני השידור אשר בהתקיימן         

  הוראות תכנית זו.יתאפשר מתן היתר בניה ע"י מוסד תגנון, הכל לפי              
  ה. קביעת הנחיות נופיות להקמת מתקני שידור.         
  ו. עידוד להצמדות לעצמים קיימים.         
  ז. קביעת הצורך בבדיקה פרטנית של טווחי בטיחות מצרפיים על השפעות         

  קרינה באזורים הכוללים יותר ממיתקן שידור אחד            
  מספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו באזורים פתוחים. . העדפת4      

  ובאזורים בנויים  מספר גדול של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות          
  יחסית ובכפוף לבטיחות טיסה          
  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :5     

  עמודים(. 28א. הוראןת התכנית )         
  טווחי בטיחות להגנה מפני השפעות קרינה של מתקני - 1ב. טבלה מס'          

  שידור על בריאות הציבור.            
  טווחי בטיחות להגנה בפני השפעות קרינה של מתקני - 2ג. טבלה מס'          

  שידור על תחמושת, על מיכשור אלקטרוני רפואי ותעשיה תהליכית.            
  נספח מנחה ובו מודלים של עקומת קרינה וטווחי בטיחות -ד. נספח א'         

  ותרשימים המדגימים טווחי בטיחות להשפעת קרינה בכיוונים            
  אופקיים ואנכיים המשמשים להדגמה בלבד.            
  נספח ובו איורים המדגימים הגדרה של "אנטנה בודדת" -ה. נספח ב'         

  ו"טווח בטיחות בכיוון האנכי" ואופן הקביעה של גובה האנטנה            
  בהתחשב בטווח הבטיחות בכיוון האנכי, המשמשים להדגמה בלבד.            
  ו.  מסמכי התכנית במפורטים בסעיף א' מהווים חלק בלתי נפרד ממנה,        

  בין הטבלאות ובין שארויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה             
  הוראות התכנית, יגברו הוראות התכנית על הטבלאות.            
  ג' הינם להדגמה בלבד. -הנספחים המפורטים בסעיפחם ב' ו            

  . תקנון התכנית ונספחיה נסרקו לנוחות המשתמשים, וניתן לעיין בהם באתר6      
  ההנדסי העירוני.         

 
 

 [2/  4]מתכנית: תמא /  כן    - מגבלות לאזור סיכון ציפורים ב'
 
 

  נמל התעופה בן גוריון, - 2/4א  עפ"י תשריט תכנית המתאר החלקית תמא/     
  החלקה נמצאת בתחום המוגדר כ"אזור סיכון ציפורים ב' "         
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  ב. פרוט המגבלות :     
  באזור "סיכון ציפורים ב' " לא תאושר תכנית, לא ינתן היתר בניה ולא יתאפשר         
  שימוש בקרקע לשימושים הבאים :         
  . מתקני קינון ושהיה לציפורים לרבות מקלטי ציפורים1          
  . אתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית .2          
  ( לעיל , ניתן  לאשר מתן היתר בניה ושימוש בקרקע2)למרות האמור בסעיף ב         
  כאתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית  בכפוף לקביעת  האמצעים הדרושים         
  למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.         
  ג. מתן היתרים, הקלות וחריגות :     

  ניה ושימושי הקרקע הנ"ל ינתנומתן היתרים, הקלות וחריגות מהגבלות הב         
  לחק. 82 -ו  81, 80ע"י הועדה למר"מ ויחולו עליהם הוראות סעיפים          
  ד. שימוש חורג :     

  שימוש קרקע קיים הסותר את ההגבלות המפורטות בפרק זה, יהפוך עם         
  ת רש"תאישור התכנית לשימוש חורג, הועדה למר"מ תקבע על פי דריש         
  תנאים ואמצעים להרחקת ציפורים, בהם יחויב המשתמש כתנאי להתרת         
  המשך השימוש.         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לידיעת מקבל המידע:
 
 

 המידע נכון ליום מסירתו  בלבד. יתכנו שינויים במצב התכנוני בהתאם לפעולות רשויות  .1
 ילך.התכנון  השונות ממועד מסירתו וא              

 
 המידע מתיחס לתוכניות שבתוקף ולתכניות שבהפקדה. .2

המידע מופנה למבקש/ת המידע בלבד, אין לערוך שימוש מידע שלא על ידי מבקש/ת המידע ולא תשמע כל 
 טענה קשר למידע ממי שאינו המבקש. 

    
 

עפ"י סעיף        המידע האמור אינו מהווה מידע לצורך היתר בניה,  בקשת מידע להיתר בניה תוגש .3
 ( לחוק בטופס הקבוע בתקנות.1)א( )

 
 הינך זכאי לעיין בכל התכניות והתשריטים בתוקף או בהפקדה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח טופס  .4

 יגברו הוראות התכנית.-מידע זה והוראות התכנית 

 
 
 

 פרטי עורך המידע:
 
 

 טלפון  שם פרטי ומשפחה    תפקיד
         

 
 
 
 

          
      חתימה:      תאריך:

16/01/2018         
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 16/01/2018תאריך: 
 
 

  רבקה בראזי  לכבוד ה"ה:
  כתובת המבקש:

 

   
 קרית אילוןשכונה: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 תאור הקרקע
 מ"ר 41303 שטח רשום:  28  :  חלקה    6867  גוש: 

 
 
 
 

 
 

  2037חלקה ארעית: 
       

 
 

 כתובת הנכס עליו מבוקש המידע:
 

 חולון  ישוב:
         18  מס' בית:      פיכמן יעקב   :   רחוב

 

  קרית אילון שכונה: 

 
 

 מגרש פינתי סוג חזית: 

 
 
 

    529ח / תב"ע קובעת מגרש:               888מגרש:  

 
 

 
 
 

 מ"ר 47970    -כשטח המגרש:  
 טבלת שטחיםסוג שטח:  
 
         529/  ח מתכנית:     מכון טכנולוגי -חינוך גבוה  יעוד: 

 
 

 
 
 

 הערות לחלקה:

 
 פרוט שטחי בניה עפ"י תכניות : 1   
 

 מ"ר 2400א :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 1900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 4300סה"כ  לתכנית                       
 

 מ"ר 2800ב :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר  900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 3700סה"כ לתכנית                        
 

 מ"ר 7370ג :    שטח עיקרי    /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 4900שטחי שרות                          

  עיריית חולוןעיריית חולון
  הועדה המקומית לתכנון ולבניההועדה המקומית לתכנון ולבניה

  5837358373חולון, חולון,   11, ת.ד. , ת.ד. 5858רח' ויצמן רח' ויצמן 
  0303--50170445017044פקס: פקס:   0303--50274855027485טלפון: טלפון: 

  בקשה למתן מידע נדרש להיתרבקשה למתן מידע נדרש להיתר
א'א'  119119והבניה סעיף והבניה סעיף   ערוכה על פי תקנות התכנוןערוכה על פי תקנות התכנון
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 מ"ר 12270סה"כ לתכנית                        

 
 א חלה על החלקה./71תת"ל/ 2   
 

 יש לעיין בתשריט. -ת הפקעה קיימ 
 

 7629לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( מילקוט הפרסומים:  7-ו 5הפקעה לפי סעיפים  
 

 .28.11.17מתאריך:  
 

 נדרש תיאום עם נת"ע. 
 
 
 
 

 יחס לחלקות אחרות:

 
 529ח / מתכנית:   284  חלקה:  6746גוש:   ל  חלקות מפוצלות 

 
 529ח / מתכנית:   1    חלקה:  7174:   גושל  חלקות מפוצלות 

 
    
 
 
 

 התראות לחלקה:

 
 ]מתכנית: [ מכון טכנולוגי חולון   

 
 [529ח / ]מתכנית:  בנין המשטרה מסומן בתשריט להריסה   
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 כניות בתוקף:ת
 

 תוקף .י.פ פרסום תוקף פרסום הפקדה שם תכנית תכניתמס' 

     
            

קו  -רכבת קלה  -א /71תתל/ / א 71/  תתל
 ירוק מתחם דרומי

 23/05/2017 7510 

            

הנחיות מרחביות לעבודות  א13הנחיות / 
ומבנים הפטורים מהיתר 

 ד'145לפי סעיף 

 19/07/2016 2016/10 

            

הנחיות מרחביות לפי סע'  13הנחיות / 
ד' לחוק התכנון והבניה 145

 1965 -התשכ"ה

 22/07/2014 2014/9 

            

תכנית מתאר ארצית  10/ ד /  10תמא / 
 למתקנים פוטו וולטאיים

 17/01/2011 6189 

            

תוכנית מתאר ארצית  4א / 23תמא / 
למערכת תחבורה עתירת 

 נוסעים

 12/08/2010 6121 

            

 5824 26/06/2008 08/11/2007 תוכנית מפלס הגג 23/  1ח / 
            

מכון אקדמאי טכנולוגי  1/ ג /  529ח / מק / 
מעונות ומרכז  Mבנין  -חולון

 סטודנטים

02/07/2006 30/10/2006 5592 

            

מכון אקדמי טכנולוגי חולון  1/ ב /  529ח / מק / 
 ( לעיצובLמבנין ) -

26/04/2006 20/07/2006 5557 

            

 -המכון האקדמי הטכנולוגי  / ג 529ח / מק / 
 " M" -מבנה מעונות

17/11/2005 08/03/2006   * 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  / ב 529ח / מק / 
 " L"-בנין לעיצוב -חולון

17/11/2005 08/03/2006 5503 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  529ח / 
 חולון

20/08/2007 11/08/2005 6073 

            

א מתקני שידור /36תמא/ / א 36תמא / 
 קטנים

 02/05/2002 1739 

            

 4644 17/05/1998 04/12/1997 מרתפים 15/  1ח / 
            

 4559 25/05/1997  2000נתב"ג  2/  4תמא / 
            

 4015 11/06/1992 19/02/1981 קרית פנחס אילון 300ח / 
            

 4000 07/05/1992 25/06/1989 קרית פנחס אילון / א 1/  300ח / 
            

 596 23/04/1958 04/10/1956 תכנית המתאר חולון 1ח / 
 

 
 

 
 
 

 תכניות בתכנון:
 

 י.פ./החלטה תאריך שלב שלב שם תכנית  תכניתמס' 
           

  30/07/2017 קבלת תכנית -)א( 62ס. רח' שנקר -תוכנית אב 505-0554964
           

  21/08/2014 קבלת תכנית -)א( 62ס. תוכנית מתאר חולון 2030ח / 
 
 

 
  

 

 77פרסום לפי   אין

 78פרסום לפי   אין
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 זכויות בניה לפי שטח נטו עפ"י תכניות בתוקף:
 

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 4400   - סה"כ שטח בניה
 
 

  מהווה חלק מתוך סה"כ סל זכויות הבניה של המכון  Lהבניה בבנין עיצוב      
  מ"ר(. 38360הטכנולוגי חולון קיים + מוצע )סה"כ      

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 3000   - סה"כ שטח עיקרי
 
 

  מ"ר 1200מ"ר(, ניתן לבנות עד  3000יים )מתוך סך השטחים העקר     
  קרקעית. -מ"ר( תהיה על  1800מתחת לפני הקרקע, היתרה )לפחות      

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 1400   - סה"כ שטח שרות
 
 

  )עיצוב(. Lבנין       
 
 

 

 מרתפים
 

 [15/  1]מתכנית: ח /   2   - מספר קומות מרתף
 
 

  הועדה המקומית תהא רשאית להתיר בניית קומת/ות מרתף נוספת/ות אם מצאה     
  לנכון, לצרכי חניה בלבד.     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3.50   - גובה קומת מרתף עליונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת המרתף 3.5א. גובה קומת המרתף העליונה לא יעלה על      
  תקרה או תחתית קורות התקרה.ועד לתחתית ה        

  ב. הועדה המקומית רשאית להתיר בהמלצת מהנדס/ת העיר בניית קומת מרתף     
  עליונה בגובה הגבוה מהאמור לעיל, במידה וקומת מרתף זו משמשת גם         
  לפריקה וטעינה למשאיות, מתקני כפל חניה, ומתקני מיזוג אויר.         

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3   - חתונהגובה קומת מרתף ת
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת 3.0גובה קומת המרתף התחתונה לא יעלה על      
  המרתף ועד תחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 0   - קווי בנין לקומת/ות מרתף
 
 

  גרש )אלא אם כן נאמר בתכנית מתארתותר בניית קומות המרתף עד לגבולות המ       
  אחרת(, בכפוף לתנאים הבאים:       
  משטח 90%. התכסית המירבית המותרת לקומת/ות המרתף לא תעלה על 1     

  המגרש.יתרת השטח ישאר לא מבונה על מנת לאפשר נטיעות וחילחול נגר עילי         
  למי התהום.         

  ירבי בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין ובין מפלס פני החצר. הפרש הגובה המ2     
  מ'. 1.20לא יעלה על          

  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני המדרכה לא יעלה3     
  מ'. 0.5על           

  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני החצר הגובלת,4     
  מ'. 1.20לא יעלה על          

  מ' 0.5-. מפלס פני החצר בחלק שבולט ממתווה הבנין יהיה גבוה לפחות ב5     
  מפני תקרת המרתף העליון להבטחת בית גידול לעצים וצמחיה.         

  לעיל, תהא הועדה המקומית רשאית להתיר הבלטת 4. למרות האמור בסעיף 6     
  הדרושים לתפקודו כגון פתחי איוורור, חצרות אנגליות, יציאותחלקי מרתף          
  חרום וכד' מעל מפלס פני החצר עפ"י המלצת מהנדס/ת העיר, ובלבד שלא         
  מ' מעל מפלס פני החצר. 1.2יעלה על          

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /       הוראות ותנאים להיתר בניה למרתף
 
 

  היתרי בניה בכל היעודים שבהם יבנה מרתף, תהיה הגשת תכניתא. תנאי למתן      
  פיתוח חצרות וגינון לכל המגרש, שתוכן עפ"י דרישות מהנדס/ת העיר או מי         
  שימונה מטעמו ויאושר על ידו.         

  ב. מבקש ההיתר יהיה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה     
  ת ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים, באישור מהנדס/ת העיר.ביציבו         

 
 

 

 קומת גג
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - הנחיות למתקנים טכניים על הגג
 
 

  א. הוראות התכנית מתייחסות רק למבנים שלא יועדו למגורים בתכניות     
  מאושרות קודמות.         
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  נית זו.ב. אין זכויות בניה מתוקף תכ     
  מ' מדוד מפני רצפת 5.0ג. גובה המבנים והמתקנים בגגות שטוחים לא יעלה על      

  הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן/המבנה .         
  במקרים מיוחדים יהיה מהנדס/ת העיר רשאי לאשר גובה החורג מהגובה הנ"ל.        

  מעקה הגג החיצוני וישולבו בגג המבנהמ' מ 1.5ד. המתקנים יהיו בנסיגה של      
  כך שיוסתרו מן המדרכה הנגדית לבנין, ולא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים         
  מ'. 1.5 -הסמוכים. תותר במקרים מיוחדים נסיגה של פחות מ         

  ה  מהנדס/ת העיר רשאי להתיר או לדרוש הקמת מסתור להסתרת  המתקנים     
  שעל הגג כתנאי למתן היתר לבניה על הגג.         

 
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  מ' 5   - גובה מירבי למתקנים על הגג
 
 

  מ', מדוד מרצפת הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן. 5.0עד      
 

 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - קווי נסיגה למתקנים טכניים
 
 

  קנים טכניים על הגג יהיו כלהלן :קווי הנסיגה למת     
  מ' 1.50קו קדמי או פינתי  :       
  מ' 1.50קו צדדי ימני         :       
  מ' 1.50קו צדדי שמאלי     :       
  מ' 1.50קו אחורי              :       
  חריגה מקווי הבנין הנ"ל תהיה רק באישור מהנדס/ת העיר.     

 
 

 

 הערותהנחיות/הוראות/
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - 4א//23תנאים למתן היתר לפי תמא/
 
 

  ! 4א/23*** תנאי למתן היתר בניה יהיה תאום עם הרשות המוסמכת עפ"י תמא/     
 

 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - 4תנאים למתן טופס 
 
 

  מופיעים בתנאים להיתר הבניהיהיה השלמת כל הנושאים ה 4תנאי ללמתן טופס      
  בתקנון התכנית. 13.2כמפורט בסעיף      

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - תנאי/ים לקבלת תעודת גמר
 
 

  א. השלמת הנטיעות לאורך הגבולות הפנימיים של המתחם )בפרט הגבול המערבי(     
  ירייה לרבות, נטיעת שדרות עציםעפ"י הנחיות מנהל אגף גנים ונוף של הע         
  , אשר תהווה חציצה בין המכון לבין בתי284בגבול המערבי של חלקה מס'          
  המגורים.         

  כמסומן בנספח הבינוי, יורחב ויוכשר D1ב. מגרש החניה ברחוב רחל בקרבת בנין      
  ר.מכוניות לרווחת הציבו 20 -לצורך מגרש חניה לכ         

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - הוראות מיוחדות
 
 

  קרקעיות בתאום ובאישור מינהל התשתיות בעירייה, -כל התשתיות תהיינה תת      
  במסגרת הבקשה להיתר בניה.     

 
 

 [1/ ב /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - תנאים למתן היתר בניה
 
 

  ה יהיה אישור החניה בתאום עם מחלקת התנועה בעירייתא. תנאי להיתר בני     
  מ"ר שטח עיקרי בשלב א' 50חולון עפ"י מפתח של מקום חניה אחד לכל          
  (.Mמ"ר שטח עיקרי בשלב ב'  )מבנה   60( ולכל L -ו O)מבנים          

  תקרקעית והכיכר בפינ -ב. הגשת בקשה להיתר בניה לבניית החניה העל      
  הרחובות הופיין ופיכמן. התחייבות יוזם התכנית כי החניה תשרת את דיירי         
  הסביבה, באי המכון, משתמשי הבנין הספציפי ולרווחת הציבור.         
  החניה הנ"ל תהיה מוארת ולשימוש בכל שעות היממה, כמות החניה לא תפחת         
  מן הקיים היום.          
  החניה הגובלת ברחוב הופיין תהיה מגוננת ותבטיח הפרדה והסדרי תנועה          
  בטיחותיים למעבר רכבים במהלך הבניה לאתר הבניה.          

  ג. במהלך הבניה ינתן פתרון חניה לכל המבנים הקיימים במתחם, שיאושר ע"י     
  מחלקת התנועה של העירייה.         
  ניים לכל שלבי העבודה ינתנו בתוך תחומי המגרש אופתרונות חניה זמ         
  במגרשים סמוכים באישור מהנדס העיר.         

  ד. כל מגרשי החניה יהיו סלולים ומקומות החניה יסומנו עפ"י נספח התנועה.     
  ה. אישור תכנית הפיתוח והגינון על כל שלביה ע"י מנהל אגף גנים ונוף של     

  ת חולון, אשר תוכן ע"י מתכנן נוף מטעם המכון.עיריי          
  תכנית הפיתוח תכלול גם את המדרכות סביב המכון ברחובות פיכמן והופיין          



 6 

  וכן התייחסות לכניסה למכון מכיוון רחוב רחל.          
  ו.  היתר בניה לכל בנין יכלול את חלקו היחסי בפיתוח השטח והסביבה הקרובים     
  לו.         

  קרקעי ברחוב -ז.  הגשת בקשה להיתר לפיתוח כיכר הכניסה, מגרש חניה על      
  רכיבי תיחום וקירוי לאורך החזיתות של -הופיין ואלמנטים ארכיטקטוניים           
  רחוב הופיין, כיכר הכניסה, ורחוב פיכמן עד מתחם המשטרה, באישור מהנדס          
  הביצוע יהיה במקביל לגמר הבניה.העיר.           

  ח.  היתר בניה לכל בנין יכלול את תכנון הגישות לקפיטריה בתוך המתחם.     
  ט.  אישור הגורמים המקצועיים הרלבנטיים של עיריית חולון לרבות מחלקת     

  התנועה, מחלקת המים, ביוב, תיעול, ניקוז, אגף גנים ונוף, היחידה לאיכות          
  הסביבה, מנהל הפרויקטים הסביבתיים, אישור מהנדס העיר וכל אישור אחר          
  שידרש ע"י הועדה המקומית.          

  י.  אישור חוו"ד של יועץ סביבתי ע"י היחידה לאיכות הסביבה של עיריית חולון,     
  ברואתיים וכיו"ב.שתכלול טיפול בנושאי הרעש, הקרינה, זיהום אויר, נושאים ת         

  יא. אישור משרד הבריאות.     
  יב. התחייבות יוזם התכנית להריסת ופינוי הקרוואנים המסומנים להריסה עם     

  חודשים מהתחלת הבניה הקצר  6(, או תוך Lהשלמת שלד בנין העיצוב )          
  מהשניים. בתקופת הבניה ישמשו הקרוואנים לאחסנה בלבד.          

  יג.  התחייבות המכון לנטיעת עצים לאורך הגדר בגבול המערבי של חלקה מס'     
  במקביל למבני המגורים שברחוב ביאליק.  284          

 
 

 [1]מתכנית: ח /       הנחיות למדידת ק. בנין לחזיתות
 
 

  מקרים  ככלל קווי הבנין בחזיתות הפונות לרחוב ימדדו מגבול  זכות הדרך, למעט     
  בהם נקבע בתקנון  ו/או  סומן בתשריט התכנית  ו/או  בתשריט הבינוי אחרת.     

 
 

 א[13]מתכנית: הנחיות /  כן    - תנאים.לעבודות הפטורות מהיתר
 
 

  א : תנאים מרחביים לענין עבודות ומבנים הפטורים מהיתר13הנחיות מס'      
  את התנאים 22/07/14שיבתה מתאריך . הועדה המקומית חולון אישרה בי1     

  )א( לתקנות התכנון והבניה )עבודות3הבאים הבאים כפי שנקבעו בסעיף          
  )להלן התקנות(.  2014 -ומבנים הפטורים מהיתר(  התשע"ד          

  . תנאים אלה חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי חולון2     
  יום  מעת פרסומם בעיתונות. 30         

  . בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתכניות בנין עיר, תגברנה הוראות3     
  תכניות בנין העיר. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה להוראות החוק,         
  ההנחיות ב יגבר האמור בהוראות החוק. בהעדר הנחיה בתכניות בנין עיר יחולו         
  מסמך זה.         

  . מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לעת. יודגש כי על המשתמשים במסמך זה לבחון4     
  באופן עצמאי ולוודא כי הינו פועל בהתאם לקובץ ההנחיות המרחביות המעודכן.         

  . תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר1     
  פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות 1.1         

  שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו               
  במסמך זה. הפטור הינו רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות               
  הללו.               

  מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר, נדרש לברר קודם בועדה,               
  מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.               
  לענין זה ניתן להעזר באתר ההנדסה העירוני.               

  העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע )בעל הקרקע, חוכר, משכיר וכד'( 1.2         
  או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת               

  בהסכמת בעלי הענין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה )אם יש כאלה(               
  לפי כל דין.               

  יש לודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה  1.3         
  בפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר, אינו פוטר את                

  מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק כלפי מעשיו.                
  דיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על עבודה פטורה מהיתר יכול שיעשה גם  1.4         

  בלבד שנתקיימו התנאים הבאים :בדרך מקוונת ו                
  . הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים במערכת רישוי זמין.1                 
  . צרוף אישורים עפ"י התקנות יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת.2                 

  המוסד ישמור ברשותו את עותק המקור של האישור שצורף.                     
  אין פטור מהיתר. –במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור   1.5         
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  . גדרות ושערים2     
  גדר וקיר תומך  2.1        

  לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות:               
  הגדר, וגובהו של קירמ' מפני הקרקע בשני צדי  1.5גובהה של גדר לא יעלה על                
  מ'. 1.0תמך לא יעלה ה על               
  באם יש צורך במעקה בטיחותי מעל קיר התמך , המעקה יהיה מסוג סורג מתכת              
  . גובה מעקה1142)שלבים אנכיים( המורכב על כל חלקיו על פי תקן ישראל מס'               
  מ'. 1.10 הסורג יהיה              
  הקמתם לא תותר בחזית הבניין הפונה ל"חזית ראשית" : לרחוב, לשטח ציבורי              
  פארק, דרך, מבנה ציבורי , שבילים ומעברים ציבוריים(.              
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות             
  ת לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת קרקעיותהערכו             
  קיימות,             
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.             
  הגדר תיבנה כולה בתחום המגרש אלא אם התקבלה הסכמה מפורשת של השכן             
  לבניה בתחומו.             

  .4273יש להתאימה לתקן ישראלי מס'   -לגבי גדר פלדה              
  בקריית פנחס אילון ובקרית יצחק רבין , בחלק מאזור התעשייה ובתכניות   2.1.1             

  נקודתיות כמפורט להלן, הגדרות ייבנו על פי הוראות התכנית / פרטים                        
  בחוברות  הבינוי והפיתוח המצורפות לתכניות:                        

  (1/ א ) 1/  300ח/                         
  / ב 3/  300ח/                         
  / ג 3/  300ח/                         
  / ד 3/  300ח/                         
  60ח/ מק /                         
  61ח/ מק /                         
  4/   370ח/                         
  501ח/                        
  3/152ח/                        
  603ח/                        

  מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות  2.1.2            
  לבנות את הגדר מבלוקים או בטון בחיפוי טיח, או בחיפוי אבן )טבעית או                       
  מלאכותית( משני צדדיה כולל קופינג , או מחומרים קלים כגון עץ ומתכת                       
  בלבד שהגדר תהיה עמידה ויציבה, ולא תהווהצבועה בצבע נוגד חלודה ו                       
  סכנה או הפרעה.                       

  יש להתאים את הגדרות המתוכננות ל"שפה העיצובית" של הגדרות בחזית  2.1.3             
  (2.1ראשית. )הגדרה לחזית ראשית ראה בסעיף                        

  בניית גדרות פח, בכל צורת עיבוד, ) גדרות זמניות סביב אתרלא תותר   2.1.4             
  מ' מחייבות קבלת היתר בניה(. 2בניה, במהלך תקופת הבניה בגובה                         

  בכל מקום בה לא הוגדר בתכנית בניין עיר , גובה הגדר במגרשי מגורים   2.1.5             
  בנין שבו יש למעלה משלוש דירות( תותר הקמת –רוויה )בניה רוויה  לבניה                       
  ס"מ גדר חיה מעל או גדר סורג / רשת בגובה 70ס"מ +  50גדר בגובה של                         
  ס"מ. 120                        

  גדר המוקמת בידי רשות מקומית :  2.2     
  ין היתר, כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשותהתקנות קובעות, ב            
  מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות:            
  מ' מפני הקרקע בשני 2.5היא תוקם ע"י הרשות המקומית וגובהה לא יעלה על             
  צדי הגדר.            
  במקומות חנייה, ברחבות יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע            
  הערכות  לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת            
  קרקעיות קיימות,            
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.            

  שער, או מחסום כניסה לחניה :  2.3     
  בר בשערים בלבד. הקמת גדרות בחזית לרחוב אינה כלולהיש לשים לב כי מדו            
  בפטור וטעונה היתר בניה.            
  לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על            
  הדרישות הבאות:            
  .21.03לק ח 900מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך לפי תקן             
  המחסום או השער ייבנו בתחום המגרש, ולא יבלטו ממנו החוצה גם כאשר הם            
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  פתוחים;            
  הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה;            
  התכניות המפורטות הבאות כוללות פרטי שערים מחייבים בקריית פנחס 2.3.1            

  אילון ובקרית יצחק רבין :                      
  1א//1/300ח/                      
  2א//1/300ח/                      
  4/370ח/                      
  60ח/מק/                      
  61ח/מק/                      

  ידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד אובכל מגרש אשר מותרת בו רק יח  2.3.2           
  מחסום חניה אחד ברוחב הדרוש לרכב אחד.                     

  במגרש הכולל בניה רוויה יותר שער / מחסום המשרת את  הכניסה לכל  2.3.3           
  הדיירים באותו בניין , ברוחב הדרוש למעבר שני רכבים בו זמנית.                     

  ביחידת דיור אחת או בבניה רוויה,  שער החניה יהיה עשוי מתכת מגולוונת  2.3.4           
  וצבועה בתנור או מתכת משולבת עם עץ ו"השפה העיצובית"  שלו תהיה                     
  תואמת לזו של הגדר הפונה ל"חזית הראשית": פרט השער יהיה דומה או                     

  זהה לפרט שער הכניסה לבית/ שערים לגומחות לאצירת אשפה / פילר חשמל                     
  או אחר אם קיים. גובהו והגוון שלו יהיה זהה לגובה הגדר הפונה לרחוב אשר                     
  אושרה בהיתר.                     
  2.3חסום זרוע חשמלי בתנאים המפורטים בסעיף בבניה רוויה ניתן להתקין מ                     

  . גגונים וסככות :3     
  גגונים וסוככים :     3.1          

  לא יידרש היתר לגגונים, סככות צל ולסוככים אם הם עונים על הדרישות                    
  הבאות:                   

  מטר מקיר המבנה אליו הם צמודים; 2.0-הם בולטים לא יותר מ•                 
  50סוכך מתקפל )מרקיזה(, במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר מאשר •                 

  ס"מ;                   
  במבני ציבור , בגינות ציבוריות, שבילים ומעברים ציבוריים:•                 

  למבנה, תהיה בנויה מעמודים וביניהם פרוש אריג.סככת צל, שאיננה צמודה                   
  מטר, ומשקל אריג הקירוי לא יעלה על 5.0עמודים יהיה עד  2המרחק בין כל                   
  מטר. 3.0ק"ג/מטר רבוע. גובה הקרוי לא יעלה על  3.5                  
  מ"ר, יש לדווח לוועדה 20עולה על אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך                   
  המקומית על בנייתו, בטופס המיועד לכך )באינטרנט   (                  
  יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך                  
  וגנים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.                  

  למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בניה  3.1.1                  
  עודפות. הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש. יש  להתעדכן                            
  במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות בניה.                            

  מ' בין 1יש לוודא כי גגון או סוכך שנבנים באזורי מגורים יותירו לפחות   3.1.2                  
  מ' מגבול המגרש 3-הקצה שלהם לבין גבול המגרש הצידי והאחורי, ו                            
  הקדמי, הפונה לדרך.                            

  ו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב הכניסה שעליה הוא מגןרוחב  3.1.3                  
  מ' מקיר המבנה. 2.0 -ועומקו כאמור, לא יהיה יותר מ                            

  תותר התקנת גגונים, סוככים וסככות צל על פי הפירוט הבא: 3.1.4                  
  -בבית משותף                 
  תותר התקנת סוככים במרפסות, בקומת הקרקע ובקומת / קומות הגג -                 

  רק לאחר תיאום  בין מרבית הדיירים על מראה אחיד.                   
  גגונים יותרו רק מעל כניסות לבניין. -                 
  –בבית צמוד קרקע                  
  ו גגונים רק בכניסות למבנה.יותר                 
  סוככים יותרו בקרקע , במרפסת קומה א' ובמרפסת הגג.                 
  יותרו גגונים וסוככים מעל הכניסות למבנה ובאזורי –במבני תעשיה / תעסוקה                  
  פריקה וטעינה בלבד.                 
  גגונים, סוככים וסככות צל. –במבני ציבור יותרו                  
  כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי החיפוי קונסטרוקציה 3.1.5                 

  ס"מ. 10בעובי                           
  הגגון יכול שיהיה עשוי פח  או רעפים בהתאם ל "שפה העיצובית" של 3.1.6                 

  הבניין ובעל שיפוע אחיד ומינימאלי הנדרש לניקוז. לא יותרו  גגונים במראה                          
  "קוקיה".                           
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  הגגון ינוקז באמצעות צנרת ניקוז מוצנעת בתחום המגרש  . )לא יותר פתרון  3.1.7               
  ניקוז באמצעות "פישר"(.                          

  קונסטרוקציה מפלדה לגגונים או לסככות הצל תהיה מגולוונת וצבועה  3.1.8               
  בתנור.                          

  מצללה )פרגולה( : 3.2     
  הבאות:לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות            
  היא ללא קירות ומשטח ההצללה שלה )הסכך, החלק שמטיל צל( איננו אטום.           
  המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה,           
  משטחו. 40%ומהווים לפחות            
  חב המרווח הצידימרו 40%ניתן למקם את המצללה בתחום קווי הבניין עד            
  השטח שבין גבול המגרש לקווי הבניין( . –או האחורי. שנקבע  בתכנית)מרווח            
  שטח המצללה בקומת הגג או בקומות גג מדורגות  יהיה בהתאם להוראות תכנית           
  .23/ 1ח/            
  מ"ר , 20, לא תעלה על שטח המצללה המוצמדת לדירת מגורים בקומת הקרקע          
  או  רבע מהשטח הפנוי )שאין עליו בניה( של החצר, הקטן מבין השניים;          
  למען הסר ספק , הפטור יחול במקום בו אין תכנית בניין עיר מאושרת          
  שהוראותיה כוללות הנחיות לבנית פרגולה.          
  בניית המצללה, בטופס המיועד לכך. את הטופס יש לדווח לוועדה המקומית על          
  ניתן  להוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון : /לצרף להודעה אישור של          
  מהנדס מבנים  המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע או למבנה, ואין חשש          
  שתתמוטט.          
  או הנחיות לבניית מצללות הן : התכניות הכוללות הוראות 3.2.1          

  23/  1ח/                    
  2/ ב /  3/  300ח/                    
  / ג 3/  300ח/                    
  /ד 3/  300ח/                    
  4/  370ח/                    
  501ח/                    

  חומרי גמר לפרגולות יהיו עץ ומתכת בלבד. לא יותרו פרגולות עשויות  3.2.2         
  בטון.                   

  , על 4/  370וח/ 501ובתחום ח/   23 /1נסיגות ממעקה הגג על פי תכנית ח/   3.2.3         
  פי הוראותיהן.                   

  יהיו אופקיות בלבד ולא משופעות.קורות הפרגולה   3.2.4         
  במבנים צמודי קרקע )קוטג'ים( שלהם שתיים או שלוש חזיתות ראשיות ,  3.2.5         

  הפרגולה תמוקם בחזית צדדית או אחורית. )לא ניתן בחזית הפונה לרחוב(                   
  מ'. 2.75גובה הפרגולה לא יעלה על   3.2.6         
  גווני הפרגולה יותאמו לגווני הבניין .  3.2.7         

  בפרגולה עשויה מעץ , ניתן לבחור בכל גווני העץ הטבעי.                   
  בדירות גן או גג, פרט הפרגולה הראשונה שתוקם בין דירות צמודות, תחייב 3.2.8         

  בה וגוון זהים, לכשירצה להקימה.את השכן הצמוד בבניית  פרגולה בפרט, גו                  
  . שימושים נלווים למבנה4     

  פרטי עזר  4.1         
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון                
  עמודי/גופי תאורה, תאורת חירום , מצלמות אבטחה, מתקן חנייה לאופניים                

  ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות:                
  הם לא מוגדרים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;               
  אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם )אבל מותר עמוד נושא(;               
  50ריט לא עולה על אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פ               
  ק"ג;               
  מצלמות אבטחה יותקנו רק על המבנה הראשי.               
  מטר. 6.0גובהו לא עולה על  –אם הפריט הוא עמוד תאורה                

  שילוט  4.2         
  יא עונה עלהתקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם ה                
  הדרישות הבאות:                
  ק"ג. 20מטר רבוע, ומשקלו לא עולה על  1.2שטחו לא עולה על                 
  מטר רבוע  ואשר 1.2-על אף האמור לעיל, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מ                
  ר, אם אין השלט בנוי ע"ג מתקןקיבל רישיון מכוח עזר עירוני פטורה מהית                
  עצמאי )בבניין חדש, יש לקבל היתר לשילוט שגדול מהמידה הנ"ל , במסגרת                
  ההיתר שניתן לבניין(                
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  השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני  4.2.1                
  ם לכל גובהו למעט מספר הבית ושם הרחובלא יותר שילוט ע"ג מבני מגורי 4.2.2                 

  בהתאם להנחיות מחלקת חזות העיר ושלט המעיד על פרטי היזם/ קבלן                          
  ואדריכל , אשר יוצב בקומת הקרקע בלבד , בקרבת הכניסה לבניין ובשלט                          
  ס"מ. 40X60על  שגודלו לא יעלה                          
  ההנחיות להצבת שלט למספר הבית ולשם הרחוב הן כדלקמן:                          

  מספר הבית )הבניין(:                 
  השלט יותקן על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר.•                       
  ס"מ. עובי 20על  20שוי מלוחית אלומיניום ריבועית בגודל השלט יהיה ע•                       

  מ"מ. 2 –הלוחית                        
  של חברת M3בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדרת •                       

                       EG .או בעל מפרט זהה ,  
  ס"מ. 7ים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה למספר•                      

  מיקום השלט:                       
  השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.•                      

  ס"מ. 30הרווח  בין קצה הקיר לשלט יהיה                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                     

  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                     
  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון  –התחתון של קיר הבית                       
  הרחוב.                      

  התקנת השלט:                 
  או שווה ערך. 7התקנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר •                    
  אין להדק את לוחיות השלט לקיר באמצעות ברגים.•                    
  להנחיות. 8ראה/י הדמייה לשילוט בעמוד                   
  שלט שם הרחוב:                  
  עיצוב השלט                  
  שלט הנושא את שם הרחוב ייקבע על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או•                       

  הממוקם בפינת רחוב )פינת רחוב תחשב –מבנה ציבור, במרחב העיר חולון                        
  על  הפרדה בין בתים שביניהם כביש, דרך, שביל, מעבר הולכי רגל(.                       

  ס"מ 40ס"מ גובה על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית בגודל •                       
  מ"מ. 2 –אורך. עובי הלוחית                        

  EGשל חב'  M3ילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת בחזית הלוחית יודבק פ•                       
  או בעל מפרט זהה.                       

  על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.•                        
  מידות האותיות:•                        

  ס"מ. 3גובה  –עברית                        
  ס"מ. 2.5גובה  -אנגלית                       

  . FRUTIGER DEMI BOLD –פונט הכיתוב באנגלית יהא •                        
  מיקום השלט:                   
  וב, בחלקו התחתון של הקיר.השילוט יודבק על פינת הקיר במקביל לרח•                        
  ס"מ. 20הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה •                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                        
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                        

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון –התחתון של קיר הבית                        
  הרחוב.                       

  ס"מ ממנו. 2.5שם הרחוב יופיע בצמוד למספר הבית במרחק •                        
  התקנת השלט:                   
  שווה ערך. 7עות הדבקה בדבק מסוג סופר התקנת השלט תעשה באמצ•                        
  אין להדק את לוחות השילוט למבנה, באמצעות ברגים.•                        
  להנחיות. 10ראה/י הדמייה לשלט הנדרש בעמוד מס'                    
  שלט כניסה מואר:                   
  עיצוב השלט:                   
  ס"מ. 10עד  8 –ס"מ, עומק  12 –ס"מ, גובה  32 –מידות השלט: אורך •                          
  על חזית השלט יודבקו מס' הבית ושם הרחוב.•                          
  הכיתוב יתבצע באמצעות אותיות דביקות )פילם( בצבע שחור.•                          

  תאורת השלט תהיה תאורת פלורסנט או תאורת לד לבנה.•                          
  "נרקיס בלוק" במשקל רגיל. –פונט האותיות •                          
  6.3 –ס"מ, גובה מספר  3.4 -גובה אות  –טקסט קצר  –גובה כל אות ומספר •                          

  ס"מ.                           
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  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 2יש להשאיר שוליים של •                          
  ס"מ. 4.0 –ס"מ, גובה מספר  2.2 –גובה אות  -טקסט ארוך •                          
  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 1יש להשאיר שוליים של •                          
  מתקן השילוט צריך להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.•                          
  מיקום השלט                    
  בסמוך לכניסה הראשית למבנה.•                      
  על חזית הקיר המקביל לרחוב בחלקו התחתון של הקיר בקו ישר עם הכניסה•                      

  לבניין.                       
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                      
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית, המסתירה את חלקו•                      

  ה מכיווןהתחתון של קיר הבית, יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שיירא                       
  הרחוב.                       

  התקנת השלט:                 
  התקנת השלט תבוצע באמצעות ברגים נסתרים.•                     
  חיווט החשמל צריך לעבור בתוך תעלות חשמל ייעודיות בצבע לבן.•                     
  מסוג אנטי ונדלי שעמיד לקרינת שמש ולמצבי מזגגוף השלט צריך להיות •                     

  אוויר השונים.                      
  השלט צריך לכלול מתקן פוטואלקטרי, המסדיר הדלקה בחשיכה וכיבוי•                    

  בשעות האור.                      
  ינת אטימות, סוגי החיווט, עמידההשילוט חייב לעמוד בתקינה המחייבת מבח•                    

  בתנאי חום קיצוניים.                     
  ההתקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.•                    
  ההתקנה חייבת להתבצע לפי התקנות להתקנת מכשירי חשמל והוראות חברת•                    

  החשמל וכן אישור על ההתקנה בגמר ביצועה.                     
  מומלץ כי המתקין ייתן לבעלי הבית, תקופת אחריות על ההתקנה והמוצר.•                   
  במידה ולבית יש כניסות נוספות ראשיות/משניות הפונות לחזית הרחוב או•                   

  יש להתקין שלט מואר )שם רחוב ומספר(, בכל כניסה –הגישה לכניסה  דרך                     
  וכניסה.                     

  תכניות והנחיות מרחביות המכילות הוראות או הנחיות לנושא שילוט הן:               
  הנחיות בינוי ופיתוח – 3/  152ח/                
  ורמהככר סט – 12הנחיות                
  שד' דב הוז –הנחיות מרחביות לציר רח' סוקולוב  – 20הנחיות               

  פח אשפה  4.3     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם            
  ק"ג. 50הוא בנפח שאינו עולה על             
  פה בגדר לרחוב טעונות היתר בניה.יובהר כי גומחות לאצירת אש            

  הפחים יוצבו בחצר הבניין. לא ניתן למקם בחזית הפונה לרחוב או     4.3.1          
  לשטח ציבורי אחר.                      

  סורגים   4.4     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים             

  הבאים:            
  , ויש לוודא כי לפחות באחד החלונות1635הם תואמים את התקן הישראלי מס'             
  בכל  דירה            
  יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט, כמוגדר בתקן;           
  יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על התקנת הסורגים, תוך           

  יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד  45            
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.             
  יש להתאים את הגוון והגיאומטריה של הסורג  בכל הבניין.   4.4.1           

  דוד מים, דוד שמש וקולטים  4.5     
  ות כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים, דודי שמש וקולטיהתקנות קובע            
  שמש העומדים בתנאים הבאים:           
  ליטר, ובהיתר הבניה 220-אם הם מותקנים על הגג, נפח דוד המים אינו גדול מ           
  של הבניין שעל הגג שלו רוצים להציב אותם נקבע במפורש שניתן להתקין אותם           

  על הגג;           
  בגג משופע          
  הדוד יוסתר בתוך חלל הגג, והקולט יותקן בצמוד ועם שיפוע הגג, ככל שניתן;  –          

  : מחממים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי1, חלק 69דוד לפי תקן ישראלי נס'               
  ליטר, והוא מותקן בהתאם 220ולה על ובידוד תרמי, ובלבד שנפח הדוד לא ע              
  להיתר או במקום מוסתר.              
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  אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח,  4.5.1              
  יש למקם אותם בגג בצמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר ,                        

  או מסתור הכביסה.                        
  לא יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס –בכל מקרה                         
  הקרקע במגרש.                        

  לא ניתן להקים סככה בחצר או על גג המבנה לצורך העמדת הדוד  4.5.2             
  הקולטים.ו                       

  מזגן ומערכות מיזוג וטיהור  4.6     
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג            
  וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים:            
  התקנת מערכות מיזוג , –)כלומר  BTU 60,000תפוקתם אינה עולה על            

  תעשיתיות או משרדיות, טעונה היתר(;           
  המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג           
           1992.  
  אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה היכן יש למקם את המזגנים/מערכות/מעבים,          
  המערכת תותקן במקום מוסתר ע"י –קבע יש למקם אותם רק שם. אם לא נ          
  ניתן להתקין בקיר –מסתור הכביסה, או על גג הבניין; אם זה בלתי אפשרי           
  החיצוני, אבל לא בחזית הפונה לרחוב.          
  .5חלק  994התקנת מזגן בממ"ד תבוצע לפי תקן ישראלי מס'           
  לא ניתן להתקין מזגנים בחזיתות ראשיות )לכיוון הרחוב , לכיוון שטח   4.6.1          

  ציבורי  פתוח או לכיוון מבני ציבור (, למעט בבניינים פינתיים ובחזיתות                     
  -מסחריות                      
  ית אחת בלבד.בקומת הקרקע , בחנויות שלהן חז                     
  בבניינים פינתיים )שתיים או שלוש חזיתות ראשיות(  ובחזיתות מסחריות                     
  כאמור לעיל , ניתן להציב את מעבי מיזוג האוויר בתוך מסתור אסטטי או                     
  בחלל מוסתר במסגרת היתר בניה.                     

  את צנרת המזגנים יש למקם בתוך פרופילי פח המיועדים להסתרה,  4.6.2          
  מגולוונים וצבועים בתנור, בגוון דומה לגוון קירות המבנה ובקווים                     
  אופקיים ואנכיים בלבד.                     

  הגג, יש אם לא מתאפשר להתקין את המזגנים מאחורי המסתורים, או על  4.6.3          
  להתקין אותם קרוב ככל הניתן לקרקע ולהסתיר אותם ע"י גינון ולא בחזית                    
  המבנה הפונה לרחוב.                    

  החלפת רכיבים בבניין  4.7     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להחלפת רכיבים בבניין אם ההחלפה עומדת            

  בתנאים הבאים:            
  הרכיב החדש הוא בעל מידות זהות לרכיב שהוחלף, יותקן במיקומו של הרכיב            
  הדבר יתאפשר רק במבנה –שהוחלף, וככל שמדובר בהחלפת חיפוי אבן של מבנה             
  קומות; 2שגובהו עד             
  יש –ר, גודל, צורה וכו'( בהיתר או בתכנית אם נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומ            
  לעמוד בהנחיות הללו;            
  למרות מה שנאמר בסעיפים הקודמים, כאשר הרכיב המקורי היה עשוי            
  מאסבסט, חובה להחליף אותו ברכיב שאיננו עשוי אסבסט, ולקבל לשם כך             
  ת הממונה לפי "חוק למניעת מפגעי אסבסט".היתר עבודת אסבסט מא             
  יודגש כי השינויים החיצוניים כפופים להתאמה מלאה לגווני החומרים      4.7.1            

  במבנה. במקרה של החלפת אבן, רעפים או חלונות.                       
  ם מיוחדים עשויים פח ,החלפת צנרת חיצונית גלויה, תכוסה בפרופילי     4.7.2            

  בקווים אופקיים ואנכיים בלבד, מגולוונים וצבועים בתנור בגוונים דומים                       
  לגוון הקיר.                       

  יובהר כי החלפה של גג קל , תעשה בהתאם לגיאומטריה שאושרה בהיתר     4.7.3            
  רום  הגג ותחתית הגג(.                      

  החלפת צובר גז תת קרקעי :  4.8     
  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר כאשר מחליפים צובר גז קיים בצובר אחר            
  כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים הבאים: –)לדוגמה             
  טון; 10הצובר הוא בגודל עד             
  מיקום הצובר וגודלו לא השתנו;            
  העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג העבודה,           
  בהתאם לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו           
           2006.  
  ע בליווי מפקח עבודה, ויתקבל אישורו;החלפת הצובר תבוצ           
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  45יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על החלפת הצובר, תוך            
  יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר           
  האינטרנט של עיריית חולון.           
  טופס את אישורו של מפקח העבודה.יש לצרף ל           
  לא יותר גם שינוי במיקום הצנרת 4.8.1           

  .   מבנים טכניים5     
  מבנים טכניים  5.1            

  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד לשהות                   
  תנאים הבאים:של בני אדם( ב                   
  הוא נבנה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני לניטור רעידות                   
  ומבנה טכני להגנה קטודית, שניתן לבנות גם בשטחים אחרים(;                   
  יטור לפימ"ר )חוץ מתחנה לניטור אויר במקום שם נדרש נ 6.0שטחו לא יעלה על                   
  מ"ר בכל מקום שנדרש 7.5, ששטחו לא יעלה על  2008-חוק אויר נקי, התשס"ח                  
  מטר; 3.0ניטור לפי כל דין(; וגובהו לא יעלה על                   
  הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל לתקופה                  
  ימים, בשטח מתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל. 90שאינה עולה על                   
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                   
  המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של  עיריית                  
  חולון:                  
  אם יש צורך באישור לפי חוק הקרינה, הוא יצורף להודעה.                  

  מתקן פוטו וולטאי  5.2           
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאי                  
  רגיה סולארית( בתנאים הבאים:)מערכת לייצור חשמל מאנ                  
  ;62548ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי מס'                   
  ק"ו למבנה; 50הספק המתקן אינו עולה על                   
  המתקן לא –המתקן יוקם על גג מבנה שהוקם כדין. אם למבנה יש גג שטוח                   
  המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע –הגג, ואם בעל גג משופע יבלוט  ממעקה                   
  הגג.                  
  נותר מקום על גג אותו מבנה לכל מתקן אחר הנדרש על פי החוק והתקנות                 
  )לדוגמה: למתקן סולארי לחימום מים לצריכה ביתית(;                 
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45ח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך יש לדוו                 
  המיועד לכך / באתר העירוני.(. יש לצרף להודעה אישור של מהנדס חשמל מוסמך                 
  לתנאים שנקבעו כאן, ואישור של מהנדס מבנים בדבר יכולתו של הגג לשאת                 
  לו של המתקן, וכי המתקן יציב.במשק                 
  יש לדווח על הקמת מתקן פוטו וולטאי גם לרשות הכבאות.                 
  לא תותר התקנת מתקנים פוטו וולטאים אם הם מסנוורים את השוהים   5.2.1                 

  מתכוון להתקיןבמבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. מומלץ כי מי ש                           
  מתקנים פוטו וולטאים יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי לוודא                           
  עמידה בתנאי זה.                           

  .  מבנים ועבודות זמניים6     
  מבנה זמני  6.1          

  דרש היתר למבנה זמני )כגוןהתקנות קובעות, בין היתר, כי לא יי               
  מכולה, אוהל או סככה( אם הוא עומד בתנאים הבאים:               
  הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש למגורים או לצרכי ציבור.               
  יום בכל שנה, ולאחר מכן יפורק; 120הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד                
  מטר רבוע; 50שטחו אינו עולה על                
  מטר. המפתח בין העמודים באוהלים 3.0גבהם של אוהלים וסככות לא יעלה על                
  ק"ג למטר רבוע. 3.5מטר, ומשקל הקרוי לא יעלה על  5.0וסככות לא יעלה על                
  ימים, יש לדווח על הצבתו 10לתקופה העולה על  אם המבנה מיועד להיות מוצב               
  יום לאחר הבנייה, 14יש לדווח על הצבתו תוך  –לוועדה המקומית. במקרה כזה                
  ולציין בדיווח  מתי המבנה הוקם, ומתי הוא יפורק. את הדיווח יש לבצע               
  ן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט שלבאמצעות הטופס המיועד לכך, שנית              
  עיריית חולון .              
  הצבת מכולות על קרקע שיעודה למגורים תתאפשר  6.1.1               

  באתרי בניה בלבד.                         
  סגירה עונתית 6.2          

  לסגירה עונתית של התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר               
  בתי אוכל )מפני הקור או החום( אם היא עומדת בתנאים הבאים:               
  היא עשויה חומרים קלים, ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;               
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  היא כפופה להוראות שנקבעו בתכנית המתאר המתייחסת לסגירה עונתית.               
  התכנית המתארית המתייחסת לסגירות עונתיות היא:  6.2.1               

  21/  1ח/                          
  . מחסן ומבנה לשומר7     

  מחסן  7.1          
  למען הסר ספק: על מנת לבנות מחסן צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות.                 
  )תב"ע( החלה על המגרש, ויש לוודא שלא כל הזכויותהזכויות נקבעו בתכנית                  
  שנקבעו מוצו כבר לעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את המחסן, או מבנים                 
  אחרים במגרש. יש להתעדכן במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות                 
  בניה.                 

  התקנות קובעות , כי לא יידרש היתר להקמת מחסן, אם הוא עומד בתנאים                 
  הבאים:                 
  לכל יחידת דיור ניתן להקים מחסן אחד בלבד, ומחומרים קלים;                 
  וכו'(; 2X3; 2.5X2.4מטר רבוע ) 6שטח המחסן אינו עולה על                  
  המחסן לא מחובר לתשתיות מים, ביוב, חשמל וכדומה;                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  מיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט שלבטופס ה                 
  עיריית  חולון.                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 
  עיריית  חולון:                 
  התכניות הכוללות הוראות המתייחסות למחסנים ברחבי העיר הן:  7.1.1                 

  1ח/                           
  2/  1 ח/                          
  3/  1ח/                           
  4/  1ח/                           
  8/   1ח/                           
  15/  1ח/                           
  36ח/                           
  37ח/                           
  א/  284תגפ/                          
  / ב 284תגפ/                          
  / א 3/  300ח/                          
  1/ א /  3/  300ח/                          
  / ב 3/ 300ח/                          
  2/ ב/  3/  300ח/                          
  / ד 3/ 300ח/                          
  4/  370ח/                          
  / א 499ח/                          
  3/   152ח/                          
  501ח/                          
  562ח/                          
  565ח/                          
  564ח/                          
  592ח/                           

  ניתן להציב מחסנים רק בבתים צמודי קרקע )קוטג'ים(. לא ניתן להציב       7.1.2              
  ותר(דירות וי 3מחסנים בבניינים של בניה רוויה )                         

  ניתן להציב את המחסן בחזית האחורית של הבית בצמוד לגבול המגרש /   7.1.3              
  בצמוד לגדר של הבית השכן בקיר משותף , כך שלא ניתן יהיה לראות את                         
  המחסן מכיוון הרחוב.                         

  מ' או יותר ממעקה הגג, 3.0ב על  גג מבנה יוצב במרחק של  מחסן המוצ   7.1.4             
  בצמוד לקירות )אם יש קירות על הגג, במרחק שנקבע מהמעקה(.                        

  מטר. 2.2גובה  המחסן יהיה מקסימום    7.1.5             
  מבנה לשומר : 7.2             

  , בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הואהתקנות  קובעות                   
  מטר. 2.2מטר רבוע, וגובהו אינו עולה על  4.0מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על                    
  חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיים בלבד.  7.2.1                  
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  לוודא מה הן ההנחיות של משרד החינוך לגבי מבני שומר.מבני חינוך , יש   7.2.2                  
  . פיתוח ונגישות :8     

  ריצוף, מסלעות ועבודות פיתוח  8.1             
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצוף, בניית                    
  ם עומדים בתנאים הבאים:מסלעות ופיתוח שטח אם ה                    
  מטר, ; 1.0-הם לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ                    
  הם לא פוגעים במערך הניקוז הקיים;                    

  שיפור נגישות  8.2             
  כבש )רמפה(התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר ביצוע דרך גישה או                     
  המיועדים  לשיפור נגישות, כל עוד הם נועדו לאפשר לבעלי מוגבלויות לעלות/                    
  מטר. 1.2לרדת בהפרש גובה שאינו עולה על                    
  גמר קירות הכבש )רמפה( יהיו בגמר זהה לגמר גדרות הבניין שבהיתר.  8.2.1                    

  גמר רצפת הכבש תהייה עשויה בטון מחורץ למניעת החלקה. גמר מעקות                              
  יהיה נירוסטה מוברשת.                              

  . אנטנות, צלחות ולוויינים :9     
  אנטנות, צלחות ותרנים   9.1               

  ות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות, צלחות קליטההתקנות קובע                       
  ותרנים אם הם עומדים בתנאים הבאים:                       
  ,799תורן לאנטנה לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה יעמוד בתקן ישראל מס'                        
  וגובה התורן                       

  מטר מפני המישור עליו הוא מוצב; 6.0לא יעלה על                       
  מטר; 1.2קוטר צלחת לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לא עולה על                       
  האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט או בריכת מי שתיה;                      
  מטר, נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת 3.0ורן עולה על אם גובה הת                      
  יום ממועד הקמתו, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן 45התורן תוך                       
  למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון .                      
  לצרף אישור מהנדס מבנים המעיד על יציבותלהודעה על הקמת התורן יש                       
  התורן.                      

  הוספת אנטנה למתקן שידור קיים  9.2               
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להוספת רכיב למתקן שידור                      
  ומד בתנאים הבאים:קיים שנבנה כדין, אם הוא ע                      
  התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רישיון לפי חוק הבזק;                      
  יום ממועד 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב, תוך                       
  הקמתו,  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר                      
  האינטרנט של עיריית חולון .                      
  להודעה על הוספת הרכיב יש לצרף אישור של המומחה על הקרינה כי                      
  ההוספה לא משנה את טווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע לאותו מתקן.                      
  נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, יש להתאים את הרכיב החדש  9.2.1                      

  לעיצוב שעליו סוכם.                                
  אנטנה על עמוד חשמל   9.3              

  נההתקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת אנט                       
  על  עמוד חשמל, אם היא נועדה לצורך תפעול רשת החשמל בלבד,                       
  מטר. 1.0ואורכה אינו עולה על                        

  אנטנה לחובבי רדיו        9.4              
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת תורן ומתקן של          

  חובבי רדיו אם הוא עומד בתנאים הבאים:                       
  מטר מפני המישור 9.0, גובהו אינו עולה על 799הוא תואם תקן ישראלי מס'                       
  ס"מ וקוטר רום התורן לא 4עליו הוא הוקם, קוטר בסיס התורן לא עולה על                       

  ס"מ; 2עולה על                       
  ניתן היתר הקמה לתורן לפי חוק הקרינה, וניתן אישור הממונה על הקרינה                      
  מטר; 3.0-המעיד על כך שטווח הבטיחות האופקי קטן מ                      
  מועד הקמתו,יום מ 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התורן תוך                       
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                      
  עיריית חולון .                      
  ההודעה נשלחה גם למשרד הביטחון; להודעה צורפו המסמכים הבאים: עותק                      
  נה על הקרינה, עותק של היתר הקמת המתקן לפי חוק הקרינה,מאישור הממו                     
  אישור –מטר  3.0רישיון תחנת קשר חובב רדיו, ואם גובה האנטנה עולה על                      
  מהנדס מבנים בדבר יציבותה.                     

  . הריסה ופירוק10     
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  הריסה ופירוק:  10.1           
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/                    
  מתקן שלא נדרש היתר להקמתו; ולא יידרש היתר להריסה או לפירוק                    
  רךהמתלווים לביצוע דרך, או הנחת קו תשתית תת קרקעי )למעט קו גז( , אם הד                    
  או קו התשתית מבוצעים ע"י הממשלה, הרשות המקומית או נציגיהם לפי סעיף                    
  )ד( לחוק התכנון והבניה.261                    
  45יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תוך                     
  יום ממועד ביצוע העבודות, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד                    
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.                    
  יש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסולת לאתר פסולת מוכר.                    

 
 

 

 תכנית/יות מתאר מחוזיות/ארציות
 

 [10/ ד /  10]מתכנית: תמא /  כן    - יות למתקנים פוטו וולטאייםהנח
 
 

  תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים, הינה - 10ד//10מטרת תמ"א      
  לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים קטנים ובינוניים בשטח של עד     
  השמש לצורך יצור חשמל, דונם על מנת לעודד את השימוש באנרגיית 750     
  תוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים פתוחים ובאיכות הסביבה ובנוף.     
  התמ"א מנסה לאזן בין פוטנציאל יצור החשמל לבין אזילת משאב הקרקע תוך     
  הטמעת דיני התכנון הארצית והמחוזית בשיקולי התכנון של התכנית והעדפת     
  הפריפריה.     
  התמ"א קובעת שני מסלולי טיפול בבקשות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים :     
  . מסלול ההיתרים :1     
  מאפשרת מתן היתרי בניה על גגות מבנים וחזיתות, מכוחן של 10ד//10תמ"א      
  תכניות הכוללות הוראות מפורטות, גם אם התכנית החלה אינה כוללת שימוש     
  טו וולטאי.למתקן פו     
  תנאי למימושו של מסלול זה הינו קיומה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות,     
  למעט לענין הגובה, כל עוד אין השינוי בגובה המבנה פוגע בהוראות בטיחות     
  הטיסה.      
  מסלול ההיתרים מתאפשר במקרים הבאים :     
  ן בכל יעודי הקרקע.א. על גגות וחזיתות מבנים שנבנו כדי     
  ב. ביעוד אחסנה ו/או מבני משק.     
  ג. ביעוד תעשיה לרבות תעסוקה ומלאכה.     
  ד. ביעוד למתקנים הנדסיים למעט מאגרים.     
  ה. מאגרים ובריכות דגים שהוקמו בהיתר עפ"י תכנית שאושרה מכוח חוק     

  התכנון והבניה.         
  שי חניה פתוחים.ו. חניונים ומגר     
  ז. בחלקות א' בנחלות במושבים בשטח שיעודו חקלאי והצמוד למגורים.     
  . מסלול התכנית :2     
  750מאפשרת אישור תכניות מכוחה, בשטחים בהיקף של עד  10ד//10תמ"א      
  דונם.התכנית קובעת סדר עדיפות למיקום מתקנים פוטו וולטאיים תוך העדפת     
  הקמת המתקן בשטח המיועד לבינוי ו/או לפיתוח.     
  שנים בלבד מיום אישורה. בסמכות המועצה הארצית 5 -תוקף התכנית  יהיה ל     
  להאריך תקופה זו מעת לעת לתקופות קצובות, ובלבד שבחנה את ישומה של     
  התכנית.     
  משרד הפנים או ניתן לעיין במסמכי התכנית במלואם באתר ממשל זמין של     
  לחילופין בדברי הסבר לתכנית, ובתקנון התכנית באתר ההנדסי של עיריית חולון.     

 
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - הוראות המתע"ן למטרופולין ת"א
 
 

  )תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה 4א//23. החלקה כלולה בתחום תמא/1     
  קווי מתע"ן. 7אביב(, הכוללת רשת של -טרופולין תלעתירת נוסעים במ         

  . הוראות התכנית חלות על כל רשימת הגושים/חלקות בתחום השיפוט של2     
  עיריית חולון )חלק מהקו הירוק(, כפי שהועברה אלינו ע"י נ.ת.ע.         

  להם. האמצעים  למימוש התכנית מתייחסים לשלושה מרכיבים עיקריים שיש 3     
  משמעות תכנונית מבחינת הקצאת השטחים לפיתוח המערכת העתידית. :         
  רצועה לתכנון. -א. שמירת השטח לתוואי המתע"ן          
  דיפו. -ב. שמירת השטח לאזורי תחזוקה ותפעול          
  בורייםג. קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי תחבורה צי         

  אחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים בינהם.            
  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :4     
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  הוראות התכנית )תקנון(.  -         
  תשריט מצב מאושר.  -         
  תשריט מצב מוצע.  -         
  תשריט גבולות התכנית.  -         

  ל היתר בניה בחלקות עליהן חלה התמ"א, כפוף להוראות תכנית זו..  כ5     
  .  מסמכי התכנית נסרקו ועומדים לרשות המבקשים.6     

 
 

 / א[ 36]מתכנית: תמא /  כן    - א/36הוראות תמא/
 
 

  חלק א' 36. תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית לתקשורת תמא/1     
  וזעירים", ותחול על מתקני שידור קטנים "מתקני שידור קטנים         
  וזעירים בלבד.         

  . תכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאים בהם היא עוסקת אלא2     
  אם נאמר אחרת בסעיף מסעיפי תכנית זו.         

  . מטרת התכנית הינה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים3      
  ים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורתוזעיר         
  אלחוטית בכל שטח המדינה תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה         
  באיכות הסביבה והנוף במגמה לפשט וליעל את תהליכי הקמתם וזאת         
  ע"י :         
  א. סיווג מתקני השידור.         
  חי בטיחות ממתקני שידור לסוגיהם לשם הגנה על בריאותב. קביעת טוו         

  הציבור.             
  ג. קביעת טווחי בטיחות להגנה מפני השפעת קרינה על תחמושת, על         

  מכשור רפואי ועל תעשייה הליכית לכל סוג מתקן.             
  ר אשר בהתקיימןד. קביעת הנחיות להליך רישוי מוסדר למתקני השידו         

  יתאפשר מתן היתר בניה ע"י מוסד תגנון, הכל לפי הוראות תכנית זו.             
  ה. קביעת הנחיות נופיות להקמת מתקני שידור.         
  ו. עידוד להצמדות לעצמים קיימים.         
  תז. קביעת הצורך בבדיקה פרטנית של טווחי בטיחות מצרפיים על השפעו         

  קרינה באזורים הכוללים יותר ממיתקן שידור אחד            
  . העדפת מספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו באזורים פתוחים.4      

  ובאזורים בנויים  מספר גדול של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות          
  יחסית ובכפוף לבטיחות טיסה          

  נית כוללת את המסמכים הבאים :. התכ5     
  עמודים(. 28א. הוראןת התכנית )         
  טווחי בטיחות להגנה מפני השפעות קרינה של מתקני - 1ב. טבלה מס'          

  שידור על בריאות הציבור.            
  טווחי בטיחות להגנה בפני השפעות קרינה של מתקני - 2ג. טבלה מס'          

  שידור על תחמושת, על מיכשור אלקטרוני רפואי ותעשיה תהליכית.            
  נספח מנחה ובו מודלים של עקומת קרינה וטווחי בטיחות -ד. נספח א'         

  ותרשימים המדגימים טווחי בטיחות להשפעת קרינה בכיוונים            
  אופקיים ואנכיים המשמשים להדגמה בלבד.            

  נספח ובו איורים המדגימים הגדרה של "אנטנה בודדת" -ה. נספח ב'         
  ו"טווח בטיחות בכיוון האנכי" ואופן הקביעה של גובה האנטנה            
  בהתחשב בטווח הבטיחות בכיוון האנכי, המשמשים להדגמה בלבד.            

  ם חלק בלתי נפרד ממנה,ו.  מסמכי התכנית במפורטים בסעיף א' מהווי        
  ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין הטבלאות ובין שאר            
  הוראות התכנית, יגברו הוראות התכנית על הטבלאות.            
  ג' הינם להדגמה בלבד. -הנספחים המפורטים בסעיפחם ב' ו            

  ות המשתמשים, וניתן לעיין בהם באתר. תקנון התכנית ונספחיה נסרקו לנוח6     
  ההנדסי העירוני.         

 
 

 [2/  4]מתכנית: תמא /  כן    - מגבלות לאזור סיכון ציפורים ב'
 
 

  נמל התעופה בן גוריון, - 2/4א  עפ"י תשריט תכנית המתאר החלקית תמא/     
  ' "החלקה נמצאת בתחום המוגדר כ"אזור סיכון ציפורים ב         

  ב. פרוט המגבלות :     
  באזור "סיכון ציפורים ב' " לא תאושר תכנית, לא ינתן היתר בניה ולא יתאפשר         
  שימוש בקרקע לשימושים הבאים :         
  . מתקני קינון ושהיה לציפורים לרבות מקלטי ציפורים1         
  . אתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית .2         
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  ( לעיל , ניתן  לאשר מתן היתר בניה ושימוש בקרקע2למרות האמור בסעיף ב)         
  כאתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית  בכפוף לקביעת  האמצעים הדרושים         
  למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.         

  ג. מתן היתרים, הקלות וחריגות :     
  רים, הקלות וחריגות מהגבלות הבניה ושימושי הקרקע הנ"ל ינתנומתן הית         
  לחק. 82 -ו  81, 80ע"י הועדה למר"מ ויחולו עליהם הוראות סעיפים          

  ד. שימוש חורג :     
  שימוש קרקע קיים הסותר את ההגבלות המפורטות בפרק זה, יהפוך עם         
  , הועדה למר"מ תקבע על פי דרישת רש"תאישור התכנית לשימוש חורג         
  תנאים ואמצעים להרחקת ציפורים, בהם יחויב המשתמש כתנאי להתרת         
  המשך השימוש.         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לידיעת מקבל המידע:
 
 

 המידע נכון ליום מסירתו  בלבד. יתכנו שינויים במצב התכנוני בהתאם לפעולות רשויות  .1
 התכנון  השונות ממועד מסירתו ואילך.              

 
 המידע מתיחס לתוכניות שבתוקף ולתכניות שבהפקדה. .2

המידע מופנה למבקש/ת המידע בלבד, אין לערוך שימוש מידע שלא על ידי מבקש/ת המידע ולא תשמע כל 
 טענה קשר למידע ממי שאינו המבקש. 

    
 

לצורך היתר בניה,  בקשת מידע להיתר בניה תוגש עפ"י סעיף        המידע האמור אינו מהווה מידע .3
 ( לחוק בטופס הקבוע בתקנות.1)א( )

 
 הינך זכאי לעיין בכל התכניות והתשריטים בתוקף או בהפקדה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח טופס  .4

 יגברו הוראות התכנית.-מידע זה והוראות התכנית 

 
 
 

 פרטי עורך המידע:
 
 

 טלפון  שם פרטי ומשפחה    קידתפ
         

 
 
 
 

          
      חתימה:      תאריך:

16/01/2018         
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 16/01/2018תאריך: 
 
 

  רבקה בראזי  לכבוד ה"ה:
  כתובת המבקש:

 

   
 קרית אילוןשכונה: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 תאור הקרקע
 מ"ר 41303 שטח רשום:  28  :  חלקה    6867  גוש: 

 
 
 
 

 
 

  2037חלקה ארעית: 
       

 
 

 כתובת הנכס עליו מבוקש המידע:
 

 חולון  ישוב:
         18  מס' בית:      פיכמן יעקב   :   רחוב

 

  קרית אילון שכונה: 

 
 

 מגרש פינתי סוג חזית: 

 
 
 

    529ח / תב"ע קובעת מגרש:               888מגרש:  

 
 

 
 
 

 מ"ר 47970    -כשטח המגרש:  
 טבלת שטחיםסוג שטח:  
 
         529/  ח מתכנית:     מכון טכנולוגי -חינוך גבוה  יעוד: 

 
 

 
 
 

 הערות לחלקה:

 
 פרוט שטחי בניה עפ"י תכניות : 1   
 

 מ"ר 2400א :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 1900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 4300סה"כ  לתכנית                       
 

 מ"ר 2800ב :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר  900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 3700סה"כ לתכנית                        
 

 מ"ר 7370ג :    שטח עיקרי    /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 4900שטחי שרות                          

  עיריית חולוןעיריית חולון
  הועדה המקומית לתכנון ולבניההועדה המקומית לתכנון ולבניה

  5837358373חולון, חולון,   11, ת.ד. , ת.ד. 5858רח' ויצמן רח' ויצמן 
  0303--50170445017044פקס: פקס:   0303--50274855027485טלפון: טלפון: 

  בקשה למתן מידע נדרש להיתרבקשה למתן מידע נדרש להיתר
א'א'  119119והבניה סעיף והבניה סעיף   ערוכה על פי תקנות התכנוןערוכה על פי תקנות התכנון
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 מ"ר 12270סה"כ לתכנית                        

 
 א חלה על החלקה./71תת"ל/ 2   
 

 יש לעיין בתשריט. -ת הפקעה קיימ 
 

 7629לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( מילקוט הפרסומים:  7-ו 5הפקעה לפי סעיפים  
 

 .28.11.17מתאריך:  
 

 נדרש תיאום עם נת"ע. 
 
 
 
 

 יחס לחלקות אחרות:

 
 529ח / מתכנית:   284  חלקה:  6746גוש:   ל  חלקות מפוצלות 

 
 529ח / מתכנית:   1    חלקה:  7174:   גושל  חלקות מפוצלות 

 
    
 
 
 

 התראות לחלקה:

 
 ]מתכנית: [ מכון טכנולוגי חולון   

 
 [529ח / ]מתכנית:  בנין המשטרה מסומן בתשריט להריסה   
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 כניות בתוקף:ת
 

 תוקף .י.פ פרסום תוקף פרסום הפקדה שם תכנית תכניתמס' 

     
            

קו  -רכבת קלה  -א /71תתל/ / א 71/  תתל
 ירוק מתחם דרומי

 23/05/2017 7510 

            

הנחיות מרחביות לעבודות  א13הנחיות / 
ומבנים הפטורים מהיתר 

 ד'145לפי סעיף 

 19/07/2016 2016/10 

            

הנחיות מרחביות לפי סע'  13הנחיות / 
ד' לחוק התכנון והבניה 145

 1965 -התשכ"ה

 22/07/2014 2014/9 

            

תכנית מתאר ארצית  10/ ד /  10תמא / 
 למתקנים פוטו וולטאיים

 17/01/2011 6189 

            

תוכנית מתאר ארצית  4א / 23תמא / 
למערכת תחבורה עתירת 

 נוסעים

 12/08/2010 6121 

            

 5824 26/06/2008 08/11/2007 תוכנית מפלס הגג 23/  1ח / 
            

מכון אקדמאי טכנולוגי  1/ ג /  529ח / מק / 
מעונות ומרכז  Mבנין  -חולון

 סטודנטים

02/07/2006 30/10/2006 5592 

            

מכון אקדמי טכנולוגי חולון  1/ ב /  529ח / מק / 
 ( לעיצובLמבנין ) -

26/04/2006 20/07/2006 5557 

            

 -המכון האקדמי הטכנולוגי  / ג 529ח / מק / 
 " M" -מבנה מעונות

17/11/2005 08/03/2006   * 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  / ב 529ח / מק / 
 " L"-בנין לעיצוב -חולון

17/11/2005 08/03/2006 5503 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  529ח / 
 חולון

20/08/2007 11/08/2005 6073 

            

א מתקני שידור /36תמא/ / א 36תמא / 
 קטנים

 02/05/2002 1739 

            

 4644 17/05/1998 04/12/1997 מרתפים 15/  1ח / 
            

 4559 25/05/1997  2000נתב"ג  2/  4תמא / 
            

 4015 11/06/1992 19/02/1981 קרית פנחס אילון 300ח / 
            

 4000 07/05/1992 25/06/1989 קרית פנחס אילון / א 1/  300ח / 
            

 596 23/04/1958 04/10/1956 תכנית המתאר חולון 1ח / 
 

 
 

 
 
 

 תכניות בתכנון:
 

 י.פ./החלטה תאריך שלב שלב שם תכנית  תכניתמס' 
           

  30/07/2017 קבלת תכנית -)א( 62ס. רח' שנקר -תוכנית אב 505-0554964
           

  21/08/2014 קבלת תכנית -)א( 62ס. תוכנית מתאר חולון 2030ח / 
 
 

 
  

 

 77פרסום לפי   אין

 78פרסום לפי   אין
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 זכויות בניה לפי שטח נטו עפ"י תכניות בתוקף:
 

 
 

 [529ית: ח / ]מתכנ כן    - מס' קומות
 
 

  )כמצוין בנספח הבינוי(  Mא. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בבנין      
  קומות. 12יהיה          

 
 

 [529]מתכנית: ח /       גובה הבנין/המבנה
 
 

  )כמצוין בנספח הבינוי(  Mא. מס' הקומות המירבי מעל קומת הקרקע בבנין      
  קומות. 12יהיה          
  מ'  כולל קומת ביניים )בשטח מירבי 7.2ב. קומת הקרקע תהיה בגובה מירבי של       

  משטח קומת הקרקע(  שלא תחשב במניין הקומות. 40%עד          
  בתקנון, ניצול מס' הקומות המירבי מותנה בכך שהמבנה 14.3.2ג. עפ"י סעיף      

  תכנית.מ' מגבולות ה 25המוצע יהיה מרוחק          
  קומות(, יהא 3 -ד. מבנים בתחום המכון )הגובלים במבני מגורים הגבוהים מ     

  קומות יותר מן הבנין הגבוה הגובל בתכנית.  2הגובה המירבי של המבנה         
 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 12670   - סה"כ שטח בניה
 
 

  טודנטים(, מהווה חלק מתוך סל זכויות הבניה)מעונות ומרכז לס Mהבניה בבנין      
  מ"ר(. 38360של המכון הטכנולוגי חולון, קיים + מוצע, )סה"כ      

 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 9270   - סה"כ שטח עיקרי
 
 

  ׂ (.Dבנין למעונות ומרכז סטודנטים )     
 
 

 [1/ ג /  529/  ]מתכנית: ח / מק מ"ר 3400   - סה"כ שטח שרות
 
 

  ׂ (.Dבנין למעונות ומרכז סטודנטים )     
 
 
 

 קווי בנין
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  מ' 5   - קו בנין לחזית א'
 
 

  רח' פיכמן יעקב.     
 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 3.60   - קו בנין דרומי
 
 

  .חזית מסחרית כמסומן בתשריט התכנית     
 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  מ"ר 6.80   - קו בנין מערבי
 
 

  מערב כמסומן בתשריט התכנית.-לכיוון דרום     
 
 
 

 מרתפים
 

 [15/  1]מתכנית: ח /   2   - מספר קומות מרתף
 
 

  הועדה המקומית תהא רשאית להתיר בניית קומת/ות מרתף נוספת/ות אם מצאה     
  רכי חניה בלבד.לנכון, לצ     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3.50   - גובה קומת מרתף עליונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת המרתף 3.5א. גובה קומת המרתף העליונה לא יעלה על      
  ועד לתחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.        
  ת קומת מרתףב. הועדה המקומית רשאית להתיר בהמלצת מהנדס/ת העיר בניי     

  עליונה בגובה הגבוה מהאמור לעיל, במידה וקומת מרתף זו משמשת גם         
  לפריקה וטעינה למשאיות, מתקני כפל חניה, ומתקני מיזוג אויר.         

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3   - גובה קומת מרתף תחתונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת 3.0 גובה קומת המרתף התחתונה לא יעלה על     
  המרתף ועד תחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 0   - קווי בנין לקומת/ות מרתף
 
 

  תותר בניית קומות המרתף עד לגבולות המגרש )אלא אם כן נאמר בתכנית מתאר       
  אחרת(, בכפוף לתנאים הבאים:       
  משטח 90%. התכסית המירבית המותרת לקומת/ות המרתף לא תעלה על 1     

  המגרש.יתרת השטח ישאר לא מבונה על מנת לאפשר נטיעות וחילחול נגר עילי         
  למי התהום.         
  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין ובין מפלס פני החצר2     

  מ'. 1.20לא יעלה על          
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  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני המדרכה לא יעלה3     
  מ'. 0.5על           
  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני החצר הגובלת,4     

  מ'. 1.20לא יעלה על          
  מ' 0.5-יהיה גבוה לפחות ב. מפלס פני החצר בחלק שבולט ממתווה הבנין 5     

  מפני תקרת המרתף העליון להבטחת בית גידול לעצים וצמחיה.         
  לעיל, תהא הועדה המקומית רשאית להתיר הבלטת 4. למרות האמור בסעיף 6     

  חלקי מרתף הדרושים לתפקודו כגון פתחי איוורור, חצרות אנגליות, יציאות         
  ' מעל מפלס פני החצר עפ"י המלצת מהנדס/ת העיר, ובלבד שלאחרום וכד         
  מ' מעל מפלס פני החצר. 1.2יעלה על          

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /       הוראות ותנאים להיתר בניה למרתף
 
 

  א. תנאי למתן היתרי בניה בכל היעודים שבהם יבנה מרתף, תהיה הגשת תכנית     
  ת וגינון לכל המגרש, שתוכן עפ"י דרישות מהנדס/ת העיר או מיפיתוח חצרו         
  שימונה מטעמו ויאושר על ידו.         
  ב. מבקש ההיתר יהיה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה     

  ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים, באישור מהנדס/ת העיר.         
 
 
 

 קומת גג
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - למתקנים טכניים על הגג הנחיות
 
 

  א. הוראות התכנית מתייחסות רק למבנים שלא יועדו למגורים בתכניות     
  מאושרות קודמות.         
  ב. אין זכויות בניה מתוקף תכנית זו.     
  מפני רצפתמ' מדוד  5.0ג. גובה המבנים והמתקנים בגגות שטוחים לא יעלה על      

  הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן/המבנה .         
  במקרים מיוחדים יהיה מהנדס/ת העיר רשאי לאשר גובה החורג מהגובה הנ"ל.        
  מ' ממעקה הגג החיצוני וישולבו בגג המבנה 1.5ד. המתקנים יהיו בנסיגה של      

  נין, ולא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבניניםכך שיוסתרו מן המדרכה הנגדית לב         
  מ'. 1.5 -הסמוכים. תותר במקרים מיוחדים נסיגה של פחות מ         
  ה  מהנדס/ת העיר רשאי להתיר או לדרוש הקמת מסתור להסתרת  המתקנים     

  שעל הגג כתנאי למתן היתר לבניה על הגג.         
 
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  מ' 5   - גובה מירבי למתקנים על הגג
 
 

  מ', מדוד מרצפת הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן. 5.0עד      
 
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - קווי נסיגה למתקנים טכניים
 
 

  קווי הנסיגה למתקנים טכניים על הגג יהיו כלהלן :     
  מ' 1.50קו קדמי או פינתי  :       
  מ' 1.50מני         :  קו צדדי י     
  מ' 1.50קו צדדי שמאלי     :       
  מ' 1.50קו אחורי              :       
  חריגה מקווי הבנין הנ"ל תהיה רק באישור מהנדס/ת העיר.     

 
 
 

 הנחיות/הוראות/הערות
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - 4א//23תנאים למתן היתר לפי תמא/
 
 

  ! 4א/23*** תנאי למתן היתר בניה יהיה תאום עם הרשות המוסמכת עפ"י תמא/     
 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - 4תנאים למתן טופס 
 
 

  השלמת ביצוע כל הנושאים המופיעים בתנאים להוצאת היתר בניה כמפורט     
  בתקנון התכנית. 13.3בסעיף       

 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - עודת גמרתנאי/ים לקבלת ת
 
 

  א. השלמת הנטיעות לאורך הגבולות הפנימיים של המתחם )בפרט הגבול     
  המערבי(, עפ"י הנחיות מנהל אגף גנים ונוף של העירייה, לרבות נטיעת         
  ה בין, אשר תהווה חציצ284שדרת עצים בגבול המערבי של חלקה מס'          
  המכון לבין בתי המגורים.         
  )כמסומן בנספח הבינוי(, יורחב D1ב. מגרש החניה ברחוב רחל בקרבת בנין      

  מכוניות לרווחת הציבור. 20 -ויוכשר לצורך מגרש חניה לכ         
 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - הוראות מיוחדות
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  קרקעיות בתאום ובאישור מינהל התשתיות בעירייה, -ינה תת כל התשתיות תהי     
  במסגרת הבקשה להיתר בניה.     

 
 

 [1/ ג /  529]מתכנית: ח / מק /  כן    - תנאים למתן היתר בניה
 
 

  א. תנאי להיתר בניה יהיה אישור החניה בתאום עם מחלקת התנועה בעיריית     
  מ"ר שטח עקרי בשלב א' 50ם חניה אחד לכל חולון, עפ"י מפתח של מקו         
  (.Mמ"ר שטח עיקרי בשלב ב' )מבנה  60(  ולכל L -ו O) מבנים         
  קרקעית והכיכר בפינת -ב. הגשת בקשה להיתר בניה לבניית החניה העל      

  הרחובות הופיין ופיכמן מותנית בהתחייבות יוזם התכנית כי החניה תשרת         
  את דיירי הסביבה, באי המכון, משתמשי הבנין הספציפי, ולרווחת הציבור.         
  החניה תהיה מוארת ולשימוש בכל שעות היממה, כמות החניות לא תפחת         
  מהקיים כיום, החניה הגובלת ברחוב הופיין תהיה מגוננת ותבטיח הפרדה והסדרי         
  מעבר רכבים במהלך הבניה לאתר הבניה.תנועה בטיחותיים, ל         
  ג. במהלך הבניה במתחם, ינתן פתרון חניה לכל המבנים הקיימים במתחם     

  שיאושר ע"י  מחלקת התנועה של העירייה.         
  פתרונות חניה זמניים לכל שלבי העבודה ינתנו בתוך תחומי המגרש או במגרשים         
  מהנדס העיר.סמוכים, באישור          
  ד. כל מגרשי החניה יהיו סלולים ומקומות החניה יסומנו עפ"י נספח התנועה.     
  יצא לפני פינוי המשטרה שבמקום, החניות הנמצאות Mה. במידה וההיתר לבנין      

  יועתקו על חשבון המכון אל מקום סמוך ובתחום המכון לטובת Mבתחום בנין          
  טרה.באי המש         
  ו. אישור תכנית הפיתוח והגינון על כל שלביה, ע"י מנהל אגף גנים ונוף של עיריית     

  חולון, אשר תוכן ע"י מתכנן נוף מטעם המכון.        
  תכנית הפיתוח תכלול גם את המדרכות סביב המכון ברחובות פיכמן והופיין וכן        
  ל.התייחסות לכניסה מכיוון רחוב רח        
  ז. היתר בניה לכל בנין יכלול את חלקו היחסי בפיתוח השטח והסביבה הקרובים     

  לו.         
  קרקעי ברחוב-ח. הגשת בקשה להיתר לפיתוח ככר הכניסה, מגרש החניה העל     

  רכיבי תיחום וקירוי לאורך החזיתות של רחוב -הופיין ואלמנטים ארכיטקטוניים          
  הופיין, ככר הכניסה, ורחוב פיכמן עד מתחם המשטרה, באישור מהנדס העיר.         
  הביצוע יהיה במקביל לגמר הבניה.          

  ט. היתר בניה לכל בנין יכלול את תכנון הגישות לקפיטריה בתוך המתחם.     
  י. אישורהגורמים המקצועיים הרלבנטיים של עיריית חולון, לרבות מחלקת     
  התנועה מחלקת המים, ביוב, תיעול, ניקוז, אגף גנים ונוף, היחידה לאיכות        

  הסביבה, מנהל הפרויקטים הסביבתיים, אישור מהנדס העיר וכל אישור        
  אחר שידרש ע"י הועדה המקומית.        
  לוןיא. אישור חוו"ד של יועץ סביבתי, ע"י היחידה לאיכות הסביבה של עיריית חו     

  שתכלול טיפול בנושא הרעש, הקרינה, זיהום אויר, נושאים תברואתיים וכיו"ב.          
  יב. אישור משרד הבריאות.     
  יג. התחייבות יוזם התכנית להריסת ופינוי הקרוואנים המסומנים להריסה, עם     

  , הקצר מהשניים.חודשים מהתחלת הבניה 6( או תוך Lהשלמת שלד בנין עיצוב )         
  בתקופת הבניה ישמשו הקרוואנים לאחסנה בלבד.          

  284יד. התחייבות המכון לנטיעת עצים לאורך הגדר בגבול המערבי של חלקה מס'      
  במקביל למבני המגורים שברחוב ביאליק.         

 
 

 [1]מתכנית: ח /       הנחיות למדידת ק. בנין לחזיתות
 
 

  ככלל קווי הבנין בחזיתות הפונות לרחוב ימדדו מגבול  זכות הדרך, למעט  מקרים     
  בהם נקבע בתקנון  ו/או  סומן בתשריט התכנית  ו/או  בתשריט הבינוי אחרת.     

 
 

 א[13]מתכנית: הנחיות /  כן    - תנאים.לעבודות הפטורות מהיתר
 
 

  ענין עבודות ומבנים הפטורים מהיתרא : תנאים מרחביים ל13הנחיות מס'      
  את התנאים 22/07/14. הועדה המקומית חולון אישרה בישיבתה מתאריך 1     

  )א( לתקנות התכנון והבניה )עבודות3הבאים הבאים כפי שנקבעו בסעיף          
  )להלן התקנות(.  2014 -ומבנים הפטורים מהיתר(  התשע"ד          
  חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי חולון . תנאים אלה2     

  יום  מעת פרסומם בעיתונות. 30         
  . בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה לתכניות בנין עיר, תגברנה הוראות3     

  תכניות בנין העיר. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה להוראות החוק,         
  יגבר האמור בהוראות החוק. בהעדר הנחיה בתכניות בנין עיר יחולו ההנחיות ב         
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  מסמך זה.         
  . מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לעת. יודגש כי על המשתמשים במסמך זה לבחון4     

  באופן עצמאי ולוודא כי הינו פועל בהתאם לקובץ ההנחיות המרחביות המעודכן.         
  . תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר1     

  פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות 1.1         
  שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו               
  שם ביצוע העבודותבמסמך זה. הפטור הינו רק מהצורך לבקש היתר ל               
  הללו.               
  מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר, נדרש לברר קודם בועדה,               
  מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.               
  לענין זה ניתן להעזר באתר ההנדסה העירוני.               

  ל הזכויות בקרקע )בעל הקרקע, חוכר, משכיר וכד'(העבודות יבוצעו ע"י בע 1.2         
  או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת               
  בהסכמת בעלי הענין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה )אם יש כאלה(               
  לפי כל דין.               

  עבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנהיש לודא שה  1.3         
  בפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר, אינו פוטר את                
  מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק כלפי מעשיו.                

  היתר יכול שיעשה גםדיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על עבודה פטורה מ  1.4         
  בדרך מקוונת ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים :                
  . הדיווח יתבצע באמצעות הטופס המתאים במערכת רישוי זמין.1                 
  . צרוף אישורים עפ"י התקנות יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת.2                 

  שמור ברשותו את עותק המקור של האישור שצורף.המוסד י                     
  אין פטור מהיתר. –במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור   1.5         
  . גדרות ושערים2     

  גדר וקיר תומך  2.1        
  לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות:               
  מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר, וגובהו של קיר 1.5גובהה של גדר לא יעלה על                
  מ'. 1.0תמך לא יעלה ה על               
  באם יש צורך במעקה בטיחותי מעל קיר התמך , המעקה יהיה מסוג סורג מתכת              
  . גובה מעקה1142ו על פי תקן ישראל מס' )שלבים אנכיים( המורכב על כל חלקי              
  מ'. 1.10הסורג יהיה               
  הקמתם לא תותר בחזית הבניין הפונה ל"חזית ראשית" : לרחוב, לשטח ציבורי              
  פארק, דרך, מבנה ציבורי , שבילים ומעברים ציבוריים(.              
  ר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבותיש לוודא כי הקמת הגד             
  הערכות לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת קרקעיות             
  קיימות,             
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.             
  ם התקבלה הסכמה מפורשת של השכןהגדר תיבנה כולה בתחום המגרש אלא א             
  לבניה בתחומו.             
  .4273יש להתאימה לתקן ישראלי מס'   -לגבי גדר פלדה              
  בקריית פנחס אילון ובקרית יצחק רבין , בחלק מאזור התעשייה ובתכניות   2.1.1             

  הגדרות ייבנו על פי הוראות התכנית / פרטיםנקודתיות כמפורט להלן,                         
  בחוברות  הבינוי והפיתוח המצורפות לתכניות:                        
  (1/ א ) 1/  300ח/                         
  / ב 3/  300ח/                         
  / ג 3/  300ח/                         
  / ד 3/  300ח/                         
  60ח/ מק /                         
  61ח/ מק /                         
  4/   370ח/                         
  501ח/                        
  3/152ח/                        
  603ח/                        

  אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש  2.1.2            
  לבנות את הגדר מבלוקים או בטון בחיפוי טיח, או בחיפוי אבן )טבעית או                       
  תכתמלאכותית( משני צדדיה כולל קופינג , או מחומרים קלים כגון עץ ומ                       
  צבועה בצבע נוגד חלודה ובלבד שהגדר תהיה עמידה ויציבה, ולא תהווה                       
  סכנה או הפרעה.                       
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  יש להתאים את הגדרות המתוכננות ל"שפה העיצובית" של הגדרות בחזית  2.1.3             
  (2.1ראשית. )הגדרה לחזית ראשית ראה בסעיף                        

  לא תותר בניית גדרות פח, בכל צורת עיבוד, ) גדרות זמניות סביב אתר  2.1.4             
  מ' מחייבות קבלת היתר בניה(. 2בניה, במהלך תקופת הבניה בגובה                         

  בכל מקום בה לא הוגדר בתכנית בניין עיר , גובה הגדר במגרשי מגורים   2.1.5             
  בנין שבו יש למעלה משלוש דירות( תותר הקמת –לבניה רוויה )בניה רוויה                        
  ס"מ גדר חיה מעל או גדר סורג / רשת בגובה 70ס"מ +  50גדר בגובה של                         

  ס"מ. 120                        
  גדר המוקמת בידי רשות מקומית :  2.2     

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות            
  מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות:            
  מפני הקרקע בשנימ'  2.5היא תוקם ע"י הרשות המקומית וגובהה לא יעלה על             
  צדי הגדר.            
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות            
  הערכות  לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת            
  קרקעיות קיימות,            
  גרים או בזרימת הניקוז.בגישה אליהם , בעצים בו            

  שער, או מחסום כניסה לחניה :  2.3     
  יש לשים לב כי מדובר בשערים בלבד. הקמת גדרות בחזית לרחוב אינה כלולה            
  בפטור וטעונה היתר בניה.            
  על לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים            
  הדרישות הבאות:            
  .21.03חלק  900מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך לפי תקן             
  המחסום או השער ייבנו בתחום המגרש, ולא יבלטו ממנו החוצה גם כאשר הם            
  פתוחים;            
  ;הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה            
  התכניות המפורטות הבאות כוללות פרטי שערים מחייבים בקריית פנחס 2.3.1            

  אילון ובקרית יצחק רבין :                      
  1א//1/300ח/                      
  2א//1/300ח/                      
  4/370ח/                      
  60ח/מק/                      
  61ח/מק/                      

  בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד או  2.3.2           
  מחסום חניה אחד ברוחב הדרוש לרכב אחד.                     

  ום המשרת את  הכניסה לכלבמגרש הכולל בניה רוויה יותר שער / מחס  2.3.3           
  הדיירים באותו בניין , ברוחב הדרוש למעבר שני רכבים בו זמנית.                     

  ביחידת דיור אחת או בבניה רוויה,  שער החניה יהיה עשוי מתכת מגולוונת  2.3.4           
  עיצובית"  שלו תהיהוצבועה בתנור או מתכת משולבת עם עץ ו"השפה ה                     
  תואמת לזו של הגדר הפונה ל"חזית הראשית": פרט השער יהיה דומה או                     
  זהה לפרט שער הכניסה לבית/ שערים לגומחות לאצירת אשפה / פילר חשמל                     
  בה הגדר הפונה לרחוב אשראו אחר אם קיים. גובהו והגוון שלו יהיה זהה לגו                     
  אושרה בהיתר.                     
  2.3בבניה רוויה ניתן להתקין מחסום זרוע חשמלי בתנאים המפורטים בסעיף                      

  . גגונים וסככות :3     
  גגונים וסוככים :     3.1          

  כות צל ולסוככים אם הם עונים על הדרישותלא יידרש היתר לגגונים, סכ                    
  הבאות:                   

  מטר מקיר המבנה אליו הם צמודים; 2.0-הם בולטים לא יותר מ•                 
  50סוכך מתקפל )מרקיזה(, במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר מאשר •                 

  ס"מ;                   
  במבני ציבור , בגינות ציבוריות, שבילים ומעברים ציבוריים:•                 

  סככת צל, שאיננה צמודה למבנה, תהיה בנויה מעמודים וביניהם פרוש אריג.                  
  מטר, ומשקל אריג הקירוי לא יעלה על 5.0עמודים יהיה עד  2המרחק בין כל                   
  מטר. 3.0ק"ג/מטר רבוע. גובה הקרוי לא יעלה על  3.5                  
  מ"ר, יש לדווח לוועדה 20אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך עולה על                   
  המקומית על בנייתו, בטופס המיועד לכך )באינטרנט   (                  
  אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך יש לצרף להודעה                  
  וגנים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.                  
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  למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בניה  3.1.1                  
  נית )תב"ע( החלה על המגרש. יש  להתעדכןעודפות. הזכויות נקבעו בתכ                            
  במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות בניה.                            

  מ' בין 1יש לוודא כי גגון או סוכך שנבנים באזורי מגורים יותירו לפחות   3.1.2                  
  מ' מגבול המגרש 3-בול המגרש הצידי והאחורי, והקצה שלהם לבין ג                            
  הקדמי, הפונה לדרך.                            

  רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב הכניסה שעליה הוא מגן  3.1.3                  
  מ' מקיר המבנה. 2.0 -ועומקו כאמור, לא יהיה יותר מ                            

  תותר התקנת גגונים, סוככים וסככות צל על פי הפירוט הבא: 3.1.4                  
  -בבית משותף                 
  תותר התקנת סוככים במרפסות, בקומת הקרקע ובקומת / קומות הגג -                 
  רק לאחר תיאום  בין מרבית הדיירים על מראה אחיד.                   
  גגונים יותרו רק מעל כניסות לבניין. -                 
  –בבית צמוד קרקע                  
  יותרו גגונים רק בכניסות למבנה.                 
  סוככים יותרו בקרקע , במרפסת קומה א' ובמרפסת הגג.                 
  ים וסוככים מעל הכניסות למבנה ובאזורייותרו גגונ –במבני תעשיה / תעסוקה                  
  פריקה וטעינה בלבד.                 
  גגונים, סוככים וסככות צל. –במבני ציבור יותרו                  
  כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי החיפוי קונסטרוקציה 3.1.5                 

  ס"מ. 10ובי בע                          
  הגגון יכול שיהיה עשוי פח  או רעפים בהתאם ל "שפה העיצובית" של 3.1.6                 

  הבניין ובעל שיפוע אחיד ומינימאלי הנדרש לניקוז. לא יותרו  גגונים במראה                          
  "קוקיה".                           

  הגגון ינוקז באמצעות צנרת ניקוז מוצנעת בתחום המגרש  . )לא יותר פתרון  3.1.7               
  ניקוז באמצעות "פישר"(.                          

  קונסטרוקציה מפלדה לגגונים או לסככות הצל תהיה מגולוונת וצבועה  3.1.8               
  .בתנור                          

  מצללה )פרגולה( : 3.2     
  לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות:           
  היא ללא קירות ומשטח ההצללה שלה )הסכך, החלק שמטיל צל( איננו אטום.           
  המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה,           

  משטחו. 40%ומהווים לפחות            
  מרוחב המרווח הצידי 40%ניתן למקם את המצללה בתחום קווי הבניין עד            
  השטח שבין גבול המגרש לקווי הבניין( . –או האחורי. שנקבע  בתכנית)מרווח            
  הוראות תכניתשטח המצללה בקומת הגג או בקומות גג מדורגות  יהיה בהתאם ל           
  .23/ 1ח/            
  מ"ר , 20שטח המצללה המוצמדת לדירת מגורים בקומת הקרקע, לא תעלה על           
  או  רבע מהשטח הפנוי )שאין עליו בניה( של החצר, הקטן מבין השניים;          
  שרתלמען הסר ספק , הפטור יחול במקום בו אין תכנית בניין עיר מאו          
  שהוראותיה כוללות הנחיות לבנית פרגולה.          
  יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה, בטופס המיועד לכך. את הטופס          
  ניתן  להוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון : /לצרף להודעה אישור של          
  היטב לקרקע או למבנה, ואין חשש מהנדס מבנים  המעיד כי המצללה מעוגנת          
  שתתמוטט.          
  התכניות הכוללות הוראות או הנחיות לבניית מצללות הן : 3.2.1          

  23/  1ח/                    
  2/ ב /  3/  300ח/                    
  / ג 3/  300ח/                    
  ד/ 3/  300ח/                    
  4/  370ח/                    
  501ח/                    

  חומרי גמר לפרגולות יהיו עץ ומתכת בלבד. לא יותרו פרגולות עשויות  3.2.2         
  בטון.                   

  , על 4/  370/וח 501ובתחום ח/   23 /1נסיגות ממעקה הגג על פי תכנית ח/   3.2.3         
  פי הוראותיהן.                   

  קורות הפרגולה יהיו אופקיות בלבד ולא משופעות.  3.2.4         
  במבנים צמודי קרקע )קוטג'ים( שלהם שתיים או שלוש חזיתות ראשיות ,  3.2.5         

  בחזית הפונה לרחוב(הפרגולה תמוקם בחזית צדדית או אחורית. )לא ניתן                    
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  מ'. 2.75גובה הפרגולה לא יעלה על   3.2.6         
  גווני הפרגולה יותאמו לגווני הבניין .  3.2.7         

  בפרגולה עשויה מעץ , ניתן לבחור בכל גווני העץ הטבעי.                   
  ן דירות צמודות, תחייבבדירות גן או גג, פרט הפרגולה הראשונה שתוקם בי 3.2.8         

  את השכן הצמוד בבניית  פרגולה בפרט, גובה וגוון זהים, לכשירצה להקימה.                  
  . שימושים נלווים למבנה4     

  פרטי עזר  4.1         
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון                
  עמודי/גופי תאורה, תאורת חירום , מצלמות אבטחה, מתקן חנייה לאופניים                
  ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות:                
  הם לא מוגדרים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;               
  אבל מותר עמוד נושא(;אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם )               
  50אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פריט לא עולה על                
  ק"ג;               
  מצלמות אבטחה יותקנו רק על המבנה הראשי.               
  מטר. 6.0גובהו לא עולה על  –אם הפריט הוא עמוד תאורה                

  שילוט  4.2         
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על                
  הדרישות הבאות:                
  ק"ג. 20מטר רבוע, ומשקלו לא עולה על  1.2שטחו לא עולה על                 
  מטר רבוע  ואשר 1.2-ותיו גדולות מעל אף האמור לעיל, הקמת שלט אשר מיד                
  קיבל רישיון מכוח עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי ע"ג מתקן                
  עצמאי )בבניין חדש, יש לקבל היתר לשילוט שגדול מהמידה הנ"ל , במסגרת                
  ההיתר שניתן לבניין(                
  השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני  4.2.1                
  לא יותר שילוט ע"ג מבני מגורים לכל גובהו למעט מספר הבית ושם הרחוב 4.2.2                 

  בהתאם להנחיות מחלקת חזות העיר ושלט המעיד על פרטי היזם/ קבלן                          
  ב בקומת הקרקע בלבד , בקרבת הכניסה לבניין ובשלטואדריכל , אשר יוצ                          
  ס"מ. 40X60שגודלו לא יעלה על                           
  ההנחיות להצבת שלט למספר הבית ולשם הרחוב הן כדלקמן:                          

  מספר הבית )הבניין(:                 
  ל חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר.השלט יותקן ע•                       
  ס"מ. עובי 20על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית בגודל •                       

  מ"מ. 2 –הלוחית                        
  של חברת M3ת בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדר•                       

                       EG .או בעל מפרט זהה ,  
  ס"מ. 7למספרים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה •                      

  מיקום השלט:                       
  של הקיר. השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב, בחלקו התחתון•                      

  ס"מ. 30הרווח  בין קצה הקיר לשלט יהיה                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                     
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                     

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון  –התחתון של קיר הבית                       
  הרחוב.                      

  התקנת השלט:                 
  או שווה ערך. 7התקנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר •                    
  אין להדק את לוחיות השלט לקיר באמצעות ברגים.•                    

  להנחיות. 8ראה/י הדמייה לשילוט בעמוד                   
  שלט שם הרחוב:                  
  עיצוב השלט                  
  שלט הנושא את שם הרחוב ייקבע על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או•                       

  הממוקם בפינת רחוב )פינת רחוב תחשב –ון מבנה ציבור, במרחב העיר חול                       
  על  הפרדה בין בתים שביניהם כביש, דרך, שביל, מעבר הולכי רגל(.                       

  ס"מ 40ס"מ גובה על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית בגודל •                       
  מ"מ. 2 –ת אורך. עובי הלוחי                       

  EGשל חב'  M3בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת •                       
  או בעל מפרט זהה.                       
  על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.•                        
  מידות האותיות: •                       
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  ס"מ. 3גובה  –עברית                        
  ס"מ. 2.5גובה  -אנגלית                       
  . FRUTIGER DEMI BOLD –פונט הכיתוב באנגלית יהא •                        
  מיקום השלט:                   
  נת הקיר במקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.השילוט יודבק על פי•                        
  ס"מ. 20הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה •                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                        
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                        

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון –התחתון של קיר הבית                        
  הרחוב.                       
  ס"מ ממנו. 2.5שם הרחוב יופיע בצמוד למספר הבית במרחק •                        
  התקנת השלט:                   
  שווה ערך. 7קנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר הת•                        
  אין להדק את לוחות השילוט למבנה, באמצעות ברגים.•                        
  להנחיות. 10ראה/י הדמייה לשלט הנדרש בעמוד מס'                    
  שלט כניסה מואר:                   
  השלט:עיצוב                    
  ס"מ. 10עד  8 –ס"מ, עומק  12 –ס"מ, גובה  32 –מידות השלט: אורך •                          
  על חזית השלט יודבקו מס' הבית ושם הרחוב.•                          
  הכיתוב יתבצע באמצעות אותיות דביקות )פילם( בצבע שחור.•                          
  תאורת השלט תהיה תאורת פלורסנט או תאורת לד לבנה.•                          
  "נרקיס בלוק" במשקל רגיל. –פונט האותיות •                          
  6.3 –ס"מ, גובה מספר  3.4 -גובה אות  –טקסט קצר  –גובה כל אות ומספר •                          
  ס"מ.                           

  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 2יש להשאיר שוליים של •                          
  ס"מ. 4.0 –ס"מ, גובה מספר  2.2 –גובה אות  -טקסט ארוך •                          
  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 1יש להשאיר שוליים של •                          
  מתקן השילוט צריך להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.•                          
  מיקום השלט                    
  בסמוך לכניסה הראשית למבנה.•                      
  על חזית הקיר המקביל לרחוב בחלקו התחתון של הקיר בקו ישר עם הכניסה•                      

  לבניין.                       
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                      
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית, המסתירה את חלקו•                      

  ה מכיווןהתחתון של קיר הבית, יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שיירא                       
  הרחוב.                       

  התקנת השלט:                 
  התקנת השלט תבוצע באמצעות ברגים נסתרים.•                     
  חיווט החשמל צריך לעבור בתוך תעלות חשמל ייעודיות בצבע לבן.•                     
  מסוג אנטי ונדלי שעמיד לקרינת שמש ולמצבי מזגגוף השלט צריך להיות •                     

  אוויר השונים.                      
  השלט צריך לכלול מתקן פוטואלקטרי, המסדיר הדלקה בחשיכה וכיבוי•                    

  בשעות האור.                      
  ינת אטימות, סוגי החיווט, עמידההשילוט חייב לעמוד בתקינה המחייבת מבח•                    

  בתנאי חום קיצוניים.                     
  ההתקנה צריכה להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.•                    
  ההתקנה חייבת להתבצע לפי התקנות להתקנת מכשירי חשמל והוראות חברת•                    

  על ההתקנה בגמר ביצועה. החשמל וכן אישור                     
  מומלץ כי המתקין ייתן לבעלי הבית, תקופת אחריות על ההתקנה והמוצר.•                   
  במידה ולבית יש כניסות נוספות ראשיות/משניות הפונות לחזית הרחוב או•                   

  שם רחוב ומספר(, בכל כניסהיש להתקין שלט מואר ) –דרך הגישה לכניסה                      
  וכניסה.                     

  תכניות והנחיות מרחביות המכילות הוראות או הנחיות לנושא שילוט הן:               
  הנחיות בינוי ופיתוח – 3/  152ח/                
  ככר סטורמה – 12הנחיות                
  שד' דב הוז –ות מרחביות לציר רח' סוקולוב הנחי – 20הנחיות               

  פח אשפה  4.3     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להצבה והתקנה של פח לאצירת אשפה אם            
  ק"ג. 50הוא בנפח שאינו עולה על             
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  יובהר כי גומחות לאצירת אשפה בגדר לרחוב טעונות היתר בניה.            
  הפחים יוצבו בחצר הבניין. לא ניתן למקם בחזית הפונה לרחוב או     4.3.1          

  לשטח ציבורי אחר.                      
  סורגים   4.4     

  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים             
  הבאים:            
  , ויש לוודא כי לפחות באחד החלונות1635תקן הישראלי מס' הם תואמים את ה            
  בכל  דירה            
  יותקנו סורגים המיועדים לפתח מילוט, כמוגדר בתקן;           
  יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על התקנת הסורגים, תוך           
  המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד יום לאחר התקנתם, בטופס  45            
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.             
  יש להתאים את הגוון והגיאומטריה של הסורג  בכל הבניין.   4.4.1           

  דוד מים, דוד שמש וקולטים  4.5     
  , דודי שמש וקולטיהתקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים            
  שמש העומדים בתנאים הבאים:           
  ליטר, ובהיתר הבניה 220-אם הם מותקנים על הגג, נפח דוד המים אינו גדול מ           
  של הבניין שעל הגג שלו רוצים להציב אותם נקבע במפורש שניתן להתקין אותם           
  על הגג;           
  ופעבגג מש          
  הדוד יוסתר בתוך חלל הגג, והקולט יותקן בצמוד ועם שיפוע הגג, ככל שניתן;  –          

  : מחממים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי1, חלק 69דוד לפי תקן ישראלי נס'               
  ליטר, והוא מותקן בהתאם 220ובידוד תרמי, ובלבד שנפח הדוד לא עולה על               
  להיתר או במקום מוסתר.              
  אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח,  4.5.1              

  יש למקם אותם בגג בצמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר ,                        
  או מסתור הכביסה.                        

  לא יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס –בכל מקרה                         
  הקרקע במגרש.                        

  לא ניתן להקים סככה בחצר או על גג המבנה לצורך העמדת הדוד  4.5.2             
  והקולטים.                       

  זוג וטיהורמזגן ומערכות מי  4.6     
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מיזוג            
  וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים:            
  התקנת מערכות מיזוג , –)כלומר  BTU 60,000תפוקתם אינה עולה על            
  תר(;תעשיתיות או משרדיות, טעונה הי           
  המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג           
           1992.  
  אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה היכן יש למקם את המזגנים/מערכות/מעבים,          
  המערכת תותקן במקום מוסתר ע"י –יש למקם אותם רק שם. אם לא נקבע           
  ניתן להתקין בקיר –מסתור הכביסה, או על גג הבניין; אם זה בלתי אפשרי           
  החיצוני, אבל לא בחזית הפונה לרחוב.          
  .5חלק  994התקנת מזגן בממ"ד תבוצע לפי תקן ישראלי מס'           
  וב , לכיוון שטחלא ניתן להתקין מזגנים בחזיתות ראשיות )לכיוון הרח   4.6.1          

  ציבורי  פתוח או לכיוון מבני ציבור (, למעט בבניינים פינתיים ובחזיתות                     
  -מסחריות                      
  בקומת הקרקע , בחנויות שלהן חזית אחת בלבד.                     
  חזיתות ראשיות(  ובחזיתות מסחריותבבניינים פינתיים )שתיים או שלוש                      
  כאמור לעיל , ניתן להציב את מעבי מיזוג האוויר בתוך מסתור אסטטי או                     
  בחלל מוסתר במסגרת היתר בניה.                     

  את צנרת המזגנים יש למקם בתוך פרופילי פח המיועדים להסתרה,  4.6.2          
  מגולוונים וצבועים בתנור, בגוון דומה לגוון קירות המבנה ובקווים                     
  אופקיים ואנכיים בלבד.                     

  אם לא מתאפשר להתקין את המזגנים מאחורי המסתורים, או על הגג, יש  4.6.3          
  קרקע ולהסתיר אותם ע"י גינון ולא בחזיתלהתקין אותם קרוב ככל הניתן ל                    
  המבנה הפונה לרחוב.                    

  החלפת רכיבים בבניין  4.7     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להחלפת רכיבים בבניין אם ההחלפה עומדת            
  בתנאים הבאים:            
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  הות לרכיב שהוחלף, יותקן במיקומו של הרכיבהרכיב החדש הוא בעל מידות ז            
  הדבר יתאפשר רק במבנה –שהוחלף, וככל שמדובר בהחלפת חיפוי אבן של מבנה             
  קומות; 2שגובהו עד             
  יש –אם נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומר, גודל, צורה וכו'( בהיתר או בתכנית             
  ד בהנחיות הללו;לעמו            
  למרות מה שנאמר בסעיפים הקודמים, כאשר הרכיב המקורי היה עשוי            
  מאסבסט, חובה להחליף אותו ברכיב שאיננו עשוי אסבסט, ולקבל לשם כך             
  היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי "חוק למניעת מפגעי אסבסט".             
  יודגש כי השינויים החיצוניים כפופים להתאמה מלאה לגווני החומרים      4.7.1            

  במבנה. במקרה של החלפת אבן, רעפים או חלונות.                       
  החלפת צנרת חיצונית גלויה, תכוסה בפרופילים מיוחדים עשויים פח ,     4.7.2            

  בקווים אופקיים ואנכיים בלבד, מגולוונים וצבועים בתנור בגוונים דומים                       
  לגוון הקיר.                       

  יובהר כי החלפה של גג קל , תעשה בהתאם לגיאומטריה שאושרה בהיתר     4.7.3            
  רום  הגג ותחתית הגג(.                      

  החלפת צובר גז תת קרקעי :  4.8     
  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר כאשר מחליפים צובר גז קיים בצובר אחר            
  כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים הבאים: –)לדוגמה             
  טון; 10הצובר הוא בגודל עד             
  ו;מיקום הצובר וגודלו לא השתנ            
  העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג העבודה,           
  בהתאם לתקנות הגז )בטיחות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ו           
           2006.  
  החלפת הצובר תבוצע בליווי מפקח עבודה, ויתקבל אישורו;           
  45יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על החלפת הצובר, תוך            

  יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר           
  האינטרנט של עיריית חולון.           
  יש לצרף לטופס את אישורו של מפקח העבודה.           
  לא יותר גם שינוי במיקום הצנרת 4.8.1           

  .   מבנים טכניים5     
  מבנים טכניים  5.1            

  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד לשהות                   
  של בני אדם( בתנאים הבאים:                   
  ח המיועד למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני לניטור רעידותהוא נבנה בשט                   
  ומבנה טכני להגנה קטודית, שניתן לבנות גם בשטחים אחרים(;                   
  מ"ר )חוץ מתחנה לניטור אויר במקום שם נדרש ניטור לפי 6.0שטחו לא יעלה על                   
  מ"ר בכל מקום שנדרש 7.5, ששטחו לא יעלה על  2008-ס"חחוק אויר נקי, התש                  
  מטר; 3.0ניטור לפי כל דין(; וגובהו לא יעלה על                   
  הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל לתקופה                  
  מיועד לאספקת חשמל.ימים, בשטח מתקן תשתית ה 90שאינה עולה על                   
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                   
  המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של  עיריית                  
  חולון:                  
  לפי חוק הקרינה, הוא יצורף להודעה.אם יש צורך באישור                   

  מתקן פוטו וולטאי  5.2           
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאי                  
  )מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולארית( בתנאים הבאים:                  
  ;62548קן ישראלי מס' ההתקנה בהתאם לת                  
  ק"ו למבנה; 50הספק המתקן אינו עולה על                   
  המתקן לא –המתקן יוקם על גג מבנה שהוקם כדין. אם למבנה יש גג שטוח                   
  המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע –יבלוט  ממעקה הגג, ואם בעל גג משופע                   

  הגג.                  
  נותר מקום על גג אותו מבנה לכל מתקן אחר הנדרש על פי החוק והתקנות                 
  )לדוגמה: למתקן סולארי לחימום מים לצריכה ביתית(;                 
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                  
  המיועד לכך / באתר העירוני.(. יש לצרף להודעה אישור של מהנדס חשמל מוסמך                 
  לתנאים שנקבעו כאן, ואישור של מהנדס מבנים בדבר יכולתו של הגג לשאת                 
  במשקלו של המתקן, וכי המתקן יציב.                 
  ת מתקן פוטו וולטאי גם לרשות הכבאות.יש לדווח על הקמ                 
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  לא תותר התקנת מתקנים פוטו וולטאים אם הם מסנוורים את השוהים   5.2.1                 
  במבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. מומלץ כי מי שמתכוון להתקין                           
  יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי לוודאמתקנים פוטו וולטאים                            
  עמידה בתנאי זה.                           

  .  מבנים ועבודות זמניים6     
  מבנה זמני  6.1          

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר למבנה זמני )כגון               
  אם הוא עומד בתנאים הבאים: מכולה, אוהל או סככה(               
  הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש למגורים או לצרכי ציבור.               
  יום בכל שנה, ולאחר מכן יפורק; 120הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד                
  מטר רבוע; 50שטחו אינו עולה על                
  מטר. המפתח בין העמודים באוהלים 3.0סככות לא יעלה על גבהם של אוהלים ו               
  ק"ג למטר רבוע. 3.5מטר, ומשקל הקרוי לא יעלה על  5.0וסככות לא יעלה על                
  ימים, יש לדווח על הצבתו 10אם המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על                
  יום לאחר הבנייה, 14יש לדווח על הצבתו תוך  –קרה כזה לוועדה המקומית. במ               
  ולציין בדיווח  מתי המבנה הוקם, ומתי הוא יפורק. את הדיווח יש לבצע               
  באמצעות הטופס המיועד לכך, שניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של              
  עיריית חולון .              
  הצבת מכולות על קרקע שיעודה למגורים תתאפשר  6.1.1               

  באתרי בניה בלבד.                         
  סגירה עונתית 6.2          

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לסגירה עונתית של               
  נאים הבאים:בתי אוכל )מפני הקור או החום( אם היא עומדת בת               
  היא עשויה חומרים קלים, ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;               
  היא כפופה להוראות שנקבעו בתכנית המתאר המתייחסת לסגירה עונתית.               
  התכנית המתארית המתייחסת לסגירות עונתיות היא:  6.2.1               

  21 / 1ח/                          
  . מחסן ומבנה לשומר7     

  מחסן  7.1          
  למען הסר ספק: על מנת לבנות מחסן צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות.                 
  הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש, ויש לוודא שלא כל הזכויות                 
  בר לעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את המחסן, או מבניםשנקבעו מוצו כ                 
  אחרים במגרש. יש להתעדכן במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות                 
  בניה.                 
  התקנות קובעות , כי לא יידרש היתר להקמת מחסן, אם הוא עומד בתנאים                 

  הבאים:                 
  לכל יחידת דיור ניתן להקים מחסן אחד בלבד, ומחומרים קלים;                 
  וכו'(; 2X3; 2.5X2.4מטר רבוע ) 6שטח המחסן אינו עולה על                  
  המחסן לא מחובר לתשתיות מים, ביוב, חשמל וכדומה;                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 

  עיריית  חולון.                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  אתר האינטרנט שלבטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מ                 
  עיריית  חולון:                 
  התכניות הכוללות הוראות המתייחסות למחסנים ברחבי העיר הן:  7.1.1                 

  1ח/                           
  2/  1ח/                           
  3/  1ח/                           

  4/  1ח/                           
  8/   1ח/                           
  15/  1ח/                           
  36ח/                           
  37ח/                           
  / א 284תגפ/                          
  / ב 284תגפ/                          
  / א 3/  300ח/                          
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  1/ א /  3/  300ח/                          
  / ב 3/ 300ח/                          
  2/ ב/  3/  300ח/                          
  / ד 3/ 300ח/                          
  4/  370ח/                          
  / א 499ח/                          
  3/   152ח/                          
  501ח/                          
  562ח/                          
  565ח/                          
  564ח/                          
  592ח/                           

  ניתן להציב מחסנים רק בבתים צמודי קרקע )קוטג'ים(. לא ניתן להציב       7.1.2              
  דירות ויותר( 3מחסנים בבניינים של בניה רוויה )                         

  ניתן להציב את המחסן בחזית האחורית של הבית בצמוד לגבול המגרש /   7.1.3              
  בצמוד לגדר של הבית השכן בקיר משותף , כך שלא ניתן יהיה לראות את                         
  המחסן מכיוון הרחוב.                         

  מ' או יותר ממעקה הגג, 3.0מחסן המוצב על  גג מבנה יוצב במרחק של     7.1.4             
  מרחק שנקבע מהמעקה(.בצמוד לקירות )אם יש קירות על הגג, ב                        

  מטר. 2.2גובה  המחסן יהיה מקסימום    7.1.5             
  מבנה לשומר : 7.2             

  התקנות  קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הוא                   
  מטר. 2.2, וגובהו אינו עולה על מטר רבוע 4.0מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על                    
  חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיים בלבד.  7.2.1                  
  מבני חינוך , יש לוודא מה הן ההנחיות של משרד החינוך לגבי מבני שומר.  7.2.2                  

  . פיתוח ונגישות :8     
  ת פיתוחריצוף, מסלעות ועבודו  8.1             

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצוף, בניית                    
  מסלעות ופיתוח שטח אם הם עומדים בתנאים הבאים:                    
  מטר, ; 1.0-הם לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ                    
  הם לא פוגעים במערך הניקוז הקיים;                    
  שיפור נגישות  8.2             

  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר ביצוע דרך גישה או כבש )רמפה(                    
  המיועדים  לשיפור נגישות, כל עוד הם נועדו לאפשר לבעלי מוגבלויות לעלות/                    
  מטר. 1.2לרדת בהפרש גובה שאינו עולה על                    
  גמר קירות הכבש )רמפה( יהיו בגמר זהה לגמר גדרות הבניין שבהיתר.  8.2.1                    

  גמר רצפת הכבש תהייה עשויה בטון מחורץ למניעת החלקה. גמר מעקות                              
  יהיה נירוסטה מוברשת.                              

  . אנטנות, צלחות ולוויינים :9     
  אנטנות, צלחות ותרנים   9.1               

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות, צלחות קליטה                       
  הבאים: ותרנים אם הם עומדים בתנאים                       
  ,799תורן לאנטנה לקליטת שידורי רדיו וטלוויזיה יעמוד בתקן ישראל מס'                        
  וגובה התורן                       
  מטר מפני המישור עליו הוא מוצב; 6.0לא יעלה על                       
  מטר; 1.2זיה באמצעות לוויין לא עולה על קוטר צלחת לקליטת שידורי טלווי                      
  האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט או בריכת מי שתיה;                      
  מטר, נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת 3.0אם גובה התורן עולה על                       
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן יום ממועד הקמתו, 45התורן תוך                       
  למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון .                      
  להודעה על הקמת התורן יש לצרף אישור מהנדס מבנים המעיד על יציבות                      
  התורן.                      

  שידור קיים הוספת אנטנה למתקן  9.2               
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להוספת רכיב למתקן שידור                      
  קיים שנבנה כדין, אם הוא עומד בתנאים הבאים:                      
  התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רישיון לפי חוק הבזק;                      
  יום ממועד 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב, תוך                       

  הקמתו,  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר                      
  האינטרנט של עיריית חולון .                      
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  ל המומחה על הקרינה כילהודעה על הוספת הרכיב יש לצרף אישור ש                      
  ההוספה לא משנה את טווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע לאותו מתקן.                      
  נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, יש להתאים את הרכיב החדש  9.2.1                      

  לעיצוב שעליו סוכם.                                
  אנטנה על עמוד חשמל   9.3              

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת אנטנה                       
  על  עמוד חשמל, אם היא נועדה לצורך תפעול רשת החשמל בלבד,                       

  מטר. 1.0ואורכה אינו עולה על                        
  אנטנה לחובבי רדיו        9.4              
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת תורן ומתקן של          

  חובבי רדיו אם הוא עומד בתנאים הבאים:                       
  מטר מפני המישור 9.0, גובהו אינו עולה על 799תקן ישראלי מס'  הוא תואם                      
  ס"מ וקוטר רום התורן לא 4עליו הוא הוקם, קוטר בסיס התורן לא עולה על                       
  ס"מ; 2עולה על                       
  שור הממונה על הקרינהניתן היתר הקמה לתורן לפי חוק הקרינה, וניתן אי                      
  מטר; 3.0-המעיד על כך שטווח הבטיחות האופקי קטן מ                      
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התורן תוך                       
  נטרנט שלבטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האי                      
  עיריית חולון .                      
  ההודעה נשלחה גם למשרד הביטחון; להודעה צורפו המסמכים הבאים: עותק                      
  מאישור הממונה על הקרינה, עותק של היתר הקמת המתקן לפי חוק הקרינה,                     
  אישור –מטר  3.0שר חובב רדיו, ואם גובה האנטנה עולה על רישיון תחנת ק                     
  מהנדס מבנים בדבר יציבותה.                     

  . הריסה ופירוק10     
  הריסה ופירוק:  10.1           

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/                    
  מתקן שלא נדרש היתר להקמתו; ולא יידרש היתר להריסה או לפירוק                    
  המתלווים לביצוע דרך, או הנחת קו תשתית תת קרקעי )למעט קו גז( , אם הדרך                    
  ףאו קו התשתית מבוצעים ע"י הממשלה, הרשות המקומית או נציגיהם לפי סעי                    
  )ד( לחוק התכנון והבניה.261                    
  45יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תוך                     
  יום ממועד ביצוע העבודות, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד                    
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.                    
  יש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסולת לאתר פסולת מוכר.                    

 
 
 

 תכנית/יות מתאר מחוזיות/ארציות
 

 [10/ ד /  10]מתכנית: תמא /  כן    - הנחיות למתקנים פוטו וולטאיים
 
 

  תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים, הינה - 10/ד/10מטרת תמ"א      
  לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים קטנים ובינוניים בשטח של עד     
  דונם על מנת לעודד את השימוש באנרגיית השמש לצורך יצור חשמל, 750     
  יבה ובנוף.תוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים פתוחים ובאיכות הסב     
  התמ"א מנסה לאזן בין פוטנציאל יצור החשמל לבין אזילת משאב הקרקע תוך     
  הטמעת דיני התכנון הארצית והמחוזית בשיקולי התכנון של התכנית והעדפת     
  הפריפריה.     
  התמ"א קובעת שני מסלולי טיפול בבקשות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים :     
  ל ההיתרים :. מסלו1     
  מאפשרת מתן היתרי בניה על גגות מבנים וחזיתות, מכוחן של 10ד//10תמ"א      
  תכניות הכוללות הוראות מפורטות, גם אם התכנית החלה אינה כוללת שימוש     
  למתקן פוטו וולטאי.     
  תנאי למימושו של מסלול זה הינו קיומה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות,     
  למעט לענין הגובה, כל עוד אין השינוי בגובה המבנה פוגע בהוראות בטיחות     
  הטיסה.      
  מסלול ההיתרים מתאפשר במקרים הבאים :     
  א. על גגות וחזיתות מבנים שנבנו כדין בכל יעודי הקרקע.     
  ב. ביעוד אחסנה ו/או מבני משק.     
  סוקה ומלאכה.ג. ביעוד תעשיה לרבות תע     
  ד. ביעוד למתקנים הנדסיים למעט מאגרים.     
  ה. מאגרים ובריכות דגים שהוקמו בהיתר עפ"י תכנית שאושרה מכוח חוק     
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  התכנון והבניה.         
  ו. חניונים ומגרשי חניה פתוחים.     
  ז. בחלקות א' בנחלות במושבים בשטח שיעודו חקלאי והצמוד למגורים.     
  . מסלול התכנית :2     
  750מאפשרת אישור תכניות מכוחה, בשטחים בהיקף של עד  10ד//10תמ"א      
  דונם.התכנית קובעת סדר עדיפות למיקום מתקנים פוטו וולטאיים תוך העדפת     
  הקמת המתקן בשטח המיועד לבינוי ו/או לפיתוח.     
  יום אישורה. בסמכות המועצה הארציתשנים בלבד מ 5 -תוקף התכנית  יהיה ל     
  להאריך תקופה זו מעת לעת לתקופות קצובות, ובלבד שבחנה את ישומה של     
  התכנית.     
  ניתן לעיין במסמכי התכנית במלואם באתר ממשל זמין של משרד הפנים או     
  ת חולון.לחילופין בדברי הסבר לתכנית, ובתקנון התכנית באתר ההנדסי של עיריי     

 
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - הוראות המתע"ן למטרופולין ת"א
 
 

  )תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה 4א//23. החלקה כלולה בתחום תמא/1     
  קווי מתע"ן. 7אביב(, הכוללת רשת של -עתירת נוסעים במטרופולין תל         
  ימת הגושים/חלקות בתחום השיפוט של. הוראות התכנית חלות על כל רש2     

  עיריית חולון )חלק מהקו הירוק(, כפי שהועברה אלינו ע"י נ.ת.ע.         
  . האמצעים  למימוש התכנית מתייחסים לשלושה מרכיבים עיקריים שיש להם3     

  משמעות תכנונית מבחינת הקצאת השטחים לפיתוח המערכת העתידית. :         
  רצועה לתכנון. -א. שמירת השטח לתוואי המתע"ן          
  דיפו. -ב. שמירת השטח לאזורי תחזוקה ותפעול          
  ג. קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי תחבורה ציבוריים         

  אחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים בינהם.            
  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :4     

  הוראות התכנית )תקנון(.  -         
  תשריט מצב מאושר.  -         
  תשריט מצב מוצע.  -         
  תשריט גבולות התכנית.  -         
  .  כל היתר בניה בחלקות עליהן חלה התמ"א, כפוף להוראות תכנית זו.5     
  התכנית נסרקו ועומדים לרשות המבקשים. .  מסמכי6     

 
 

 / א[ 36]מתכנית: תמא /  כן    - א/36הוראות תמא/
 
 

  חלק א' 36. תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית לתקשורת תמא/1     
  "מתקני שידור קטנים וזעירים", ותחול על מתקני שידור קטנים         
  וזעירים בלבד.         
  ית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאים בהם היא עוסקת אלא. תכנ2     

  אם נאמר אחרת בסעיף מסעיפי תכנית זו.         
  . מטרת התכנית הינה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים3      

  וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת         
  מדינה תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעהאלחוטית בכל שטח ה         
  באיכות הסביבה והנוף במגמה לפשט וליעל את תהליכי הקמתם וזאת         
  ע"י :         
  א. סיווג מתקני השידור.         
  ב. קביעת טווחי בטיחות ממתקני שידור לסוגיהם לשם הגנה על בריאות         

  הציבור.             
  ג. קביעת טווחי בטיחות להגנה מפני השפעת קרינה על תחמושת, על         

  מכשור רפואי ועל תעשייה הליכית לכל סוג מתקן.             
  ד. קביעת הנחיות להליך רישוי מוסדר למתקני השידור אשר בהתקיימן         

  י מוסד תגנון, הכל לפי הוראות תכנית זו.יתאפשר מתן היתר בניה ע"             
  ה. קביעת הנחיות נופיות להקמת מתקני שידור.         
  ו. עידוד להצמדות לעצמים קיימים.         
  ז. קביעת הצורך בבדיקה פרטנית של טווחי בטיחות מצרפיים על השפעות         

  ור אחדקרינה באזורים הכוללים יותר ממיתקן שיד            
  . העדפת מספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו באזורים פתוחים.4      

  ובאזורים בנויים  מספר גדול של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות          
  יחסית ובכפוף לבטיחות טיסה          

  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :5     
  עמודים(. 28נית )א. הוראןת התכ         
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  טווחי בטיחות להגנה מפני השפעות קרינה של מתקני - 1ב. טבלה מס'          
  שידור על בריאות הציבור.            
  טווחי בטיחות להגנה בפני השפעות קרינה של מתקני - 2ג. טבלה מס'          

  שיה תהליכית.שידור על תחמושת, על מיכשור אלקטרוני רפואי ותע            
  נספח מנחה ובו מודלים של עקומת קרינה וטווחי בטיחות -ד. נספח א'         

  ותרשימים המדגימים טווחי בטיחות להשפעת קרינה בכיוונים            
  אופקיים ואנכיים המשמשים להדגמה בלבד.            
  ל "אנטנה בודדת"נספח ובו איורים המדגימים הגדרה ש -ה. נספח ב'         

  ו"טווח בטיחות בכיוון האנכי" ואופן הקביעה של גובה האנטנה            
  בהתחשב בטווח הבטיחות בכיוון האנכי, המשמשים להדגמה בלבד.            
  ו.  מסמכי התכנית במפורטים בסעיף א' מהווים חלק בלתי נפרד ממנה,        

  במקרה של סתירה בין הטבלאות ובין שארויקראו כמקשה אחת.             
  הוראות התכנית, יגברו הוראות התכנית על הטבלאות.            
  ג' הינם להדגמה בלבד. -הנספחים המפורטים בסעיפחם ב' ו            

  . תקנון התכנית ונספחיה נסרקו לנוחות המשתמשים, וניתן לעיין בהם באתר6     
  ירוני.ההנדסי הע         

 
 

 [2/  4]מתכנית: תמא /  כן    - מגבלות לאזור סיכון ציפורים ב'
 
 

  נמל התעופה בן גוריון, - 2/4א  עפ"י תשריט תכנית המתאר החלקית תמא/     
  החלקה נמצאת בתחום המוגדר כ"אזור סיכון ציפורים ב' "         
  ב. פרוט המגבלות :     

  רים ב' " לא תאושר תכנית, לא ינתן היתר בניה ולא יתאפשרבאזור "סיכון ציפו         
  שימוש בקרקע לשימושים הבאים :         
  . מתקני קינון ושהיה לציפורים לרבות מקלטי ציפורים1         
  . אתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית .2         
  היתר בניה ושימוש בקרקע( לעיל , ניתן  לאשר מתן 2למרות האמור בסעיף ב)         
  כאתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית  בכפוף לקביעת  האמצעים הדרושים         
  למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.         
  ג. מתן היתרים, הקלות וחריגות :     

  נומתן היתרים, הקלות וחריגות מהגבלות הבניה ושימושי הקרקע הנ"ל ינת         
  לחק. 82 -ו  81, 80ע"י הועדה למר"מ ויחולו עליהם הוראות סעיפים          
  ד. שימוש חורג :     

  שימוש קרקע קיים הסותר את ההגבלות המפורטות בפרק זה, יהפוך עם         
  אישור התכנית לשימוש חורג, הועדה למר"מ תקבע על פי דרישת רש"ת         
  צעים להרחקת ציפורים, בהם יחויב המשתמש כתנאי להתרתתנאים ואמ         
  המשך השימוש.         

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לידיעת מקבל המידע:
 
 

 המידע נכון ליום מסירתו  בלבד. יתכנו שינויים במצב התכנוני בהתאם לפעולות רשויות  .1
 התכנון  השונות ממועד מסירתו ואילך.              

 
 ניות שבתוקף ולתכניות שבהפקדה.המידע מתיחס לתוכ .2

המידע מופנה למבקש/ת המידע בלבד, אין לערוך שימוש מידע שלא על ידי מבקש/ת המידע ולא תשמע כל 
 טענה קשר למידע ממי שאינו המבקש. 

    
 

המידע האמור אינו מהווה מידע לצורך היתר בניה,  בקשת מידע להיתר בניה תוגש עפ"י סעיף        .3
 לחוק בטופס הקבוע בתקנות.( 1)א( )

 
 הינך זכאי לעיין בכל התכניות והתשריטים בתוקף או בהפקדה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח טופס  .4

 יגברו הוראות התכנית.-מידע זה והוראות התכנית 
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 פרטי עורך המידע:
 
 

 טלפון  שם פרטי ומשפחה    תפקיד
         

 
 
 
 

          
      :חתימה      תאריך:

16/01/2018         
                                                

 



 1 

 
 
 

 16/01/2018תאריך: 
 
 

  רבקה בראזי  לכבוד ה"ה:
  כתובת המבקש:

 

   
 קרית אילוןשכונה: 

 
 
 
 
 
 

 
 

 תאור הקרקע
 מ"ר 41303 שטח רשום:  28  :  חלקה    6867  גוש: 

 
 
 
 

 
 

  2037חלקה ארעית: 
       

 
 

 כתובת הנכס עליו מבוקש המידע:
 

 חולון  ישוב:
         18  מס' בית:      פיכמן יעקב   :   רחוב

 

  קרית אילון שכונה: 

 
 

 מגרש פינתי סוג חזית: 

 
 
 

    529ח / תב"ע קובעת מגרש:               888מגרש:  

 
 

 
 
 

 מ"ר 47970    -כשטח המגרש:  
 טבלת שטחיםסוג שטח:  
 
         529/  ח מתכנית:     מכון טכנולוגי -חינוך גבוה  יעוד: 

 
 

 
 
 

 הערות לחלקה:

 
 פרוט שטחי בניה עפ"י תכניות : 1   
 

 מ"ר 2400א :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 1900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 4300סה"כ  לתכנית                       
 

 מ"ר 2800ב :  שטח עיקרי      /529ח/מק/ 
 

 מ"ר  900שטחי שרות                          
 

 מ"ר 3700סה"כ לתכנית                        
 

 מ"ר 7370ג :    שטח עיקרי    /529ח/מק/ 
 

 מ"ר 4900שטחי שרות                          

  עיריית חולוןעיריית חולון
  הועדה המקומית לתכנון ולבניההועדה המקומית לתכנון ולבניה

  5837358373חולון, חולון,   11, ת.ד. , ת.ד. 5858רח' ויצמן רח' ויצמן 
  0303--50170445017044פקס: פקס:   0303--50274855027485טלפון: טלפון: 

  בקשה למתן מידע נדרש להיתרבקשה למתן מידע נדרש להיתר
א'א'  119119והבניה סעיף והבניה סעיף   ערוכה על פי תקנות התכנוןערוכה על פי תקנות התכנון
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 מ"ר 12270סה"כ לתכנית                        

 
 א חלה על החלקה./71תת"ל/ 2   
 

 יש לעיין בתשריט. -ת הפקעה קיימ 
 

 7629לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור( מילקוט הפרסומים:  7-ו 5הפקעה לפי סעיפים  
 

 .28.11.17מתאריך:  
 

 נדרש תיאום עם נת"ע. 
 
 
 
 

 יחס לחלקות אחרות:

 
 529ח / מתכנית:   284  חלקה:  6746גוש:   ל  חלקות מפוצלות 

 
 529ח / מתכנית:   1    חלקה:  7174:   גושל  חלקות מפוצלות 

 
    
 
 
 

 התראות לחלקה:

 
 ]מתכנית: [ מכון טכנולוגי חולון   

 
 [529ח / ]מתכנית:  בנין המשטרה מסומן בתשריט להריסה   
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 כניות בתוקף:ת
 

 תוקף .י.פ פרסום תוקף פרסום הפקדה שם תכנית תכניתמס' 

     
            

קו  -רכבת קלה  -א /71תתל/ / א 71/  תתל
 ירוק מתחם דרומי

 23/05/2017 7510 

            

הנחיות מרחביות לעבודות  א13הנחיות / 
ומבנים הפטורים מהיתר 

 ד'145לפי סעיף 

 19/07/2016 2016/10 

            

הנחיות מרחביות לפי סע'  13הנחיות / 
ד' לחוק התכנון והבניה 145

 1965 -התשכ"ה

 22/07/2014 2014/9 

            

תכנית מתאר ארצית  10/ ד /  10תמא / 
 למתקנים פוטו וולטאיים

 17/01/2011 6189 

            

תוכנית מתאר ארצית  4א / 23תמא / 
למערכת תחבורה עתירת 

 נוסעים

 12/08/2010 6121 

            

 5824 26/06/2008 08/11/2007 תוכנית מפלס הגג 23/  1ח / 
            

מכון אקדמאי טכנולוגי  1/ ג /  529ח / מק / 
מעונות ומרכז  Mבנין  -חולון

 סטודנטים

02/07/2006 30/10/2006 5592 

            

מכון אקדמי טכנולוגי חולון  1/ ב /  529ח / מק / 
 ( לעיצובLמבנין ) -

26/04/2006 20/07/2006 5557 

            

 -המכון האקדמי הטכנולוגי  / ג 529ח / מק / 
 " M" -מבנה מעונות

17/11/2005 08/03/2006   * 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  / ב 529ח / מק / 
 " L"-בנין לעיצוב -חולון

17/11/2005 08/03/2006 5503 

            

המכון האקדמי הטכנולוגי  529ח / 
 חולון

20/08/2007 11/08/2005 6073 

            

א מתקני שידור /36תמא/ / א 36תמא / 
 קטנים

 02/05/2002 1739 

            

 4644 17/05/1998 04/12/1997 מרתפים 15/  1ח / 
            

 4559 25/05/1997  2000נתב"ג  2/  4תמא / 
            

 4015 11/06/1992 19/02/1981 קרית פנחס אילון 300ח / 
            

 4000 07/05/1992 25/06/1989 קרית פנחס אילון / א 1/  300ח / 
            

 596 23/04/1958 04/10/1956 תכנית המתאר חולון 1ח / 
 

 
 

 
 
 

 תכניות בתכנון:
 

 י.פ./החלטה תאריך שלב שלב שם תכנית  תכניתמס' 
           

  30/07/2017 קבלת תכנית -)א( 62ס. רח' שנקר -תוכנית אב 505-0554964
           

  21/08/2014 קבלת תכנית -)א( 62ס. תוכנית מתאר חולון 2030ח / 
 
 

 
  

 

 77פרסום לפי   אין

 78פרסום לפי   אין
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 זכויות בניה לפי שטח נטו עפ"י תכניות בתוקף:
 

 
 

 [529מתכנית: ח / ]      גובה הבנין/המבנה
 
 

  הגובה המירבי של המבנים המתוכננים בתחום המכון הטכנולוגי )למעט     
  ( יהיה כלהלן :Mמבנה      
  קומות, לא יעלה מס' הקומות 3א. במבנים הגובלים במבני מגורים קיימים עד      

  קומות. 5המירבי המותר על           
  קומות, לא יעלה מס' 3-ורים קיימים הגבוהים מב. במבנים הגובלים במבני מג     

  קומות יותר מן הבנין הגבוה הגובל בתכנית. 2הקומות המותר על           
 
 

 

 מרתפים
 

 [15/  1]מתכנית: ח /   2   - מספר קומות מרתף
 
 

  הועדה המקומית תהא רשאית להתיר בניית קומת/ות מרתף נוספת/ות אם מצאה     
  , לצרכי חניה בלבד.לנכון     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3.50   - גובה קומת מרתף עליונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת המרתף 3.5א. גובה קומת המרתף העליונה לא יעלה על      
  ועד לתחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.        

  בניית קומת מרתףב. הועדה המקומית רשאית להתיר בהמלצת מהנדס/ת העיר      
  עליונה בגובה הגבוה מהאמור לעיל, במידה וקומת מרתף זו משמשת גם         
  לפריקה וטעינה למשאיות, מתקני כפל חניה, ומתקני מיזוג אויר.         

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 3   - גובה קומת מרתף תחתונה
 
 

  מ' נטו, מדוד מרצפת 3.0 גובה קומת המרתף התחתונה לא יעלה על     
  המרתף ועד תחתית התקרה או תחתית קורות התקרה.     

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /  מ' 0   - קווי בנין לקומת/ות מרתף
 
 

  תותר בניית קומות המרתף עד לגבולות המגרש )אלא אם כן נאמר בתכנית מתאר       
  אחרת(, בכפוף לתנאים הבאים:       
  משטח 90%. התכסית המירבית המותרת לקומת/ות המרתף לא תעלה על 1     

  המגרש.יתרת השטח ישאר לא מבונה על מנת לאפשר נטיעות וחילחול נגר עילי         
  למי התהום.         

  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס הכניסה הקובעת לבנין ובין מפלס פני החצר2     
  מ'. 1.20 לא יעלה על         

  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני המדרכה לא יעלה3     
  מ'. 0.5על           

  . הפרש הגובה המירבי בין מפלס פני החצר ובין מפלס פני החצר הגובלת,4     
  מ'. 1.20לא יעלה על          

  מ' 0.5-ן יהיה גבוה לפחות ב. מפלס פני החצר בחלק שבולט ממתווה הבני5     
  מפני תקרת המרתף העליון להבטחת בית גידול לעצים וצמחיה.         

  לעיל, תהא הועדה המקומית רשאית להתיר הבלטת 4. למרות האמור בסעיף 6     
  חלקי מרתף הדרושים לתפקודו כגון פתחי איוורור, חצרות אנגליות, יציאות         
  כד' מעל מפלס פני החצר עפ"י המלצת מהנדס/ת העיר, ובלבד שלאחרום ו         
  מ' מעל מפלס פני החצר. 1.2יעלה על          

 
 

 [15/  1]מתכנית: ח /       הוראות ותנאים להיתר בניה למרתף
 
 

  א. תנאי למתן היתרי בניה בכל היעודים שבהם יבנה מרתף, תהיה הגשת תכנית     
  רות וגינון לכל המגרש, שתוכן עפ"י דרישות מהנדס/ת העיר או מיפיתוח חצ         
  שימונה מטעמו ויאושר על ידו.         

  ב. מבקש ההיתר יהיה אחראי לנקיטת כל האמצעים הדרושים למניעת פגיעה     
  ביציבות ובטיחות המבנים והנכסים הגובלים, באישור מהנדס/ת העיר.         

 
 

 

 קומת גג
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - ות למתקנים טכניים על הגגהנחי
 
 

  א. הוראות התכנית מתייחסות רק למבנים שלא יועדו למגורים בתכניות     
  מאושרות קודמות.         

  ב. אין זכויות בניה מתוקף תכנית זו.     
  ד מפני רצפתמ' מדו 5.0ג. גובה המבנים והמתקנים בגגות שטוחים לא יעלה על      
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  הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן/המבנה .         
  במקרים מיוחדים יהיה מהנדס/ת העיר רשאי לאשר גובה החורג מהגובה הנ"ל.        

  מ' ממעקה הגג החיצוני וישולבו בגג המבנה 1.5ד. המתקנים יהיו בנסיגה של      
  לבנין, ולא יהוו הפרעה בלתי סבירה לבנינים כך שיוסתרו מן המדרכה הנגדית         
  מ'. 1.5 -הסמוכים. תותר במקרים מיוחדים נסיגה של פחות מ         

  ה  מהנדס/ת העיר רשאי להתיר או לדרוש הקמת מסתור להסתרת  המתקנים     
  שעל הגג כתנאי למתן היתר לבניה על הגג.         

 
 

 [23/  1]מתכנית: ח /  מ' 5   - גובה מירבי למתקנים על הגג
 
 

  מ', מדוד מרצפת הגג ועד הנקודה הגבוהה ביותר של המתקן. 5.0עד      
 

 

 [23/  1]מתכנית: ח /  כן    - קווי נסיגה למתקנים טכניים
 
 

  קווי הנסיגה למתקנים טכניים על הגג יהיו כלהלן :     
  מ' 1.50קו קדמי או פינתי  :       
  מ' 1.50ימני         :   קו צדדי     
  מ' 1.50קו צדדי שמאלי     :       
  מ' 1.50קו אחורי              :       
  חריגה מקווי הבנין הנ"ל תהיה רק באישור מהנדס/ת העיר.     

 
 

 

 הנחיות/הוראות/הערות
 

 [4א / 23]מתכנית: תמא /  כן    - 4א//23תנאים למתן היתר לפי תמא/
 
 

  ! 4א/23*** תנאי למתן היתר בניה יהיה תאום עם הרשות המוסמכת עפ"י תמא/     
 

 

 [1]מתכנית: ח /       הנחיות למדידת ק. בנין לחזיתות
 
 

  ככלל קווי הבנין בחזיתות הפונות לרחוב ימדדו מגבול  זכות הדרך, למעט  מקרים     
  ו/או  בתשריט הבינוי אחרת.  בהם נקבע בתקנון  ו/או  סומן בתשריט התכנית     

 
 

 א[13]מתכנית: הנחיות /  כן    - תנאים.לעבודות הפטורות מהיתר
 
 

  א : תנאים מרחביים לענין עבודות ומבנים הפטורים מהיתר13הנחיות מס'      
  את התנאים 22/07/14. הועדה המקומית חולון אישרה בישיבתה מתאריך 1     

  )א( לתקנות התכנון והבניה )עבודות3פי שנקבעו בסעיף הבאים הבאים כ         
  )להלן התקנות(.  2014 -ומבנים הפטורים מהיתר(  התשע"ד          

  . תנאים אלה חלים על כל עבודה פטורה מהיתר במרחב התכנון המקומי חולון2     
  יום  מעת פרסומם בעיתונות. 30         

  בין מסמך זה לתכניות בנין עיר, תגברנה הוראות . בכל מקרה של אי התאמה3     
  תכניות בנין העיר. בכל מקרה של אי התאמה בין מסמך זה להוראות החוק,         
  יגבר האמור בהוראות החוק. בהעדר הנחיה בתכניות בנין עיר יחולו ההנחיות ב         
  מסמך זה.         

  ת. יודגש כי על המשתמשים במסמך זה לבחון. מסמך הנחיות זה יעודכן מעת לע4     
  באופן עצמאי ולוודא כי הינו פועל בהתאם לקובץ ההנחיות המרחביות המעודכן.         

  . תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתר1     
  פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות 1.1         

  שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו               
  במסמך זה. הפטור הינו רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות               
  הללו.               
  מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר, נדרש לברר קודם בועדה,               

  מה הן ההוראות החלות על עבודה זו.               
  לענין זה ניתן להעזר באתר ההנדסה העירוני.               

  העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע )בעל הקרקע, חוכר, משכיר וכד'( 1.2         
  בתאו מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחוי               
  בהסכמת בעלי הענין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה )אם יש כאלה(               
  לפי כל דין.               

  יש לודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה  1.3         
  טר אתבפטור ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר, אינו פו                
  מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק כלפי מעשיו.                

  דיווח או מתן הודעה לרשות הרישוי על עבודה פטורה מהיתר יכול שיעשה גם  1.4         
  בדרך מקוונת ובלבד שנתקיימו התנאים הבאים :                
  פס המתאים במערכת רישוי זמין.. הדיווח יתבצע באמצעות הטו1                 
  . צרוף אישורים עפ"י התקנות יתבצע בדרך של סריקה ממוחשבת.2                 
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  המוסד ישמור ברשותו את עותק המקור של האישור שצורף.                     
  אין פטור מהיתר. –במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור   1.5         

  . גדרות ושערים2     
  גדר וקיר תומך  2.1        

  לא יידרש היתר לגדר וקיר תומך אם הם עונים על הדרישות הבאות:               
  מ' מפני הקרקע בשני צדי הגדר, וגובהו של קיר 1.5גובהה של גדר לא יעלה על                
  מ'. 1.0תמך לא יעלה ה על               

  באם יש צורך במעקה בטיחותי מעל קיר התמך , המעקה יהיה מסוג סורג מתכת              
  . גובה מעקה1142)שלבים אנכיים( המורכב על כל חלקיו על פי תקן ישראל מס'               
  מ'. 1.10הסורג יהיה               
  ית" : לרחוב, לשטח ציבוריהקמתם לא תותר בחזית הבניין הפונה ל"חזית ראש              
  פארק, דרך, מבנה ציבורי , שבילים ומעברים ציבוריים(.              
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות             
  הערכות לרכבי כיבוי אש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תת קרקעיות             

  קיימות,             
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.             
  הגדר תיבנה כולה בתחום המגרש אלא אם התקבלה הסכמה מפורשת של השכן             
  לבניה בתחומו.             
  .4273יש להתאימה לתקן ישראלי מס'   -לגבי גדר פלדה              

  בקריית פנחס אילון ובקרית יצחק רבין , בחלק מאזור התעשייה ובתכניות   2.1.1             
  נקודתיות כמפורט להלן, הגדרות ייבנו על פי הוראות התכנית / פרטים                        
  בחוברות  הבינוי והפיתוח המצורפות לתכניות:                        
  (1/ א ) 1/  300ח/                         

  / ב 3/  300ח/                         
  / ג 3/  300ח/                         
  / ד 3/  300ח/                         
  60ח/ מק /                         
  61ח/ מק /                         
  4/   370ח/                         
  501ח/                        
  3/152ח/                        
  603ח/                        

  אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש  2.1.2            
  ים או בטון בחיפוי טיח, או בחיפוי אבן )טבעית אולבנות את הגדר מבלוק                       
  מלאכותית( משני צדדיה כולל קופינג , או מחומרים קלים כגון עץ ומתכת                       
  צבועה בצבע נוגד חלודה ובלבד שהגדר תהיה עמידה ויציבה, ולא תהווה                       
  פרעה.סכנה או ה                       

  יש להתאים את הגדרות המתוכננות ל"שפה העיצובית" של הגדרות בחזית  2.1.3             
  (2.1ראשית. )הגדרה לחזית ראשית ראה בסעיף                        

  לא תותר בניית גדרות פח, בכל צורת עיבוד, ) גדרות זמניות סביב אתר  2.1.4             
  מ' מחייבות קבלת היתר בניה(. 2בניה, במהלך תקופת הבניה בגובה                         

  בכל מקום בה לא הוגדר בתכנית בניין עיר , גובה הגדר במגרשי מגורים   2.1.5             
  הקמתבנין שבו יש למעלה משלוש דירות( תותר  –לבניה רוויה )בניה רוויה                        
  ס"מ גדר חיה מעל או גדר סורג / רשת בגובה 70ס"מ +  50גדר בגובה של                         
  ס"מ. 120                        

  גדר המוקמת בידי רשות מקומית :  2.2     
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לגדר המוקמת בידי רשות            

  מקומית אם היא עונה על הדרישות הבאות:            
  מ' מפני הקרקע בשני 2.5היא תוקם ע"י הרשות המקומית וגובהה לא יעלה על             
  צדי הגדר.            
  יש לוודא כי הקמת הגדר או קיר התמך לא תפגע במקומות חנייה, ברחבות            
  ש והצלה,  במתקנים לפינוי אשפה, בתשתיות תתהערכות  לרכבי כיבוי א            
  קרקעיות קיימות,            
  בגישה אליהם , בעצים בוגרים או בזרימת הניקוז.            

  שער, או מחסום כניסה לחניה :  2.3     
  יש לשים לב כי מדובר בשערים בלבד. הקמת גדרות בחזית לרחוב אינה כלולה            
  בפטור וטעונה היתר בניה.            
  לא יידרש היתר לבניית שער או הקמת מחסום בכניסה לחניה אם הם עונים על            
  הדרישות הבאות:            
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  .21.03חלק  900מחסום חשמלי יותקן ע"י חשמלאי מוסמך לפי תקן             
  מגרש, ולא יבלטו ממנו החוצה גם כאשר הםהמחסום או השער ייבנו בתחום ה            
  פתוחים;            
  הם יותקנו לרוחב שביל הכניסה או דרך החניה;            
  התכניות המפורטות הבאות כוללות פרטי שערים מחייבים בקריית פנחס 2.3.1            

  אילון ובקרית יצחק רבין :                      
  1א//1/300ח/                      
  2א//1/300ח/                      
  4/370ח/                      
  60ח/מק/                      
  61ח/מק/                      

  בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד או  2.3.2           
  מחסום חניה אחד ברוחב הדרוש לרכב אחד.                     
  במגרש הכולל בניה רוויה יותר שער / מחסום המשרת את  הכניסה לכל  2.3.3           

  הדיירים באותו בניין , ברוחב הדרוש למעבר שני רכבים בו זמנית.                     
  ,  שער החניה יהיה עשוי מתכת מגולוונתביחידת דיור אחת או בבניה רוויה  2.3.4           

  וצבועה בתנור או מתכת משולבת עם עץ ו"השפה העיצובית"  שלו תהיה                     
  תואמת לזו של הגדר הפונה ל"חזית הראשית": פרט השער יהיה דומה או                     
  ם לגומחות לאצירת אשפה / פילר חשמלזהה לפרט שער הכניסה לבית/ שערי                     
  או אחר אם קיים. גובהו והגוון שלו יהיה זהה לגובה הגדר הפונה לרחוב אשר                     
  אושרה בהיתר.                     
  2.3בבניה רוויה ניתן להתקין מחסום זרוע חשמלי בתנאים המפורטים בסעיף                      

  . גגונים וסככות :3     
  גגונים וסוככים :     3.1          

  לא יידרש היתר לגגונים, סככות צל ולסוככים אם הם עונים על הדרישות                    
  הבאות:                   

  מטר מקיר המבנה אליו הם צמודים; 2.0-הם בולטים לא יותר מ•                 
  50סוכך מתקפל )מרקיזה(, במצבו המקופל, לא יבלוט מהקיר יותר מאשר •                 

  ס"מ;                   
  במבני ציבור , בגינות ציבוריות, שבילים ומעברים ציבוריים:•                 

  .סככת צל, שאיננה צמודה למבנה, תהיה בנויה מעמודים וביניהם פרוש אריג                  
  מטר, ומשקל אריג הקירוי לא יעלה על 5.0עמודים יהיה עד  2המרחק בין כל                   
  מטר. 3.0ק"ג/מטר רבוע. גובה הקרוי לא יעלה על  3.5                  
  מ"ר, יש לדווח לוועדה 20אם שטחו של הגגון, סככת הצל או הסוכך עולה על                   
  המקומית על בנייתו, בטופס המיועד לכך )באינטרנט   (                  
  יש לצרף להודעה אישור של מהנדס מבנים המעיד כי הגגון, סככת הצל או הסוכך                  
  וגנים כראוי למבנה, ואין חשש שהם יפלו.                  
  מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בניה למען הסר ספק: על  3.1.1                  

  עודפות. הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש. יש  להתעדכן                            
  במשרדי הוועדה המקומית אם נותרו במגרש זכויות בניה.                            

  מ' בין 1גגון או סוכך שנבנים באזורי מגורים יותירו לפחות יש לוודא כי   3.1.2                  
  מ' מגבול המגרש 3-הקצה שלהם לבין גבול המגרש הצידי והאחורי, ו                            
  הקדמי, הפונה לדרך.                            

  הכניסה שעליה הוא מגן רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב  3.1.3                  
  מ' מקיר המבנה. 2.0 -ועומקו כאמור, לא יהיה יותר מ                            

  תותר התקנת גגונים, סוככים וסככות צל על פי הפירוט הבא: 3.1.4                  
  -בבית משותף                 
  בקומת הקרקע ובקומת / קומות הגגתותר התקנת סוככים במרפסות,  -                 

  רק לאחר תיאום  בין מרבית הדיירים על מראה אחיד.                   
  גגונים יותרו רק מעל כניסות לבניין. -                 
  –בבית צמוד קרקע                  
  יותרו גגונים רק בכניסות למבנה.                 
  סוככים יותרו בקרקע , במרפסת קומה א' ובמרפסת הגג.                 
  יותרו גגונים וסוככים מעל הכניסות למבנה ובאזורי –במבני תעשיה / תעסוקה                  
  פריקה וטעינה בלבד.                 
  גגונים, סוככים וסככות צל. –במבני ציבור יותרו                  
  כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי החיפוי קונסטרוקציה 3.1.5                 

  ס"מ. 10בעובי                           
  הגגון יכול שיהיה עשוי פח  או רעפים בהתאם ל "שפה העיצובית" של 3.1.6                 
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  וע אחיד ומינימאלי הנדרש לניקוז. לא יותרו  גגונים במראההבניין ובעל שיפ                          
  "קוקיה".                           

  הגגון ינוקז באמצעות צנרת ניקוז מוצנעת בתחום המגרש  . )לא יותר פתרון  3.1.7               
  ניקוז באמצעות "פישר"(.                          

  קונסטרוקציה מפלדה לגגונים או לסככות הצל תהיה מגולוונת וצבועה  3.1.8               
  בתנור.                          

  מצללה )פרגולה( : 3.2     
  לא יידרש היתר לבניית מצללה אם היא עונה על הדרישות הבאות:           
  )הסכך, החלק שמטיל צל( איננו אטום.היא ללא קירות ומשטח ההצללה שלה            
  המרווחים בין החלקים האטומים של משטח ההצללה מחולקים באופן שווה,           
  משטחו. 40%ומהווים לפחות            
  מרוחב המרווח הצידי 40%ניתן למקם את המצללה בתחום קווי הבניין עד            
  השטח שבין גבול המגרש לקווי הבניין( . –ית)מרווח או האחורי. שנקבע  בתכנ           
  שטח המצללה בקומת הגג או בקומות גג מדורגות  יהיה בהתאם להוראות תכנית           
  .23/ 1ח/            
  מ"ר , 20שטח המצללה המוצמדת לדירת מגורים בקומת הקרקע, לא תעלה על           
  י )שאין עליו בניה( של החצר, הקטן מבין השניים;או  רבע מהשטח הפנו          
  למען הסר ספק , הפטור יחול במקום בו אין תכנית בניין עיר מאושרת          
  שהוראותיה כוללות הנחיות לבנית פרגולה.          
  יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המצללה, בטופס המיועד לכך. את הטופס          
  ניתן  להוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון : /לצרף להודעה אישור של          

  מהנדס מבנים  המעיד כי המצללה מעוגנת היטב לקרקע או למבנה, ואין חשש          
  שתתמוטט.          
  התכניות הכוללות הוראות או הנחיות לבניית מצללות הן : 3.2.1          

  23/  1 /ח                   
  2/ ב /  3/  300ח/                    
  / ג 3/  300ח/                    
  /ד 3/  300ח/                    
  4/  370ח/                    
  501ח/                    

  חומרי גמר לפרגולות יהיו עץ ומתכת בלבד. לא יותרו פרגולות עשויות  3.2.2         
  בטון.                   

  , על 4/  370וח/ 501ובתחום ח/   23 /1נסיגות ממעקה הגג על פי תכנית ח/   3.2.3         
  פי הוראותיהן.                   

  קורות הפרגולה יהיו אופקיות בלבד ולא משופעות.  3.2.4         
  שתיים או שלוש חזיתות ראשיות , במבנים צמודי קרקע )קוטג'ים( שלהם  3.2.5         

  הפרגולה תמוקם בחזית צדדית או אחורית. )לא ניתן בחזית הפונה לרחוב(                   
  מ'. 2.75גובה הפרגולה לא יעלה על   3.2.6         
  גווני הפרגולה יותאמו לגווני הבניין .  3.2.7         

  ץ , ניתן לבחור בכל גווני העץ הטבעי.בפרגולה עשויה מע                   
  בדירות גן או גג, פרט הפרגולה הראשונה שתוקם בין דירות צמודות, תחייב 3.2.8         

  את השכן הצמוד בבניית  פרגולה בפרט, גובה וגוון זהים, לכשירצה להקימה.                  
  . שימושים נלווים למבנה4     

  פרטי עזר  4.1         
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר לבנייה או התקנה של פרטי עזר, כגון                
  עמודי/גופי תאורה, תאורת חירום , מצלמות אבטחה, מתקן חנייה לאופניים                
  ורכיבים דומים אם הם עונים על הדרישות הבאות:                

  הם לא מוגדרים כ"שטחי בניה" בתקנות חישוב השטחים;               
  אין צורך בבניית מבנה לשם התקנתם )אבל מותר עמוד נושא(;               
  50אם הם מותקנים על גג או קירות של מבנה, משקלו של כל פריט לא עולה על                
  ק"ג;               
  אבטחה יותקנו רק על המבנה הראשי.מצלמות                
  מטר. 6.0גובהו לא עולה על  –אם הפריט הוא עמוד תאורה                

  שילוט  4.2         
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת שלט אם היא עונה על                
  הדרישות הבאות:                
  ק"ג. 20מטר רבוע, ומשקלו לא עולה על  1.2חו לא עולה על שט                
  מטר רבוע  ואשר 1.2-על אף האמור לעיל, הקמת שלט אשר מידותיו גדולות מ                
  קיבל רישיון מכוח עזר עירוני פטורה מהיתר, אם אין השלט בנוי ע"ג מתקן                
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  ש, יש לקבל היתר לשילוט שגדול מהמידה הנ"ל , במסגרתעצמאי )בבניין חד                
  ההיתר שניתן לבניין(                
  השילוט בהתאם לחוק העזר העירוני  4.2.1                
  לא יותר שילוט ע"ג מבני מגורים לכל גובהו למעט מספר הבית ושם הרחוב 4.2.2                 

  בהתאם להנחיות מחלקת חזות העיר ושלט המעיד על פרטי היזם/ קבלן                          
  ואדריכל , אשר יוצב בקומת הקרקע בלבד , בקרבת הכניסה לבניין ובשלט                          
  ס"מ. 40X60שגודלו לא יעלה על                           
  ספר הבית ולשם הרחוב הן כדלקמן:ההנחיות להצבת שלט למ                          

  מספר הבית )הבניין(:                 
  השלט יותקן על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או מבנה ציבורי אחר.•                       
  ס"מ. עובי 20על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום ריבועית בגודל •                       

  מ"מ. 2 –הלוחית                        
  של חברת M3בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול, מסדרת •                       

                       EG .או בעל מפרט זהה ,  
  מ.ס" 7למספרים, סוג הפונט יהיה "נרקיס בלוק" בעיצוב רגיל, בגובה •                      

  מיקום השלט:                       
  השלט יותקן על פינת הקיר המקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.•                      

  ס"מ. 30הרווח  בין קצה הקיר לשלט יהיה                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                     

  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                     
  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון  –התחתון של קיר הבית                       
  הרחוב.                      

  התקנת השלט:                 
  או שווה ערך. 7באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר  התקנת השלט תעשה•                    
  אין להדק את לוחיות השלט לקיר באמצעות ברגים.•                    
  להנחיות. 8ראה/י הדמייה לשילוט בעמוד                   
  שלט שם הרחוב:                  
  עיצוב השלט                  
  שלט הנושא את שם הרחוב ייקבע על חזית כל בית פרטי, בית משותף, או     •                  

  הממוקם בפינת רחוב )פינת רחוב תחשב –מבנה ציבור, במרחב העיר חולון                        
  על  הפרדה בין בתים שביניהם כביש, דרך, שביל, מעבר הולכי רגל(.                       

  ס"מ 40ס"מ גובה על  20השלט יהיה עשוי מלוחית אלומיניום מלבנית בגודל •                       
  מ"מ. 2 –אורך. עובי הלוחית                        

  EGשל חב'  M3בחזית הלוחית יודבק פילם מחזיר אור בצבע כחול מסדרת •                       
  .או בעל מפרט זהה                       

  על הפילם יודבק שם הרחוב באותיות בפונט "נרקיס בלוק" במשקל בינוני.•                        
  מידות האותיות:•                        

  ס"מ. 3גובה  –עברית                        
  ס"מ. 2.5גובה  -אנגלית                       

  . FRUTIGER DEMI BOLD –פונט הכיתוב באנגלית יהא •                        
  מיקום השלט:                   
  השילוט יודבק על פינת הקיר במקביל לרחוב, בחלקו התחתון של הקיר.•                        
  ס"מ. 20הרווח בין קצה הקיר לשלט יהיה •                        
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                        
  היה ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית המסתירה את חלקו•                        

  יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון –התחתון של קיר הבית                        
  הרחוב.                       
  ס"מ ממנו. 2.5שם הרחוב יופיע בצמוד למספר הבית במרחק •                        
  התקנת השלט:                   
  שווה ערך. 7התקנת השלט תעשה באמצעות הדבקה בדבק מסוג סופר •                        
  בנה, באמצעות ברגים.אין להדק את לוחות השילוט למ•                        
  להנחיות. 10ראה/י הדמייה לשלט הנדרש בעמוד מס'                    
  שלט כניסה מואר:                   
  עיצוב השלט:                   
  ס"מ. 10עד  8 –ס"מ, עומק  12 –ס"מ, גובה  32 –מידות השלט: אורך •                          

  על חזית השלט יודבקו מס' הבית ושם הרחוב.•                          
  הכיתוב יתבצע באמצעות אותיות דביקות )פילם( בצבע שחור.•                          
  תאורת השלט תהיה תאורת פלורסנט או תאורת לד לבנה.•                          
  "נרקיס בלוק" במשקל רגיל. –פונט האותיות •                          
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  6.3 –ס"מ, גובה מספר  3.4 -גובה אות  –טקסט קצר  –גובה כל אות ומספר •                          
  ס"מ.                           

  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 2יש להשאיר שוליים של •                          
  ס"מ. 4.0 –ס"מ, גובה מספר  2.2 –גובה אות  -קסט ארוך ט•                          
  ס"מ, נקיים מכל גרפיקה. 1יש להשאיר שוליים של •                          
  מתקן השילוט צריך להיות בעל תו תקן של מכון התקנים הישראלי.•                          
  מיקום השלט                    
  בסמוך לכניסה הראשית למבנה.•                      
  על חזית הקיר המקביל לרחוב בחלקו התחתון של הקיר בקו ישר עם הכניסה•                      

  לבניין.                       
  על השלט להראות באופן ברור מהרחוב.•                      
  ולבית מתוכננת/קיימת גדר חיה לגינת הבית, המסתירה את חלקו היה•                      

  התחתון של קיר הבית, יועלה השלט למיקום גבוה יותר, עד שייראה מכיוון                       
  הרחוב.                       

  התקנת השלט:                 
  ברגים נסתרים.התקנת השלט תבוצע באמצעות •                     
  חיווט החשמל צריך לעבור בתוך תעלות חשמל ייעודיות בצבע לבן.•                     
  גוף השלט צריך להיות מסוג אנטי ונדלי שעמיד לקרינת שמש ולמצבי מזג•                     

  אוויר השונים.                      
  מתקן פוטואלקטרי, המסדיר הדלקה בחשיכה וכיבוי השלט צריך לכלול•                    

  בשעות האור.                      
  השילוט חייב לעמוד בתקינה המחייבת מבחינת אטימות, סוגי החיווט, עמידה•                    

  בתנאי חום קיצוניים.                     
  חשמלאי מוסמך. ההתקנה צריכה להתבצע ע"י•                    
  ההתקנה חייבת להתבצע לפי התקנות להתקנת מכשירי חשמל והוראות חברת•                    

  החשמל וכן אישור על ההתקנה בגמר ביצועה.                     
  מומלץ כי המתקין ייתן לבעלי הבית, תקופת אחריות על ההתקנה והמוצר.•                   
  במידה ולבית יש כניסות נוספות ראשיות/משניות הפונות לחזית הרחוב או•                   

  יש להתקין שלט מואר )שם רחוב ומספר(, בכל כניסה –דרך הגישה לכניסה                      
  וכניסה.                     

  או הנחיות לנושא שילוט הן:תכניות והנחיות מרחביות המכילות הוראות                
  הנחיות בינוי ופיתוח – 3/  152ח/                
  ככר סטורמה – 12הנחיות                
  שד' דב הוז –הנחיות מרחביות לציר רח' סוקולוב  – 20הנחיות               

  פח אשפה  4.3     
  והתקנה של פח לאצירת אשפה אםהתקנות קובעות כי לא יידרש היתר להצבה             
  ק"ג. 50הוא בנפח שאינו עולה על             
  יובהר כי גומחות לאצירת אשפה בגדר לרחוב טעונות היתר בניה.            

  הפחים יוצבו בחצר הבניין. לא ניתן למקם בחזית הפונה לרחוב או     4.3.1          
  אחר. לשטח ציבורי                      

  סורגים   4.4     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת סורגים העומדים בתנאים             
  הבאים:            
  , ויש לוודא כי לפחות באחד החלונות1635הם תואמים את התקן הישראלי מס'             
  בכל  דירה            
  ם לפתח מילוט, כמוגדר בתקן;יותקנו סורגים המיועדי           
  יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על התקנת הסורגים, תוך           
  יום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד  45            
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.             
  התאים את הגוון והגיאומטריה של הסורג  בכל הבניין.יש ל   4.4.1           

  דוד מים, דוד שמש וקולטים  4.5     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להתקנת דודי מים, דודי שמש וקולטי            
  שמש העומדים בתנאים הבאים:           
  ליטר, ובהיתר הבניה 220-ל מאם הם מותקנים על הגג, נפח דוד המים אינו גדו           
  של הבניין שעל הגג שלו רוצים להציב אותם נקבע במפורש שניתן להתקין אותם           
  על הגג;           
  בגג משופע          
  הדוד יוסתר בתוך חלל הגג, והקולט יותקן בצמוד ועם שיפוע הגג, ככל שניתן;  –          

  : מחממים חשמליים בעלי ויסות תרמוסטטי1, חלק 69דוד לפי תקן ישראלי נס'               
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  ליטר, והוא מותקן בהתאם 220ובידוד תרמי, ובלבד שנפח הדוד לא עולה על               
  להיתר או במקום מוסתר.              
  צבת דוד וקולט על גג שטוח,אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי לה  4.5.1              

  יש למקם אותם בגג בצמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר ,                        
  או מסתור הכביסה.                        
  לא יוצבו דודים וקולטים בצורה שניתן לראות אותם ממפלס –בכל מקרה                         

  הקרקע במגרש.                        
  לא ניתן להקים סככה בחצר או על גג המבנה לצורך העמדת הדוד  4.5.2             

  והקולטים.                       
  מזגן ומערכות מיזוג וטיהור  4.6     

  זוגהתקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת מזגנים ומערכות מי            
  וטיהור אוויר העומדים בתנאים הבאים:            
  התקנת מערכות מיזוג , –)כלומר  BTU 60,000תפוקתם אינה עולה על            
  תעשיתיות או משרדיות, טעונה היתר(;           
  המערכת עומדת בדרישות שנקבעו בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(, התשנ"ג           

           1992.  
  אם נקבע בהיתר הבנייה של המבנה היכן יש למקם את המזגנים/מערכות/מעבים,          
  המערכת תותקן במקום מוסתר ע"י –יש למקם אותם רק שם. אם לא נקבע           
  ניתן להתקין בקיר –מסתור הכביסה, או על גג הבניין; אם זה בלתי אפשרי           
  חיצוני, אבל לא בחזית הפונה לרחוב.ה          
  .5חלק  994התקנת מזגן בממ"ד תבוצע לפי תקן ישראלי מס'           
  לא ניתן להתקין מזגנים בחזיתות ראשיות )לכיוון הרחוב , לכיוון שטח   4.6.1          

  ינתיים ובחזיתותציבורי  פתוח או לכיוון מבני ציבור (, למעט בבניינים פ                     
  -מסחריות                      
  בקומת הקרקע , בחנויות שלהן חזית אחת בלבד.                     
  בבניינים פינתיים )שתיים או שלוש חזיתות ראשיות(  ובחזיתות מסחריות                     
  זוג האוויר בתוך מסתור אסטטי אוכאמור לעיל , ניתן להציב את מעבי מי                     
  בחלל מוסתר במסגרת היתר בניה.                     

  את צנרת המזגנים יש למקם בתוך פרופילי פח המיועדים להסתרה,  4.6.2          
  מגולוונים וצבועים בתנור, בגוון דומה לגוון קירות המבנה ובקווים                     

  אופקיים ואנכיים בלבד.                     
  אם לא מתאפשר להתקין את המזגנים מאחורי המסתורים, או על הגג, יש  4.6.3          

  להתקין אותם קרוב ככל הניתן לקרקע ולהסתיר אותם ע"י גינון ולא בחזית                    
  המבנה הפונה לרחוב.                    

  בים בבנייןהחלפת רכי  4.7     
  התקנות קובעות כי לא יידרש היתר להחלפת רכיבים בבניין אם ההחלפה עומדת            
  בתנאים הבאים:            
  הרכיב החדש הוא בעל מידות זהות לרכיב שהוחלף, יותקן במיקומו של הרכיב            
  הדבר יתאפשר רק במבנה – שהוחלף, וככל שמדובר בהחלפת חיפוי אבן של מבנה            
  קומות; 2שגובהו עד             
  יש –אם נקבעו הנחיות לגבי הרכיב )חומר, גודל, צורה וכו'( בהיתר או בתכנית             
  לעמוד בהנחיות הללו;            
  למרות מה שנאמר בסעיפים הקודמים, כאשר הרכיב המקורי היה עשוי            

  מאסבסט, חובה להחליף אותו ברכיב שאיננו עשוי אסבסט, ולקבל לשם כך             
  היתר עבודת אסבסט מאת הממונה לפי "חוק למניעת מפגעי אסבסט".             
  יודגש כי השינויים החיצוניים כפופים להתאמה מלאה לגווני החומרים      4.7.1            

  במקרה של החלפת אבן, רעפים או חלונות.במבנה.                        
  החלפת צנרת חיצונית גלויה, תכוסה בפרופילים מיוחדים עשויים פח ,     4.7.2            

  בקווים אופקיים ואנכיים בלבד, מגולוונים וצבועים בתנור בגוונים דומים                       
  לגוון הקיר.                       

  יובהר כי החלפה של גג קל , תעשה בהתאם לגיאומטריה שאושרה בהיתר     4.7.3            
  רום  הגג ותחתית הגג(.                      

  החלפת צובר גז תת קרקעי :  4.8     
  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר כאשר מחליפים צובר גז קיים בצובר אחר            
  כאשר מחליפים ספק(, וזאת בתנאים הבאים: –)לדוגמה             
  טון; 10הצובר הוא בגודל עד             
  מיקום הצובר וגודלו לא השתנו;            
  העבודה מבוצעת ע"י מי שיש לו רישיון לעבודת גפ"מ התואם את סוג העבודה,           
  ות ורישוי( )רישוי העוסקים בעבודות גפ"מ(, התשס"ובהתאם לתקנות הגז )בטיח           
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           2006.  
  החלפת הצובר תבוצע בליווי מפקח עבודה, ויתקבל אישורו;           
  45יש לדווח לוועדה המקומית ולרשות הכבאות המקומית על החלפת הצובר, תוך            
  . את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתריום לאחר התקנתם, בטופס המיועד לכך           
  האינטרנט של עיריית חולון.           
  יש לצרף לטופס את אישורו של מפקח העבודה.           
  לא יותר גם שינוי במיקום הצנרת 4.8.1           

  .   מבנים טכניים5     
  מבנים טכניים  5.1            

  ובעות, כי לא יידרש היתר לבניית מבנה טכני )שאיננו מיועד לשהותהתקנות ק                   
  של בני אדם( בתנאים הבאים:                   
  הוא נבנה בשטח המיועד למתקנים הנדסיים )חוץ ממבנה טכני לניטור רעידות                   
  טחים אחרים(;ומבנה טכני להגנה קטודית, שניתן לבנות גם בש                   
  מ"ר )חוץ מתחנה לניטור אויר במקום שם נדרש ניטור לפי 6.0שטחו לא יעלה על                   
  מ"ר בכל מקום שנדרש 7.5, ששטחו לא יעלה על  2008-חוק אויר נקי, התשס"ח                  
  מטר; 3.0ניטור לפי כל דין(; וגובהו לא יעלה על                   
  הקמת מבנה טכני זמני המיועד להשנאה ולהגדלת אספקת החשמל לתקופה                  
  ימים, בשטח מתקן תשתית המיועד לאספקת חשמל. 90שאינה עולה על                   
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                   
  המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של  עיריית                  
  חולון:                  
  אם יש צורך באישור לפי חוק הקרינה, הוא יצורף להודעה.                  

  מתקן פוטו וולטאי  5.2           
  ר, כי לא יידרש היתר לבניית מתקן פוטו וולטאיהתקנות קובעות, בין הית                  
  )מערכת לייצור חשמל מאנרגיה סולארית( בתנאים הבאים:                  
  ;62548ההתקנה בהתאם לתקן ישראלי מס'                   
  ק"ו למבנה; 50הספק המתקן אינו עולה על                   
  המתקן לא –ל גג מבנה שהוקם כדין. אם למבנה יש גג שטוח המתקן יוקם ע                  
  המתקן ייבנה ככל שניתן בצמוד לשיפוע –יבלוט  ממעקה הגג, ואם בעל גג משופע                   
  הגג.                  
  נותר מקום על גג אותו מבנה לכל מתקן אחר הנדרש על פי החוק והתקנות                 

  )לדוגמה: למתקן סולארי לחימום מים לצריכה ביתית(;                 
  יום לאחר הבנייה, בטופס 45יש לדווח לוועדה המקומית על בניית המבנה, תוך                  
  המיועד לכך / באתר העירוני.(. יש לצרף להודעה אישור של מהנדס חשמל מוסמך                 
  נאים שנקבעו כאן, ואישור של מהנדס מבנים בדבר יכולתו של הגג לשאתלת                 
  במשקלו של המתקן, וכי המתקן יציב.                 
  יש לדווח על הקמת מתקן פוטו וולטאי גם לרשות הכבאות.                 
  ם את השוהיםלא תותר התקנת מתקנים פוטו וולטאים אם הם מסנוורי   5.2.1                 

  במבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. מומלץ כי מי שמתכוון להתקין                           
  מתקנים פוטו וולטאים יתייעץ עם בעלי מקצוע בתחום התכנון כדי לוודא                           
  עמידה בתנאי זה.                           

  ות זמניים.  מבנים ועבוד6     
  מבנה זמני  6.1          

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר למבנה זמני )כגון               
  מכולה, אוהל או סככה( אם הוא עומד בתנאים הבאים:               
  הוא מוצב על הקרקע, ואינו משמש למגורים או לצרכי ציבור.               

  יום בכל שנה, ולאחר מכן יפורק; 120הוא יוצב לתקופה מצטברת של עד                
  מטר רבוע; 50שטחו אינו עולה על                
  מטר. המפתח בין העמודים באוהלים 3.0גבהם של אוהלים וסככות לא יעלה על                
  ק"ג למטר רבוע. 3.5יעלה על  מטר, ומשקל הקרוי לא 5.0וסככות לא יעלה על                
  ימים, יש לדווח על הצבתו 10אם המבנה מיועד להיות מוצב לתקופה העולה על                
  יום לאחר הבנייה, 14יש לדווח על הצבתו תוך  –לוועדה המקומית. במקרה כזה                
  פורק. את הדיווח יש לבצעולציין בדיווח  מתי המבנה הוקם, ומתי הוא י               
  באמצעות הטופס המיועד לכך, שניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של              
  עיריית חולון .              
  הצבת מכולות על קרקע שיעודה למגורים תתאפשר  6.1.1               

  באתרי בניה בלבד.                         
  גירה עונתיתס 6.2          

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לסגירה עונתית של               
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  בתי אוכל )מפני הקור או החום( אם היא עומדת בתנאים הבאים:               
  היא עשויה חומרים קלים, ומוצבת רק בחלק מחודשי השנה;               
  אות שנקבעו בתכנית המתאר המתייחסת לסגירה עונתית.היא כפופה להור               
  התכנית המתארית המתייחסת לסגירות עונתיות היא:  6.2.1               

  21/  1ח/                          
  . מחסן ומבנה לשומר7     

  מחסן  7.1          
  היו במגרש זכויות בניה עודפות.למען הסר ספק: על מנת לבנות מחסן צריך שי                 
  הזכויות נקבעו בתכנית )תב"ע( החלה על המגרש, ויש לוודא שלא כל הזכויות                 
  שנקבעו מוצו כבר לעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את המחסן, או מבנים                 
  עדה המקומית אם נותרו במגרש זכויותאחרים במגרש. יש להתעדכן במשרדי הוו                 
  בניה.                 
  התקנות קובעות , כי לא יידרש היתר להקמת מחסן, אם הוא עומד בתנאים                 
  הבאים:                 
  לכל יחידת דיור ניתן להקים מחסן אחד בלבד, ומחומרים קלים;                 
  וכו'(; 2X3; 2.5X2.4מטר רבוע ) 6שטח המחסן אינו עולה על                  
  המחסן לא מחובר לתשתיות מים, ביוב, חשמל וכדומה;                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 
  יום ממועד הקמתו, 45ת המקומית על הקמת המחסן, תוך נשלחה הודעה לרשו                 
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 
  עיריית  חולון.                 
  המחסן לא הוקם בשטח המיועד לחניה, או במרפסת לא מקורה בחזית הקדמית.                 

  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת המחסן, תוך                  
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                 
  עיריית  חולון:                 
  חבי העיר הן:התכניות הכוללות הוראות המתייחסות למחסנים בר  7.1.1                 

  1ח/                           
  2/  1ח/                           
  3/  1ח/                           
  4/  1ח/                           
  8/   1ח/                           
  15/  1ח/                           
  36 ח/                          
  37ח/                           
  / א 284תגפ/                          
  / ב 284תגפ/                          
  / א 3/  300ח/                          
  1/ א /  3/  300ח/                          
  / ב 3/ 300ח/                          

  2/ ב/  3/  300ח/                          
  / ד 3/ 300ח/                          
  4/  370ח/                          
  / א 499ח/                          
  3/   152ח/                          
  501ח/                          
  562ח/                          
  565ח/                          
  564ח/                          
  592ח/                           

  ניתן להציב מחסנים רק בבתים צמודי קרקע )קוטג'ים(. לא ניתן להציב       7.1.2              
  דירות ויותר( 3בניינים של בניה רוויה )מחסנים ב                         

  ניתן להציב את המחסן בחזית האחורית של הבית בצמוד לגבול המגרש /   7.1.3              
  בצמוד לגדר של הבית השכן בקיר משותף , כך שלא ניתן יהיה לראות את                         
  .המחסן מכיוון הרחוב                         

  מ' או יותר ממעקה הגג, 3.0מחסן המוצב על  גג מבנה יוצב במרחק של     7.1.4             
  בצמוד לקירות )אם יש קירות על הגג, במרחק שנקבע מהמעקה(.                        

  מטר. 2.2גובה  המחסן יהיה מקסימום    7.1.5             
  מבנה לשומר : 7.2             

  התקנות  קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת מבנה לשומר אם הוא                   
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  מטר. 2.2מטר רבוע, וגובהו אינו עולה על  4.0מבנה יביל, ששטחו אינו עולה על                    
  חיבורי התשתית למבנה יהיו תת קרקעיים בלבד.  7.2.1                  

  מבני חינוך , יש לוודא מה הן ההנחיות של משרד החינוך לגבי מבני שומר.  7.2.2                  
  . פיתוח ונגישות :8     

  ריצוף, מסלעות ועבודות פיתוח  8.1             
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר לביצוע עבודות ריצוף, בניית                    

  מסלעות ופיתוח שטח אם הם עומדים בתנאים הבאים:                    
  מטר, ; 1.0-הם לא כוללים קירות תמך או מסלעות הגבוהים מ                    
  הם לא פוגעים במערך הניקוז הקיים;                    

  שיפור נגישות  8.2             
  התקנות קובעות, כי לא יידרש היתר ביצוע דרך גישה או כבש )רמפה(                    
  המיועדים  לשיפור נגישות, כל עוד הם נועדו לאפשר לבעלי מוגבלויות לעלות/                    
  מטר. 1.2לרדת בהפרש גובה שאינו עולה על                    
  גמר קירות הכבש )רמפה( יהיו בגמר זהה לגמר גדרות הבניין שבהיתר.  8.2.1                    

  גמר רצפת הכבש תהייה עשויה בטון מחורץ למניעת החלקה. גמר מעקות                              
  יהיה נירוסטה מוברשת.                              

  ולוויינים :. אנטנות, צלחות 9     
  אנטנות, צלחות ותרנים   9.1               

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להצבת אנטנות, צלחות קליטה                       
  ותרנים אם הם עומדים בתנאים הבאים:                       
  ,799דיו וטלוויזיה יעמוד בתקן ישראל מס' תורן לאנטנה לקליטת שידורי ר                       
  וגובה התורן                       
  מטר מפני המישור עליו הוא מוצב; 6.0לא יעלה על                       
  מטר; 1.2קוטר צלחת לקליטת שידורי טלוויזיה באמצעות לוויין לא עולה על                       

  האנטנה או הצלחת לא הוצבו על גג מקלט או בריכת מי שתיה;                      
  מטר, נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת 3.0אם גובה התורן עולה על                       
  יום ממועד הקמתו, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן 45התורן תוך                       
  וא ולהוריד מאתר האינטרנט של עיריית חולון .למצ                      
  להודעה על הקמת התורן יש לצרף אישור מהנדס מבנים המעיד על יציבות                      
  התורן.                      

  הוספת אנטנה למתקן שידור קיים  9.2               
  כי לא יידרש היתר להוספת רכיב למתקן שידור התקנות קובעות, בין היתר,                      
  קיים שנבנה כדין, אם הוא עומד בתנאים הבאים:                      
  התקנת הרכיב נעשתה ע"י בעל רישיון לפי חוק הבזק;                      
  ועדיום ממ 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הוספת הרכיב, תוך                       
  הקמתו,  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר                      
  האינטרנט של עיריית חולון .                      
  להודעה על הוספת הרכיב יש לצרף אישור של המומחה על הקרינה כי                      
  ההוספה לא משנה את טווח הבטיחות לבריאות הציבור שנקבע לאותו מתקן.                      
  נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, יש להתאים את הרכיב החדש  9.2.1                      

  לעיצוב שעליו סוכם.                                
  אנטנה על עמוד חשמל   9.3              

  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להתקנת אנטנה                       
  על  עמוד חשמל, אם היא נועדה לצורך תפעול רשת החשמל בלבד,                       
  מטר. 1.0ואורכה אינו עולה על                        

  אנטנה לחובבי רדיו        9.4              
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להקמת תורן ומתקן של          

  חובבי רדיו אם הוא עומד בתנאים הבאים:                       
  המישור מטר מפני 9.0, גובהו אינו עולה על 799הוא תואם תקן ישראלי מס'                       
  ס"מ וקוטר רום התורן לא 4עליו הוא הוקם, קוטר בסיס התורן לא עולה על                       
  ס"מ; 2עולה על                       
  ניתן היתר הקמה לתורן לפי חוק הקרינה, וניתן אישור הממונה על הקרינה                      
  מטר; 3.0-כך שטווח הבטיחות האופקי קטן מ המעיד על                      
  יום ממועד הקמתו, 45נשלחה הודעה לרשות המקומית על הקמת התורן תוך                       
  בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד מאתר האינטרנט של                      
  עיריית חולון .                      

  ההודעה נשלחה גם למשרד הביטחון; להודעה צורפו המסמכים הבאים: עותק                      
  מאישור הממונה על הקרינה, עותק של היתר הקמת המתקן לפי חוק הקרינה,                     
  ראישו –מטר  3.0רישיון תחנת קשר חובב רדיו, ואם גובה האנטנה עולה על                      
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  מהנדס מבנים בדבר יציבותה.                     
  . הריסה ופירוק10     

  הריסה ופירוק:  10.1           
  התקנות קובעות, בין היתר, כי לא יידרש היתר להריסה או לפירוק של מבנה/                    
  ר להריסה או לפירוקמתקן שלא נדרש היתר להקמתו; ולא יידרש הית                    
  המתלווים לביצוע דרך, או הנחת קו תשתית תת קרקעי )למעט קו גז( , אם הדרך                    
  או קו התשתית מבוצעים ע"י הממשלה, הרשות המקומית או נציגיהם לפי סעיף                    
  )ד( לחוק התכנון והבניה.261                    

  45יש לשלוח הודעה על ביצוע עבודות ההריסה והפירוק לרשות המקומית תוך                     
  יום ממועד ביצוע העבודות, בטופס המיועד לכך. את הטופס ניתן למצוא ולהוריד                    
  מאתר האינטרנט של עיריית חולון.                    
  יש לצרף להודעה אישור על פינוי הפסולת לאתר פסולת מוכר.                    

 
 

 

 תכנית/יות מתאר מחוזיות/ארציות
 

 [10/ ד /  10]מתכנית: תמא /  כן    - הנחיות למתקנים פוטו וולטאיים
 
 

  תכנית מתאר ארצית למתקנים פוטו וולטאיים, הינה - 10ד//10מטרת תמ"א      
  לקבוע הנחיות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים קטנים ובינוניים בשטח של עד     
  דונם על מנת לעודד את השימוש באנרגיית השמש לצורך יצור חשמל, 750     
  תוך מניעת מפגעים ומזעור הפגיעה בשטחים פתוחים ובאיכות הסביבה ובנוף.     
  חשמל לבין אזילת משאב הקרקע תוךהתמ"א מנסה לאזן בין פוטנציאל יצור ה     
  הטמעת דיני התכנון הארצית והמחוזית בשיקולי התכנון של התכנית והעדפת     
  הפריפריה.     
  התמ"א קובעת שני מסלולי טיפול בבקשות להקמת מתקנים פוטו וולטאיים :     
  . מסלול ההיתרים :1     
  על גגות מבנים וחזיתות, מכוחן של מאפשרת מתן היתרי בניה 10ד//10תמ"א      
  תכניות הכוללות הוראות מפורטות, גם אם התכנית החלה אינה כוללת שימוש     
  למתקן פוטו וולטאי.     
  תנאי למימושו של מסלול זה הינו קיומה של תכנית הכוללת הוראות מפורטות,     
  נה פוגע בהוראות בטיחותלמעט לענין הגובה, כל עוד אין השינוי בגובה המב     
  הטיסה.      
  מסלול ההיתרים מתאפשר במקרים הבאים :     
  א. על גגות וחזיתות מבנים שנבנו כדין בכל יעודי הקרקע.     
  ב. ביעוד אחסנה ו/או מבני משק.     
  ג. ביעוד תעשיה לרבות תעסוקה ומלאכה.     
  רים.ד. ביעוד למתקנים הנדסיים למעט מאג     
  ה. מאגרים ובריכות דגים שהוקמו בהיתר עפ"י תכנית שאושרה מכוח חוק     

  התכנון והבניה.         
  ו. חניונים ומגרשי חניה פתוחים.     
  ז. בחלקות א' בנחלות במושבים בשטח שיעודו חקלאי והצמוד למגורים.     
  . מסלול התכנית :2     
  750ישור תכניות מכוחה, בשטחים בהיקף של עד מאפשרת א 10ד//10תמ"א      
  דונם.התכנית קובעת סדר עדיפות למיקום מתקנים פוטו וולטאיים תוך העדפת     
  הקמת המתקן בשטח המיועד לבינוי ו/או לפיתוח.     
  שנים בלבד מיום אישורה. בסמכות המועצה הארצית 5 -תוקף התכנית  יהיה ל     
  זו מעת לעת לתקופות קצובות, ובלבד שבחנה את ישומה שללהאריך תקופה      
  התכנית.     
  ניתן לעיין במסמכי התכנית במלואם באתר ממשל זמין של משרד הפנים או     
  לחילופין בדברי הסבר לתכנית, ובתקנון התכנית באתר ההנדסי של עיריית חולון.     

 
 

 [4א / 23תכנית: תמא / ]מ כן    - הוראות המתע"ן למטרופולין ת"א
 
 

  )תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה 4א//23. החלקה כלולה בתחום תמא/1     
  קווי מתע"ן. 7אביב(, הכוללת רשת של -עתירת נוסעים במטרופולין תל         

  . הוראות התכנית חלות על כל רשימת הגושים/חלקות בתחום השיפוט של2     
  לון )חלק מהקו הירוק(, כפי שהועברה אלינו ע"י נ.ת.ע.עיריית חו         

  . האמצעים  למימוש התכנית מתייחסים לשלושה מרכיבים עיקריים שיש להם3     
  משמעות תכנונית מבחינת הקצאת השטחים לפיתוח המערכת העתידית. :         
  רצועה לתכנון. -א. שמירת השטח לתוואי המתע"ן          
  דיפו. -ב. שמירת השטח לאזורי תחזוקה ותפעול          
  ג. קביעת תחנות ראשיות במפגש בין קווי המתע"ן ובין אמצעי תחבורה ציבוריים         
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  אחרים, באופן שיאפשר מעבר מהיר ויעיל של נוסעים בינהם.            
  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :4     

  ראות התכנית )תקנון(.הו  -         
  תשריט מצב מאושר.  -         
  תשריט מצב מוצע.  -         
  תשריט גבולות התכנית.  -         

  .  כל היתר בניה בחלקות עליהן חלה התמ"א, כפוף להוראות תכנית זו.5     
  .  מסמכי התכנית נסרקו ועומדים לרשות המבקשים.6     

 
 

 / א[ 36]מתכנית: תמא /  כן    - א/36/הוראות תמא
 
 

  חלק א' 36. תכנית זו תקרא תכנית מתאר ארצית לתקשורת תמא/1     
  "מתקני שידור קטנים וזעירים", ותחול על מתקני שידור קטנים         
  וזעירים בלבד.         

  אלא. תכנית זו גוברת על תכניות אחרות בנושאים בהם היא עוסקת 2     
  אם נאמר אחרת בסעיף מסעיפי תכנית זו.         

  . מטרת התכנית הינה לקבוע הנחיות להקמת מתקני שידור קטנים3      
  וזעירים באופן שיתאפשר כיסוי לשידור ולקליטה של תקשורת         
  אלחוטית בכל שטח המדינה תוך מניעת מפגעי קרינה ומזעור הפגיעה         
  באיכות הסביבה והנוף במגמה לפשט וליעל את תהליכי הקמתם וזאת         
  ע"י :         
  א. סיווג מתקני השידור.         
  ב. קביעת טווחי בטיחות ממתקני שידור לסוגיהם לשם הגנה על בריאות         

  הציבור.             
  פעת קרינה על תחמושת, עלג. קביעת טווחי בטיחות להגנה מפני הש         

  מכשור רפואי ועל תעשייה הליכית לכל סוג מתקן.             
  ד. קביעת הנחיות להליך רישוי מוסדר למתקני השידור אשר בהתקיימן         

  יתאפשר מתן היתר בניה ע"י מוסד תגנון, הכל לפי הוראות תכנית זו.             
  ופיות להקמת מתקני שידור.ה. קביעת הנחיות נ         
  ו. עידוד להצמדות לעצמים קיימים.         
  ז. קביעת הצורך בבדיקה פרטנית של טווחי בטיחות מצרפיים על השפעות         

  קרינה באזורים הכוללים יותר ממיתקן שידור אחד            
  אזורים פתוחים.. העדפת מספר קטן של אנטנות גבוהות ומרוחקות זו מזו ב4      

  ובאזורים בנויים  מספר גדול של אנטנות נמוכות ודלות הספק בצפיפות          
  יחסית ובכפוף לבטיחות טיסה          

  . התכנית כוללת את המסמכים הבאים :5     
  עמודים(. 28א. הוראןת התכנית )         
  השפעות קרינה של מתקני טווחי בטיחות להגנה מפני - 1ב. טבלה מס'          

  שידור על בריאות הציבור.            
  טווחי בטיחות להגנה בפני השפעות קרינה של מתקני - 2ג. טבלה מס'          

  שידור על תחמושת, על מיכשור אלקטרוני רפואי ותעשיה תהליכית.            
  רינה וטווחי בטיחותנספח מנחה ובו מודלים של עקומת ק -ד. נספח א'         

  ותרשימים המדגימים טווחי בטיחות להשפעת קרינה בכיוונים            
  אופקיים ואנכיים המשמשים להדגמה בלבד.            

  נספח ובו איורים המדגימים הגדרה של "אנטנה בודדת" -ה. נספח ב'         
  יעה של גובה האנטנהו"טווח בטיחות בכיוון האנכי" ואופן הקב            
  בהתחשב בטווח הבטיחות בכיוון האנכי, המשמשים להדגמה בלבד.            

  ו.  מסמכי התכנית במפורטים בסעיף א' מהווים חלק בלתי נפרד ממנה,        
  ויקראו כמקשה אחת. במקרה של סתירה בין הטבלאות ובין שאר            
  ברו הוראות התכנית על הטבלאות.הוראות התכנית, יג            
  ג' הינם להדגמה בלבד. -הנספחים המפורטים בסעיפחם ב' ו            

  . תקנון התכנית ונספחיה נסרקו לנוחות המשתמשים, וניתן לעיין בהם באתר6     
  ההנדסי העירוני.         

 
 

 [2/  4/  ]מתכנית: תמא כן    - מגבלות לאזור סיכון ציפורים ב'
 
 

  נמל התעופה בן גוריון, - 2/4א  עפ"י תשריט תכנית המתאר החלקית תמא/     
  החלקה נמצאת בתחום המוגדר כ"אזור סיכון ציפורים ב' "         

  ב. פרוט המגבלות :     
  באזור "סיכון ציפורים ב' " לא תאושר תכנית, לא ינתן היתר בניה ולא יתאפשר         
  שימוש בקרקע לשימושים הבאים :         
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  . מתקני קינון ושהיה לציפורים לרבות מקלטי ציפורים1         
  . אתר לסילוק פסולת ואשפה אורגנית .2         
  ( לעיל , ניתן  לאשר מתן היתר בניה ושימוש בקרקע2למרות האמור בסעיף ב)         
  ה אורגנית  בכפוף לקביעת  האמצעים הדרושיםכאתר לסילוק פסולת ואשפ         
  למניעת משיכת ציפורים וגרימת סכנה לתעופה.         

  ג. מתן היתרים, הקלות וחריגות :     
  מתן היתרים, הקלות וחריגות מהגבלות הבניה ושימושי הקרקע הנ"ל ינתנו         
  לחק. 82 -ו  81, 80 ע"י הועדה למר"מ ויחולו עליהם הוראות סעיפים         

  ד. שימוש חורג :     
  שימוש קרקע קיים הסותר את ההגבלות המפורטות בפרק זה, יהפוך עם         
  אישור התכנית לשימוש חורג, הועדה למר"מ תקבע על פי דרישת רש"ת         
  תנאים ואמצעים להרחקת ציפורים, בהם יחויב המשתמש כתנאי להתרת         

  המשך השימוש.         
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 לידיעת מקבל המידע:
 
 

 המידע נכון ליום מסירתו  בלבד. יתכנו שינויים במצב התכנוני בהתאם לפעולות רשויות  .1
 התכנון  השונות ממועד מסירתו ואילך.              

 
 המידע מתיחס לתוכניות שבתוקף ולתכניות שבהפקדה. .2

בלבד, אין לערוך שימוש מידע שלא על ידי מבקש/ת המידע ולא תשמע כל  המידע מופנה למבקש/ת המידע
 טענה קשר למידע ממי שאינו המבקש. 

    
 

המידע האמור אינו מהווה מידע לצורך היתר בניה,  בקשת מידע להיתר בניה תוגש עפ"י סעיף        .3
 ( לחוק בטופס הקבוע בתקנות.1)א( )

 
 ת והתשריטים בתוקף או בהפקדה. בכל מקרה של סתירה בין נוסח טופס הינך זכאי לעיין בכל התכניו .4

 יגברו הוראות התכנית.-מידע זה והוראות התכנית 

 
 
 

 פרטי עורך המידע:
 
 

 טלפון  שם פרטי ומשפחה    תפקיד
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 03-5017043פקס.  03-5027451/2. טל. 58373חולון, מיקוד  1, ת.ד. 58רח' ויצמן 

 

 

 תאריך ___________

 לכבוד:

 הועדה המקומית לתכנון ובניה, חולון.

 

 כתב שיפויהנדון: 

 

 הואיל ופניתי לוועדה המקומית, חולון בבקשה להיתר בניה ו / או גידור וארגון אתר במסגרת 

 גוש ___________ וחלקה _____________.

 

 הנני מתחייב כלפיכם כדלקמן:

 להיתר הבניה.העבודה תתבצע על ידי בהתאם  .1

הנני מתחייב לשפות את עיריית חולון או הועדה המקומית חולון, לכל נזק שיגרם לצד שלישי  .2

 כתוצאה מהעבודה במסגרת המקרקעין )או בסביבה הקרובה( בין אם העבודה בוצעה בהיתר 

 ובין אם בוצעה בסטייה ממנו.

 במקרה של תביעה כאמור כלפי העירייה, מתחייבת העירייה: .3

 לידע את הקבלן מיד עם קבלת תביעה שכזאת ולאפשר לו להתמודד משפטית מול התביעה.

 

 

 

 על החתום:

 _שם:__________________

 _ת.ז.__________________

 :במקרה של חברה

 ___מ.ח. _______________
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 מקיימת ירוקה לבניה מרחביות הנחיות

 מתוך וזאת, בתחום העיר( ירוקה בנייה) קיימא בת הבנייה עקרונות את להטמיע החליטה חולון עיריית .1
 .קיימא-בר לפיתוח חולון העיר של ובמסגרת מחוייבותה, בפרט ובישראל בכלל בעולם החל לשינוי מחוייבות

 אחריות עצמן על אשר לקחו החדשה הבניה של, בישראל הגדולות יםהער פורום, 15-ה לפורום משתייכת חולון .2
  .בעירן האוויר זיהום להפחתת

 בתחום  קיימים בניה במבנים תוספות ולבנות לתכנן והיזמים המתכננים את להנחות החליטה חולון עיריית .3
 לבנייה ובליםהמק התקנים מדדי על בין השאר המבוססים הירוקה הבנייה עקרונות בסיס על חולון העיר

 י"בת הכלולים הפרקים על מתבסס ההנחיות מסמכי. קיימות ועתידיות עירוניות הנחיות בסיס ועל ירוקה
5281. 

 : כוללות ההנחיות .4
 

 .28/1/14 מיום 2014002 מספר משנה וועדת להחלטת בהתאם 5281 לתקן החדשה הבניה התאמת -א פרק
 

 מיום 2012002מספר  המקומית וועדה להחלטת בהתאם קרקע צמודת חדשה לבניה הנחיות אוגדן -ב פרק
6/5/12 . 

 

 המקומית להחלטת הועדה בהתאם(  retroflt)ושיפוצים  בניה לתוספת ירוקה לבניה הנחיות אוגדן -ג פרק
   11/10/15 מיום 2015006 מספר

 

 

 
 
ם כגון: מבנה ציבור , ומבנים חדשי בנייה רוויה למגוריםשלב קליטה של בקשות להיתר לבנייה חדשה בעיקר ב

 כתנאי לפתיחת הבקשה. 5281מסחר , תעשייה וכדומה נדרש הסכם מכון תקנים לבנייה ירוקה לפי ת"י 
 

 מחויבים להמציא את האישורים של המכונים המצורפים לפי השלבים הבאים:  הנכם
 

 הסכם התקשרות כתנאי לפתיחת הבקשה להיתר .1
 כתנאי למסירת ההיתר  מקדמי אישור .2
 ) כתנאי לקבלת אישור לתחילת עבודות (  שלב א'ר אישו .3
 ) אישור לגמר הבנייה (שלב ב'אישור  .4

 
 
 

  וכדומה...,  מכון התעדה,  מעבדות,  מכון התקנים,  C,Q,Iלהלן שמות המכונים: 
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 במערכת רישוי זמין. 5281תקן בנייה ירוקה  בקשה להיתר ע"פ הנחיות להגשת 

 לכל בנייה חדשה למעט בתים פרטיים  5281לתקן  מכון התעדהמחייבת קבלת אישור  לוןוהוועדה המקומית בח

 צמודי קרקע.

 .15 –הוועדה המקומית קבלה החלטה זו בהתאם להחלטת פורום ה 

 שלבי הגשת מסמכים לאישור ון והבנייה חולון למצורפות בזה הנחיות של הוועדה לתכנ

 ) בנייה בת קיימא (. 5281 - תקןשל מבנים לבנייה חדשה לפי  התעדהמכון 

 .והבנייה רישוי זמין לחוק התכנון  101ע"פ תיקון  - המותאמים להליכי הרישוי

מהווה חלק מהמסמכים אותם יש להגיש לוועדה המקומית , לצורך  תעדהחשוב לציין: אישור מקדמי של מכון ה

 להלן הפעולות להגשת המסמכים: פתיחת בקשה להיתר.

 
 הערות ההתעדמכון  רישוי

 אישור מקדמי 
)אישור זה יהווה חלק 
מהצרופות אותן יש לצרף 
בעת הגשת בקשה להיתר 

 במערכת רישוי זמין (.

 אישור מקדמי / אוגדן מקוצר
 

עותק של  למכון התעדהיש להעביר 
הבקשה להיתר )ע"י גישה למערכת 

"מ לוודא רישוי זמין או באופן אחר(, ע
רישות התאמה בין התכנון המוגש לבין ד

תכנון בין לאישור, ל מכון ההתעדה
 המאושר ע"י רשות הרישוי.

תנאי לקבלת טופס אישור  אישור שלב א'
 תחילת עבודות

 

  תעודת גמר אישור שלב ב'

 
שירות הבדיקה של המבנה לעמידה בדרישות התקן לבניה ירוקה כרוכות בתשלום. לקבלת הצעת מחיר יש לפנות למנהל 

. כל גורם המעוניין בכך רשאי לבקש לקבל גם היתר לסימון המבנה בתו ירוק, לקבלת ההתעדהבמכון תחום הבניה הירוקה 
הכרה של מנהלת התו הירוק במבנה כ"מבנה ירוק", על גבי המבנה ועל גבי תעודה. ההליך כרוך בתשלום אגרה )נכון ל 

 והגשה לאישור בוועדת ההיתרים.₪(  2,000עומד גובה האגרה על  25.1.154
 

 )בניה ירוקה( א: בניה בת קימבדרישות מכון ההתעדהדרישה לעמידה 
 רקע .1

)להלן "התקן"( הינו מסמך העוסק בהליכי התכנון והבניה של מבנים  ע"פ דרישות מכון התעדההתקן לבניה ירוקה 
ע, מסוגים שונים, מתוך כוונה לצמצם את צריכת המשאבים הכרוכים בבניה ותפעול המבנה )אנרגיה, מים, קרק

 חומרי גלם וכד'(, ושמירה על בריאות המשתמשים.
(, כאשר התקן החל מבנה הינו התקן האחרון התקף בזמן 2015, ובקרוב 2011, 2005לתקן מספר גרסאות )

 הוצאת היתר הבניה.
 

 מבנה התקן ועבודה אתו .2

 ייעוד המבנה .2.1

מבנה מסוים. להלן סוגי  התקן הינו למעשה סדרת תקנים )"חלקים"(, שכל אחד מהם מגדיר דרישות לסוג
 המבנים עבורם קיים חלק )חלקים חדשים נכתבים לתקן עבור ייעודים שאינם נכללים ברשימה(:

 : מבני מגורים2חלק 
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 : מבני משרדים3חלק 
 : מבני חינוך4חלק 
 : מבני אכסון תיירותי5חלק 

 
 : מבני בריאות6חלק 
 : מבני מסחר7חלק 
 : מבני התקהלות ציבורית8חלק 
 : מבני תעשיה9חלק 

חלקי משנה: מבנה רגיל, מבנה בשיטת גרעין ומעטפת,  3 עדנכתבו כל החלקים(  טרםלכל חלק מתוכננים )
 : לדוגמהומתחם/קמפוס. 

 דרישות למבני משרדים 3.1
 דרישות למבנה משרדים בשיטת גרעין ומעטפת 3.2
 אזורי תעסוקה 3.3

 )בעתיד מתוכנן גם חלק בנושא פנים המבנה(.
 ם בתקןנושאי .2.2

ייעודים( מופיעים דרישות המחולקות על פי נושאים, המרוכזים בפרק. בכל החלקים מופיעים )בכל אחד מהחלקים 
 : מבני תעשיה(. הפרקים המופיעים בתקן הינם:9אותם הפרקים )להוציא חלק 

 הערות ודוגמאות לנושאים בפרק 2015ג'  2011ג'  פרק

 נצילות מערכות, תכנון פאסיבי, חלל ייבוש מערכות חימום/קירור, אנרגיה אנרגיה 1

 בחירת האתר, קרקעות מזוהמות, צפיפות, תמהיל דירות קרקע קרקע 2

 חיסכון במים שפירים בבנין/גינה, אמצעי מדידה, ניהול מי נגר מים מים 3

 חומרים בעלי תו ירוק, חומרים ממוחזרים, חומרים מקומיים  חומרים חומרים 4

רוח ואוורור, אוויר נקי, איכות אוויר, תאורה טבעית, אקוסטיקה, חומרים  בריאות ורווחה בריאות ורווחה 5
 רעילים, קרינה

 הפרדת פסולת ביתי/תפעולית פסולת פסולת 6

 תחבורה חלופית, אופניים תחבורה תחבורה 7

 ת, חברת ניהולהפרדת פסולת בנין, מחזור פסולת ועפר, בדיקת מערכו ניהול אתר בניה ניהול אתר בניה 8

 הועבר לתוך כל אחד מהפרקטים האחרים  -בוטל  - חדשנות 9

  תפעול - 10

 
 צבירת ניקוד .2.3

 על מנת לעמוד בדרישות התקן, יש לצבור נקודות עד לסף מינימאלי לפי הטבלה הבאה:

  דירוג ניקוד –בנין שיפוץ  ניקוד –בנין חדש 

  1כוכב  40-49 55-64

  כוכבים 2 50-59 65-74

  כוכבים 3 60-67 75-82

  כוכבים 4 68-74 83-89

  כוכבים 5 75-100 90-100

 
בנוסף לניקוד הנצבר יש לעמוד בדרישות סף שונות )בבניה חדשה בלבד(, שבלעדיהם לא ניתן לעמוד בתקן. כמו 

 כן, יש חובה לצבור מינימום ניקוד בפרקים מסוימים.
)סעיף( בתקן יש ניקוד מוגדר, וראיות נדרשות להוכחת עמידה בדרישות. ראיות אלו נחלקות לשלבים לכל מאפיין 

 השונים )מקדמי/א'/ב'( ולסוג הבניה )בניה חדשה/שיפוץ(.
 גרסאות .2.4

(. כמו כן מתפרסמים לתקן גיליונות תיקון 2015, 2011, 2005לתקן פורסמו במהלך השנים מספר גרסאות )
ועד הקובע לחלות התקן והגיליונות הוא מועד הוצאת היתר בניה / תנאים מוקדמים )ע"פ בנושאים שונים. המ

 (. ניתן לבקש לעמוד בגרסת תקן או בגיליון תיקון מאוחר יותר, אך לא בגרסה מוקדמת יותר.101תיקון 
 

 

 הליכי התעדה .3
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 רישום .3.1

קן. למבנה/ים ימונה בודק/ת לבדיקת התאמת התכנון והבניה לדרישות הת ההתעדהיש לערוך הסכם עם מכון 
 מטעם המכון, ובאחריות היזם למנות נציג מטעמו להעברת החומר למכון. 

 
 שלבי עבודה מול מכון התקנים .3.2

 (מכון ההתעדהמתן מידע ראשוני לשם קבלת הצעת מחיר )טופס באתר  .1

 (, מינוי נציג יזםמכון ההתעדהאישור הצעת המחיר, תשלום, מינוי בודק ) .2

"אוגדן מקוצר"(  – 2011ראשוניים ע"י נציג היזם לפי "ראיות נדרשות לשלב מקדמי" )בג' העברת חומרים  .3

 לצורך מתן אישור מקדמי.

 העברת חומרים מפורטים ע"י נציג היזם לפי "ראיות נדרשות לשלב א'" לצורך מתן אישור שלב א'. .4

 ימון לביקור גמר שלד.העברת חומרים מפורטים ע"י נציג היזם לפי "ראיות נדרשות לשלב ב'" טרם ז .5

תרעה סביר, תיאום הגעת היועצים הנחוצים, נגישות לחלקי הזימון הבודק לביקור גמר שלד )לוודא: זמן  .6

 המבנה בהם יש לתעד ראיות והימצאותם(.

 העברת חומרים מפורטים ע"י נציג היזם לפי "ראיות נדרשות לשלב ב'" טרם זימון לביקור מסכם. .7

תרעה סביר, תיאום הגעת היועצים הנחוצים, נגישות לחלקי המבנה הם )לוודא: זמן זימון הבודק לביקור מסכ .8

 בהם יש לתעד ראיות והימצאותם(.

 
 תחומי אחריות  .3.3

 נציג היזם:

 חומר לפי דרישות התקן עריכת ה •

 הסברים להוכחת כל מאפיין )חובת ההוכחה(  אספקת, ת נכונות החומרקיבד •

 סימון חומר מעודכן/שונה/חדש •

 החומר למבנה המוגש ... התאמת  •

 הודעה מספיק זמן מראש, לאחר השלמת חומר נדרש  •

 בדיקה שהראיות לצפייה קיימות בפועל וזמינות לתיעוד  •

 במהלך ביקורי אתרהימצאות יועצים רלוונטיים  •

 הבודק:

 בדיקת הימצאות ראיות  •

 בדיקת התאמת הראיות לדרישות  •

 נכונות הראיות  ה מדגמית שלבדיק •

 בזמן סביר )לאחר השלמת החומר הנדרש( הגעה לאתר  •

  שהועברו ושתועדו בפועלממצאים ההענקת ניקוד ע"ב  •

 לנציג היזםדו"ח ביקור  שליחת •

 
 שלבי ההתעדה .3.4

 
 )לרבות שלב מקדמי( שלב א': תכנון .1

במהלך תכנון המבנה על נציג היזם להעביר לבודק את הראיות הנדרשות לשם הוכחת עמידה במאפיינים 
ם מבוקש לקבל ניקוד )+ תנאי הסף(, להנחת דעתו של הבודק. על המידע להיות ערוך ע"פ )סעיפים( בה

 המאפיינים השונים, ולכלול הסבר על התאמת הראיות לדרישות המאפיין.
 

 שלב ב': ביצוע .2

 במהלך הבניה יש להעביר לבודק את הראיות הנדרשות לשם צבירת הניקוד המבוקש.
 
 

 ביקורים באתר: 2-הבודק ל בנוסף למידע זה יש להזמין את



                        חולוןעיריית       
              MUNICIPALITY OF  HOLON                                                     
 מינהל התכנון וההנדסה                  

 ממ"ש /אגף רישוי                     

 03-5027028פקס :  03-5027222טלפון :  .  חולון 58373מיקוד  1ת.ד.  58רח' ויצמן 

על הבודק להגיע לאתר ולתעד נושאים שונים כגון חתך קיר,  – ביקור גמר שלד .א

 ניהול אתר הבניה, חומרים, שימור אדמת חישוף ועוד.

על הבודק להגיע לאתר ולתעד בפועל נושאים שונים כגון זיגוג, מערכות איקלום ותאורה,  – ביקור מסכם .ב

 שליטה בתאורה, הפרדת פסולת ועוד. על המערכות להיות מותקנות ופעילות.מע' מים והשקיה, אמצעי 

 אישורים .4

 
 אישור מקדמי / אישור שלב א' )אוגדן מקוצר( .4.1

אישור זה ניתן ע"י הבודק על עמידה בתנאי הסף וצבירה של מינימום הניקוד הנדרש על בסיס האסטרטגיה 
מכרז(, ואין באישור זה להעיד על עמידה של המבנה המוצהרת. מדובר בשלב תכנוני מוקדם )בד"כ טרם שלב ה

בדרישות התקן. מטרת הסעיף היא התווית האסטרטגיה לעמידה בתקן, ומתן מידה מסוימת של ודאות לעמידה 
בידי היזם. לאחר קבלת אישור זה ולאחר שיהיה בידי היזם מידע מפורט יותר, יש להשלים את המידע הנדרש 

שלב א". אישור זה כולל זיהוי של הבניין  –המופיעות בתקן תחת "ראיות נדרשות  לצורך עמידה בכלל הדרישות
 )גוש וחלקה ו/או כתובת מלאה(, הצהרה של הבודק, וחתימתו

 
 אישור שלב א .4.2

אישור זה ניתן ע"י הבודק על עמידה בתנאי הסף וצבירה של מינימום הניקוד הנדרש על בסיס האסטרטגיה 
י, ואין באישור זה להעיד על עמידה של המבנה בדרישות התקן. מטרת הסעיף המוצהרת. מדובר בשלב תכנונ

היא התווית האסטרטגיה לעמידה בתקן, ומתן מידה מסוימת של ודאות לעמידה בידי היזם. היא ניתנת על בסיס 
שלב א".  –השלמת כלל המידע הנדרש לצורך עמידה בכלל הדרישות המופיעות בתקן תחת "ראיות נדרשות 

 ר זה כולל זיהוי של הבניין )גוש וחלקה ו/או כתובת מלאה(, הצהרה של הבודק, וחתימתו.אישו
 

 אישור שלב ב .4.3

אישור זה ניתן ע"י הבודק לאחר השלמת הבניה בפועל והתקנת המערכות, וניתן על עמידה בפועל בתנאי הסף 
דה של הבניה בדרישות לקבלת וצבירה בפועל של מינימום הניקוד הנדרש בתקן. אין באישור זה להעיד על עמי

היתר לסימון הבניין בתו ירוק. היא ניתנת על בסיס השלמת כלל המידע הנדרש לצורך עמידה בכלל הדרישות 
שלב ב". אישור זה כולל זיהוי של הבניין )גוש וחלקה ו/או כתובת  –המופיעות בתקן תחת "ראיות נדרשות 

 מלאה(, הצהרה של הבודק, וחתימתו.
 

 ון הבניין בתו ירוקהיתר לסימ .4.4

היתר זה ניתן ע"י ועדת ההיתרים של מנהלת התו הירוק על בסיס כלל המידע שנצבר לאורך הבדיקה של תכנון 
וביצוע המבנה, ובוחן את איכות ואמינות הבדיקה שנערכה ע"י גוף שלישי. קבלת היתר משמעותו כי ניתן לסמן 

. היתר זה כולל זיהוי של הבניין )גוש וחלקה ו/או כתובת את המבנה כ"בנין ירוק" בפרסומים ועל גבי הבניין
 מלאה(, ציון רמת העמידה של הבניין בדרישות התקן, וחתימה של מנהלת התו הירוק.

 
 רצ"ב דוגמה לשלושת השלבים של מכון ההתעדה 

 שניתנים במכון התקנים .
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  101בהתאם לתיקון  תהליך רישוי והוצאת היתר בניה

 

 

 .בכל שלבאתר האינטרנט קישור בבניתן לעקוב אחרי  אירועי הבקשה 

 . ימי עבודה 30+  3 - עמידקבלת הגשת בקשה למידע ו: 1שלב 

  מידע לצורך היתר בניה.הוא קבלת  ,השלב הראשון בהגשת בקשה להיתר בניה •

 , במערכת רישוי זמין.יש להגיש בקשה לקבלת מידע באמצעות אתר האינטרנט •

 ולפעול על פי ההוראות. ,לקישור לצורך תשלום אגרת מידעלתחילת התהליך יש להיכנס  •

 בהתאם להגדרה בחוק ()הגשת בקשה להיתר בניה, תבוצע ע"י עורך בקשה בלבד.הזמנת מידע לצורך  •

 בהתאם להנחיות הרשומות בו. , עות אתר רישוי זמיןבאמצמתבצעת הזמנת תיק המידע להיתר  •

 )יבוצע על ידי אדריכל/מהנדס בלבד!(. קישור לאתר רישוי זמין לחצו כאן ל •

שות הרישוי את עמידתה בתנאי לאחר הגשת הבקשה למידע במערכת רישוי זמין, בודק המידען בר •

 .במידה ואינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כךימי עבודה.  3הסף, בתוך 

 ) ראה נספח א' ( •

המידע ויאסוף את לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה למידע. המידען ברשות הרישוי יכין  •

 ימי עבודה. 30ידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך ים, ויעביר את המיהתכנוני מכל הגורמים הרלוונט

 המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף שנתיים מיום קבלתו. •

 .ימי עבודה 10 –ר בקשה להיתהגשת : 2שלב  

 ניתן להגיש בקשה להיתר כל עוד המידע שהתקבל הינו בתוקף. •

  במערכת רישוי זמין.באמצעות אתר האינטרנט  , ע"י עורך הבקשה,יש להגיש את הבקשה •

והמסמכים הנדרשים לצורך הבקרה המרחבית, ובהתאם הצרופות תוגש כשהיא כוללת את כל  הבקשה •

  ( ה' – ד' –ג'  –' ב ים) נספח מידע שנמסר.ל

הצרופות רשות הרישוי תבדוק עמידה בתנאים מוקדמים. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל  •

 ימים מיום הגשתה ותפתח בקשה להיתר. 10הנדרשות, היא תיקלט בתוך 

יבדק ע"י מח' הפיקוח לצורך בדיקת היא ת ,בתוך תקופת בדיקת עמידת הבקשה בתנאים מוקדמים •

 התאמת הבקשה למציאות.

ותכין נוסח  במידה שהבקשה כוללת הקלות או שימושים חורגים, תידחה רשות הרישוי את הבקשה, •

ימי עבודה. לאחר ביצוע הפירסום, כנדרש על פי כל דין, יגיש עורך  7פרסום. נוסח הפירסום יימסר בתוך 

 הבקשה את הבקשה לבדיקת עמידה בתנאים ויצרף כצרופות את הוכחות הפירסום.

סיכום ומתן היתר 
בניה

 בקרת תכן

 בקרה מרחבית

 והחלטת רשות רישוי

 מידע להיתר

 אישור תחילת עבודה

http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx
http://bonim.pnim.gov.il/Pages/homepage.aspx


 הבקשה תיקלט ותיפתח בקשה להיתר.  •

 .ימי עבודה 45 –י מרחבית והחלטת רשות רישו קרה: ב3שלב  

 בקשות.בוחני האחראי הרישוי / ועבר לבדיקה לתא יבקשה להיתר ההעם קליטת  •

 אחראי / ת הרישוי ינתב את הבקשה ליועצים הפנימיים שיבדקו את הבקשה במקביל. •

 שיידרש.אחראי הרישוי יעביר לעורך הבקשה ריכוז דרישות לתיקון הבקשה ככל  •

  40המועד האחרון להגשת בקשה מתוקנת בהתאם לכל ההערות שנמסרו לעורך הבקשה הינו בתום  •

 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה. •

 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה 45החלטת רשות הרישוי תינתן, עם סיום הבקרה המרחבית, בתוך  •

 אפשרויות להחלטת רשות רישוי : 2קיימות  •

 :בתנאיםאישור הבקשה  •

במקרה כזה תכלול הודעת רשות רישוי את הנימוקים לדחיה, והבקשה  דחיית הבקשה ) סירוב ( •

 תיסגר.

התנגדויות של בעלי זכויות בקרקע, שתגענה לרשות הרישוי בתוך תקופת הבקרה המרחבית, ייבחנו  •

 על ידה, ובהחלטתה תהיה התייחסות להתנגדויות.

 :התנאים למתן היתר הם •

 בתהליך (. 4אישור מכון הבקרה על תקינות הבקשה. ) שלב קבלת  •

 התכןכי לא נערכו שינויים בעקבות בקרת הגשת דו"ח עורך הבקשה על שינויים מרחביים או הצהרה  •

 תשלום אגרות והיטלים. •

החלטת רשות הרישוי יכולה לכלול תנאים נוספים לצורך אישור תחילת עבודות, למהלך הביצוע,  •

 .לבדולתעודת הגמר ב

 תוקף החלטת רשות רישוי הינו לשנה אחת , וניתן להארכה בשנה נוספת. •

לבקשה הכוללת הקלות  והחלטת רשות רישוימרחבית, דיון בוועדה מקומית  קרה: בא' 3שלב  
 ימי עבודה 120 – ושימושים חורגים

זהה להליך  תהליך הבקרה המרחבית בבקשה הכוללת הקלות או שימושים חורגיםהשלב הראשון ב •

 בבקשה רגילה. הבקרה המרחבית

ימי עבודה ממועד פתיחת  90שנה תדון בבקשה, לאחר סיום הבקרה המרחבית, ובתוך וועדת המ •

 הבקשה, ותחליט בעניין ההקלות או השימושים החורגים.

בהתאם להחלטת וועדת  ,שנה, תשלים רשות הרישוי את הבקרה המרחביתמהלאחר הדיון בוועדת  •

 ימי עבודה ממועד פתיחת הבקשה. 120ותיתן את החלטתה בתוך  ,שנההמ

 .ימי עבודה 30 – קרה מרחבית והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר: בב' 3שלב  

 העבודות הכלולות בהליך הרישוי המקוצר הינן על פי תקנות רישוי מקוצר. •

  .ימי עבודה 30להליך הרגיל אך אורכו הינו תהליך הבקרה המרחבית זהה  •

 .ימי עבודה 30 – בקרת תכן ואישור מכון בקרה: 4שלב 

מידית את ) ובמידה שהבקשה אושרה (, על עורך הבקשה להעביר  קבלת החלטת רשות הרישוילאחר  •

 בקרה.הבקשה לבקרת תכן במכון 

 בנספח ה'.הבקשה תכלול צרופות בהתאם לכלול  •

לצורך קליטת הבקשה במכון הבקרה, יש שלם אגרת בקרת תכן, ולעמוד בבדיקת עמידה בתנאים  •

 מוקדמים הנערכת על ידי מכון הבקרה.

ימי עבודה וכולל בדיקת הבקשה ע"י בקרים מורשים ) מטעם פקע"ר, רשות  30בקרת התכן אורך שלב  •

 ריאות, המשרד להגנת הסביבה (,ובקרים מקצועיים לעניין תכן הבקשה.הכבאות, משרד הב

 להיתר הבקשה כי הודעה ,הרישוי לעורך הבקשה ולרשותימי עבודה,  30, בתוך יעביר הבקרה כוןמ •

 יציין - בתכן עומדת והבקשה במידה. הבניין תכן בדרישות עומדת שאינה או הבניין תכן בדרישות עומדת

 השינויים את ויפרט, התכן בקרת בזמן מרחביים שינויים בבקשה נערכו האם בהודעתו הבקרה מכון

 ולגמר הביצוע למהלך, עבודות לתחילת) הבאים הרישוי לשלבי תנאים  על ימליץ כן כמו. שנערכו

 (.הביצוע



 

 

ויעביר ,ועורך הבקשה במקרה שהבקשה איננה עומדת בתנאי מכון הבקרה , הבקשה תוחזר לתיקונים  •

 את הבקשה למכון הבקרה לבדיקה נוספת.

 

 .ימי עבודה 3+  15 – ברשות הרישוי קבלת היתר בניהסיכום הבקשה ו: 5שלב 

יכין עורך הבקשה דו"ח על שינויים שנערכו  ,הבקשה עומדת בתכן הבניה אחר אישור מכון הבקרה כיל •

 במערכת רישוי זמין. ,בבקשה, או תצהיר שלא נערכו שינויים

עם קבלת אישור מכון הבקרה ודו"ח עורך הבקשה, תסכם רשות הרישוי את הבקשה לצורך הכנת היתר  •

 שיישלח לעורך הבקשה במערכת רישוי זמין ובמייל.  ,ותנפיק חשבון אגרות והיטלים ,הבניה

 ימי עבודה מקבלת דו"ח עורך הבקשה (. 15) בתוך  •

 במייל לבוחנת הרישוי.,  לאחר ביצוע התשלום יעביר עורך הבקשה את אישור התשלום •

ימי עבודה מקבלת  3תוך ( במערכת רישוי זמין, ב 3רשות הרישוי תשלח את טופס ההיתר ) טופס  •

  אישור התשלום.

  שנים. 3תוקף היתר הבניה הינו  •

  
  

 ימי עבודה. 5 – אישור תחילת עבודות: 6לב ש

קבלת היתר הבניה יגיש האחראי על הביצוע בקשה לאישור תחילת עבודות. הבקשה תכלול לאחר  •

אתר מוכרז, הסכם בדיקות מעבדה עם צרופות ) מינוי קבלן, אחראי לביצוע, הסכם פינוי פסולת עם 

 .מעבדה מוכרת, אישור שלב א' לבניה ירוקה , תכנית ארגון אתר (

  .הבקשה תוגש למכון הבקרה •

 לאחר אישור מכון הבקרה כי הבקרה תקינה, תבדוק רשות הרישוי בדיקה מרחבית את הבקשה. •

 ימי עבודה. 5עבודות, בתוך במידה שהבקשה תקינה, תפיק רשות הרישוי אישור תחילת  •

 אישור תחילת עבודה כולל חיבור חשמל זמני לצורך ביצוע עבודות. •

 

  .הבקשה עורך ידי על מקוון באופן:   הבאים המסמכים יוגשו למידע הבקשה במסגרתנספח א' : 

  .להיתר מידע לבקשת חיוניים פרטים מסירת .1

  בקשה הגשת מזמן היותר לכל האחרונה השנה למועד מעודכנת - להיתר מדידה מפת .2

 .המפה גבי על מודד הצהרת לרבות – מוסמך מודד בידי חתום למידע

 הגובלים והבניינים קיים אם הבניין חזיתות בבירור יראו בו, מהרחוב במבט, המגרש צילום .3

 קיימים אם, הבוגרים העצים צילומי. הבקשה עורך הבנת לפי נוספים צילומים וכן , מוע

 .במגרש

 ( מאגרה פטור אישור או) המידע אגרת - תשלום אישור .4

 

 

 

 

 



' ג בנספח המפורט כל את תכיל הבקשה  - המקוונת במערכת בנייה להיתר בקשהנספח ב' : 

 : נוסףוב

 .בקרקע זכויות בעלי ואישור בעלות הוכחת .1

 בקרקע עניין בעלי או הקרקע בעלי על המעידים מסמכים -בקרקע הזכויות בעלי רשימת .2

 (. ב"וכיו חכירה אישורי או - טאבו נסח)

, חתמו לא הקרקע ובעלי במידה. הסכמתם לגבי הצהרה גבי על הזכויות בעלי חתימת .3

 .    דין כל פי על הודעות יישלחו

  אחר חיצוני גורם או ממשלתי משרד או מאשרים מגורמים נדרשים צרופות או  אישורים .4

 .הנדרש פ"ע

  את הפיקדון יש לשלם באופן הבא :(  פטור אישור או) על חשבון אגרת הבניה פיקדון תשלום .5

 ( ה' נספחראה ) 

 .ןדי כל פי על או במידע שנדרש אחר מסמך כל .6

 

  .בניה להיתר הבקשה תכולת' : נספח ג

 .וזיהוי ופרטי כתובתו לרבות, העבודה תבוצע בו אשר הנכס פרטי .1

 . השונים התפקידים בעלי מינוי ועל הבקשה על וחתימתו, לנכס זיקתו, המבקש פרטי .2

 הוגשה לפיהן והתכניות המבוקשים הבניה שטחי, העבודה תיאור לרבות הבקשה פרטי .3

 .הבקשה

 .והצהרותיהם, הבקשה לעריכת מונו אשר התפקידים בעלי פרטי .4

 .במידע שנדרשו וכפי בתוספת כמפורט, נספחיה על ראשית תכנית .5

 אין רישוי זמין במערכת קיים אם) להיתר הבקשה הגשת במועד התקף, להיתר מידע תיק .6

 (אוטומטי באופן יצורף, לצרף צורך

 .יהרישו רשות י"ע נדרשה אם -הרחוב מכיוון במבט ממדית תלת הדמיה .7

 לשנה מעודכנת אינה למידע בבקשה שהוגשה שהמפה במידה, להיתר מדידה מפת .8

 רישוי" מערכת באמצעות נערך לא המידע תיק אם או, תיקונים בה שנדרשו או, האחרונה

 ". זמין

לבניה ירוקה או צירוף אוגדן הנחיות עירוני  5281אישור מקדמי של מכון התעדה על תקן  .9

 לגבי בניה צמודת קרקע או תוספות בניה כפי שנמסר במידע להיתר.

 נגישות התאמות מביצוע ורפטפטור מהקמת ממ"ד, : לרבות שנדרש ככל, מאשר גורם אישור .10

 אם, הלאומיים והגנים הטבע לשמירת הרשות אישור;  ניתן אם, הרביעית בתוספת כאמור

 אישור; העתיקות חוק לפי נדרש אם העתיקות רשות אישור;  לאומיים גנים חוק לפי נדרש

 ממועד ימים בתוך עמדתו את היערות פקיד נתן לא; היערות פקודת לפי היערות פקיד

 במקום בא אינו הבניה היתר מתן; הבניה היתר את המקומית הוועדה תיתן, אליו הפנייה

 ; היערות פקודת לפי רישיון

 .מאגרה פטור או, פיקדון תשלום על אישור .11

 סימון, פירים סימון: לרבות. הפיתוח ובתוכנית הבניה בתכניות יסומנו התברואה מתקני .12

 . גז ומתקני אקלום או מים חימום ומתקני מערכות, ואוורור גשם מי צינורות

 . ובחתכים התנוחה בתוכניות יסומנו, נושאים וקירות יורדות קורות,  עמודים מיקום .13

 .וכד, תקשורת ארון, פיר: תקשורת בהם והשימוש מידותיהם לרבות תשתית וארונות פירים .14

 ארובות, מים ואגירת חימום, ואוורור מיזוג מערכות, סולריות מערכות, מזגנים מעבי מיקום .15

 . אחר טכני מתקן וכל אנטנות

 . ובתוכו המבנה אל הנגשה מרכיבי .16

 .המוגן המרחב ומקום אורית .17

 

 



 ברשות מרחבית לבקרה הראשון בשלב להגיש שיש הנדסיים ונספחים תכניות - ' ד נספח

 יהרישו

 DWF( בינוי תכנית) העמדה תרשים .1

נתיבי  ללוכ להיתר המדידה מפת רקע על תוכן התוכנית מ"לקנ מתאים בפירוט פיתוח נספח .2

  DWF -גישה למגרש וחניה ופתרונות פינוי אשפה

 ) ניתן להגיש את כל הגרמושקה הסניטרית (. DWF לביוב החיבורו, המים אספקת קווי .3

 DWF וחניה תנועה נספח .4

 

 לפתיחת בקשה להיתר. 20%הנחיות לתשלום פיקדון ע"ס  -' ה נספח

בטרם הגשת הבקשה במערכת רישוי זמין, יש לשלוח למידענית שמסרה את תיק המידע ,  .1

מייל הכולל דף ראשון של ההגשה כולל פרטי המבקש , פרטי העורך , מהות הבקשה, ושטחי 

 הבנייה המבוקשים .

 , המידענית תשלח את החשבון לעורך הבקשה במייל חוזר. מיד עם קבלת הבקשה .2

יש לשלם את החשבון בקופת העירייה , ולוודא שקיימת חתימת הקופה על תשלום החשבון ,  .3

 כולל תאריך התשלום.

לסרוק את החשבון כולל הקבלה, ולצרפה לבקשה להיתר באתר רישוי זמין בעת הגשת יש  .4

 הבקשה המקוונת .

פתיחת תיק מידע נפתחת :לא ניתן לקבל חשבון אגרה בטרם תפתח בקשה לתיק מידע , לאחר הערה

 בקשה ומתקבל מספר במערכת הרישוי , ללא קבלת מספר בקשה לא ניתן להפיק חשבון.

 .הבקרה במכון תכן לבקרת השני בשלב להגיש שיש הנדסיים ונספחים תכניות ' ו נספח

 PDF+DWG תומכים קירות לרבות במגרש הפיתוח ולמרכיבי למבנה ציבותי נספח .1

    DWF ֹ   +PDF תברואה נספח .2

 DWF  +PDF ניקוז נספח .3

 PDFבמידע להיתר.  הלדרישאקלום ) אוגדן בניה ירוקה ( בהתאם  אקלום נספח .4

 איטום נספח .5

 ) כולל התייחסות לחלחול, חפירה, מילוי ודיפון ( וביסוס קרקע ח"דו .6

 DWF  +PDFלאישור כבאות  בטיחות נספח .7

  DWF  מיגון נספח .8

 המידע בשלב הסביבה להגנת המשרד או הבריאות משרד דרישת פי על -  טכנית פרשה .9

DWF  +PDF  
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 הודעה חשובה לעורכי בקשות.
 

 :והביוב תאגיד המים -הפקת תשלומי היטלי מים וביוב לבקשות להיתר יופקו ע"י מי שקמה 

 
 לידיעתכם !  .1

 תאגיד המים. –רשות הרישוי של עיריית חולון תחדל להפיק תחשיב לתשלום היטלים למי שקמה  01/01/2018החל מתאריך   .2

  את החשבון בקופת העירייה. םהחשבונות יופקו על ידי תאגיד המים וניתן לשל .3

 צורך עדכון אירוע תשלום.לאחר תשלום חשבון תאגיד המים והביוב, יש להפנות את הקבלה לגב' רחל איצקוביץ בגזברות ל .4

 

 אגף הרישוי –בברכה 
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 30/04/15 תאריך:                                                                                   

 רוויה בקשה לתוספת בניה כללית
 
 

 

 :__________יכלאדר____להלן הערות יועץ 

 

 .כולל פרוט לכל החזיתות מחייבת / מנחהעל פי תכנית בינוי קשיח בלבד ותגמירים חיפוי  .1

 .אם קיימת למתחם מנחנה/הצמדות לתכנית בינוי מחייבת .2

להגשה אינטגראלית על רקע תמונת מצב קיים כיוונים ראשיים חובה  2ביצוע הדמיה +מבטים מ  .3

 בבקשה להיתר.

 מוד דופן חייב להיות קו משווה בניני לגופו של עניין ומצב.באם מדובר במנה צ .4

 תכניות מלאות לכל קומה + מידות חוץ מלא + פנים לכל חלל + צביעה תקנית. 1:100קנ"מ  .5

 חתכים אורכי + רוחבי או נוספים דרך חללי הפנים העקריים.  1:100קנ"מ  .6

 1:10+ פרט חתך  1:100פריסת גדרות מוצעים  .7

 1:10פרט אורכי+רוחבי של מסתור כביסה פנימי חבוי מחזיתות הרחוב הראשיות  .8

 מעקות מרפסת + גג1:10פרט חתך  .9

 .1:100קומת הקרקע + פיתוח מפורט של השטח  .10

 1:10פרגולות תכנית + פרטי ביצוע  .11

 מערך דוד שמש וקולטים אינטגרלי כולל מיסתור בגגות , ברעפים הדוד יהיה חבוי פנימי. .12

 

 __אלי הירש___רשם: _

 _____אדריכל הרישוי חולון:___תפקיד

 משפחה:____________
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   לכבוד

 מגיש הבקשה להיתר
 עיריית חולון

 
 שלום רב,

 
 

 .שור אגף תנועההמצריכים אי לבקשות היתרי בנייה -לתכנון  הנחיותמסמך  הנדון:
 

כולל  ,ןונספחיה הןמסמכיכלל על  ,במקום ותהחל ותהתאמה בין הבקשה לתב"ע  :לתב"עהתאמה  .1
  .וכו' תקנון, נספח בינוי ופיתוח, תשריט, נספח תנועה

, 2016תכנון התנועה וכמות החניות יהיו מותאמים לעדכון התקנות מיוני  :2016התאמה לתקן  .2
 ם ואופניים(.גלגלי )אופנועי-כולל רכב דו

את מהות השינוי הנדרש  יש להציג במהות הבקשה בבקשות לתוספת בניה  מהות הבקשה:פירוט  .3
שינוי במספר יחידות הדיור המוצעות לעומת המאושרות ה בפירוט לעומת היתר הבניה המאושר

מס' החניות הדרוש ליח' הקיימות יהיה  38בבקשות לתוספת בנייה כולל תמ"א  במידה ומתבקש.
 גדול מבין מס'  החניות המאושרות בהיתר לבין מס' החניות המאושרות בנסח טאבו.                                                   ה

יש להטמיע תימרור קיים ברחוב ותימרור מוצע לתוך תוכנית הבקשה בציון קיים/   תימרור: .4
בהתאם  ,רור מקומית / מרכזיתברשות תימהמוצע אישור התימרור  :לתעודת גמרמוצע. תנאי 

 הקבועות בתקנות התעבורה.לסמכויות 

)מעודכנת טופוגרפית מצבית תוכנית קומת קרקע תהיה ע"ג תוכנית מדידה   מפה טופוגרפית: .5
מ' ממנו  20ות( הכוללת את כל רוחב זכות הדרך לאורך כל גבול המגרש ובמרחק לחצי שנה לפח

 לכל כיוון.

  )רוחב, אורך, מעבר(. 1כננו לרמת שרות החניות יתו   רמת שירות: .6

על המתכנן לבדוק את סוג האזור )א / ב / ג( בחלקה ע"פ ההנחיות ולצרף את המידע על  סוג איזור: .7
 המרחק של החלקה מציר המתע"ן בגוף הבקשה.

עבור המתייחסת לגודל שטח עיקרי  היש לצרף טבלת מאזן חניע"פ סוג האזור   טבלת מאזן חניה: .8
חנית נכים  /תפעולית /כל התקן הנדרש לחניה פרטיתפירוט . הטבלה תכלול ם השוניםהשימושי

 ו/או נסח טאבו. קיימות בהיתר המאושר לחניותהתייחסות  וכן . וכו'/אופנועים/ אופניים 

 .)עבור תקן מגורים( יש לצרף תמהיל דירות לבית משותף במידת הצורך  תמהיל דירות: .9

, גובה יםטיפוסי כי רוחברמפה יש לצרף: חתך לאורך הרמפה, חת בקשות בהם מתוכננתב  רמפה: .10
)אלא אם מצוין אחרת  גבול הרמפה לא יחרוג מגבול המגרשקיום משולש ראות. ו, )גברייט(  ראש

יש לתכנן רמפה דו  מ' מגבול מגרש קדמי. 5.00תחילת הרמפה תחל בנסיגה של  .תב"ע(ה בהוראות
 ת רדיוסי התנועה בעיקולי הרמפה.יש להראות בתוכנית א סטרית בלבד.

http://portal/Semel/Forms/AllItems.aspx
http://portal/Semel/Forms/AllItems.aspx
http://www.holon.muni.il/
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רכבים. מצריך מערכת רמזורים עם  40תאושר בחניונים של עד   :דו סיטרית –חד נתיבית  רמפה .11
 קדימות לרכב הנכנס ועמדת המתנה לרכב בשטח המגרש סמוך לכניסה. 

ננו רחבות כיבוי אש יתוכ תימרון( )מיקום,בהתאם לתקנות רחבת כיבוי אש  לתכנןיש   כיבוי אש: .12
במידה ולא ניתן  למקם בתחום המגרש ניתן למקם רחבת כיבוי אש ע"ג המסעה  בתחום המגרש.

במבנים  .מ'( 12) ללא פגיעה במדרכות או במפרצי חניה ובלבד שישמר המרחק מהמבנה עפ"י התקן
קומות ומטה )כולל חדר על הגג( יש לקבל פטור מרחבת כיבוי אש ע"י תכנון ספרינקלרים  4בעלי 

הדרישות לדרכי גישה לרחבת כיבוי אש מופיעות בחוק התכנון . בניית חדר מדרגות מוגן אשאו 
)לבניינים גבוהים ורבי קומות( וסימן כ' לבניינים שאינם גבוהים  3.7.5.1והבנייה סימן ה' סעיפים 

אש, במידה וקיים קו מתח עילי בכניסה לרחבת כיבוי  .3.2.20.8עד  3.2.20.1או רבי קומות סעיפים 
 העתקת הקו תהיה באחריות ועל חשבון מבקש הבקשה.

 יש להראות כיוון ואחוזי שיפוע בחניה, גבהים אבסולוטיים קיימים ומתוכננים. :וגבהים שיפועים .13

בכניסה לחניה ע"י מבקש  אבן עליה לרכב  בכניסה לחניה.אבן עליה לרכב  יש לציין  אבן עליה: .14
 רכים.הבקשה ועל חשבונו בתיאום מול מחלקת ד

"י, פרט, יש לצרף: ת מתקנים מכאניים/מעליות לרכבקשות בהם מצוינים בב  מתקנים מכאנים: .15
.  המתקנים הכולל את המקנים במצב מורם ולרוחב ךחתך לאורניקוז מהמתקן, 

יש  .המכאניים/מעליות לרכב יתוכננו עפ"י הנחיות לתכנון חניה פרק ה' מתקנים מכניים בחניונים
. יש ה המכאני: מפרט טכני, אישור יועץ הבטיחות למתקן ואישור התאמה לת"ילצרף למתקן החני

 להראות בתוכניות את מיקום הגנרטור הנדרש למתקנים.

 .18תחנת דלק תתוכנן עפ"י תמ"א   תחנות דלק: .16

אזורי  בקשות למבני ציבור כגון: בתי ספר / גני ילדים עירייה יש להראות תכנון שלב  מבני ציבור: .17
כולל תימרור. גני ילדים פרטי יש להראות תמרור  בתחום המגרשוחניות נכים ורדה העלאה וה

 העלאה /הורדה של ילדים.

  חניותיש להוסיף מאזן  הנכים הנדרשות תהיה בנוסף לחניות הנדרשות. כמות חניות  חניות נכים: .18
להצמיד חניות כחניות משותפות לבניין, ואין יש לסמן חניות נכים בתוכנית  .יהבטבלת מאזן חני

יש להראות חתך מקומי  2.45בחניות עבור רכב מסחרי המצריך גובה מינימאלי של נכים לדירות. 
 עם מידות גובה.

 במקריםנדרש )נספח תנועה( ע"ג הבקשה אישור יועץ תנועה מטעם המבקש   :נספח תנועה .19
 ,38,תמ"א  ות דלק, תחנחניות 20 -ל מעל חניון פתוח חנייה תת קרקעית, רמפות, תכנון הבאים:

כחלק נספח תנועה עם לוגו יועץ התנועה את יש להטמיע  .מתקנים מכאניים/מעליות לרכב
לציין את  חובההתנועה  נספח הכותרות של בסטריפ בתכנית האדריכלית. אינטגרלי מהגרמושקה

 כפי שרשומהף יש לרשום את מהות הבקשה נוסבו המבנה.כתובת בקשה בצמוד להמספר 
 40בתוכניות של עד  1:100מ נ"את נספח התנועה יש להגיש בק של התוכנית להיתר.בגרמושקה 

מומלץ להעביר את נספח  מקומות חניה.  40לתוכניות חניונים של מעל  1:250חניות. ובקנ"מ של 
 בתוכנית הבקשה להיתר. התנועה לבדיקת יועץ התנועה בממ"ש לפני התמעתו

ים כבר היתר הכולל חניות, יש לצרף לבקשה צילום של במידה ובחלקה המבוקשת קי היתר קיים: .20
 .או תשריט מהטאבו תוכנית החניות הקיימות בהיתר
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חניות במפלס הקרקע מאושרות רק בפרויקטים של חיזוק מבנה קיים או  :חניות במפלס הקרקע .21
 במגרש פרטי של יחידת דיור אחת. בכל שאר הבקשות יש למקם חניות במפלסים תת קרקעיים

 אחרת בתב"ע החלה במקום. קיימת הנחיה, אלא אם בלבד

" , יש להראות בתוכנית 9פינוי אשפה יותאם לתכנון של משאית  "  יועץ תברואה:עבור אישור  .22
 מול יועץ התברואה.לתאם את המיקום יש  מרון.יהלך הת

 של הסדרה תכנונית למבנים קיימים אשר ללא היתרבבקשות   :הסדרה תכנונית למבנים קיימים .23
או עם חריגות בניה יש להכין נספח תנועה מעודכן חתום ע"י יועץ תנועה וכולל מאזני חניה ע"פ 

 השימושים.

חובה לצרף לבקשה צילום ברור של קומת הקרקע מההיתר הקיים  בהוספת מרפסות שמש: .24
 ולסמן בתוכנית את החניות הקיימות ע"פ ההיתר. יש להראות שאין פגיעה בחניות הקיימות.

בית משותף עם חניות על הקרקע יש לסמן את שטח החניה  / בבקשות של בית פרטי  סימון: .25
 בריצוף מאבנים משתלבות.בתחום המגרש והתמרון 

 מפגעיםהתכנון כניסות/יציאות מחניות ומיקום החניות יהיה לאחר בדיקת   חיבור עם הכביש: .26
, משולשי ראותכנון צומת , במידה ונדרש יש להראות ת .הקיימים בשטח/בתכנון עתידי באם קיים

  .חציה ימעברו

 / עצים / תאורה / עמודי חשמלחניה ישנם מפגעים כגון: /יציאה מאם בשטח המדרכה ,בכניסה
/ הידרנטים / מת"ב /אדניות לגינון/ספסלים/תחנות אוטובוס וכו' יש ארונות חשמל  / ארונות בזק

בהעתקתם על חשבונו בתאום עם ומבקש הבקשה נדרש לטפל  לסמנם בצהוב בתכנית הבקשה ,
 אגף תשתיות.

יש לציין סוג וכיוון   ר גז לעומת מיקום חניות עפ"י התקן.בש לדאוג למיקום צוי  מיקום צובר גז: .27
של המבנה פתיחת שער כניסה לחניה )לעולם לא לכיוון השטח הציבורי(, וכיוון פתיחת דלתות 

 בסמוך לחניות.

יש להטמיע בבקשה  עתידילו כבישים ומדרכות או קיים תכנון ברחוב שבו טרם נסל  תכנון עתידי: .28
 להיתר את תכנון הדרך המתוכננת ולהתאים הגבהים הן למצב הקיים והן למצב המתוכנן.

 מ'. 3.50-מ' 3.35רוחב הכניסה לחניה יהיה בבית פרטי   רוחב כניסה: .29

(.  818עם סימון אדום לבן ) י אנטי מפרץ"( או ע820סימון כניסה לחניה ע"י מעטפה ) סימון כניסה: .30
 ביצוע אנטי מפרץ יהיה ע"ח המבקשים ובתאום עם מחלקת התשתיות.

חניות עוקבות ובלבד שלכל יח"ד תוקצה  20%תותר עד -חניה עוקבת בבניין משותף  חניה עוקבת: .31
 חניה עצמאית אחת , כאשר חניה עוקבת לחניה עצמאית תוצמד לאותה יח"ד.

  יתן לאפשר מפתח אחד לצורך כניסה ויציאה.לכל מגרש נ  פתח כניסה: .32

, וזאת לאחר הפחתת גובה מערכות מ' 2.20גובה מינימאלי לחניון מקורה יהיה  גובה חניון : .33
 בתקרה: ספינקלרים וכו".
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רחובות בהם מתוכננים נתיביים בלעדיים לתחבורה ציבורית אשר בהם יתכן שלא   רחובות נת"צ: .34
פרטיים: הלוחמים, המעפילים, קוגל, אילת מדרום לצפון,  לרכבים /יציאהגישה/כניסהתהיה 

  יוספטל, הופיין , אהרונוביץ , שנקר, ברקת ופיכמן.

כניסה גישה/בצירים בהם עובר הקו הירוק של הרכבת הקלה לא תתאפשר   צירי הקו הירוק: .35
שמאלה  ,,המשך לשד קוגלמצפון לדרום  שד לוי אשכול: מסלול ראשון   :לרכבים פרטיים/יציאה 

.                                                                               4לכיוון מזרח לסוקולוב, ימינה לכיוון דרום מזרח לשד' ירושלים והתחברות לכביש 
, ימינה שד לוי אשכול מצפון לדרום ,המשך לשד קוגל, שמאלה לכיוון מזרח לסוקולוב: מסלול שני

  ום לאריה שנקר, המשך בראובן ברקת והמשך בשמחה ארליך.לכיוון דר

 הסדרי תנועה זמניים לצורך הקמת המבנה שאושר בהיתר

פניה לראובן ראש ממח' דרכים לתחילת תהליך קבלת -הפניה לקבלת היתר שימוש בדרך הערה:
ניים" כולל אישור "תכנית בטיחות לאתר העבודה" ו"תכנית הסדרי תנועה זמהיתר לשימוש בדרך 

 באם דרוש.

בבקשות להיתר יש לצרף "תכנית בטיחות לאתר עבודה" הכוללת   תוכנית בטיחות לאתר העבודה: .36
מיקום שער כניסה/יציאה ותמרורים בכניסה/יציאה המסומנים בתכנית עפ"י הכיוון האמיתי בהם 

נים!" המציינים "סכנה כאן בו 629מ' ותמרורי  2.20כורית בגובה סהם יוצבו בשטח, גדר אי
האישור לתחילת העבודות מותנה באשור "תכנית .באזורים עם הולכי רגל ומסלול הגעת משאיות 

 " ע"י אגף התנועה במסגרת הוצאת היתר שימוש בדרך.בטיחות לאתר עבודה

האישור לתחילת העבודות מותנה באשור "תכנית הסדרי תנועה זמניים"  הסדרי תנועה זמניים: .37
 וצאת היתר שימוש בדרך במקרים הבאים:ע"י אגף התנועה במסגרת ה

מקום לפריקה  כגוןבבקשות להיתר בהם יש צורך בעבודות מחוץ לאתר העבודה ובזכויות הדרך   .א
 .וכו' ,הצבת מכולה לפסולת בניין וטעינה ו/או ליציקה 

 . פעילשהנו במבנה בבקשות להיתר בהם יש צורך בעבודות בתוך אתר עבודה  .ב

לתוך אתר העבודה והדבר מצריך שינויים רך בהגעת משאיות בבקשות להיתר בהם יש צו .ג
 .תנועתיים בדרך לצורך כך 

 
 
 
 

 בברכה,          
 

 ולדימיר טפליצקי          
 אגף התנועה  מנהל          
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 בתמוז תשע"ז ח"י

12.7.17 

 

 לכבוד 
 מגיש הבקשה להיתר

 
 

 ,שלום רב

 
 

 י דרכים, ניקוז ותאורה נספח הנחיות להגשתמידע והנדון: 
 היתרי בנייהבמסגרת 

 

 :דרכים .א

להלן דרישות מחלקת דרכים לצורך הוצאת היתר בניה. במידה ודרושה הבהרה נוספת, ניתן להתייעץ 
 מח' דרכים במרכז מידע ושרות. נציגעם 

 מפה טופוגרפית: .1
 המפה תהיה מבוססת על מדידות שנערכו תוך שישה  .1:250מפה טופוגרפית תיערך בקנ"מ ה

יש להגיש בהיתר הבנייה  מודד מוסמך.כולל חתימת הבקשה חודשים שקדמו לתאריך הגשת 
תכנית מדידה מפורטת הכוללת את כל האלמנטים הנמצאים על גבי המדרכות הגובלות עם 

  .אתר הבנייה ומדידת גבהים מדויקת של המדרכה והכביש
 

 ו. של הנכס וסביבת תכנית ייעודי קרקע 

 

 יצוינו הטופוגרפית במפה: 
  שמות, מפלסיהן, מוצעות הן אם ובין קיימות הן אם הנכס, בין עם הגובלות הדרכים .א

 רוזטות; וציון רחובות

 רחוב; קווי .ב

 קו הפקעה אם קיים .ג

 הנכס; מגבול מטרים 10.00 מדידה מפורטת של לפחות  .ד

  וכל שוחה, עץ, קיימים וטלפון חשמל קווי, טלפון עמוד, חשמל עמוד, שפה, גדר, בנין כל .ה
 הגובלות; בדרכים או בנכס הנמצא צםע

 הצפון; חץ .ו

 המפה; נערכה שלפיו המידה קנה .ז

 לאזור; בהתאם' מ 0.50 עד' מ 0.25 של גובה בהפרשי רמה קווי .ח

 להן; בסמוך או הגובלות בדרכים, בנכס הנמצאות ניקוז ושוחות תעלות .ט

 הגובלים; בנכסים או הנכס בתחום הנמצאות נמוכות רצפות של אבסולוטיים מפלסים .י

 רדיוס מגן של קידוח מי שתיה. .יא
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 בין יצוינו ובה 1:2,500 מידה בקנה ערוכה הסביבה מפת תשולב הטופוגרפית במפה .יב
 שמותיהן הנכס שבסביבת הציבוריות  הקואורדינטות, הדרכים :האלה הדברים השאר
 הנכס. עם הגובלים והחלקות הגושים של הרישום הסביבה, מספר סלילתן, פיתוח ומידת

תתייחס אל כל שטח המגרש הנידון, אל טופוגרפית ותוגש על רקע המותאם למפה תוכנית הפיתוח  .2
חזית, אל השבילים ציבוריים ואל החניה במגרש ובמדרכה/כביש, תוך ציון וכביש בשטח המדרכה 

 מפלסיהם וקווי הגובה המתוכננים. תוכנית הפיתוח תתואם עם המגרשים הגובלים. 
גף תנועה(, תותאם תוכנית פיתוח במידה וקיימת תוכנית פיתוח עירונית למקום )מאושרת על ידי א

 של המגרש לתוכניות הפיתוח העירוניות. 

 יש לקבל ממחלקת דרכים את גובה הפיתוח בסמוך למדרכה העירונית.  .3

עם הגבהים המתוכננים בהשוואה לגבהים בפועל  as-madeתכנית  4יש הגיש עם הבקשה לטופס  .4
 בממשק של החיבור למדרכה/לכביש. 

 בתוכנית הפיתוח יצוינו המפלסים )הקיימים והמתוכננים( של:  .5

 ;פינות המגרש .יג

 ;פינות המגרשים, הגובלים במגרש הנידון .יד

 ;מפלסי הכניסה למגרש הנידון ולבניינים השכנים .טו

במרכז מידע  מח' הדרכיםנציג של הכבישים, המדרכות ו/או השבילים הגובלים )באישור  .טז
 ;(ושרות

וחניית רכב, אופנועים ואופניים במגרש ובמדרכה/כביש )לפי שטחי הגינון, השבילים  .יז
 ;הנחיות של אגף תנועה(

 תכנית פיתוח תכלול סימון/פרוט לגבי: .6

עצים קיימים ונטיעות מתוכננות בשטח המגרש ובשטח המדרכות הגובלות )בתיאום עם  .יח
 אגף גנים ונוף ובאישורו(;

ח הציבורי הגובל, סוג עמודי התאורה הקיימים והמתוכננים בשטח המגרש ובשט .יט
 העמודים והפנסים וכד' )בתאום עם מח' המאור ובאישורה(;

מיקום עמודי החשמל, הטלפון, קווי מתח גבוה, קווי מים ראשיים, קווי ביב מאסף  .כ
ראשי, קווי תיעול ובריכות גשם, מדי מים, שוחות וכד', הנמצאים או עוברים בשטח 

 המגרש או המדרכה הגובלת;

מדרגות )במידה ויש(, ריהוט גן )כדוגמת ספסלים וסלי אשפה( וכד'. חומרי הגמר,  .כא
 דוגמאות של הריצוף המתוכנן, של עיצובו, של סוג אבני השפה וכד' ופרטים עליהם.

הפתרון המוצע לניקוז מי גשם מהמגרש ומהבניין, רכיבים לניהול מי נגר; בכל מקרה  .כב
יש לוודא התאמה והמשכיות בין ריצוף המדרכה  .רכיבי הניקוז לא יפלשו לשטח ציבורי

 ובין החניה הקשורה אליה.

מפלס המרווח הקדמי, בין גבול המגרש ודופן המבנה, יהיה בגובה מפלס המדרכה )עם שיפועים  .7

יש לקבל ממחלקת דרכים את גובה הפיתוח בסמוך למדרכה  מתחייבים לניקוז מי גשם(.

 . העירונית

 והכבישים בחזית הבניין המדרכות מצב את להחזיר המבצע הקבלן/ההיתר בעל באחריות .8
 .(בתאום עם נציג מח' דרכים במרכז מידע ושרות) חשבונו על, לקדמותו

שימוש זמני בשטחים נדרשת במקרים הבאים: להיתר חובת אישור יועץ מח' דרכים ע"ג הבקשה  .9
 .המתוכננים ולכביש למדרכות ביחס הבניין של 0.00 גובהציבוריים לצורך בניה; קביעת 

 כניסות לחניות יתוכננו עם אבן עליה לרכב ולא הנמכות . .10

באחריות בעל ההיתר / הקבלן המבצע להחזיר את מצב המדרכות לקדמותו, על חשבונו. הנושא  .11
ותעודת גמר. במידה וההיתר כולל שינויים  4יבוקר ע"י מח' דרכים כחלק מהתנאים למתן טופס 

שונים )דוגמת עמודי תאורה שוחות ניקוז וכד'(, עלות העבודה של מערכות תשתית מסוגים 
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הנדרשת להתאמה להיתר, תחול על מבקש הבקשה, זאת לאחר תאום מוקדם, לגבי הביצוע, עם 
 אגף תשתיות.

ועבור  , תמ"א, בניה חדשהקיימים מספר סוגים של היתרי בניה ברחבי העיר, עבור בתים פרטיים .12
 אזורי התייחסות: 2תוספות בניה משמעותיות. מוגדרים 

 

 באזורי העיר הותיקה היתרים  .12.1
לבצע הנמכת מדרכה ואבני  המבצע הקבלן/ההיתר בעל באחריותבאזורי העיר הוותיקה 

הפרטית במקרה ובקשה להיתר הבניה כוללת שינוי מיקום כניסה כניסה לחניה בהשפה 
לחניה בחזית הרחוב. הביצוע הנ"ל לא חל על העירייה מאחר שהבנייה המבוקשת משנה 

 מחויב להחזיר את המצב לקדמותו. המבצע הקבלן/ההיתר בעלמצב קיים ועל כן 

 וכו' 370, ח/300דוגמת ח/ בשכונות חדשותהיתרים  .12.2
בודות השלמת הכבישים והמדרכות. במידה ועבודות הכבישים והמדרכות העירייה תבצע ע

הושלמו בטרם הוגשה הבקשה להיתר, ביצוע התיקונים והחזרת המצב לקדמותו יבוצעו 
של הבניין ביחס למדרכות  0.00ע"י הקבלן / המבקש ועל חשבונו. חובת הקבלן לאשר 

 ולכביש המתוכננים. 

מסוגים שונים )דוגמת עמודי תאורה  הקיימות מערכות תשתיתבמידה וההיתר כולל שינויים של  .13
 תכנון ואישור התכניות במסלול תאום הנדסי .ש לבצע רנדשוחות ניקוז וכד'(, 

  .תאמה להיתר, תחול על מבקש הבקשהעלות העבודה הנדרשת לה

בורי לצורך קבלת אישור לשער כניסה לאתר , חניות פריקה וטעינה , ביצוע עבודות מהמרחב הצי .14
 )מנופים, יציקות וכו'( נדרש להגיש בקשה לרישיון ממחלקת תאום הנדסי במנהל תשתיות.
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 ניקוז .ב

 נציגלצורך הוצאת היתר בניה. במידה ודרושה הבהרה נוספת, ניתן להתייעץ עם  ניקוזלהלן דרישות 
שמוגדר ע"י מחלקת יתוח כפי תנאי בסיסי הינו הגשת מפה טופוגרפית ותכנית פ .אגף תשתיות בממ"ש

יש לבצע תאום מוקדם לפני הגשת   בתוך תכנית הפיתוח. דרכים, ויישום כל הפרטים המוגדרים להלן
נספח הניקוז הינו חלק   הבקשה להיתר בהתאם לדרישה ברשימות התיוג לפתיחת בקשה להיתר.

 בלתי נפרד מהיתר הבניה.
תאם , הל"ת והתב"עות העירוניות ובה34מ"א בהתאם לתיוגש המגרש וחלחול תכנית ניקוז נספח 

תנאי להגשת היתר מהווה  ,ע"י המהנדס םחתולמתקני החדרת מי נגר עילי הר"מ להנחיות העירוניות 
 :הבאים הנושאיםאשר יכלול את  ,בניה

ובקובץ אקסל )קובץ לדוגמה ניתן לקבל מיועץ אגף תשתיות בממש(,  בטבלהנתונים רישום  .2
 הכולל:  

השטחים תורמי הנגר שטח המגרש. חישוב סה"כ שטח תכסית בניה קיימת ומבוקשת. א. 
. ירידה למרתפים, שבילים, גינון מעל חניון וכו' חניה עילית, סה"כ שטח ריצוף קיים ומבוקש,

מסך שטחים אלו יועברו להחדרה וחלחול בתוך שטח  95%לפחות  .סה"כ שטח פנוי לחלחול
, אא"כ קיימים בורות וסדורי החדרה מחלחלחדיר מים ורש משטח המג 20%לפחות המגרש. 

  מתאימים.
קווי גובה המדרכה , פינות המגרשים, הגובלים במגרש הנידון. גובה לכל פינות המגרשב. 

 .של המבנה 0.00גובה מתוכנן  .מפלסי הכניסה למגרש הנידון ולבניינים השכנים והכביש.
 הכנת חתכי גבהים אורכיים ורוחביים. 

 .מפלסיםגבולות וציון ' 0חניון תת"ק, קו בניה ' ,בניה תת"ק, מרתף, חצר אנגלית ג.
 ., גרביטציהד. שימוש במשאבה

. עומק, איגום, השהייה. שימוש בפרטים סטנדרטים או ה. מספר בורות חלחול מוצעים
מיקום בורות החדרה מחוץ לגבולות הדיפון והבניה החדשה או בשטח הפתוח  מיוחדים.
 שבמגרש. 

 דוח קרקע. מי תהום, קרקע מזוהמת.עומק קרקע מחלחלת. פירוט סוג ואיכות האדמה, ו. 
מוסכים שטיפת רכבים, רישום פעילויות מסוכנות ורגישות למי תהום כגון תכנות תדלוק, 

התשתיות בממש יידרש אישור גורמים נוספים כגון משרד  עפ"י שיקול רפרנט אגף וכו'.
 הבריאות ואיכות הסביבה.

 1:100, כלומר 1%הסתברות עוצמות גשם שעתיות בהסתברות של חלחול בספיקת החישוב . ז
 שנה.

, גבוה ממפלס הצפה בתקופת 0.00של המפלס המתוכנן ט. בבניה חדשה יוגבל רום רצפה 
במקומות בהם קיים שקע אבסולוטי יוגדלו תקופות החזרה עפ"י גודל  שנה. 100ל  1חזרה של 

השקע ורמת הרגישות של המבנה. בכל מקום בו יש סיכון לחיי אדם תהיה תקופת החזרה 
 שנה או יותר, בהתאם לדגת הסיכון וחומרת הנזק.  100לתכנון 

ש בלבד. לא יותר י. אין להעביר מי נגר ו/או עודפים למגרש שכן, אלא לחזית המגרש ולכבי
נגר עילי של חניון מקורה תת"ק, לא יחובר  חיבור לצנרת התיעול העירונית או לקולטנים.

 לחלחול או ניקוז, אלא יופנה למערכת הביוב בלבד.
 י"א. חתך לאורך כביש הגישה לתוך המגרש ורישום גבהים מתוכננים.

מבנה  יטת מי הנגר העילי של של המגרש תתוכנן מערכת לקל 0בחניון תת קרקעי על קו י"ב. 
 .ויוחדרו דרך החניון עד לבור הניקוז בתחתית החניון

 

המבנה והפיתוח, מתכנן  חתום ע"י מתכנןע"ג תכנית פיתוח  תכנית ניהול נגר עילי וחלחול .3
סימון עם מקרא מיוחד  .1:100קנ"מ  ., יועץ ביסוסאינסטלציה, קונסטרוקטור, יועץ קרקע

מרפסות וחצרות, כולל חצרות פנימיים, גגות ינוקזו ע"י מערכת נפרדת של שטחים מרוצפים, 
שלא תחובר למערכות אחרות, מוגן בתנאים תברואתיים, ומועבר אל אזור השהייה, בורות 
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סימון כיווני ואחוזי ועודפים בשאיבה או גרביטציה לכביש.  בתוך שטח המגרש החלחול
מפרט תחזוקה ובטיחות, באחריות מגיש הבקשה לרשום בתקנון השיפוע )הנגר העילי(. 

לעיל יסומנו בתכנית ערוכה, כולל חתכים ופרטי ביצוע.  3נתוני הטבלה בסע"ק המשותף, 
סימון ומספור צמ"גים, תוך הפרדה בין  הפתרון המוצע לניקוז מי גשם מהמגרש ומהבניין.

צרות המגוננים הנמוכים ממפלס צינורות הניקוז של המרפסות הפתוחות. תכנון של הח
השבילים והשטחים המרוצפים והפניית שיפועי השבילים אל השטחים המגוננים 

 והמחלחלים. תכנון צנרת הניקוז המוליכה את מי הגשם מהצמ"גים אך תוך שטחי החלחול.
בנקודות החיבור של החניה אל הרחוב יש שבכה שתופסת מי נגר ומפנה אותם אל בור 

. לאשר בורות חלחול בתוך כלונסאות. לא יאושר בורות חלחול בגבול מגרש שכן החדרה. ניתן
 לא יותר גישה לבור חלחול ממפלס הנמוך מהפיתוח, ממרתפים וכו'.

רכיבים לניהול מי נגר, סוג צנרת, קוטר, שיפוע, עומק, הגנה; בכל מקרה רכיבי הניקוז לא 
מהנחיה זו רק אם יאושר ע"י מנהל אגף  חריגה יפלשו לשטח ציבורי )במקרים מיוחדים תותר

. ביצוע קו עודפים במדרכה, מחוץ לגבולות המגרש ורפרנט אגף תשתיות בממ"ש תשתיות
לא כלול בהיתר הבניה, ומחייב הליך נוסף הכולל רישיון עבודה סימונו בהיתר אולם אישורו 

  התחשבות במקומות רגישים וברדיוסי מגן. ממחלקת תאום הנדסי. 
דונם ומעלה ובכל מקום בו יידרש ע"י רפרנט אגף התשתיות בממש או גורם  3במגרש בשטח 
באזור התעשיה הבקשה  .יש לצרף חוו"ד ותכנית הידרולוגית ודו"ח קרקע פרטנימוסמך אחר, 

יש לקבל אישור מהנדס ביסוס / יועץ קרקע  תהיה מלווה בחוו"ד הידרולוג כולל דו"ח קרקע.
תכנון ריצוף מחלחל כמו אריחי דשא,  ריצוף  .חלחולבורות הו  החלחול למיקום וגודל שטחי

ECOSTONE'וכד ,. 
 

נדרש הודה של שבועיים  ובסיום בורות החילחול  במהלך הביצועיש להזמין פיקוח עירייה  .4
 .מראש

 

הכוללת חתכים )חתום ע"י מודד ומנהל  ,PDFו  DWGבקבצים ASMADEהגשת תכנית  .5
 -העתק מתקנון בנין בנושא תחזוקה ובטיחות, פרויקט מהנדס(,תמונות משלבי הביצוע, ו

 . 4תנאי לטופס 
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 :תאורה .ג

ובעקבות הפירוק מבוטל פנס תאורה יש  ירוק רשת ע"י ח"חבמידה וביצוע המבנה מחייב פ .1

לתכנן ולבצע הכנה לעמוד תאורה התכנון והתשתית יבוצע ע"י ועל חשבון היזם ,היסוד 

 .והעמוד יבוצעו ע"י מחלקת מאור

או כניסה למבנה  עמוד תאורה שנדרש להעתיקו בעקבות הפרעה לכניסה לחניה במידה וקיים .2

 עלויות התכנון והביצוע יחולו על היזם.יבוצע תכנון למיקום חדש לעמוד התאורה 

הווה הפרעה לביצוע  נדרש לבצע תאום עם מחלקת מאור משצמוד שעמוד במידה וקים  .3

 תנאי לקבלת רישיון -עלויות יחולו על היזםלהעתקה זמנית של העמוד, 

אישור התאום ההנדסי הינו –כל תכנון של שינוי בתאורה מחייב ביצוע מסלול תאום הנדסי  .4

 יום . 40לקבלת רישיון לביצוע , הליך התאום ההנדסי כ תנאי 

 

 

 תנאים לקבלת רישיון : .ד
כל עבודה של ביצוע פיתוח, תשתיות, בתחום הציבורי או עוגני קרקע החודרים לתחום  .1

 הציבורי מחייבת ביצוע תאום הנדסי כתנאי לקבלת רישיון.  

בהיקף הבניין , בטרם יחלו נדרש לבצע תיעוד מצולם מפורט של המצב בכביש והמדרכה  .2
עבודות הבניה יש להעביר את התיעוד לפיקוח על הבניה ולמנהל תשתיות כתנאי לקבלת 

 רישיון עבודה.

במידה ונדרש ביצוע שינויים של תשתיות עירוניות נדרש ביצוע תכנון ותאום הנדסי כתנאי  .3
 לקבלת רישיון .

ויציאה לאתר העבודות, תוואי  קבלת רישיון ממחלקת תאום הנדסי לצורך הסדרת כניסה .4
 גידור האתר, שילוט, תפיסת שטחים ציבוריים לצורך פריקה וטעינה יציקות וכו'.

 אישור יועץ אגף תשתיות בממ"ש לתכנית גידור אתר והתארגנות במגרש. .5
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       08/03/2018:תאריך                                                          חולון ולבניה לתכנון המקומית הועדה

 
 

    20180041 :בקשה 484200200 :בניין תיק: הנדון
 147.01:  מגרש/  28:  חלקה/  6867 :גוש

 

 ענין בעלי

 

  וןחול 52 גולומב חולון הטכנולוגי המכון מבקש
 

 - אביב תל 20 לינקולן שורץ בראז רבקה עורך
 יפו

 

 
 

                                                      יעקב פיכמן: הבניה כתובת
                                                                       

 

 מיוחד צבורי בנין: יעוד
 
 

  עיקרי שטח הבקשה תאור 
  11938.00 חדשה ניהב 

 
 
 

 לת                         הכול קרקע קומת מעל. ד"יח 445 -ו קומות 9 בני, סטודנטים מעונות הקמת
 חניה מרתף קומות 2 -ו לסטודנטים נלווים ושרותים מסחר

 
 

 

 
 

   דרישות גליון
          

 רישוי' מח - אדריכלות יועץ התייחסות -
 
   

          

 נגישות יועץ ותהתייחס
 
   

          

 ונוף גנים יועץ התייחסות
 
   

          

 העירייה מודד התייחסות
 
   

          

 עירוניות תשתיות יועץ התייחסות
 
   

          

 הסביבה איכות יועץ התייחסות
 
   
 

 השלמה תאריך סטטוס שהושלמו דרישות
          

 23/01/2018 הושלם וחניה תנועה יועץ התייחסות
 
   

          

 01/02/2018 הושלם והביוב המים תאגיד יועץ התייחסות
 
   

          

 23/01/2018 הושלם תברואה יועץ התייחסות
 

 תברואה בנושא המרחבי ההנחיות לקובץ בהתאם לפעול יש    

   

          

 17/01/2018 הושלם הועדה אישור לאחר תבדק הבקשה
 
   

          

 29/01/2018 הושלם אדריכלות
 
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

                   ________________________                    _____________________ 
 

 
 

 תוכניות בוחנת חתימת                               האגף מנהל.ס חתימת                         
 

 
 

 אלדמע עידית                             
 
 

 

 
 

 

 
 

הראל עירית: הטופס מפיק  
 

 

 

 
 


