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 20013/תכנית ג                            11382/תכנית ג



 :11382/ביחס לתכנית ג 20013/עיקרי השינויים בתכנית ג

 .קומות לבניה, שטחי בניה: תוספת זכויות בניה1.

/ תיירות / צ "מב/ פ לקרקע בשימוש מסחר "שינוי ייעוד חלל הכיכר משצ2.
 .תעסוקה

 .איחוד כלל המגרשים למגרש אחד3.

 

 :השלכות השינוי

 .מימוש חלקי/יותר זכויות ולכן היטל השבחה במימוש1.

, מרפסות/גגונים/אפשרות לבניה בחלל הכיכר לצרכים כגון סגירות חורף2.
להנחיות המרחביות  , שבבעלותהכפוף לאישור המועצה לשימוש בקרקע 

 .בתכניתהבניה ולזכויות 

 בשלב זה נדרשת חתימת כל בעלי  . חלוקה תשריטנדרש להכין 3.

 .היתרים,הזכויות במגרש על        
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 :מהן הנחיות מרחביות

הן יכולות להיות אחידות  , הנחיה מרחבית היא הנחייה קובעת בנושאים של עיצוב ופיתוח•
 .הן מחייבות לעת מתן היתר. לכל העיר או ספציפיות לאזור

 .הנחיות תכנית בניין כעיר גוברות על הנחיות מרחביות•

 

 :מטרת ההנחיות

 .קביעת קריטריונים אחידים ויצירת וודאות בתהליך מתן ההיתר•

 .שמירה על חזות נאה ואסתטית של המתחם בפרט והעיר ככלל•

 .שמירה על האופי הארכיטקטוני של המתחם•
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 מבני ציבור/ תעסוקה ותיירות /התכנית מאפשרת מבני מסחר •

חשוב  , היות שהמבנים ממוקמים במרכזה של כיכר עירונית שהוחייתה•
לשים דגש לשילוב תכנוני מיטבי של הבניין בכיכר וחיזוק המפגש עם  

 .המרחב הציבורי

ולצורך כך  , התכנית אינה קובעת הוראות בנושאים  עיצוביים ואדריכליים•
 נדרשות הנחיות מרחביות  
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היות שהנחיות אושרו לאחר  , מבנים קיימים בהיתר שלא בהתאם להנחיות•
 .  מבנה יישאר ללא שינוי, מתן ההיתר

ניתן להכיל הנחיות מרחביות עם קביעת , תוספות בנייה/מבנים חדשים•
 .המדיניות ואישור ההנחיות
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קיר אבן בגוונים בהירים  . חומרי הגמר יהיו בחיפוי קשיח ועמידים: גמרים 

על פי בחירת מתכנן של  , וטיח בהתאם לגוונים שונים של אפור/בדומה לקיים
 (. כגון אדום)משטח החזית בגוון אחר  10%ניתן לשלב עד . ג-שלבים א

חזית הפונה לכיכר תהיה שקופה  . מזמינה ונגישה, החזית תהייה פתוחה 
 .  50%-אך לא פחות מ 80%-ברובה כ

צנרת תוסתר  . מעבים למזגנים ימוקמו אך ורק מעל גג המבנה: מזגנים וצנרות
בקווים מקבילים  , בתעלה סגורה, במידה ולא ניתן, בחציבה בקיר המבנה או 

 .למבנה בצמוד ככל הנתין לקרניז ולאלמנטים קיימים

או גג  , גג קל אחר בדומה לקיים/שתי קומות ניתן גג רעפים: גגות המבנה
 .קומה שלישית במידה ותיבנה תהייה בגג שטוח. שטוח

לא יופנו אל חזית הפונה לכיכר וכל אלמנט נוסף שיידרש  : אשפה/חדרי שירות
 .לא יפריע למעבר חופשי בארקדה



 

 "מרכז איתן סגירת חורף"נפרדת מצגת : סגירת חורף/פרגולות/גגונים

 

 

 יובא לדיון בוועדה הבאה, טרם אושר: שילוט
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 תקנות -ארובות לבתי אוכל

.בקשה לארובה מהווה נספח להיתר, בהתאם לחוק התכנון והבניה  

ניתן להגיש את הבקשה להתקנת ארובה   -במידה והארובה היא מהות הבקשה
.היתר קודם תשריטעל גבי   

יש  , (במידה ומוצבת על גג בניין בהיתר)אין צורך בביצוע מדידה כתנאי להיתר 
.להגיש את הבקשה עם תרשים התמצאות  

או מעל גג  , גובה הארובה יהיה שני מטרים מעל המבנה בו נמצא בית האוכל
תקנות )לפי הגבוה ביותר ', מ 50במרחק של עד , המבנה הגבוה הנמצא בסביבה

(.משרד הבריאות –רישוי עסקים   

.מפרט הארובה יאושר על ידי  משרד הבריאות  
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 הנחיות מאושרות -אוכלארובות לבתי 

10 

צידית ולא אל מול כיכרות וחזיתות/מיקום הארובה יהיה בחזית נסתרת  
.ראשיות  

תותקן הארובה, במידה ואין אפשרות כזו, יש להתקין את הארובה בתוך פיר  
.על דופן הבניין  

.באישור מהנדס, הארובה תהיה מוצמדת אל המבנה ותהיה מקובעת ויציבה  
.גודל הפיר בהתאם לחתך ארובה נדרש  

.פתחים קיימים/הארובה לא תוקם מול חלונות  
יש לתכנן פיר אשר יאפשר התקנת ארובה בתוכו בצמוד למלקים, בבניין חדש  

.גובה הפיר יהיה תואם את עיצוב חזיתות המבנה. הבנויים אל הגג  
.ניתן לבדוק אפשרות לחיבור פירים בין בעלי העסקים  


