תקציר נושאים לדיון
סעיף

סוג ישות

מס' ישות

תיאור ישות

1

דיון כללי

201701

מדיניות הועדה
בנושא תקן חניה
לתמ"א 38

2

דיון כללי

201702

קביעת תקן חניה לנס
ציונה

3

דיון כללי

201703

קביעת סטנדרטים
לבניה בפרויקטים
של מחיר למשתכן

4

דיון כללי

201705

תנאים למתן הקלה
לתוספת יחידות דיור
בשיעור של 10%

5

דיון כללי

201706

קביעת מס' יחידות
דיור לאזור מגורים
ב' ו ג' בתכנית נס1/1

6

דיון כללי

201704

מדיניות הועדה
המקומית לאזור
נופש מטרופוליני
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דיון כללי201701 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

28/02/2017

סטטוס :פתוח

מהות
קביעת מדיניות הועדה המקומית בנושא תקן חניה לתמ"א . 38
דברי הסבר
.1הוראות תמא 38/על תיקוניה קובעות בין היתר בסעיף  17הוראות בנושא החניה:
תנאי להיתר לתוספת בניה על פי התמ"א יהיה הצגת פתרון חניה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה המקומית.
.2נושא החניה מהווה בעיה מרכזית בחיזוק מבנים קיימים עם תוספות בניה עפ"י הוראות תמא 38/על תיקוניה .
וזאת ממספר סיבות עיקריות:
א .אין פתרונות בתחום החלקה ,קיימים בניינים ללא שטח קרקע מספק יש בעיה מיקום החניות בתחום החלקה.
ב .מי יקבל את החניות  :במידה ואין פתרון חניה קיים לדירות הקיימות -וכשאין אפשרות לתת פתרון חניה בתחום החלקה
לכל הדירות הקיימות והנוספות ,למי שלא הייתה חניה במצב קודם אין חניה עכשיו ,עלולים להיוצר
סכסוכים בין שכנים .
ג .מתקני חניה אינם ישימים לאורך זמן ,התחזוקה יקרה וקושי כלכלי של הדיירים הוותיקים לשאת בעלויות.
ד .חזות המתקנים גורמת לפגיעה בחזות העיר.
ה .הפעלת מתקן חניה מכני בקרבת הדירות יוצרת מפגע רעש .
ו .מתקני חניה מכניים מצריכים ביצוע מחפירות בסמוך ליסודות הקיימים אשר עלולים לפגוע ביציבות המבנה.
ז .בטיחות בתפעול המתקנים.
המלצת מהנדס העיר
מובאת לאישור הועדה הצעה לתקן חניה שגובשה ע"י אגף הנדסה.

הצעה לתקן חניה תמ"א 38
 .1תמ"א  - 38חיזוק ותוספת בניה
תקן חניה:
 .1חניה אחת לכל יח"ד לכל הדירות )קיימות וחדשות( ) 1:1חניות ליח"ד(.
 .2לא יאושרו מתקני חניה מכניים/חשמליים שאינם תת קרקעיים ואשר מעלים
את הרכב מעל פני הקרקע.
מתקני חניה תת קרקעיים יאושרו בתנאים הבאים :עמידה בהיבט בטיחותי ,בתפעול,
הבטחת יציבות המבנה כתוצאה מחפירות בסמוך ליסודות,
והתחייבות המפעיל לביצוע תחזוקה לאורך  20שנה .
 .3חניות עוקבות יאושרו רק לאותה דירה )לא ניתן לאשר חניה עוקבת ל 2 -דירות שונות(.
 .4פטור עבור התקנת מקומות חניה לתשלום קרן חניה יינתן אך ורק אם קיימת חניה ציבורית במרחק של עד  350מ')על פי
התקנות(  ,ובכפוף לתשלום מלוא עלות ביצוע החניה הציבורית ע"י בעל ההיתר כפי שתקבע בעירייה.
 .5חניית נכים עפ"י התקן שבחוק.
 .6חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי בהתאם לתקן שבחוק  ,ובאישור יועצת התנועה.
 .2פרויקטים של הריסה ובניה-סעיפים  14א ,ו14 -ב לתמ"א
תקן חניה:
שטח עיקרי ליח"ד
) 1:1.3חניות ליח"ד(
עד  75מ"ר
) 1:1.7חניות ליח"ד(
עד  110מ"ר
) 1:2חניות ליח"ד (
מעל  110מ"ר
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המשך דיון כללי201701 :

לא יאושרו מתקני חניה מכניים/חשמליים.
לא ינתן פטור מביצוע כנגד תשלום קרן חניה.
חניות עוקבות יאושרו רק לאותה יח"ד )לא ניתן לאשר חניה עוקבת ל 2 -יח"ד שונות(.
החניה תהיה תת קרקעית .מקומות חניה במפלס הקרקע-באישור מהנדס הועדה.
חניית נכים עפ"י התקן.
חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי בהתאם לתקן ואישור יועצת התנועה.
 .3חיזוק בלבד ללא תוספת זכויות בניה  -סעיף  10לתמ"א
החניה תהיה בהתאם להיתר הבניה ולמצב הקיים בפועל.
החלטות
לאשר את תקן החניה לתמ"א  38בהתאם להמלצת מהנדס העיר כמפורט להלן:
תקן חניה
 .1תמ"א  -38חיזוק ותוספת בניה.
 . 1חניה אחת לכל יח"ד לכל הדירות ) :קיימות וחדשות( ) 1:1חניות ליח"ד(.
 .2לא יאושרו מתקני חניה מכניים/חשמליים שאינם תת קרקעיים ואשר מעלים
את הרכב מעל פני הקרקע.
מתקני חניה תת קרקעיים יאושרו בתנאים הבאים :עמידה בהיבט בטיחותי ,בתפעול,
הבטחת יציבות המבנה כתוצאה מחפירות בסמוך ליסודות,
והתחייבות המפעיל לביצוע תחזוקה לאורך  20שנה .
 .3חניות עוקבות יאושרו רק לאותה דירה )לא ניתן לאשר חניה עוקבת ל 2 -דירות שונות(.
 .4פטור עבור התקנת מקומות חניה לתשלום קרן חניה יינתן אך ורק אם קיימת חניה ציבורית במרחק של עד  350מ')על פי
התקנות(  ,ובכפוף לתשלום מלוא עלות ביצוע החניה הציבורית ע"י בעל ההיתר כפי שתקבע בעירייה.
 .5חניית נכים עפ"י התקן שבחוק.
 .6חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי בהתאם לתקן שבחוק  ,ובאישור מחלקת התנועה.
 .2פרויקטים של הריסה ובניה-סעיפים  14א ,ו14 -ב לתמ"א
תקן חניה:
שטח עיקרי ליח"ד
) 1:1.3חניות ליח"ד(
עד  75מ"ר
) 1:1.7חניות ליח"ד(
עד  110מ"ר
) 1:2חניות ליח"ד (
מעל  110מ"ר
לא יאושרו מתקני חניה מכניים/חשמליים.
לא ינתן פטור מביצוע כנגד תשלום קרן חניה.
חניות עוקבות יאושרו רק לאותה יח"ד )לא ניתן לאשר חניה עוקבת ל 2 -יח"ד שונות(.
החניה תהיה תת קרקעית .מקומות חניה במפלס הקרקע-באישור מהנדס הועדה.
חניית נכים עפ"י התקן.
חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי בהתאם לתקן ואישור מחלקת התנועה.
 .3חיזוק בלבד ללא תוספת זכויות בניה  -סעיף  10לתמ"א
החניה תהיה בהתאם להיתר הבניה ולמצב הקיים בפועל.
אושר ברוב קולות
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן ,מר
יעקב קורץ.
מתנגדים :מר עמוס לוגסי ,גב' סמדר אהרוני.
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דיון כללי201702 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

28/02/2017

סטטוס :פתוח

מהות
קביעת תקן חניה לנס ציונה על בסיס תקן החניה החדש.
דברי הסבר
תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,תשמ"ג *1983-תיקון תשע"ו 2016-
הגדרות בתקנות
"היתר בנייה יחייב התקנת מקומות חניה בתחום המגרש שאותו הם משמשים כאמור בתקנות אלה....... ,לפי שימושי הקרקע,
מיקומו ביחס לציר מתע"ן או תחנה במתע"ן ,כמפורט בתוספת זו.
"מתע"ן"  -מערכת תחבורה ציבורית עתירת נוסעים ,מסילתית ושאינה מסילתית ,הפועלת בנתיב נפרד או בלעדי לאורך 6
קילומטרים לפחות ,אשר היצע מקומות הנסיעה בה עולה על  3,000לשעה בכל כיוון .
היה המתע"ן נתיב תחבורה ציבורית שאינו טעון תכנית מפורטת,
יחושבו מקומות החניה הנדרשים ....החל במועד הפעלת המתע"ן...... ,
"מועד הפעלת המתע"ן"  -המועד המפורסם בהודעת המפקח הארצי על התעבורה בדבר מתן רישיון הפעלה של קו מתע"ן אשר
היצע מקומות הנסיעה בו עולה על  3,000לשעה בכל כיוון.
תקנות החניה קובעות לכל שימוש קרקע את מספר החניות הנדרשות על פי
המרחק של המגרש מקו המתע"ן.
אזור א'"  -אזור הנמצא במרחק אווירי של עד  300מטרים מציר מתע"ן ועד גבול המגרש שנדרשים בו מקומות החניה; ואולם
במתע"ן שהוא רכבת שאינה עירונית יימדד אזור א' ברדיוס של  300מטר מכל יציאת הולכי רגל מתחנה-
לא בתחום נס ציונה.
אזור ב' -אזור הנמצא במרחק אווירי שבין  300מטרים ועד  600מטרים מציר מתע"ן ועד גבול המגרש שבו נדרשים מקומות
החניה; ואולם במתע"ן שהוא רכבת שאינה עירונית יימדד אזור ב' ברדיוס של  300מטר ועד  600מטר מכל יציאת הולכי רגל
מתחנה; -חל על חלק קטן בדרום פארק המדע
"אזור ג'"  -שטח בתחום יישוב שחלה בו תכנית למתע"ן ,שאינו בתחום אזור א' או אזור ב'
היה המתע"ן נתיב תחבורה ציבורית שאינו טעון תכנית מפורטת),(BRT
יחושבו מקומות החניה הנדרשים ....החל במועד הפעלת המתע"ן...... ,
"מועד הפעלת המתע"ן"  -המועד המפורסם בהודעת המפקח הארצי על התעבורה בדבר מתן רישיון הפעלה של קו מתע"ן אשר
היצע מקומות הנסיעה בו עולה על  3,000לשעה בכל כיוון".
נס ציונה היא עיר ללא מתע"ן  -תקני החניה נקבעו בהתאם
במרחב תכנון מקומי שאין בו תכנית מיתאר מקומית בדבר התקנת מקומות חניה ,יחולו הוראות תקנות אלה והתקן למקומות
החניה כמפורט בתוספת )להלן  -התקן(
כל עוד לא נקבעה תכנית מתאר כאמור.
בהתאם לסעיף 2א).א( לתקנות :
רשות הרישוי רשאית לקבוע בהיתר הבנייה מספר מקומות חניה גבוה מהמספר המזערי ,נמוך מהמספר המרבי או בתחום
מספר הטווח.
התקן המוצע מובא בפני חברי המליאה לאישור וקביעת מדיניות חניה כוללת לעיר.
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תקן החניה לעיר נס ציונה:
תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה(,תשמ"ג*1983-תק' תשע"ו 2016-קובעות בין היתר כי,
היתר בנייה יחייב התקנת מקומות חניה בתחום המגרש שאותו הם משמשים .
התקן נקבע לפי שימושי הקרקע ,ולפי מיקומו ביחס לציר מתע"ן או תחנה במתע"ן ,או ללא מטען
התקן קובע טווח מינימום ומקסימום של מקומות חניה לכל שימוש.
מאחר ונס ציונה היא עיר ללא מתע"ן  -תקני החניה מוצעים בהתאם.
התקן המומלץ לנס ציונה הוא המקסימלי המתאפשר בטווח ,זאת מאחר ונס ציונה נמצאת בטבעת החיצונית של
המטרופולין,רמת התחבורה הציבורית אינה גבוהה ,בו בזמן שרמת היוממות של התושבים אל מקום העבודה מחוץ לישוב
גבוהה מאוד והדבר מצריך נסיעה ברכב הפרטי .
המלצת מהנדס העיר
מובא לאישור הועדה תקן חניה מוצע לנס ציונה  ,כפי שגובש ע"י אגף ההנדסה כמופיע בנספח .1
החלטות
אושר פה אחד
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,מר עמוס לוגסי ,גב' סמדר אהרוני
,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן ,מר יעקב קורץ.
נספחים
 .1נספח -1תקן חניה לעיר נס ציונה
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נספח  1תקן חניה מוצע
תקן חניה לעיר נס ציונה
העיר נס ציונה הינה ישוב ללא מתע"ן
כללי :











השטחים המפורטים מתייחסים לשטח עיקרי.
לא יאושרו מתקני חניה מכניים/חשמליים.
לא יאושר קרן (כופר) חניה.
חניות עוקבות יאושרו רק לאותה דירה (לא ניתן לאשר חניה עוקבת ל 2 -דירות שונות).
כמות חניות העוקבות למגורים לא תעלה על  30%-מסה"כ החניות הנדרשות עפ"י שיקול
דעת באישור מהנדס התנועה.
כמות חניות עוקבות למשרדים ותעשיה עתירת ידע לא תעלה על  10%בהתאם לשיקול
דעת מחלקת תנועה.
חניית נכים עפ"י התקן.
חניה לאופניים ולרכב דו גלגלי בהתאם לתקן ובאישור מהנדס תנועה.
תקן חניה לתמ"א 38/על פי מדיניות הועדה .

מקומות חניה למגורים:
מס'
1.1
1.2

1.3

1.4
1.5

שימוש הקרקע
מגורים במבנה צמוד קרקע
(בודד או דו משפחתי)
בניין למגורים הכולל יותר
משתי יח"ד שלהן כניסה
משותפת או חדר מדרגות
משותף
בניין למגורים הכולל יותר
משתי יח"ד שלהן כניסה
משותפת או חדר מדרגות
משותף וכל הדירות בו הן
דירות קטנות
בית אבות ודיור מוגן
מעונות סטודנטים

מס' חניות ליח"ד
 2מקומות חניה לכל יח"ד
עד  75מ"ר  1.3 :מקומות חניה לכל יח"ד
עד  110מ"ר  1.7 :מקומות חניה לכל יח"ד
מעל  110מ"ר  2 :מקומות חניה לכל יח"ד
 1.5מקומות חניה לכל יח"ד

 1מקומות חניה לכל  4יח"ד
 1מקום חניה לכל  5מיטות

מקומות חניה למסחר:
מס'
2.5
2.6

שימוש הקרקע
עד  100%זכויות בניה

מס' חניות למ"ר
 1מקום חניה לכל  25מ"ר

מעל  100%זכויות בניה

 1מקום חניה לכל  50מ"ר

מקומות חניה למשרדים ותעשיה עתירת ידע:
מס'

שימוש הקרקע

מס' חניות למ"ר

3.2

עד  120%זכויות בניה

 1מקום חניה לכל  30מ"ר

3.3

מעל 120%

 1מקום חניה לכל  60מ"ר
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מקומות חניה לתעשייה ומלאכה ,ולאחסנה:
מס'

שימוש הקרקע

4.2

עד  80%זכויות בניה

 1מקום חניה לכל  60מ"ר

4.3

מעל  80%זכויות בניה

 1מקום חניה לכל  120מ"ר

4.5

אחסנה

 1מקום חניה לכל  300מ"ר

מקומות חניה למוסדות חינוך:
מס'
5.1

שימוש הקרקע
גני ילדים ובית ספר

5.2

אוניברסיטה

5.3

ספריה ,מוזיאון ,מתנ"ס

 0.5עד  3מקומות חניה לכל כיתה
 1מקום חניה ל  50מ"ר עד 70
מ"ר
 1מקום חניה לכל  40עד  60מ"ר

מקומות חניה למוסדות תרבות ופנאי:
מס'

שימוש הקרקע

6.1

תיאטרון וקולנוע

 1מקום חניה לכל  3עד  6מקומות ישיבה

6.2

אולם כנסים ואירועים

 1מקום חניה לכל  5עד  10מקומות ישיבה או לכל
 20מ"ר עד  50מ"ר

6.3

מסעדות ,בתי קפה

 1מקום חניה לכל  10מ"ר

6.4

בית תפילה ומועדון
שכונתי

 1מקום חניה לכל  40מ"ר עד  60מ"ר

6.5

מרכז לקשיש

 1מקום חניה לכל  20מ"ר עד  50מ"ר

מקומות חניה למוסדות בריאות:
מס'

שימוש הקרקע

7.1

מרפאות כלליות ומרפאות בהן
מתבצע אשפוז יום

 1מקום חניה לכל  30מ"ר

7.2

בתי חולים

 2מקומות חניה לכל מיטה

7.3

בתי חולים מיוחדים מסוג
גריאטריה ,שיקום ופסיכיאטריה

 0.5מקומות חניה למיטה
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מקומות חניה לשטחי ספורט ,שטחים פתוחים ובתי עלמין:
מס'
8.1

שימוש הקרקע
אצטדיון

8.2
8.3

מועדון ספורט
בית עלמין

8.4

שטח ציבורי פתוח ששטחו עד 10
דונם
שטח ציבורי פתוח ששטחו בין 10
עד  100דונם
שטח ציבורי פתוח ששטחו מעל
 100דונם

8.5
8.6

 1מקום חניה לכל  5עד 10
מושבים
 1מקום חניה לכל  40עד  50מ"ר
 1מקום חניה לכל  300עד 750
מ"ר
לפי שיקול דעת רשות הרישוי
 1מקום חניה לכל  250מ"ר
לפחות  400מקומות חניה ולא
יותר מ 1-מקום חניה לכל 250
מ"ר

מקומות חניה למלונאות:
מס'

שימוש הקרקע

9.1

מלון עירוני

 1מקום חניה לכל  2יחידות
אירוח

9.2

מלון נופש

 1מקום חניה לכל  1יחידת אירוח

9.4

יחידות אירוח כפרי/עירוני
(צימרים)

 1מקום חניה לכל 1יחידת אירוח

9.5

אכסניית נוער

 1מקום חניה לכל  10מיטות

מקומות חניה למוסכים:
מס'

שימוש הקרקע

10.1

מוסך (מפעל לשירותי תחזוקה
לרכב מכל סוג)
מסעדה ,מזנון או חנות שירות
בתחנת תדלוק

10.2

 3מקומות חניה לכל עמדת טיפול
 1מקום חניה לכל  5מ"ר
חניית אוטובוסים 1 :מקום חניה
לכל  20מ"ר
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מספר מקומות חניה לאופניים-מספר מזערי:
שימוש הקרקע

מספר מקומות חניה לאופניים

מיקום מקומות החניה לאופניים

בניין למגורים הכולל יותר משתי
יחידות דיור שלהן כניסה
משותפת או חדר מדרגות משותף

 1לכל יחידת דיור

ניתן למקם עד  50%ממקומות
החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מעונות סטודנטים

 1לכל  5סטודנטים

ניתן למקם עד  25%ממקומות
החניה לאופניים מחוץ לבניין.

משרדים ותעשיה עתירת ידע

 1לכל  250מ"ר

ניתן למקם עד  20%ממקומות
החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מסחר ותעשיה קלה

 1לכל  300מ"ר

ניתן למקם עד  50%ממקומות
החניה לאופניים מחוץ לבניין.

מוסדות חינוך

 1לכל  10תלמידים

ניתן למקם את מקומות החניה
לאופניים מחוץ לבניין.

מרכז קהילתי ,בית תרבות,
מתנ"ס ,ספריה ומוזיאון

 1לכל  100מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה
לאופניים מחוץ לבניין.

שירותי בריאות (מרפאות ,בתי
חולים)

 1לכל  300מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה
לאופניים מחוץ לבניין.

מוסדות ציבור אחרים

 1לכל  500מ"ר

ניתן למקם את מקומות החניה
לאופניים מחוץ לבניין.

תחנת רכבת שאינה עירונית,
מרכזי תחבורה משולבים

 100מקומות חניה לתחנה

ניתן למקם את מקומות החניה
לאופניים מחוץ לבניין ומחוץ
למגרש.

מספר מקומות חניה לאופנועים:
מקומות חניה נדרשים
 1לכל  5יח"ד

שימוש הקרקע
בניין למגורים הכולל יותר מעשר יחידות דיור שלהן
כניסה משותפת או חדר מדרגות משותף
 1לכל  3חדרים
מעונות סטודנטים
מסחר ,תעשייה קלה ,משרדים ,תעשייה עתירת ידע 1 ,לכל  200מ"ר
תעשיה ומלאכה
 1לכל  100מ"ר
אוניברסיטה ,מוסד חינוך על תיכוני ,בית תרבות,
מרכז קהילתי ,מוזיאון ,ספריה
 1לכל  100עד  500מושבים
אצטדיון
 1לכל  200מ"ר
מועדון ספורט
חניית אורחים :במגרשים בהם מתוכננת בניה של  10יחידות דיור ומעלה תהיה חובת התקנת תוספת
מקומות החניה נוספים על פי התקן האמור לטובת האורחים על פי הטבלה:
שימוש הקרקע
בניין למגורים בנייה הרוויה
מעונות סטודנטים
בית אבות ודיור מוגן

מקומות חניה נדרשים
מקומות חניה בשיעור של  30%-10%ממספר
יחידות דיור .מקומות אלו יוסדרו במפרצי חניה
ציבוריים בחזית הבניין וככל שלא ניתן יהיה
להסדירם שם ,יוסדרו בתחום המגרשים .הכל
בהתאם לשיקול דעת ואישור מהנדס הוועדה.
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סעיף 3

דיון כללי201703 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

28/02/2017

סטטוס :פתוח

מהות
קביעת סטנדרטים לבניה בפרויקטים של מחיר למשתכן.
דברי הסבר
פרויקטים שמוגדרים כתכנית מחיר למשתכן כוללים בד"כ מספר גדול של מבנים שמרוכזים באזורים נרחבים .
כדי להבטיח שמבנים אלו יהיו איכותיים לאורך שנים ,הועדה מתבקשת להחליט על סטנדרטים לבניה וזאת בנוסף
לסטנדרטים שנדרשים על ידי משרד הבינוי והשיכון .
המלצת מהנדס העיר
 .1תקן חניה לתוספת יח"ד בהקלות יהיה על פי תקן נס ציונה ולא פחות מהתכנית התקפה.
 .2הקלות במספר יח"ד ינתנו באישור מליאת הוועדה המקומית אך ורק לפרויקטים שקשורים לתכנית התחדשות עירונית .
 .3חיפוי מבנים  -חיפוי אבן על פי תכנית בינוי והנחיות ארכיטקטוניות שיאושרו לכל תחום התכנית.
 .4לובי כפול .
 .6מרפסות גדולות  -אין להפחית משטח מרפסות שקבוע בתכנית.
 .7מחסן לכל דירה.
 .8מועדון דיירים -בגודל  60מ"ר בבניינים עד  7קומות 100 ,מ"ר בבניינים מעל  7קומות.
 .9חדר אופנים.
 .10חדר עגלות.
 .11מצללות אחידות למרפסות לא מקורות לרבות דירות הגן ,יבנו בזמן הבניה על פי פרט אחיד.
 .12הכנות במבנה למיזוג מיני מרכזי ,מזגנים מוסתרים ,לא יותרו בחזית הפונה לרחוב.
 .13מבנים בני  28יח"ד ומעלה יחויבו בחברת תחזוקה .
 .14מעקות מרפסות  -אלמנט על פי פרט אחיד שיקבע בתכנית הבינוי הכוללת לתכנית גובה המעקה 1.5מ' מינימום.
 .15פרטי אלומיניום  -אלומיניום צבוע בתנור מגולוון בגוון תואם לגוון העיקרי של חזית המבנה
לרבות דלתות שערים ,פילרים ונישות .
 .16תכנית פיתוח לבקשה להיתר תאושר על ידי מחלקת גנים ונוף לרבות קביעת מספר וסוג העצים הבוגרים.
 . 17גדרות דירות הגן בחזית המבנה הפונה לרחוב יוקמו בנסיגה של  3מטר מגבול המגרש הפונה לרחוב הראשי,
על מנת לאפשר גינון בחזית המבנה.
 .18תקרת מרתף חניה בחלק הגובל בחזית הפונה לרחוב הראשי תונמך לכל הפחות ב 1.0 -מ' מפני המדרכה הגובלת בחזית
לצורך בית גידול לעצים וצמחים.
תנאים המפורטים לעיל יהיו חלק מתיק המידע להיתר.
החלטות
מאשרים את הסטנדרטים לבניה בפרויקטים של מחיר למשתכן):למעט סעיף  13המפורט בהמלצת מהנדס העיר(
 .1תקן חניה לתוספת יח"ד בהקלות יהיה על פי תקן נס ציונה ולא פחות מהתכנית התקפה.
 .2הקלות במספר יח"ד ינתנו באישור מליאת הוועדה המקומית אך ורק לפרויקטים שקשורים לתכנית התחדשות עירונית .
 .3חיפוי מבנים  -חיפוי אבן על פי תכנית בינוי והנחיות ארכיטקטוניות שיאושרו לכל תחום התכנית.
 .4לובי כפול .
 .6מרפסות גדולות  -אין להפחית משטח מרפסות שקבוע בתכנית.
 .7מחסן לכל דירה.
 .8מועדון דיירים -בגודל  60מ"ר בבניינים עד  7קומות 100 ,מ"ר בבניינים מעל  7קומות.
 .9חדר אופנים.
 .10חדר עגלות.
 .11מצללות אחידות למרפסות לא מקורות לרבות דירות הגן ,יבנו בזמן הבניה על פי פרט אחיד.
 .12הכנות במבנה למיזוג מיני מרכזי ,מזגנים מוסתרים ,לא יותרו בחזית הפונה לרחוב.
 .13מעקות מרפסות  -אלמנט על פי פרט אחיד שיקבע בתכנית הבינוי הכוללת לתכנית גובה המעקה 1.5מ' מינימום.
 .14פרטי אלומיניום  -אלומיניום צבוע בתנור מגולוון בגוון תואם לגוון העיקרי של חזית המבנה
לרבות דלתות שערים ,פילרים ונישות .
 .15תכנית פיתוח לבקשה להיתר תאושר על ידי מחלקת גנים ונוף לרבות קביעת מספר וסוג העצים הבוגרים.
 . 16גדרות דירות הגן בחזית המבנה הפונה לרחוב יוקמו בנסיגה של  3מטר מגבול המגרש הפונה לרחוב הראשי,

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס'  201703מיום08/03/2017:

עמוד 7

המשך דיון כללי201703 :

על מנת לאפשר גינון בחזית המבנה.
 .17תקרת מרתף חניה בחלק הגובל בחזית הפונה לרחוב הראשי תונמך לכל הפחות ב 1.0 -מ' מפני המדרכה הגובלת בחזית
לצורך בית גידול לעצים וצמחים.
התנאים המפורטים לעיל יהיו חלק מתיק המידע להיתר.
אושר פה אחד
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,מר עמוס לוגסי ,גב' סמדר אהרוני
,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן ,מר יעקב קורץ.
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סעיף 4

דיון כללי201705 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

28/02/2017

סטטוס :פתוח

מהות
תנאים למתן הקלה לתוספת יחידות דיור בשיעור של . 10%
דברי הסבר
תיקון מס' ) 108הוראת שעה( תשע"ו 2016-סעיף ) 147ח( ) (1קובע כי "ועדה מקומית תיתן הקלה לתוספת דירות למגורים
בשיעור של  10%מהמספר המרבי של דירות המגורים המותר לבנייה על מגרש ,או על מספר מגרשים גובלים ,לפי העניין ,על פי
הוראות התכנית החלה על המגרש ,אף אם נקבע בתכנית כי סטייה מהוראות התכנית כאמור לעניין זה תהיה סטייה ניכרת".
לעניין הקלה זו נקבעו תנאים )כמפורט בנספח 1המצ"ב(.
*תוספת שטח בהתאם לסעיף ) 151ב) (1)(3נספח  ( 2לצורך תוספת יח"ד בהקלה על פי
סעיף ) 147ח( תינתן בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית בכל בקשה.
*בפרויקטים בקרקע משלימה או לטובת קרקע משלימה לפינוי בינוי והתחדשות עירונית ,יהיה בשיקול דעת מליאת הועדה
המקומית לאפשר הקלות במספר יח"ד מעבר למפורט בסעיף ) 147ח( ובכפוף להוראות החוק.
המלצת מהנדס העיר
הקלה על פי סעיף ) 147ח( תינתן בשיעור של :
תוספת יח"ד אחת על כל עשר יח"ד שמותרות במגרש.
*לא "יעוגל" מספר יחידות דיור בחישוב עשרוני :שבר עשרוני לא יושלם לשלם הבא.
תינתן תוספת יח"ד אחת בלבד על כל  10יח"ד לפחות.
לדוגמא 9 :יח"ד= ללא תוספת יח"ד 19 ,יח"ד= תוספת  1יח"ד.
*תוספת שטח בהתאם לסעיף ) 151ב (1)(3נספח  2לצורך תוספת יח"ד בהקלה על פי
סעיף ) 147ח( תינתן בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית בכל בקשה.
*בפרויקטים בקרקע משלימה או לטובת קרקע משלימה לפינוי בינוי והתחדשות עירונית ,יהיה בשיקול דעת מליאת הועדה
המקומית לאפשר הקלות במספר יח"ד מעבר למפורט בסעיף ) 147ח( ובכפוף להוראות החוק.
מהלך הדיון:
איציק כהן יוצא מהדיון.

החלטות
החלטה לאשר בהתאם להמלצת מהנדס העיר
הקלה על פי סעיף ) 147ח( תינתן בשיעור של :תוספת יח"ד אחת על כל עשר יח"ד שמותרות במגרש.
*לא "יעוגל" מספר יחידות דיור בחישוב עשרוני :שבר עשרוני לא יושלם לשלם הבא.
תינתן תוספת יח"ד אחת בלבד על כל  10יח"ד לפחות.
לדוגמא 9 :יח"ד= ללא תוספת יח"ד 19 ,יח"ד= תוספת  1יח"ד.
*תוספת שטח בהתאם לסעיף ) 151ב (1)(3לצורך תוספת יח"ד בהקלה על פי
סעיף ) 147ח( תינתן בכפוף לשיקול דעת הועדה המקומית בכל בקשה.
*בפרויקטים בקרקע משלימה או לטובת קרקע משלימה לפינוי בינוי והתחדשות עירונית ,יהיה בשיקול דעת מליאת הועדה
המקומית לאפשר הקלות במספר יח"ד מעבר למפורט בסעיף ) 147ח( ובכפוף להוראות החוק.
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המשך דיון כללי201705 :

אושר ברוב קולות
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,גב' סמדר אהרוני ,גב' ציפי זילברמן,
מר יעקב קורץ.
מתנגד :מר עמוס לוגסי.
נספחים
 .1נספח  1סעיף ) 147ח()(1
 .2נספח  2סעיף ) 151ב(1)(3
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סעיף 5

דיון כללי201706 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

02/03/2017

סטטוס :פתוח

מהות
קביעת מספר יח"ד לאזור מגורים ב' ו-ג' בתכנית נס: 1/1/
דברי הסבר
תכנית נס 1/1/אינה קובעת בהוראותיה את מספר יח"ד המותרות באזור מגורים ב' ו-ג'
אלא קובעת כי מספר יח"ד ייקבעו בהתאם להחלטת הועדה המקומית.
בתאריך  18/10/94קבעה הועדה המקומית את מספר יח"ד באזורי מגורים ב' ו -ג' בנס :1/1/אזור מגורים ב' 8 -יח"ד לדונם,
אזור מגורים ג' 12 -יח"ד לדונם.
"עיגול מניין הדירות ע"פ חישוב עשרוני :שבר עשרוני מעל השלם יושלם לשלם הבא".
הועדה מתבקשת לקבוע שמספר יח"ד באזור מגורים ג' יהיה  12יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות.
ומספר יח"ד באזור מגורים ב' יהיה  8יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות .
בשינוי להחלטת המליאה מיום  , 18/10/94לא יאושר עיגול מס' יחידות דיור כלפי מעלה אלא רק תוספת 10%
בהתאם להקלה המופיעה בסעיף ) 147ח(.
המלצת מהנדס העיר
מבוקש לקבוע כי החלטת הועדה המקומית מיום  ,18.10.94תשונה ובמקומה ייקבע כדלקמן:
מספר יח"ד באזור מגורים ג' יהיה  12יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות,
ומספר יח"ד באזור מגורים ב' יהיה  8יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות .
לא יבוצע עיגול שבר עשרוני ותינתן הקלה במספר יח"ד כאמור בסעיף  4לעיל.
דוגמאות:
* במגרש בגודל של  800מ"ר באזור מגורים ג' ,אופן החישוב יהיה:
) 0.8גודל מגרש בדונם()12 Xיח"ד לדונם(=  9.6יח"ד
)1.1X 9.6הקלה( = .10.56
יאושרו  10יח"ד.
* במגרש בגודל של  1,200מ"ר באזור מגורים ג' ,אופן החישוב יהיה:
) 1.2גודל מגרש בדונם( )12Xיח"ד לדונם(=  14.4יח"ד
)1.1X 14.4הקלה( = .15.84
יאושרו  15יח"ד.

החלטות
לאשר בהתאם להמלצת מהנדס העיר כי החלטת הועדה המקומית מיום ,18.10.94
תשונה ובמקומה ייקבע כדלקמן:
מספר יח"ד באזור מגורים ג' יהיה  12יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות,
ומספר יח"ד באזור מגורים ב' יהיה  8יח"ד לדונם נטו אחרי הפקעות .
לא יבוצע עיגול שבר עשרוני ותינתן הקלה במספר יח"ד כאמור בסעיף  4לעיל.
דוגמאות:
* במגרש בגודל של  800מ"ר באזור מגורים ג' ,אופן החישוב יהיה:
) 0.8גודל מגרש בדונם()12 Xיח"ד לדונם(=  9.6יח"ד
)1.1X 9.6הקלה( = .10.56
יאושרו  10יח"ד.
* במגרש בגודל של  1,200מ"ר באזור מגורים ג' ,אופן החישוב יהיה:
) 1.2גודל מגרש בדונם( )12Xיח"ד לדונם(=  14.4יח"ד
)1.1X 14.4הקלה( = .15.84
יאושרו  15יח"ד.

פרוטוקול מליאת הועדה המקומית מס'  201703מיום08/03/2017:
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המשך דיון כללי201706 :

אושר פה אחד
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,מר עמוס לוגסי ,גב' סמדר אהרוני
,גב' ציפי זילברמן ,מר יעקב קורץ.
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סעיף 6

דיון כללי201704 :

פרוטוקול לישיבת מליאת הועדה המקומית מספר  201703תאריך08/03/2017 :
תאריך פתיחה:

28/02/2017

סטטוס :פתוח

מהות
מדיניות הוועדה לאזור נופש מטרופוליני גבעות הכורכר -דרום העיר.
דברי הסבר
הועדה המחוזית מקדמת את תכנית תממ 37/21/3/לאזור הנופש המטרופוליני הדרומי המשותף לנס ציונה
רחובות וגן רווה.
עיריית נס ציונה התנגדה לקיום הדיון שקבעה הועדה המחוזית בתכנית וטענה טענות שונות.
לאור זאת ,נקבע דיון בועדה המחוזית בו הוחלט כי לשכת התכנון המחוזית תגבש ביחד עם הגורמים השונים
חלופה מוסכמת.
בדיון שהתקיים בלשכת התכנון בהשתתפות ראש העיר ומהנדס העיר ,הוסכם להלן:
בדיון שהתקיים עם לשכת התכנון הושגה הסכמה לשנות את התכנית והיא תתוקן על פי העקרונות הבאים :
 .1השטח לפיתוח באנ"מ בתחום נס ציונה ,יהיה בשטח של  350דונם ,במשולש שבין רחוב ויצמן לרחוב עדן ,המסומן A1
בתשריט המצ"ב כנספח "א".
יש לבטל בתכנית האנ"מ את השטח ה"-ירוק" ביעוד אזור נופש אקסטנסיבי/נופי שחוצה את שטח הפיתוח "במשולש"
המסומן .A1
 .2השטח שהוצע לייעוד לשמורת טבע יישאר בייעוד אנ"מ כמופיע בתמ"מ .21/3
אם השטח יוותר בייעוד שמורת טבע ,יהיה זה בתנאי ובכפוף למימון מלא של סכום ירידת הערך שיידרש ע"י בעלי המקרקעין
ורכישת הקרקע ופיתוחה .הסכם למימון כאמור ייחתם בין רמ"י ,משרד האוצר ועיריית נס ציונה ,כתנאי להפקדת התכנית.
 .3שטח בייעוד בית העלמין יורחב ל 60 -דונם ,וזאת בנוסף לשטחי הפיתוח המפורטים בסעיף  1לעיל.
 .4ככל שהתמ"מ תקבע ייעוד שטח לפיתוח בחלק הדרומי של נס ציונה הגובל עם רחובות ,קביעת ייעוד זה תהיה מותנית
בהעברת שטחים בהיקף זהה לנס ציונה )דונם מול דונם( ובאפשרות לייעוד שטחים אלה לפיתוח העיר נס ציונה ,וזאת בדרך של
הסכם שיאושר ע"י שר הפנים ,בין בדרך של ועדת גבולות ובין בכל דרך אחרת על פי דין.
 .5כל האמור לעיל יותאם ויתחשב בתכנית המתאר של נס ציונה.
לוועדה המקומית נס ציונה ולעיריית נס ציונה נשמרות כל הזכויות במסגרת ההליכים לאישור התמ"מ וכל הליך שקשור בה.
האמור לעיל כפוף לאישור הועדה המקומית נס ציונה ומליאת מועצת העיר נס ציונה.
מהלך הדיון
יצחק כהן חזר לדיון.

החלטות
לאשר את מדיניות הועדה המקומית לאזור נופש מטרופוליני בהתאם למכתבו של ראש העיר למתכננת המחוז
בנספח  1-כמפורט להלן:
 .1השטח לפיתוח באנ"מ בתחום נס ציונה ,יהיה בשטח של  350דונם ,במשולש שבין רחוב ויצמן לרחוב עדן ,המסומן A1
בתשריט המצ"ב כנספח "א".
יש לבטל בתכנית האנ"מ את השטח ה"-ירוק" ביעוד אזור נופש אקסטנסיבי/נופי שחוצה את שטח הפיתוח "במשולש"
המסומן .A1
 .2השטח שהוצע לייעוד לשמורת טבע יישאר בייעוד אנ"מ כמופיע בתמ"מ .21/3
אם השטח יוותר בייעוד שמורת טבע ,יהיה זה בתנאי ובכפוף למימון מלא של סכום ירידת הערך שיידרש ע"י בעלי המקרקעין
ורכישת הקרקע ופיתוחה .הסכם למימון כאמור ייחתם בין רמ"י ,משרד האוצר ועיריית נס ציונה ,כתנאי להפקדת התכנית.
 .3שטח בייעוד בית העלמין יורחב ל 60 -דונם ,וזאת בנוסף לשטחי הפיתוח המפורטים בסעיף  1לעיל.
 .4ככל שהתמ"מ תקבע ייעוד שטח לפיתוח בחלק הדרומי של נס ציונה הגובל עם רחובות ,קביעת ייעוד זה תהיה מותנית
בהעברת שטחים בהיקף זהה לנס ציונה )דונם מול דונם( ובאפשרות לייעוד שטחים אלה לפיתוח העיר נס ציונה ,וזאת בדרך של
הסכם שיאושר ע"י שר הפנים ,בין בדרך של ועדת גבולות ובין בכל דרך אחרת על פי דין.
 .5כל האמור לעיל יותאם ויתחשב בתכנית המתאר של נס ציונה.
לוועדה המקומית נס ציונה ולעיריית נס ציונה נשמרות כל הזכויות במסגרת ההליכים לאישור התמ"מ וכל הליך שקשור בה.
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המשך דיון כללי201704 :

אושר פה אחד
משתתפים:
מר יוסי שבו-רה"ע ויו"ר הועדה , ,מר מזרחי שמואל סגן רה"ע ,מר שחר רובין סגן רה"ע ,מר עמוס לוגסי ,גב' סמדר אהרוני
,גב' ציפי זילברמן ,מר יצחק כהן ,מר יעקב קורץ.
נספחים
 .1נספח  -1מכתב ראש העיר למתכננת המחוז שמשקף את סיכום הדיון בנושא האנ"מ הדרומי
 .2נספח - 2תשריט ופש מטרופוליני וגבעות הכורכר.

---------------------------אינג' בועז גמליאל
מהנדס הועדה המקומית
לתכנון ולבניה

-------------------------יוסי שבו
יו"ר הועדה המקומית
לתכנון ולבניה

הישיבה התקיימה בחדר ישיבות קומה א'  ,רח' הבנים  ,9נס-ציונה
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