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ש התכנית

1

מטרות התכנית
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שינוי מס' 2
תחו התכנית
תחולת התכנית
שינוי מס' 1
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מסמכי התכנית
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יחס לתכניות
אחרות

6

תכנית זו תקרא" :תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבני קיימי בפני
רעידות אדמה  תמ"א ) "38להל "התכנית" או "תכנית זו"(.
לקבוע הסדרי תכנוניי כחלק ממכלול רחב של הסדרי
2.1
כלכליי  ,חוקיי ואחרי לשיפור מבני וחיזוק לצור&
עמידות בפני רעידות אדמה.
לקבוע הנחיות לחיזוק מבני קיימי כדי לשפר עמידות
2.2
בפני רעידות אדמה ,ולש כ& לזהות ולאפיי סוגי המבני
שיש לחזק.
לעודד ביצוע חיזוק המבני כאמור על ידי תוספות בניה
2.3
באמצעות:
יצירת מסגרת סטטוטורית שתאפשר מת היתרי
א
בניה לשינויי במבני לצור& חיזוק מכוח
תכנית זו.
קביעת תנאי למימוש תוספות הבניה שיותרו
ב
בגי חיזוק המבני .
לקבוע הסדרי תכנוניי להריסת מבנה קיי אשר נדרש בו
2.4
חיזוק בפני רעידות אדמה והקמתו מחדש.
התכנית תחול על כל שטח המדינה.
תכנית זו תחול על מבני קיימי אשר הוצא היתר לבניית
4.1
קוד ה  1בינואר  1980למעט מבני שתק ישראלי ת"י
 413פטר אות מתחולתו .מבני שנית היתר לבניית לאחר
המועד האמור ונקבע בכתב על ידי מהנדס ,כי לא נבנו על פי
תק ישראלי ת"י  ,413כפי שהיה בתוק) במועד הוצאת
ההיתר לגביה  ,יחולו עליה הוראות תכנית זו למעט
תוספת זכויות בניה כאמור בסעיפי .14  11
התכנית לא תחול על מבני המיועדי להריסה על פי תכנית
או על פי צו סופי של בית משפט.
תכנית זו תחול על מבני קיימי אשר הוצא היתר לבניית
4.2
קוד ה  1בינואר  ,1980ולאחר הקמת נעשו בה תוספות
בנייה ,ונקבע בכתב ע"י מהנדס כי לא נבנו על פי תק ישראלי
ת"י  413כפי שהיה בתוק) במועד הוצאת היתר הבניה
לתוספת ,ובלבד שההיתר לתוספת הבניה נית קוד כניסתה
לתוק) של תכנית זו.
תכנית זו כוללת את המסמכי הבאי :
הוראות התכנית הכוללות  11עמודי .
5.1
נספח מס'  :1נספח מנחה ובו תרשימי המדגימי אפשרויות
5.2
לתוספות בניה בטיפוסי שוני של מבני קיימי לצור&
חיזוק  ,המשמשי להדגמה בלבד.
תכנית זו גוברת על כל התכניות האחרות בנושאי בה היא
6.1
עוסקת ,אלא א נאמר בה אחרת.
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6.3

שינוי מס' 2
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6.5

6.6
הגדרות ופרשנות

פרק ב'
בחינת הצור'
בחיזוק

7

7.1

הוראות שנקבעו בתכניות מאושרות שעניינ פינוי מבני
ובניית מבני חדשי במקומ )"פינויבינוי"( ,עדיפות על
הוראות תכנית זו.
תכניות המאפשרות הוספת בניה למבני אשר נבנו שלא
בהתא לתק ישראלי ת"י  ,413יכללו הוראה המתנה את
מת ההיתר לתוספות הבניה  בחיזוק אות מבני על פי
הוראות תכנית זו.
נית יהיה לאשר תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו
מחדש מכוח תכנית זו ככל שאינ עומדות בסתירה להגבלות
בניה שנקבעו בתכניות מתאר ארציות אחרות.
תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו מחדש מכוח תכנית
זו ,העומדות בסתירה להגבלות בניה שנקבעו בתכניות מתאר
מחוזיות ,תהיינה טעונות אישור הועדה המחוזית הנוגעת
בדבר.
תכנית זו אינה גוברת על הוראות שנקבעו בכל תכנית אחרת
לעניי מגבלות גובה בגי בטיחות טיסה.
בתכנית זו:
חוק התכנו והבניה ,התשכ"ה  .1965
"החוק"
חדר שאינו מרחב מוג תקני אלא שבוצעו
"חדר מחוזק"
בו שיפורי מיגו על פי מפרט של פיקוד
העור).
תוספת מרכיבי קונסטרוקטיביי
"חיזוק"
הנדרשי למבנה קיי כדי לשפר
עמידותו בפני רעידות אדמה.
חישובי הנדסיי שיש בה להוכיח את
"חישובי
יציבותו של בני ואת יציבות ביסוסו.
סטטיי "
"מבנה לשימור" מבנה שנועד לשימור בתכנית מאושרת,
מופקדת או בתנאי שנקבעו לפי סעי)
 78לחוק.
מי שהוסמ& על פי די לקבוע עמידות
"מהנדס"
מבנה קיי בפני רעידות אדמה ואת
החיזוק הנדרש.
לרבות מי שהוסמ& על ידו.
"מהנדס הועדה
המקומית"
"מרחב מוג דירתי" ו"מרחב מוג
"מרחב מוג"
קומתי" ,כהגדרת בתקנות ההתגוננות
האזרחית )מפרטי לבניית מקלטי (,
התש"  .1990
לרבות תכנית הכוללת הוראות ברמה של
"תכנית
תכנית מפורטת.
מפורטת"
תק ישראלי ת"י   413תכ עמידות
"תק"
מבני ברעידות אדמה.
תקנות התכנו והבניה )בקשה להיתר,
"תקנות התכנו
תנאיו ואגרות( ,התש"ל  .1970
והבניה"

הוראות בניה לחיזוק מבני ולעידוד החיזוק
8

לא יותר חיזוק מבנה קיי על פי תכנית זו אלא א בח מהנדס את
עמידות המבנה בפני רעידות אדמה וקבע בכתב כי יש לחזקו.
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קביעת החיזוק

9

חיזוק בלבד

10

תוספות בניה
לצור' חיזוק
מבני מגורי

11

שינוי מס' 2

שינוי מס' 1

קבע המהנדס כי יש צור& לחזק את המבנה ,יגיש למהנדס הועדה
המקומית די וחשבו שבו יפרט את המצב הקונסטרוקטיבי של
המבנה ,את אופ החישוב הסטטי של חוזק המבנה ואת שיטת
החיזוק המוצעת.
נית לאשר היתר בניה לחיזוק מבנה בתנאי הבאי :
 10.1על א) האמור בכל תכנית ,תותר חריגה מגובה ומקווי הבני
המותרי על פי התכנית החלה על המבנה ,ובלבד שהחריגה
הנחוצה לחיזוקו לא תחרוג מהדרוש לשיטת החיזוק המוצעת
והחומרי המתאימי  ,כפי שיאושרו בבקשה להיתר.
)הדגמה בנספח מס' (1
 10.2רכיבי חיזוק הבניי יעוצבו במשולב ע חזיתות המבנה
לשביעות רצו מהנדס הועדה המקומית.
על א) האמור בכל תכנית ,רשאית ועדה מקומית ,לאחר שקבלה
חוות דעת מהנדס הועדה המקומית ,להתיר תוספות בניה למבני
קיימי המיועדי למגורי  ,בכפו) לאמור בסעי)  ,21ועל פי
המפורט להל ,ובלבד שהמבנה יחוזק.
 11.1תותר תוספת זכויות בניה לצור& הוספת יחידות דיור במבנה
באחת מהאפשרויות הבאות ואול לעניי סגירה ומילוי של
קומה מפולשת יחול ג האמור בסעי) ) 11.1.4ב(:
סגירה ומילוי של קומה מפולשת בתנאי
11.1.1
הבאי :
א גובה הקומה המפולשת יותא לגובה של
קומת מגורי על פי תקנות התכנו והבניה.
ב התוספת תכלול מרחב מוג על פי החוק.
ג התשתיות הקיימות של הבניי המשרתות את
כלל דייריו והמצויות בקומה המפולשת
)כגו :קווי ביוב ומי  ,שוחות ,שעוני מי ,
בלוני גז ,חדרי אשפה וכד'( יועתקו או ישולבו
במסגרת הבינוי המוצע בהתא לתכנית
פיתוח שתאושר על ידי מהנדס הועדה
המקומית כתנאי להיתר.
ד סגירה ומילוי הקומה המפולשת על פי
האמור בסעיפי קטני )א(  )ג( יכולה
לשמש ג לשימושי אחרי התואמי את
הוראות התכנית החלה במקו  ,לרבות
להרחבת דיור של הדירות בקומה הראשונה
של הבניי.
)הדגמה בנספח מס' (1
הקמת קומה אחת נוספת למבנה בתנאי
11.1.2
הבאי :
א הקומה הנוספת לא תחרוג מקו ההיק) של
הקומה שמתחתיה ,למעט חריגות נחוצות על
פי הדרישות הקונסטרוקטיביות של המבנה.
ב התוספת תכלול מרחב מוג או חדר מחוזק
על פי די.
ג תכניות לבניה על גגות בתי  ,ככל שחלות על
המבנה ,יחולו על גג הקומה הנוספת על פי
תכנית זו ,ובלבד שאי בה כדי לפגוע בחוזקו
של המבנה.
ד הקמת קומה נוספת על פי האמור בסעיפי
קטני )א( ו )ב( יכולה לשמש ג להרחבת
דיור של הדירות בקומה העליונה של הבניי.
)הדגמה בנספח מס' (1
הקמת אג) נוס) למבנה בתנאי הבאי :
11.1.3
א קווי הבניי על פי תכנית מאושרת החלה על
מבנה מאפשרי את התוספת המבוקשת .א
קווי הבני אינ מאפשרי את התוספת,
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שינוי מס' 2

11.2

שינוי מס' 2

11.3

תותר חריגה של קווי הבני ובלבד שלא יקטנו
מ  2מ' לצד ו  3מ' לאחור .לא תותר חריגה
בקו בני קדמי .אי באמור בפסקה זו כדי
לגרוע מהאמור בסעי) .15
ב השטח הכולל של האג) הנוס) לא יעלה על
השטח הכולל של הקומה הטיפוסית של
המבנה הקיי אליו מוצמד האג).
ג מספר הקומות של האג) הנוס) יהיה כמספר
הקומות של המבנה אליו הוא מוצמד .אול
נית יהיה לחרוג מכלל זה ,א קבע מהנדס
הועדה המקומית ,כי השינוי במספר הקומות
של האג) הנוס) דרוש משיקולי
אדריכליי  ,תכנוניי או התאמה לסביבה.
ד התוספת תכלול מרחב מוג על פי החוק.
)הדגמה בנספח מס' (1
א הועדה המקומית ,על פי חוות דעתו של
11.1.4
מהנדס הועדה ,רשאית לאשר שילוב בי
האפשרויות השונות לתוספת יחידות דיור,
א לא נית למצות את מלוא התוספת
במקרה של התרת אחת האפשרויות שפורטו
בפסקאות דלעיל ,ובלבד שס& כל שטח
התוספות לא יעלה על שטח קומה טיפוסית
של המבנה.
ב הועדה המקומית ,על פי חוות דעתו של
מהנדס הועדה ,רשאית לאשר בבני בעל
קומה מפולשת תוספת זכויות בניה כאמור
בסעי)  11.1.1ביחד ע תוספת זכויות בניה
לפי סעיפי  11.1.2או .11.1.3
תותר תוספת זכויות בניה בשטח כולל לש הרחבת יחידות
הדיור הקיימות במבנה קיי בתנאי הבאי :
א קווי הבניי על פי תכנית מאושרת החלה על המקו
מאפשרי את התוספת המבוקשת .א קווי הבניי אינ
מאפשרי את התוספת ,תותר חריגה של קווי הבניי
ובלבד שלא יקטנו עקב החריגה מ  2מ' לחזית ולצד ,ו 3
מ' לאחור.
ב תוספת השטח לדירה תכלול מרחב מוג על פי החוק.
ג תותר תוספת שטח של עד  25מ"ר לדירה במפלס הקיי .
ד ההרחבה תותר רק א תבוצע למלוא גובהו של האג).
)הדגמה בנספח מס' (1
נית יהיה לשלב את אחת מהאפשרויות של תוספות יחידות
דיור במבנה כמפורט בסעי)  ,11.1ביחד ע תוספת בניה
לש הרחבת יחידות הדיור הקיימות במבנה כמפורט בסעי)
.11.2
במקרה של שילוב כאמור בסעי) :11.3
11.3.1
א קווי הבניי של המבנה המורחב יהיו על פי
אלה שנקבעו להרחבת דיור על פי סעי) 11.2
)א(.
ב שטחה של הקומה המפולשת כאמור בסעי)
 11.1.1יהיה שטח הקומה המפולשת הקיימת,
בתוספת השטח הנוס) המותר לש הרחבת
יחידות הדיור הקיימות כאמור בסעי) .11.2
ג שטחה של הקומה הנוספת כאמור בסעי)
 11.1.2יהיה שטח הקומה הטיפוסית של
המבנה הקיי  ,בתוספת השטח הנוס)
המותר לש הרחבת יחידות הדיור הקיימות
כאמור בסעי) .11.2.
ד שטחו של האג) הנוס) כאמור בסעי) 11.1.3
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תוספת בניה
לצור' חיזוק
מבני עד 2
קומות הכפופי
לתק

12

חיזוק במסגרת
ניצול זכויות
מאושרות

13

שינוי מס' 1

שינוי מס' 1

שינוי מס' 2

תוספת בניה
לצור' חיזוק
מבני שאינ
מיועדי למגורי

14

שינוי מס' 2

14א

יהיה שטח הקומה הטיפוסית של המבנה ,
בתוספת השטח הנוס) המותר לש הרחבת
יחידות הדיור הקיימות כאמור בסעי) .11.2
ה על תוספת זכויות בניה כאמור בסעי) 11.1.4
)ב( יחולו הוראות סעיפי קטני בד".
על בנייני שגובה אינו עולה על  2קומות ושטח הכולל אינו עולה
על  400מ"ר ,הנמצאי במרחבי תכנו מקומיי בתחו שהתק חל,
לא יחולו הוראות סעי)  11לעיל.
אול  ,רשאית ועדה מקומית ,לאחר שקבלה חוות דעת מהנדס
הועדה המקומית ,להתיר תוספת שטח לש הרחבת דירות קיימות
בלבד ,ושאי עימה תוספת יחידות דיור ,לש חיזוק מפני רעידות
אדמה ,באחת משתי האפשרויות הבאות:
סגירת קומת עמודי מפולשת או תוספת בניה בשטח כולל שלא
יעלה על  25מ"ר; בבניי בו שטח קומת העמודי המפולשת שנסגר
לצור& החיזוק קט מ  25מ"ר נית יהיה להוסי) תוספת בניה בגודל
ההפרש בי שטח קומת העמודי לבי  25מ"ר.
לא תותר חריגה מגובה הבניה המאושר על פי תכנית המתאר החלה
על המקו אלא א נדרשת חריגה לצורכי רכיבי החיזוק הדרושי
לבניי ,שאי בה תוספת שטחי בניה.
הכללי האמורי בתקנות התכנו והבניה )סטייה ניכרת מתכנית(
התשס"ב   ,2002לעניי חריגה מקווי בני יחולו על הרחבות שיותרו
לפי סעי) זה ,מבלי שיידרש הלי& של הקלה מהיתר או מתכנית.
 13.1תנאי למימוש זכויות בניה שטר מומשו ,מתוק) תכניות
מפורטות שאושרו קוד אישור תכנית זו ,להרחבת דיור או
תכניות המאפשרות תוספת קומות )להל :התכנית
המפורטת( ,הוא כי תוספות הבניה יכללו את כל המרכיבי
הדרושי לחיזוק המבנה הקיי בכללותו ביחד ע
התוספת .תוספות הבניה ,יתבצעו על פי הוראות התכניות
המפורטות המאושרות החלות על המבנה ,בכפו) לאמור
בתכנית זו ,בכל הנוגע לחיזוק המבנה.
 13.2על א) האמור בפסקה  13.1תותר תוספת בניה ליחידת דיור
על פי התכנית המפורטת ,ובלבד שהתוספת תכלול מרכיבי
לחיזוק כל יחידת הדיור האמורה מפני רעידות אדמה ,ולא
יהיה בה כדי למנוע חיזוק ליחידות דיור אחרות במבנה.
 13.3במקו שחלה תכנית מפורטת להרחבת יחידות דיור
קיימות ,תותר תוספת יחידות דיור על פי האמור באחת
מהפסקאות המפורטות בסעי)  ,11.1ואול לא תותר
הרחבת יחידות דיור קיימות ,מעבר למה שנקבע בתכניות
מפורטות שאושרו קוד אישורה של תכנית זו.
 13.4במקו שחלה תכנית מפורטת לתוספת קומות למבנה קיי ,
תותר תוספת בניה על פי סעי)  11ואול לא תותר תוספת
קומות ,למעט קומת מרת) ,מעבר למה שנקבע בתכניות
מפורטות שאושרו קוד אישורה של תכנית זו.
 13.5על א) האמור בסעיפי  13.1ו  13.2שוכנעה ועדה מחוזית
כי בנסיבות העניי אי זה מ הצדק לחייב בעל הזכות
במקרקעי לחזק את הבניי כתנאי לביצוע הרחבת הדיור,
רשאית היא לפטור אותו מחובה זו ,ובלבד שהשתכנעה כי
אי בתוספת הבניה כדי למנוע בעתיד את חיזוק יחידות
הדיור הקיימות במבנה.
על א) האמור בכל תכנית אחרת ,רשאית ועדה מקומית,
לאחר שקבלה חוות דעת מהנדס הועדה המקומית ,להתיר
במבני קיימי שאינ מיועדי למגורי תוספת בניה של
קומה אחת בתנאי המפורטי בפסקה  11.1.2או תוספת
אג) בתנאי המפורטי בסעי)  11.1.3ובלבד שהמבנה כולו
יחוזק ע התוספת.
הועדה המקומית רשאית להתיר הריסת מבנה אשר הוצא היתר
לבנייתו קוד ה  1בינואר  1980ונקבע על ידי מהנדס כי יש צור&
בחיזוק המבנה בפני רעידות אדמה כאמור בסעיפי  8ו  ,9והקמתו
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מרווחי בי
מבני

15

מעלית

16

חניה

17

עיצוב המבנה
ושיפוצו

18

מחדש בתוספת זכויות בניה כאמור בסעיפי  ,14 – 11ובכפו) לאמור
בסעיפי  13.3ו  13.4א התקיימו תנאי אלה:
א
יעוד המבנה החדש ושטחי הבניה יהיו לפי התכניות
המפורטות שחלות במקו בתוספת שטחי הבניה האמורי
בתכנית זו.
ב
קווי הבניי של המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניי לפי
התכניות המפורטות שחלות במקו  .תותר בנית חנייה
תתקרקעית עד לגבול המגרש .למע הסר ספק ,הוראות
סעיפי ) 11.1.3א() 11.2 ,א( ו  11.3לתכנית העיקרית לעני
התרת חריגה של קווי הבני לא יחולו על המבנה החדש.
ג
הצגת פתרו חניה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה
המקומית.
ד
הגשת התכניות והמסמכי הבאי :
)(1
תכניות לעיצוב המבנה .תכנית כאמור תוכ
בהתא להוראות הבניה הקבועות בתכנית
מפורטת שחלה במקו .
)(2
תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה,
התשתיות של המבנה ,גדרות )א נדרשות( ,שטחי
גינו ,שבילי וכו'.
ה
עמידה בדרישות סעיפי  27 ,26בתכנית זו ,בשינויי
מתחייבי .
ו
הוראות סעי) זה לא יחולו על מבני שמיועדי לשימור
ומבני בעלי ער& היסטורי ואדריכלי.
על א) האמור בתכנית זו בעניי קווי בני ,המרווחי בי המבני
לאחר שיורחבו לא יקטנו מ  4מ' לצדדי ו  6מ' לאחור ,אלא א
מהנדס הועדה המקומית חיווה את דעתו כי נית לחרוג ממידות אלה
לצרכי הבלטת מבנה מעלית או כי נית לאשר קו בני ) 0אפס( לצד
ולא קיימת לכ& מניעה מטעמי תכנוניי ואדריכליי .
נוס) על האמור בסעיפי  14  13 ,11בדבר סוגי תוספות הבניה
המותרות ,תותר הקמת מעלית לכל אג) במבנה .תותר הבלטת מבנה
המעלית מעבר לקווי הבניי המותרי על פי התכנית המאושרת
החלה על המקו א יוכח כי לא נית להתקי את המעלית בתו&
קווי הבניי .תותר הקמת מעלית בתנאי אלה ג א אי חובת
התקנת מעלית על פי החוק.
על א) האמור לעיל ,א בתכנית מפורטת החלה על המבנה קיימת
הוראה בדבר התקנת מעלית ,תותר התקנתה על פי התכנית
המפורטת בלבד ולא על פי תכנית זו.
תנאי להיתר לתוספות בניה על פי האמור בסעיפי  14  11יהיה
הצגת פתרו חניה לשביעות רצונו של מהנדס הועדה המקומית.
פתרו החניה ייקח בחשבו את תוספת מקומות החניה הנדרשי על
פי די עקב תוספת הבניה והשלמת מקומות החניה א נגרעו
כתוצאה מתוספת הבניה.
א לא נית להסדיר את מספר מקומות החניה הנדרשי על פי די
במגרש ,תהא הועדה המקומית רשאית להתיר הסדרת מקומות חניה
מחו( לשטח המגרש ,א נוכחה כי התקנת מקומות חניה בתו&
המגרש אינה אפשרית מסיבות תכנוניות ,אדריכליות ואחרות.
הועדה המקומית תהא רשאית להתנות מת ההיתר בהשתתפות
הנהני מההיתר בהסדרת של מקומות חניה במקומות שיותקנו
לש כ& בשכונה במרחק סביר ,כמפורט בתוספת לתקנות התכנו
והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג  .1983
 18.1תוספת הבניה תעוצב ותתוכנ בצורה מתואמת ע המבנה
הקיי כמכלול אחד .חזיתות המבנה ישופצו בהתא
להוראות מהנדס הועדה המקומית.
תכנית לעיצוב המבנה ולשיפוצו תכלול את כל שטח המגרש
כולל שיפור וחידוש גדרות או הסרת לפי הצור&.
 18.2א תכנית מפורטת החלה על המבנה קובעת הוראות
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שינוי מס' 1
מבני לשימור
ומבני בעלי ער'
היסטורי
ואדריכלי

19

זכויות בניה
לחיזוק בלבד

20

פרק ג':

מפורשות לגבי עיצוב הגג )כגו גג משופע( יחולו הוראותיה
על גג הקומה הנוספת ,אלא א קבע מהנדס הועדה
המקומית אחרת.
א אי בתכנית המפורטת החלה על המבנה הוראה מפורשת
לגבי עיצוב הגג ,תתיר הועדה המקומית ,על פי חוות דעתו
של מהנדס הועדה המקומית ,הקמת קומה נוספת ,באופ
שתתאי לבנייני קיימי ברחוב ו/או בסביבה הקרובה.
אי באמור לעיל כדי לגרוע מהוראות סעיפי  11ו 13
לתכנית זו.
 19.1לא תותר תוספת בניה על פי האמור בתכנית זו במבני
לשימור א התוספת המוצעת ,על פי תכנית זו ,אינה
מתיישבת ע הוראות התכנית החלה על המבנה לשימור או
ע התנאי שנקבעו לשימור על פי סעי)  78לחוק.
 19.2ועדה מקומית ,לאחר ששמעה את חוות דעתו של מהנדס
הועדה המקומית ,רשאית להתיר תוספת בניה ,על פי האמור
בתכנית זו ,במבנה בעל ער& אדריכלי מיוחד או בעל ער&
היסטורי שאינו מבנה לשימור ,א שוכנעה כי אי בתוספת
המוצעת כדי לפגוע בער& האדריכלי או ההיסטורי
האמורי .
זכויות הבניה על פי תכנית זו ,מותנות בחיזוק מבני אליה ה
מתווספות כנגד רעידות אדמה ,וה אינ ניתנות להעברה או לניצול
לכל מטרה אחרת.

שיקול דעת מוסד תכנו ושמירת זכותו

שיקול דעת
הועדה המקומית
למת היתר
לתוספות בניה

21

שינוי מס' 2
שמירת זכות
הועדה המקומית
לסרב לתת היתר

22

תכנית מפורטת
לחיזוק מבני

23

אי החלת תכנית
זו בתחו חלקי
ממרחב התכנו
המקומי

24

ועדה מקומית רשאית להתיר תוספות בניה על פי תכנית זו לאחר
ששקלה:
 21.1אילו תוספות בניה ושילוב ביניה מתאימי לכל מבנה על פי
תנאי הבניי ,המקו והסביבה ,בהתא לעקרונות המנחי
המוצגי בנספח מס' .1
 21.2הונחה דעתה ,בי השאר ,לגבי פתרו חניה ,תכנית לעיצוב
המבנה ושיפוצו על פי סעיפי  17ו  18בהתאמה ולגבי
יכולת העמידה של התשתיות הקיימות בתוספת הבניה
המוצעת.
 21.3א המבנה נמצא במרחק הקט מ  300מטר מקו החו),
תבח השפעת תוספות בניה או הריסת מבנה והקמתו
מחדש על הסביבה החופית.
אי באמור בתכנית זו כדי לשלול מסמכותה של הועדה המקומית
לסרב לתת היתר לבניה הכרו& בתוספת זכויות בניה על פי סעיפי
 14  11א מצאה מטעמי מיוחדי הנובעי משיקולי תכנוניי ,
או אדריכליי  ,נופיי  ,כושר נשיאה של תשתיות במגרש ,כי יש
לסרב לבקשה להיתר ובלבד שלא תסרב להיתר לחיזוק מבנה שאי
עימו תוספת זכויות בניה .הועדה המקומית תפרט בכתב את
הטעמי המיוחדי לסירוב כאמור.
שוכנע מוסד תכנו כי בשל התנאי הייחודיי של ישוב או חלקי
ממנו נדרש להתאי את הוראות תכנית זו לתנאי הייחודיי הנ"ל,
יהיה מוסמ& לאשר תכנית מפורטת שמטרתה חיזוק מבני כנגד
רעידות אדמה ,על פי הוראות תכנית זו וכמפורט להל:
בתכנית מפורטת כאמור נית לקבוע כי יחולו בתחומה רק חלק
מהוראות תכנית זו ,או לקבוע הוראות שונות מהקבוע בתכנית זו
בענייני המפורטי להל :שטחי בניה ,יחידות דיור ,גובה בניה ,קווי
בניי ,עיצוב אדריכלי ותקני חניה.
מקו בו התקיימו תנאי על פי סעי)  23לעיל וטר אושרה תכנית
לפיו ,תהא הועדה המקומית רשאית לקבל החלטה בדבר הכנתה של
תכנית לפי סעי)  77לחוק וזאת מטעמי מיוחדי הנובעי
משיקולי תכנוניי או אדריכליי  ,נופיי  ,כושר נשיאה של
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שירותי ותשתיות בשכונה או ברובע ,וכ לקבוע ,לפי סעי)  78לחוק
תנאי למת היתרי  ,בכל הנוגע לתוספת שטחי הבניה ,ברמה של
תכנית זו לרבות איסור על מת תוספת שטחי כאמור וזאת
בחלקי מתחו מרחב התכנו המקומי ,אול ההחלטה לא תיכנס
לתוק) אלא א התקיימו כל התנאי הבאי :
 24.1החלטת הועדה תתייחס לתחומי מוגדרי והיא תלווה
בהנמקה לאיתחולת הוראות התכנית בשטחי אלה.
 24.2כוונת הועדה להחליט ונימוקיה יפורסמו בדר& שבה
מתפרסמת הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ,למעט
פרסו ברשומות ,ותינת הזדמנות לכל מי שרואה עצמו
נפגע להגיש התנגדות להחלטה במועד שתקבע הועדה ,ובלבד
שלא יפחת מ  30ימי .
 24.3הועדה המקומית שמעה את המתנגדי להחלטה ,והודיעה
למתנגדי את החלטתה; הרואה עצמו נפגע מהחלטת
הועדה המקומית לפי סעי) זה ,רשאי לערור לועדת הערר
ויחולו וזאת בהתא להוראות סעי) ) 78ב'( לחוק.
 24.4לאחר שמיעת התנגדויות והחלטה בה ,כאמור בפסקה ,24.3
פורסמה הודעה בדר& האמורה בפסקה .24.2
 24.5תוקפה של החלטה לפי סעי) זה יהיה בהתא לקבוע בסעי)
 78לחוק.
 24.6במקו בו לא אושרה תכנית כאמור בסעי)  23או שלא
נתקבלה החלטה כאמור בסעי) זה ,יחייבו הוראות תכנית
זו.

פרק ד':

תנאי להיתר בניה

תנאי להגשת
תכניות להיתר

25

השלכות מחו)
לתחומי המגרש

26

יידוע הציבור

27

פרק ה':
דיווח ועדכו

תנאי להיתר לתוספת בניה על פי תכנית זו ,בנוס) לאמור בסעי) 9
ובנוס) לכל מסמ& הנדרש לפי תקנות התכנו והבניה ,יהא הגשת
התכניות והמסמכי הבאי :
 25.1תכניות לעיצוב החזיתות והגגות של המבנה תו& שילוב
התוספת ,כולל חומרי גמר וצבע.
 25.2תכנית פיתוח של המגרש כולל שטחי חניה במגרש )א
קיימי או מתוכנני ( ,התשתיות של המבנה ,גדרות )א
נדרשות( ,שטחי גינו ,שבילי וכד'.
במקו שיש לתוספות הבניה לרבות לתוספת יחידות דיור ,השלכות
מעבר לתחומי המגרש ,רשאי מהנדס הועדה המקומית לדרוש
תכניות ודו"חות כתובי  ,שישמשו כבסיס להחלטתו בכל מקרה
שנדרשת חוות דעתו ,בנושאי המתייחסי להשתלבות תוספת
הבניה ע הרחוב והסביבה ,לשירותי השכונתיי  ,לתשתיות של
המבנה ושל השכונה ,לנגישות רכב והולכי רגל ,למניעת מטרדי
לבנייני סמוכי  ,לשמירה על שטחי ציבוריי פתוחי .
לא יותרו תוספות בניה על פי האמור בסעיפי  ,14 ,13 ,12 ,11ו 16
אלא א פורסמה הודעה על כ& וניתנה לכל בעל עניי הזדמנות
להעיר את הערותיו בפני הועדה המקומית בתו& המועד שייקבע
וטר מת החלטה בעניי .דרכי הפרסו  ,שמיעת ההערות וההחלטה
בבקשה להיתר ייעשו בדומה לקבוע בסעי)  149לחוק.

מעקב ועדכו התכנית
28

28.1

מוסד תכנו שהוציא היתרי על פי תכנית זו ,ידווח בתחילת
כל שנה למתכנ המחוז על מספר ההיתרי שניתנו בשנה
שקדמה למועד הדיווח.
בתו חמש שני מיו אישור תכנית זו ,יעבירו מתכנני
המחוזות למינהל התכנו שבמשרד הפני דו"ח מרוכז על
היתרי הבניה שניתנו בתחו כל אחד ממרחבי התכנו
המקומיי שבמחוז  .הדו"ח יכלול בי השאר:
א התייחסות למספר הבקשות שהוגשו ,מספר הבקשות
שאושרו ומספר ההיתרי שבוצעו בפועל.
נוסח משולב
פברואר 2010
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תוק* התכנית

29

ב מספר יחידות הדיור שחוזקו ,מספר יחידות הדיור
שהורחבו ומספר יחידות הדיור שנוספו מכוח תכנית זו.
 28.2מוסד תכנו שאישר תכנית על פי האמור בסעי)  ,23ידווח על
כ& למינהל התכנו שבמשרד הפני .
 28.3לקראת תו חמש שני מיו אישורה של תכנית זו ,יגיש
מינהל התכנו למועצה הארצית דו"ח מרוכז שבו ייכללו
הנתוני שהתקבלו על פי סעיפי קטני  28.1ו .28.2
המועצה הארצית תבח ,בי השאר ,לאור הנתוני שהוגשו
לה ,את הצור& לערו& שינויי בתכנית זו.
תוק) התכנית הוא ל  5שני מיו אישורה ,אלא א החליטה
המועצה הארצית להארי& את תוקפה לתקופה או לתקופות נוספות
מפע לפע  ,ובלבד שמש& כל הארכה לא יעלה על  5שני .

נוסח משולב
פברואר 2010
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