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העיר   של  להתפתחות  תכנית המהווה את המסגרת התכנונית  הינה  שמש  לבית  הכוללנית  תכנית המתאר 

קרובים. התכנית הינה כלי עבודה תכנוני אשר נותנת מסגרת להיבטי התכנון השונים  בית שמש בעשורים ה

התכנון  בעי תהליך  בסוף  התכנית  של  אישורה  בה.  הפיתוח  ואופן  העיר  של  התכנוני  השלד  הגדרת  תוך  ר 

 יאפשר העברת סמכויות תכנון לועדה המקומית בהתאם לחוק. 

 

כ כיום  מונה  שמש  בית  ו   130,000-העיר  המתאר  תושבים  תכנית  משמעותית.  פיתוח  בתנופת  נמצאת 

תושבים וזאת בהתאם למדיניות הממשלה וכן    360,000ות של  הכוללנית של בית שמש, קובעת יעד התפתח

 יעדי פיתוח של שטחי תעסוקה, מסחר ותעשייה אשר יאפשרו צמיחה, שגשוג וחוסן לעיר.

 

 .  ית לעיר הוותיקהמדיניות להתחדשות עירונמסמך   כחלק מתכנית המתאר גובש

 .  ת לפיתוח בהתאם לצורך העירוניחיזוק השכונות הוותיקות וקביעת מדיניו  המדיניות הינהמטרתה של 

התחדשות עירונית אליה המדיניות מכוונת כוללת בתוכה להתחדשות המרחב הפרטי באמצעות  תכניות  

 רחב הציבורי.  לצד התחדשות המ ,, ויוזמות נקודתיות38במסגרת פינוי בינוי, תמ''א 

 

יכונים שנבנו במסגרת גלי העלייה  יר הוותיקה ישנו מנעד רחב של טיפוסי בינוי מבתים צמודי קרקע, שעב

 וכלה בבנייה רוויה.    70 – 60בשנות 
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ל השטח  כל  את  חילקה  התכנית  מתחמים    21-התכנית  מובהקים.  וזהות  אופי  מגמות  את  סקרה  בעלי 

הצפויות   ניתוח  והפיתוח  של פרטנ לאחר  מתחם    י  בין  הכל  הבדלה  צורך  נערכה  יש  בהם  מתחמים 

 . יש מעט צורך בהתערבו אם בכללבריאים בהם   לצד מתחמים משמעותית להתחדשות 

 

צירי   לאורך  מתע''ן  צירי  פיתוח  על  מתבססת  לכמות    6-ו  5התכנית  הגבוהים  הביקושים  על  לענות  כדי 

מפורטות    לתכניות  קובעת  כך  ולשם  הצפויות.  הצורך  הנסיעות  יספקו את  לרחובות אשר  מינימלי  רוחב 

חשיבוהתנועתי.   את  זיהתה  התכנית  המבנוסף,  הנופי  ת  העיר  בט  ממבנה  לנכון    הוותיקה הנגזר  ומצאה 

 .   להעצים פיתוח באזור הרכסים תוך שמירת פיתוח מתון יותר בעמקים

 

ל גבוהות  פיתוח  עותמות  מכוון  התכנית  השלד  הדרכים  לרשת  הצמודים  צירים  מרקמים   ) )     5,6מרכזית 

 : רמות 3-ל ולקו עוצמות פיתוחח  , ות במבני משיכונים. לצורך מימוש הרעיון התכנוניוהתחדש

   בניה מרקמית ובניה גבוהה –עוצמת פיתוח גבוהה  –אדום              

 קומות  5-9המאופיינת ב  -רמת פיתוח בינונית  –צהוב  

 ות קומ  5עד בינוי   –רמת פיתוח נמוכה  –כחול  

  

 ניתנו הוראות לכל מתחם המפרטות רמת הפיתוח והצרכים המתחמיים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חלק ממסמכיה הסטטוטוריים.  ורקע לתוכנית ואינ והההסבר מהו ף ד     
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 מסמכי התוכנית  1.7

 מספר גיליונות מספר עמודים קנ"מ  ה תחול סוג המסמך
עריכת   תאריך 

 המסמך
 רמאש גורם עורך המסמך

עוצמות   תשריט 

 פיתוח 
 מנחה   •

 

  מיכאל וינד      1:2,500

הוראות  

 התוכנית 
 מנחה   •

 

 ל''ר 

 

  מיכאל וינד     

תשריט  

לצורך   הפקעות 

 הרחבת דרכים 

 מנחה   •

 

1:2,500    --  

לצרכי   פרוגרמה 

 ציבור וכלכלה  
  --    ל''ר  רקע •
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 מקצוע מטעמו  בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התוכנית ובעלי 1.8

 

 עורך התכנית ובעלי מקצוע מטעמו 1.8.4

 
  / מקצוע 

 תואר 

פרטי   שם 

 ומשפחה 
                                                                                                                                                                                                                                                           מספר זהות                                                                                                           

מספר  

 יון רש

שם תאגיד/  

רשות   שם 

 מקומית 

מס'  

 תאגיד
 דוא"ל  ס פק סלולרי טלפון כתובת 

 עורך ראשי  •

 

          מיכאל וינד  אדריכל  

          משה לייבוביץ  מהנדס   תנועה   •

פרוגרמה   •

 וכלכלה  

           רן חקלאי  

 

 לאורך. נא למחוק הערה זו לפני הגשה)  (נא לא לצמצם כאן שורות. הגדרת העמוד במקטע זה היא לרוחב, ומהעמוד הבא היא 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 24/05/2021  18 מתוך 6 עמוד
 
 

6 

 וכנית הגדרות בת 1.9

יהא לכל מונח מהמונחים המפורטים להלן הפרוש המופיע בצד ההגדרה, אלא    ית זובתוכנ

 אם כן משתמע אחרת מהוראות התוכנית או מהקשר הדברים.
 

 מונח הגדרת מונח 

  

  

 

לו המ  נודעת  זו, תהיה  לו בחוק התכנון כל מונח אשר לא הוגדר בתוכנית  שמעות הנתונה 

") או בתקנות שהותקנו מכוחו, וזאת בהיעדר כוונה  (להלן "החוק  1965  –והבניה התשכ"ה  

 אחרת משתמעת. 
 

 מטרת התוכנית ועיקרי הוראותיה .2

 

 מטרת התוכנית  2.1

 

 

 עיקרי הוראות התוכנית  2.2

 חלוקה למתחמי פיתוח עקרוניים  . 1

 למתחמי הפיתוח וח פיתהעוצמות טווח קביעת . 2

 ובמתחמים בכלל יסטורית בפרט  י העיר הה חבברלתכניות מפורטות  . מתן הנחיות3

 בדגש על התשתית לתחבורה ציבורית דרכים הנחיות להרחבת מערכת ה .4

 . קביעת הנחיות לפרוגרמה לצרכי ציבור 4

 

 

 עוצמות פיתוח         3

 שטחים פתוחים חפים מבינוי  3.1
בתשריט   יותר    –סימון  אלו  בשטחים  נופיבעיקר  ירוק  לאפשר פיתוח  ניתן  דלילה   ,  או    בניה  קיוסק  כגון 

 טובת התמיכה בחוויות הפנאי השטחים אלו. מלתחות ל
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 עוצמת בינוי נמוכה   3.2
   כחול –סימון בתשריט 

 קומות   5בשטחים אלו יותר פיתוח עד 

 

 עוצמת בינוי בינונית  3.3
 צהוב  –סימון בתשריט 

 קומות  9אלו יותר פיתוח עד בשטחים 

 

   עוצמת בינוי גבוהה  3.4
 אדום  –שריט סימון בת

 . יש להימנע מפיתוח הנסמך על בניה גבוהה בלבד. עירוב בניה גבוהה ומרקמיתבשטחים אלו יותר 
 

 עוצמת בינוי בינונית גבוהה  3.5
 צהוב "זברה" אדום/  –סימון בתשריט 

קמיים  משטחי המגורים יתוכננו במבנים מר  35%. לפחות  מרקמיתעירוב בניה גבוהה ובשטחים אלו יותר  
 קומות  12עד 

 

 

 

 מתחמי התייחסות  4

 

 הוותיקים   – 1מתחם  4.1
 הוראות  4.1.1  

 לא לעבות מעבר למותר לפי התכנית התקפה, ומעבר לתוספת דיורית לפי התקנות.   .א

זכויות באופן מש .ב ניתן לעבות  המערב בניה    מעותי ולהציע בינויבמגרשים הגובלים ברחוב הרצל 

 רק''ל  \ תח''צציר  ההולם גבוהה ומרקמית באופן

יש לעודד  בסמטת דם המכבים ישנו מבנה עם הבינוי המקורי בבעלות עמידר, המבנה סגור ונטוש,   .ג

 תוך שימורו ו/או שילובו בפיתוח בעל אופי ציבורי. ציבור השמשת המבנה לצרכי 

פרשת  התכנית מציעה השצ''פ,  כבפועל  המשמש  למגורים    בייעודמגרש    קייםלאורך ציר העלייה   .ד

 יבוי זכויות משמעותי לאורך רח' העלייה. ל מגרש זה כשצ"פ בתמורה לעחלקו ש
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 רמב''ם  – 2מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 יש להבדיל את אזורי העיבוי במתחם לשטח הגובל ברחוב רמב"ם לעומת שאר השטחים. .א

משמעותית    וספת זכויות הרחבה מידתית של חתך הרחוב כתנאי לת  לייצר רמב"ם יש  רח'  לאורך   .ב

כלפי    0-שים גובלים לטובת שיתוף תשתיות ומדיניות קו קומות. יש לעודד איחוד מגר  5-החורגת מ

 הרחוב לטובת הרחבת זכות הדרך.

גובה  הבשאר מגרשי המגורים   .ג שורת הבינוי  קומות אשר יכול לכלל דיור מיוחד מלבד    5בינוי עד 

 התכנון אשר יוצע צפונית למתחם.היבחן עפ"י  האחרונה כלפי אזור התעשייה אשר צריכה ל 

חטיבות הקרקע שסומנו מצפון לרח' הגלעד נועדו להרחבת הדרך על מנת שיאפשר את המשך חתך   .ד

 הרחוב של רח' הרצל בד בבד להעצמת זכויות במגרשים אלו. 

 

 

 מרכז הרצל    – 3מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

ניצול מיטבי של השטחים הנפסדים  הניתן לטוב  יש לעודד התחדשות במנות שטח גדולות ככל .א ת 

 ם נכון של הבניה הגבוה לעומת המרקמית במרחב. בין המבנים ומיקו

הליך   .ב במימוש  גמישות  לטובת  וציבוריים  סחירים  יעודים  להצריח  האפשרות  את  לשקול  יש 

 טחי ציבור משמעותית במתחם היכולה לעודד הליך זה. ההתחדשות ובשל הימצאות תשתית ש

לאורך ציר הרצל הכולל עירוב שימושים ותמהיל טיפוסי בינוי אשר    וח איכותי וחי כוון לפית ל  יש .ג

 אינם נשענים רק על בניה גבוהה. 

 יש לעודד את ריכוז הבניה הגבוהה ביותר במתחם לחלק הגבוה בצפון המתחם.  .ד

הניתן   .ה ממהל,  ככל  להימנע  ימניש  אשר  באופן  גובלים  שטחים  מחריגים  אשר  התחדשות  ע  כי 

ולעודד התחדשות בו זמנית הן כלפיהתחדשות ב  יש להעדיף  והן    עתיד, לטובת העניין  רח' הרצל 

 כלפי רח' קרן היסוד (הרחוב המקביל לרח' הרצל).

לטובת הרח .ו הנאה  זיקות  לנצל  גם  ניתן  לרחוב הרצל,  דרך  זכות  תידרש הרחבת  פרויקט  בת  בכל 

 מדרכות  

 

 

 

 שבע הפסגות – 4מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  
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ושימור  חם  המת .א המתחם  של  חיזוקו  המשך  את  לוודא  בה  תכנוני  מהלך  כל  ועל  היטב  מתפקד 

 הערכים הטובים בו. 

מגורים   .ב שבין השטחים המוטים  ההדדית  לבחון את ההשפעה  יש  זכויות  תוספת  ותישקל  במידה 

 לשטחי המסחר והתעסוקה. 

 לאפשר תוספת זכויות מגורים ותעסוקה בשטח הקניון.   מומלץ .ג

ה במרכזי חניה אשר תשמש בו זמנית את כלל השימושים. יש לבחון  פת תשתית חנילעודד תוס  שי .ד

 שילוב שצ"פ מעל חניה תת קרקעית ציבורית במגרש הציבורי ממזרח למרכז נעימי. 

פתרונ  .ה מתן  תוך  הקיימים  במבנים  דיור  שטחי  תוספת  לשקול  החניה  ניתן  במרכזי  חניה  ות 

 . המוזכרים

לאור .ו משמעותי  הרצלעיבוי  המשך  ב  ך  גבוהה  בניה  כולל  גלעד)  ל(רח'  אקלימיות  בכפוף  דיקות 

 . ואיחוד מגרשים

ניתן לשנות לבניה רוויה תוך איחוד מזערי של לפחות   .ז את שורות המגרשים מזרחית לרחוב סיני 

 אשכול  שלושה מגרשים. התכנון ייצר שבילים חוצים לרח' לוי

ך על מנת שיאפשר את המשך חתך  להרחבת הדר  חטיבות הקרקע שסומנו מצפון לרח' הגלעד נועדו .ח

 להעצמת זכויות במגרשים אלו. הרחוב של רח' הרצל בד בבד 

 

 קנה הבושם  – 5מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

הב .א לא  אשר  העירוניים  השימושים  מרכיבי  את  לאזן  לשאוף  במקום  ההתחדשות  פעולת  שילו  על 

 עצים, ספסלים ותאורה בסיסי כגון  במתחם כגון מוסדות ציבור ראויים, מרחב ציבורי 

הציבורי   .ב המרחב  שדרוג  על  בדגש  היעודים  יחס  את  מחדש  שתאזן  למתחם  תכנית  לקדם  מומלץ 

 ויצירת תשתית שטחים פתוחים ואיכותיים ומוסדות ציבור במבני קבע 

כ .ג אשר  זאב  בן  שדרות  וקצה  אשכול  ציר  יאפשרו  השמשת  ציבורית  תחבורה  מוטי  תנועה  צירי 

 ים לחידוש המרחב הציבורי הגובל  הפניית משאב 

 המרת חלק משטחי השפ"פ שמשמשים לחניות עיליות  לשצ"פ על חשבון תקן חניה מופחת  .ד

 הוספת שטחי מסחר מתחת חניונים עיליים ברח' בן איש חי/רוזנר  .ה

 לוי אשכול לבינוי משמעותי על שטח מסוף האוטובוסים מזרחית   .ו

ם  יש לבחון המרת קומות במפלס לוי אשכול לשימושים פעילים במקביל להוספת קומות למגורי .ז

 מ' ממפלס אשכול. 29עד גובה  

ופינוי   .ח אצירת  כגון  מגורים  שאינם  לשימושים  השירות  תשתית  של  הסדרה  לכלול  התוספת  על 

 אשפה למסחר 

 

 

 

 

 הנשיא  - 6מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  
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 ות למתחם אשר יסייעו להגדיר את ממשק הבינוי לרחוב חיות מרחבינעריכת ה  .א

לאפשר איחוד מגרשים גובלים אך להגביל את האיחוד עד לאפשרות של יצירת חניה תת קרקעית   .ב

 מגרשים גובלים. 3-משותפת לבניין ובאופן כללי לא יותר מ

משמעות .ג לציפוף  מקום  יש  הנשיא  לרח'  וצפונית  הזיתים  עמק  לרח'  היותו   י מזרחית  גובל    בשל 

חטיבת   לציפוף  תנאי  במערב.  המרקם  המשך  על  לרעה  להשפיע  צפוי  ואיננו  נמוך  מוסדי  בשטח 

קרקע זאת הינה הרחבת זכות הדרך, הפרשת קרקע לצרכי ציבור ושיתוף/איחוד מגרשים מזערי  

 מגרשים גובלים. 4של 

 

 

 הגפן   - 7מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

יש  יש חשיבות גדולה לקידום תכנית להתחדשות עירונית,    י של המתחםזלאור מצבו החברתי והפי .א

 . לא צמודי דופן \במגרשי השלמה צמודי דופן  לשקול שימוש

 מצפון. ממתחמים סבירה שמירת  נצפות לתכלל הבינוי המוצע על  .ב

 . הסדרת ושמירה על שבילים מעבר בין רחוב הנשיא לפארק השבעה .ג

 

 היסטורי המרכז ה   – 8מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

שימושי   .א המציע  איכותי  עירוני  כמוקד  המקום  העצמת  על  דגש  מתן  תוך  אינטנסיבית  התחדשות 

 מסחר, תעסוקה, קהילה ופנאי סביב שטחים פתוחים איכותיים הנגישים לציבור 

 טחים פתוחים ציבוריים איכותיים ים ומעברים המאפשרים תנועה בתוך מתחם ולששמירה על ציר .ב

השי .ג להסתפק    30%לפחות     כלוליושים  מ תמהיל  לא  מקרה  ובכל  מגורים  שאינם  שימושים  של 

 בקומת הקרקע בלבד לספק את שימושים אלו 

   או מוסד להשכלה גבוהה יש לשקול שילוב שימוש פנאי כלל עירוני כגון בתי קולנוע  .ד

דופן    דציפוף משמעותי של רכיב המגורים תוך דגש על עירוב בניה גבוהה ומרקמית באופן המעוד .ה

 תית לרחובות הרצל ובן צבי איכו

 

 רמת הלח''י – 9מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

בשטח המתחם שאינו נכלל בתכנית רמת הלח''י יש לעודד ציפוף תוך הכוונת בינוי גבוה לדופן ציר   .א

 השבעה.  על תמהיל הבינוי לכלול שילוב של בניה מרקמית ובניה גבוהה  

הנחיות   .ב באמצעות  לחייב  צמומיש  שימוש  רחביות  לעשות  זכויות,  להוסיף  לא  שייבחרו  קרקע  די 

 באבן פרא ליצירת אחידות עיצובית 

במגרשים לאורך ציר השבעה, קומת קרקע בעלת שימושים פעילים תוך הפרשה מבונה של חלק   .ג

 מהשטח ליעוד ציבורי. 
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 ביאליק  - 10מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 בשטחים שאינם חלק מתכנית ביאליק נוי בינוי יניתן לעבות לקדם תכניות לפ  .א

 במגרשים לאורך ציר השבעה תידרש הפרשת קומה ציבורית פעילה  .ב

 .היתרים לתוספות בנייה נקודתיות   מומלץ לא לאפשר מתן .ג

 

 ביאליק קוטג'ים  – 11מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

   :שלושה מסלוליםאחד מלאפשר ציפוף ב .א

פעילות למפלס   וף בעוצמת בינוי גבוהה תוך הפניית חזיתות והשבעה ציפ בשטח בין רח' האלה: 1מסלול 

 רח' השבעה תוך שילוב שימושים שאינם מגורים. 

הקטן   –מגרשים  4דונם או  1-קומות תוך איחוד מגרשים שלא  יפחת מ 7ציפוף משמעותי של עד : 2מסלול 

 בניהם 

 מ"ר מרבי ללא תוספת חניה.   50עד שטח   תלכל יח"ד קיימת ניתן לאפשר תוספת יח"ד מישני: 3מסלול 

 

במגרשים הגובלים בתל בית שמש ניתן להציע שימושים תומכי תיירות תוך הקצאת הזכויות   .ב

 הנדרשת לטובת יוזמות לינה ואירוח ייחודיות. 

 

 

 

 בית ומנוחה – 12מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

ם לכך ולאור הצורך  יימת, בהתאקתכנית המתאר מקטינה את שטח בית הקברות לפי הקבורה ה .א

 הרב במוסדות ציבור מומלץ להסדיר את מבני הציבור שנבנו במתחם.  

בחלקו המזרחי של המתחם על השטח שנגרע מבית הקברות מומלץ להסדיר שביל ליצירת נגישות   .ב

 שמאופיינים באוכלוסייה חרדית.  5למתחם  13בין מתחם  
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 הבית ומנוח – 13מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 קומות   9ניתן לעבות את הבינוי עד   .א

הציר גובל בציר נת''צ עתידי וכיום חוצץ בין המגורים לציר שצ''פ שאינו מנוצל, אפשרי לנצל את   .ב

 השצ''פ להחלפת שטחים כדי ליצור ממשק בין ציר הנת''צ לתוך השכונה 

תוספות   .ג להסדיר  ניתן  ה  תכניתיהיה  לכל  צל  תכנית  הגשת  עקרונות  שומרהניין  בלאחר  על  ת 

 עיצוביים 

 

 

 נווה ספיר – 14מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 .קומות תוך יצירת דופן פעילה לבן זאב  10עיבוי עד לגובה   .א

 . הכניסה לרכבים תהיה מהכביש הפנימי .ב

  .לשקול מעבר תת''ק החוצה את כביש בן זאב או כל חיבור אחר המאפשר חיבור בטוח  .ג

 . גינת הכיס למגורים כדי לייצר שצ''פ איכותי יותר שטחים בין ימומלץ לבצע חילופ .ד

 

 

 

 

 אריה שיינפלד  – 15מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 שימור טיפוסי הבניה אשר בצפיפות נמוכה בדגש על חטיבת הגן/גג  .א

 לשמור על חטיבת השטח בייעוד ספורט ונופש כשטח לתכנון בעתיד.   .ב

 

 נופי אביב – 16מתחם  4.2
 תהוראו 4.2.1  

הגן/גג .א חטיבת  על  בדגש  נמוכה  בצפיפות  אשר  הבניה  טיפוסי  להוסיף  שימור  ניתן  אלו  למבנים   ,

על   עולה  שאינו  בשטח  יח"ד  תוספת  לטובת  אחת  תנאי    55קומה  חניה.  תוספת  ללא  וזאת  מ"ר  

הזכ במבנים  ולהוספת  יעודית  בניה  תוספת  לטובת  מרחביות  הנחיות  אישור  הינה  המוזכרות  יות 

 , השושן, החצב, החרצית, החבצלת והציפורן.רח' היסמיןב
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 .בינוי לאורך ציר התח"צ ניתן לעיבוי משמעותיבהתאם לסימון בנספח עוצמת הפיתוח,  .ב

השטחים הפתוחים הפונים לשדירה לבין הבינוי החדש באופן שיציע בינוי כלפי    תהצרחיש לעודד   .ג

 . הרחוב ושטחים פתוחים כלפי פנים השכונה

 

 רקיס הנ - 17חם תמ 4.2
 הוראות 4.2.1  

 פינוי בינוי מלא או חלקי בהתאם ליכולת הייזום תוך העדפה ותמרוץ למהלך גורף ככל הניתן  .א

גבוהים   .ב בניה  טיפוסי  בין  לשלב  יש  ולכן  גבוהה  ציפוף  אינטנסיביות  מכתיב  הקיים  יח"ד  היקף 

 .נהוומרקמים תוך שימוש בחתך בינוי מדורג ומיקום הבניה הגבוהה בתב 

(הצמוד לרחוב הרקפת)  ייעול   .ג וצמצום שטחי הדרכים תוך צירוף חלקו העליון של רחוב הנרקיס 

 לשטח המבונה תוך המרת השטח ליעוד ציבורי כגון מוסד ושצ"פ במקום אחר במתחם

 . יש לשקול דופן עירונית פעילה כלפי רח' הרקפת .ד

 .פתוחים מדרוםל לשטחים הבטיפוח ציר ירוק בין הרקפת לרח' הציפורן בשל הנגישות שתתק .ה

 

 גבעת שרת – 18מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 התחדשות וציפוף לשטחים הגובלים לשדרות הדקל  .א

 אפשרות לציפוף מתון לדו משפחתיים שבין הרקפת לנורית בחלקו המזרחי של המתחם .ב

 שימור טיפוסי הבניה בצפיפות נמוכה בדגש על חטיבת הגן/גג  .ג

 למגרשים המשמשים כתחנות בריאות  חר ותעסוקהסתוספת שימושים כגון מ  .ד

 ככל הניתן, הטמנת קווי חשמל .ה

 

 קרית אליעזר  – 19מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 באתר  הגובה הפרשימגדלי לניצול ניתן למקם בינוי  .א

 ככל האפשר למקם את הבינוי החדש לאורך ציר הדקל   .ב

 י להציע בינוי על ציר הדקל בור זאת כדילבצע חילופי שטחים בין מגורים לשצ''פ ומבני צ  מומלץ .ג

 

 גבעת סביון – 20מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 לשמר את הבינוי, צורת המגרשים, גובה וכ'ו.  .א

עולה על   .ב מ"ר  וזאת ללא תוספת    55ניתן להוסיף קומה אחת לטובת תוספת יח"ד בשטח שאינו 

 בת תוספת הבניה. רחביות לטומחניה. תנאי להוספת הזכויות המוזכרות הינה אישור הנחיות 

 . מ''ר ליח''ד 55שימושים שאינם למגורים עד ניתן להמיר שטח מגורים לטובת  .ג

 קומות עם עירוב שימושים  10במגרשים לאורך רחוב הדקל ניתן להציע אינטנסיביות גבוהה עד  .ד
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תו .ה להציע  ניתן  עד  ספבמגרש המסחרי  לפחות  קומות    15ת  שיכלול  באופן  שימושים    30%לעירוב 

 אינם מגורים. שימושים ש

 קשר בין המתחם לשביל ההקפי של בית שמש  יש לעודד  .ו

 

 מבואות בן זאב  – 21מתחם  4.2
 הוראות 4.2.1  

 יש לעודד קישוריות בין תל שמש והנוף כלפי מזרח ושימושי התיירות  .א

סיבי  נ יש להעתיק את יעוד השטח הפתוח המאושר על שד' בן גוריון ולמקם במקומם בינוי אינט .ב

 % מסך השטחים הבנויים 40, ניתן להכניס מגורים שלא יעלה על  ת בינוי גבוההבעוצמ

 

למחוק   נא  לרוחב.  היא  הבא  ומהעמוד  לאורך,  היא  כאן  עד  העמוד  הגדרת  שורות.  כאן  לצמצם  לא  (נא 

 הערה זו לפני הגשה) 
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 הוראות נוספות  .6

 הפקעות  .6.1
קיע שטח בהתאם לתשריט הפקעות דרכים, זאת  נדרשת להפ   יהגובלת בציר תנועה ראשכל תכנית מפורטת  

 תשתית תחבורה ציבורית בעל קיבולת גבוהה. כדי לאפשר מימוש 

 

 פרוגרמה לצרכי ציבור   .6.2
 .בתי ספר יח''ד נדרשת לתת מענה לצרכי ציבור בתחומה למעט  50כל תכנית המוסיפה מעל   .א

ם נדרשת לתת מענה לגני ילדים  יח''ד במתח  500או תוספת של  יח''ד    500תכנית המוסיפה מעל   .ב

 ומעונות יום בתחומה, צרכי ציבור נוספים יסופקו בעיבוי שטחי ציבור קיימים. 

 

   ה חני .6.3
ושיקוליים   .א תכנונייים  אילוצי  היעד,  אוכלוסיית  מאפייני  לאור  חנייה  תקן  הפחתת  לשקול  ניתן 

 כלכליים.  

 . עת המתע''ןומומלץ להפחית את התקן תכניות הנושקות לרצ  .ב

 ככל שיקודם תקן חניה בעיר התכנית תותאם לתקן.   .ג

 

 

 ביצוע התוכנית  .7

 שלבי ביצוע  7.1

 התנייה  תאור שלב  שלב מס' 

העיר    8,000תוספת   1 לתחום  יח"ד 

 ההיסטורית 

המוסדות  שטחי  של  הנשיאה  לכושר  מחודשת  בדיקה 

העיר   תובית  לרשות  העמודים  הפתוחים  והשטחים 

 הוותיקה. 
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