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פרוטוקול ועדת המישנה לתכנו ולבניה מספר  201407תארי16/07/2014 :
בעלי עניי
מבקש
ועדה המקומית לתכנו והבניה
מהות הבקשה
אישור הנחיות וסייגי לפי תקנה  3בתקנות התכנו והבניה )עבודות ומבני הפטורי מהיתר( התשע"ד 2014
מהל" דיו
מה"ע נות סקירה בפני חברי הועדה על מהות ההנחיות והסייגי! שצורפו לסדר היו!.
מסביר כי תפקידנו לייצר רשימת סייגי! ספציפיי! לועדה המקומית.
המידע יהיה מפורס! באתר האינטרנט.
במידת הצור יהיו עדכוני! בעתיד.
החלטות
הועדה המקומית דנה בתקנות הפטור מהיתר שפורסמו ואשר נכנסות לתוקפ ביו .1.8.2014
במסגרת סמכותה לפי תקנה )3א( ומתו" מגמה לשמור על שטחי פתוחי בעלי ערכיות ,על השטחי
הציבוריי ,ועל הצביו העירוני מחליטה הועדה על ההנחיות והסייגי כדלקמ:
כללי:
* הנחיות הועדה נועדו להבהיר ולהדגיש נושאי! מסויימי! ,בי א! פורטו בתכנית בני עיר
ובי א! לאו .באחריות המקי! לפעול על פי כל הוראות הדי החלות ,לרבות הוראות בתכניות,
היתרי בנייה וכל דבר חיקוק אחר.
* ככל שנקבע בהיתר בניה תק' מרכיב שאינו מחוייב בהיתר ,יהיו התנאי! למימושו כשאר תנאי
ההיתר.
* מודגש בזאת ,כי באחריות המבצע לבדוק בטר! ביצוע את כל נתוני התכנו  ,לרבות זכויות הבניה,
קווי הבניי  ,השימושי! המותרי! ,וכל שאר התנאי! על פי כל תכנית וכל די הקובעי! את המותר
והאסור בנכס.
סייג לתקנה ) 5א( ( גדר וקיר תומ":
הפטור אינו חל על גדר וקיר תומ" בחזית הפונה לייעודי הקרקע הבאי:
* שטח ציבור כלשהו ) לרבות דר ,שביל ,שצ"פ ,שב"צ ,חניה ,מתק תשתית וכיו"ב.
* שטח בייעוד מסחרי.
* שטח פרטי פתוח לסוגיו ,לרבות שטח ספורט.
פרטי גדר שתוק! יהיו בהתא! לנספח שיצור'.
סייג לתקנה ) 7א( ( גדר בשטח חקלאי:
 .1הפטור אינו חל במקרי! הבאי!:
* השטח מיועד לג לאומי בתכנית מתאר מחוזית או בשוליו.
* השטח מיועד לאזור נופש מטרופוליני בתכנית מתאר מחוזית או בשוליו.
* השטח מיועד לנחל וסביבותיו על פי תכנית מתאר מחוזית.
 .2גדר בשטח חקלאי אחר )שאינו ג לאומי ,נופש מטרופוליני ,נחל וסביבותיו(
תהיה גדר רשת בלבד.
 .3אי בסייגי! אלו כדי לפגוע בסמכויות שהוקנו שבסעיפי! אחרי! בתקנות אלו.
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סייג לתקנה ) 11א( ( גגו סככת צל:
* גגוני! וסככות במרכז העיר )רח' ויצמ והסכומי! לו( יהיו בהתאמה להנחיות
עיצוב המיוחדות לרחוב.
* בתחו! תכנית נס 131/על שינוייה )גבעת האהבה( ,לא תותר הקמת כל גגו  ,או
סככה אלא בהתא! להוראות העיצוב של התכנית ובהיתר בניה.
* במגרש המיועד למגורי! ,לא יותרו סככה או גגו בשטח העולה על  20מ"ר.
סייג לתקנה ) 11א( ) ( (1גגו בולט מקיר מבנה:
הפטור אינו חל על גגו או סוכ הבולט מקיר ושטחו עולה על  10מ"ר.
סייג לתקנה  ( 12מצללה:
הפטור אינו חל בתחו! תכנית נס 131/על שינוייה )גבעת האהבה(.
סייג לתקנה  ( 14שלט:
* שילוט אינו פטור מאישור ועמידה בהנחיות ועדת השילוט העירונית ,בהתא! לחוקי העזר
נוגעי! לעניי )יש לברר מראש מה ה ההנחיות מול אג' שפ"ע(.
* הצבת שילוט בכל מידה שאינו צמוד לחזית המבנה מחוייב בבדיקה של מהנדס מבני! מטעמו
של המציב.
סייג לתקנה  ( 20החלפת רכיבי בבניי:
דיווח על החלפת רכיבי! בבניי יהיה בליווי חוות דעת של מהנדס מבני! כי אי בפעולה המבוצעת
כדי לפגוע ביציבות המבנה או חלקי! ממנו.
סייג לתקנה ) 21ג( ( החלפת מיכל גז נייח תת קרקעי:
תיאו! הביצוע ייעשה מול מחלקת התשתיות בעירייה.
סייג לתקנה ) 22א( ( מבני טכניי:
יודגש כי הפטור חל בשטח שייעודו למתק תשתיות בלבד.
סייג לתקנה ) 25א( ( מבנה זמני:
לא יוקמו מבני! זמניי! בשטחי! חקלאיי! לתקופה העולה על שבוע.
* בשטחי שאינ חקלאיי:
לא יוקמו בלא היתר מבני! זמניי! שנועדו לשימושי! הבאי!:
מגורי! ,פעילות מסחרית ,אחסנה ,חנייה ,מתקני! טכניי!.
* בשטח המיועד למגורי:
לא תותר הקמת מכולה זמנית אלא במסגרת אתר בניה שאושר בהיתר.
למעט באתרי בנייה שאושרו בהיתר ,על מבנה זמני יימסר דיווח למחלקת הפיקוח
על הבניה כדלקמ :
 .1דיווח שבוע לפני הצבתו ) תימסר הודעה על הכוונה להציב את המבנה.
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 .2תו שבוע מיו! הצבתו של המבנה כולל צילו.
 .3בכל  1בחודש בתקופה בה עומד המבנה הזמני.
 .4שבוע לפני פינויו של המבנה הזמני ) הודעה על הכוונה לפנות את המבנה.
 .5תו שבוע לאחר פינויו של המבנה הזמני כולל צילו.
בתו! פינוי המבנה הזמני יישוב המצב בשטח הנדו לקדמותו.
סייג לתקנה  ( 26סגירה עונתית:
* "סגירת חור'" ) שאינה חורגת אל תו שטח בייעוד ציבורי ובתנאי שאינה חוסמת מעבר ציבורי.
* באחריות המקי! לוודא עמידה בכל תקנות הבטיחות ,לרבות אישור כיבוי אש.
סייג לתקנה ) 27א( ( עבודות זמניות:
בתו! כל עבודה זמנית יחוייב המבצע להחזיר את המצב לקדמותו.
סייג לתקנה ) 28א( ( מנהרה חקלאית ורשת צל:
הפטור אינו חל בבניה בשטח חקלאי במקרי! הבאי!:
* השטח מיועד לג לאומי בתכנית מתאר מחוזית או בשוליו.
* השטח מיועד לאזור נופש מטרופוליני בתכנית מתארת מחוזית או בשוליו.
* השטח מיועד לנחל וסביבותיו ,על פי תכנית מתאר מחוזית.
סייג לתקנה  ( 29מחס:
הפטור איננו חל על מחס על פני הקרקע בבנייה רוויה
)למעט בחצר של דירת ג (.
הרחבה לתקנה ) 29ד( ( סייג למחס:
לא יוק! מחס בשטח המיועד בהיתר לחניה ,ולא יוצב במרפסת מקורה ולא מקורה
בחזית קדמית או חזית נצפית משטח ציבורי ,אלא א! הותר במפורש בתכנית או
בהנחיות המרחביות.
סייג לתקנה  ( 30מבנה לשומר:
מבנה לשומר לא יוק! במגרשי! המיועדי! למגורי!.
סייג לתקנה ) 31א( ( ריצו חצר ,הקמת מסלעה ועבודות פיתוח:
בשטח חקלאי ) לא יבוצעו עבודות פיתוח שלא לצרכי השימוש החקלאי בקרקע.
נכחו:
יו"ר הועדה.
עמוס לוגסי )
סמדר אהרוני ) חברת ועדה.
חבר ועדה
ליר יגודה )
יהודה חיימובי ) /חבר ועדה
הוחלט פה אחד.
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))))))))))))))))))))))
עמוס לוגסי
יו"ר ועדת מישנה
מקומית
לתכנו ובניה

)))))))))))))))))))))))))))
קיריל קוזיול
מהנדס הועדה

הישיבה התקיימה בלשכת מהנדס העיר ,רח' הבני  ,9נס(ציונה
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