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 רקע:

ותוואי הקו  461מ' מדרך  200 –התכנית ממוקמת כ דונם.  34ינוי בינוי בשכונת קרית גיורא בשטח של מדובר בתכנית פ

כמו כן, במצב המאושר יח"ד.  308סה"כ . יח"ד במתחם ב' 120 –יח"ד במתחם א' ו  188 ישנןבמצב הקיים הסגול. 

בות ומרכז מסחרי בפינת הרחו שלושה שב"צים המשמשים עבור שני גני ילדים ומרכז יום לקשיש, קיים שצ"פ מרכזי

 .העצמאות והחצב

קומות הכרוך בפריצה של מגבלת הגובה. בנוסף מוצע  28( בבינוי של עד 4.7)מכפיל  יח"ד 1,428התכנון המוצע כולל 

חזית  מחבר את רחוב היסמין לרחוב החבצלת. כמו כן מוצעתהרחוב חדש ויצירת  ד' 3.2 של ד', שב"צ 4.5שצ"פ מרכזי 

 לאורך רחוב העצמאות. ומסד של בניה מרקמית מסחרית 

 

 עיקרי הדברים:

טיוטת מסמכי  .ה מאז הפגישה האחרונהתששנע העבודהאת באמצעות מצגת  והציגוות התכנון וצעורכת התכנית  .1

  תכנית הועלתה למערכת המקוונת וגם הועברה לקראת הישיבה.

מקודמים ע"י  1B-ו  1Aמתחמים מתחמי או"ח עצמאיים:  3ציינו כי מדובר בתכנית אחת הכוללת נציגי היזם  .2

כולל את המרכז המסחרי הקיים ונמצא בהליך מו"מ.  Bחתימות. מתחם  70%יש מעל  1Aקבוצת גבאי. במתחם 

 ות. חתימ 70%מקודם ע"י הכשרת היישוב ויש בו מעל  2מתחם 

הוצגו עקרונות התכנון וצוין כי מבקשים לבחון אפשרות של פניה שמאלה מרחוב יקותיאל אדם לרחוב  -תחבורה  .3

נציגת לשכת התכנון ציינה כי יש  הנושא מוטמע בתכנון העדכני של 'מהיר לעיר'.ין כי יהעצמאות. אדריכל העיר צ

 מ' לאורך רחוב העצמאות. 5מ' ברחובות הפנימיים ושל  3להבטיח רוחב מדרכה מינימלי של 

פנוי לחלחול במגרשים  15%פתרון הנגר מבוסס על השהייה בדריינבוקס בשטחי השצ"פ וכן על  - תשתיות .4

העצמאות ויוסף חיים, יועץ האם נלקח בחשבון בתכנון השקע האבסולוטי בפינת הרחובות  הסחירים. לשאלה

 כך שקיימת הראיה הכוללת.התשתיות ענה כי הוא מטפל גם במתחם המלבן 

הצללה נעשתה בדיקה בהתאם לשתי חלופות התכנון מבחינת משטר הרוחות לא נמצאו חריגות. בהיבט של  -סביבה  .5

 מבנים אשר חורגים מהקריטריונים. 4ן. לא נמצא שוני ביניהן. ע"פ המודל ישנם שקודמו בתחילת התכנו

לפיתוח מפלס הקרקע ויצירת צירי הליכה וקישוריות. כמו כן, בהיבט הנופי ציין המתכנן כי נעשתה עבודה  -נוף  .6

 במסגרת השצ"פ ובתחום השב"צ המוצע.  העצים לשימור נעשתה עבודה

שב"צ ושטחי רצפות לצרכי ציבור. מענה לבתי ספר יינתן מחוץ למתחם. מבחינת שצ"פ התכנית כוללת  –ה פרוגרמ .7

התכנון המוצע כולל שצ"פ מרכזי וכן שצ"פ משלים במגרש השב"צ. היות והפרוגראמה לצרכי ציבור לא הועברה 

 לפני הישיבה, נציגת לשכת התכנון ביקשה לבחון את הדברים בהמשך.

 

 



 

 

 :ההערותעיקרי 

אשר תכלול שלושה מתחמי או"ח כמפורט קודם במסגרת תכנית אחת מהמתחם  - ושלביותמתחמי או"ח  -

ואיפה קיימת תלות בין המתחמים.  מימוש של כל מתחם בנפרדלעיל. האתגר יהיה לבחון האם ניתן לאפשר 

 סוכם כי הנושא ייבחן ע"י היזם ועורכת התכנית.

בגלל החיבור המוצע מרחוב העצמאות למתחם ובגלל 'מהיר לעיר' יידרש תיאום עם משרד  – חבורהת -

התחבורה. יש להעביר את הבה"ת ללשכת התכנון והחומר יועבר להתייחסות יועצת התחבורה של לשכת 

יש לבחון בשנית את נושא החניה הפרטית תחת שטחי הציבור היות ופתרון התכנון ולנציגת משרד התחבורה. 

 ה אינו מקובל במחוז ת"א.ז

יש להעביר את הפרוגראמה שהוכנה לבחינה וכן לבחון את הקצאת שטחי הציבור גם בראיה  –שטחי ציבור  -

 של החלוקה למתחמים.

יש לבחון כיצד לעגן את הנושא במסמכי התכנית. כמו כן, לעמדת לשכת התכנון יש לבחון  –בניה מרקמית  -

 וב החצב. הנושא ייבחן לאחר השלמת הדו"ח הכלכלי. הנמכה של עוצמות הבניה לכיוון רח

 

  סיכום:

יועברו הערות לשכת התכנון והועדה המקומית לטיוטת המסמכים. לאחר הטמעת ההערות המסמכים יועברו 

 וייקבעו פגישות עבודה ע"פ הנושאים השונים.והוועדה המקומית להתייחסות יועצי לשכת התכנון 
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