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 1.225.5פרה רולינג מיום  - מתחם היסמין, אור יהודה  - 0704536-555תכנית מס' 

 התקיים בזום
 :משתתפים

 
 שם נציג ארגון

 , אדר' מאיה רגב אלבקהדסה רוטשטייןאורית צבר,  שמעון בוחבוט, לשכת התכנון

 דמצ'נקו אירנה, נתי רייכר, אדר' זיו גדון אור יהודהועדה מקומית 

 אורי גלבוע אדר' רן בלנדר,, אדר' טל ווינשטוק: משרד רן בלנדר צוות התכנון 
 

 יעל פרנקל: קבוצת גבאי יזם 

 
 

 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:

  את העבודה שנעשתה על תשריט התכנית וכן בנושא השלביות.  והציגוצוות התכנון עורכת התכנית  .1

 הערות נציגת לשכת התכנון המחוזית למסמכים שהועברו:  .2

 יש להוריד ראסטר של זכות מעבר לרכב בתחומי המגורים. כניסות לחניונים יסומנו בנספח התנועה.  .א

 יידרש תיאום עם משרד התחבורה לאור החיבור החדש המוצע לרחוב העצמאות.  .ב

: מסומן כשב"צ/שצ"פ. נציגת לשכת התכנון המחוזית מבקשת לאפיין את תא השטח ביעוד אחד 401תא שטח  .ג

מבין השניים. עורכת התכנית מדגישה כי מסומן כך על מנת לאפשר חלחול מי נגר. נציג הועדה המקומית 

דיר את תא השטח כשצ"פ על מנת להבטיח את החלחול. אם מחליטים להשאיר ביעוד שב"צ, יש מבקש להג

 להגדיר קוי בניין על קרקעיים ותת קרקעיים וכן לציין בהוראות התכנית שיש לאפשר שם חלחול. 

נציגת לשכת התכנון המחוזית מציינת כי שטח  -מ"ר למרפסת 15זכויות למרפסות: מבוקש שטח ממוצע של  .ד

 ה יהיה לדיון בהמשך, ובכל מקרה לא יתאפשר ניוד של זכויות מרפסות לשטח הדירות.  ז

רוחב הדרך המחברת את הרחוב החדש עם רחוב העצמאות גדל. יש להעביר נספח תנועה מעודכן על מנת שניתן  .ה

 יהיה לקבל חוו"ד יועצת לשכת התכנון המחוזית. 

כי לא תתאפשר חניה מוצמדת מתחת לשב"צ, ולא תתאפשר הודגש ע"י נציגי לשכת התכנון המחוזית  -חניה .ו

. מעבר נקודתי בין חניונים 1:1חניה כלל מתחת לשצ"פ. מספר החניות יהיה על פי התקן התקף ולא יעלה על 

נציג הועדה המקומית מבקש לקבוע תקן מינימלי לחניות  -חניות למסחרמתחת לשצ"פ ייבחן במידת הצורך. 

 בור פריקה וטעינה. המסחר, עבור עובדים וע

 נציגת לשכת התכנון המחוזית מבקשת לקדם את הנושא מול פקיד היערות.  -עצים .ז

עורכת התכנית מציגה חלופות  בעקבות עמדת לשכת התכנון לפיה יש להנמיך את עצמות הבניה לכיוון רחוב החצב, .3

 : 2בינוי בתא שטח 

 יצירת מסד מקשר בין כל שני מגדלים. -חלופה א'

 קומות.  10ביטול אחד המגדלים והחלפתו במבנה בן  -חלופה ב'

 יצירת "שלוחות" מרקמיות לשני מגדלים.  -חלופה ג'

 



 

 

בפגישה הנושאית על הבינוי ייבחנו החלופות. יש לבדוק לשם כך כיצד החלופות מצלילות על השצ"פ. נציגי לשכת 

יקת ההנאה להולכי רגל הצמודה לשב"צ על מנת התכנון והוועדה המקומית מסכימים על כך שניתן לוותר על ז

לייצר בינוי איכותי ומגוון יותר כלפי רחוב החצב. יש לבחון חלופה בה יש בינוי מרקמי כלפי הרחוב והמגדלים 

  .נסיגהממוקמים ב

לרת"א על מנת לבדוק את פריצת מגבלת התעופתי נציגי הועדה המקומית מעדכנים שבשבוע הבא יוגש הסקר  .4

 הגובה. 

כמו כן, מעדכנים כי כפי הנראה השימוש של המרכז לקשיש יועבר למרכז העיר, והשב"צ בשטח התכנית ייועד 

להשתמש בחטיבת הקרקע  לשאוף לשכת התכנון המחוזית מבקש למטרות חינוכיות וקהילתיות כמו גני ילדים. נציג

 . המגורים מבני בקומות הקרקע שלהמענה להם יכול להינתן למשהו שאינו גני ילדים, אשר 

אם יש שטח דרך שחייב להתממש בשלב ראשון  -נציג הועדה המקומית מבקש שהשלביות תהיה ברורה – שלביות .5

 1בכל תרחיש, יש לסמן אותו כמתחם נפרד ולהגדיר את שלב המימוש שלו. לא ניתן להרוס מבנה בתא שטח 

יות. כמו כן, יש לוודא שכל מתחם שמתממש . לכן, יש לבחון מחדש את השלב2בתרחיש בו מתממש קודם תא שטח 

 מסוגל לספק את הצרכים הפרוגרמטיים של עצמו. 

 

  סיכום:

לבחון את השלביות ואת ההיתכנות על הועדה המקומית והיזמים לעשות עבודה משותפת על מנת  .1

 הפרוגרמתית. 

המוצעים במבני יש לעדכן את הוראות התכנית ולהשלים נתונים ביחס לשטחי הרצפות לצרכי ציבור  .2

 המגורים.

 ותסקיר חברתי בתיאום עם הכשרת הישוב. על היזמים להגיש דו"ח כלכלי .3

 יש להעביר מסמכי תכנית מלאים ומעודכנים.  .4

וייקבעו פגישות עבודה והוועדה המקומית להתייחסות יועצי לשכת התכנון המסמכים המעודכנים יועברו  .5

 ע"פ הנושאים השונים.

 

 

 אלבקמאיה רגב  :מהרש
 

 
 


