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גלי ים  -הנחיות בינוי
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 .1הנחיות בינוי

כללי

 1.3תכנית בינוי
 1.1הנחיות מרחביות לפיתוח ,תכנון ושיווק מגרשי
מגורים

שבתחום התכנית.

שכונת גלי ים מאופיינת בבניית מבנים רבי קומות ומבנים גבוהים

תכנית הבינוי תתייחס לנושאים הבאים ,כפי שנקבע בהוראות התב"ע

המאופיינים בבולטות חזותית .חשיפתם לעין ממרחק והיותם ניצפים מכל

ובהתייחס לנושאים שפורטו בסעיף  1.2שלעיל ולהנחיות מרחביות

עבר ,הופכת את חזותם לייצוגית ומחייבת ,ומכאן חשיבותם להתפתחות

המפורטות במסמך זה.

בתכנית יפורטו מערכת דרכים ,תשתיות ושטחים ציבוריים פתוחים

תדמיתה של העיר.

א.

הנחיות מרחביות אלה הן הנחיות לבינוי ופיתוח מגרשי המגורים .ההנחיות

ב.

המופיעות בחוברת זו גובשו כדי לקבוע אחידות בביצוע המבנים והחצרות

מיקום שטחי החניה במגרשים.
הוראות לבחינת הטיפול בחומרי חפירה ומילוי טרם
הוצאת היתרים.

במגרשים למגורים וליצור שכונה בעלת אופי מובחן ,ברמת גימור אחידה

ג.

היוצרת מרקם בנוי נעים והרמוני בכל השכונה .ההנחיות המרחביות

התייחסות לנושאים סביבתיים ובנייה ירוקה ,על פי
דרישת מהנדס העיר ובהתאם לדרישות מוסד התכנון

כוללות הוראות כתובות ופרטים עקרוניים מחייבים.

והתקנים המקובלים לרבות :אופן העמדת המבנה,
הצללה (של מבנים במתחם המתוכנן ושל מבנים

 1.2תכנית פיתוח כללית

סמוכים) ,אדריכלות נוף ופיתוח ,נוחות תרמית ,משטר

עיריית קריית ים תגיש תכנית פיתוח כללית בקנ״מ ( .1:500בהתאם

רוחות ,אוורור טבעי ,ניהול מים ,פינוי וטיפול בפסולת,

לסעיף .6.1בהוראות התב"ע).

אקוסטיקה ,תאורה ,ניהול אנרגיה וכיוצ"ב  .הבטחת

בתכנית יפורטו מערכת דרכים ,תשתיות ושטחים ציבוריים פתוחים

ביצוע פתרונות מיגון אקוסטי דירתי.
ד.

שבתחום התכנית .כל יזם ידרש להציג תכנית בינוי ופיתוח בתחום מגרשו

תכנית קומה טיפוסית ,תכנית קומת קרקע ,תכנית קומת
מגורים אחרונה.

התואמת לתכנית הפיתוח הכללית.
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העיר
1.4

הדמיות יתייחסו:

חובת הגשת הדמיות – הבניין בנוף העיר

יש להתחשב במבטים רחוקים וקרובים ,מבטים מגובה אדם מהרחוב
מהפארקים וממבני הציבור ומבטי מעוף ציפור .הבניין אמור להשתלב בנוף
העירוני ולתרום את תרומתו .בנייני רב קומות נצפים ממקומות קרובים
ורחוקים יותר בעיר ומשמשים כנקודות ציון והתמצאות ,לכן יש לשים לב
לאיכותם העיצובית.

א.
ב.

ג.

יש לבחון את נושא הנראות ע"י הצגת הדמיות פוטוראלסטיות של הבניין
בסביבה הקרובה והרחוקה ו"שתילתו" בתמונות ,מנקודות שונות בעיר
ובסביבה הקרובה .ניתוח זה יוצג למינהל הנדסה בעיריית קריית ים
בתהליך העבודה הפרטנית על כל מגרש ובסוף התהליך יוצגו כחלק בלתי
נפרד ממסמכי הבקשה להיתר.

ד.
ה.
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רקע הבניינים האחרים הנכללים במתחם ששווק ליזם.
יתר המבנים המתוכננים בתכנית אשר יוצגו באופן סכמתי ע"פ נפח
בניה וגובה מותרים ,או ככל שאושרו בקשות להיתר ,או ניתנו היתרי
בניה ,יוטמעו קבצי הדמיות של המבנים במתחמים הסמוכים.
עצים בהדמיות יסומנו ע"פ עצים קיימים ועצים מוצעים בתכנית
הבקשה למידע פרטני /בקשה להיתר.
מבואת ולובי הבניין.
כל חזיתות הבניין.
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השכונה

הפניית חזיתות המבנים תהיה לסכמה המצורפת ,על מנת לייצר חזית רציפה
ומרקם שכונתי אחיד והרמוני.

 1.5השתלבות הרמונית במערך השכונתי וכלפי חלקות גובלות.




על מנת לשמור על איכות חיים לכל אחת מהדירות יש להקדיש מחשבה

כאשר המגרש נמצא בסמיכות לשצ"פ ,על המתכנן להתייחס לחזית

ומחקר למבנה בתוך המערך השכונתי וכלפי חלקות גובלות.


יחס בין מיקום המבנה בשכונה :
הפונה לשצ"פ כחזית ראשית בעל משקל משלים לחזית הכניסה

כל יזם יוכל לשקול את השינוי מהמוצע בתכנית הבינוי המקורית.

הראשי.

בעידוד העירייה ניתן להפוך במגרשים בהם יש שני מבנים ,אחד
מהמבנים לבניין גבוה (לפי הנחיות כיבוי אש :הכניסה לקומה הגבוהה
ביותר המיועדת לאכלוס ,שהכניסה אליה דרך חדר מדרגות משותף,

בסכימה להלן :סימון חזיתות הכניסה והחזיתות הראשיות של המבנים

עולה על  29מטרים) ואילו המבנה השני יישאר בניין רב קומות .השינוי
יאפשר הגדלת המבטים ליחידות הדיור במגרשים הסמוכים ולהגדיל את
האיכות האווירודינמית לאורך הרחוב (מניעת משטר רוחות חריג).
השינוי המוצע עתיד לחסוך בעלויות דמי הניהול של הדיירים העתידיים.

בסכמה להלן :הורדת גובה הבניין תוך כדי תוספת של יחידת דיור
חמישית לקומה (כתום).

חזית כניסה
חזית ראשית
כניסה
חזית שצ"פ

8

~ קריית ים ~ שכונת גלי ים ~ הנחיות מרחביות ~

מבנה פינתי – מפגש בין  2רחובות .למבנה הפינה חשיבות רבה .הבניין מהווה סיומת לשני רחובות.

שתי החזיתות נפגשות בפינה העגולה המחברת בינהן וממשיכה
את רצף הרחוב.

פתחי חזיתות הבניין יוצרים המשכיות בפינת הבניין וקושרים את
הרחובות המצטלבים.
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החזית מתייחסת אך ורק לרחוב הראשי ומתעלמת
ממפגש הרחובות.
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א.

עיצוב הבניין  -הקומות האחרונות בכל בניין יזכו לטיפול מיוחד ,בנסיגה או
בהדגשה כך שלא יווצר תחושה של חזרתיות קומה טיפוסית גם בקומות
העליונות.

ב.

קו בניין -

יחס בין בניינים שכנים באותו המגרש – במגרשים

 102,103,104תינתן אפשרות לשני המבנים באותו המגרש להתיישר עם
קו הבניין הקדמי .בשאר המגרשים יש לשמור על נסיגה של  10מטר מקו
בניין קדמי באחד מהבניינים באותו המגרש.
ג.

גינה משותפת  -במרווח הקדמי תפותח גינה משותפת (מקומות ישיבה
מוצללים ,מתקני משחק לילדים בהתאם לגילאים השונים ,מקום פתוח
למשחקי ילדים בוגרים וכד') לכלל הדיירים במגרש.

ד.

מעבר לשצ"פים  -המרווח החוצה בין שני המבנים מומלץ שישמש כמעבר
לשצ"פים השונים בשכונה.

ה.

משטר רוחות  -לבניינים רבי קומות יש נטייה לגרום לשינויים במשטר

גינה משותפת

הרוחות ולייצר הצללה משמעותית החורגת מתחום המגרש .יש לשמור

מעבר לשצ"פ

על רמת נוחות מקובלת ברחוב ובמגרשים גובלים .יידרש להציג חו"ד
ונספח בנושא כחלק מהבקשה להיתר למבנים מעל  12קומות.
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המגרש
1.6

הכניסה הראשית וחזיתות ראשיות


בקומת הקרקע לכיוון הרחוב ימוקמו החללים הציבורים של הבניי ן כלובי כניסה ,מועדון דיירים ופונקציות נוספות התורמות לעניין ברחוב (כחדרי כושר,
ג'מבורי.)....



המבואה והכניסה הראשית למבנה תמוקם מול הרחוב הראשי ויטופלו כמערכת עיצובית איכותית אחת המייצרת מקומות שהייה לאורך ציר המעבר .מפלס
קומת הקרקע לכיוון הרחוב הינו מרחב ציבורי לשימוש דיירי הבניין ,יש לתכננו בראיה זו .סוג המשתמשים מגוון ,אפיון צרכיו יהווה הפרוגרמה התכנונית.



יש לייצר מתחם משותף המספק צרכי המשתמשים כגון :מקומות ישיבה מוצללים ,מתקני משחק לילדים בהתאם לגילאים השונים ,מקום פתוח למשחקי
ילדים בוגרים וכד' .מערכות הריהוט חוץ פנים יאושרו ע"י מהנדס העיר בתכנית פיתוח מפורטת ,ויוספו לבקשה להיתר.

מתקנים לרווחת הדיירים בקומת הקרקע
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1.7


ובעלי פריחה מובחנת ,השונים מסוג עץ הרחוב לאורך

מגרש  : 201מגורים ,מסחר ותעסוקה

המדרכה ,לשם

גבול המגרש המופנה לחזית המסחרית יהווה המשך למדרכה ,על

הדגשת מתחם זה .סוג עץ הרחבה יאושר ע"י מהנדס העיר.

הרחבה הזו יחולו ההוראות הבאות:






יש לשמור על הרחבה הזו נקיה מכל אלמנט בנוי ,אשר יהוה
הפרעה לתנועת הולכי רגל רציפה .לא תותר הקמת מחסום,

במשטחי מצע מנותק (תחליף איכותי לאדמה ,דוגמת

מדרגות ,גדר ,מתקנים טכניים וכיו"ב.

"פרלייט") .עומק המצע מנותק יהיה לפחות של  60ס"מ

מפלס הרחבה יהיה המשכי למפלסי המדרכה ושביל האופניים,

בשטחי שיחים ולפחות  120ס"מ באזורים המיועדים לנטיעת

הסמוכים .רחבת המגרש שבהמשך רציף למדרכה הציבורית

עצים.

תהיה בשיפוע רציף של כ 2% -עד לאבן השפה של הכביש.

כמופיע בסעיפים .6.2,6.3


מפלס הכניסה לחנויות או למבנה ייקבע בהתאם.


חומר הגמר אשר יבחר לרחבה ,יהיה אחיד ,יקיף את כל

ע"י מהנדס העיר.

כביש/גן .חומר הגמר שיבחר לרחבה ,יהיה שונה ונבדל



הגישה לבניין בקו חזית המבנה ולא בקו גבול המגרש.

מריצוף המדרכות הסמוכות למגרש ,לשם הדגשת חשיבותו



יש למקם מתקנים טכניים ופרטי עזר שהקמתם מותרת בחצר
בשטח המרווח הצדדי.

העירונית של מתחם זה .חומר הגמר יאושר ע"י מהנדס העיר.


ריצוף הכניסה לחניון יהיה מאותו חומר גמר ובאותה מפלסיות



לאורך אבן השפה ,ישמר רצף שביל האופניים השכונתי

בהיתר הבניה למבנה מסחרי יסומן השטח האפשרי להקמת

ותשמר נטיעת רצועת העצים ההמשכית של הרחובות ,כמופיע

סגירת חורף ,במסגרת שטחי הבניה המותרים לשימוש

בתכנית הפיתוח של השכונה ,הן מבחינת סוג העץ והן

מסחרי .וכן לפרט את מידות המבנה ופרטי הקמתו.


מבחינת מרווחי נטיעה.


תנאי לאיכלוס – רישום זיקת ההנאה לציבור בספר הנכסים.
(טאבו).

של הרחבה ,תיחומו יעשה באמצעות עמודי מחסום.


ריהוט הרחוב אשר יבחר ,ימוקם ככל הניתן תחת העצים,
באופן אשר לא יהוה מכשול להולכי הרגל .ריהוט הרחוב יאושר

המבנה ויהיה המשכי גם לתחום המדרכה עד לאבן שפה



גינון מעל גג חניון ומעל מרתפים ואלמנטים תת-קרקעיים יבוצע

ככל שימולאו כל התנאים לעיל ,הצבת הפרגוד העונתי ופירוקו
מעת לעת אינם טעונים היתר בניה.

בתחום הרחבה ישתלו מקבצי עצים ,מסוג אחד ,נותני צל

12

~ קריית ים ~ שכונת גלי ים ~ הנחיות מרחביות ~

קיים רצף בין המדרכה לרצועת המסחר .אין גדרות החוסמות
את התנועה
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1.8


מפלס הקרקע – איסור חניות בתוך המגרשים לאורך הרחובות הראשיים
 0.50ס"מ.

מפלס הקרקע מהווה את הקשר המיידי של הבניין לרחוב .יש לתכנן אותו
כשטח ירוק ופתוח .יש לשמור את המרווח פנוי מכלי רכב וממשטחים מרוצפים



בחלקו האחורי של המגרש יותרו בין היתר השימושים הבאים:

ומתכסית החניון התת קרקעי) .אין להשתמש במרווחים הקדמיים העיליים



עד  45%מתוך סך מקומות החניה הנדרשים ימוקמו כחניה עילית.

כמגרש חניה ,אלא לתכננו כשטח מגונן המאפשר שגשוג צמחיה ועצים



דירות גן.



דחסניות אשפה.



רחבת כיבוי אש.



מספר החניות המינימלי עבור כל סוגי הרכב ,יקבע בהתאם לתקן

באדמה טבעית (יאסרו שתילות באדניות ) ,התורמים לחזות נאה של המבנה
והחצר .תכנית הפיתוח בגרמושקה תכלול התייחסות לקירות וגדרות ,פרטים
ופרישות ,מפלסי קרקע ואמצעי ניקוז ,כל התשתיות העוברות בחצר המגרש,
כל הארונות ,האביזרים והמתקנים התשתיתיים ,גופי התאורה (שווי ערך לגופי

התקף בזמן הוצאת ההיתר.

התאורה שנבחרו לשכונה) ,סוג ,גובה ומיקום ,פירוט מלא של נטיעות וצמחיה,
פירוט מלא של מערכת ההשקיה .מפלס הכניסה למבנה יהיה כמפלס
המדרכה המתוכננת בנקודת הכניסה (התחברות ישירה ללא מדרגות) ועד



מיקום המחסום יהיה במרחק מינימנלי של  5מ' מקו הרחוב.



תכנון הכניסה והחניונים יהיו ברוחב מינימלי הנדרש לאפשר תמרון

מקסימום  50ס"מ מעל מפלס המדרכה הנ"ל (במקרים חריגים יכול מהנדס

לרכבי השירות המתאימים כגון :דחסניות ,כיבוי אש .המיקום יהיה

העיר לאשר הגבהה נוספת של מפלס הכניסה) במקרה של הפרשי מפלסים

נגיש וכפוף להנחיות הבטיחות.

מתחייבים מכורח גבהים קיימים ,יבנה קיר ספסל/גדר בגובה מקסימלי של עד
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הבניין
1.9

חזיתות


חזיתות ראשיות לאורך הרחובות הראשיים יקבלו דגש
מיוחד המבטא את חשיבותם בנראות המבנה .בנוסף לחזית
הראשית ,שאר חזיתות הבניין ידרשו להציג מורכבות נפחית
לכל גובהו של הבניין .המבט אל המבנה יציג אלמנטים
עיצוביים ופונקציונליים ,משחקי נפחים ,חזיתות כפולות
ושינויים במרפסות על מנת לפרק את גובה הבניין למספר
אירועים בחזיתות בניגוד לאלמנט מגדלי חזרתי.



הקומות האחרונות בכל בניין יזכו לטיפול מיוחד ,בנסיגה או
בהדגשה כך שלא תיווצר תחושה של חזרתיות קומה
טיפוסית גם בקומות העליונות.



לא יותרו דירות גן הפונות לרחוב.



על חזיתות המבנה הראשיות (על פי הסכימה להלן) ,להיות
בעלות אחוז גבוה של פתחים מסך שטח החזית .הפתחים
יהיו גדולים מסוג "חלון צרפתי" חזית כזאת משרה תחושת
ביטחון גדולה על הולכי הרגל ברחוב והשוהים בחצר הבניין.



איסור שילוט של שם היזם /הקבלן על גבי הבניין ,לא בסמל
ולא בשם מפורש ,תותר הטבעה דיסקרטית על לוח אבן או
מתכת באישור מהנדס העיר.
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המבנה יציג אלמנטים עיצוביים ופונקציונליים ,משחקי נפחים,
חזיתות כפולות ושינויים במרפסות על מנת לפרק את גובה
הבניין למספר אירועים בחזיתות בניגוד לאלמנט מגדלי
חזרתי.
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הפתחים יהיו גדולים מסוג " חלון צרפתי " חזית כזאת
משרה תחושת ביטחון גדולה על הולכי הרגל ברחוב והשוהים
בחצר הבניין.
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1.10

מבואת הכניסה ותכנון לרווחת הדייר


תוצג ותאושר אצל מהנדס העיר.

מבואת הכניסה תתוכנן ברמת גימור גבוהה ,תהיה שקופה לרחוב
ובעלת דלתות כניסה גדולות ,חזית המבואה לא תפחת מ 75%מאורך



החזית הקדמית של הבניין.


 )7024ובמקרים מיוחדים ניתן להציג ולאשר חלופה שונה אצל מהנדס
העיר

גודלו של לובי כניסה במבנה שגובהו מעל  11קומות יהיה לפחות 50

1.12

מ"ר וגובהו  4.5מטר (גדלים מינימליים) .במבנה עד  11קומות ,גובה

מרפסות


הלובי המזערי  3.0מ' נטו.


במרפסות ויש להרבות בשטחי מרפסות .אין צורך ליצר למרפסת

אחרים שווי ערך .יש לפרט בתכנית הראשית את חומרי החיפוי

גאומטריה מורכבת אלא לכוונה לכיוונים הנכונים .השכונה בנוף

והריצוף במבואה מבחינת גודל אריחים וסוגם.

למבטים לכיוון מערב צופה על נוף אטרקטיבי מדרום מזרח וצפון

ממבואת הבניין תהיה יציאה נפרדת החוצה לעבר חדרי דחסניות

כשצ"פים ,גן החיות ,גגות שכונת בני ביתך וכמובן האקליפטוסים

האשפה ,החניה וכד'.


סביב.

חדרי האחסון או חללים טכנים ימוקמו בחלקו האחורי של הבניין בצורה
סמויה מהרחוב.

1.11

מעטפת הבניין


חוץ המבנה יהיה מחופה אבן .סוג האבן תאושר ע"י מהנדס העיר.



חומרי גמר חוץ נוספים הינם חיפוי עץ בעל תקן ועמידות ,אלומיניום



יש להעדיף מרפסות מקורות.



במסגרת הבקשה להיתר בניה יוצג ויאושר פרט אחיד לפרגולות
למרפסות השונות

1.13

אמצעי הצללה והסתרה


וטיח.


לקריית ים ,משאב אדיר ובלתי מתכלה" ,מבטים לים" .למרפסות יש
תפקיד חשוב בלספק את החיבור בין הדירה לים ולכן יש להרבות

פנים מבואת הכניסה יהיה מחופה אבן ורצפתו אבן או חומרים עמידים



פתחי חלונות אלומיניום ופרטי מסגרות יהיו בגוון אפור כהה (RAL

יש להשתמש בקטעי חזית רציפים וגדולים ככל הניתן למסתורי
הכביסה ולהמנע ממקטעים קטנים .סוג המסתור באישור מהנדס העיר.

סך שטחי החוץ אשר אינם מחופים אבן טבעית או עשויים חלונות לא

1.14

יעלה על  ,10%ובלבד שכל מקום שאינו מחופה באבן או מזוגג נמצא

גג הבניין – חזית חמישית


בשטח נגיש לטיפול ותחזוקה ללא צורך בפיגומים .חלופה אחרת
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מבחינת חומרי הגמר ,מעקות ,אירגון
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והסתרת מתקנים טכניים.

1.15

לחזית בלבד כך שלא תהיה הפרעה לשכנים ולדירות המגורים.


חדרים טכניים


תאורת גנים ,שבילים ללא סנוור דירות המגורים.

מתקנים טכניים ,דלתות פח ורפפה מייצרים אטימות ותחושת אי

1.18

נוחות למשתמשי הרחוב .יש להפנות את כל הפתחים והדלתות של
החללים הטכניים של הבניין לחזיתות הצד או החזית האחורית .כך

מגורים בשילוב מסחר ותעסוקה


גם לגבי חדרי האשפה ,חדרי מערכות ,פתחי אוורור לחניונים וכד'.


1.16

יש למקם את אוורור חדר האשפה ודלתותיו כך שלא יגרום לריחות



או רעש ליחידות הדיור הקרובות לחדר האשפה ,במידת הצורך
תחויב התקנת מיזוג אוויר בחדר האשפה.

שטחים מסחריים ,מנדפים וארובות להרחקת ריחות ,עשן ,שמנים
וא די בישול ישולבו בתוך המבנה ולא יבלטו מקירות המבנה .מתקנים

מספור המבנה יעשה באמצעות אותיות בולטות מופרדות עד  3ס"מ

שיותקנו על הגג יאורגנו באופן מסודר ואסתטי ,כחזית חמישית

מפני הקיר עשויות דופן פלדה וחזית פרספקס או זכוכית חלבית

הנצפית מקומות עליונות.


המספור ושם הרחוב יהיה נצפה להולך הרגל במדרכה.

תאורה


חזיתות החזית המסחרית יהיו מחומרי גמר עמידים במיוחד ,חומרים
לא סופגים הניתנים לניקוי בקלות.

ע"י מהנדס העיר בדגם אחיד לכל השכונה.

1.17

תכנון הבניין יכלול פתרונות טכניים מוסתרים לכל המערכות
הנדרשות למסחר כיחידות המזגנים וכד' .מערכות האוורור של

משולב תאורה עם חיבור שנאי מוסתר .גובה המספור ופרטיו יאושרו


שילוט העסקים יהווה חלק מעיצוב המבנים ויוטמעו במסמכי היתר
הבניה של כל מבנה.

שילוט מספור וכתובת


סביב המבנה תתוכנן מערכת תאורה עם דגש על מבואות המבנים,

יש לתכנן תאורה לחזיתות המבנה ,התאורה תהיה עדינה ,ותכוון
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.2

הנחיות נוף פיתוח

פרטי הפיתוח של כל חצרות המגרשים במתחם יהיו בעלי שפה עיצובית ואחידה ויאושרו ע"י מהנדס העיר

2.1

הפרישות והחזיתות יכללו התייחסות גם למפגש עם קירות וגדרות של

כללי

מגרשים שכנים ,ע״י הצגה של  5מ' לפחות מחזית המגרשים השכנים

ההנחיות שלהלן מתייחסות לחצרות המגרשים (השטח הפתוח במגרשים

הקיימים והמתוכננים .התכנית תציג חניונים עם סימון מקומות החניה,

לבניה) .כל שטח המגרשים ,מלבד השטח עליו יעמדו המבנים ,יהווה את

יופיעו בה שטחי גינון ,מתקני משחק וריהוט גן.

חצרות המגרשים.

2.2

בתכנית יסומנו מתקני אשפה ,מתקני גז ,מונים ,קווי חשמל ,תקשורת ,מים

תכנית פיתוח

וביוב  -כולל פירוט המבנים בהם ימוקמו כל האלמנטים הללו.

לכל מגרש תוכן תכנית פיתוח ע״י אדריכל נוף שתוגש לאישור העירייה

התכנית תכלול תכנית צמחיה ,רשימת צמחיה ותכנית השקיה .כחלק

והועדה המקומית .התכנית תוכן בקנ״מ  .1:250תכנית הפיתוח תהווה

מתכנית הפיתוח יוגשו פרטי גמר וביצוע (התואמים את ההנחיות

חלק אינטגרלי מן הבקשה להיתר בניה.

2.3

המופיעות במסמך זה) ,לרבות סוג ואופן הביסוס של כל האלמנטים

תחום התכנית

הבנויים ,חתומים ומאושרים ע״י מהנדס.

התכנית תכלול את כל תחום המגרש עליו עומדים המבנים נשואי הבקשה.

2.5

התכנית תכלול גם שטחים סמוכים (מגרשים שכנים ,מדרכה ,שצ"פ וכו')

התכנית תכלול את רשימת חומרי הגמר של הקירות ,הגדרות והאלמנטים

עד למרחק של לפחות  5מ' מעבר לגבולות המגרש לכל כיוון

2.4

חומרי גמר

הבנויים.

תכולת התכנית

2.6

תכנית הפיתוח תציג גבהים סופיים ,פתרונות ניקוז ,סימון כניסות הולכי

גובה בפינות המגרשים

הגבהים בפינות המגרשים אשר יסומנו בתכנית "הפיתוח הנופי" לביצוע

רגל וכלי רכב ,שבילים ,מדרגות וריצופים .כחלק מהתכנית יוגשו חתכי

ה ינם גבהים מחייבים .במקרים מיוחדים ,ניתן לשנות את גבהי הפינות

קירות ,גבהים של ראשי קירות תומכים וקירות גדר ,פרישות וחזיתות של

בעד  50ס"מ ,מעל לגובה המופיע בפינות המגרשים בתכנית ״הפיתוח

קירות בתחומי המגרש ובגבולותיו.
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הנופי" לביצוע  .השינוי יעשה רק בשל סיבות מקצועיות מנומקות ובאישור

2.9

מפורש ובכתב של מהנדס העיר.

2.7

קירות התמך והגדר יהיה בנויים עם חיפוי אבן טבעית וקופינג.

שיפוע המגרש

שיפוע הקרקע במגרש נע בין

קירות וגדרות



בחזית המגרש לכיוון הרחוב

 ,1-5%אלא אם צוין אחרת בהוראות

בגבול המגרש בדופן השפ"פ הפונה כלפי המגרש ובגדר הצד בין

המפורטות לטיפוס הבינוי .שיפועים אלה מאפשרים ניקוז עילי של מי נגר

מגרשים שכנים (הגובלת במרווח הקדמי של הבניין) תוקם גדר בנויה

מהמגרש לבורות החלחול במגרש ולשטחים הציבוריים הסמוכים אליו.

מחופה באבן בגובה מקסימאלי של עד  50ס"מ.

שיפוע המגרש יתוכנן כך שמי הנגר העילי יתנקזו למתקני החלחול ,עודפי

מול חזית מסחרית שבה המרווח הקדמי צורף למדרכה ,לא יבנה קיר.

המים יזרמו לשטחים ציבוריים מחלחלים.



גדר צד בין מגרשים שכנים/בין גינה משותפת של מגרש לשצ"פ או

 2.8הגדרת גבול מגרש

למיסעה

בגבול בין שני מגרשים למגורים או בין מגרש לשטח ציבורי (שצ״פ/שביל

בגבול המגרש בדופן הפונה לשביל ציבורי ולשצ"פ תוקם גדר בנויה

הולכי רגל/חניה ציבורית) יוקם קיר תומך/גדר ,או קיר עם מעקה (בגבול

מחופה באבן בגובה מקסימאלי של עד  50ס"מ ,כהמשך לגדר המגרש

גינה הפרטית) ע"פ פרטי הפיתוח המופיעים בהמשך המסמך.

בחזית כלפי הרחוב.


בגבול בין מגרש לרחוב ,יוסט הקיר התומך/גדר לתחום המגרש ,בהתאם

תחום גינות פרטיות

להגדרת רוחב רצועת השפ"פ בתכנית.

תחום הגינות יוגדר ע"י קירות גדר בגובה עד  1.8מ' .הקיר מורכב

לא תותר בניית מסלעות.

מקיר בנוי מחופה אבן ,בגובה  50ס"מ ועליו גדר פלדה/אלומיניום,.
תוך שמירה על אטימות ופרטיות הדיירים.
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מפלס הרחוב ,יהיה ניתן להגביה את מפלס הכניסה עד מקסימום 50
ס"מ מעל מפלס המדרכה ולתכנן כבש משופע בשיפוע של עד ,5%

 2.10מפלס הקרקע וגישה למבנה




קצר ככל הניתן .יש להימנע ככל הניתן ממדרגות/כבשים ארוכים

רצועת זיקת הנאה  /רצועת שפ"פ

ומפותלים.

על חשבון המגרש בגבולו עם הרחוב ,תקבע רצועת שפ"פ לטובת

הפיתוח יכיל שבילים מרוצפים ,מונגשים ברוחב  1.8לפחות ,בשיפוע

הרחוב ,ברוחב משתנה אשר יקבע עפ"י תכנית הפיתוח הכללית.

מקסימאלי של עד  , 5%שימוש בחומרי גמר איכותיים ועמידים כגון

רצועה זו תהווה חלק אינטגרלי מהרחוב ותכיל גינון ונטיעות ,רצועה זו

אבן טבעית או מתועשת המיועדים למשטחי חוץ ועומדים בדרישות

תבוצע ע"י היזם ע"פ הנחיות עירית קרית ים ואישורה ותעבור לאחר

התקן ,לא יאושרו אריחי פורצלן.

מסירתה לאחזקת העירייה .

כל דרכי הגישה למינן יעוצבו בעלי עיצוב אחיד (שביל/מדרגות/כבש).

חזית קדמית לרחוב

הפיתוח יכיל גם תכנון ומיקום ריהוט גן ,תאורת חוץ להארה

מפלס הקרקע מהווה את הקשר המידי של הבניין עם הרחוב ויש

והתמצאות ,פחי אשפה נוחים ובכמות מספקת ,תיבות דואר נוחות

לתכנן אותו כשטח ירוק ופתוח.

ונגישות.


בשטח זה לא יותר תכנון צוברי גז ,חצרות דירות גן וחניה עילית ו/או
אזורי תמרון לחנייה ,מלבד כניסה לרכב ,אשר תסומן בתכנית הבינוי

כניסה/יציאה לשביל ציבורי/מעבר ציבורי/שצ"פ תמוקם עפ"י הסימון

והפיתוח הכללית.

בתכנית הפיתוח הכללית.

התכנון יבטיח כי רוב השטח הפתוח הקדמי יהיה מגונן ויכיל עצים

הכניסה לדירות הגן תהיה מתוך לובי המבנה ולא ישירות משטח

וצמחיה ,על אדמה טבעית.


כניסות לבניין מהמרחב הציבורי

החצר.


הכניסה הראשית למבנה
מפלס הכניסה למבנה יהיה מפלס הכניסה הקובעת ,מיקומו המחייב

רחבות כיבוי אש
רחבות כיבוי אש ימוקמו עפ"י סדר העדיפות הבא:

מסומן בתשריט תכנית הפיתוח הכללית .הסימון מבטא את הרחוב

 .1על פי המסומן והמומלץ בתכנית הפיתוח הכללית.

אליו תהיה הכניסה הקובעת ואת מיקומו העקרוני ביחס למבנה.

 .2בשטח המגרש הפרטי ,בחפיפה למיסעת כניסת כלי רכב.

ישנה עדיפות לתכנון הכניסה ללא הפרש גובה בכלל ממפלס הרחוב,

יש לסמן את מיקום הרחבות בנספח ההעמדה וכן בתכנית קומת הקרקע

למעט לצרכי ניקוז נגר עילי .במקרים בהם לא מתאפשרת השמירה על

של המבנה ,לרבות מידות.
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יש לסמן את הרחבה באמצעות שילוט בלבד ,ללא צביעת רחבות

תותר כניסה לחניון תת קרקעי דרך מחסום מתרומם או דלת שער ובלבד

מרוצפות/מדרכות.

שהשער יהיה שקוף ובטיחותי ויתאפשר מעבר הולכי רגל.



שילוב מתקנים הנדסיים ציבוריים בפיתוח

 2.13עצים מתוכננים

גישה לפחי אשפה ,מחזור ,וכו' תהיה באמצעות שביל ישירות מהמבנה.
כל מתקן אשר מיקומו אינו מחויב בשטח הפתוח ,ימוקם בתחום קווי הבניין

בכל מגרש  15%לפחות משטחו (לא כולל שטחי השפ"פ) ,יהיה שטח

ובתוך המבנה.

אדמה טבעית ,אשר אין מתחתיה מחסום כגון קומת מרתף ,צובר גז,

בקיר הגדר הקדמי ישולבו ארונות תשתית כגון :חשמל  /תקשורת /תאורה/

מיכלים מוטמנים וכו' ,אשר יאפשר נטיעת עצים ,צמיחתם והתפתחותם

גמל מים /הידרנט וכו' .התשתית הזו תשולב בקירות גדר התוחמים את

הטבעית.

המגרש ב"נישה" מקורה בפרטים התואמים את קיר הגדר – הפרטים



יאושרו ע"י משרד מהנדס העיר .הנישה תיסגר ע"י דלתות מתכת,

כמות העצים :כמות העצים הבוגרים במגרש ,עצים לשמירה או
שיינטעו במגרש ,תהיה לפי מפתח עץ בוגר מאוקלם לשתילה עבור

המשולבות בקיר ומסתירות את התשתית.

כל  60מ"ר של שטח מגרש פנוי על גבי אדמה טבעית ועבור כל 80

מוני מים ישולבו במבנה.

מ"ר ביתרת שטח המגרש .כל הנ"ל בהתייחס לתכנון בשצ"פ הסמוך

 2.11כניסת כלי רכב

ובאישור מהנדס העיר .בקדמת המגרש ,נטיעת העצים תעשה גם

לכל מגרש תתוכנן כניסת כלי רכב ,בהתאם לתכנית הפיתוח הכללית .כניסת

בתחום רצועת השפ"פ (במקצב המותאם לנטיעת העצים במדרכה כל

כלי רכב פרטיים לחניונים ,תשמש גם עבור כניסת רכב חירום ורכב תפעולי

 7מ') וגם בתחום רצועת הגינון שבין השפ"פ לבנין.

לפינוי אשפה גזם וגרוטאות .דרך הגישה תכלול גם אפשרות תמרון ויציאה



במגרשים הכוללים מדרכות ומרחב ציבורי כחלק מיתר הבניה ,יתכנן

של כלי רכב אלו.

היזם ויבצע את נטיעת העצים על חשבונו עפ"י הנחיות עיריית קרית

 2.12שערים ומחסומים

ים  .סוג העץ יקבע ויאושר ע"י עירית קרית ים.



כניסה ראשית להולכי הרגל מכיוון הרחוב אל לובי המבנה תבוצע ללא שער
הפרדה.

השקיה – יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין השקיה בשטחי מצע
מנותק ובין שטחי אדמה .חובה להקים מערכת השקיה המתאימה

בכניסה לחניון עילי תותר התקנת מחסום מסוג "שער מתרומם" .שערי

למדשאה (ממטירים) ולעצים והצמחים (טפטפות) ,תוך שימוש

כנף או הזזה יותקנו בתחום המגרש בלבד ולא יבלטו ממנו בעת פתיחתם.

בצנרת ראשית ומשנית בדרג ו  PEלפי תקן/אביזרים בעלי תו תקן
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ישראלי .מערכת ההשקיה תחובר לראש מערכת מקצועי ,הכולל

קריית ים.

מחשב השקיה ,מערכת דישון כולל מז"ח.

במקרה של עקירת עץ על היזם לתת ערך חלופי (פיצוי נופי) לפי נוהל
פקיד היערות .גובה הפיצוי יקבע לפני קבלת רישיון הכריתה ע"י פקיד

 2.14עצים קיימים

היערות.

עפ"י נספח עצים בוגרים ,לא סומנו עצים לשימור או העתקה בתחום
המגרשים המיועדים לבינוי.

 2.15חניות בתחום המגרש

בזמן מתן ההיתרים ייעשה מאמץ מיוחד לשמר עצים בתחום המגרשים.

נטיעת עצים בחניות -יש לשמור עומק של  1.2מ' נטו לבתי גידול לנטיעת

o

שמירה על עצים במגרשים סמוכים  -במקרה שנשקפת סכנת פגיעה

עצים ,מעל מרתפי חניה .מהנדס העיר יוכל לשקול עיצובי מגונן נוסף.

בעצים הממוקמים במגרשים גובלים למגרש עליו מבוקש ההיתר (עד

 2.16רחבת אשפה במגרשים

מרחק  4מ' מגבול המגרש לגזע) ,על היזם לתאם עם בעלי המגרש

מיקום רחבת ומסתור האשפה יהיה ע"פ תכנית פיתוח כללית ולפי פרט

לפני תחילת העבודות ולבצע את הפעולות הנדרשות למניעת פגיעה

מצורף

בעצים .הטיפולים כוללים בין השאר :דישון ,עיצוב ,גיזום ,השקיה,

 2.17תאורה

תמיכה ,קשירה לפי מפרט ובפיקוח אגרונום מומחה מטעם בעל

o

ההיתר .הכל עח"ש היזם .במקרה של אי קיום תנאי ההיתר בדבר

עמודי תאורה ישולבו במשטחים המגוננים בכל מגרש ,ככל שזה

שמירה על עצים במגרש בו מבוקש ההיתר או במגרש שכן ,יהיה ניתן

מתאפשר ,ויהיו זהים לגופי התאורה בשטחים הציבוריים גם בדגם וגם

לנקוט הליך משפטי עקב פגיעה בעצים והשחתתם .כמו כן רשאית

בגוון.

הועדה המקומית לחלוט מהערבות הכללית של היזם את השווי

 2.18שילוט

הכספי של העץ.

שילוט עם מספר/י הבית/הבתים ימוקם על גבי העמודים התוחמים את

כריתה ועקירת עצים – הכריתה והעקירה ,לרבות התיאום ההנדסי

הכניסה למגרש ,לפי פרט נופי מצורף .עיצוב השילוט יהיה אחיד בכל

הנדרש ,יהיו עח"ש היזם .יש לבצע כריתה ועקירה רק לאחר רישיון

השכונה ויהיה בהתאם להנחיות עיריית קריית ים .

כריתה מפקיד היערות העירוני .יש לקבל אישור לפני ביצוע על כל
פעולה בשטח שמחוץ למגרש הפרטי ממינהל ההנדסה של עירית
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.3
3.1

תשתיות


תשתיות הציבוריות

וארונות התקשורת לאורך קירות בגבול המגרשים ,הם ימוקמו

התשתיות הציבוריות יבוצעו על פי תכנית מאושרת ומתואמת עד לגבול

בגומחות בנויות .הגומחות תהיינה בגמר זהה לקירות.

המגרש.

3.2



התחברות לתשתיות ציבוריות

(קיר מסתור אשפה/קיר גבול מגרש) ,לקיר ניתן יהיה להוסיף

באחריותו ועל חשבונו ,אל חברות התשתית לצורך הסדרת החיבור

הארכה או "כנפיים" ,כדי שיתחום את הצינור כראוי .הגמר יהיה

והתקשרות עם בעל התשתית.

זהה לגמר הקיר שאליו "מצטרף" מסתור הצינור .כאשר הצינור

שמירה על תשתיות ציבוריות

משתלב בשטח מגונן ,לא ייבנה סביבו קיר ,והוא יוצנע ע״י הגינון.

היזם ינקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת פגיעה בתשתיות הציבוריות.

3.4



אלמנטי מסתור לתשתיות ולמתקני אשפה

כל האביזרים ומידותיהם.


ציבורי (רחוב או שצ"פ) ,יבוצעו על פי תכנית מפורטת שתאושר על ידי



חצר/ות תשתית  -במגרשים תמוקם/נה חצר/ות תשתית בהתאם

על המתכנן מוטלת החובה לתכנן את גודל החיבור הדרוש בהתאם
לצריכות המים הדרושות ולקבל את אישור התאגיד.

הרשות המקומית.

3.5

בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת העירונית ,כולל מיקום
התחברות ומיקום מערכת המדידה ,פרט מערכת מדידה הכולל את

יהיו בתחום המגרש .אלמנטים שימוקמו בחזית המגרשים לכיוון שטח

פירוט מסתורים במגרשים

צינור מים  -סמוך לכניסה למגרש ימוקם צינור מים ציבורי ועליו מד
מים העולה מעל פני הקרקע .ככל שניתן יוצמד הצינור לקיר הסמוך

באחריותו ועל חשבון היזם להתחבר לתשתית הציבוריות .היזם יפנה

3.3

ארגז רשת וארונות תקשורת  -במידה וישולבו ארגזי הרשת



מיקום מערכת המדידה יתואם עם התאגיד  -מיקומו יקבע כך
שתתאפשר אליו גישה נוחה לצורך קריאות צריכת המים ותחזוקה
נוחה.

להוראות חברת החשמל ,ספקית המים וחברות התקשורת .גמר



החצר/ות יהיה זהה לגמר מסתור רחבת האשפה ,לפי פרט בסעיף

מיקום החיבור יהיה במרחק של  1-1.5מטר מגבול המגרש
ובחזית.

4.7
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לכל חלקה יש לתכנן/להציג חיבור מים אחד למערכת המים
הציבורית.



כל המדים ,הן הכללי והן הפרטיים יותקנו בתוך נישות סגורות עם
דלתות .מיקום המדים יאושר על ידי התאגיד.



רשת המים המקומית מחויבת בהתאם להנחיות רשות המים ללחץ

בנספח הסניטרי יופיעו פרטי החיבור לרשת עירונית כולל רום

מינימלי של  2.5אטמוספרות בלבד .אי לכך ,אין להסתמך על

מכסה השוחה ( ,)T.Lרום תחתית הצינור ( ,)I.Lהפרש בין רום

מערכת אספקת המים בלחץ הגבוה מ 2.5-אטמוספרות .לפיכך,

המכסה לתחתית שוחה ( ,)Hקוטר השוחה ( ,)Dבשוחות אשר

בכל בניין מעל  13מ' (כולל קומת עמודים כקומה) נדרש המתכנן

יותקנו בגינון יבלטו השוחות כ 5-ס"מ מינימום ויסומן רום מפלס

לתכנן מערכת אספקת מים הכוללת משאבות ובריכות איגום

הקרקע ( ,).G.Lאורך הקו בין השוחות ( )Lושיפוע הקו בין השוחות

תחתונות ו/או עליונות עבור צריכת מי שתייה ועבור מערכת כיבוי

(.)%


אש ,לרבות מערכת הספרינקלרים (מתזים).

בכל תכנית פיתוח יש לתכנן ולבצע תא ביקורת פרטי אחרון



לא יאושר בוסטר להגברת לחץ ישירות מקו המים הציבורי.

במגרש במרחק  1-1.5מטר מגבולו ובעומק המתאים לתא ביקורת



מערכות כיבוי באמצעות מתזים (ספרינקלרים) יש לתכנן לפי

הציבורי.


הוראות התקן והנחיות נציבות הכבאות וההצלה .במידה ויידרש ע"י
גורם מוסמך לכך או שהצורך נובע מתפקודה של מערכת המים

הבית יהיו לפחות  20ס"מ מתחת למפלס הבית המחובר אליהם.


בתוך המגרש (כגון הסנקת מים ממכונית כיבוי אש) יותקן במערכת
המדידה מז"ח אשר ייבדק כנדרש לרבות הוצאת תעודת בדיקה.



יש לסמן בתכנית את מפלס  +0.00של המבנה וגבהי פיתוח

של הצרכן .

במגרש .יש לסמן בתכנית את קווי הביוב הפרטיים בכל תחום

יתוכנן פרט חיוץ במערכת המדידה כאשר צנרת המים בתוך

החלקה גם כאלה המשרתים נכסים אחרים בחלקה

המגרש עשויה מפלדה.


כמו כן רום מכסי השוחות במגרש יהיו גבוהים בכ 20-ס"מ לפחות
רום מכסה השוחה העירוני שאליו מתחבר המגרש המבנה.

במקרים אחרים יותקן במערכת המדידה שסתום אל חוזר מצידו


בהתאם להנחיות ההל"ת יש להקפיד כי רום מכסי השוחות ליד



לכל חלקה יש לתכנן/להציג חיבור ביוב אחד למערכת הביוב

הזנת מים לחדר האשפה תהיה מהצריכה בלבד כאשר לפני הברז

הציבורית .מערכת ביוב פרטית לא תעבור בשטח פרטי של חלקה

יותקן אל חוזר כפול.

לחלקות אחרות ולא תחובר לחלקה אחרת.
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ארון סעף  -תותר התקנת ארונות סעף ציבוריים בתחום חצר
שירות במגרשים של צמ״ק ו/או בצמוד לרחבות האשפה



במגרשים של בניה רוויה ,יש לצמצם הצבה של המתקנים הנ"ל
במרחב הציבורי ככל שניתן.

3.6

חדרי טרנספורמציה

העירייה מקדמת תכנון מיקום חדרי הטרפו מול חח"י .חלקם ימוקמו באזורי
השצ"פ וחלקם בתוך גבולות המגרשים כאשר חלק מחדרי הטרפו ישמשו
גם מגרשים סמוכים .
על היזם לקחת בחשבון מיקום וייעוד חדרי הטרפו בהתאם לתכנית הפיתוח
הכללית ובהתאם להנחיות חח"י .
בתכנית בינוי ופיתוח למגרש ,יציג היזם את העמדת חדר הטרפו המשוייך
אליו .
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.4
4.1

פרטי פיתוח

פרטי פיתוח  -קיר בסמוך לשביל מעבר לשצ"פ וחנית מגרש
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4.2

פרטי פיתוח  -קיר מגרש בסמוך לשביל מעבר לשצ"פ ודירת גן
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4.3

פרטי פיתוח – ריצוף שביל מיסעה בתוך המגרש
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4.4

פרטי פיתוח – ריצוף רחבת כניסה ומדרגות
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4.5

פרטי פיתוח – מאחז יד למדרגות
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4.6

פרטי פיתוח  -מעקה
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4.7

פרטי פיתוח – מסתורים – חדר אשפה
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.5
5.1

ניקוז -

תכנית ניקוז במגרש הפרטי – הנחיות לביצוע ומפרט טכני מסמך לקבלן
במגרש.

תיאור כללי


תכנון ניקוז המגרש על כל מרכיביו הינו באחריות עורך הבקשה וחובה עליו

על מנת לאפשר איגום זמני וספיגה.

לערוך חישובים ולתכנן את מערך הניקוז כך שלא יגרמו הצפות ונזקים
למבנה המתוכנן וכן למגרשים הגובלים.
התכנון יוגש לאישורה של העירייה במסגרת היתר בניה.



אין לחבר צנרת ניקוז ,כולל של מרפסות ,לצנרת הביוב.



שטחי גינון יתוכננו כך שיהיו נמוכים בעשרה סנטימטרים מהשבילים
הצמודים להם ,על מנת לאפשר איגום ושיהוי שיגרמו חידור וחלחול מרביים

כל שטח המגרש והבנוי עליו ינוקז.

בשטחים עצמם ,מבלי לגרום למטרד ו/או סיכון כלשהו.

בתכנון הרחובות ישולבו שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים וייעשה שימוש



בחומרים נקבוביים וחדירים.


מי מרזבי הגגות יופנו אל השטח המחלחל  -במקרים בהם מנוקזים גגות

פרטיים לשטחים ציבורים.

ו/או מרפסות ששטחם הכולל אינו עולה על  50מ"ר ,ניתן יהיה לנקז אותם

תכנון ניקוז המגרש יוצג בתכנית להיתר ויפורטו האמצעים הנדרשים

לשטח גינון בתוך המגרש ,הצמוד לפתח יציאת המים ובלבד שפתח היציאה

לביצוע ,לאחזקה ולטיפול השוטף של המערכת המוצעת.

מרוחק לפחות שני מטר מכל מעבר מרוצף במגרש ובגובה שלא יעלה על

במסגרת תכנית הבינוי בשכונה ,לפחות  20%משטח המגרש ישמש לגינון

 40ס"מ מעל הקרקע ,הונח אגן קליטה מבטון למי גשם והוצג חישוב

או יכוסה בחומר חדיר למים (כגון :חצץ ,טוף ,חלוקים וכו') ושיפועי המגרש

המראה כי השטח המגונן יכול לספוג את מי הגשם או להעביר עודף לשטח

יובילו אליו .מקרים מיוחדים ייבחנו ויאושרו אצל מהנדס העיר.

מגונן אחר בתוך המגרש ,מבלי לגרום לסחף אדמה.


במגרשים בהם יתוכננו מתחת לבניינים מגרשי חניה תת קרקעיים ,שרום
רצפתם יהיה נמוך מרום הכבישים והשטחים הסמוכים ,הניקוז יהיה

הנחיות מפורטות
א.



השבילים והרחובות יתוכננו עם שיפוע אורכי קטן ככל שניתן ,שיפוע צידי
לכיוון שטחי הגינון והימנעות מיצירת שקעים מקומיים בלתי מתנקזים.

תכנון ניקוז במגרשים לבינוי ימנע ככל האפשר זרימת מי נגר משטחים

5.2

השטח המיועד לחלחול יהיה נמוך משבילים סמוכים לפחות בעשרים ס"מ,

גרביטציוני בלבד ,לא יתאפשר פתרון ניקוז שאינו גרביטציוני.

פיתוח :



רצפת המבנה (מפלס  )0.00לא יפחת מ 25-ס"מ מעל גובה פני השטח
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ניקוז חניונים יחובר למערכת הניקוז העירונית  .ככל שהדבר אינו מתאפשר
מחמת הפרשי גובה יוגשו תוכניות ודו"ח מפורט של יועץ ניקוז להוכחת

זמני בחללים שבין האבנים או החצץ ומחלחלים משם אל הקרקע.

העמידה בעקרונות הבאים :התאמת היקף וכושר הקליטה של השטחים

התעלות ימוקמו בשטחים פתוחים במגרש ו/או בחלק הנמוך של המגרש

הפתוחים לספיקות הצפויות .


ושיפועי קרקע יופנו אליהם.

פתרון הוצאת מי הניקוז ירחיק את המים מעבר לשבילים או תשתיות
קיימות ויכלול פרטים לריסון המים כך שימנע נזק לשטחים הסמוכים .



תעלת/מתקן החדרה :מי הנגר יוטו אל תעלת/מתקן ונאגרים באופן

גודל התעלה יחושב ע"פ כמות המים אשר יוזרמו אליה.

במקרים בהם אין אפשרות להקצות שטח לחילחול ,יבוצעו בורות והחדרה

תעלה תת קרקעית – אין חשיבות למיקום התעלה  -מי המרזבים יחוברו

או תעלות החדרה לצורך החדרת מי נגר .הבורות ימוקמו בשולי המגרש,

אליהן ע"י צינור תת קרקעי.

במרחק מרבי מיסודות המבנה.

מבנה תעלה – שטחי החצר משופעים לכיוון התעלה ימוקמו באזור הנמוך

ב.

של המגרש  -תעלה חפורה מצופה בבד גיאוטכני ובתוכה חומר גרנולרי (

מתקן קליטה והחדרה :

חצץ ,אבנים ,חלוקי נחל) ,התעלה תכוסה בשכבת אדמה.

יידרש להקצות שטח לחלחול ,בשטח כולל של כ 20% -מסה"כ שטח
המגרש ,יבוצעו בורות להחדרה וצנרת שרשורית מחוררת לצורך החדרת

בתעלה יונח צינור לעודפים או פתח אשר יאפשר למים עודפים לזרום

מי נגר .מקרים מיוחדים ייבחנו ויאושרו אצל מהנדס העיר.


החוצה.

בור חלחול :באר יבשה בעומק של כ 1.5-מ' ובקוטר של כ 80-ס"מ

לא יתאפשרו חיבורים תת קרקעיים אל התעלה.

לפחות מלאה בחצץ .


חיבור מרזב הבית אל הבאר יבוצע באחת מהאופנים כלהלן:


חיבור לא ישיר -המים זורמים על פני הקרקע.



חיבור ישיר – צינור המרזב מתחבר מתחת לפני הקרקע אל

צינור מחורר תת קרקעי :צינור מחורר להובלת מים ,המותקן מתחת
לפני האדמה בקוטר של  30ס"מ לפחות.

המים חודרים אל הקרקע דרך החרירים של הצינור ,כאשר הצינור מוקף
בשכבת חצץ בעובי של כ 10-ס"מ ועטוף בשכבת בד מסנן או יריעה

הבאר.

גיאוטכנית.
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5.3





הנחיות תחזוקה במגרש הפרטי

ועד הבית /הדייר יקפיד לבצע פתיחה של מתקן הקליטה וניקוי התחתית
מחול ולכלוך אחת לשנה.

על מנת שהמתקנים יתפקדו לתקופה ארוכת שנים ,נדרשת הקפדה על
הביצוע ובהמשך על התחזוקה.



אחת ל 5-שנים יפתחו גם את תאי ההחדרה.

על ועד הבית/הדייר לשמור על השטח בעל התכסית המחלחלת ,מכל בנייה



בשטחים המחופים באבן מחלחלת ,יש להקפיד על טיטוא.

או חיפוי אטום.
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5.4

פרטים עקרונים :
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.6
6.1

צמחייה
6.2

סוגי הצמחייה

גינון בשטח המגרש

הרשימה היא בהתייחס למכסת עצים מינימאלית שהיא מחייבת בתחום כל מגרש:

חזית קדמית לרחוב

עצים בעלי נוף גבוה ורחב

התכנון יבטיח כי רוב השטח הפתוח הקדמי יהיה מגונן ויכיל עצים וצמחיה ,על אדמה




לכל הפחות  1/2מהעצים יהיו בעלי נוף גבוה ורחב – קוטר הנוף יהיה  6מ'

טבעית.

ומעלה ,העצים יסופקו בקוטר גזע של " 2-3לפחות

במרחק של עד  6מ' מהמדרכה ישתלו עצים בעלי קוטר נוף של עד  6מ'.

 20%מכמות העצים הכוללת תסופק בקוטר גזע " 4לפחות.

בקרבת עד  1מ' מקיר הספסל ,תשתל צמחיה בגובה עד  70ס"מ ,כולל מדשאה.
רצועת שפ"פ

עצים בעלי פריחה צבעונית



לכל הפחות  1/4מהעצים יהיו בעלי נוף גבוה ורחב – קוטר הנוף יהיה  6מ'

עח"ש המגרש בגבולו עם הרחוב ,תקבע רצועת שפ"פ לטובת הרחוב ,ברוחב

ומעלה ,העצים יסופקו בקוטר גזע של " 2-3לפחות

משתנה הנע בין  2-3.5מ' ,אשר יקבע עפ"י התכנית.

 20%מכמות העצים הכוללת תסופק בקוטר גזע " 4לפחות.

רצועה זו תהווה חלק אינטגרלי מהרחוב ותכיל גינון ונטיעות ,ותהיה תחת אחריות
אחזקת העיריה .רצועה זו תבוצע על חשבון היזם ,עפ"י הנחיות עירית קרית ים

עצים תמירים בעלי נוף גבוה



לכל הפחות  1/4מהעצים יהיו בעלי נוף גבוה ורחב – גובה הנוף יהיה  10מ'

ואישורה ותעבור לאחר מסירתה לאחזקת העיריה.

ומעלה ,העצים יסופקו בקוטר גזע של " 2-3לפחות

מכסת נטיעות

 20%מכמות העצים הכוללת תסופק בקוטר גזע " 4לפחות.

יש לטעת עצים לכל הפחות בכל מגרש ,בהתאם להנחיות הכלליות בפרק  2סעיף
.13

בהעגלה של מספר העצים המחייב ,לסוגים הנדרשים לעיל תינתן עדיפות  ,עפ"י

נטיעה עג"ב קרקע טבעית

הסדר הבא:

מידות בור השתילה באדמה הטבעית יהיו  1.5./1.5/1.5מ'.

א.

עצים בעלי נוף גדול

האדמה המובאת צריכה להיות מעומק  1מ 1אך לא יותר מ  2מ' ,למניעת קבלת

ב.

עצים בעלי פריחה צבעונית

אדמה מובאת משובשת.
תעשנה בדיקות קרקע לאדמת הגן במעבדה מורשית.

במקרה של נטיעה מעבר למכסה ,סוג העצים יהיה לבחירת המתכנן.

נטיעה עג"ב תקרת חניון
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נטיעת עצים עג"ב תקרת חניון ,תבוצע בתוך בתי גידול מבטון ,בעלי עומק של  1.2מ'

השקיה ,תהיינה ,ממוחשבות ותכלולנה מערכת דישון ומערכות ניקוז .פתרונות אלה

נטו ונפח שתילה של  8מ"ק לפחות ,עם פתח נטיעה של  2מ"ר לפחות.

לאזורי הגינון יקבלו ביטוי גם בתכנון ההנדסי של המבנה התת-קרקעי .במקרים בהם

הגינון עג"ב תקרת חניון ,יעשה בתוך מצע גידול ייעודי מנותק ,כדוגמת פרלייט או

ייווצר קושי לבצע מצע מנותק בעובי (עומק) לפי ההנחיות שלעיל ,יש להציג לוועדה

טוף (בהתאם לעומק השתילה וסוג הצמח).

המקומית פתרונות מקצועיים חלופיים ולקבל את אישורה.

יש לשמור על הפרדה מוחלטת בין מערכת השקיית מצע מנותק לבין מערכת
השקיית אדמה טבעית.

6.4

שטחי הג ינון על מצע מנותק (משותף ופרטי) ינוקזו ישירות למערכת הניקוז הכללית.

העצים יוגדרו כבעלי קוטר גזע של "2-3

חל איסור על ניקוז עילי בשפיכה חופשית לשטחי גינון וריצוף.

6.3

עצים מומלצים



עצים בעלי נוף גבוה ורחב :מיש דרומי ,מיש גשר הזיו ,מילה סורית,
ספיון השעוה ,אולמוס קטן עלים ,דולב אדרי יובל

גינון על גג



גינון מעל גג חניון ומעל מרתפים ואלמנטים תת-קרקעיים יבוצע במשטחי מצע מנותק

עצים בעלי פריחה צבעונית :צאלון ,סיגלון ,מכנף נאה ,פנסית דו נוצתית,
פלומריה ריחנית ,לגרסטרמיה הודית ,קופיניון אנקרדי ,ליגוסטרום יפני.

(תחליף איכותי לאדמה ,דוגמת "פרלייט") .עומק המצע מנותק יהיה לפחות של 60



ס"מ בשטחי שיחים ולפחות  120ס"מ באזורים המיועדים לנטיעת עצים וכך

עצים תמירים בעלי נוף גבוה :ברוש מצוי  ,צפצפה מכסיפה ,מילה ירוקת
עד

שלמערכת השורשים של כל עץ יהיו לפחות  4מ"ק מצע מנותק .כמו-כן ,יתוכננו
אמצעי תמיכה ועיגון (קשירה) מיוחדים לעצים שיינטעו במצע המנותק .מערכות
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.7

נגישות ובטיחות

התכניות המוגשות להיתר וכן תכנית הפיתוח המוגשת במסגרת הבקשה להיתר (כאמור לעיל בסעיף  ,)2.2יהיו כולן
מאושרות על ידי יועצי בטיחות ונגישות הן בהתייחס למרחב הפרטי והן בהתייחס למרחב הציבורי על פי כל הוראות
הנגישות והבטיחות האמורות בחוק.
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