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בהתא� להוראת המועצה הארצית , א" של התמי ועדת העורכי�" גובש ע38א " לתמ2' נוסח שינוי מס
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 להערות הועדות המחוזיות התכנית החליטה להעביר את 17.03.2009המועצה הארצית בישיבתה מיו� 
  .  יו�60ופה של ולהשגות הציבור לתק

  
  . י המועצה הארצית בהוראה לעריכת התכנית"השינוי המוצע עוסק במספר סוגיות כפי שנקבעו ע

  

 .הסדרי� תכנוניי� להריסת מבנה קיי� אשר נדרש בו חיזוק בפני רעידות אדמה .1
ובמיוחד כאשר , חיזוק מבנה קיי�  בפני רעידות אדמה הינו תהלי) מורכב מבחינה הנדסית  .א

אי( מחלוקת בקרב המהנדסי� כי הקמת מבנה . חיזוק זה ג� נעשות תוספות בניהבמסגרת 
 מוצע לאפשר קבלת זכויות הבניה על פי , לפיכ). חדש תמיד עדיפה  על פני חיזוק מבנה יש(

 . ולא רק בעת חיזוקו, א ג� בעת הריסת מבנה והקמתו מחדש"התמ
 1980 בינואר 1 �לפני ההיתר לבנייתו  ההסדר יחול על מבנה אשר הוצא ,על פי השינוי המוצע  .ב

במקרה זה הועדה המקומית תהיה רשאית להתיר . מהנדס כי יש צור) בחיזוקוי "ונקבע ע
 . א מעניקה"הריסת המבנה והקמתו מחדש בתוספת הזכויות שהתמ

מפורטות שחלות המבנה החדש לא יחרגו מקווי הבניי( לפי התכניות הקווי הבניי( של   .ג
התכנית מפרטת את המסמכי� שיש . קרקעית עד לגבול המגרש�יה תתתותר חני. במקו�
שתוכנ( בהתא� להוראות , תכנית לעיצוב המבנה ( כדי לממש את ההסדר המוצע�להגיש

  ). תכנית פיתוחו של המגרש, הבניה הקבועות בתכנית המפורטת שחלה במקו�
כפי שנקבע ביחס , בחוק 149בדומה לקבוע בסעי, , בורהמנגנו( המוצע כולל חובת ידוע הצי  .ד

  .ביצוע תוספות בניה אחרות על פי התכנית העיקרית
 לגבי הריסת המבני�  לא יחולו על מבני� שמיועדי� לשימור ומבני� השינוי המוצעהוראות   .ה

 .ואדריכליבעלי ער) היסטורי 
  

ות   אול� נעשו בה�  תוספ1.1.1980 �תחולת התכנית על מבני� אשר הוצא היתר לבניית� קוד� ה .2
 .בניה לאחר מכ 

 אמנ� נית( הוראות התכנית העיקרית מעלות ספק באשר לתחולת התכנית על מבני� אשר  .א
  . בשלב מאוחר יותר בוצעו בה� תוספות בניה, אול�, 1.1.1980היתר להקמת� לפני 

) תכ( עמידות מבני� ברעידות אדמה (413י "ת,  לתק( ישראלי108 התווס, סעי, 1995בשנת   .ב
בסעי, נקבעה דרישה לגבי תכנו( . ת לגבי אופ( תכנו( תוספת למבנה קיי�הקובע הוראו

כתלות בשטח המבנה הקיי� , ברעידות אדמה) ע� התוספת(התוספת לעמידות המבנה כולו 
לא נדרשו , מבני� אשר נעשו בה� תוספות בניה עד למועד זה. לעמידות בדרישות התק(

פשר תוספת זכויות על פי התכנית העיקרית ועל כ( מוצדק לא, לחיזוק על פי המפורט בתק(
 משטחו הכולל של הבניי( עד 50%לצור) חיזוק מבני� שנעשו בה� תוספות בהיק, שעד 

 .למועד זה
מאפשרות פרשנויות אינ( ברורות דיי( ו לתק( האמור 108נמצא כי הוראות סעי, , בנוס, לכ)  .ג

על כ( מוצע . לל של הבני( משטחו הכו25%שונות לגבי  תוספת בניה אשר אינה עולה על 
לאפשר תוספת זכויות על פי התכנית העיקרית לצור) חיזוק מבני� שנעשו בה� תוספות 

 . 413י " לתק( ת108 תוספת סעי,   משטחו הכולל של הבניי( לאחר25%בהיק, שעד 
 
 : לפיכ) מוצע להחיל את הוראות התכנית העיקרית ג� במקרי� אלה  .ד

היתר נית( בשלב מאוחר יותר , אול�, 1.1.1980נית( היתר להקמת מבנה לפני  .1
ובלבד ,  משטחו הכולל של הבניי(50%על שלא עולה למבנה זה לבניית תוספת 

ונקבע כי המבנה אכ( טעו( , 1996 בינואר 1שההיתר לבנית התוספת נית( לפני 
  . חיזוק בפני רעידות אדמה
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היתר יותר נית( בשלב מאוחר , אול�, 1.1.1980נית( היתר להקמת מבנה לפני  .2
נית( ג� א� ההיתר ,  משטחו הכולל של הבניי(25%לה על לבניית תוספת שלא עו

ובלבד שנקבע כי המבנה אכ( טעו( חיזוק בפני רעידות  , 1996 בינואר 1 �אחרי ה
  . אדמה

 
 לשתתוספת זכויות בניה לצור! חיזוק מבנה קיי� בעל קומה מפו .3

בעל סיכו( גבוה מבנה בעל קומה מפולשת הינו , באופ( עקרוני, על פי הערכות המהנדסי�  .א
ולא , ולו רק בשל העובדה שהוא נשע( על עמודי� בלבד, יותר בעת התרחשות רעידת אדמה

  . על קירות מלאי�

לאשר בבניי( , על פי חוות דעתו של מהנדס הועדה, השינוי המוצע מאפשר לועדה המקומית  .ב
 להקמת קומה נוספת למבנה בנוס"של הקומה המפולשת בעל קומה מפולשת סגירה ומילוי 

 11.2אפשרות זו באה בנוס, לאפשרות הקבועה בסעי, ,  למע( הסר ספק. או הקמת אג, נוס,
 .בדבר הרחבת יחידות הדיור הקיימות

השינוי המוצע מאפשר למעשה תוספת של יחידות דיור ה( בקומה המפולשת וה( בקומה   .ג
אי( השפעה , ומאיד), זוק מבני� בעלי קומה מפולשת מחדבכ) עולה כדאיות חי. נוספת

אשר ממילא מותרת על  (קומה אחתתוספת בפועל של מעבר למכבידה על הסביבה הקרובה 
 .)פי הוראות התכנית העיקרית

 
הבהרת אפשרויות השילוב בי  תוספת יחידות דיור חדשות במבנה ביחד ע� תוספת בניה לש�  .4

 תהרחבת יחידות הדיור הקיימו
השילוב בי( האפשרויות השונות שנקבעו בתכנית העיקרית לעני( הרחבת יחידות  מבהיר את המוצעהשינוי 

ותוספת יחידות דיור חדשות למבנה אשר נדרש בו חיזוק , )ד"ר לכל יח" מ25עד (הדיור הקיימות במבנה 
 לבניה על מפרט בצורה ברורה את השטח המקסימאלי המותר  סעי, המוצעה.  בפני רעידות אדמה
  :התכנית העיקרית

בתוספת השטח הנוס, , קומה המפולשת יהיה שטח הקומה המפולשת הקיימתהשטחה של    .א
  .המותר לש� הרחבת יחידות הדיור הקיימות

בתוספת , טיפוסית של המבנה הקיי�הקומה היהיה שטח  במבנה נוספת קומה שטחה של    .ב
  .תהשטח הנוס, המותר לש� הרחבת יחידות הדיור הקיימו

בתוספת השטח הנוס, , טיפוסית של המבנההקומה הנוס, יהיה שטח האג, השטחו של   .ג
 . המותר לש� הרחבת יחידות הדיור הקיימות

  
כמפורט (בבני( בעל קומה מפולשת אשר הותרה בו סגירה ומילוי של הקומה המפולשת ובנית קומה נוספת 

 ,במקרה כזה.  ג� הרחבת יחידות הדיור הקיימות,בנוס, לכל אלה, תותר, או בנית אג, נוס,)  לעיל3בסעי, 
  :יחולו הוראות אלה

יתווס, שטח הקומה המפולשת לשטח הקומה הנוספת ול, בנית קומה נוספתכאשר מבוקשת   .א
  . המותר לש� הרחבת יחידות הדיור הקיימותהשטח 

 הקומה המפולשת תתותר תוספת האג, ביחד ע� סגיר,  תוספת אג,כאשר מבוקשת   .ב
טיפוסית של הקומה הנוס, יהיה שטח האג, השל שטחו . ידות הדיור הקיימותיחוהרחבת 

  . בתוספת השטח הנוס, המותר לש� הרחבת יחידות הדיור הקיימות, המבנה

 
 13.5ביטול סעי"  .5

פרמטרי� ה נקבעו ) תכ( עמידות מבני� ברעידות אדמה (413י "ת, תק( ישראלי ב108סעי, ב  .א
 . אשר נעשות בו תוספות בנייהמבנה  לוקחיזהנדרשי� בעת ביצוע הנדסיי� ה

חיזוק חלקי בעת בניית תוספת ביצוע ,  משיקולי צדק, מאפשר בתכנית העיקרית 13.5סעי,   .ב
  .למבנה

 .13.5סעי, לתכנית העיקרית לפיו יבוטל שינוי מוצע , על מנת למנוע מת( היתר בניגוד לתק(  .ג
בעת בניית תוספת , תוספת הצור) בחיזוק המבנה כולו ביחד ע� המידתההחלטה לגבי   .ד

 .  תעשה בהתא� לקבוע בתק(, למבנה


