
הנחיות מרחביות לרחובות
אגף תכנון ורישוי-מינהל ההנדסה 31.10.17וועדת משנה רישוי –1גרסה 



.הנחיות עיצוביות לתכנון וחזות העיר➢

.מסמך מדיניות המפרט את עמדות הוועדה לתכנון ובניה➢

.חלות ומשלימות אותןעות"לתבההנחיות המרחביות כפופות ➢

.מסמך מחייב שיאושר בוועדת משנה מקומית➢

:משמעויות ומעמד המסמך



תכנון פיתוח וקומת קרקע
תכנית פיתוח

באישור אגף גנים ונוף ופקיד , תכנית פיתוח תהיה מפורטת ככל הניתן➢
.היערות

בחזית הפונה לרחוב שרוחבה לא  תכנון רצועת גינון ➢

.'מ1-יפחת מ

ע  "בהתאם לתבשטחי חלחול : בניה רוויה➢

.משטח המגרש15%-שלא יפחתו מ–4/ב/34/א"החלה או תמ

לא כולל  , 20%-לא יפחתו משטחי גינון : בבנייה רוויה➢

.38א "ולהוציא תמ, לא כולל גינות דירות גן

למבנה יהיה ביצוע ריצוף מדרכה בחזית 4' תנאי למתן ט➢

.על חשבון היזם ובתאום מול אגף תשתיות

.עץ' מ8בתחום גינת המגרש ייקבע כל ➢

.תכנון גמל מים ומגופים כיחידה אחת➢

.מתקנים אלו יוסתרו באמצעות מבנה מסתור מחופה אבן



תכנון פיתוח וקומת קרקע

.מהמדרכה' מ1.20לא יעלה על 0.00-מפלס ה➢

ברחוב שבו קיים הפרש בין מפלס הרחוב למגרש תותר  ➢

.במגבלות החוק-למגרשים שכנים0.00-התאמת ה

עם הפרשים מעל  במגרש הממוקם בין שני רחובות ➢

ביחס לרחוב במפלס התחתון  0.00-ייקבע מפלס ה' מ3

.ובתיאום עם אגף הרישוי

0.00מפלס 



תכנון המבנה

מרתפים

:  בבניה רוויה➢

אם לא צוין )מ "ס80יש לתכנן אדמת גינון בעומק של ➢

יש לתאם תכנון  . מעל המרתפים בפיתוח( ע"אחרת בתב

.מול גנים ונוף

:בצמודי קרקע➢

ולא יפחת  ', מ2.50גובה מקסימלי של תקרת מרתף יהיה ➢

.ע החלה"או בכפוף לתב, נטו' מ2.20-מ

גג מגונן בבניין

מרתף בצמוד קרקע



תכנון המבנה
עוגנים

עוגנים המבוקשים בשטחים ציבוריים יותקנו באישור הוועדה ובתנאי כי מולאו  ➢

:התנאים הבאים

.כולל פירוט אורך העוגן, סימון העוגנים יפורט בהיתר הבנייה➢

.מיפוי דיגיטלי לתשתיות הקיימות כולל הצגת העוגנים המבוקשים וצילומם➢

חודשים או עד גמר הבניה וחתימה על 6למשך ₪ 100,000מתן ערבות של ➢

שחרור ערבות באישור מנהל אגף  . אי גרימת נזק לתשתיות במקום

.התשתיות

.חובת התיקון ונשיאה בעלויות תחול על המבקש במידה וייגרם נזק➢

חדירת עוגנים למגרשים סמוכים בבעלות פרטית תתאפשר בהתאם  : הערה➢

. ובהסכמה מלאה בכתב של בעלי המגרש, ע מאושרת ייעודית לנושא"לתב



תכנון המבנה
אוורור מרתפים

מפני הקרקע רוחב ועומק בהתאם  ' מ1.50גובה עד : פתח אוורור למרתפים➢
.אש.כלדרישות 

מיקום הפתחים . זההבגוןןהמבנה יחופה אבן בגוון בז עם גרילים מתכת ➢
יתוכנן חיץ מגונן  , אם לחזית קדמית. ובתחום החלקה, בעדיפות לחזיתות משניות

.שיסתיר את המבנה

.צינורות אוורור בודדים יוצנעו בתוך רצועת הגינון ויהיו נמוכים ככל הניתן➢

.מגבולות המגרש' מ1מבוקש לתכנן את פתחי האוורור במרחק מינימלי של ➢

אפס בכל החזיתות יופנו כלפי מעלה ולא  ב.בקפתחי אוורור שיתוכננו ➢

.כלפי הרחוב או המגרש השכן



תכנון המבנה

:הנחיות➢

.חצרות אנגליות יהיו מכוסות סבכות או מעקות➢

מעבר לכך בהקלה  . תכנון חצר אנגלית יהיה בהתאם להוראות החוק➢

.ובאישור הוועדה

. מ מעל פני הקרקע"ס20גובה החצר לא יעלה על ➢

.ד"נקודתית עבור חלון ממ1.90עומק החצר יהיה ➢

ובתנאי שעומק החצר יוותר  , מ"ס90מעבר לכך בהקלה ועד . מ"ס40גובה חלון יהיה ➢
.'מ1.5

עומק החצר יותאם  . ניתן לבקש הקלה עבור פתיחת דלת חיצונית➢

.למפלס רצפת המרתף נקודתית לדלת בלבד

חצר אנגלית בצמודי קרקע

:הגדרה➢

ומפלסו נמצא מתחת ' מ1.50שטח חפור בחצר הבניין ברוחב שלא יעלה על ➢
.  למפלס הקרקע או המדרכה הסמוכה

.החצר מיועדת לספק אור ואוורור לשטחי המרתף בבניין



תכנון המבנה

לובי

'מ5X5 ,5X6ר במידות של "מ25-30גודל הלובי יהיה בין ➢

דירות קטנות

.כדירות קטנותד"מיחה20%יש לתכנן : בבניה רוויה חדשה➢

(.ד"כולל ממ)ר ברוטו "מ88-ר ל"מ75גודלן ינוע בין 

.לשיקול דעת הוועדה, דירות קטנות מכך יוגשו לתיאום תכנון➢



תכנון פיתוח וקומת קרקע
דירות גן

.קדמית/לא ניתן לתכנן דירות גן כלפי חזית ראשית➢

תותר הפניית דירת גן כלפי אחת  , במגרשים פינתיים➢

מהחזיתות בתנאי שיישמר חיץ של רצועת גינון 

.נדרש תיאום תכנון. 'מ1ברוחב 

מתקני משחק

במידה ואינו משמש למגורים אלא  : בית מעץ על העץ➢

ללא הוצאת  )כמתקן משחק בלבד קיימת חובת דיווח 

מהנדס לאגף  הצהרת+סטטייםוהגשת חישובים ( היתר

המבנה ימוקם בתחום  . הפיקוח על הבניה

.'מ1.80בגובה מקסימלי של עד , החלקה/המגרש

,  מתקנים סטנדרטים מונחים: מתקני משחק נוספים➢

.יותרו בתחום החלקה ובהסכמת בעלים



תכנון פיתוח וקומת קרקע
מחסנים

.בלבד1ד יותר מחסן "לכל יח➢

וכחלק  תכנון המחסן יהיה בתחום קווי הבניין : בצמודי קרקע➢

.'מ2.20גובה המחסן . מהמבנה

;לא יותרו מחסנים בקומות למעט: בניה רוויה חדשה➢

:הקמת המחסנים במקבץ אחד במיקומים הבאים

בקומת הקרקע או במרתף

(לא במניין הקומות)בקומת גלריה פתוחה 

(במניין הקומות)בקומת ביניים מלאה 

יותרו מחסנים בקומה המפולשת בתנאי הסכמת  : בניה רוויה קיימת➢

תכנון מחסנים לכל הדירות או פתרון : בעלים לשני מתווים

.אופטימלי אחר שיוצג בכתב



תכנון פיתוח וקומת קרקע

חניות

:חניות בהתאם לתקן הרלוונטי יותרו➢

.יתוכננו מרתפי חניות: בבניינים חדשים➢

יתוכננו ראשית חניות  ; בקרקע, בתחום המגרש•
יתרת חניות  . ד"מסך יחה20%האורחים שיהוו 

אלו יתוכננו במרתף רק לאחר מיצוי השטח  
.העל קרקעי

גם בעל הקרקע  –חניות נכים בהתאם לתקן •
חלק יותרו להצמדה וחלק  . וגם בתת הקרקע

.  ישמשו את אורחי הבניין

.יש לסמן בביצוע חניות אורחים באופן בולט•



תכנון פיתוח וקומת קרקע

חניות

במסגרת היתר יותרו חניות רגילות בתחום : בבניינים קיימים➢
.המגרש

;38א "לא יאושרו מכפילי חניות להוציא פרויקטים של תמ➢

באישור הוועדה ייבחנו מכפילי חניות  –עיבוי 38א "תמ➢
ללא  -או מתקנים רובוטיים במרווחים , בקונטור הבניין בלבד

.מופע על קרקעי

יתוכננו מרתפי חניות רגילות בתקן  -הריסה ובניה 38א "תמ➢
1:1של לפחות 

מסומנת בכיתוב  , בתחום המגרש–חנייה לרכב כיבוי אש ➢
.באין פתרון יותר על שטח ציבורי בצמוד לבניין. ברור



תכנון פיתוח וקומת קרקע
פילרים

יש לסמן את הפילרים בתכנית הפיתוח ולעמוד בדרישות  ➢

.תשתיות. יש לקבל אישור א. למיקום ומידות מדויקיםי"חח/כבלים

.  בגבול מגרש ובתחומו ויופנו לחזית הראשיתפילרים יתוכננו ➢

.במידה וקיימת הפקעה יוכנסו לתחום החלקה לאחר ההפקעה

בגמר של דלת מחוררת מפח  גובה פילר יותאם לגובה גדר קדמית ➢

.'מגולוון בגוון בז

מקווי תשתיות תת קרקעיים קיימים ' מ1יש להתרחק לפחות ➢

.ומתוכננים

.ייבנו בצמידות–פילרים נפרדים עבור כבלים ובזק 2במידה ונדרשים ➢



תכנון פיתוח וקומת קרקע

:פ יתוכננו באופן הבא"או לשצצ"לשב, גדרות הפונות לרחוב

.PVCלא תאושר גדר . 'הגדר תהיה גדר בנויה ומחופה אבן בגוון בז➢

.לכל החזיתות' מ1.5: גובה הגדרות➢

'מ2.00צידית ואחורית עד : ניתן בהקלה בכפוף להחלטת וועדה➢

.בהתאם לשיקול דעת הוועדה, במקרים חריגים–קדמית 

גדרות



תכנון פיתוח וקומת קרקע
שערים

: בצמודי קרקע➢

שער אחד להולכי רגל ושער אחד לכניסת  : לכל מגרש יאושרו➢

.רכבים

.מ מגבול מגרש"ס80ימוקמו בנסיגה של מתרוממיםשערים ➢

.יתוכננו עד גבול מגרשנגלליםשערים ➢

יתוכננו בנסיגה של נפתחים כלפי חוץ שערים➢

.'מ1.5לפחות 

.יתוכננו עד גבול מגרשנפתחים כלפי פנים שערים ➢

של הגדר יתוכננו בנסיגה נגררים על חלקה החיצוני שערים ➢

של הגדר יתוכננו הנגררים על חלקה הפנימי כאלה . מ"ס30של 

.עד גבול מגרש

ניתן יהיה לאשר עד –מתרומם או נגלל -גובה שער כניסה לרכבים➢

.נקודתית בלבד, בהקלה2.70



תכנון פיתוח וקומת קרקע
קירוי חניות

:יותר במסגרת בקשה להיתרבצמודי קרקע קירוי חניות ➢

.  בתחום המגרש בחזית הקדמית: מיקום➢

ר "מ18בחניות עוקבות תותר סככה אחת בשטח של : שטחים➢

סככות בשטחים2יותרו ( אחת לצד השניה)בחניות צמודות 

.ר"מ14+ר "מ18

(.בעונות גשומות)קשיחים בלבד ולא מרעישים : חומרי גמר➢

חל איסור על סגירת פאות  . בהתאם לחוק' מ2.60עד : גובה הסוכך➢

.הסככה

כלפי , באמצעות מרזב שיותקן בחלקה האחורי של הסככה: ניקוז➢

.לא תאושר שפיכה חופשית כלפי הרחוב או השכנים. פנים המגרש➢

לא ניתן להקים סככות חניה אלא  : קירוי חניות בבניה רוויה➢
.ע הספציפית החלה על החלקה"אם מתאפשר בהתאם לתב



תכנון המבנה
בניה בקיר משותף

תכניות  ; יש להציג בבקשה להיתר הכוללת בניה בקיר משותף➢
.וחזיתות מפורטות של הבניין השכן לצד חזית הבניין המוצע

לגובה , יש להקפיד על רצף עיצובי והתאמה ביחס למפלסים➢
ההתאמה תהיה ביחס  . לבניה על הגג ולחומרי הגמר, הקומות

י  "לבניין הראשון שיבקש לממש את הזכויות המותרות עפ
.עות חלות בחלקה"תב

יש לעצב את תוספת הבניה על הגג בהתאמה לזו הקיימת בגג ➢
.השכן

חזית קדמית : במקרה של בניה בקיר משותף עם מגרש צמוד➢
תחילת קו הבניה )תהיה בתיאום אדריכלי עם השכן הצמוד 

('וכיוצב

.יש לטייח ולבצוע את הקיר הפונה למגרש ריק➢



תכנון המבנה
הרחבות דיור בבניין טורי

יתוכננו בטור אחד  ' הרחבות דיור'ע "הרחבות דיור בהתאם לתב➢
;והראשון שייבנה יחייב את השאר

מראה  , הצבע, מאותו החומר, כולם יבנו את אותה הבליטה➢
.ע"ביצוע יתאפשר בשלבים אלא אם מצוין אחרת בתב. וצורה

יש להציג מצב קיים של -בבקשה להיתר להרחבה נקודתית ➢
.הבניין כולו כולל כל ההרחבות המותרות לתכנון עתידי

9/137שיפור תנאי מגורים "ע "תב

מרחבים מוגנים

קיימת העדפה לתכנון המרחבים המוגנים כלפי : בבניין חדש➢
.כולל הפניות החלונות, חזיתות משניות

שיבוקשו , הבלטת מרחב מוגן מקווי בנין מאושרים: בבניין קיים➢
',  מ3אחורי ב.וק' מ2צידי ב.מקבהליך של הקלה לא תחרוג 

י  "לפירוט ע)ד ביתר החלקה"אלא בכפוף להוכחת אי מימוש ממ
(.העורך

, בחניות, יש לוודא כי קירות יורדים אינם פוגעים בפיתוח השטח➢
. 'בתשתיות וכיוצב



תכנון המבנה
מרפסות וגזוזטרות

:הגדרות➢

הבולטת מקירותיו החיצוניים של ( לא מקורה/מקורה)מרפסת זיזית : גזוזטרה➢
הבניין                  

מרפסת הבנויה על מסה בנויה מתחתיה ולא בולטת מקירותיו  : מרפסת גג➢
.החיצוניים של הבניין

:מרפסות בבניין חדש➢

יש לנקז את המרפסות והגזוזטרות במערכת משולבת ונסתרת בשלד הבניין  : ניקוז➢
.ולהציגה בנספח הסניטרי לא אישור ניקוז חופשי

:תוספת מרפסות בבניין קיים➢

התכנון והביצוע יתקיימו  . חופפות ומקורות, ככלל המרפסות יהיו בטור: עיצוב➢
.בפעימה אחת

במקרים בהם אחת הדירות לא מעוניינת בהקמת מרפסת תתאפשר בניית מסגרת  ➢
.לשימוש עתידי ולחזות אחידה, במידות תואמות לטור המתוכנן

תבחן כל  ( צידית ואחורית)בחזיתות משניות , תוספת גזוזטרות בודדות שלא בטור➢
.בכפוף להליך של פרסום הקלה ובהתאם להחלטת הוועדה, מקרה לגופו

.  מעקה המרפסת לא יבלוט מעבר לקונטור המרפסת➢

.עמודי החיזוק יתוכננו ככל הניתן בצמידות לבניין הקיים➢

יש  . ומותאמים לחומרי הגמר של הבניין הקיים, עמידים, קשיחים: חומרי גמר➢
.לצבוע ולטייח את תחתית המרפסות

:מרפסות סוכה➢

ל בכפוף  "הנ. ביצוע יתאפשר בשלבים. המרפסות יתוכננו באופן זהה לכל הבניין➢
ובלבד שנותרו זכויות  ( צידית ואחורית)בחזיתות משניות בלבד , לפרסום הקלה

.  הזכויות בבניין מתחלקות בין כולם. שטח עיקרי או ייעודי למרפסות; לשימוש



תכנון המבנה
סגירת מרפסת קיימת

המשכי לדירה תתאפשר  , סגירת מרפסת לשימוש כשטח עיקרי➢
:במקרים הבאים

. מדובר במרפסת גג שבנויה על מסה➢

.המרפסת חושבה בהיתר המקורי כשטח עיקרי➢

נותרות שטחים עיקריים לבניין והעברת אותם שטחים נעשית בהסכמת  ➢
זכויות בניה בבניין מגורים משותפות  . כל השכנים ובהצגת מסמך חתום

.לכלל הדיירים

.ומרפסות שניתנו מעבר לקו בניןקונזוליותמרפסות : לא ניתן לסגור➢

גגונים

.ע החלה"בניית גגונים תותר בהתאם להוראות החוק והתב➢

לא יותרו  . בניית גגונים בבניינים משותפים חדשים תותר בפעימה אחת➢
.גגונים בשלבים

לא  . עמידים ומעוגנים בהתאם לתקן, גגונים ייבנו מחומרים קשיחים➢
יש להציג פתרונות  (. בעונות גשומות)יותרו גגונים מחומרים מרעישים 

.ניקוז ואיטום

ברזנטים או חומרים ארעיים  , פחונים, מאיסכוריתלא יותרו גגונים ➢
.אחרים



תכנון המבנה
מסתורי כביסה

דירתיותבכל בקשה להיתר יתוכנן מסתור לתליית כביסה ומיקום למערכות ➢
.'דוד מים וכו, א.מעבי מ; כגון

.קיימת עדיפות למיקום המסתורים בחזיתות משניות ולא לחזית קדמית➢

רצפת  . המסתור יתוכנן גדול דיו שיאפשר תליית כביסה והצבת מתקנים➢
יש להציג . מ לכל הפחות"ס50-ד ב"המסתור תונמך ביחס לרצפת יחה

.מבוקש פרט. מפלסים

יש לתכנן את המרווח בין רפפות המסתור באופן שיסיר את המתקנים וימנע  ➢
.מבוקש פרט. כניסת ציפורים

ברצפת המסתור תתוכנן קורת הגבהה למניעת נזילות מים לקומות  ➢
מבוקש  . יש להציג פתרונות ניקוז פנימיים כחלק משלד הבניין. תחתונות

.פרט

רפפות המסתור  . המסתור לא יבלוט ממישור הבניין ויהיה אחיד לכל הגובה➢
.יהיו מחומרים עמידים

מתקנים טכניים בבניין

מערכות . ג חזיתות הבניין"בבניינים חדשים לא יאושרו מתקנים טכניים ע➢
.הבניין יהיו פנימיות וכחלק משלד הבניין בכל הקומות

, תוספות מרפסות, במסגרת שיפוץ חזיתות, בתוספות בניה; בבניינים קיימים➢
העתקת מתקניים טכניים  /הסתרה אחידהתדרש' דים וכיוצב"תוספות ממ

.נדרש פרט. לחזית משנית והסתרתם

.'שוט אשפה'קומות נדרש 14בבניין מעל ➢



תכנון המבנה

גגות

.תקרת הקומה המלאה העליונה בבניין: כללי–גג ראשי ➢

(.מעלית+מדרגות)הגג העליון ביותר של גרעין הבניין : גג טכני➢

קומה אשר לה יציאה למרפסת גג שנמצאת במישור הדירה : קומות גג חלקיות➢
.ד"איננה זיזית ובנויה מעל יח

.ע מאפשרת"לא יאושרו גגות משופעים אלא אם התב: 'מ13בבניין מעל ➢

מוסתרים כחלק  גים"בצמיש להראות פתרון ניקוז לכל שטחי הגגות : ניקוז גגות➢
.לא יאושר ניקוז חופשי. אינטגרלי מהמבנה



תכנון המבנה

ר במסגרת חדר על הגג"מ40תוספת –גגות 

ד כאשר הגישה   "ר בגג מעל יחה"מ40לדירות עליונות בבניין תותר תוספת של ➢
.תהיה מגרם מדרגות פנים דירתי

תנאי להגשת בקשה להיתר יהיה הצמדה בנסח הטאבו ובתשריט בית משותף  ➢
.של החלק היחסי בגג למבקש

.המבנים והמתקנים הקיימים והמוצעים: כל שטח הגג: בתכנית ההגשה יוצגו➢

הבקשה תציג תכנית כוללת לכלל  , ד אחת"במקרה והגג מוצמד ליותר מיח➢

, ובצמידות אחד לשני, ים יוצמדו לגרעין המבנה/החדר. החדרים העתידיים➢
.ע"בשיקול מה–קדמית /מהחזית הראשית' מ1.5ויורחקו עד 

.לכל דירה יותר מטבח אחד בלבד➢

.ד נוספות"לא יותר פיצול חדרי הגג ליח➢

בחומרי גמר המשכיים , חדרי הגג יהיו בשפה התכנונית והעיצובית של הבניין➢
.לקיים וזהים זה לזה



תכנון המבנה

ר במסגרת קומה חלקית"מ40–גגות 

.קומה הבנויה באופן חלקי עם יציאה למרפסת גג שאיננה זיזית: קומה חלקית➢

. מכל החזיתות' מ1.5ר שיתוכננו בנסיגה מלאה של "מ40ד בקומה חלקית יותרו "לכל יח➢
.ולא יתוכנן בלב הדירה אלא בגבולה החיצוני, שטח זה יסומן גרפית

.מכל החזיתות' מ1.5ר תהיה בנסיגה של "מ40כל בניה מתוכננת מעל תוספת ➢

ניתן יהיה לבקש הקלה , 2/ג/2000/בבניינים קיימים שניתן להם היתר לפני מתן תוקף לרח➢
.לצורך מיצוי זכויות, לעניין הנסיגות כלפי חזיתות משניות בלבד

.  ר נוספים במסגרת חדר על הגג"מ40+ר בקומה חלקית"מ40לדירות העליונות יותרו ➢

אך לא יסוכם במניין  2-3/ג/2000/שטח זה ייחשב כשטח עיקרי מרח: חישובי שטחים➢
.ע הספציפית החלה בחלקה"השטחים מהתב

.עיצוב התוספות יהיה המשכי לבניין➢

או בכפוף למתן פתרון  , הקיימיםגים"בצמתוספות בניה על גגות יתוכננו כך שלא יפגעו : ניקוז➢
.חלופי



תכנון המבנה
מתקנים ומערכות על הגג

יש לסמנם  . מתקנים טכניים ומערכות לתפקוד הבניין יותקנו על גגות הבניין➢
.במסגרת הבקשה ולשלבם אדריכלית

יש לרכז את המתקנים כך שיוותרו שטחים פנויים בגג לטובת שטחי גג משותפים  ➢
א יוסתרו אופקית באמצעות רפפות אלומיניום או פנל מבודד  .מעבי מ. או מגוננים

.ובגוון המשכי לגג. מחומר לא מרעיש

יש להבטיח גישה ישירה ובטוחה למערכות ומתקנים ותנאים בטיחותיים  ➢
.לא תאושר גישה לגג באמצעות סולם חיצוני הפונה לחזית ראשית. לתחזוקתם

גובה המתקנים לא יעלה על גובה  . ממעקה הגג' מ1המתקנים יורחו לפחות ➢
.למעט מתקני תקשורת, המעקה

לא תאושר התקנת צנרת וכבלים של מתקנים ומערכות על הגג על פני המעטפת  ➢
.החיצונית של המבנה

דודי שמש ודודי אגירה, מערכות סולריות

דודי שמש ודודי אגירה כולל  , סולריות: יש לציין בתכנית את מיקום כלל המערכות➢
.גבהים וחיבורים נדרשים

סולריות יש להציג מיקום עתידי ולבצע הכנות  ' מערכבבניינים בהם לא מתוכננות ➢
.לחיבורים עתידיים

בגג משופע יש לשלב את קולטי השמש בשיפוע הגג ודודי השמש בתוך חלל הגג  ➢
.המשופע

מתקני תקשורת
2יותקנו במרחק של , למעט אנטנות משתפלות, מתקני תקשורת ואנטנות על תורן➢

.לפחות ממעקה הבניין' מ



תכנון המבנה
עיצוב וחומרי גמר לגגות

:גג שטוח

( ביטומניות0לא יאושר גימור הגג בזיפות צבוע בלבד או ביריעות איטום ➢
.חשופות

.חומרי הגמר של גגות ומשטחים אופקיים יהיו בעלי מקדם בליעת קרינה➢

בבניינים ציבוריים ומסחריים יש להעדיף לתכנן את הגג הפנוי לשימוש ➢
.ציבורי

:גג משופע

.בעלי תחזוקה קלה ונוחה, יש לחפות גג משופע בחומרים עמידים➢

.צבע וגוון בבקשה, יש לפרט את חומרי הגג➢

:גג מגונן

, הגינון, תכלול את הפיתוח, תכנית הגגות בבקשה להיתר הכולל גג מגונן➢
.תכניות השקיה וניקוז כולל פרטים



תכנון המבנה
חזות ומעטפת הבניין

יתאים לעקרונות הבינוי והעיצוב התואמים לרקמה  בניין חדש ➢
.ע החלה על החלקה"הבנויה בסביבתו ובהתאם לתב

תשתלב בבניין בלי להעלים את הפרטים  תוספת לבניין קיים ➢
.האדריכליים ואת החומרים המקוריים של הבניין

עדיפות לתכנון בו הקומות : דירוג הבנייה בבניה רוויה➢
לא תאושר הבלטת  . העליונות אינן בולטות מהקומות שמתחתיהן

.מ כמותר בחוק"ס75-מרפסת גג מעבר ל

גובה קומות הבניין

גובה הקומות החדשות יהיה –בתוספת קומות לבניין קיים ➢
.זהה לגובה הקומה הטיפוסית בבניין

יהיה כמפורט  ( מרצפה לרצפה)גובה קומה ברוטו –בבניין חדש ➢
.ע"אלא אם נקבע אחרת בתב, לעיל

גובה קומה טיפוסיתגובה קומת קרקעגובה כללי

'מ29עד 

'מ3עד -דו משפחתי/בבית חד. 1'מ4דו משפחתי עד /בבית חד. 1

בבניין מגורים ללא חזית . 2
'מ6עד -מסחרית

'מ3.5עד -בכל בניין אחר. 2

בבניין עם חזית מסחרית  . 3
.'מ5באזור מגורים עד 

בבניין באזור תעסוקה. 4
.'מ7עד 

.לקומה' מ3.8עד . 1'מ6עד . 1'מ29מעל 

חלונות ופתחים בבניין מגורים

,  תריס רפפות; לכל פתחי הבניין יידרש פתרון הצללה אחיד➢
בבניה חדשה לא  . של החזיתות' כחלק מהעיצוב האדר–גלילה 

.יובלטו ארגזי התריס מעבר למישור החזית

.  חומר וכיוצב, צבע, בצורה; הסורגים בבניין יהיו אחידים בעיצובם➢
.הסורג יותקן במישור הקיר



תכנון המבנה
שילוט-חזות ומעטפת הבניין 

.יותר בהתאם לפרט המצורף בשקופית זו–ג בניינים "שילוט ע➢

לוחית זכוכית חלבית המתוקנת באמצעות  : הנחיות נוספות➢
מ גובה ורוחב בין "ס35לבניין בגודל שלא יעלה על ספייסרים

. מ"ס80-מ ל"ס75

בכניסה הראשית בגובה שלא יעלה על , בחזית הבניין: מיקום➢
.ממפלס הכניסה הקובעת לבניין' מ2.5

אותיות ברום הבניין או ביתר / לא תותר התקנת שלטים ➢
.חלקי הבניין למעט במיקום שפורט לעיל

מ"ס35

75-80
מ"ס

פרטי עזר

צופר אזעקה וכל רכיב אחר  , גופי תאורה, מצלמות: הגדרה➢
.המהווה אלמנט נלווה לבניין ומעוגן בו

ג חזיתות משניות ככל  "קיימת עדיפות להתקנת פרטי עזר ע➢
בחזיתות ראשיות יש להקפיד על עזרים מעודנים . שמתאפשר

.בהתקנה מוצנעת

בבניין ויותקנו ' יש להקפיד כי פרטי העזר לא יסתירו רכיבים אדר➢
.בהתאם לחוק



תכנון המבנה
תוספת מעלית חיצונית לבניין קיים

תקנות , י תקנות התכנון והבניה"מעלית חיצונית לבניין תוקם עפ➢
.ובהתאם לתקן, נגישות

יוקם פיר , אם קיים שטח בתוך קווי הבניין המאפשר הקמת פיר מעלית➢
.המעלית בתחום זה

או העורפי של  הצידיבאין אפשרות ימוקם הפיר בתחום המרווח ➢
הגישה תהיה מתוך . תוך הבטחת גישה לכל חלקי המגרש, המגרש

.שביל קיים

בקשה לפיר בתחום המרווח הקדמי תבחן במקרים בהם הוכח כי אין ➢
.אפשרות אחרת

במידת הצורך . 'בחניות וכו, בפיתוח, לא תהיה פגיעה בתשתיות קיימות➢
במסגרת היתר ובתיאום עם אגף , יועתקו תשתיות למיקום חדש

.המבנה' לא תהיה הפרעה לדירות קימות או פגיעה באדר. תשתיות

בלתי  , חומר הגמר יהיו עמידים. עיצוב המעלית ישתלב בקיים➢
.מחלידים וקלים לתחזוקה

גובה הפיר לא יעלה על  . הנדרש' המינהמעלית יהיה בגודל פודסט➢
.ולא תאושר גישה לחדרים על הגג, הקומה העליונה המלאה



תכנון המבנה
(פרגולה)מצללה 

.בין הקומות, בגג, בקרקע: הנחיות אלו מתייחסות למצללה במיקומים הבאים➢

:הגדרות➢

כהגדרתה בתקנות התכנון והבנייה היא                               (: פרגולה)מצללה •
. שתקרתו היא משטח הצללה מישורי שאינו משופע או נטוי, מבנה בלי קירות"

המשטח נסמך על עמודים והמרווחים שבין החלקים האטומים של משטח ההצללה  
לא יאושרו פרגולות בתוך נישות מבנה ". ממנו40%מחולקים שווה ומהווים לפחות 

.מוקפות בקירות

עץ וחומרים עמידים  , אלומיניום, בנויה מחומרים כגון פלדה: פרגולה מחומרים קלים•
.  אחרים

.  בנויה מבטון: פרגולה מחומרים קשיחים•

:  פרגולות פטורות מהיתר•

ר משטח  "מ50או ¼ שטחם לא יעלה על , יתאפשרו בבניה מחומרים קלים בלבד•
.מביניהםלפי הגדול –ממבנים או הגג הפנוי הקרקע 

. מעבר לקווי בניין כלפי כל החזיתות מחומרים קלים בלבד40%בנייתם תתאפשר עד •
.מהנדסהצהרת+חישוביםקיימת חובת דיווח לאגף פיקוח על המבנים והצגת 

:  פרגולות טעונות היתר•

,  כלפי חזיתות צידיות ואחוריותב.מק40%-במרפסת גג מעבר ל/עבור פרגולות בקרקע•
בהליך של , עבור חזית קדמית. מחומרים קלים ובהסכמת שכנים, בהליך של הקלה

.הקלה ולשיקול דעת הוועדה

במרפסות גג או  (. בין הקומות)עבור הקמת פרגולות בגזוזטרות בקומות טיפוסיות בבניין •
.זיזיות

.  עבור פרגולות מבטון•

:מיקום ובליטות•

.בתוך קווי בניין בלבד-פרגולות בטון •

פרגולה לא תעבור את קו מעקה הגג או  : קרקעצמודתבניה רוויה או , במרפסת גג•
.המרפסת

.בתחום בעלות המבקש בהצגת נסח טאבו–בדירות גן •

.לדירת גג או לגרעין המבנה, בצמוד לחדר יציאה לגג: פרגולה בגג•



תכנון המבנה
(פרגולה)מצללה 

הנחיות נוספות➢

,  חומרי גמר, בליטה, בצורה; יהיו אחידותהמצללותבבניין כל ➢
.הראשון שיבצע יחייב את היתר. פרטים וגוונים

.  תהיה אופקיתהמצללה. חלקי הפרגולה יהיו צבועים בלבן➢

למצללותסככות /קירוי פרגולות

הגדרת סככה➢

".שטח מקורה ומפולש משלושת צדדיו"➢

י  "ניתן יהיה לקרות מצללה רק באזורים בהם מותרת מצללה עפ➢
,  ע ובלבד  שהיא עומדת בכל יתר הוראות החוק"תב/חוק

.לרבות קווי בניין

בחיבור של , הפרגולה והסככה המקרה אותה יהיו על עמודים➢
לא תותר סגירת קירות . פאות מפולשות3-ו, פאה אחת למבנה

.זמנית או קבועה; הפרגולה המסוככת

לא ניתן יהיה לקרות פרגולות קיימות הכלואות בתוך נישה  ➢
.מבונה

ניתן יהיה לקרות ברעפים או חומר אחר  –במצללה קיימת ➢
.בהתאם לגוון ולמראה החזותי של הבניין, שאינו מרעיש

בהתאם להוראות עיצוביות של  : תכנון הקירוי➢
:4/ג/2000/רח

מ שתבנה  "ס40י קורה היקפית בגובה "תיחום הסככה ע➢
.מאותם חומרים מהם בנוי המבנה הראשי

ג גזוזטראות  "לא תותר בניית סככות ע"ע "בהתאם לתב➢
(.מרפסות זיזיות)

שלא יסוכם  , שטח פרגולה מסוככת יחושב כשטח עיקרי נפרד➢
.במניין השטחים העיקריים של הבניין

כלפי כל החזיתות  40%ועד ב.לקקירוי פרגולות יותר מעבר ➢
.ובלבד שתבנה מחומרים קלים

כלפי חזיתות צידיות ואחוריות  40%-קירוי פרגולות מעבר ל➢
ובתנאי תבנה מחומרים קלים ותוצג  , ייבחן בהליך של הקלה

בהליך של הקלה ולשיקול  , עבור חזית קדמית. הסכמת שכנים
.דעת הוועדה



תכנון המבנה
חומרי גמר וחיפוי המבנה

.ע יגברו על הנחיות אלה"חומרי גמר הקבועים בתב➢

.בתוספות בניה חומרי הגמר יהיו המשכיים ותואמים לבניין➢

יש  .912י "ויותקו בהתאם לתבעלי תו תקן חומרי הגמר יהיו ➢
.להמציא אישור מכון התקנים לכלל חומרי הגמר בבניין

, PIC: כדוגמת, איסור על שימוש בחומרים דליקיםחל ➢
תוצר לוואי של )ביטומניםחומרים , פלסטיפוליאיזוסריאנורט

צמיגיים דליקים וכל חומר אחר ללא  /פלסטייםבידודים, נפט
.חיפוי בעץ יחייב ציפוי בחומר מעכב בעירה. אישור מכון התקנים

לבני סיליקט , בטון חשוף, צבעונישליכט: חומרי גמר עיקריים➢
בגוון בהיר בשילוב של מקטעים נסורהחיפוי טבעית , בגוון בהיר

.יתאפשר שילוב חומרים. ועץ, כהים

מחזיתות  70%יהווה לפחות חיפוי הבניין בחומרים קשיחים ➢
,  קדמית ואחורית יחופו בחומרים קשיחים באופן מלא: הבניין

חריגה מנתון זה בסמכות . שליכט+באבןישולבו , חזיתות צידיות
.ע"מה

:  תותרהקמת בתי מגורים מעץ➢

ע  "בהתאמה לסביבה ובכפוף להנחיות עיצוב וחומרי גמר בתב➢
אבן או כל חומר אחר יש  /אם קיימת דרישה לחיפוי בטיח. החלה

.למלאה

בגוון ובתכנון זהים או  , ד מתכננות בעץ"יח2בדו משפחתי כאשר ➢
.בצמוד קרקע בודד

.לא יאושר חיפוי קירות חוץ בפסיפס➢



חזית מסחרית
מזכוכית שקופה  יותר: ויטרינות/חלון ראווה➢

.  בהתאם להוראות החוק והתקן, ומחוסמת
ללא  , התקנתה תהיה מרצפה עד תקרה

דלת הכניסה תהווה חלק מאותה  . פרופילים
.ויטרינה

לא תותר התקנת סורג או תריס גלילה  : סורגים➢
.משום סוג

יותר שלט אחד  : ג חזית מסחרית"שילוט ע➢
.לכל בית עסק בלבד

,  אותיות בודדות בלבדהשילוט יבוצע באמצעות➢
ללא ארגזי תאורה או  הויטרינהג "ישירות ע

.  הבלטה ממישור החזית

השילוט . שילוט' מידות השילוט יוגשו לאישור מח➢
.  יהיה נקודתי ולא יחלוש על הוויטרינה כולה

מ ממישור  "ס20עומק אות לא יעלה על 
.הויטרינה

.השילוט ימוקם הגובה אחיד לכל שדרת החנויות➢

השלטים שיותקנו יהיו מחומרים עמידים בפני ➢
נזקי מזג האוויר כגון מתכת מגולוונת או צבועים 

.בצבע דוחה קורוזיה

י  "חלוד או לא ראוי יוחלף ע, שילוט רעוע➢
.הבעלים או תועבר דרישה להסירו

בטיפול  , ניתן יהיה להתנות היתר לשילוט➢
.בחזיתות עליו מותקן השלט



סגירות חורף/פרגודים

. לכל היותר של כל שנה30.4ועד 1.10-מ: תקופת הרישיון➢
.15.4ועוד 15.10ברחוב הרצל 

ניתן להותיר את  . בתום התקופה יפורק הפרגוד והגוון מעליו➢
.מ"ס80חלקו התחתון עד 

רישיון תקף להצבת  רישיון לפרגוד יינתן רק במקום שבו קיים ➢
(.  מדרכה)שולחנות וכסאות במרחב הציבורי 

.  טרם הצבתובהיתר חדש מדי שנההצבת פרגוד חייבת ➢

.להסרתומיידיתבניה תגרור אכיפה פרגוד ללא היתר הצבת ➢

אלומיניום או פרופיל  , פלדה, ממתכת קלה: מבנה הפרגוד➢
הפרגוד ייסגר בזכוכית שתכסה לפחות  . בלגי ויטופלו נגד חלודה

דלת  . משטח הפרגוד90%

גג . קרניז/מ כרכוב"ס30+ 'מ2.40גובהו עד : מידות הפרגוד➢
.הפרגוד יהיה שטוח

.דלת הכניסה לפרגוד תהיה דלת הזזה➢

:זכויות בניה והמרחב הציבורי➢

רוחב המעבר  . 2010/יותרו מכח רח: הרצל' זכויות להקמת פרגודים ברח➢
לא תותר סגירת חורף במקומות בהם רוחב  . נטו' מ3-שיישמר לא יפחת מ

.'מ5-המדרכה פחות מ

למעבר  ' מ1.5יישמרו , אם לא מצוין. ע החלה"ביתרת העיר בהתאם לתב➢
.פנוי של הולכי רגל

.חובת שמירה גישה חופשית לעסקים סמוכים➢

.מתקנים על קירות הפרגוד או הגג/מערכות, אין להתקין שילוט על הפרגוד➢

.אין לעשות כל שיוני במדרכה או בתשתיות קיימות➢



שולחנות וכסאות במרחב הציבורי

עסק שבקשתו לרישיון כוללת פריט לאישור הכנת מזון  : הגדרת בית אוכל➢
.או מכירתו או שתייה לצריכה במקום

בעיריית רחובות הסמכות לספק היתר להצבת שולחנות וכסאות ברחוב ➢
.ניתנה למנהל אגף רישוי עסקים

בדצמבר ויחודש כל שנה31להצבת שולחנות יהיה עד תוקף הרישיון ➢

חייב בהיתר ובתשלום רישיון להעמדת כסאות ושולחנות בשטח ציבורי ➢
.רישוי עסקים' באמצעות שובר מול מחאגרה 

:עסקים החייבים ברישיון אך פטורים מתשלום אגרה➢

בהצגת חוזה שכירות חתום  , רישיון בשטח פרטי הפתוח למעבר הציבור➢
.ואישור ארנונה

שווקים מקורים  , מתחמים עירוניים כגון קניונים/רישיון במרכזים מסחריים➢
.באישור ההנהלה

:הנחיות למיקום שטח הישיבה➢

זליגה לבתי עסק צמודים באישור כתוב של בעל . לאורך חזית בית העסק➢
.ההנדסהומינהל, העסק השכן

רוחב מתחם ההצבה לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה והשטח למעבר  ➢
1.80בתחום קולונדה יוותרו . ע"או בהתאם לתב' מ1.5-הציבור ולא יפחת מ

.כל מקרה לגופו–באזורים עם מדרכות צרות . פנויים' מ

במקרים בהם המדרכה  . חל איסור על ציפוי המשטח בחומרים כלשהם➢
יתאפשר יישור באמצעות דק בגובה מינימלי בגבולות  5%משופעת מעל 
.השטח המותר

אין  . יחויב במסגרת ההיתר–כל שילוב של מתקני תאורה . ריהוט נייד בלבד➢
.לעשות שינוי במרחב הציבורי מעבר למותר בהיתר

מ או בגדר דקורטיבית"ס80באדניות מגוננות בצמחיה עד : גידור המתחם➢


