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  הטוב, הרע והמכוער

  פורסמו הנחיות מרחביות חדשות בגבעתיים
  

מרחביות חדשות החליטה הוועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים על פרסום הנחיות  7.1.19ביום 
   .15.1.18מיום  3143אותן סקרנו ביומון מס' ש, בעיר, במקום הקודמות

עמודים, הכולל פרקים בעניין חזיתות מסחריות, בנייה  90-מפורט, בהיקף של כמדובר במסמך ארוך ו
קצרה היד מלפרט את  .ירוקה, שימור, בנייה צמודת קרקע, אשפה, חניה, בנייה בבניין קיים ובנייה חדשה

שנקבעו בתל המרחביות להנחיות ובתוכנן  פןבהיקהנחיות דומות ה, אך ניתן לומר כי האלה הוראותהכל 
  ב.אבי

נקבע כי ניתן לבקש לחרוג  ,מות רבים לאורכן של ההנחיותוובמק ,של ההנחיות הברישנציין כי 
תכלול את חומר הרקע שלתיאום פרטני בשלב בקשת תיק המידע יה יוזאת באמצעות פנ ,מההנחיות

  הנדרש לשם החלטה בעניין זה.

   :האלהת הוראוה בין היתר במסגרת ההנחיות המרחביות נקבעו

 גם שטח תשמש רים ופשתשמש לעצים בוג ,רצועת גינון בחזית הקדמית להקיםיש חדש  בבינוי
בשטחי רצועת הגינון שאינם מ'  0.8-ובבתי הגידול לעצים מ'  1.5שעומקה , לחלחול מי נגר

  .עציםבתי גידול למשמשים 

 המגרש.בצמוד לגבול מרכז  מדרכהמפלס הלעומת מ'  0.4-מפלס הכניסה הקובעת ל תהגבל 

 מי נגר חלחול עבור יםובלתי מבונ יםפנוייישארו משטח המגרש  15% לפחות. 

  הפונה לרחובממ"דים בחזית הקמת איסור על. 

  קווי הבנייןמחוץ לקרקעיים - תתלחניונים גישה רמפות איסור על הקמת. 

  בחניון מהחניות 30%שיעור של לחניה במרתפים במכפילי הוגבל השימוש.  

שטח הקרקע שבין יועבר דרישת הוועדה המקומית על פי  ,חזית מסחריתבהם שנקבע כי במגרשים  עוד
  עיריית גבעתיים. ה שלקו הדרך לבין חזית החנויות לרשות

  
עסק בהסתמכותה של רשות מפרה על עקרון התקינות של רשות  6.1.19מיום  3379יומון מס'  :הערת המערכת

נדחו אף שאלו התקבלו וההיתר לשימוש חורג לחניון משאיות  נפלה טעות וצוין כי העררים ביומון האמורמנהלית. 
לאפשרות לשימוש חורג לחניון לכלי רכב  בנוגעבוטל. נבקש להוסיף כי בית המשפט המחוזי קיבל את העתירה רק 

  .פרטיים, ועל כן החזיר את הדיון לוועדת הערר על מנת שזו תבחן אפשרות זו
  

  כתב: עו"ד אייל אוליקר.. 20190001בישיבה מס'  7.1.19ה גבעתיים מיום החלטת הוועדה המקומית לתכנון ולבניי
  
 תחליף לייעוץ משפטי. ן הואהאמור מהווה מידע ראשוני בלבד ואי  
 .כל הזכויות שמורות לחברת עט הוצאה לאור בע"מ ולמשרד עפר טויסטר, עורכי דין  

 


