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'פרק א
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צומת סביון



בקעת אונו  –ותכניות למימוש עתידי 508-0255349תכנית 

בבקעת אונו

'פרק א



ותכניות גובלות508-0255349תכנית 

'פרק א

2/300/תכנית קא

'ד442.194–שטח התכנית 

ד"יח1,315–מגורים 

ר עיקרי"מ353,040–תעסוקה ומסחר 

1005/תכנית תמל

'ד340-כ–שטח התכנית 

ד"יח2,350–מגורים 

ר עיקרי"מ64,000–תעסוקה ומסחר 

1/599/תגפ

'ד726-כ–שטח התכנית 

ד"יח2,880–מגורים 

ר עיקרי"מ20,000–תעסוקה ומסחר 

שמורת האקליפטוסים

תל השומר מזרח

1/599תגפ 

פרדס וחיסכון

1005תמל 

1001/תמל

2/300/קא



מצב מוצע-508-0255349תכנית  תשריט

'פרק א

משטח התכנית% (דונם)שטח  יעוד

56.27712.7'מגורים ד

123.77128.0מסחר ותעסוקה

15.9313.6תעסוקה ותחבורה, מסחר

72.83116.5מבנים ומוסדות ציבור

'ד98-כ–שטח ציבורי פתוח 



נספח בינוי-508-0255349תכנית 

'פרק א



נספח תנועה-508-0255349תכנית 

'פרק א



נספח נופי-508-0255349תכנית 

'פרק א



מבט על כללי–מדיניות בינוי 

'פרק א

15' כביש מס

11' כביש מס

15' כביש מס

16' כביש מס 16' כביש מס

11' כביש מס

4' כביש מס



'פרק ב

הנחיות לאזור המגורים



מדיניות בינוי

'פרק ב

מגורים

11' כביש מס

4' כביש מס



חתך רחוב טיפוסי–מדיניות בינוי 

'פרק ב

מגורים



אופציה לחזיתות מסחריות למגרשים למבני ציבור–מדיניות בינוי 

'פרק א

חזית מסחרית  

במגרש ציבורי

11' כביש מס
11' כביש מס

4' כביש מס



עקרונות בינוי

'פרק ב

מגורים

בין השטח הפרטי  . תינתן עדיפות למיקום מבני מגורים בנסיגה מקו הבניין הקדמי באופן שתתאפשר הרחבת  המרחב הציבורי כלפי הרחובות הגובלים1.

. וזה במטרה להגדיר את הגבול בין השטח הפרטי לציבורי, מ"ס40לציבורי לאורך הרחובות  הגובלים יבוצע קיר נמוך בגובה 

,  24-ו23, 30-ו21,22עיצובם ואופי פיתוח המרחב הציבורי בין תאי שטח , יידרש תיאום בהעמדת מבני המגורים ביחס לכבישים הגובלים.   2

.  'גוון וכד, כולל חומרים, מזגנים/ל יכלול התייחסות לפרט מסתורי כביסה"התאום הנ. 27-ו26, 28-ו25

.לא יותרו גינות של דירות גן כלפי הרחובות הגובלים.   3

.הגינות הצמודות לדירות גן יהיו בתחום קווי הבניין.   4

חדרי מחזור יהיו  . תתבצע התאמת חדר אשפה לדחסנית כולל אוורור אויר מאולץ ומיזוג החדר. בפינוי אשפה ייעשה שימוש בדחסנים בקונטור הבניין.   5

.בנפרד מחדר הדחסן

ולגבול המערבי של התכנית ימוקמו במרחק 14, 12' רמפות ירידה למרתף הפונות לרחובות מס. רחבות כיבוי ימוקמו בין המבנים וירוצפו באבן דשא.   6

.מגבול הקדמי של תא שטח' מ10-שלא יפחת מ

(.רכבי כיבוי, פינוי אשפה, כניסות דיירים)יובטח מינימום חדירות של כלי רכב מכל הסוגים לתוך המגרשים .   7

.תובטח תחזוקת השטח המשותף במגרשי המגורים לשביעות רצון של מהנדס העיר.   8

.ניתן יהיה לתכנן דגשים בחזיתות בצבעים כהים יותר. בחזיתות המבנים ייעשה שימוש בחומרים עמידים בגוונים בהירים.   9

.של מרפסות ובמבואות כניסה למבנים ייעשה שימוש בזכוכית שקופהבמעקות.  10

.'קירות תומכים וכד, רהוט רחוב , תאורה, ייעשה תיאום בין הפיתוח של מגרשי המגורים לבין הפיתוח של המרחב הציבורי הגובל לעניין ריצופים.  11

הגובלים למגרש אצטדיון תיעשה בדיקה אקוסטית של רמות הרעש הנובעים  , 27-ו26הגובלים למבני ציבור ובתאי שטח , 30, 22, 21בתאי שטח .  12

.  ובמידת הצורך ייעשו פעולות מיגון כן בתחום המגרשים הציבוריים וכן בתחום מגרשי המגורים, משימושים ציבוריים



עקרונות בינוי

'פרק ב

מגורים

ניתן יהיה להשתמש בחדרי טרפו של מגרשים פרטים  . קרקעיים בלבד ויהיו בתחומי המגרשים הפרטיים-חדרי טרפו המשרתים אזור המגורים יהיו תת13.

.לא יותר אוורור חדרי טרפו והמרתפים לשטחים ציבוריים. גם עבור השטחים הציבוריים והם יותקנו במרחקים תקניים וסבירים למגרש הציבורי הגובל

חדרים  3יהיו של 20%כאשר לפחות , כמקובל בכל הפרויקטים בקריית אונו( חדרים4, 3)דירות קטנות 50%יכלול הדירות בכל מתחם תמהיל .   14

.להוראות התכניתבהתאם 

.כמסומן במסמך זה, תתאפשר חזית מסחרית למגרשים למבני ציבור.   15

.  2/30017/נושא החלחול יתוכנן ויטופל בהתאם להוראות התכנית המאושרת  קא.   16

.מתחתלא יהיו בליטות של חלקי בניין מעבר לקונטור המבנה של הקומות .   17

.הגובליםהניתן לא יהיו גדרות לכיוון השטחים הציבוריים ככל .18

.מעליות יציאה מחניונים יוצמדו לבניינים/ מדרגותחדרי .   19

.ככל הניתן, של המבנים ייקבע לפי מפלסי הרחובות הגובלים ללא מדרגות0.00מפלס .   20

:הגליליבשטחהיתרים•

(.מותנה בפינוי המחנה)לתחום מרחב התכנון אך טרם הועבר לתחום המוניציפלי " המשולש הצפוני"התכנית הועבר שטח בצפון התכנית בתחום

.המוניציפלי של הרשות לא יונפקו היתרי בניה בשטח זהלתחוםשטחהעברתהשלמתבטרם



'פרק ג

הנחיות לאזור התעסוקה



מדיניות בינוי

'פרק ג

תעסוקה ומסחר

15' כביש מס 15' כביש מס

16' כביש מס
16' כביש מס

11' כביש מס 11' כביש מס



הפנית חזיתות המבנים המועדפת–מדיניות בינוי 

'פרק ג

תעסוקה ומסחר

חזית צפונית

חזית דרומית
15' כביש מס

15' כביש מס

16' כביש מס
16' כביש מס



'פרק ג

16-ו15' חתך טיפוסי של רחובות מס–מדיניות בינוי תעסוקה ומסחר

קומות מסד3קומות מסד3

92-ו91הוראה זו לא חלה על תאי שטח •



'פרק ג

פרטי מצללות ושילוט עקרונייםתעסוקה ומסחר

מפני הקרקע  ' מ5-7: גובה מצללה 

(אותיות בודדות)פרט שילוט עקרוני  

או רפפות



עקרונות בינוי

'פרק ג

תעסוקה ומסחר

.       המבנים ימוקמו בדרך שמירב החזיתות יפנו לצפון ודרום.    1

קומות התחתונות של המבנים קו בניין יהיה מחייב בהיקף  3עבור . המצורף1' יהא בהתאם לחתך מס16-ו15המבנים כלפי הכבישים מס חתך .2

' מ4-קומות מסד ייסוגו מקו  החזית של קומות מסד ל3הקומות שמעל . מאורך החזיתות הפונות לכבישים הגובלים75%-שלא יפחת מ

לא ( למעט הקצה המערבי)גובה הבניינים 92-ו91בתאי שטח . בהם תוקם קריה אקדמית אונו92-ו91הוראה זו לא חלה על תאי שטח . לפחות

סטייה מהוראה זו באישור  , בכל מקרה.'מ8וגובה המסחר בחזית זו תהיה עד , לכן נסיגת החזית מעל קומות המסחר אינה הכרחית' מ25יעלה על 

.  מהנדס העיר

461לכביש הפונה יינתן דגש על תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים לאורך חזית מסחרית .   3

:חזיתות מסחריות יקבלו אפיון בהתאם לשטח אליו הן מופנות.   4

.'בנקים וכד, חנויות גדולות, מרכזים מסחריים, אולמות תצוגה–461לכיוון כביש -

.מסחר קמעונאי, חנויות–16, 15, 13, 12לכיוון הרחובות -

.'שטחים מסחריים משכי קהל שוהים ומבקרים וכד, מקומת בילוי, בתי קפה–פ"השצלכיוון -

.ידי החזיתות המסחריות-על( רחובות הסובבים את מגרשי התעסוקה, בעיקר)יינתן דגש לליווי המרחב הציבורי 

.      תתאפשר סטייה מעיקרון זה באישור מהנדס העיר

פ"שצככל הניתן לכיוון , ויופנו'  או בקומה א/ימוקמו בקומת קרקע ו, וישולבו במגרשי תעסוקה ומסחר שטחים ציבוריים, במידה.  6

.פי הפרט העקרוני המצורף-גינון ועל' יתוכננו מצללות באלמנטים קלים בפתרון אחיד בתאום עם מהנדס העיר ומח.  7



עקרונות בינוי

'פרק ג

תעסוקה ומסחר

חדרי  . בתנאי שחצרות משק של פריקה וטעינה וחדרי אשפה יהיו מקורים ומבונים בדגש להסתרתם, יותרו רחבות תפעוליות עיליות.   8

.קרקעיים-תהיה העדפה לפריקה וטעינה ולחדרי אשפה התת, בכל מקרה. אשפה יתוכננו כחלק ממבני התעסוקה ומסחר ולא כמבנים עצמאים

בנוסף לכך יתוכננו חניות אורחים  בתחום הדרכים במסגרת  . קרקעיות-תהיינה תת( 80%לפחות )מירב החניות בתחום מגרשי התעסוקה ומסחר  .   9

חניות למשתמשים  . 'אימהות עם עגלות  וכד, נכים, חניה עילית תמוקם בחצרות הפנימיות של המבנים ותיועד למבקרים מזדמנים. תכנון כבישים

חניות  . בהתאמה92-ו91ובין 90, 89תמוקמנה בתווך בין תאי השטח 92, 91, 90, 89חניות עיליות  בתאי שטח . קרקע-קבועים יהיו רק בתת

בכל מקרה תינתן  . פ או במרחבים המשמשים קהל אליו הן צמודות"עיליות בתחום אזור תעסוקה תהיינה מגוננות ומרוצפות ותשתלבנה עם השצ

.מעליות יציאה מחניונים יוצמדו לבניינים/ חדרי מדרגות. עדיפות גדולה להתקנת מקומות  החניה לרכב פרטי מתחת לקרקע

.  לציבור ולרווחת העובדים במבני תעסוקה ומסחר, בעיקר, המרחב הפנימי של המבננים יוקדש. 10

.      יש לשמור על זכות מעבר לכלי רכב ולהולכי רגל במרחב שבין תאי שטח לתעסוקה ומסחר הגובלים. 11

.ככל הניתן, ללא מדרגות, הכניסה למסחר תהיה במפלס המדרכה הסמוכה. 12

.  'סמ50-+/או במפלס החצר הפנימית עד למקסימום הפרש גובה /ו, פ סמוך ככל הניתן"או שצ/הכניסה הקובעת לתעסוקה תהיה במפלס המדרכה ו. 13

.'מ8-ולא יגדל מ' מ5-גובה של קומה מסחרית לא יפחת מ. 14

.  טרספה וכן חומרים נוספים לא שחיקים  באישור מהנדס העיר, אבן, אלומיניום, חומרי גמר לחיפוי הבניינים יהיו זכוכית. 15

.  לא תתאפשר בניית גדרות בין המגרשים ובהיקפם.  16

.     ל"כמו המדרכות הנ, הריצופים בתחום זיקת הנאה ובמקומות המהווים המשך המדרכות המקיפות מגרשי תכנון יהיו מאותו סוג וחומר. 17



עקרונות בינוי

'פרק ג

תעסוקה ומסחר

. או לוגו בלבד, או אותיות/יכלול לוגו ו, במבני התעסוקה יהיה בעיצוב אחיד( שם הבניין)מיקום ועיצוב לוגו החברות .  18

.  אלא ברכיבים בודדים ללא רקע, לא יותרו לוגו ואותיות בקופסאות תאורה. 'מ1.5גובה הלוגו והאותיות לא יעלה על 

.י ממהנדס העיר"יתואם עם  הגורמים הרלוונטיים בעירייה ויאושר ע, עיצוב הלוגו יהיה חלק מהיתר בנייה

.לא יותר שילוט בקופסאות תאורה. פי הפרט המצורף ובאותיות בודדות-שילוט החזיתות המסחריות יהיה על.  19

.הגגויזואלית של המתקנים על תתוכנן הסתרה , בכל מקרה. יועדף שימוש בגג פתוח כמרפסת גג.  20

.פי התכנון של החברה הכלכלית ובאישור מהנדס העיר-ריהוט רחוב בתחום המדרכות וזיקות הנאה יהיה בעיצוב אחיד ועל.  21

.         פי התכנון של החברה הכלכלית  ובאישור מהנדס העיר-עיצוב מתקני התאורה יהיה אחיד עבור כל אזור תעסוקה ועל.  22

להרחבת שימושים  , הוועדה המקומית תפעל להכנת תכנית לתוספת שטחי שירות למסחר ותעסוקה לצורך שיפור התכנון של המבנים העתידיים. 23

.ובכלל זה דיור מוגן ודיור להשכרה, 188במגרשים ציבוריים לפי סעיף 

.'קירות תומכים וכד, רהוט רחוב , תאורה, ייעשה תיאום בין הפיתוח של מגרשי התעסוקה לבין הפיתוח של המרחב הציבורי הגובל לעניין ריצופים. 24

.מחניות בתחום המגרשים יהיו עם תשתיות לטעינה של רכב חשמלי10%לפחות . 25

.משטח החנות30%תתאפשר הצמדת מחסנים למסחר בקומות קרקע בהיקף שלא יעלה על . 26

המציג פרישת המבנים במגרש באופן שממצא את כל  , לעת הגשת בקשה להיתר ראשון במגרש יש לצרף תכנית בינוי למגרש במלואו כנספח להיתר. 27

מיקום הכניסות למסחר  , כניסות ויציאות לחניה ולאספקה, מפלס הקרקע, תכנית בינוי זו תפרט את תחום המרחב הציבורי. זכויות הבנייה

.ולתעסוקה ועקרונות העיצוב של המסד והמבנים שמעליו

מהמסד  50%בהמשך ניתן יהיה להגיש בקשה להיתר שתכלול לפחות , בבקשה אחת0.00ניתן יהיה להוציא היתר לכלל המרתפים עד למפלס 

.ומבנה אחד לפחות שמעל המסד

2/300/נושא החלחול יתוכנן ויטופל בהתאם להוראות התכנית המאושרת  קא. 28

.יינתן פתרון לחניות אופניים ואופנועים למסחר במפלס הרחוב. 29



'פרק ד

הנחיות למתחם המסוף התחבורתי



'פרק ד

מדיניות בינוימסוף אוטובוסים

85

86

תנועת אוטובוסים במתחם

16' כביש מס



'פרק ד

מסוף אוטובוסים

85
86

קישוריות ונגישות–מדיניות בינוי 

מסוף אוטובוסים

תנועת הולכי רגל במתחם  

ל"וחיבור לתחנת רק

16' כביש מס



עקרונות בינוי

'פרק ד

מסוף תחבורה

לקווים  , 461המסוף ישמש לממשק עם קו סגול שבתוך זכות הדרך של כביש . ר"מ4,500ישולב מסוף תחבורה ציבורית בהיקף של 85בתא שטח .   1

.המסוף ישמש כמסוף נוסעים וכמסוף תפעולי. למסוף קצה לקווי אוטובוסים של קריית אונו ושל בקעת אונו וכחניון לילה לאוטובוסים, בינעירוניים

.לרכב פרטי מתחת לקרקע" חנה וסע"בתחום המתחם יתוכנן חניון 

יינתן דגש לקישוריות של המסוף לנוסעים למבני תעסוקה ומסחר באמצאות  . מרבית השטחים הבנויים בתחום המגרש ישמשו למסחר ותעסוקה.   2

.רחבות ומעברים מאזור התחנות לכניסות למבנים, מדרכות

.יינתן דגש לקישוריות בין תחנות הקווים לכיוון תל אביב למסוף נוסעים בקווים מקומיים.   3

.במסמך זה' הנחיות למסחר ותעסוקה תהיינה  בהתאם לפרק ג.   4

.  תתאפשר חזית מסחרית הפונה לכיוון המסוף בתוך החצר הפנימית של המתחם.   5

.ולתחנות תחבורה ציבורית עוברת461ככל הניתן של המסוף לכיוון הצומת הסמוכה עם כביש , תינתן עדיפות לחשיפה.   6

.  הסמוך ממערב86לבין תא שטח ( מסוף תחבורה)85תהיה הפרדה בין הכניסות לתא שטח .   7

.מחניות בתחום המגרשים יהיו עם תשתיות לטעינה של רכב חשמלי10%לפחות .   8

.   בתחום חניון האוטובוסים תהיה תשתית לטעינה של אוטובוסים חשמליים בהיקף שייקבע בתאום עם עיריית קריית אונו.  9



מזרח-מבט מדרום–מדיניות בינוי 

'פרק א



מבט מצפון מערב–מדיניות בינוי 

'פרק א



מזרח-מבט מדרום–מסוף אוטובוסים –מדיניות בינוי 

'פרק א



'פרק ה

הנחיות לפיתוח נופי



מערך שבילי הולכי רגל ורוכבי אופניים–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי

מדרכות הולכי רגל מוצעות

שביל אופניים כחלק מחתך הכביש

שצפים/שביל אופניים מוצע במעברים

461שביל אופניים מוצע סמוך לכביש 

שטח ציבורי פתוח

הצעה לציר הולכי רגל פתוח בבינוי

שבילי הולכי רגל מוצעים בשצפים



פים"פרישת משתמשים בשצ–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי

מגורים

מוסדות ציבור

שטח ציבורי פתוח

מסחר ותעסוקה

פ לטובת אזור המגורים"שצ

מפרק בין השצפים השונים, פ מרכזי"שצ

התעסוקה ומבני הציבור, פ לטובת אזור המסחר"שצ

שדירה ירוקה, גינון הקפי

מעבר ציבורי להולכי רגל

המשך מוצע לציר ירוק



תכנית נטיעות ברחובות–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי



חתכי רחוב טיפוסיים–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי



פרטי פיתוח מוצעים–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי



אזורי ישיבה וריהוט גן, פ לאורך רחובות"רצועות שצ–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי



חניית אופניים ואופנועים למסחר במפלס הרחוב–מדיניות פיתוח 

'פרק ה

פיתוח נופי

.מסעה/חניהלרצועתביותרהקרובבחלקההמדרכהבתחוםיהיולאופנייםחניהמתקני

.ההליכהרצועותבתחוםאופנייםחניותיותקנולא

מסעה/חניהלרצועתביותרהקרובבחלקההמדרכהבתחוםיהיולאופנועיםקשירהמתקני

.המדרכהשלאורךהחניהברצועתאו

.ההליכהרצועותבתחוםאופנועיםחניותיותקנולא



עקרונות בינוי

'פרק ה

פיתוח נופי

.ואיטוםניקוזפתרונותמתןתוך,לעציםמיטביגידולביתלאפשרבמטרהוזאתלפחותנטומטר1.5יהיהחניהמרתפימעללגינוןקרקעגובה1.

במידה.לציבוריהפרטיהשטחביןהגבולאתלהגדירבמטרהוזה,מ"ס40בגובהנמוךקיריבוצעהגובליםהרחובותלכיווןהמגוריםבאזורלציבוריהפרטיהשטחבין2.

במקריםרקויאושרפרטניתייבחןמעקותהמצריךפתרון.הקירגביעליוצבוהוא,אטומהלא,ממתכתיהיההמעקה,תקןלפיבטיחותמעקההדורשיםגובהפעריויווצרו

עיבודעםמנוסרתתהיההאבן.פניםדוטבעיתאבןבחיפוייהיההקיר.(ניקיוןכקירמ"ס40שלנמוךוקירלמדרוןהעדפה).המפלסיםביןאחרגישורפתרוןימצאלאבהם

בהתאםהקפיצהגובה.קירבראשקפיצהתיעשההצורךבמידת.מפולסיהיההקירראש.ברצףניצבותפוגותיותרולא.אופקיותבשורותיעשההאבןחיפוי.מוסמסם

הגלוייםהאזוריםלכלהקופינגפאות.מוסמסםבעיבודיהיההקירראש.מ"ס7בעוביטבעיתמאבןקופינגעםיהיההקירראש.האבןבגווןיהיופוגות.החיפויאבןלרוחב

.עליושיוחלטולפרטשיבחרהאבןלסוגמחוייביםיהיוהמתחמיםכל.העיריהעםיתואםהאבןסוג.עדיןטלטישבעיבודיהיה

.ברחובההליכהרצועתלריצוףבהתאםאפוריםקוקטיילגוון20/20משתלבתמאבןיהיההריצוף.חזותירצףלקבלתהפרטיהשטחתוךאלימשיךהמדרכהריצוף3.

ממוחשבתהשקיהבמערכתיושקוהפרטיבמגרשהמגונניםהשטחיםכל4.

בהתאםלפחות9בגודליהיוטבעיתקרקעגביעלעצים.החקלאותמשרדסטנדרטלפי,לפחות8בגודליהיומרתףתקרתקרקעגביעלאשרהפרטיבשטחהעצים5.

.החקלאותמשרדלסטנדרט

היזםובתכנוןעצמוהמגרשבתחוםיהיה(רמפה,מדרגות)הגבהיםפתרוןכל,פ"השצאלמגוריםמהמגרשגישהומתוכננתבמידה6.

בהיבטוהןהמבניםמיקוםבהיבטהן.הרחובבמופעאחידרצףלקבלבמטרהוזאת(אשדר)שאושרהראשוןלמתחםבהתאםאחידהתהיההרחובכלפיהמבניםהעמדת7.

בתכנוןתתואםהעציםרשימת.(האורכיפ"בשצאשרלשורהבנוסף)שורותבשתי,לפחות8גודלבוגריםבעציםנטועהתהיהזוירוקהרצועה.הרחובאלהירוקההרצועה

.שורהבאותהבעץעץביןמטר7עליעלהלאהעציםביןהמרחק.המתחמיםלכלנכונהותהיהונוףגניםמחלקתמולמפורט

מלאבתאום)פ"השצאלנגרהפנייתנקודתיתלתאםיהיהניתןמולוגבהיםתאוםהמאפשרבשלביהיהפ"השצותכנוןבמידה.עצמובמגרשייפתרהמגוריםמגרשיניקוז8.

(בעירייהונוףגניםומחלקתפ"השצמתכננימול

.ורמפותמדרגותמצריךשאינוכזהאךהבנייןאלנכנסיםממנומהרחובגבוהיהיההמגוריםמבנישל0.00גובה9.

.מגונןיהיההמגוריםבמגרשיהמשותףמהשטח50%לפחות,ע"התבלהנחיותבהתאם10.



'פרק ו

נספחים



נספח תנועה עקרוני

'פרק ה

פיתוח נופי



1גוריון -רחוב בן ישראל, ברק -בני 51232
: טלפון + 972-3-6158000 : פקס + 972-3-6158001

www.m-y-s.com

http://www.m-y-s.com/































































































