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פיצול דירות שם התכנית: 

בעלי ענין 

מטרת דיון 
 . ד"פיצול יח -117לגבי יישום תיקון , קביעת מדיניות הוועדה המקומית לתכנון ובניה

מטרת התכנית 
 הוראת שעה לפיצול דירות צמודות קרקע -117תיקון 

המלצות 
:שיקולים לגיבוש המלצות מהנדס המועצה

.הניתנות לפיצול, חד ודו משפחתי: ד צמודות קרקע " יח1,700מתוכם , )א"כולל שכונה כ(ד " יח6,800-היישוב שוהם מונה  כ

גני ילדים ומבני ציבור , מבני חינוך, קרי, ההיצע הקיים עונה על הצרכים הפרוגרמתיים: מוסדות הציבור והחינוך.  1
.וזאת לאור השינוי הדמוגרפי שעובר  היישוב,       אחרים

.ד עומד באמות המידה של תכנית האב של המים והביוב המתוכננות "היקף פיצול יח: תשתיות מים וביוב.  2
ומערך התנועה,  מערכת הכבישים העירונית, מניתוח של  הכניסות ליישוב מדרום ומצפון: נושא תחבורה.  3

או להוריד את לחצי התנועה עולה כי אין אפשרות להוסיף ולפתח מערכת כבישים פנימיים על מנת לווסת ,       אל השכונות
) . ד" יח1,700-כ( ד הצפויות  "בגלל תוספת של מלוא  יח,       הקיימים והצפויים

עולה כי תוספת החניות האפשרית, )ואלו שניתן לתכנן בעתיד(מניתוח מאזן החניות הציבוריות הקיימות : חניות.  4
לדוגמא , שבהם קיימת כבר היום מצוקת החניה , וצפויה  מצוקת חניה בכלל השכונות ,       במרחב  הציבורי  לא יתן מענה

). ברחובות ההולנדים(ברושים ובאלונים , גבעולים:        בשכונות
על פיהם נדרשה רק  חניה אחת , 10/69/במ/ וגז9/69/במ/התבססו על תכניות גז,       מרבית היתרי הבניה שניתנו בעבר

.      במגרש
:ד מפוצלת אינה ישימה מהסיבות הבאות"      דרישת הוועדה לתוספת חניה לכל יח

.ר" מ60-ד הקטנה מ"החוק פוטר מדרישה לתוספת חניה ליח.       א
הן בהיבט שינויים והתאמות בפיתוח , ר  משמעות נרחבת" מ60ד ששטחה מעל "לדרישת הוועדה  לתוספת חניה ליח.       ב

והן )  שינוי במדרכות, הזזת עצים, תקשורת, ניקוז, ביוב, מים , תשתיות תת קרקעיות(           המרחב הציבורי הקיים 
טיים לבצע התאמות בפיתוח המגרשים            בהיבט פיתוח המגרש הפרטי בהם צפוי קושי של בעלי הבתים הפר
. שר תוספת חניה            והתשתיות הקיימות  וגם לנוכח העבודה שהבינוי הקיים לא מאפ

      
:המלצת מהנדס הוועדה

, ד" יח340תוספת של , כלומר , המלצתי היא לאשר בשלב זה פיצול של המינימום שנקבע בחוק, לאור האמור לעיל      
וזאת על מנת לאפשר לוועדה לשוב ולבחון את  , )ד" יח1,700( ד צמודות הקרקע "כ יח" מסה20%      המהוות  

. מחודש לאור ההמלצות  שיתקבלו      המשמעויות וההשלכות בעוד שנתיים מיום ההחלטה ולאפשר קיום  דיון
ד" יח340תוספת של , ד" יח550-א עומד על כ"ד הקטנות הקיימות והמתוכננות בשכונה כ"יח' כ מס"סה:       לסיכום
). ד" יח7,100(ד  " מסך יח12.5%-ד קטנות המהוות  כ" יח900-כ של כ"      יתן סה

      

מהלך דיון 
:ר הוועדה המקומית"ראש המועצה ויו -ד גיל ליבנה"עו

.בגדלים שקבועים בחוק, ד "פיצול יח, המאפשר במסגרת הקלה,  לחוק117 לאחרונה אושר תיקון 
.07/11/17 התיקון לחוק נכנס לתוקף בתאריך 

.על הוועדה לקבוע מדיניות, על מנת להיערך לכך שבעלי הנכסים בשוהם יוכלו לדעת לתכנן את בקשתם 
.לאחר מכן תבוצע אכיפה, תינתן אורכה של חצי שנה להסדרת הנושא, ד שפוצלו כבר"לגבי יח

החוק קובע
:מ ראש המועצה"מ -איתן פטיגרו

.היא תיאלץ לאשר פיצולים ללא מגבלות, במידה והוועדה לא תיקבע מדיניות
:חברת מועצה -'דפנה רבינוביץ
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המשך דיון עקרוני: דע/פיצול דירות

.הינה מצוקת חניה ולכן יש לתת עדיפות למי שמציע מקומות חניה נוספים, ד"הבעיה בפיצול יח
:ד גיל ליבנה"עו
.ר" מ60ד ששטחה מעל "י החוק ניתן לדרוש חניה נוספת ליח"עפ

.יש לבחון האם קיימת מצוקת חניה ברחוב בו מבוקש הפיצול, ר" מ60-ד ששטחה פחות מ"לגבי יח
:'דפנה רבינוביץ

.מבקשת לדעת סדר גודל של חיוב בהיטל השבחה לפיצול הדירה
:מהנדס המועצה -יעקב ירקוני' אדר

אך השמאים טוענים שלא ניתן לעשות סימולציה ולחשב מראש גובה , אנו פנינו לשמאים על מנת לקבל הערכת היטל השבחה
.מאחר וכרוכים בכך הרבה משתנים, היטל השבחה

. הנוספים בעת מכירה17%- יש לשלם בעת מימוש היתר הבניה ו17%: 34%י החוק גובה ההיטל הינו "עפ
. בשל התרת השימוש בשטח מרתף או מחסן50%כמו כן חל היטל השבחה של 

החלטות 

על, ולשוב ולדון בעוד חצי שנה, ד צמודות הקרקע"כ יח" מסה20% הוועדה מחליטה להגביל בשלב זה פיצול של עד  
:בכפוף למדיניות המפורטת להלן,   מנת לאפשר לוועדה לשוב ולבחון את  המשמעויות וההשלכות

.ר כולל פתרון חניה בשטח המגרש" מ60ד של יחידה בשטח מעל "תינתן עדיפות לפיצול יח. 1
תידרש חוות דעת מהנדס המועצה  ששטחי החנייה הקיימים בתחום המגרש, ר" מ60ד בשטח של  עד "    לפיצול יח

.נותנים מענה לצרכים הנובעים מפיצול יחידת הדיור,     ובאזור המגורים
ד ברחובות בהם קיימת מצוקת חניה ציבורית ולא ניתן להוסיף חניות"     הוועדה תהיה רשאית לסרב לפיצול יח

.     ציבוריות במיקום סמוך
 חודשים6ויינתן פרק זמן של , ד שפוצלו ללא היתר"עם החלת יישום החוק תבוצע הסדרה ואכיפה של פיצול יח.  2

.     להסדרה
.ר כולל שטח מדרגות וגישה למפלס" מ100גודל היחידה המפוצלת לא יעלה על . 3
,תעוצב ותתוכנן כחלק אינטגרלי מהמבנה בצמוד אליו, תהיה בנויה וסגורה, תוספת חלל מדרגות לקיים: מדרגות. 4

.וישתלבו בעיצוב הבית הקיים, כמו כן חומרי הגמר יהיו בהתאם להנחיות המרחביות.      כולל  הכניסה לחדר המדרגות
).או גג/ללא קירות ו(     לא יותרו מדרגות חיצוניות חשופות 

.י הוראות התכנית החלה במקום"     המדרגות ייבנו בתוך קוי הבנין עפ
.     לא יותרו מדרגות בחזית הפונה לרחוב

בהתאם, ד"בין היחידה המפוצלת לבין הממ) דלת פנימית(יש לאפשר גישה , ד אחד"בבית שקיים בו ממ: מיגון.  5
.ר ובאישור יועץ בטיחות"י הפקע"      לזמן התגובה המאושר ע

.לא יותר שימוש בגז, במרתף: גז.  6
מזגנים תהיה בהתאם להוראת התכנית החלה/דוד חשמל/הצבת דוד שמש:  מזגנים/דוד חשמל/דוד שמש.  7

.והמיקום יאושר במסגרת הבקשה,       וההנחיות המרחביות
).באחריות בעל הנכס(יהיה אישור בודק חשמל ) טרם האיכלוס(     תנאי לאישור פיצול הדירה 

.עבור היחידה המפוצלת, לא יאושר פיצול שעון המים ומונה החשמל :  שעון מים פילר ומונה חשמל.  8
.יש להגיש נספח סניטרי למערכת הביוב והמים בבקשה להיתר: מערכת ביוב.  9

הוא וידוא כי פיצול היחידה מאפשר תנאי מחייה נאותים, ד"חלק משיקולי הוועדה לאישור הבקשה לפיצול יח. 10
.בטיחות ונגישות, גודל פתחים, איוורור, אור:       בהיבטים של

.לא תותר הקמת מחסן חיצוני נוסף עבור היחידה המפוצלת. 11
).בסמוך לפח הקיים(בתחום המגרש ,  ליטר240במסגרת אישור הבקשה יש לתכנן פתרון אצירה לפח נוסף של . 12
.עבור היחידה הנוספת, לא יותר פיצול מספרי הבתים. 13
ולעדכן על כל שינוי, הדייר/כרבמסגרת התנאים להיתר יחויב בעל הנכס לדווח למחלקת הגבייה על זהות השו. 14

.       בזהות המשתמש
יידרש' ,  מ2.50 -  מבמחסנים ובשטחי שירות נלווים לשטחים עיקריים בהם גובה התקרה הוא פחות, במרתפים . 15

.התכנון ובניה לשמוש למגורים כשטח עיקרי       תצהיר של בעל הנכס כי ידוע לו  שהגובה אינו עומד בהוראות חוק 
.ההנחיות המרחביות תקפות גם ליחידה המפוצלת. 16
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