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10/69, גז/במ/9/69דיון עקרוני בנושא מרתפים בתכניות גז/במ/ שם התכנית: 

בעלי ענין 

יזם/יוזם
ועדה מקומית לתכנון ולבנייה

מטרת התכנית 
דיון עקרוני בנושא מרתפים

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

.10/69/במ/גז, 9/69/במ/לאחרונה עלו לדיון סוגיות שונות בנושא מרתפים בתכניות גז
.בלבד ולא למגורים) אחסנה(עד היום הותרו במרתפים שמושים מסוג שרות 

עלו לדיון בוועדת ערר שאלות . 'הגבהת חלונות וכו, בעקבות עררים שהוגשו כנגד החלטות הוועדה המקומית בגין כניסה נפרדת
.הגבהת חלונות והגבהת גובה מרתף, כניסה נפרדת למרתף, האם לאשר שימושים נלווים, לגבי עצם הסיווג של המרתפים

:ת תכנון ובניהמובא בפני חברי הוועדה מצע הכולל את הנושאים לגביהם נדרשת החלטת מליא, לפיכך

:     השימושים המותרים במרתף.1
תותר בנית מרתף בקונטור קומת הקרקע שיכלול את מבני העזר למעט חדר , 10/69/במ/וגז, 9/69/במ/בתכניות גז

.כביסה וחניה
                                  ):                                                                22/7/14בהתאם להחלטת ועדת ערר מיום ( ההצעה היא

יתרת .  י הוראות התכנית החלה במקום"י ההגדרה בתקנות חישוב שטחים ועפ"סיווג שטחי השרות במרתף יהיו עפ
: כגון, ית המגוריםיוגדרו כשטחים המיועדים גם כחלק נלווה  לשימושים העיקריים המותרים בב, השטחים במרתף

ובלבד שלא , וכן שרותים או מטבחון לשימוש שטחים אלה. חדר עבודה, חדר כושר, חדר טלוויזיה, חדר משחקים
בבקשה להיתר יש לציין  את השימושים המבוקשים בתכנית קומת .  התבקשה או בוצעה או הותרה כניסה נפרדת

.המרתף
:כניסה נפרדת למרתף.2

.אין התייחסות לכניסה נפרדת למרתף, 10/69/במ/וגז, 9/69/במ/בתכניות גז
                                   ):                                                                25/02/14: בהתאם להחלטת המליאה מיום( ההצעה היא

.ר תחויב בהליך של  הקלה" מ100כניסה נפרדת למרתף ששטחו עד 
.                                                                 תחויב בהליך של  הקלה, ר  הכוללת מדרגות " מ100כניסה נפרדת למרתף ששטחו  מעל 

.לא יחויב  בהליך של הקלה, פתח מילוט ללא מדרגות 
.ראה הערה בסוף המסמך·

: גובה מרתף.3
.י אין התייחסות לגובה מרתף"פ10/69/במ/וגז, 9/69/במ/בתכניות גז

): 22/7/14בהתאם להחלטת ועדת ערר מיום ( ההצעה היא
.לא תחויב  בהליך של הקלה',   מ2.50בקשה להגבהת  מרתף עד לגובה  

:גובה חלונות במרתף.4
בגובה , נקבע כי בשטחי השרות  יהיו כל החלונות צמודים לתקרה : 10/69/במ/וגז, 9/69/במ/בנספח הבינוי לתכניות גז

.מ" ס40שלא יעלה ע 
):22/7/14בהתאם להחלטת ועדת ערר מיום ( ההצעה היא

הגבהת חלונות בשטחים אלה תחויב בהליך של הקלה  . ' מ0.40בשטחים  המוגדרים כשטחי שרות גובה החלונות יהיה 
).גובה תחתון של החלונות -'  מ1.05תתאפשר מגובה (

גובה תחתון  -'  מ1.05לא תחויב בהליך של הקלה ותתאפשר מגובה , בקשה להגבהת חלונות ביתרת השטחים  במרתף 
.של החלונות

/שה) רביעיות ברקפות  (40/מק/שה:  והתכניות הנגזרות מהן10/69/במ/גז, 9/69/במ/הצעות אלה מתייחסות לתכניות גז
).פרויקט האודם (951/10/69
רק , בדרך של הקלה,  הוועדה החליטה לאפשר כניסה חיצונית למרתף25/02/14י החלטת מליאה מיום "עפ: הערה·

.החלטה זו בעינה עומדת,  יחידות מגורים לדונם3במבנני מגורים שהצפיפות בהם אינה עולה על 
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המשך דיון עקרוני: דע/מרתפים

החלטות 
/במ/גז,    9/69/במ/את המלצת מהנדס המועצה למרתפים בתכניות גז, הוועדה מחליטה לאשר במגבלות המפורטות להלן

:כדלקמן, )פרויקט האודם (951/10/69/שה) רביעיות ברקפות  (40/מק/שה:  והתכניות הנגזרות מהן10/69

:     השימושים המותרים במרתף.1

.סה וחניהתותר בנית מרתף בקונטור קומת הקרקע שיכלול את מבני העזר למעט חדר כבי

יתרת .  י הוראות התכנית החלה במקום"י ההגדרה בתקנות חישוב שטחים ועפ"סיווג שטחי השרות במרתף יהיו עפ

: כגון, ית המגוריםיוגדרו כשטחים המיועדים גם כחלק נלווה  לשימושים העיקריים המותרים בב, השטחים במרתף

או מטבחון לשימוש בשטחים הנלווים /תותר הקמת שרותים ו. חדר עבודה, חדר כושר, חדר טלוויזיה, חדר משחקים

בבקשה להיתר .  וזאת ללא חיוב בהליך הקלה, ובלבד שלא התבקשה או בוצעה או הותרה כניסה נפרדת עם מדרגות

.   יש לציין  את השימושים המבוקשים בתכנית קומת המרתף

י הוראות "כתוספת לשטחים המותרים עפ, לא ניתן יהיה לנייד השטחים הנלווים לקומות מעל הקרקעמובהר כי 

. ע"התב

:כניסה נפרדת למרתף.2

.ר תחויב בהליך של  הקלה" מ100כניסה נפרדת למרתף ששטחו עד  -

.                                                                 תחויב בהליך של  הקלה, ר  הכוללת מדרגות " מ100כניסה נפרדת למרתף ששטחו  מעל  -

.לא יחויב  בהליך של הקלה, ללא מדרגות ) כדלת או חלון(פתח מילוט  -

, בדרך של הקלה,  הוועדה החליטה לאפשר כניסה חיצונית למרתף25/02/14י החלטת מליאה מיום "עפ: מובהר כי 

.החלטה זו בעינה עומדת,  יחידות מגורים לדונם3רק במבנני מגורים שהצפיפות בהם אינה עולה על 

: גובה מרתף.3

.לא תחויב  בהליך של הקלה',   מ2.50בקשה להגבהת  מרתף עד לגובה  

:גובה חלונות במרתף.4

הגבהת חלונות בשטחים אלה תחויב בהליך    . ' מ0.40בשטחים  המוגדרים כשטחי שרות גובה החלונות יהיה  -

כאשר גובה תחתון של החלונות לא יפחת מגובה    , בלבד'   מ1.00תתאפשר הגבהה עד לגובה (   של הקלה  

).' מ1.05   

לא תחויב בהליך   , בשימוש נלווה לעיקרי כמפורט לעיל, בקשה להגבהת חלונות ביתרת השטחים  במרתף -

כאשר גובה תחתון של החלונות לא יפחת , בלבד '  מ1.00תתאפשר הגבהה עד לגובה .    של הקלה 

.' מ1.05   מגובה 
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