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בשלב בקשה להיתר לפ י החלטה של רשות הרישוי.

ספח מס  - '1תכ ית ראשית/אדריכלית )קובץ הכולל את תכ ית הת וחה ,ספח העמדה
ותכ ית פיתוח ערוכים כגיליון אחד(
 1.1תכ ית ת וחה:
תכ ית הת וחה תיערך בק ה מידה  1:100ותכלול כל אחת מקומות הב יין ,לרבות סימון קו ב יין וגבול
מגרש בכל הקומות; היו הקומות זהות יתן להגיש תכ ית קומה טיפוסית שיצוין בה לאילו קומות
היא מתייחסת.
מידות חוץ ופ ים של הב יין בדיוק של ס טימטר ,לרבות אורך ,רוחב וגובה.
מפלס אבסולוטי של  +0.00של הב יין ,מפלסים ב וגע ל +0.00-של הב יין ,גובהם של מיתק ים טכ יים
וגובהו הסופי של הב יין מעל פ י הים; בתוספת זו" ,מפלס אבסולוטי" – מפלס המתייחס לפ י הים.
עוביים של הקירות הפ ימיים והחיצו יים ,כולל חיפויי חוץ ופ ים.
סימון רכיבים קו סטרוקטיביים לרבות עמודים בדילים ,קורות יורדות וקירות ושאים.
רוחבם וגובהם של פתחים המשמשים דלת ,חלון ,פיר או פתח אוויר או שחרור עשן.
שימוש מבוקש בכל חלל הב יין ,לרבות חללים לשימושים טכ יים ומרחב מוגן.
מתק י התברואה ,פירים וארו ות תשתית ,צי ורות מי גשם ואוורור ,מערכות ומתק י חימום מים,
מתק י גז ,מערכות סולריות ,מערכות מיזו"א ,אגירת מים ,ארובות ,א ט ות וכל מתקן טכ י אחר.
סימון בתי אחיזה ומעקות ,לרבות גובהם.
מרכיבי ה גשה אל המב ה ובתוכו ,לרבות שיפועים ,מאחזים ,מעלו ים.
פרטי הג ה בפ י חדירה ראדון או גזים אחרים מן הקרקע ,אם דרש כאלה.
תיאור ומקום המרחב המוגן או המקלט ,כולל חתכים ,סימון ברור של הדלתות והחלו ות.
סימון מיקום חתכים על גבי התכ ית.
סימון חץ הצפון בכל קומה.
חתכים וחזיתות בק ה מידה  1:100לפי פירוט זה:
חתך א כי דרך כל חדר מדרגות בב יין המראה את כל מהלכי המדרגות ומפלסי הבי יים )פודסטים(,
הקשר בין כל קומות הב יין והיחס בין מפלסי הב יין ובין פ י הקרקע הטבעיים; ואולם אם מוצע לב ות
חדרי מדרגות זהים או דומים אחד למש הו ,די בחתך א כי של אחד מהם; בחתך יסומ ו פ י הקרקע
הטבעית לכל אורכו של המגרש עד למרחק של  5מטרים מגבול המגרש; סימון כל המפלסים לרבות
מפלסי בי יים ומפלסים אבסולוטיים בגג ובכ יסה לב יין;
חתך לאורך הב יין ,ה יצב לחתך כאמור בפסקה לפ י עד למרחק של  5מטר מגבול המגרש
חתך א כי וסף דרך כל חלק אחר של הב יין ,אם דרוש להב ת מב הו.
חתך דרך שוט אשפה שכולל חדר טכ י בגג וחדר דחס ית בקומת קרקע.
חתך דרך פיר עשן לג רטור חירום אם קיים.
חזיתות הב יין ,בהן יצוי ו מפלסי קומותיו ,קודת שיא גובה המב ה ,פ י הקרקע הטבעיים ,פ י הקרקע
ועד  5מ' הסופיים לאחר הקמת הב יין ,רום מפלסי הדרכים הגובלות ,רום מפלסי הכ יסות לב יין
והחומרים שבהם ייב ו או יצופו הקירות החיצו יים של הב יין; החזיתות ישורטטו לכל אורך המגרש
ועד  5מ' מחוץ לגבולותיו; חזיתות המב ה ייקראו לפי הפ ייתן )חזית צפו ית ,דרומית(
במקרים בהם מבוקש על ידי מה דס הוועדה במסגרת תיק המידע :תרשים של רצף חזית המב ים של
הקירות כלפי הרחוב ,שלאורכו הב יין המבוקש ממוקם ,במרחק של עשרים מטרים מגבולות הב יין
המוצע .רצף החזיתות יערך בפירוט של ק ה מידה  1:250ויצוי ו בה חומרי הב יה או הציפוי של הקרות
החיצו יים של הב יי ים האמורים וצבעם.
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 1.2תכ ית פיתוח ) בק "מ  1:100ערוכה על רקע מפת מדידה(
סימון ב יי ים.
הכ יסות לב יי ים ודרכי הגישה לרבות רוחבם ומפלסיהם בכל משטח ומשטח ב יי ים.
השטחים המרוצפים ,חומרי הגמר ,מידותיהם ומפלסיהם ,כולל השימוש בהם ,לרבות מדרגות חוץ
ואב י שפה ,רוחב דרך וכבש .לרבות "מעבר משותף" אם מתוכ ן; סימון אחוז השיפוע בכבש ובמשטחי
ח יה גישה.
שטחי קרקע וגי ון ומפלסיהם ,לרבות גובה קרקע סופי מתוכ ן.
עצים לשימור ,לעקירה או להעתקה.
מאזן ח ייה )בטבלת חישוב( ,מקומות הח יה ,מידותיהם ומפלסיהם ,לרבות סימון ח יות לבעלי
מוגבלות )לרכב רגיל ורכב גבוה( ,תיבים וגישה לח יה ,רחבת כיבוי אש ,ורחבה פ ויה בעבור מעלון
ואדם בכיסא גלגלים בצד רכב גבוה החו ה ליד מדרכה או שביל.
סימון דרכי יקוז וחלחול ,אמצעים ומתק י החדרה .סימון השטח חדיר המים מתוך שטח המגרש
הכולל )במידה ו דרש בתוכ ית או בתיק המידע (.כולל תעלות ,צי ורות ,מובלים ,ובורות חלחול.
מקומות לריכוז פחי אשפה ,דרכי הגישה אליהם ,מפלסיהם ,ומרחקם מגבול המגרש; אם קיימים
מיתק ים המשרתים את ה כס מחוץ למגרש בתחום המדידה ,הם יסומ ו בתכ ית .יש לפרט ,גודל
מכלים ומיקום דחס ית ופירי אשפה )אין אישור סרט עה שמוביל לדחס ית(
קירות תומכים ,גדרות ,חומרי הגמר שלהן ומפלסיהן.
סימון מיקום ציוד כיבוי ,סימון רחבות כיבוי ,סימון הידרטיים )בסמוך לרחבת כ"א(
מתק י מים :פילר ,גמל מים ,צי ורות מי גשם ,מערכות ומתק י חימום מים לרבות סימון קווי
אספקת המים וסימון החיבור לביוב הציבורי ,לרבות שוחות.
מערכות אקלום :סימון מיקום וממדים פירי אוורור ,סימון מעבים וציוד ראשי ,סימון פתחי אוויר
צח ושחרור עשן ,סימון פיר מ דוף ,כולל חתכים והכל בהתאם לתכ ית אוורור.
מערכות חשמל :סימון מיקום וממדי פילרים ,ארו ות חשמל ,פירים ,חדרי חשמל ומכו ות ,חדר
ג רטור )כולל צי ור פליטה ואוורור( ,חדר טר ספורמציה )לציין גם מידות חדרים(
דרכים :הצגת תכ ון הרחוב )הכביש והמדרכה( בקומת הקרקע ,הכולל גבהים והתאמתם בחזית
ובחתך )כ דרש בתיק המידע( לרבות סימון ה מכת מדרכה תק ית בכל מקום המשמש למעבר
הולכי רגל וכ יסה רכבים לח ייה.
פריסת גדרות בהיקף המגרש בק ''מ  1:100לרבות פריסת גדרות בחלקות צמודות הפו ות לחזית
הרחוב ,סימו י גבהים וחומרי גמר וגוון )בהתאם לחוברת פרטי פיתוח בקובץ ה חיות מרחביות
המאושרת ע"י אדריכל וף של מועצה(
בריכת שחיה :פירוט מלא של הבריכה ,הפיתוח הסביבתי והמערכות ה לוות )משאבות וכד'( בק "מ
 ,1:100כולל תוכ ית ש י חתכים יצבים והצגת פירוט חישוב ה פח.
 1.3ספח העמדה
ספח העמדה הוא תכ ית הערוכה בק ה מידה  1:500על רקע מפת מדידה להיתר ,הכוללת
את הבי וי הקיים והמוצע במגרש ,סימון בי וי במגרשים סמוכים בטווח של  250מטרים
מגבול המגרש ,לרבות מב ים בצד הש י של דרך ,סימון מב ים להריסה בתחום המגרש
במידה וקיימים.
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ספח מס'  - 2חישוב שטחים
קובץ חישוב שטחים ,ערוך בהתאם למפרט חישוב שטחים של מ הל התכ ון

ספח מס'  - 3מפת מדידה להיתר
מפה טופוגרפית כהגדרתה )בתק ות המודדים( של שטח המגרש/הקרקע/ה כס הכוללת חתכי
המגרש ,מפת הסביבה ,חתומה ע"י מודד מוסמך ,מעודכ ת למועד של ש ה ,תואמת את המפה
שהוגשה בתיק המידע ,בק "מ  1:250ומבוססת על רשת ישראל החדשה.
תרשים סביבה בק ה מידה  1:500או  1:1250הכולל מסגרת קואורדי טות ,רחובות ושמותיהם,
גושים וחלקות על מספריהם ,קו טור הב יי ים הקיימים.
תחום המדידה :גבול המגרש והדרכים הגובלות בו עד לצידן ה גדי ותחילת החלקות הגובלות
במרחק של עד  24מטרים .עלה רוחב דרך הגובלת ב כס ה מדד  24מטרים ,סימון הדרך במלואה
ותחילת החלקות שמעבר לדרך ,אך תחום המדידה עד ציר הדרך.
סימון קווי מגרש וכיוון הצפון.
סימון כל ב יין ,לרבות גובה מפלס כ יסה ,חלקי ב יין ,וכל עצם ,לרבות מרחקם מגבול
המגרש במפלס הקרקע.
סימון קיר ו/או גדר לרבות גדר חיה ,גדר רשת ,גדר ב ויה וכיו"ב ,לרבות מפלס הגדר/קיר
העליון ,התחתון ,ועובי הגדר/הקיר.
סימון דרך לרבות אבן שפה ,אבן גן ,קצה אספלט ,קצה דרך ,מעביר מים וכיו"ב ולרבות
מפלסיהם וסימון רוחב הדרך על פי התכ ית התקפה.
סימון כל משטח ,לרבות סוג המשטח ,שימושו ,החומר ממ ו הוא עשוי ,מפלסו ,גודלו וכיו"ב.
סימון כל תשתית עילית ,לרבות עמוד חשמל ומספרו הסידורי ,קו חשמל לרבות מפלסו התחתון
בתחום המדידה ,ש אי עילי על עמוד ,עמוד טלפון וקו טלפון ,עמוד שילוט ,תמרור ,רמזור ,צ רת קבועה,
ברז ,ארון סף ,פילר וכן כל חיווי אחר לתשתית תת-קרקעית.
סימון כל שוחת ביוב ,יקוז וקולט ים ,לרבות קוטרם ורום תחתית הצי ור בכל צי ור כ יסה
ובצי ור יציאה.
סימון כל עץ לרבות :סימון עץ בוגר )כהגדרתו בחוק( ציון בתוכ ית את המו ח "עץ בוגר" ,וציון
גובהו ,קוטר הגזע ה מדד בגובה  130ס"מ מהקרקע .יש לציין על עץ האם הוא עץ לשימור
כדרישות חוק שימור עצים.
סימון כל מצוק ,ערוץ חל ושפת חל ,תעלה ,שטח כריה וחפירה ,מחצבה .לרבות קו גובה
במעלה ומורד שטחים אלו.
סימון כל ב יין ה מצא במרחק של  10מטרים מחוץ לגבול המגרש ,לרבות גובה רצפת כ יסה
וגובה הגג העליון.
פירוט :מקור גבולות החלקה המופיעים במפה :גושים ,חלקות ,מגרשים ,אחר )כאשר אין
גושים וחלקות(.
פירוט :שיטת ביצוע המדידה האופקית והא כית ,קודות המוצא אשר שמשו לביסוס
המדידה ,התכ יות התקפות החלות על ה כס וכן התכ יות עליהן הסתמך המודד לסימון
גבולות המגרש.
פירוט :שם המודד ,מס' רישיון ,תאריך המדידה ,מקום המדידה מחוז ,פה ,ישוב- ,שכו ה,
רחוב ,מספר בית ,פרטי המקרקעין :גוש ,חלקה ,תוכ ית ,מגרש ,שטח לפי הרישום בספרי
המקרקעין ,שם המזמין ,ק ה המידה ,מספר סידורי ,מטרת המפה.
הצהרת מודד )על פי תק ות המודדים(.
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ספח מס'  - 4ספח ת ועה וח יה
טבלת מאזן ח ייה.
סימון מקומות ח יה :מיקום ,מידות ,סוג )פרטי\ כים\תפעולי(.
סימון כ יסות ויציאות למגרש.
סימון רדיוסי סיבוב.
את התכ ון הת ועתי חובה להגיש בפורמט  DWFבק "מ  1:100,ולא בפורמט .PDF
אישור מה דס ת וע על ספח ת ועה וח יה.
 4.1ספח ת ועה מעוגן  )DWGארוז בZIP( -
יש להגיש קובץ  DWGארוז בZIP -
יש לכלול תכ ון מפורט של ת ועה וח יה במפלס הרחוב ,על רקע תכ ית הפיתוח ,מעוגן ברשת
ישראל החדשה.
יש לסמן ולתאר במלל אלמ טים קיימים בשטח ואשר אותם מבוקש לפרק/לש ות כמו פירוק
אבן שפה קיימת ,מעבר חציה שמבוקש להזיז וכו'.

יש לסמן בבירור כ יסות ויציאות למגרש ורדיוסי סיבוב.
התכ ון צריך להיות חתום על ידי מה דס ת ועה.
יש לסמן תמרור חדש מבוקש לביצוע ,לרבות תמרורים ,רמזורים ,מעברי חציה וכד'.

ספח מס'  - 5מסמכי בעלות וזיהוי בעלי ע יין
סח טאבו מרוכז עדכ י )שהופק עד ש ה טרם הגשת הבקשה(.
צילום ת.ז .של בעליי ע יין )צילום ת.ז .של המבקש/מבקשים ובעלי הזכות ב כס שחתמו ע"ג
הבקשה .במידה וחתום מיופה כוח יש לצרף צילום ת.ז .של מיופה הכוח בלבד(.
ייפוי כוח )ש יתן כלפי צד שלישי לצורך חתימה ע"ג תכ ית הבקשה(.
כאשר לא קיים סח מרוכז של ה כס יצורף תצהיר עו"ד המאשר כי אין רישום בטאבו ואישור
ממשרדי מס רכוש או פטור.
תצהיר בעלים בבית משותף לרבות כתובות למשלוח דואר )מסמך זה יצורף כאשר הבקשה
מתייחסת לבית משותף וב סח הטאבו המרוכז לא מופיעים חוכרים או אם דרש לפי תיק המידע
או דף המידע )בבקשות למסלול מהיר(.
תשריט בית משותף )במידה ומגרשים בחלקה רשומים כבית משותף בטאבו(.
תצהיר בדבר דיירים מוג ים )יש לפרט :שם ,תעודת זהות ,קומה ,דירה ,כיוון(.
חוזה מכר -במידה ובעל ה כס אי ו מופיע ב סח הטאבו )אלא מופיע רמ''י ,רשות פיתוח ,עמידר,
קק"ל וכו'(.
אם הבעלים הוא מלכ"ר יש לצרף תק ון עמותה עם אישורי מס ותצהיר לגבי יעוד כספי התמורה
במידה ובעל הזכות ב כס או במבקש היא חברה בע"מ :תעודה להתאגדות חברה ופרוטוקול
מורשי חתימה )מישיבה שהתקיימה בש ה האחרו ה( המסמיך זכות חתימה בשם החברה וצילום
ת.ז .של כל מורשה חתימה שחתם ע"ג הבקשה.

הועדה המקומית לתכ ון וב יה ג י תקווה
ספח מס'  - 6ספח ג ים ו וף
תכ ית בק "מ  1:100ערוכה על ידי אדריכל וף.
פיתוח מלא של כל השטח לרבות התחברות לרחובות
סימון של אלמ טי פיתוח בתכ ית :תאורה ,פתחי אוורור ח יו ים ,סוגי ריצוף ,אזורים לשתילה
לרבות הגדרת סוגי השתילה והעצים ועוד.
פריסת של קירות וגדרות בגבול המגרש עם סימון קו הקרקע המתוכ ן במגרש ובשטח הצמוד
כולל גובהם.
פרטי פיתוח.
סימון דרכים ה מצאים בגבול המגרש לרבות סימון של תשתיות עירו יות מתוכ ות וקיימות
בתוואי הדרך.
חתך דרך רמפת ירידה לח יון עד למפלס הכביש לרבות תקרת המרתף והגובה מעל.
טבלת מאזן עצים לשתילת מגרש.

ספח מס'  - '7ספח אשפה
כמות ,פח וצבע כלי אשפה.
תכ ית חדר אשפה בק "מ 1:50
חתך חדר אשפה בק "מ 1:50
חתך ותכ ית של תוואי פי וי בק "מ 1:50

חישוב פח האשפה ופרוט כלי האשפה המוצעים )כולל דחס ית(.
תכ ית חדר אשפה בק "מ ) 1:50חדר דחס ית ,חדר מחזור וכו'(.
חתכים של חדר אשפה בק "מ ) 1:50חדר דחס ית ,חדר מחזור וכו'(.
תכ ית ת ועה של תוואי הפי וי בק "מ  1:100אשפה מאושרת על ידי יועץ ת ועה.
אישור וחתימה של יועץ המתמחה בתחום מערכות תברואה בדגש על פי וי אשפה.

הועדה המקומית לתכ ון וב יה ג י תקווה
מוצגי חובה להגשה אחרי החלטת הועדה )לשלב בקרת התכן(

ספח מס'  - 8ספח ס יטרי  -ביוב
ערוך ע"פ ה חיות תאגיד מי תקווה
להגיש עותק חתום על ידי מה דס תאגיד וסרוק באיכות טובה לקובץ .PDF

ספח מס'  - 9ספח יקוז )פתרון לטיפול במי גר עילי(
חישוב תכסיות מחלחלות בשטח המגרש.
ציון פרמטרים הידרולוגיים לקביעת עוצמת הגשם לתכ ון.
תכ ון בורות סופגים בהתאם לפרט בור חלחול בה חיות המרחביות.
חישוב יכולת חלחול ,לפי חו"ד של הידרולוג.
פתרון למי מרזבים ועיבוי מזג ים.
פתרון יקוז ח יון תת קרקעי.
חישוב המראה את החלק של ה גר העילי שיוספג בתחומי המגרש.
אישור הידרולוג על ספח יקוז  +חלחול.
להגיש עותק חתום על ידי מ הל מחלקת תשתיות של המועצה.

ספח מס'  - 10ספח מיגון
תכ יות מיגון חתומות על ידי מה דס הג"א וסרוקות לקובץ .PDF
צירוף פטור מהתק ת ממ"ד חתום ע"י פיקוד העורף בהתאם ל והל בקשה לפתור מהתק ת ממ"ד
) מצא באתר הוועדה(.

ספח מס'  - 11ספח גישות
הגשת חוות דעת ואישור מורשה גישות מתו"ס לאכלוס המב ה על גבי טופס "חוות דעת
מורשה גישות  -לצורך מתן היתר" שערכה ופרסמה ציבות שוויון זכויות לא שים עם מוגבלות
)הטופס מצוי באתר הוועדה(.

ספח מס'  - 12ספח אוורור – במידה ו דרש ע"י יועץ בטיחות
חישוב להבטחת מספר החלפות אויר דרש לאוורור מטעמי בריאות ופי וי עשן.
פירוט שטח פתחי האוורור המתוכ ים ביחס לשטח הרצפה ומיקום פתחי האוורור
המתוכ ים.
אם מוצע אוורור מכ י – חישוב מספר החלפות אוויר לשעה ,סימון קודות י יקה ופליטה של
אויר.
סימון י יקת עשן מח יו ים ,י יקת עשן מחדרי מכו ות ,י יקת עשן ממבואות ב יין ,י יקת עשן
ממחס ים ,דיחוס חדרי מדרגות על רקע תכ ית .1:100
פירוט הפרמטרים לתכ ון ,תוצאות התכן והסבר שיטת לאוורור המב ה.

הועדה המקומית לתכ ון וב יה ג י תקווה
ספח מס'  - 13ספח בטיחות אש – ב ייה רוויה/מב י ציבור
ספח בטיחות לפי תק ה 11א בהתאם להוראה  532ציב כבאות והצלה ערוך על רקע תוכ ית
הבקשה וחתום בידי מה דס רשות הכבאות.
להגיש עותק קשיח וסרוק ב PDF

ספח מס'  - 14תכ ית בטיחות אש – מב ים ברמת סיכון מוכה
תכ ית בטיחות אש ערוכה לפי ה חיות רשות הכבאות ) מצא באתר הוועדה( על רקע תכ ית
אדריכלית.
יש לסמן את אלמ טי בטיחות האש הרלוו טיים ,כולל מע ה מלא לכל דרישות כיבוי אש אשר
מופיעות בעמודים  3עד  10שבמסמך רשות הכבאות ה זכר לעיל) .יש לבחור את עמודים
הרלוו טיים בהתאם לבקשה הספציפית(.
הצהרה חתומה בידי עורך הבקשה ) ספח  2במסמך רשות הכבאות(.
להגיש בקובץ סרוק ב.PDF

ספח מס'  - 15ספח יציבות
טופס להגשת חישובים סטטיים חתום ע''י מתכ ן השלד.
חתימתו של עורך החישובים בכל עמוד בו מופעים החישובים.
תק ים ישראליים ואחרים ,ספרות מקצועית ששימשו את עורך החישובים.
שם ומקור תוכ ת המחשב בה ערכו החישובים.
השימושים האופיי יים עומסי רעידות אדמה רוח וכו''
החומרים ששימשו לב יית השלד חוזקם תכו ותיהם וכו''
תו י הביסוס :סוג הקרקע ,מאמצים מותרים לביסוס ,מקורות המידע.
קורות תקרות אגדים מרישים קירות ושאים וכדומה .הסבר המערכת הסטטית
המקבלת את הכוחות.
פירוט חישוב הרכיבים.
צילום רישיון בתוקף מתכ ן השלד.

