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 2017אוקטובר  24שלישי  יום

 לכבוד:
 חיים געשמר 

 ראש המועצה המקומית

 פרדס חנה כרכור.

 הנדון: הצעה לסדר יום לישיבת מועצה
 כרכור חנה בפרדס והאדנים הציונות ברחובות הגבוה המתח קוויבנושא: 

 

בתאריך  יתמזישסיור המשך לבבשטח ו תינכדע הבדיקלבצע  לאור פניות חוזרות ונשנות

מנהל מחלקת איכות הסביבה,  יל שניאיראש המועצה,  חיים געש :בו לקחו חלק 15/3/2015

 בחלק המערבי של המושבה "האתגרים"את  םהינפב יתגצה ואנוכייועצת בנושא מחזור סמדר 

גן שעשועים בשטח  תמקה וניה םיזכרמה םיאשונה דחא( עד היום ,)שעדין לא קיבלו מענה

כפיים בשדרות הציונות, לשמחתי הרבה הבעת נכונות ואף דרשת לבדוק את הרחב ציבורי ה

 הנושא מול משרד לאיכות הסביבה ולקבל אישור.

 לשאלת אייל שני למשרד לאיכות הסביבה : •

 תוכנן, כרכור חנה בפרדס והאדנים הציונות ברחובות הגבוה המתח לקווי שמתחת השטח"

 חנה פרדס את החוצים הגבוה המתח קווי בקרבת או מתחת הימצאותו עקב, אולם פ"כשצ

 .במקום ספורט ומתקני, משחק מתקני, פארקים לפתח לא הוחלט, לצפון מדרום כרכור

 ניתן האם ג"מ 20 עד ג"מ 7 של מגנטי שטף עוצמת נמדדה, לאחרונה שבוצעו במדידות

 משחק מתקני, ספורט לפעילות מתקנים הקמת) ונופש פנאי לצורך האמור פ"בשצ להשתמש

 "'...( ?וכו

 

 התשובה שהתקבלה ממשרד לאיכות הסביבה : •
 בטיחותי לא זה 'כדו ספורט מתקני, משחקים, פארקים לתכנן אסור  עליון מתח לקו מתחת

 לקרינה חשיפה של ממבט מומלץ לא וגם, חשמל חוק לפי

 טיקמן אנה
 קרינה לבטיחות בכירה מרכזת
 חיפה מחוז, הסביבה להגנת משרד
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' רח חשמל רשת בתדר המגנטי שטף מדידת 2013לדצמבר  6בבדיקת קרינה שהתבצע ב

לדעת כל המומחים זאת לא שעת  11:33- 00:31 :תועשב ,חנה פרדס 12,91 הציונות

מטר מציר הקו, מרחק  5תוצאות הבדיקה כ  צגת נאמנה את הבדיקה,יהעומס ואינה מי
 MG  7.5מטר, מדידת עוצמת השדה  5אופקי 

 
 מהדו"ח המצורף: המדידה תוצאותל הסבר

 . המגנטיים לשדות טווח ארוכת ממושכת חשיפה למניעת סף נקבע לא •

 עמוס ביום mG 4  של לחשיפה הבריאות המתייחסת משרד של המלצה קיימת •
 .סיכון תוספת שום מביא שלא כערך בשנה ביותר

 

-733-002 מסמך) ,עליון עיליים מתח מקווי מותרים מרחקים לגבי חוץ לגורמי הנדסי מידע

 כדלקמן: (3פרק , 021-033

 לחצרות קרבה
 עליון מתח לקווי מתחת ילדים וגני ספר-בתי, חינוך מוסדות של חצרות הימצאות אסורה 3.1

 .ועל

 .ו"ק 400 ל' מ 30, ו"ק 161 ל' מ 20 יהיה החצר לגבול הקו מציר המרבי האופקי המרחק

 בחברת מוסמך גורם באישור מותנה ל"הנ, המרווח את להקטין ניתן מיוחדים במקרים

 .החשמל

 מותנה, ועל עליון מתח למוליכי מתחת משחקים מגרשי הימצאות מותרת עקרונית 3.2

 .החשמל חברת מתכנן באישור

 .ועל עליון מתח למוליכי מתחת המשחקים מתקני הימצאות אסורה 3.3

 

 (2008 הנידמה רקבמ )עיליים חשמל לקווי מתחת משחקים תריא •

 קו מעליו שעובר, שטח על המשחקים אתר מקום את לקבוע אין" כי נקבע לתקן 8 בחלק

 חשמל

 מסוכנים"ל באתר המתקנים את הופך, ביותר לקוי כזה מיקום(. קרקעי-תת שאינו" )עילי

 .הגן סגירת את ומחייב "לשימוש

 גני כל את לאתר המקומיות הרשויות ועל ת"התמ משרד על, המדינה מבקר משרד לדעת

 להסרת החשמל חברת עם בשיתוף ולפעול, עיליים חשמל לקווי מתחת שהוקמו המשחקים

 .הגנים לפינוי או המפגע
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 חטשה ךכל ףסונב תושדח תוחפשמ טלקו דואמ חתפתה וכרוא לוכל שדרות הציונות
 מפגש ,םידליל תוליעפו שגפמ םוקמ הווהמ ינופצה וקלחב םייפכה בחר ירוביצה
 תאז לכו םויה לכ ךרואל םירגובמו הלילה תועשב םיריעצו רעונ משפחות צעירות,ל
 .למשח תרבח לש ילע ווקל תחתמ

ך היות ולפי המידע הנ"ל יש איסור על קיום פעילות או ישיבה מתחת לקווי החשמל לאור
 םכינפל אבומ םויכ הקמת גן שעשועים במקוםאיסור בכל שדרות הציונות וביחוד לאור 

 :הלועפל םירושימ המכל סחייתה הב רדסל העצה
 

  לי ולהוביל מהלכים כדלקמן:לדרוש העתקת קו מתח העי -ת חשמלמול חבר .1

  כינוס התושבים והובלת מאבק ציבורי מתוקשר מול חברת חשמל. -ציבורים •

ביצוע עבודת מחקר על הצלחות להעתקת קווי מתח גבוהה וקבלת  -משפטי •

על נזקים בריאותיים, אי  המלצות להכנת תביעה משותפת לתושבים ולרשות

 האצות הכלכלייםנזקים השימוש בשטחים ציבורים לטובת התושבים ול תלוכי

 .ךכמ

רתימה ופניה רשמית של הרשות למשרדי הממשלה, איגוד ערים, לסייע  •

 ולגייס תקציבים לפתרון הבעיה.

במספר מוקדים ובשעות העומס גורם חיצוני ובלתי תלוי,  י"ע םדקהב בדיקת קרינה .2

 ה עם המלצות. , הצגתו לחברי המליאבהקדם האפשרי

שצ"פ שיש איסור לשבת, קיום פעילות ילדים ל בשכונה הגובלת ליידע את התושבים .3

 .(תונותיעב העדוהו טוליש).עד הודעה חדשהמתחת לקווי המתח העילי 

י עבור חוסר יכולת לפתח את השצ"פ לפיצו חברת חשמלבחינת תביעה כנגד  .4

 תושבים עקב ריבוי הבנייה באזור. הריאותית ופגיעה ב

: לדוגמה הדירות ערך ירידת בגין סמוכיםה הדיירים של תביעה .5

http://landtax.co.il/essays/land/shamaut/aprsl3.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://landtax.co.il/essays/land/shamaut/aprsl3.html
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 גבוהה ברחבי הארץ :מהלכים שהצליחו בהעתקת קווי מתח דוגמאות ל
 

 והתוואי מיושב היה לא עדיין כשהאזור שנה 60-כ לפני הוקם, שיפורק העילי הקו  •
 גדלה השנים במשך. מתושבים ריקים ושטחים חקלאיים שטחים מעל עבר שלו

 בשנים.  אליו סמוך אף וחלקו הקו עובר בו באזור נבנו רבות ושכונות העיר
 חברת. העליון המתח קו את להסיר הסביבה מתושבי דרישה עלתה האחרונות

 שכאמור  כולל פתרון למציאת ובתיאום יחד פעלו לציון ראשון ועירית החשמל
 .לאחרונה החל יישומו

 

http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/kav_metach.aspx 
 

  בקרקע יוטמן הגבוה המתח קו: כרמל בטירת רווחה אנחת •

 
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/469/602.html 

 

 בית, שלהם הבתים שמעל לגלות הופתעו" יעקב זכרון חלומות" שכונת תושבי •
. מהמותר גבוהה קרינה שפולט, עליון מתח קו עובר השעשועים וגן הספר

 חצי מקץ. למאבק יצאו והם, העתקתו את מונעת כספית שמחלוקת להם התברר
 המחאה שלטי את לקפל סוף סוף יכולים הם, שנה

3851088,00.html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L 
 

 

 

 .בהקדם היום לסדר הנושא קידום על לך אודה כך לאור

 

 

 

 

 
 
 
 

http://www.rishonlezion.muni.il/Articals/Pages/kav_metach.aspx
http://www.nrg.co.il/online/54/ART2/469/602.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3851088,00.html
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  :חטשהמ תונומת
 

 
 

 

 
 

 ,ינופצה קלחה
 .ןג

 ינופצ קלח ןג

 השדח הינב

 יליע חתמ ווק
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 Fax : 972-04-8623868                                                                                   04-8623868פקס:  

_____________________________________________________________________ ______ 
 

  

 aifaH, 06/05/2019חיפה, 
 

 
  לכבוד 

 חברי המועצה המקומית פרדס חנה כרכור

 ג.א.נ.,

 באמצעות רשות מקרקעי ישראלעם מדינת ישראל ר מכהסכם הנדון:                             

 10101/123גו"ח                                         

 

חוות דעת  הונחההסכם זה אושר על ידי המועצה בעבר, והוא מובא אליכם שוב מטעמי זהירות היות ולא 

 את ההסכם.משפטית בפני חברי המליאה אשר אישרה 

 

ההסכם נוגע לחלק מחלקה הרשומה על שם המועצה ובגינה התגלעו חילוקי דעות עם רשות מקרקעי 

 מם של חוכרים אשר חכרו את החלקה מרשות מקרקעי ישראל.וישראל, הן בהיותה מתרוקה והן לאור קי

 

פנים המועצה ורמ"י פנו בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהליך של בירור וגישור בפני משרד ה

באמצעות הממונה על המחוז בחיפה, ובהליך זה הוזמנה שמאות על ידי הממונה ולבסוף הוצעה הצעה 

 למכור את החלקה במחיר שנקבע בהסכם, והצדדים קיבלו את ההצעה.

 

ההסכם נוסח על ידי פרקליטות מחוז חיפה עבור רמ"י ולאחר מספר הערות הגענו להסכמה על הנוסח 

 ורכם להסכם ולעסקת המכר.המצ"ב, אודה עבור איש

 
 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                         

                                                                                                                              "דו, עג'ובראן ג'ובראן          





























1965חוק התכנון והבניה, התשכ"ה - 

הוראות התכנית

308-0704551תכנית מס' 

 - פרדס חנה כרכור211 חלקה 10074שינוי ייעוד משצ"פ לדרך גוש 

חיפה מחוז

 פרדס חנה-כרכור מרחב תכנון מקומי

תכנית מתאר מקומיתסוג תכנית 

אישורים

ניתן לצפות במסמכי התכנית ובהחלטות בעניינה באתר תכנון זמין:

http://mavat.moin.gov.il/MavatPS/Forms/SV3.aspx?ABC
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דברי הסבר לתכנית

 באזור מגורים א'.211תכנית זו באה להסדיר גישה לחלקה 
לחלקה לא נקבעה דרך גישה בתכניות החלות על השטח.

.211 (ש.צ.פ) לטובת נגישות לחלקה 425על כן מוצעת הסדרת דרך בחלקה 

.דף ההסבר מהווה רקע לתכנית ואינו חלק ממסמכיה הסטטוטוריים
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זיהוי וסיווג התכנית 1.

שם התכנית1.1

ומספר התכנית

  - פרדס211 חלקה 10074שינוי ייעוד משצ"פ לדרך גוש שם התכנית

חנה כרכור

308-0704551מספר התכנית

 דונם4.494שטח התכנית1.2

תכנית מתאר מקומיתסוג התכניתסיווג התכנית1.4

 האם מכילה הוראות

של תכנית מפורטת

לא

 ועדת התכנון המוסמכת

להפקיד את התכנית

מחוזית

 ל''רלפי סעיף בחוק

תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאותהיתרים או הרשאות

ללא איחוד וחלוקהסוג איחוד וחלוקה

 האם כוללת הוראות

לענין תכנון תלת מימדי

לא
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מקום התכנית 1.5

פרדס חנה-כרכורמרחב תכנון מקומינתונים כלליים1.5.1

X199175קואורדינאטה 

Y708975קואורדינאטה 

תיאור מקום1.5.2

נפה, רשויות מקומיות בתכנית והתייחסות לתחום הרשות 1.5.3

: חלק מתחום הרשות - פרדס חנה-כרכור

נפה

כתובות שבהן חלה התכנית 1.5.4

שכונה

גושים וחלקות בתכנית 1.5.5

 מספרי חלקות

בחלקן

 מספרי חלקות

בשלמותן
סוג גוש כל הגוש/ חלק  מספר גוש

177, 277, 279, 425 211, 426, 429 חלק מוסדר 10074

. פי הגבולות המסומנים בתשריט בקו הכחול-הכל על
 

גושים ישנים 1.5.6

לא רלוונטי
 

תאי שטח מתכניות קודמות שלא נרשמו כחלקות/ מגרשים  1.5.7

לא רלוונטי

 

מרחבי תכנון גובלים בתכנית 1.5.8

לא רלוונטי
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יחס בין התכנית לבין תכניות מאושרות קודמות 1.6

עמוד' מס  תאריך   

 בילקוט

פרסומים

 מספר

 ילקוט

פרסומים

 מספר תכנית סוג יחס הערה ליחס

מאושרת

01/03/1971 1235 1705  תכנית זו אינה פוגעת

 .17בהוראות תכנית ש/ 

 17הוראות תכנית ש/ 

תחולנה על תכנית זו.

כפיפות 17ש/ 

26/08/1973 2236 1940  תכנית זו אינה פוגעת

 .18בהוראות תכנית ש/ 

 18הוראות תכנית ש/ 

תחולנה על תכנית זו.

כפיפות 18ש/ 

15/08/2017 8514 7567  תכנית זו אינה פוגעת

 בהוראות תכנית

 . הוראות353-0138586

 353-0138586תכנית 

תחולנה על תכנית זו.

כפיפות 353-0138586
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מסמכי התכנית 1.7

 קנהתחולהסוג המסמך

מידה

 מספר

עמודים

/  גליון 

נכללתיאור המסמךתאריך יצירה  עורך המסמךתאריך עריכה

בהוראות

התכנית  

כןיניב טלמוןמחייבהוראות התכנית

לאתשריט מצב מוצעיניב טלמון1:2501מחייבתשריט מצב מוצע

לאנספח בינוי12:02 07/03/2019יניב טלמון1:10007/03/2019רקעאדריכלות

לא11:17 06/01/2019יניב טלמון1:25025/11/2018רקעמצב מאושר

 במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין. משלימים זה את זה ויקראו כמקשה אחת, כל מסמכי התכנית מהווים חלק בלתי נפרד ממנה
במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין עצמם תגברנה ההוראות על התשריטים. המנחים יגברו המסמכים המחייבים

תכנית מס': 308-0704551 - שם התכנית: שינוי ייעוד משצ"פ לדרך גוש 10074 חלקה 211 - פרדס חנה כרכור

מועד הפקה: 07/04/2019 09:35 - עמוד 6 מתוך 13 - מונה תדפיס הוראות: 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10

תכנון זמין
מונה הדפסה 10



בעלי עניין/ בעלי זכויות בקרקע /עורך התכנית ובעלי מקצוע  1.8

מגיש התכנית 1.8.1

ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

שם סוג  /מקצוע

תואר

57 השופטים פרדס חנה-

כרכור

ארז המרוב  פרטי

יזם 1.8.2

ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

שם סוג

57 השופטים פרדס חנה-

 כרכור

ארז המרוב  פרטי

בעלי עניין בקרקע 1.8.3

ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

תיאור שם  סוג

57 השופטים פרדס חנה-

כרכור

ארז המרוב בעלים

עורך התכנית ובעלי מקצוע 1.8.4

ל"דוא פקס טלפון בית רחוב ישוב שם תאגיד   מספר

 רשיון

שם סוג  /מקצוע

תואר

yanivtalmon

@gmail.com

052-9574030 16 אלכסנדרוני פרדס חנה-

כרכור

יניב טלמון  עורך ראשי
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הגדרות בתכנית 1.9
 

לא רלוונטי

 תהיה נודעת לו המשמעות הנתונה לו בחוק התכנון והבניה, כל מונח אשר לא הוגדר בתכנית זו
) החוק"להלן  (1965ה – "התשכ בתקנות שהותקנו מכוחו" כוונה אחרת, או  בהיעדר   וזאת 

.משתמעת

מטרת התכנית ועיקרי הוראותיה 2.

מטרת התכנית 2.1

שינוי ייעוד שטח משצ"פ לדרך

עיקרי הוראות התכנית 2.2

 (ש.צ.פ)212, ע"ח חלקה 211הסדרת דרך עבור גישה לחלקה 
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טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.

טבלת יעודי קרקע ותאי שטח בתכנית 3.1

תאי שטח יעוד

1 מגורים א'

3 דרך מאושרת

2 דרך מוצעת

 

טבלת שטחים 3.2

מצב מוצע
אחוזים מחושב ר מחושב"מ יעוד

13.10 255.61 דרך מאושרת

10.37 202.49 דרך מוצעת

76.53 1,493.66 מגורים א'

100 1,951.75 כ"סה
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יעודי קרקע ושימושים 4.

מגורים א'  4.1

שימושים 4.1.1

, כדלקמן: 18השימושים המותרים לפי תכנית ש/

. בתי מגורים ובתי דירה.1

 . גני ילדים, גנים, מגרשים משחקים במקומות אשר אושרו ע"י הוועדה המחוזית ובתנאים2

מיוחדים שתקבע לצורך זה מפעם לפעם.

 . חנויות ומלאכות שתכליתן אחת התכליות המפורטות להלן והנמצאות באתר שנקבע בתכנית3

מפורטת בחזית לחנויות:

א. חניות למסירה קמעונאית של צרכי אוכל

ב. חנויות טבק, משקאות וממתקים.

ג. מספרות ומכוני יופי.

ד. בתי מרחקת ומחסנים לממכר צרכי רפואה.

ה. חנויות וממכר ספרים, צרכי כתיבה ומזכרות.

ו. חייטים, מתקני נעלים וצלמים.

ז. חנויות למסירת כביסה.

 . משרדים של בעלי מקצועות חפשיים או אמנים הנמצאים בדירה, שבה יושב האדם, העוסק4

באותו מקצוע או באותה אומנות באישור מיוחד של הוועדה המקומית.

. מוסכים פרטיים לא יותר משתי מכוניות.5

. משטחי חניה ומוסכים משותפים.6

 דונם לפחות.2. בתי מלון באישור הוועדה המחוזית, ובתנאי שגודל המגרש יהיה 7

. בתי קפה ומסעדות באישור הוועדה המחוזית.8

. גינות, משתלות וחממות, וכל עיבוד חקלאי.9

 . בניינים ושימושים אחרים באישור הוועדה המחוזית או כמו שייקבע ע"י תכנית בנין עיר10

מפורטת.

4.1.2 הוראות

דרך מאושרת  4.2

שימושים 4.2.1

4.2.2 הוראות

דרך מוצעת  4.3

שימושים 4.3.1

4.3.2 הוראות
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טבלת זכויות והוראות בניה 5.

לא רלוונטי
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הוראות נוספות 6.

חניה 6.1
מס' החניות יקבעו בהתאם לתקן חניה ארצי בעת הוצאת ההיתר.

חשמל 6.2
 תנאי למתן היתר בניה יהיה תיאום עם חברת החשמל בדבר תכנון והקמת חדר שנאים ו/או חדר

 מיתוג, פרטי קווי חשמל עיליים ותת קרקעיים, והנחיות לגבי מרחקי בניה ומגבלות שימוש

מקווי חשמל עיליים ותת קרקעיים קיימים ומתוכננים.

ב. איסור בניה בקרבת מתקני חשמל

 לא יינתן היתר בניה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים. בקרבת קווי חשמל עיליים

 ינתן היתר בניה רק במרחקים המפורטים מטה מקו אנכי משוך אל הקרקע בין התיל הקיצוני

והקרוב ביותר של קווי החשמל לבין החלק הבולט ו/או הקרוב ביותר של המבנה.

__ מהתיל הקיצוני/מהכבל/מהמתקן ___ מציר הקו.

 מ'3א. קו חשמל מתח נמוך- תיל חשוף: 

 מ'2ב. קו חשמל מתח נמוך- תיל מבודד: 

 מ' 5 ק"ו - תיל חשוף או מצופה : 33ג. קו חשמל מתח גבוה עד 

 מ' 2 ק"ו - כבל אווירי מבודד (כא"מ)  : 33ד. קו חשמל מתח גבוה עד 

 מ' 20 ק"ו : 160-110ה. קו חשמל מתח עליון 

 מ'35 ק"ו: 400ו. קו חשמל מתח על עליון 

 מ'0.5ז. כבלי חשמל מתח נמוך: 

 מ' 3ח. כבלי חשמל מתח גבוה: 

ט. כבלי חשמל מתח עליון: בתאום עם חברת חשמל

 מ'1י. ארון רשת: 

 מ' 3יא. שנאי על עמוד: 

 הערה: במידה ובאזור הבניה ישנם קווי מתח עליון/על עליון עם שדות גדולים יותר, יש לפנות

לחברת החשמל לישראל לקבלת מידע ספציפי לגבי המרחקים המינימאליים המותרים.

 המרחקים האנכיים והמינימאליים מקווי חשמל עד לפני כביש סופיים ייקבעו לאחר תאום

וקביעת הנחיות עם חברת החשמל.

 אין לחפור מעל ובקרבת כבלי חשמל תת קרקעיים אלא לאחר קבלת אישור והסכמה מחברת

החשמל.

  מ' מכבלי חשמל אלא לאחר3אין לחפור או לבצע עבודות בניה כלשהי מעל ובקרבה של פחות מ- 

קבלת אישור מחברת החשמל.

  מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח10לא יינתן היתר לחפירה, חציבה או כריה במרחק הקטן מ 

  מ' מהמסד של עמוד חשמל במתח גבוה/נמוך ולא תבוצע פעולה כזו, אלא3עליון/על עליון או 

 לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לחוות דעתה על ההיתר המבוקש או הפעולה אותם עומדים

 לבצע לפי העניין. על אף האמור לעיל, כל בניה או שימוש מבוקשים בקרבת מתקני חשמל יותרו

בכפוף למגבלות הקבועות בסעיף זה.

ניהול מי נגר 6.3
השטחים יפותחו באופן שיבטיח שימור של מי הנגר העילי וכמפורט להלן: 

  משטח המגרש יהיו פנויים מכל בינוי, פיתוח או ריצוף והם יהיו שטחים חדירי15%א. לפחות 

מים למטרות חלחול לתת הקרקע.
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ניהול מי נגר 6.3
 ב. ינקטו אמצעים להקטנת הנגר העילי במגרש ע"י שימור וניצול מי הנגר העילי, השהייתם

והחדרתם לתת הקרקע וע"י כך הגדלת ההחדרה של מי הגשם למי התהום.

ג. מרבית מי הגשמים יופנו להחדרה לתת הקרקע ורק עודפים יופנו למערכת הניקוז.

ד. שטחי ההחדרה לתת הקרקע יהיו נמוכים ממפלס פתחי הביוב.

שמירה על עצים בוגרים 6.4
 על תאי שטח בהם מסומנים העצים הבוגרים בתשריט התכנית ובנספח הבינוי בסימונים של

 "עץ/קבוצת עצים להעתקה", או "עץ,קבוצת עצים לעקירה" יחולו ההוראות כפי שייקבע ברשיון

לפי פקודת היערות וכן ההוראות הבאות (כולן או חלקן):

א. לא תותר כריתה או פגיעה בעץ/קבוצת עצים המסומנים לשימור.

 תנאי למתן היתר בניה בתא שטח בו מסומנים עץ/קבוצת עצים לשימור אישור הוועדה

 המקומית לתכנית פיתוח השטח בקנה מידה כפי שיקבע מהנדס הוועדה המקומית, לרבות סימון

רדיוס צמרת העץ, ככל שיידרש. 

 מ' לפחות מרדיוס צמרת העץ, או לפי הנחיית פקיד היערות. 4קו בנין מעץ לשימור יהיה 

 ב. תנאי לעקירת או העתקת עץ יהיה קבלת אישור פקיד היערות כנדרש בתקנות התכנון והבניה

וכן אישור לפי פקודת היערות.

היטל השבחה 6.5
היטל השבחה יגבה בהתאם להוראות התוספת השלישית לחוק.

ביצוע התכנית 7.

שלבי ביצוע 7.1

מימוש התכנית 7.2

 שנים10
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___________________________________________________________________________  
 

  

 aifaH, 02/06/2019חיפה, 
 

 
      לכבוד 

 חברי המועצה המקומית פ"ח כרכור
 
 .נ.,אג.
 

 10122/268, חלקה " דורלמדור "עמותת ל 60מקלט מס' הסכם הקצאה  הנדון:
 

 המקלט שבנדון.הגישה בקשה להקצאת העמותה שבנדון, 

 

בפני להמליץ  הליך ההקצאה התנהל על פי הנהלים ופורסם כדין בציבור, וועדת ההקצאות החליטה

 לא הוגשו בקשות נוספות או התנגדויות. .הקרקעעל הקצאת המועצה 

 

עצה והוא שומר על זכויות המובהתאם להנחיות על ידי ההסכם הינו הסכם בנוסח קבוע אשר נוסח 

יחד עם זאת מפנה את תשומת ליבכם כי המקלט איננו בבעלות המועצה אלא רק בחזקתה  .בחלקה

כמקלט ציבורי. על כן על מנת לא להיתקל בהתנגדות מטעם רשות מקרקעי ישראל, נקבע כי ההסכם יכנס 

 לתוקפו לאחר קבלת הסכמת רמ"י להקצאה.

 
 
 
 
 
 

 בכבוד רב,                                                                                                                         

                                                                                                                              "דו, עג'ובראן ג'ובראן          
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 הסכם
 

 
 

 2019שנת  _____ _____ חודש יוםאשר נערך ונחתם ב
 
 

 המועצה המקומית פרדס חנה כרכור  בין:   

 מצד אחד     (ועצה"המ")אשר תיקרא להלן:     

 

 
 (580540656 ר.ע) צעירות וקהילות מנהיגות לפיתוח -" לדור מדור""עמותת  לבין:  
 "(העמותהיקרא להלן:  "תאשר  (   
 מצד שני           

 
 268חלקה  10122גוש כבמקרקעין הידועים בשטח של  60במקלט עילי מס' מחזיקה והרשות המקומית  הואיל:

 "(;המקלטבפרדס חנה )להלן: " המסילההנמצאים ברחוב 
 

את לעמותה לתקופה קצובה וללא תמורה, בהקצאה ללא תמורה והרשות המקומית מעוניינת למסור  והואיל:
 למען קטיםיפרוימרכז לכמסומן בתשריט המצורף, לצורך מ"ר,  80 -ששטחו כ 60מס'  ,מקלטה

 (;המבנה/המקלט"")להלן  .ל"לצה הכנה, מועדונית/צהרון', א לכיתה הכנה, למידה מרכז: הקהילה
 

והרשות המקומית קיבלה את כל ההחלטות הנדרשות והאישורים הנדרשים, לצורך התקשרות עם  והואיל:
 העמותה בהסכם זה;

 
ואין כל מניעה חוקית ו/או הסכמית ו/או אחרת מצד הרשות המקומית ליתן לעמותה את הרשות  והואיל:

כאמור בהסכם זה להלן, לרבות כל מניעה בקשר לזכויות המקרקעין המקלט להפעיל במקרקעין את 
למעט הסכמת  של הרשות המקומית ו/או כל מניעה בהתאם לכל דין ונוהל החל על הרשות המקומית

 ;רשות מקרקעי ישראל כמפורט בהסכם זה
 

הפיזי, התכנוני והמשפטי  םאת מצב ה, בדקבמקרקעין הבזאת, כי ביקר תומאשר המצהיר והעמותה והואיל:
במצב לעמותה המקרקעין מועברים תאם לקבוע בהסכם זה, וכי לצרכיה בה מיםמתאי ה אותםומצא

AS IS   םכל טענה בקשר למצב להואין. 
 

 
 כדלקמן:ם הותנה והוצהר בין הצדדים הוסכ, לפיכך

 
 

א. לצו 190מוסכם כי תוקפו של הסכם זה מותנה בקבלת אישור מליאת המועצה בהתאם לסעיף  .1
 .1950-המועצות המקומיות )א( התשי"א

 

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. .2

 

ויות הרשומות במבנה, הצדדים מסכימים כי הסכם זה טעון הסכמת רשות מקרקעי ישראל, בעלת הזכ .3
 וכי הוא ייכנס לתוקפו עם קבלת אישור רשות מקרקעי ישראל להקצאה. 

 

, ללא תמורה, את זכות החזקה והשימוש העמותההרשות המקומית מתחייבת בזאת למסור לרשות  .4
 הכל לתקופה שתיקבע בהסכם זה.השימוש במקלט, בקרקע לצורך 

 
 תה.תשלומי חשמל, מים וארנונה יחולו על העמו .5
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למועצה בלבד שמורה האופציה שנים )להלן: "תקופת ההסכם"(.  3תקופת הסכם זה הינה למשך  .6
 שנים נוספות. 2 - ללהאריך את תקופת ההסכם 

 
       לרשות המקומית "דמי מפתח" או כל תמורה אחרת  מהבזאת כי, לא שיל המצהירהעמותה א.  .7

  מראש על טענה ו/או דרישה ו/או ת העמותה תרעבור הסכמתה להעמיד לרשותה את המבנה ועל כן מוו
 תביעה בדבר זכות כלשהי מכוח דיני הגנת הדייר.      

 
להכשיר את המקלט ולהתחיל לעשות בו שימוש תוך חצי שנה מיום קבלת החזקה  תמתחייבהעמותה . ב

יהיה  לטשהמקמנת , במהלך כל תקופת הסכם זה, על לדאוג ולנקוט כל פעולה תמתחייב העמותה בו. 
 תקני ומצבו יעמוד בדרישות כל דין.

 
של המועצה פקיעתה של החלטתה בס"ק )א( לעיל תביא ל ןבמועד המצויהעמותה של  ה. אי עמידתג 

ימים לפני ביטול  60בכתב, לעמותה בדבר הקצאת המקרקעין כאמור, וזאת בכפוף למתן הודעה על כך 
והיא מתחייבת לפנות את השימוש במקלט במקרה זה ההסכם יתבטל והעמותה תפסיק  ההקצאה.

 .מקבלת ההודעה כאמור 60ולמסור את החזקה בו תוך  מהם כל מחובר או אחר
 

לכל פגם ו/או ליקוי, שיתגלו במבנה במשך תקופתו של הסכם זה       תהיה אחראיהעמותה ת. ד 
 תקנם בהקדם האפשרי.תו

 
 בהסכם.זה הינם תנאים עקרוניים ויסודיים  6. תנאי סעיף ה 

 
 בזה כדלקמן: תמתחייבהעמותה  .8

 

 מלבד היעוד נשוא הסכם זה. במקלטלא לעשות כל שימוש  .א

   לא להשכיר ו/או להעביר בכל צור שהיא את זכויותיו על פי הסכם זה, כולן או חלקן, .ב
 לאדם אחר בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 

 ה במקלט.קוי שייגרמו על ידלהודיע לרשות המקומית על כל פגם ו/או לי .ג

שיים, לפי הוראות המועצה, כאשר המועצה תהיה ילערוך ביטוחים למבנה וכלפי צדדים של .ד
 מבוטחת בפוליסות אלו.

 לא לעשות במקרקעין שום פעילות פוליטית, מסחרית  או למטרות רווח. .ה

 במקלט,העמותה מתחייבת להמציא מדי שנת כספים דיווחים כספיים בקשר לשימוש  .ו
 במועדים ובמתכונת שתקבע המועצה.

 הקצאה.בקשר ל לעמוד בתנאים המיוחדים ובתבחינים הכלליים שקבעה הרשות המקומית .ז
 

פי כל  אותונהל ר ת, אשהעמותההבלעדית של  האחזקתו וניהולו יהיו באחריות מקלט,ב השימוש .9
 תקנות או דין רלוונטיים ו/או בכפוף להוראות כל דין או רשות מוסכמת.

 

שיונות והאישורים הנדרשים ילדאוג להשגתם של כל הר העמותהמתחייבת  המבנהורך הפעלתו של לצ .10
  על פי כל חיקוק לעניין זה.

 
במסגרת ביצועו והפעלתו של הסכם זה, העמותה כל עובד או אדם המועסק בצורה כלשהיא על ידי  .11

קומית לא תישא בכל בלבד ולא ייחשב כעובד הרשות המקומית. הרשות המהעמותה ייחשב כעובד 
הוצאות שכר ו/או משכורת ו/או הטבות סוציאליות ו/או מס הכנסה ו/או דמי ביטוח לאומי ו/או 

 .העמותההוצאות נסיעה ו/או בכל תשלום אחר המשתלם לעובדי 
 

 הו/או למורשי ה, עובדיחוק בקשר לכל נזק שייגרם לאורחיה באחריות לפי כל השא לבדיהעמותה ת .12
לכל נזק ישיר ו/או עקיף  תבלבד אחראיהעמותה היה תהסכם זה ושימוש במבנה, וכן תוך כדי הפעלת 

, וזאת עקב ותוך כדי מילוי הו/או מורשי הו/או סוכני השייגרם לצד שלישי על ידו ו/או על ידי עובדי
 תפקידם במסגרת הסכם זה.

 
לבצע ביטוח העמותה  תיבכם זה ו/או על פי כל דין, מתחימבלי לגרוע מאחריותה של המועצה על פי הס .13

ורשות אלה, המועצה  בגין המבנה ובגין הפעילות במבנה, למשך כל זמן תוקפו של הסכם זה. בביטוחים
 יהיו מוטבים. –מקרקעי ישראל יהיו מבוטחים, ולגבי ביטוח המבנה 
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הכרוכות באופן ישיר אחזקת המקלט  בהוצאות  הועל חשבונ הלשאת, לבד תמתחייבהעמותה  .14
 .בהפעלתו

 

פעולה עם הרשות המקומית אשר העמותה שתף ת המקלטבכל הקשור והנוגע להפעלתו התקינה של  .15
, וזאת כדי העמותהתוך תאום מראש עם  מקלטבים, לבקר כתהא רשאית, באמצעות עובדיה המוסמ

 לבדוק את תקינותו, מצב המבנים, הציוד ודרכי השימוש בהם.
 

את החזקה במקרקעין לרבות הבנוי עליהם העמותה מסור תעם תום תקופת ההסכם ו/או ביטולו כדין,  .16
 ., במצב ראוי לשימוש ולאחר צביעת המבנהלרשות המקומית

 

צו כינוס או צו פירוק או ימונה מפרק זמני או קבוע  נגד העמותה יינתןאם מוסכם כי הסכם זה יפקע  .17
 לעמותה, ובמקרה זה יוחזרו המקרקעין לידי המועצה באופן מיידי.

 

הרשות המקומית מצהירה כי היא מוסמכת לחתום על הסכם זה לפי ה מצהירה כי הוסבר לה שהעמות .18
 כל דין וכי התקבלו כל האישורים הנדרשים לחתימתה על הסכם זה לפי כל דין.

 

הרשות המקומית רשאית להעביר זכויותיה במקרקעין בכפוף לכך שלא יהא בהעברה זו כדי לגרוע  .19
 י הסכם זה ו/או הדין.על פהעמותה באילו מזכויות 

 

לא יחשבו כויתור העמותה כל ויתור, הימנעות מפעולה במועדה או מחדל מצד הרשות המקומית או  .20
 מצידם על זכויות מי מהן, אלא אם כן ויתרו באופן מפורש ובכתב על זכויותיהן.

 

 כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב ולא תשמע כל טענה על שינוי בעל פה או מכללא. .21
 

בלבד, תהא סמכות שיפוט בלעדית בכל סכסוך בקשר להסכם  ו, ולבחיפה בלבד ךהמשפט המוסמת ילב .22
 זה.

כתובות הצדדים להסכם זה ומספרי הפקסימיליה שלהם הם כקבוע במבוא לו. כל הודעה שתישלח  .23
שעות לאחר  72בדואר רשום לצד האחר על פי כתובתו כאמור, תיחשב כאילו הגיעה לידיעתו של הנמען 

בעת מסירתה או שליחתה כאמור,  –תה למשרד הדואר ואם נמסרה ביד או נשלה בפקסימיליה מסיר
 אם נמסרה או נשלחה בימי ושעות העסקים המקובלים.

 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על הח"מ:    
 
 
 

_________________      __________________ 
 העמותה            המועצה המקומית 

 ע"י ______________      ברע"י ראש המועצה והגז
 
 

 ___________ מטעם     ע"י המורשים להתחייב מטעמם:
 

___________________      __________________ 
 
 

 ה:תשריט מצורף לחוז           
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