
בינוילתשריטהנחיות 

(:לעיללמפורט בנוסף )הועדה י דרישת "עפלתשריטתוספות -הצורך במידת 

חתכים•

.מאזן חניה, נספח תנועה וחניה•

נספח פיתוח•

נספח ביוב וניקוז•

פרטי עיצוב•

2016, מאי

–שם המבנה שלשמו מכינים תכנית בינוי 
.וכדמהגן ילדים בית ספר 

:התכניתפרטים כלליים של " תעודת זיהוי "
מרחב תכנון דרום השרון

שם יישוב, (מגורים: למשל)מהות הבינוי תאור

(להשאיר להשלמת הועדה/... )בנבינוי תשריט 

/...  תכנית שדי "עפ

(אם יש בינוי קודם/... )בנל תשריט בינוי שינוי 

.מחוזית/ בינוי בסמכות מקומית תשריט  . 1

._____חלקה _____ גוש : התכניתמיקום . 2

.דונם______: המגרששטח . 3

(.על פי הנדרש בתכנית הקובעת או בתיאום עם לשכת התכנון)מ"קנ. 4

,  יזם, עורך תכנית, קרקעבעלי : כגון, עניןשל בעלי פרטים . 5

.ל"דואטלפון וכתובת כולל , מודד

.הגשהתאריך . 6

.  תרשים סביבה הכולל גושים וחלקות

מתחם  /מגרש/מיקום המבנהסימון 

,המתאיםמ"בקנהמוצע 

.באופן קריא ומובן ביחס ליישוב

על  באדום מקווקוסימון קווי בניין 

יש לוודא . ע קובעת בתוקף"פי תב

שכל המבנים עומדים בגבולות קו  

.הבניין

–זכויות טבלת 
עמודות רלבנטיות מתוך דוגמא בדף מצורף

ניתן לנייד –במקרה של חלוקה למתחמים 

ובלבד שלא לחרוג  , זכויות בין המתחמים

.ע"בתבמהזכויות המותרות 

קישור לקובץ הטבלה

שהינו רחב יותר ' תחום בניה'סימון 

במעט מקונטור המבנה המאפשר 

או תוספות  /גמישות בהעמדת המבנה ו

כך שלא יהיה צורך בתכנית בינוי  )שטח 

תחום  ( . חדשה בכל שינוי קטן שיידרש

הבניה יסומן גם למבנים עתידיים  

או שיש  , לגביהםבמידה ויש מידע 

.זכויות עודפות במגרש

של גבול  כחול רציףסימון בקו 

.תשריט הבינוי

, חניות לפי תקןסימון של 

גישה ואזורים שבילי 

.מרוצפים ומגוננים

מתקנים ונקודות  סימון 

פילר: קצה של תשתיות

פחי  , חיבור מים, חשמל

.וכדומהבזק , אשפה

מבנים ללא היתר יסומנו בצהוב  

.הסדרה/להריסה

של  כחול מקווקוסימון בקו 

.מאושרתגבול תכנית 

–רקע תשריט הבינוי 
מפת מדידה מעודכנת  

.עם תאריך העדכון
גבול תכנית מאושרת

גבול תשריט בינוי

קו בניין

תחום בניה

להריסה/ מבנה ללא היתר 

,  חניות, אזורים מגוננים ומרוצפים: סימונים נוספים לפי הצורך

.כריתה וכדומה/העתקה/סימון עצים לשימור, סימוני תשתיות

מקרא

המבנהשל 0.00ציון גובה 

.מבנהקומות בכל ומספר 


