
 

 

הנמכר במסגרת  6452גוש  458 חלק המועצה בחלקהבפירוט זכויות ניצול הנדון: 
      /2213מכרז פומבי מס' 

 
 

חלקים   746/1754של  ( הינה הבעלים  המועצה"המועצה האזורית דרום השרון )להלן: " .1
)מושע( מסוימים  הברושים  ,  6452בגוש    458  מחלקה  בלתי  השבים   29ברחוב  ברמות 

 (.  "458חלקה או " החלקה")להלן: "
 

 החלקה נמצאת בתחום המועצה, בישוב רמות השבים. .2
 

   תכניות החלות על החלקה הן: .3
 . 22/7/96אושרה ביום  מגורים למטרת  תאריתכנית מ -/יא 10/290הר/ .3.1
 בריכות שחיה -ה   10/290הר/ .3.2
 שינוי בקווי בנין   -בריכות שחיה  - 1/ה/ 10/290הר/מק/ .3.3
חלוקה,    -  470חמ/הר/ .3.4 תכנית  תשריט  בישיבה  /יא.  10/290הר/  מיתאר תואם  אושר 

   .02/12/07מיום 

 מסמך זה נית ותשריט החלוקה מצ"ב כחלק בלתי נפרד מתכ תקנוני ה •
 
 חקלאי א'.   - החלקהיעוד  .4

 
מגורים וכן סטודיו, משרד או חדר עבודה לבעל מקצוע חופשי או    -  שימושים מותרים .5

 אמן הגר באותו בנין. 
 

 מ"ר או כמסומן בתשריט. 1750 -  לבניה  שטח מגרש מינימלי .6
 

 . דונם 1.754 - בשלמותה 458שטח חלקה   .7
 

מסומן  ה  מ"ר  685  שטח של  מתוכם,  במושע  מ"ר  746  -  השטח הנמכר במסגרת המכרז .8
א'   המבאות  השיתוף  להסכם  המצורף  ממסה בתרשים  חלק  המכרזמווה  )להלן:   כי 

""התרשים" השיתוף,  בהתאמההסכם  למגורים(  "  השטחומיועד  יתרת   המסומנת  . 
ג' מיועדת    באות  הנ"ל,  מבתרשים  בעלשולשימוש  עם  בחלקה  תף  הנוסף  מר   הזכויות 

   .עופר צופן
 

בניה   .9 ב למגורים  שטח  הכלולים  בחלקה  ,  /יא10/290הר/   תכנית במקרקעין    458לרבות 
 מ"ר ליחידת דיור אחת, סה"כ שתי יחידות דיור.   250-למגורים ולא יותר מ 24%- כולה
 

נמצא כי ניתן לבנות    ,משטחה  24%לפי     כולה   458  בחישוב שטח הבניה המירבי בחלקה  .10
 מ"ר עבור שתי יחידות הדיור.  420.96בה 

 
בניה   .11 זכויות  של  שווה  חלוקה  תכבד  השרון  דרום  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה 

, זאת למרות החלוקה הלא שווה של   458חלקה  ושימוש המעוגנות בתוכניות החלות על  
 . בחלקה על פי הסכם השיתוף שטחי השימוש בפועל

 
שו  .12 בחלקה  וה  בחלוקה  הבניה  זכויות  דיור לכל    458של  אחת    -  יחידת  כל  לזכות  עומד 

 מ"ר.  210.48מהיחידות שטח מירבי של 

 לכבוד
  /2213המשתתפים במכרז פומבי מס' 

 ג. א. נ.,  
 

ת
 2022מרס  28 אריך:ת

 



 

 

 
כי הבעלים .13 ב' בתרשים  של    הנוסף והמחזיק  יצויין,  ניצל עד כה, חלק החלקה המסומן 

לבניה   המותרים  השטחים  מירב  את  בניה,  היתר  החלקה  זה  בחלקמכח    209.57)    של 
 .מ"ר(
 

 בגג שטוח.  מטר  7בגג רעפים,  מטר 8 -בקוטג' ולא יותר מ 2 - קומות .14
 

  קוי בנין .15
 מ'  5 קדמי .15.1
 מ'  4צדדי    .15.2
 מ'  4.59 -בחלק החלקה הנמכר אחורי  .15.3
 מ'    4 -קוי בנין לשבילים  .15.4

 
 : שטחי שרות לכל יח"ד .16

 מ"ר   35 -כלליים   .16.1
 מ"ר  30 -חניה מקורה  .16.2
 מ"ר  12 -ממ"ד  .16.3
מ"ר, בתנאי שיכלול את כל שטחי השרות  למעט    50מותר מרתף בשטח עד   .16.4

שהרוב   ובתנאי  עיקרי  כשטח  יחשב  הנוסף  השטח   . וממ"ד  מקורה   חניה 
על   יעלה  לא  רצפתו  של   הטבעית,  מ'    1.0המוחלט  הקרקע  לפני  מתחת 

 בנקודה הנמוכה הסמוכה  לו.
 

 :קווי בנין לשרות .17
   4 -צדדי   .17.1
  מטר 2 לחניה מקורה שאינה חלק מהמבנה:קדמי קווי בנין   .17.2

                                                                               
                                                                           

מ' בין שני בניני מגורים במגרש אחד לרבות    8:  מרחקים מינמליים בין בנינים מגורים .18
 . לעיל 15.3בכפוף לאמור בסע'   ,חלקי שרות

 
בריכה .19 על    -  גודל  יעלה  על    12%לא  יעלה  ולא  הפנוי  המגרש  תותר   150משטח  מ"ק. 

 כולה.  458בריכות בחלקה  2, סה"כ הקמת בריכת שחיה לכל יחידת דיור
 

 . היטל השבחה יגבה בהתאם לחוק .20
 

    רצ"ב צילום מתקנוני התכניות + תשריטים. .21
 

הומלצה להפקדה מליאת הועדה המקומית ב    417-0434027השבים  תכנית מתאר רמות   .22
   . מסמכי התכנית הועברו לועדה המחוזית.3.6.2018

 
 

מסירתו   .23 לאחר  ונתגלתה  התכנוני  במידע  טעות  במכרזנפלה  הלמשתתף  תהא  ועדה ו , 
 רשאית לתקנו והמידע המחייב והקובע יהא זה שניתן לאחר תיקון הטעות. 

 
              

 ,בברכה                                                                                            
 

 אדר' תמי גלס                                                                                           
 המקומית עדהומהנדסת הו                                                                                       
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