
 . לביצוע 115/17/1 –אלפי מנשה 
 .בינוי ופיתוח והיתר לביצוע השטחים הציבוריים' תכ: לאישורי וועדה 

 

 1 25.7.16יורם רז אדריכל                                      מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 



 115/17/1 –אלפי מנשה 

 6 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 בתכנון לביצוע, 24.6.15בתוקף  -פארק עסקים  – 115/17/1

 היצע התכנית
 (לבניני ציבור 5%כולל . )ר על קרקעי"מ 43,000 -טק              כ-למתחם הי. א
 . ר על קרקעי"מ 25,000 -למתחם תעשיה נקיה    כ. ב
 .ר על קרקעי"מ 6,000 -למסחר ותעשיה             כ. ג
 . ר על קרקעי"מ 6,000 -כלבניני ציבור                   . ד

 ר על קרקעי"מ 80,000 -כ                   כ"סה              
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 7 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 נספח בינוי
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 8 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 תכניות בינוי מפלס עליון

 תכניות בינוי מפלס תחתון
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 9 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 חתכים



 .לביצוע 115/17/1 –אלפי מנשה 

 10 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 בתכנון לביצוע 24.6.15בתוקף  -פארק עסקים  – 115/17/1
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 11 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 .צוות התכנון

 .משה יחיאל –מ "השקעות בע.( מ.י)יחיאור : ניהול 1.

 .אדריכל יורם רז: עריכת התכניות 2.

 . מ"נוף בע, עיצוב, אדריכלות –שי אילון : תכנון נוף 3.

 .ילנה רוזוב, אן'אלי ג –מ "לנדיוז בע: פיתוח וניקוז , סלילה, תנועה4.

 . מ"אריאל מלכה מהנדסים יועצים בע: תאורה ותקשורת , חשמל5.

 .ראובן דימבורט, ירון שניר –מ "פלגי מים בע: ביוב ומים6.

 .מ"שמעון חן הנדסה ובניין בע: קונסטרוקציה 7.

 .תאופיק גבארה –הנדסה ומדידות " ב.ג.ת: "מדידה 8.

 .עלי מצארווה' אינג: ביסוס וקרקע 9.

 .איתמר גולדברגר, אלי גיגוזין –מהנדסים . ג.א: י "ייעוץ למכרז רמ10.
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 12 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 תכניות לאישור הוועדה

 . תכנית בינוי ופיתוח1.
 .  כתנאי להוצאת היתרי בניה 115/17/1י התכנית המאושרת "נדרשת ע  1.1       
 עליה לכלול השלמה ופרוט של הנחיות הוועדה המחייבות לבקשות להיתר    1.2       

 .  מעבר להוראות התכנית             
 
 .בקשה להיתר לשטחים הציבוריים בתחום התכנית2. 

 .אלפי מנשה –י היזם "תכנון לביצוע השטחים הציבוריים המפותחים ע  2.1         
 .רשות מקרקעי ישראל –י בעל הקרקע "היקף העבודות ואישור המכרז ע  2.2         
 דרכים ושטחים : העבודות כוללות פיתוח מלא של השטחים הציבוריים   2.3         

 .ציבוריים פתוחים כולל מרכיבי הבטחון               
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 13 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 תשריט   -תכנית בינוי ופיתוח 

 התכנית כוללת תשריט והוראות
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 14 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 הוראות -תכנית בינוי ופיתוח 

 : כוללות 
 .הסבר כללי על חלוקת התכנון והביצוע בין היזם לזכייני המגרשים1.
 :הנחיות הוועדה ליזם לתכנון וביצוע השטחים הציבוריים2.

 .שילוט, תשתיות, קירות, מרכיבי הביטחון, רמה ואיכות       
 :  1-7הנחיות למגרשי התעשייה 3.

 , י היזם במימונם"במשותף ע 0.00חיוב הזכיינים לחציבה עד מפלסי        
 .ולמבנים 0.00הנחיות לעבודות הפיתוח אחרי        
 .10הנחיות למגרש 4.

 : הנחיות מיוחדות לתכנון וביצוע המגרש המיוחד לשימוש מעורב        
 .תעשיות מדע ומשרדים, בנייני ציבור, מסחר       
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 15 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 . 1טופס  –בקשה להיתר לשטחים הציבוריים 
 .מתייחסת לשטחי הדרכים והשטחים הציבוריים הפתוחים כולל מרכיבי הבטחון
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 16 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 תכנית הפיתוח –בקשה להיתר לשטחים הציבוריים 
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 17 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 חתכים –בקשה להיתר לשטחים הציבוריים 
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 18 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 .תשתיות –בקשה להיתר לשטחים הציבוריים 
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 19 יורם רז אדריכל מ"השקעות בע( מ.י)יחיאור 

 חתכים ותאום תשתיות –בקשה להיתר לשטחים הציבוריים 


