
 מערב נאמן המסמך מדיניות תכנונית לגבי איזור התעשייה נווהנדון: 
סטטוטורית , לתקופת הביניים שעד לאישורה של תכנית בהוד השרון

  אותה מתכוונת הועדה לקדם בנוגע לאיזור התעשיה 

 

 מטרת מסמך המדיניות: .1

נועד לקבוע כללים ומדיניות אחידים לגבי מתן היתרים  מסמך מדיניות זה 

נווה נאמן מערב, וזאת כשלב ביניים עד ושימ ושים מותרים באזור התעשייה 

אשר בכוונת הועדה המקומית לקדם ביחס לאזור תעשיה בנין עיר להכנת תכנית 

 זה ואישורה. 

 למסמך המדיניות:סטטוטורי רקע  .2

מערב מכיל בתוכו מספר תכניות בנין עיר הקובעות  נאמן יה נווהיאזור התעש .א

ייעודי המגרשי  ה כמפורט להלן:יבאזור התעשי והתכליות המותרות םאת 

  8במת/הר/תכנית 

 .5/145תכנית הר/

 .9/145תכנית הר/

 .9בת/הר/תכנית 

ור התעשייה ולנוחות התמונה להלן זכל תכנית מתייחסת לשטח אחר בתוך א

 תרשים אזור התעשייה על רקע תכניות בנין העיר הרלבנטיות:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 כליות המותרות בהתאם לתכניות בנין העיר הרלבנטיות:כמו כן להלן הת .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ייעדה את  1995תכנית שאושרה בשנת  הינה 9בת/הר/מאחר ותכנית  .ג  ואשר 



 

נלווים הכוללים משרדים,  .ד שטח התכנית לתעשייה עתירת ידע ושירותים 

 , וכו' שהיא גמישה  ךכאולמות תצוגה ומדיה, מסחר, בנקים מסעדות מזנונים 

הרי שמסמך מדיניות זה לא יותר מבחינת התכליות המותרות במגרשיה, 

     .9יתייחס לשטח תכנית הר/בת/

ויותר לגבי אזור תעש 20 - מדובר בתכניות שאושרו לפני כ .ה כאשר  ,זהיה ישנה 

גבי לרבות ללגביהן ולגבי הוראותיהן היו במרוצת השנים פרשנויות שונות 

מותרים מכוחן, לרבות השאלה האם המונח תעשייה יה היהשימושים לתעש

כולל גם תעשייה עתירת ידע וסוגי תעשיות ושימושים שונים המתאימים 

וכן פרשנויות שניתנו  ,ים כפי שאנו מכירים אותם היוםילאזורי תעשיה מודרנ

במהלך השנים לגבי השימושים המותרים במסגרת תעשייה חקלאית בתחום 

זו לדוגמא סומן השטח במסגרת תכנית , כאשר 5/145תכנית הר/ לגבי תכנית 

ורובם של ההיתרים שהוצאו במרוצת השנים הוצאו  ,תרש"צ כשטח לתעשייה

 .לתעשייה רגילה ולא לתעשייה הקשורה בחקלאות

ולאור חלוף הזמן מיום שאושרו הבהירות בפרשנויות לשימושים לאור אי  .ו

על מנת  מסודרת תלקבוע היום הוראות במסגרת תכני יש תכניות אלה,

מודרני לאזור תעסוקה תעשייה האזור שדרוגו והפיכתו של שתאפשר את 

    לרוח התקופה היום.  םהמתאי

 

 אותה מבקשת הועדה המקומית לקדם:  עיר הבניין תכנית  .3

א תכנית להסדרת נת הועדה המקומית לקדם, הייהתכנית אותה מעוני .א

נווה נאמן מערב, וה שימושים הרצויים ה רחבתהייעודים באזור התעשייה 

של הכוללנית וזאת בהתאמה לתכנית המתאר שיותרו בו, מתעשייה לתעסוקה, 

אושרה , המקודמת על ידי הועדה המקומית ואשר 2050הוד השרון הר/

 ועדה המחוזית לתכנון ולבנייה. ולהפקדה ב

בכוונתה של הועדה המקומית להכין תכנית בסמכות מקומית, וזאת בהתאם  .ב

מטרתה תהיה להפוך את האזור כולו לאזור לחוק התכנון והבניה.  101לתיקון 

 לחוק התכנון והבניה 101תעסוקה בהתאם להגדרת המונח "תעסוקה" בתיקון 

)1א)א62וזאת בהתאם לסעיף   .( לחוק התכנון והבניה3(

שימוש למסחר במגרשים השונים ללא הגדלת  יתווספובמסגרת התכנית  .ג

. כמו כן תיבחן ( לחוק התכנון והבניה10()1א)א62בהתאם לסעיף  שטחים

תוספת של השטח הכולל המותר לבניה במגרשים במסגרת התכנית אשפרות ל

)1א)א62שונים בהתאם לסעיף  בכפוף למימוש הכל  ( לחוק התכנון והבניה3(

  יעדים ציבוריים.



 

 כללי:   -מסמך המדיניות  .4

פשר קידום של אזור מאחר והכנת תכנית שכזו יכול לארוך זמן ועל מנת לא .א

המצ"ב, ייקבע מסמך המדיניות ולאישורה, התעשייה עד להכנת התכנית 

שיוגשו  כללים ומדיניות אחידים של הועדה המקומית לגבי מתן היתרים

בתקופה שעד לאישורה של תכנית בנין העיר, לרבות בקשות לשימושים 

 .היחורגים שיוגשו באזור התעשי

יה כפי יראיה התכנונית של אזור התעשכללים אלה יבחנו אף בהתאם ל .ב

ובתכנית אשר בכוונת הועדה שבהכנה שמשתקף בתכנית המתאר של העיר 

   .יה כפי שפורט לעיליהמקומית ליזום לאזור התעש

מסמך זה יתמקד במדיניות לגבי שימושים של תעשייה, תעשייה עתירת ידע,  .ג

ושים משרדים ומסחר בקומת הקרקע, בתחום תכניות אלה שהם השימ

העיקריים הנדרשים במסגרת אזור התעסוקה המודרניים הקיימים היום 

ומובהר בזאת, כי אין במסמך זה בכדי למנוע את השימוש המותר במגרשים 

   ח התכניות התקפות.      ומכ

יובהר כי לאחר אישור תכנית בנין העיר שתאפשר שימוש לתעסוקה במסגרת  .ד

זה באם יבקשו בעלי המגרשים המגרשים נשוא התכנית, הרי ששימוש שכ

לעשותו, עשוי להצריך תקני חניה גבוהים יותר מהשימושים הקבועים היום 

לתכנן את הבינוי במגרש בתכניות בנין העיר המאושרות, ועל כן מומלץ 

 . את תקן החניה הנדרש בהתאם לשימוש התעסוקה שתואם

כי  יובהר  בנין בהתאם  היה ותוגש בקשה להיתר בתקופת הביניים וייבנהכן 

בתקופת הביניים, כל שימוש חורג להיתר שיתבקש לאחר מכן על מנת 

יצריך  ,ן שייבנה לתכנית בנין העיר החדשה לכשתאושרילהתאים את הבני

 עמידה בכל תקני החניה הנדרשים.

 

 28.11.91פורסמה למתן תוקף  - 8תב"ע הר/במת/מדיניות בתחום  .5

ייעוד מ .א זו שינתה  יה, וכן שינתה ייעוד מחקלאי יעשחקלאי לתאזור תכנית 

על פי לוח  לתקנון התב"ע. 11למסחר ולשצ"פ. ראה לוח האזורים בסעיף 

הינם בייעוד תעשייה, )מגרשים רבים( האזורים המגרשים שנצבעו בסגול 

כמו כן  הינם בייעוד למסחר( 1001+1002)ואילו המגרשים שנצבעו באפור 

 .ה עתירת ידעיישנם במסגרת התכנית שני מגרשים המיועדים לתעשי

, לגבי על פי הפרשנות,  .ב ייעוד המגרשים שיועדו לתעשייה בתכנית זו

  הייטק. –תעשייה עתירת ידע שימוש של תעשייה כולל גם ה

 .  לעניין זה חוות דעת של עו"ד פורטןאימצה הועדה המקומית 

"התכליות המותרות באזור תעשיה כי:  8ר/במת/ה לתקנון תכנית  4בעמ'  .ג

 1זאת בתוספת סעיף  160תהיינה בהתאם למפורט בתכנית המתאר הר/

כי  16.2.14בהתאם לכך אף ניתנה חוות דעת היועץ המשפטי מיום  בהערות".

 ניתן לקרוא אל תוך המונח "תעשיה" גם תכלית של "מסחר".



חס בין שטחי התעשייה לבין יש לקבוע מה הינקבע כי בהתאם לחוו"ד זו, 

 השטח המותר למסחר.

, ככל שמתאפשר שימוש מגדירה את האזור כ"תעשייה" היות והתכנית .ד

ייבנה מבנה מסחרי בלבד. מסחרי, הרי שאין   כוונתה כי 

על כן באזור זה תאשר הועדה המקומית בנייה של קומת מסחר במגרשי 

ייבנה מבנה התעשייה במסגרת ו תתאפשר גם התעשייה, כאשר מעליה 

 תעשיית עתירת ידע כאמור לעיל.    

ניתן בהתאם לתכנית  משרדים, הרי ששימוש כזהל שימוש בכל הקשור עם .ה לא 

, בבניינים בנויים בלבד הליך של "שימוש חורג" יצריך ולכן שימוש שכזה

  .עדה שיקול הדעת אם לאשרו באותו מקרה בו הוא מוגשוכאשר כמובן שלו

במבנים  לשימושים חורגים למשרדיםל בקשות הועדה המקומית תשקו

  שלוש שנים. שאינה עולה עלובלבד שיוגשו לתקופה , קיימים בלבד

  :8בתכנית במת/ לגבי מגרשים המיועדים לתעשייההמדיניות  סיכום .ו

עד לאישור תכנית בנין עיר שמקדמת הועדה המקומית בתקופת הביניים 

  :המדינות תהיה כדלקמןכאמור לעיל, 

הייטק ולכן  –נות היא כי תעשייה כוללת גם תעשייה עתירת ידע הפרש

 .יאושרו היתרים לתעשייה או להייטק

 .לקומת מסחר ראשונה במבנה תעשייהרו היתרים שיאו

הליך של "שימוש חורג" בבניינים  יצריךשל משרדים, הדבר שימוש לגבי 

ובלבד שיוגשו לתקופה בנויים שאינה  והועדה תשקול בקשות כאלה שיוגשו 

  .ובמבנים קיימים בלבד עולה על שלוש שנים

 

 23.4.76פורסמה למתן תוקף  5/145תב"ע הר/מדיניות בתחום  .6

ייעדה את האזור הצבוע בסגול בתשריט ל"תעשייה הקשורה  .א זו  תכנית 

 ., כאשר במגרשים מסוימים אף מותר השימוש למלאכה זעירהבחקלאות"

 שר שם מסומן השטח כאזור תעשייה., כא3/25/8על שטח התכנית חל אף תרש"צ  .ב

והיתרי הבניה שיצאו  ,ניתוח הפעילות הקיימת בשטח מראה , שפעלו כל השנים לפי התרש'צ .ג

המסגר  וכן ברח')בחלקו הצפוני והדרומי( במקום הינם היתרים לתעשייה ברחובות החרש 

 הנגר )בחלקו המערבי( .וכן ברח' )בחלקו הצפוני( 

העסקים הקיימים במקום מכח היתרי הבניה מלמדת אותנו כי  בחינה של העסקים הקיימים

 שם, מתאימים לייעוד תעשייה , ולא לייעוד של תעשייה חקלאית.

כמו כן יצוין כי במסגרת הליך משפטי ביחס לתכנית זו והליך גישור שהתקיים מכוחו,  .ד

ייעוד ניתן לטעון שאכן מדובר בנתקבלה חוות דעת של עו"ד אבי פורטן אשר קבעה, כי 

 תחם זה.מתעשייתי ל



, לא קיים סעיף המפנה להוראות תכנית מופקדת 5/145זאת ועוד, בתכנית הר/ .ה

ניתן מכוחה לאפשר כל שימוש למסחר בקומת הקרקע, 160הר/ , ועל כן אף לא 

 .  8כפי שמתאפשר בתכנית במת/

תאפשר הועדה המקומית את השימוש לאור זאת ולאור המצב הקיים בשטח,  .ו

מגרשי התעשייה החקלאית בתכנית ואולם לא תאפשר את לתעשייה ב

 .מגרשים אלה גם לתעשייה עתירת ידעבההרחבה של המונח תעשייה 

 : 5/145לגבי מגרשי התעשייה החקלאית בתכנית הר/המדיניות  סיכום .ז

שעד לאישור תכנית בנין עיר שמקדמת הועדה המקומית בתקופת הביניים, 

 :ןהמדינות תהיה כדלקמכאמור לעיל 

אינו  פרשנות היא כי תעשייה חקלאית כוללת גם תעשייה רגילה, אולםה

 .קרקעהקומת מסחר בשימוש לו הייטקמוש לתעשיית ישכולל 

יחייב משרדים ושימוש ל בקומת הקרקע מסחרלפיכך שימוש להייטק, 

על הועדה המקומית תשקול בקשות לשימוש חורג , בהליך של שימוש חורג

ובלבד שיוגשו לתקופה של עד , ים קיימים בלבדבבניינ פי שיקול דעתה

  שלוש שנים.

 

 7.11.91פורסמה למתן תוקף  9/145מדיניות בתחום תב"ע הר/ .7

ייעדה את שטח הכלול בה לאזור תעשיה ומלאכה   5/145המהווה שינוי לתכנית הר/ תכנית זו .א

ירור במסגרתה מותרים בתי מלאכה, בתי עסק, בתי חרושת, מבנים ושטחים לאחסנה וק

 ושירותים נלווים.

ועל כן ולאחר בחינת  ,במסגרת תכנית זו, ישנה הגדרה מדויקת יותר לשימושים המותרים .ב

שימוש של מסחר בקומת הקרקע, לאור האפשרות של קיום בתי  , יותרהשימושים המותרים

 עסק בתכנית. 

מושים על השי יםנמנ םאינ והשימוש למשרדים השימוש של תעשייה עתירת ידע,עם זאת, 

 .זו תכנית המותרים מכח 

  :9/145לגבי תכנית הר/המדיניות סיכום  .ג

בתקופת הביניים, שעד לאישור תכנית בנין עיר שמקדמת הועדה המקומית 

 כאמור לעיל המדינות תהיה כדלקמן:

 יותר שימוש של מסחר בקומת הקרקע.

, קיימיםשימוש להייטק ולמשרדים יחייב בהליך של שימוש חורג בבניינים 

בבניינים  הועדה המקומית תשקול בקשות לשימוש חורג על פי שיקול דעתה

ובלבד שיוגשו לתקופה של עד שלוש שנים. קיימים בלבד  ,  

  

 


