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 אגף הנדסה
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 לשכת מהנדסת העיר
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 נספח ז' להסכם: מתחמי התכנון, מפרטי השירותים, שלביות תשלומים

 מפת מתחמי התכנון: .1

 ** מצ"ב נספח מפות למתחמי התכנון.
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רמת בית שמש  8נחל שורק כתובת המשרד:   
 

 אגף הנדסה

 

 ממ

 

 לשכת מהנדסת העיר

 עיריית בית שמש

 

 : צוות היועצים הנדרש-ניהול ותכנון תב"עות  .2

 צוות התכנון:

 אדריכל -
 אדריכל נוף -
 יועץ תנועה ותחבורה -
 יועץ פרוגרמות -
 יועץ מים וביוב -
 יועץ חשמל ותקשורת -

 : צוות היועצים הנדרש-ניהול ותכנון תב"עות  .3

 אדריכל -
 יועץ תנועה ותחבורה -
 יועץ פרוגרמות -

 
 מפרט עבודות ושלבים לניהול ותכנון תב"ע ותכנית לתקן חנייה: .4

 

    עם   בירורים   קיום  ופרוגרמה, יעדים  מסמך   ו/או  שלד  תכנית        ו/או  מתאר   תכנית  ניתוח   - א'  שלב
 המוסדות

 ולימודו: התכנון בשטח ביקור בדבר, הנוגעים

 פעילויות:

 מסירת תכנית האב / מתאר או שלד ו/או תדריך התכנון ו/או מסמך היעדים והפרוגרמה א.

 לחברי צוות התכנון.

 מסירת תכנית עבודה, לוח זמנים ונהלי עבודה לצוות התכנון. ב.

 התכנון. צוות של התאום ישיבות וסיכום ניהול ארגון, ג.

 ייחודי סיור לקיים הצוות לחברי וסיוע התכנון, בשטח התכנון צוות של סיור וביצוע ד. ארגון
 במהלך הסיור יש לוודא: למקצועם.

 זיהוי שטח התכנון    -

 זיהוי בשטח את התשתיות הממופות במפת הרקע ואילוצים.   -

 על התכנון.איתור גורמים בשטח התכנון וסביבתו העשויים להשפיע  -

 והצגתם. המיועד מהתכנון רלוונטיים אחרים חיצוניים גופים ו/או העיריה ציפיות ה. ריכוז

 אחרים. גופים ו/או העיריה במשרדי נדרשות פגישות בקיום הצוות לחברי ו. סיוע

 התכנון. להמשך הדרושים מדידות והשלמת בדיקות סקרים, לביצוע דרישות ז. ריכוז
 יוצא כפועל התכנון, ותקציב הזמנים לוח העבודה, תכנית של הצורך במידת ועדכון בדיקה

 ופרוגרמה. יעדים תכנון/מסמך השלד/תדריך תכנית מניתוח

 התכנון. צוות של המתואם הסופי המוצר ח. אישור

 צוות חברי של שלב לגמר החלקיים החשבונות של לתשלום והעברה אישור ט. בדיקה,
 התכנון.
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 לשכת מהנדסת העיר
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 מוצר סופי:

ניתוח תכנית המתאר/ אב  או השלד ו/או תדריך תכנון / מסמך יעדים ופרוגרמה מסקנות  .א
 מאושרת ע"י העירייה.

 תכנית עבודה מעודכנת ומאושרת ע"י העירייה. .ב
 חשבונות חלקיים לגמר שלב של חברי צוות התכנון, בדוקים ומאושרים לתשלום. .ג

 

 

 הכנת חלופות תכנון: –שלב ב' 

 פעילויות:

 וסיכום ישיבות התאום של צוות התכנון.ארגון, ניהול  א.

 הצגת לתכנית, רלוונטיים אחרים חיצוניים גופים ו/או העיריה עם פגישות קיום  ב. 
 ושמיעת עמדתם לגבי החלופות השונות.  לתב"ע החלופות

איתור חילוקי דעות וסתירות בין הנחיות העיריה לבין ציפיות מגורמים חיצוניים,  ג.
וגיבוש דרכי פעולה לקידום התכנית תוך שמירה מרבית על הנחיות  היהצגתם לעירי

 העיריה. 

איתור סתירות בין התפישות המקצועיות ובין הדרישות של התחומים השונים, והצגתם  ד.
 בפני

 העיריה לקבלת החלטה בנושא.

 לעכב הצפויים ואחרים ארכיאולוגיים סטטוטוריים, אובייקטיביים, קשיים איתור ה.
 קידום את

 התכנית, וגיבוש דרכי פעולה להתמודדות עם קשיים אלה.

 עדכון הצוות בהחלטות העיריה שנתקבלו במהלך התכנון.  ו.

וידוא התאמת התוצרים של חברי הצוות להנחיות הגורמים המקצועיים, מטרות   ז.
 העיריה

 והנחיותיה.

 התכנית.בדיקת בעלות וזכויות במקרקעין על כל הקרקעות בתחום  ח.

 ריכוז והגשת חלופות תכנון המתואמות של צוות התכנון, תוך מתן דגשים על: .ט

קיום פתרונות מוסכמים עקרונית עם גופים    -אומדן עלויות ראשוני לכל חלופה.  -
 הראשיות לתשתיות האזוריות בכל חלופה. חיצוניים רלוונטיים, לחיבור התשתיות

 תוצאה מאילוצים ועמדות גופים חיצוניים.קשיים ביישום חלופות התב"ע כ   -

יא. בדיקה, אישור והעברה לתשלום של החשבונות החלקיים לגמר שלב של חברי צוות 
 התכנון.

 מוצר סופי:

 המזמין. ע"י ומאושרת התכנון, צוות חברי כל בין מתואמת נבחרת תב"ע חלופת  א.

 לתשלום. ומאושרים בדוקים התכנון, צוות חברי של שלב לגמר חלקיים חשבונות  ב.
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 1:1,250בחירת חלופה מועדפת בקנה מידה : –שלב ג' 

 פעילויות:

 הראשוניים העלויות אומדני כולל התכנון,( צוות חברי )באמצעות התב"ע חלופות הצגת  א.
 לכל

 חלופה, בפני העיריה.

 עד הכל נוספות, חלופות הכנת ו/או העיריה, ע"י שנדרשו התיקונים ביצוע וניהול מעקב  ב.
 ואישור חלופה נבחרת ע"י העיריה. לבחירה

 הוצאת סיכומי ביניים וסיכום סופי של דיוני התכנון.  ג.

 צוות חברי של שלב לגמר החלקיים החשבונות של לתשלום והעברה אישור בדיקה,  ד.
 התכנון.

 מוצר סופי:

 חלופת תב"ע נבחרת מאושרת ע"י העיריה. א.

 לתשלום. ומאושרים בדוקים התכנון, צוות חברי של שלב לגמר חלקיים חשבונות  ב.

 

 

 עיבוד החלופה הנבחרת: –שלב ד' 

 פעילויות:

 החלופה מסמכי עיבוד בעת התכנון צוות של התאום ישיבות וסיכום ניהול ארגון,  א.
 הנבחרת.

 לחלופה התאמתם בדיקת השונים. והנספחים תקנון תשריט, התכנית: מסמכי ריכוז ב.
 הנבחרת.

 התאמת מסמכי התכנית השונים זה לזה, לרבות התאמת התכנון לתכניות. וידוא ג.

 נוספים. רלוונטיים וגורמים העיריה בפני התכנון וצוות האדריכל ע"י התכנית הצגת  ד.
 הכנסת

גורמי העיריה וגורמים רלוונטיים  –תיקונים בתכנית עד לקבלת אישור צוות הליווי 
 נוספים.

 העיריה אישור וקבלת התכנון, צוות חברי כל בין הסופי המוצר של התיאום אישור  ה.
 לתכנית.

 טיפול בעדכון החוזים של המתכננים ע"פ הנתונים הסופיים של התב"ע. ו.

 צוות חברי של שלב לגמר החלקיים החשבונות של לתשלום והעברה אישור בדיקה,  ז.
 התכנון.

 

 מוצר סופי:

 העיריה. ע"י מאושרת נספחיה, על תב"ע() ערים בניין תכנית א.

 חוזים מעודכנים לכל חברי צוות התכנון. ב.
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 אגף הנדסה
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 לשכת מהנדסת העיר

 עיריית בית שמש

 לתשלום. ומאושרים בדוקים התכנון, צוות חברי של שלב לגמר חלקיים ג.   חשבונות

 

 

 

 הרשויות:      עם        בתיאום         הסטטוטורי,         להליך            הדרושים  והנספחים   התקנון  התשריט, הכנת  – ה'       שלב

 פעילויות:

קיום בירורים מוקדמים בוועדות התכנון לגבי אופן הגשת התכנית, מסמכים נלווים  א.
 נדרשים,

 אישורים וכל פרט רלוונטי אחר הנדרש לצורך הבאת התכנית לדיון בוועדות התכנון.

 התכנון. וועדות ע"י שנדרשו הנלווים הנספחים כל לרבות התכנית, מסמכי כל הכנת ריכוז  ב.

 צוות אישור לקבלת עד תיקונים ביצוע תיאום הליווי, צוות בפני נספחיה על התב"ע הצגת ג.
 הליווי.

הזמנה ותיאום הכנת תשריט חלוקה למגרשים ע"י מודד האתר, כבסיס להכנת תכנית  ד.
 לצרכי

 רישום )תצ"ר.(

 צוות חברי של שלב לגמר החלקיים החשבונות של לתשלום והעברה אישור בדיקה,  ה.
 התכנון.

 

 מוצר סופי:

  תב"ע על כל נספחיה, מוכנה להגשה לוועדה המקומית. א.

 תשריט חלוקה למגרשים.   ב.

 לתשלום. ומאושרים בדוקים התכנון, צוות חברי של שלב לגמר חלקיים חשבונות   ג.

 

 

 

 בוועדה להפקדה המלצה לקבלת עד המקומית, הוועדה של האישור בתהליך התכנית ליווי - ו' שלב
 המחוזית:

 פעילויות:

 ייצוג העיריה וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הוועדה המקומית.  א.

 התיקונים ביצוע הליווי, צוות בפני הדרישות הצגת ותיקונים, לשינויים הדרישות ריכוז  ב.
 וקבלת

 אישור צוות הליווי. 

התכנית עד קבלת המלצת הוועדה המקומית להפקדה התכנית ע"י ליווי תהליך אישור  ג.
 הוועדה
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 המחוזית.

 צוות חברי של שלב לגמר החלקיים החשבונות של לתשלום והעברה אישור בדיקה,  ד.
 התכנון.

 

 סופי: מוצר

 תב"ע מומלצת להפקדה ע"י הוועדה המקומית.  א.

 לתשלום. ומאושרים בדוקים התכנון, צוות חברי של שלב לגמר חלקיים חשבונות  ב.

 

 

 לתכנית: תוקף למתן עד המחוזית הוועדה באישור טיפול - ז' שלב

 פעילויות:

 ייצוג העיריה וסיוע לחברי הצוות במתן הסברים בפני הוועדה המחוזית.  א.

 התיקונים ביצוע הליווי, צוות בפני הדרישות הצגת ותיקונים, לשינויים הדרישות ריכוז  ב.
 וקבלת

 צוות הליווי. אישור

 המחוזית. הוועדה ע"י להפקדתה עד התכנית אישור תהליך ליווי  ג.

 

 

 מוצר סופי:

 תב"ע מופקדת ע"י הוועדה המחוזית.  א.

 

 

 בהתנגדויות: טיפול - ח' שלב

 פעילויות:

א. ריכוז הדרישות לשינויים ותיקונים כתוצאה מקבלת ההתנגדויות, הצגת הדרישות בפני 
 התכנית קידום המשך לתיקונים, הליווי צוות אישור וקבלת התיקונים ביצוע צוות הליווי,

 קבלת עד

 הוועדה המחוזית למתן תוקף לתכנית. אישור

 בהתנגדויות. ג. הדיון בתהליך הסברים במתן התכנון צוות לחברי וסיוע העיריה ייצוג ב.
ביצוע התיקונים  ריכוז שינויים הנובעים מקבלת התנגדויות, הצגתם בפני צוות הליווי,

 וקבלת

 אישור צוות הליווי.

 ליווי תהליך קידום התכנית עד להמלצה למתן תוקף.  ד.
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 לשכת מהנדסת העיר

 עיריית בית שמש

 מוצר סופי:

 תב"ע מומלצת למתן תוקף ע"י הוועדה המחוזית.  א.

 

 

 התכנית: אישור -  ט'  שלב

 פעילויות:

 ריכוז הכנת כל המסמכים הנדרשים על מנת להגישם למתן תוקף. א.

 הליך מתן התוקף עד לפרסום בעיתונות והרשומות.ב. מעקב אחר 

 טיפול בעדכון החוזים של המתכננים על פי הנתונים הסופיים של התכנית המאושרת. ג.

 והעברתם אישורם בדיקתם, סופיים, חשבונות בהכנת התכנון צוות לחברי עזרה  ד.
 לתשלום.

 

 מוצר סופי:

 תכנית בתוקף.  א.

 צוות התכנון.חוזים מעודכנים לכל חברי  ב.

 חשבונות סופיים לתהליך התב"ע, בדוקים ומאושרים לתשלום. ג.

 
 

 תוספת למפרט עבודות לתכנית לתקן חנייה: .5

 איסוף נתונים קיימים, למידת תקן ארצי ועירוניים. -

 הכנת מפרטים לסקרים )רכב, חנייה, תנועה וכד'( וביצועם, לימוד וניתוח סקרים. -

 ומודלים וניתוחם.הכנת פרוגרמות, תחזיות  -

 בחינת ההשפעות הכלכלית הנובעות משינוי התקן -

 תנועתיים, תחבורתיים, אורבניים. -בדיקת וניתוח היבטים והשלכות -

 הכנת תכנית מדיניות לתקן חנייה. -
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 שלביות תשלומים: .6
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