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הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 טומי לייטרסדורף 'אדר מ"בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע-לייטרסדורף מתכננת ומנהלת חברה .1

 אוהד בן דיין' אדר

 אילן שפירא' אדר

 סמי טנאס' אדר

 אלון קינן' אדר

 מנינגר דוד סביבתי ייעוץ ותכנון -טבע גיאו סביבה .2

 טל ימיני

 נוף נמרוד אמדו' אדר נוף אדריכלות -אמדו נוף .3

 נוף יעל ברקוביץ' אדר

 יאן'גאלי ' אינג מ"בע (2005)תכנון תנועה וכבישים  לנדיוז כבישים וניקוז, תנועה .4

 מיכל מסיקה  ' אינג

 גריצמן-רותם טל אליה הנדסה ת"בהעורכי  .5
 פרדס נבו

 רינה דגני ר"ד גיאוקרטוגרפיה כלכלה ופרוגרמה .6
 עופר מנחם

 פישלראמיר  גיאוקרטוגרפיה שמאי .7
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 רונן אורי

 מייליך אירינה   וי.איי ביוב ותיאום תשתיות, מים .9

 נועם לוי ,פרויסיעקב  סביבתי ייעוץ ותכנון -טבע גיאו הידרולוגיה .10

 טיקטיןאמיר ' אינג מ"טיקטין תכנון חשמל בע חשמל .11

 בולטיאנסקי לנה

 יעקב גולן יעקב גולן אגרונום .12

 אורי דור אורי דור סיסמי וגיאולוגיה יעוץ .13
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 תצלום אויר

 ,  י"רמבבעלות  23חלקה 

החלקה בחלקה לא  

הכוללת בניה , מעובדת

(  בניה קלה)בלתי חוקית 

 .לפעילות עסקית בעיקרה

 

יתר החלקות מעובדות  

 . בעיקרן ללא בינוי

 

 .  בעלויות מעורבות

 

התכנית כוללת איחוד  

וחלוקה ללא הסכמת כל  

 .  הבעלים בתחום התכנית

18 
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23 
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 שרוניםובניה 

 בניה -מצב בשטח 

הבניה הקלה כוללת  

 .  שימושים של מוסכים ורכב

 

לא בוצע מיפוי מקיף של 

 .  כל הפעילויות
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 שרוניםובניה 

 שטחים פתוחים –מצב בשטח 

 .עיקר הקרקע מעובדת

 

בתפר בין החלקות  

ובפרט , החקלאיות

באירועים כגון שלוליות 

ישנה פעילות של , גשם

כחלק  , בעלי חיים שונים

מרצף השטחים הפתוחים  

 . בסביבה

 

כיום קיים רצף בין יער  

 .למתחם אילות
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 שרוניםובניה 

 תעסוקה  אזור 
 קדימה צורן' מע-'צפ

 מ אילנות"אנ -רקע סטטוטורי 

"  מטרופולינינופש "אזור התעסוקה הוגדר באזור 

משטחו בכפוף לתכנון   15%המאפשר פיתוח של 

 .  מ"האנכל 

 

 .  מ אילנות הגדירה השטח לייעוד תעסוקה"אנ

 :36/21/3 מ"תממתוך תקנון 

 מ"האנגבול 
 מטרופוליניאזור נופש 

 (3/21א "תמ)
 פארק נופש
 פארק נחל

 פארק חקלאי
 יער

 פיתוח עירוני
 אזור תעסוקה

 פיתוח כפרי
 מוסד

 בית עלמין
 הוראות מיוחדת

 ציר נחל
 דרך ראשית
 דרך אזורית

 דרך עורקית עירונית
 דרך נופית

 מחלף
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 שרוניםובניה 

 יער אילנות

 דרך נופית

 מ אילנות נספח נופי"אנ -יער אילנות

 '  מע-'צפ ת"אז
 קדימה צורן

הדרך     2-2חתך 

 המתוכננת מצפון

 צפון

אזורי נופש מטרופוליניים במחוז   7-אחד מ•

 21/3מ "פ תמ"מרכז ע

שטחים פתוחים בעלי פוטנציאל בקרבה  •

 לישובים עירוניים  

 שימור חקלאות פעילה•

 ייעוד מוקדי פעילות נופש•

 שימור ערכי טבע ונוף•

 שימור וקישור צירים ירוקים ליישובים•

 

 אגן השהייה
 גוף מים

 מגונן סכרון
 שביל הולכי רגל

 אפנייםשביל 
 ערוץ נחל

 מובל ניקוז
  אפנייםגשר 

 גשר לרכב ורגל
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 שרוניםובניה 

 תכניות מפורטות סמוכות -סקירה סטטוטורית

 גובלותמפורטות  נתונים תכניות 

0301135-457 

 ר לתעסוקה"מ 200,000

 ר מסחר"מ 16,000-כ

 

 מערבי קדימה צורן. ת.לאתכנית 
 457-0301135 

 1/122/הצ
 שטח חקלאי

 מבנים קיימים

  561תכנית לדרך 
 4לכביש  2בין כביש 

 401-0547752 

 "חנה וסע"מרכז תחבורה  - ם"מתח/חניון
 <<ן"מתעהנכנס תחת הגדרה של  
 .מוריד את תקן החניה  
 .מייעודי התעסוקה המוצעים בתכנית' מ 580- 330מרחק של *

 43ל "תת
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 שרוניםובניה 

 מאושר תצריף

 יעוד 'שטח ד %

 דרך מאושרת 10.414 7.54%

 קרקע חקלאית 98.733 71.49%

+  קרקע חקלאית  28.956 20.97%

 מגבלות בניה

 :כ שטח"סה 138.103 100%
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 תכנית מוצעת
 

 07.10.2021המקומית   בועדהקליטה  :שלב
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 שרוניםובניה 

 מוצע תשריט

 יעוד 'שטח ד %

 דרך מאושרת 4.749 3.44%

 דרך מוצעת 24.519 17.75%

 צ"שב 8.052 5.83%

 פ"שצ 6.773 4.90%

 שטחים פתוחים 35.548 25.74%

 מתקנים הנדסיים 5.941 4.3%

 מסחר ותעסוקה 43.168 31.26%

 תעשיה ואחסנה 9.350 6.77%

 :כ שטח"סה 138.103 100%
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 שרוניםובניה 

 זכויות בניה

 תאי שטח שימוש יעוד 

 תכסית שטחי בניה גודל מגרש

  -גובה מבנה

מעל הכניסה  

 מספר קומות הקובעת

 קו בנין

 (ר"מ) (ר"מ)
מתא  )% 

 (שטח
 (מטר) (מטר)

                   מתחת לכניסה הקובעת מעל הכניסה הקובעת        

      
גודל מגרש  

 כללי
 שרות עיקרי שרות עיקרי

כ שטחי  "סה

 בניה
    

מעל הכניסה  

 הקובעת

מתחת לכניסה 

 הקובעת
 קדמי אחורי שמאלי -צידי ימני -צידי

מסחר  

 ותעסוקה
 2- 2- 2- 2- 3 12 60 85 31,960 9,100 3,500 3,870 15,490 4,941 1 משרדים

מסחר  

 ותעסוקה
                 5,640     1,480 4,160 4,941 1 מסחר

מסחר  

 ותעסוקה
 2- 2- 2- 2- 3 13 60 80 69,090 27,900 10,400 6,160 24,630 15,018 2 משרדים

מסחר  

 ותעסוקה
                 15,770     4,130 11,640 15,018 2 מסחר

מסחר  

 ותעסוקה
 2- 2- 2- 2- 3 13 60 80 69,090 27,900 10,400 6,160 24,630 15,018 3 משרדים

מסחר  

 ותעסוקה
                 15,770     4,130 11,640 15,018 3 מסחר

מסחר  

 ותעסוקה
 2- 2- 2- 2- 3 14 60 85 41,190 15,180 5,700 4,060 16,250 8,189 4 משרדים

מסחר  

 ותעסוקה
                 9,590     2,510 7,080 8,189 4 מסחר

תעשיה 

 ואחסנה
 2- 2- 2- 2- 3 10 60 80 51,480 17,040 6,800 6,380 21,260 9,350 5 אחסנה

תעשיה 

 ואחסנה
                 550     150 400 9,350 5 מסחר

מבנים  

 ומוסדות ציבור

מבנים  

ומוסדות ציבור  

 ומשרדים

30 3,248 1,970 660   5,520 8,150 80 16 3 2 -2 -2 -2 -2 

מבנים  

 ומוסדות ציבור

מסחר  

 ותעסוקה
30 3,248 650 220     870                 

מבנים  

 ומוסדות ציבור

מבנים  

ומוסדות ציבור  

 ומשרדים

31 4,800 5,760 1,440   8,160 15,360   25 5 2 -2 -2 -2 -2 

מבנים  

 ומוסדות ציבור

מסחר  

 ותעסוקה
31 4,800 1,440 360     1,800                 

מתקנים  

 הנדסיים
  7 5,440 2,600 800 1,100   4,500 80 16 2 1 -2 -2 -2 -2 

מתקנים  

 הנדסיים

מתקנים  

 הנדסיים
6 500 50       50 100 10 1   -2 -2 -2 -2 

                 340,860 110,800 37,900 42,510 149,650       כ"סה
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 חתכים -בינוי

 דרך שירות 4כביש  מזרחי פ"שצ דרך דרך 3תא שטח  2תא שטח  מרכזי פ"שצ

 דרך דרך דרך 3תא שטח  4תא שטח  5תא שטח  מרכזי פ"שצ
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 מבט כללי –" קמפוס"החלופת 
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 'ק 12

"קונספט חדש יחסית  -"פארק עסקים-  

 פוטנציאל שיווקי
קומת מסד רחבה כלפי מרחב   –מ אנושי "קנ

 .מפותח ללא מכוניות

 חזיתות מסחריותבינוי מלווה רחוב עם 

 עם שימושי  ( חזית חמישית)גגות פעילים

בילוי ובידור בשילוב גגות  , פנאי

 .כחולים/ירוקים

בין מרכיבי הקמפוס ואל הפארק   קישוריות

 .  הסמוך

 צ"ותחבאופנים הליכתיות ונגישות 

 מבט כללי –" קמפוס"החלופת 

 'ק 13

 'ק 13
 'ק 13

 'ק 14

 'ק 10

 'ק 13

 'ק 5
 'ק 3

 ש"תחמ

 צ"שב
 צ"שב

אחסנה  
 ותעשיה
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 שרוניםובניה 

 תנועה

חיבור לאזור תעסוקה קיים  

 .מדרום

חיבור לדרך שירות 

 .  4מקבילה לדרך 

 

סביב אזור התעסוקה שני  

מחלפים עבור הכביש  

 .  המתוכנן מצפון

 לנדיוז
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הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 תנועה

חיבור לאזור תעסוקה קיים  

 .מדרום

חיבור לדרך שירות מקבילה לדרך  

4 . 

 

סביב אזור התעסוקה שני  

מחלפים עבור הכביש המתוכנן  

 .  מצפון

 לנדיוז
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 תנועה

 דרך

 כניסה לחניון

 אוטובוסתחנת 

 לנדיוז
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 שרוניםובניה 

 תנועה

 דרך

 כניסה לחניון

 אוטובוסתחנת 

 לנדיוז
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 דרך

 כניסה לחניון

 אוטובוסתחנת 

 לנדיוז
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 נתיב אופניים

 

 לנדיוז
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 שרוניםובניה 

 תנועה

 מרתפי חניה' מס

תא  ' מס

 שטח

חניות  ' מס

לרכב  

 פרטי

חניות  

 בקומה

' מס

קומות  

 דרושות

 

קומות  

לחוות  

 שרתים

סך  

קומות  

 מרתף

1 392 120 3.5-4 1 5 

2 789 306 3 1 4 

3 789 306 3 1 4 

4 496 192 3 1 4 

5 267 145 2-3 1 4 

30 50 79 1 2 

31 132 69 2-2.5 2 

 חניות לרכב פרטי 2,929כ "סה
 

 :בנוסף
 חניות נכים   89
 לרכב תפעולימקומות    40

 אפנייםחניות  670
 חניות אופנועים 870

חניות מעל הקרקע   201בנוסף לתקן מוצעות עוד 
 . והדרך המוצעת פ"השצבתחום 

 
להקטין החניון  ( 10.10)סוכם בישיבה עם רשות הניקוז 

ולהגדיל השטח הפתוח  פ"השצהמזרחי בתחום 
 .  המיועד לקליטת נגר

 לנדיוז
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 נספח נופי

הנקודה הנמוכה במתחם  

תשמש כאזור פתוח  

 .  להשהיית נגר

 

אזור השיה לנגר לאורך  

פ רשות הניקוז  "ע, פ"השצ

'  מ 15נדרש רוחב של 

  20-40בעומק  להשהייה

 .  מ"ס

 

התייחסות לנגר עילי מאזור  

 ,  התעסוקה מדרום למתחם

בוצעה התאמת מפלסים  

בנספחים לצורך הזרמת  

 .המזרחי פ"לשצנגר 
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 גבעונת

מוצא מערכת ניקוז  

 תת קרקעית

הגבהים בתכנית נעים בין 

  בצוןמעל פני הים ' מ 34

מעל פני ' מ 54השטח ועד 

 .הים בדרום השטח

ניתן לזהות ערוץ ניקוז כלפי  

 .נחל אילנות צפונה

 

שטח התכנית מישורי למדי  

 .5%-ומרביתו מתחת ל

גבעה נקודתית ברביע  

הצפון מערבי של שטח 

 20%בשיפוע מעל   התכנית

 

 

54+ 

+34 

 מצב קיים -ניקוז 
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

,  שטח מפעלים סמוכים

מתנקז לבור פתוח  

עודפים זורמים  , ועמוק

 לכיוון שטח התכנית

מוסך קיים בתוך גבול 

משפיע על , התכנית

איכות מי הנגר הזורמת  

 בתוך התכנית

1 

1 

2 

2 

 מצב קיים -ניקוז 

 באתר( לא חוקית)פעילות  הדרומי התעשיהאזור 
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

  -סחף קרקע משמעותי בתוך תחום הפרדסים

 .מטר 0.5ל עומק הארוזיה מגיע 

זרימת הנגר המגיעה מתוך גבול 

 בתוך יער אילנות  , התכנית

3 

3 4 

4 

 שטחים פתוחים –ניקוז 

 זרימה במטעים כיום יער אילנות

מוצא מערכת הניקוז   

 התת קרקעית

 זרימה לכיוון נחל אילנות

 .דונם 195-שטח אגן הניקוז עד למורד התכנית הוא כ

 :שימושיי הקרקע העיקריים

 מעט שטחים פתוחים –מבני תעשייה ודרכים -במעלה האגן 

 שטחי חקלאות פתוחים -שטח התכנית

 .הנגר זורם בצורה שאינו מוסדרת בתוך היער לכיוון נחל אילנות

 .בסמוך לערוץ עמידות מים בשל שיפועים מתונים
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

פתרון חיבור על קרקעי למקרה  

 קיצון

 התייחסות לנגר מדרום –נספח ניקוז וניהול נגר 

 457-0301135תכנית 

 פתרון חיבור נספח ניקוז

 תת קרקעי
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 ראיית מי הנגר במרחב הבנוי כמשאב מים ולא כמטרד  

ריסון  , גישה זו מסייעת להקטנת העומסים על מערכת הניקוז

 .  שיטפונות ומניעת הצפות

אזור התכנית הוא בשטח הבנוי מעל קרקעות חמרה וקרקעות 

מקדם הנגר המאפיין אזור זה הוא נמוך ומתאים  . חמריותאלוביות 

 .להחדרת מי נגר

אזור התכנית מאפשר יישום פתרונות להשהיית נגר במרחב הבנוי 

 ובמרחב הפתוח  

מטרת התכנית הינה לאפשר את וויסות מי הנגר כך שאחוז ניכר  

 ".המדרגיות"ממי הנגר יישארו בתחומה תוך שימוש בעקרון 

 פ הנחיות מנהל התכנון"תכנון רגיש למים ע –המלצות 
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 נספח ניקוז וניהול נגר בתחום התכנית

הקצאת חלק משטחי הגגות להשהיית נגר •

 כחולים\בטכניקת גגות ירוקים
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 נספח ניקוז וניהול נגר בתחום התכנית

 הקצאת חלק משטחי הגגות להשהיית נגר
 כחולים\בטכניקת גגות ירוקים

 הפניית הנגר מגגות ומרפסות אל
 בורות החדרה למי התהום
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 נספח ניקוז וניהול נגר בתחום התכנית

  הפניית עודפי הנגר ממשטחים אטומים

 ומרוצפים אל ערוגות גינון  

כניסת עודפי הנגר למערכת הניקוז התת-

 קרקעית
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 מ"לייטרסדורף בן דיין אדריכלים ומתכנני ערים בע

LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 פ"השצאזור השהיית הנגר בתחום  -ניקוז

  מתקן לריסון אנרגיה במוצא
המערכת התת קרקעית משטח  

 התכנית ומאזור התעשייה הדרומי
 הולכת הנגר בערוץ פתוח במקביל

 לגבול המזרחי והצפוני של התכנית
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 פ"השצאזור השהיית הנגר בתחום  -ניקוז

  מתקן לריסון אנרגיה במוצא
המערכת התת קרקעית משטח  

 התכנית ומאזור התעשייה הדרומי
  הולכת הנגר בערוץ פתוח

במקביל לגבול המזרחי והצפוני  
 של התכנית

 
  שטח השהייה בגבול הצפון

מזרחי באזור הנמוך של  
התכנית לוויסות הנגר לפני  

 השטח הפתוח
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

החדרה  . השהייה באמצעות גגות ירוקים -מבנים

 והשהייה באמצעות בורות החדרה

באמצעות ערוגות גינון עמוקות המסוגלות   -שצפים

 . ק"מ 1,500לקלוט ולהשהות נגר בנפח של 

הנגר הנוצר בדרכים יושהה בשטח  -דרכים

 .מזרחי של התכנית-ההשהייה בגבול הצפון

 

 ק"מ 10,500יעד נגר לתכנון 

 ק"מ 10,662נגר מחושב לטיפול 

 

 

 

שימוש 

 קרקע

נפח  

 נגר

השהיי

 ה גג

החדר

 ה
 נגר השהייה

 1,173 678 5,515 469 7,835 מבנים

 1,761 2,500 4,261 דרכים

 528 1,500 2,028 פ"שצ

ק"במ)
) 14,123 469 5,515 4,678 

10,6

62 

 החדרה השהייה וויסות נגר –המלצות לתכנון 
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 רשות ניקוז

 :תהליך התיאום עם רשות הניקוז כלל

2   פגישות עבודה בהן התכנית הוצגה לרשות הניקוז 

שליחת מסמכי התכנית לתיאום ובדיקה 

הערות רשות הניקוז התקבלו והוטמעו במסמכי ניהול הנגר ותקנון התכנית. 

 :עיקר ההערות

מתן פתרון לחיבור מערכת הניקוז לתכנית הסמוכה 

עיגון פתרונות ניהול הנגר בתקנון התכנית 

מניעת פגיעה במורד הניקוז באמצעות שיכוך אנרגית הזרימה והשהיית נגר 

השינויים הוצגו לרשות ניקוז במסגרת פגישה בוועדה המחוזית בנושא ניקוז 

 ל"קק

וחיים סהר  ( רכזת סטטוטורית)בפני ענבל אייזנבנד  11.5.21-ל ב"התכנית הוצגה בפני קק

 (שימור קרקע)

 

 

 

 

 תיאומים
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 מערכת ביוב

פתרון קצה המוצע לביוב הינו חלוקה  

לאגני ביוב בשילוב מתקן הנדסי  

 .לסילוק שפכים

 

 מתבייבהאגן הדרומי של התכנית 

 .בגרביטציה

 מתבייבהאגן הצפוני של התכנית 

תחנת  /בגרביטציה אל מתקן הנדסי

 .שאיבה

 

אל מאסף ביוב  יתבייבואגני הביוב שני 

קולחי   ש"מטמ ואל "מ 500קיים בקוטר 

 .השרון

התחברות  

 למאסף ביוב קיים

 :מקרא

 קו מקורות 

 קו ביוב קיים 

 קו ביוב מוצע 

  

 מתקן שאיבה
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 מערכת מים

אספקת המים תהא מרשת המים  

 .האזורית

המתחם יתחבר לקו מים ראשי מתוכנן  

 .י תאגיד מעיינות השרון"ע

מערכת המים מתוכננת במבנה טבעתי  

הנסמך על חיבור לקו מים ראשי  

 .מתוכנן

המבנה הטבעתי של המערכת מבטיח  

את סחרור המים ואמינות אספקת המים  

 .למתחם

התחברות לקו מים  

 י התאגיד"המתוכנן ע

 קו מים המתוכנן  

 י התאגיד"ע

 :מקרא

 קו מקורות 

 קו מים קיים 

 קו מים מוצע 

קו מים מתוכנן   

 י התאגיד"ע 
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 ש"תחמ

במזרח   ש"תחממוצעת הקמת 

אשר ישרת בין היתר  , הפרוייקט

 .  את פעילות חוות השרתים

 

,  ל"לתתתוכנן בחפיפה  ש"התחמ

לא לגרוע   י"נתי "והתבקשנו ע

מתבצעת . מתחום זכות הדרך

חברת  " )נגה"בדיקה של חברת 

  ש"התחמלעדכון תכנון ( החשמל

 .  ר"מ 100בהתאם לגריעת 

 

קו מקורות אמור לעבור באזור  

סוכם  , 4במקביל לדרך  ש"התחמ

המחוזית כי יימצא מתווה   בועדה

  ש"בתחמבלא פגיעה  להזזתו

 (.  טרם סוכם על מיקום)

 ש"תחמ
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LEITERSDORF  BEN DAYAN PLANNING & ARCHITECTURE LTD 
MEMBE

R 

הועדה המרחבית לתכנון  

 שרוניםובניה 

 !תודה רבה


