
 מפגש תושבים

  בתראקצרין    רובע 
 תכנית מיוזמת המועצה המקומית קצרין

18/10/2020 

| 

 ומשרד הבינוי והשיכון



 לאורך המפגש" שקט"כל המשתתפים יהיו במצב ,
 .כדי שכולם יוכלו לשמוע את הנאמר, פרט לדובר

 ט  'יכול לכתוב בצ, להאיר ולשאול/שירצה להעירמי
 .  שבתחתית המסך

 האחרוןתינתן בחלק תשובות לחלק מהשאלות. 

 (.16:00-17:30)אורך המפגש כשעה וחצי 

ר דפנה בן ברוך"ניהול המפגש ד. 

 

 !מהנה ומועיל לכולםמפגש 

  

 ?איך ינוהל המפגש

 
 

 



 התחברות
ZOOM ל 

והצגת נוהל  
 המפגש

 16:10   16:20      16:45       17:30  

 תכנית המפגש

הצגת עיקרי  
התכנית  
 המוצעת

 שאלות סיכום וסיום
 והבהרות

ברכות ראש  
המועצה   

 המקומית

16:00 

 |  בתראקצרין    רובע 



 פרטני באופן ולא ועקרונותיה המוצעת התוכנית את כללי באופן יתאר המפגש *

 ?   למה באים

 להקשיב
  לדעת

  להכיר

ן   להבי
 ללמוד

 לשאול

!להשפיע  להשתתף 
 להתעדכן

, , 
, , 

, , 

 |  בתראקצרין    רובע 



ן מקומית מועצה  קצרי
המועצה ראש – אפרצב (דימי) דימיטרי   

המועצה מהנדסת - רוצקי ליבקין אנה 'אדר 
 

י משרד ו נ ן הבי כו  והשי
והשיכון הבינוי משרד –ברנס רות 'אדר 

ן צוות ו עי התכנ  המקצו
מתכננים .ב.א ,התכנית עורכי – ארי בן שוהם 'ואדר קידר דני 'אדר 

מתכננים .ב.א, התכנון צוות –נוימן-יבור מוריה ,פישר לילי 'אדר   

מדידות – שלומי דובי    

וחניות כבישים ,תנועה – דאוד מנאל   

ודרך כיוון – ציבור שיתוף יועצת - ברוך בן דפנה ר"ד 

 צוות התכנית



 :תכנית. 1

מסמך משפטי הקובע את הייעודים והשימושים המותרים  
את זכויות הבניה וכן מגבלות שונות החלות על  , בקרקע

רק כאשר קיימת תכנית מפורטת  . הבניה בתא שטח מסוים
 .מאושרת ניתן להוציא היתר בניה

י הועדה המקומית  "כל תכנית חייבת להיות מאושרת ע
 .לאחר שניתנה לציבור האפשרות לעיין בה ואף להתנגד לה

 :קרקעייעוד . 2
,  מגורים -לפי נושאים, שימוש הקרקע העיקרי המוצע בשטח

כל ייעוד מיוצג  . דרכים, שטח ציבורי פתוח, מבני ציבור
לגבי כל ייעוד יש פירוט בתקנון מה . י צבע שונה"ע בתשריט

 .וכמה אפשר לבנות בו

 מונחים חשובים



 :בניהזכויות . 3
השטח המותר לבניה בתחום  

 .  ר או באחוזים"במנמדד . המגרש
זכויות הבניה מבחינות בין שטח  

 .בניה עיקרי לשטח שירות
היתר הבניה חייב להיות תואם  

 .לזכויות הבניה

 'קומה א

 קומת קרקע

 זכויות הבניה

 מונחים חשובים

 :תכסית. 4

 .  י בינוי"מידת כיסוי שטח המגרש ע

השטח המרבי אשר מותר לבנות  

 'קומה א בקומת הקרקע

 קומת קרקע

 התכסית



 :קו בנין. 5
.  המרחק מגבולות המגרש אשר רק מעבר לו מותר לבנות
המטרה של קו בנין היא למנוע בניית בניינים קרוב מדי  

 .לדרכים או לשכנים

 כביש

5 

3 

3 3 

 הבניןקווי 

 מונחים חשובים



 גיבוש 
תכניתה  

דיון  
הוועדה  
 המקומית

מתן  
 תוקף

אנחנו    
כאן   

החלטת  
הוועדה  

המקומית 
להפקדה  
 בתנאים

○ • 
 לא הוגשו

התנגדויות   

○ 
תקופת  
 הפקדה

 דיון בהתנגדויות

{ 
יום 60  

(מפרסום)  

○ ← • • 
○ 

← ← 
← 

 אישור

 ועדה עצמאית 

↓ 

הגשת  
התכנית  
לוועדה 
 המקומית

○ 

 תהליך התכנית



 .קצרין המקומית והמועצה והשיכון הבינוי משרד ביוזמת פרויקט

 

 :ראשית מטרה        

 .הוותיק בישוב השכונות לחמש ורישומית סטטוטורית הסדרה

 מאוכלסים והמגרשים מאושרות תכניות קיימות הוותיקות לשכונות

  קיימת ,המגרשים של המוחלט רובם עבור ,אולם ,רבות שנים מזה

 .בפועל הקיים למצב אלו בתכניות המגרשים גבולות בין התאמה-אי

 .המגרשים כלל של מסודר קניין רישום נערך לא מעולם ,בנוסף

 

 :משנית מטרה        

 והקטנת תכסית הגדלת י"ע בפועל הקיים למצב התכנון התאמת

 .(האפשר במידת) בניין קווי

 רקע<< 

   

   



 תחום תכנון 

 רובעים וותיקים

 אזור התעשייה

  קצרין  

 כניסה לעיר

 ברקע תכנית מתאר כוללנית
 

(12/06/2019) 19968/מתאר כוללנית גתכנית  תשריט: מקור  

 תחום התכנית



 אפק

 בתרא

 גמלא

 קדמה

2מתחם   

3מתחם   

 נווה

 תחום התכנית
 בתכנית מתאר כוללנית 2,3התמקדות מתחמים 

 



 בתרא

 אפק
 גמלא

 קדמה

 נווה

 

 גבולות הרובעים הוותיקים

 



 תצלום אויר
 בתרארובע  I קצרין



באתר הוועדה מקומית ותכנון ובנייה ג"ממי "עפ*   

 דונם 275 :התוכנית שטח

 נקודתיות+  9532/ג: תכנית מאושרת

 180מתוכן ) 694: מספר יחידות הדיור

 א"יח 52( + ד קטנות"יח

 משותף/בודד/טורי: סוג יחידות הדיור

ד פרטי או מקלט פרטי  "ממ: מיגון

 בתחום הדירה

 'ד 16-כ: שטחים ירוקים

 'ד 16.4 -כ: שטח למבני ציבור

 רובעכרטיס  <<<

 ?מה למדנו
 בתרארובע  I קצרין



 בתרארובע  I קצרין

 קיים -מבני ציבור 

 טרם מומש –מבני ציבור 

 קיים -מסחר 

 שטח ציבורי פתוח

 בתראטיילת 



 מצב מאושר

 בתכנית הכוללנית 3מתחם 

 (1997) 9532/ג: תכנית ראשית

    
,  תכניות נקודתיות נוספות' מס

 .חלקן לרחובות שלמים

 

התכנית אינה  : חשוב לציין

פוגעת בתכניות נקודתיות  

 .אשר הקטינו קווי בנין

+ 

 בתרארובע  I קצרין



 ?מה למדנו
 בתרארובע  I קצרין

 סוגי יחידות דיור <<<



137 

120 

77 

115 

56 

 גודל יחידות דיור <<<
 ?מה למדנו

 בתרארובע  I קצרין



 ?מה עשינו
  מתוך רלוונטיים נתונים ואספנו ,הקיים המיפוי את בדקנו1)

 .השכונה שטח כל על החלות המאושרות תכניותה
 

 את ובפרט השכונה כלל את ובמדויק מחדש מדדנו2)

 .המגרשים בין הגבולות
 

 לקיים בהתאם המגרשים בין החלוקה גבולות את דייקנו3)

 .המגרש שטח על הניתן ככל ,שמירה תוך ,בפועל
 

 הקיים הסדרת המאפשרות לתכנית הוראות ניסחנו4)

 .השכונה פיתוח והמשך



 ?תושבהמה מרוויח 
 ולחוזה בפועל לקיים בהתאם ,המגרשים גבולות של הסדרה1)

 .ישראל מקרקעי רשות עם התושב של

  הבעלות רישום המאפשרת (ר"תצ) רישום לצורכי תכנית הכנת2)

 .התושב שם על

  שטח ,בנין קווי לנושא הבנייה זכויות להסדרת גמישות מתן3)

 בהתאם ,המגרש בתחום לבניה המותרת ותכסית שרות/עיקרי

 .בפועל לקיים

 החניה לצורכי במענה ציבוריות חניות תוספת4)

 (בלבד מסויימות ד"יח על חל) הדיור יחידות לפיצול אפשרות5)

  משותפים מגרשים חלוקת באמצעות שותפות לפירוק אפשרות6)

 .לתושב עלות ללא המדינה במימון תכנית7)

| 



  לגבי מסמכים קיימים בתרא בשכונת מהמגרשים 40%-לכ•

 למצב במקביל נבחנים אלו נתונים .בניה והיתרי י"רמ חוזי

 .המגרשים בין והקירות הגדרות של בשטח

  המגרשים גבולות שדיוק הוגדר ,המגרשים שאר לגבי•

 .בשטח לקיים בהתאם יעשה

 עקרונות התכנון המפורט
    1|  דיוק גבולות המגרשים 



 גדרות) בפועל לקיים הותאמו המוצעים המגרשים גבולות•

 .גבולות "יישור" כגון סבירים תכנוניים לתיקונים בכפוף ,(וקירות

  מתחום החורגים מבונים אלמנטים או/ו גדרות או/ו מבנים•

 .להריסה יסומנו המוצע המגרש

 תרשים בו המקומית מהמועצה מכתב יקבל מגרש בעל•

  במסגרת שנקבע כפי המגרש שטח והיקף בבעלותו המגרש

  באתר גם לצפייה זמין יהיה זה תרשים) המוצעת התכנית

 .(המועצה

 עדכני מידע ולהציג להסתייג ,לבדוק המגרש בעל באפשרות•

 התכנון לעדכן יהיה שניתן מנת על ,אצלו שמצוי ככל ,יותר

 .(במועצה הנדסה לאגף ישירה פנייה באמצעות) בהתאמה

 עקרונות התכנון המפורט
    1|  דיוק גבולות המגרשים 



 מאושרמצב  מצב מוצע

 עקרונות התכנון המפורט
    1|  דיוק גבולות המגרשים 



 מאושרמצב  מצב מוצע

 עקרונות התכנון המפורט
    1|  דיוק גבולות המגרשים 



 עקרונות התכנון המפורט
    2|  תוספת זכויות בניה 

 המגרש בתחומי הוא הקיים המיגון פתרון בתרא בשכונת•

  לצרכי בניה זכויות תוספת נדרשת לא ולכן והמבנה

 .מיגון פתרונות

 מאפשרת התכנית ,במגרש הזכויות מיצוי לאפשר כדי•

 .הקרקע מעל אל קרקע מתת בניה זכויות העברת

 'קומה א

 קומת קרקע

 מרתף

 'קומה א

 קומת קרקע

 :מאושרמצב  :מוצעמצב 



 כביש ראשי כביש ראשי

5 6 

3 5 

3 3 3 3 

 :מצב מוצע :מצב מאושר

 עקרונות התכנון המפורט
    3|  כללי –קווי בניין  

 .המאושרים בכל רחבי הרובעהבניין מקווי קיימות חריגות בניה 

 :מוצע להקטין קווי הבניין אחוריים ולאורך כבישים ראשיים



פינתיים יש שתי חזיתות ושני קווי בנין צדדים וכך נוצרים  במגרשים 

 .הפיתוחקווי בנין אשר מקשים על 

במסגרת הוראה , התכנית מאפשרת הבחנה בין כיווניות החזיתות

 .הזכויותלטבלת 

 מצב מאושר

 כביש ראשי

ש
בי

כ
 

 כביש ראשי

ש
בי

כ
 

 מצב מוצע

 קו בנין צדדי

 קו בנין קדמי

 קו בנין אחורי

 עקרונות התכנון המפורט
    3|  מגרשים פינתיים –קווי בניין  



ד  "ממ/ מחסן / לחניה ' מ 0הועדה המקומית תוכל לאפשר קו בנין 

 (.בתנאים מסוימים)

 כביש ראשי כביש ראשי

5 6 

3 5 

3 3 3 3 

 מצב מוצע מצב מאושר

 מחסן מחסן

 ד"ממ ד"ממ

 עקרונות התכנון המפורט
    3|  חניה ומחסנים, מיגון –קווי בניין  



 .ברחבי הרובע בתכסיתקיימות חריגות בניה •

 :התכסית המאושרת והמוצעת•

 עקרונות התכנון המפורט
    4|  תכסית 

 'קומה א

 קומת קרקע

 :מצב מוצע :מצב מאושר

 'קומה א

 קומת קרקע

 ר"מ 130: תכסית ר"מ 140: תכסית



ואשר מופיעה  , בבניה הקיימת ערב אישור התכנית•

ניתנה אפשרות לוועדה המקומית  , התכנית בתשריט

 .הקיימים והתכסית הבניןלהסדרת קווי 

 

 –או הריסה ובניה מחדש /במקרה של תוספת בניה ו•

 .והתכסית יהיו לפי תכנית זו הבניןקווי 

 עקרונות התכנון המפורט
    5|  חריגות בניה 



  אף בחלקם .אחד ממבנה יותר יש המגרשים ברוב המקורי בתכנון•

 .משפחתיים-דו או טוריים מבנים 2-5
 

  – אחד ממבנה יותר בהם במגרשים שיתוף פירוק מציעה התכנית•

 .הקיימים למבנים בהתאם למגרשים חלוקה
 

במקום )ר "מ 200מציעה גודל מגרש מינימלי של התכנית , בנוסף•

מנת לאפשר חלוקה עתידית של המגרשים  על ( ר"מ 800/1,200

 .המשותפים

כולל , לאפשר בתכנית עצמה חלוקה של המגרשים המשותפיםניתן 

כלל בין בכפוף להסכמה  -( תכנית לצורכי רישום) ר"תצהכנת 

 *.הדיירים במגרש
 

 

 .ל"הנ החלוקה-לתת הסכמה להגשת יום 30 של תקופה תתאפשר *  

 עקרונות התכנון המפורט
    6|  חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות 



 עקרונות התכנון המפורט
    

6|  

 חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות
 מאושרמצב  מצב מוצע

 ד"יח 4, 2מגרשים של  ד"יח 12, 8מגרשים של 

 ד"יח 12

8 

 ד"יח

 ד"יח 4

 ד"יח 4

 ד"יח 4

2 

 ד"יח

2 

 2 ד"יח

 ד"יח

2 

 ד"יח

6|  



 עקרונות התכנון המפורט
    6|  חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות 

 מאושרמצב  מצב מוצע
 ד"יח 1מגרשים של  ד"יח 2מגרשים של 

 ד"יח 2

 ד"יח 2

1 

 ד"יח
1 

 1 ד"יח

 ד"יח
1 

 ד"יח



 עקרונות התכנון המפורט
    6|  חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות 

 מאושרמצב  מצב מוצע אפשרי
 ד"יח 1מגרשים של  ד"יח 4מגרש של 

 ד"יח 4



 עקרונות התכנון המפורט
 חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות    

 מוצעמצב  מצב מוצע אפשרי
 ד"יח 1מגרשים של  ד"יח 4, 2מגרשים של 

6|  



,  ד"תוספת יח לא תתאפשרבשכונה זו , הקיימתבשל הצפיפות 

 .למגרשאחת ד "בהם יחמגרשים  52-אלא רק פיצול דירות ב

 עקרונות התכנון המפורט
    7|  תוספת יחידות דיור 

 :מצב מוצע :מצב מאושר

 דירה ראשית

 דירה מפוצלת

 דירה ראשית



  של שימושים משפחתיים חד במגרשים מאפשרת התכנית•

 .ר"מ 40 של בשטח חופשיים מקצועות משרד או אירוח יחידות

 .מגרשים 52 על מדובר בתרא ברובע

 

 שילוב משפחתיים-חד שאינם במגרשים גם לאפשר ניתן•

  בסיס על ר"מ 40 עד של בהיקף הבית בתוך עסק/משרד

  בתחום לרכב חניות 2 לפחות שיש ובתנאי הבניה זכויות

 .המגרש

 עקרונות התכנון המפורט
    8|  הוספת שימושים ביעוד מגורים 



 עקרונות התכנון המפורט
    9|  דרכים/ שבילים  

  מיחידות לחלק רק לחניה גישה קיימת המשותפים מהמגרשים בחלק

  פ"בשצ שימוש עושות הפנימיות הדיור יחידות מהמקרים בחלק .הדיור

  ד"ליח גישה ככביש בפועל מתפקד 'מ 6-כ ברוחב פ"השצ .לחניה כגישה

 .דרך לייעוד השביל ייעוד את משנה התכנית .הפנימיות



 עקרונות התכנון המפורט
    10|  200תא שטח  

הדרומי של דונם בייעוד מגורים בחלק  3.5-שטח של כ•

 .אשר נותר פנוי מבינוי( ד קטנות"חלק ממגרש יח)השכונה 

התכנית משנה את  •

ייעוד השטח שנותר  

 .ולחניון פ"לשצ

 בינוי אפשרי

 מצב מוצע



 ?מה עשינו
 דוגמה

 מחסן

 מחסן

 תכסית
ר"מ130  

 מגרש מאושר

ר"מ~650  
(מותרת  סטיה± )  

 שטח בניה
ר"מ180  

 מחסן

 מחסן

 תכסית
ר"מ140  

 שטח בניה
ר"מ180  

ר"מ~650  

 מגרש מוצע



 מוצעמצב  מאושרמצב 



 בתרארובע  I קצרין
 עקרונות התכנון המפורט

    
2|  תוספת זכויות בניה 

1|  דיוק גבולות המגרשים 

3|  קווי בנין 

4|  תכסית 

5|  חריגות בניה 

6|  חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות 

7|  תוספת יחידות דיור 

8|  הוספת שימושים ביעוד מגורים 

9|  כבישים/ שבילים  

10|  200תא שטח  



  כפי המגרש שטח והיקף שבבעלותכם המגרש תרשים את לבדוק•

  י"ע אליכם ישלח התרשים) .המוצעת התכנית במסגרת שנקבע

 .(המועצה באתר גם לצפייה זמין ויהיה המועצה

  ככל ,ומסמכים עדכני מידע להציג המגרש בעל באפשרות•

   .בהתאמה התכנון את לעדכן יהיה שניתן מנת על ,שמצויים

 30 במהלך תעשה המגרשים בנתוני עידכונים / לשינויים פניה •

  בנובמבר 19 ועד 2020 באוקטובר 19-מ כלומר ,הבאים הימים

2020. 

  או/ו בכתב פניה י"ע יעשו הנתונים על ערעור / המבוקשים השינויים•

 .קצרין המקומית המועצה של ההנדסה במחלקת פגישה קביעת

 ?צריכים לעשות/ מה אתם יכולים 



 זמן לשאלות ותגובות

 תשובות יינתנו באופן כללי ולא פרטני

 |  בתראקצרין    רובע 


