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יזמי התכנית

.  ליבקיןמהנדסת המועצה אנה , אפרצב( דימי)ראש המועצה דימיטרי –מועצה מקומית קצרין •

.רות ברנס' אדר–משרד הבינוי והשיכון •

צוות התכנית

צוות התכנון

:מתכננים. ב.א–עורכי התכנית •

.נוימן-יבורמתכננת מוריה , לילי פישר' אדר, שוהם בן ארי' אדר, דני קידר' אדר

.דאודמנאלמהנדסת : תנועה וחניה•

.ר דפנה בן ברוך"ד: שיתוף ציבור•

.מודד דובי שלומי: מדידות•



פרויקט ביוזמת משרד הבינוי והשיכון והמועצה המקומית קצרין לשכונות הוותיקות  •

.ובתראאפק, גמלא, נווה, קדמה-בקצרין

:מטרה ראשית•

.הסדרה תכנונית ורישומית לחמש השכונות בישוב הוותיק

, לשכונות הוותיקות קיימות תכניות מאושרות והמגרשים מאוכלסים מזה שנים רבות

התאמה בין גבולות המגרשים  -קיימת אי, עבור רובם המוחלט של המגרשים, אולם
.בתכניות אלו למצב הקיים בפועל

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

:מטרה משנית•

י התאמת  "ע, התאמת התכנון למצב הקיים בפועל ולסטנדרטים התכנוניים העדכניים

.זכויות הבניה

.כל שכונה מקודמת בתכנית נפרדת•

רקע



–תחום תכנון 
הסדרה תכנונית

תחום התכנון

19968/תכנית מתאר כוללנית קצרין ג

בית המועצה

נווה

גמלא



אפק

בתרא

גמלא

נווה

קדמה

תחום התכנון

אפק, קדמה•
.בתוקף–ובתרא

–נווה וגמלא •
.תחילת תכנון

בית המועצה



תצלום אוויר

בית המועצה

גמלא

נווה



מה עשינו עד כה

איסוף נתונים רלוונטיים מתוך התכניות המאושרות החלות  1.

.בנווה וגמלא

מדידה מחדש ובמדויק של נווה וגמלא ובפרט את הגבולות  2.

.בין המגרשים

,  דיוק גבולות החלוקה בין המגרשים בהתאם לקיים בפועל3.

.תוך שמירה ככל הניתן על שטח המגרש



תהליך התכנית

גיבוש  
התכנית

הגשת 

התכנית  

לוועדה  
המקומית

דיון הוועדה  

המקומית  

והחלטה  

להפקדה

הפקדה

תקופת הפקדה   
יום60

מתן תוקף

אישור

דיון בהתנגדויות

לא הוגשו  
התנגדויות

אנחנו  
כאן



מטרות התכנית

.דיוק גבולות המגרשים1.

.טיוב זכויות הבניה2.

.הגדלת זכויות בניה במגרשים למבנים ומוסדות ציבור3.

.אפשרות לפיצול מגרשים משותפים4.

.נווה-ד "תוספת יח5.

.נספח חניה-תנועה וחניה 6.



קיימים אי דיוקים בין המגרשים בתכניות המאושרות לבין  •

.חלוקת המגרשים שנעשתה בשטח

.או למכור את הנכסים/מצב זה מקשה על הדיירים לקנות ו•

גבולות המגרשים המוצעים יותאמו ככל הניתן לקיים  •

בכפוף לתיקונים תכנוניים סבירים  , (גדרות וקירות)בפועל 

תוך שמירה מקסימלית על שטחי  , גבולות" יישור"כגון 

.המגרשים המאושרים

דיוק גבולות המגרשים. 1



דיוק גבולות המגרשים. 1

קיימים נתונים  , לחלק מהמגרשים, בחלק מהרובעים•

.זמינים לגבי חוזי רשות מקרקעי ישראל והיתרי בניה

ברובעים נווה וגמלא לא קיימים נתונים  –למיטב ידיעתנו •

.אלו

יש להעביר , אם בידיכם חוזה עם רשות מקרקעי ישראל•

.עותק למחלקת הנדסה בהקדם האפשרי



דוגמה-דיוק גבולות המגרשים . 1

מצב מוצע מצב מאושר



דוגמה-דיוק גבולות המגרשים . 1

מצב מוצע מצב מאושר



דוגמא-דיוק גבולות המגרשים . 1



דוגמא-דיוק גבולות המגרשים . 1



דיוק גבולות המגרשים. 1

גדרות ואלמנטים מבונים החורגים מתחום המגרש  , מבנים•

.המוצע יסומנו להריסה

כל בעל , לקראת הפקדת התכנית, עם התקדמות התכנון•

מגרש יקבל מכתב מהמועצה המקומית עם תרשים המגרש  

.בבעלותו והיקף שטח המגרש כפי שנקבע בתכנית המוצעת



דיוק גבולות המגרשים. 1

.תרשים זה יהיה זמין לצפייה גם באתר המועצה•

להסתייג ולהציג מידע  , יהיה באפשרות בעלי המגרש לבדוק•

על מנת שניתן יהיה לבחון  , ככל שמצוי אצלם, עדכני יותר

באמצעות פנייה ישירה לאגף )את עדכון התכנון בהתאמה 

(.הנדסה במועצה



מונחים חשובים–טיוב זכויות הבניה . 2

:זכויות בניה1.

נמדד  . השטח המותר לבניה בתחום המגרש
.  ר או באחוזים משטח המגרש"במ

זכויות הבניה מבחינות בין שטח בניה עיקרי  
.לשטח שירות

.היתר הבניה חייב להיות תואם לזכויות הבניה

:תכסית2.

.  י בינוי"מידת כיסוי שטח המגרש ע

השטח המרבי אשר מותר לבנות בקומת  

.הקרקע

זכויות הבניה

התכסית



:קווי הבניין3.

.המרחק מגבולות המגרש אשר רק מעבר לו מותר לבנות

המטרה של קו בנין היא למנוע בניית בניינים קרוב מדי לדרכים או  

.לשכנים

קווי הבניין

מונחים חשובים–טיוב זכויות הבניה . 2



טיוב זכויות הבניה. 2

.הקטנת קווי בנין•

.הגדלת התכסית המותרת•

.כולל מיגון, הסדרת זכויות הבניה•

.הגדלת זכויות הבניה בייעוד מבנים ומוסדות ציבור•

מבנים ומוסדות ציבור–הגדלת זכויות בניה . 3



אפשרות לפיצול מגרשים משותפים. 4

גדול ' הכוללים לעיתים מס, בנווה וגמלא מגרשים משותפים רבים•

.של יחידות דיור נפרדות

פירוק של המגרשים  בתכנית זו תושבים המעוניינים לכלול •

.המשותפים נדרשים להעביר מסמכים למחלקת הנדסה



אפשרות לפיצול מגרשים משותפים. 4

.התכנית תאפשר חלוקה עתידית של מגרשים משותפים•

שתעשה  , אין מניעה לביצוע חלוקה עתידית למגרשים משותפים•

.בתכנית נפרדת על חשבון התושבים



דו משפחתי, דוגמה–אפשרות לפיצול מגרשים משותפים . 4

:חשוב להבהיר•

במקרה של פירוק השותפות  

אינםהמגרשים שמתקבלים 

.זהים בשטחם

חלוקה אפשרית

ר"מ225

ר"מ220

ר"מ225

ר"מ200

ר"מ215

ר"מ220

ר"מ220

ר"מ195

נחליאלי' רח

:בנווה205-208מגרשים -לדוגמה

מגרש משותף  , (ד"יח2)בית דו משפחתי •

.דונם0.45-בשטח של כ

,  ד"יח1יכול להפוך לשני מגרשים של •

.ר כל מגרש"מ220-בשטח של כ



בנין משותף, דוגמה–אפשרות לפיצול מגרשים משותפים . 4

:חשוב להבהיר•

במקרה של פירוק השותפות  

אינםהמגרשים שמתקבלים 

.זהים בשטחם

חלוקה אפשרית

:בגמלא20מגרש -לדוגמה

שני בנינים משותפים מחוברים  •

מגרש משותף  , (כ"ד סה"יח12)

.דונם1-בשטח של כ

יכול להפוך לשני מגרשים  •

.ד למגרש"יח6משותפים של 



בית טורי, דוגמה–אפשרות לפיצול מגרשים משותפים . 4

:חשוב להבהיר•

במקרה של פירוק השותפות המגרשים  

.זהים בשטחםאינםשמתקבלים 

חלוקה אפשרית

דוכיפת' רח

אנפה' רח

ר"מ345

ר"מ265

ר"מ255

ר"מ260

ר"מ255

ר"מ260

ר"מ250

:בנווה219מגרש -לדוגמה

מגרש משותף בשטח של  . ד"יח7בית טורי של •

.דונם1.8-כ

בשטח של  , ד"יח1מגרשים של 7-יכול להפוך ל•

.ר כל מגרש"מ250-345



בית טורי, דוגמה–אפשרות לפיצול מגרשים משותפים . 4

:בגמלא38מגרש -לדוגמה

מגרש  . ד"יח16בית טורי של •

2.5-משותף בשטח של כ

.דונם

מגרשים של 16-יכול להפוך ל•

.ד"יח1

:חשוב להבהיר•

במקרה של פירוק השותפות  

אינםהמגרשים שמתקבלים 

.זהים בשטחם

חלוקה אפשרית



אפשרות לפיצול מגרשים משותפים. 4

פירוק של המגרשים המשותפים  בתכנית זו תושבים המעוניינים לכלול •

נדרשים להעביר למחלקת הנדסה בהקדם הסכמה בכתב של כל הדיירים  

.במגרש

עם קבלת מסמך זה יימסר לדיירים מידע לגבי הצעדים הנוספים עליהם  •

לבצע על מנת לכלול את החלוקה בתכנית זו ולוח הזמנים להשלמת התנאים  

(.י מודד מוסמך ונושאים נוספים"מדידת מחיצות פנימיות ע-בין השאר)



אפשרות לפיצול מגרשים משותפים. 4

צוות התכנון יכלול  , עם אישור מהנדסת המועצה למילוי התנאים והמדידה•

.את חלוקת מגרשים אלו בתכנית זו

על המבקש  –עלות המדידה ומילוי התנאים הנוספים –למען הסר ספק •

.ולא על יזמי התכנית



נווה-ד "תוספת יח. 5
בהתאם לתכנית הכוללנית ולתכניות  •

ד במסגרת "יח78המאושרות ניתן להוסיף 

.התכנית

ד חדשות במגרשים מאושרים  "תוספת יח•

.למגורים אשר לא מומשו עד היום

.במוקד העירוני של קצרין–מיקום •

כולל מסחר בקומת  , ד"מגוון סוגים של יח•

.הקרקע

.בינוי-פינוי-ניתן לשלב במסגרת בינוי•

אגמית' רח



נווה-ד "תוספת יח. 5

מצב מאושר מצב מוצע אפשרי

אגמית' רח אגמית' רח



בינוי אפשרי, נווה–ד "תוספת יח. 5

בית המועצה

גמלא

נווה

נווה

גמלא



נספח חניות–תנועה וחניה . 6

חניות  , התכנית תכלול נספח חניה•

.פרטיות וציבוריות

.הסדרת תקן החניה•

נספח התנועה של תכנית  -דוגמה•

.אפק



?מה היתרונות לתושב

בהתאם לקיים בפועל ולחוזה של התושב עם  , הסדרה של גבולות המגרשים1.

(.אם קיים)רשות מקרקעי ישראל 

ללא עלות תכנונית , אפשרות לפיצול מגרשים משותפים במסגרת התכנית2.

.לתושב

.המאפשרת רישום הבעלות על שם התושב( ר"תצ)הכנת תכנית לצרכי רישום 3.

.ותכסיתקווי בניין , הסדרת זכויות בניה4.

.הכנת התכנית במימון המדינה ללא עלות לתושב5.

.אבל לא עלות לתכנון, תהיינה עלויות קטנות נוספות בעת רישום המגרש



?מה על התושבים לעשות

ככל  , באפשרות בעלי המגרשים להציג מידע עדכני ומסמכים•

.על מנת שניתן יהיה לעדכן את התכנון בהתאמה, שמצויים

העברת הסכמה בכתב של כל  , בקשה לפיצול מגרשים משותפים•

.הדיירים ולאחר מכן השלמת מדידות ועמידה בתנאים הנוספים

או /י פניה בכתב ו"העברת מידע ובקשות לפיצול מגרשים יעשו ע•

.קביעת פגישה במחלקת ההנדסה של המועצה המקומית קצרין



פרטי קשר למסירת מידע ובקשות לפיצול מגרשים

plan@Qatzrin.muni.il

:ל למחלקת הנדסה"יש לשלוח דוא

פרטי קשר

mailto:plan@Qatzrin.muni.il


קצרין
רובעים גמלא ונווה 

זמן לשאלות ותגובות


