
מפגש תושבים

אפקקצרין    רובע 
תכנית מיוזמת המועצה המקומית קצרין
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|

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

16:1016:2016:4517:30

תכנית המפגש

הצגת עיקרי  
התכנית  
המוצעת

סיכום וסיום שאלות
והבהרות

ברכות ראש  
המועצה  
המקומית

16:00

אפקקצרין    רובע  |



התוכניתאתכלליבאופןיתארהמפגש
פרטניבאופןולאועקרונותיההמוצעת

?   למה באים

להקשיב
לדעת

להכיר

ן להבי
ללמוד

לשאול

!להשפיע להשתתף
להתעדכן

, ,
, ,

, ,

אפקקצרין    רובע  |



ןמקומיתמועצה קצרי
המועצהראש–אפרצב(דימי)דימיטרי

המועצהמהנדסת-רוצקיליבקיןאנה'אדר

נוימשרד ןהבי כו והשי
והשיכוןהבינוימשרד–ברנסרות'אדר

ןצוות ו המקצועיהתכנ
מתכננים.ב.א,התכניתעורכי–אריבןשוהם'ואדרקידרדני'אדר

מתכננים.ב.א,התכנוןצוות–נוימן-יבורמוריה,פישרלילי'אדר

מדידות–שלומידובי

וחניותכבישים,תנועה–דאודמנאל

ודרךכיוון–ציבורשיתוףיועצת-ברוךבןדפנהר"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"עבתשריט

.וכמה אפשר לבנות בו

מונחים חשובים



:בניהזכויות . 3
. ר"במנמדד . השטח המותר לבניה בתחום 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 בקומת הקרקע

'קומה א

קומת קרקע

התכסית

מונחים חשובים



: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

{
יום60

(מפרסום)

○ ←••
○

←←

←

אישור

ועדה עצמאית 

↓

הגשת  
התכנית  
לוועדה 
המקומית

○

תהליך התכנית



.קצריןהמקומיתוהמועצהוהשיכוןהבינוימשרדביוזמתפרויקט

השכונותלחמשורישומיתסטטוטוריתהסדרה:ראשיתמטרה

.הוותיקבישוב

מאוכלסיםוהמגרשיםמאושרותתכניותקיימותהוותיקותלשכונות

קיימת,המגרשיםשלהמוחלטרובםעבור,אולם,רבותשניםמזה

.בפועלהקייםלמצבאלובתכניותהמגרשיםגבולותביןהתאמה-אי

.המגרשיםכללשלמסודרקנייןרישוםנערךלאמעולם,בנוסף

הגדלתי"עבפועלהקייםלמצבהתכנוןהתאמת:משניתמטרה

.(האפשרבמידת)בנייןקוויוהקטנתתכסית

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



אפק

בתרא

גמלא

קדמה

נווה



גבולות הרובעים הוותיקים



תצלום אויר
אפקרובע Iקצרין



באתר הוועדה מקומית ותכנון ובנייהג"ממי "עפ* 

דונם244:התוכניתשטח

נקודתיות+ 134/במ/ג: תכנית מאושרת

א"יח6+ 492: מספר יחידות הדיור

משותף/בודד/טורי: סוג יחידות הדיור

מקלטים חיצוניים משותפים: מיגון

'ד16-כ: שטחים ירוקים

'ד16.4-כ: שטח למבני ציבור

אפקרובע Iקצרין
? מה למדנו

כרטיס רובע



מצב מאושר
בתכנית הכוללנית3מתחם 

(1992)134/במ/ג: תכנית ראשית

.נוספותתכניות נקודתיות ' מס

התכנית אינה פוגעת  : חשוב לציין

בתכניות נקודתיות אשר הקטינו  

.קווי בנין

+

אפקרובע Iקצרין



?מה למדנו
סוגי יחידות דיור



?מה למדנו
גודל יחידות דיור



ואספנו נתונים רלוונטיים מתוך  , בדקנו את המיפוי הקיים1)

.החלות על כל שטח השכונהתכניות המאושרותה

את כלל השכונה ובפרט את ובמדויקמדדנו מחדש 2)

.הגבולות בין המגרשים

החלוקה בין המגרשים בהתאם לקיים  דייקנו את גבולות 3)

.המגרשככל הניתן על שטח , תוך שמירה, בפועל

ניסחנו הוראות לתכנית המאפשרות הסדרת הקיים  4)

.והמשך פיתוח השכונה

?מה עשינו



בהתאם לקיים בפועל ולחוזה , הסדרה של גבולות המגרשים1)

.של התושב עם רשות מקרקעי ישראל

המאפשרת רישום הבעלות ( ר"תצ)רישום הכנת תכנית לצורכי 2)

.על שם התושב

שטח  , מתן גמישות להסדרת זכויות הבנייה לנושא קווי בנין3)

בהתאם  , המותרת לבניה בתחום המגרשותכסיתשרות /עיקרי

.לקיים בפועל

תוספת חניות ציבוריות במענה לצורכי החניה4)

(בלבדמסויימותד "חל על יח)אפשרות לפיצול יחידות הדיור 5)

אפשרות לפירוק שותפות באמצעות חלוקת מגרשים משותפים 6)

.תכנית במימון המדינה ללא עלות לתושב7)

|

?תושבהמה מרוויח 



אפקרובע Iקצרין
עקרונות התכנון המפורט

תוספת זכויות בניה|2

דיוק גבולות המגרשים|1

קווי בנין|3

תכסית|4

חריגות בניה|5

חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות|6

תוספת יחידות דיור|7

הוספת שימושים ביעוד מגורים|8



,בניהוהיתריי"רמחוזילגביזמיניםנתוניםקיימיםלאאפקלשכונת•

.בשטחלקייםבהתאםיעשההמגרשיםגבולותשדיוקהוגדר,כןעל

,(וקירותגדרות)בפועללקייםהותאמוהמוצעיםהמגרשיםגבולות•

.גבולות"יישור"כגוןסביריםתכנונייםלתיקוניםבכפוף

המגרשמתחוםהחורגיםמבוניםאלמנטיםאו/וגדרותאו/ומבנים•

להריסהיסומנוהמוצע

המגרשתרשיםבוהמקומיתמהמועצהמכתביקבלמגרשבעל•

התכניתבמסגרתשנקבעכפיהמגרששטחוהיקףבבעלותו

.(המועצהבאתרגםלצפייהזמיןיהיהזהתרשים)המוצעת

,יותרעדכנימידעולהציגלהסתייג,לבדוקהמגרשבעלבאפשרות•

בהתאמההתכנוןלעדכןיהיהשניתןמנתעל,אצלושמצויככל

.(במועצההנדסהלאגףישירהפנייהבאמצעות)

עקרונות התכנון המפורט
דיוק גבולות המגרשים|1



מאושרמצב מצב מוצע

עקרונות התכנון המפורט
דיוק גבולות המגרשים|1



.(משותפים)ציבורייםמקלטיםהינוהקייםהמיגוןפתרוןאפקבשכונת

,המגרשבתחוםמיגוןפתרונותלצורךבניהזכויותתוספתנדרשת

:(ד"ממהקמת)מיגוןעבור,המשותפיםלמגרשים

עקרונות התכנון המפורט
תוספת זכויות בניה|2

ורקאך(שירותשטח)ר"מ25שלתוספתתותר,אלולזכויותבנוסף

.המרחביותלהנחיותבהתאםקדמיבניןבקוחניהלקירוי



כביש ראשי כביש ראשי

56

35

33 3 3

:מצב מאושר :מצב מוצע

עקרונות התכנון המפורט
כללי–קווי בניין |3

.הרובעהמאושרים בכל רחבי הבניין מקווי קיימות חריגות בניה 

:אחוריים ולאורך כבישים ראשייםהבניין מוצע להקטין קווי 



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
מגרשים פינתיים–קווי בניין |3



ד  "ממ/ מחסן / לחניה ' מ0הועדה המקומית תוכל לאפשר קו בנין 

(.בתנאים מסוימים)

כביש ראשי כביש ראשי

56

35

33 3 3

מצב מאושר מצב מוצע

מחסן מחסן

ד"ממד"ממ

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



:הדרושה עבור מיגוןמוצע להגדיל את התכסית בהתאם לתוספת 

עקרונות התכנון המפורט
תכסית|4



כביש כביש

מצב מאושר מצב מוצע

שטח מותר  

קומת  

:קרקע

.ר"מ125

שטח מותר  

קומת  

:קרקע

.ר"מ145

עקרונות התכנון המפורט
תכסית|4



קווישללהסדרהאופציההמקומיתלוועדהמאפשרתהתכנית•

מופיעהואשרהתכניתאישורערבהקיימתבבניהותכסיתבנין

.התכניתבתשריט

והתכסיתהבניןקווי–מחדשובניההריסהאו/ובניהתוספתכל•

.זותכניתלפייהיו

עקרונות התכנון המפורט
חריגות בניה|5



-משותפיםבתיםהינם(מבנים6למעט)ברובעהמבניםרוב

.למגרשד"יח6-ולמגרשד"יח4,למגרשד"יח2

במקום)ר"מ200שלמינימלימגרשגודלמציעההתכנית•

שלעתידיתחלוקהלאפשרמנתעל(ר"מ800/1,200

.המשותפיםהמגרשים

המגרשיםשלחלוקהעצמהבתכניתלאפשרניתן•

-(רישוםלצורכיתכנית)ר"תצהכנתכולל,המשותפים

.*במגרשהדייריםכללביןלהסכמהבכפוף

.ל"הנהחלוקה-לתתהסכמהלהגשתיום30שלתקופהתתאפשר*

עקרונות התכנון המפורט
חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות|6



עקרונות התכנון המפורט
חלוקת מגרשים משותפים ופירוק שותפות|6

ד"יח4
ד"יח6

2
ד"יח

2
ד"יח

2
ד"יח

2
ד"יח

מאושרמצב מצב תכנוני אפשרי

ר"מ1,200/ 800/ 650מגרשים של  ר"מ200-מגרשים של כ



לא תתאפשרבשכונה זו , בשל הצפיפות הקיימת והיעדר מגרשים פנויים

:אלו בלבדבמקרים למעט , ד"תוספת יח

 למגרשאחת ד "בהם יחמגרשים 6-דירות בפיצול.

 מהמותרד "יחבהם נבנו לפי היתר יותר המגרשים הסדרת.

עקרונות התכנון המפורט
תוספת יחידות דיור|7



יחידות  במגרשים חד משפחתיים שימושים של התכנית מאפשרת •

.ר"מ40משרד מקצועות חופשיים בשטח של אירוח או 

.מגרשים6על מדובר אפקברובע 

עסק  /משרדשילוב משפחתיים -חדשאינם ניתן לאפשר גם במגרשים •

ר על בסיס זכויות הבניה ובתנאי  "מ40בתוך הבית בהיקף של עד 

.חניות לרכב בתחום המגרש2שיש לפחות 

עקרונות התכנון המפורט
הוספת שימושים ביעוד מגורים|8



?מה עשינו
דוגמה

מחסן

מחסן

תכסית
ר"מ125

מגרש מאושר

ר"מ~650
(מותרת סטיה± )

שטח בניה
ר"מ130

מחסן

מחסן

תכסית
ר"מ145

שטח בניה
ר"מ160

ר"מ~650

מגרש מוצע



מאושרמצב  מוצעמצב 



כפיהמגרששטחוהיקףשבבעלותכםהמגרשתרשיםאתלבדוק•

י"עאליכםישלחהתרשים).המוצעתהתכניתבמסגרתשנקבע

.(המועצהבאתרגםלצפייהזמיןויהיההמועצה

ככל,ומסמכיםעדכנימידעלהציגהמגרשבעלבאפשרות•

.בהתאמההתכנוןאתלעדכןיהיהשניתןמנתעל,שמצויים

30במהלךתעשההמגרשיםבנתוניעידכונים/לשינוייםפניה•

בנובמבר1ועד2020באוקטובר1-מכלומר,הבאיםהימים

2020.

או/ובכתבפניהי"עיעשוהנתוניםעלערעור/המבוקשיםהשינויים•

.קצריןהמקומיתהמועצהשלההנדסהבמחלקתפגישהקביעת

?צריכים לעשות/ מה אתם יכולים 



זמן לשאלות ותגובות

תשובות יינתנו באופן כללי ולא פרטני

אפקקצרין    רובע  |


