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 רקע

  ומועצה ישראל מקרקעי רשות ,והבינוי השיכון משרד
  הקצאות להסדרת תוכנית מקדמים קצרין מקומית

 .ובתרא אפק שכונות כולל בקצרין המגרשים
 המגרשים בין התאמה וחוסר דיוקים-אי קיימים ,כיום

  בשטח שנעשתה המגרשים חלוקת לבין הסטטוטוריים
  על מקשה זה מצב .ישראל מקרקעי רשות מול וההקצאות

   .הנכסים את למכור או/ו לקנות הדיירים

  בשטח הקיים הפיסי למצב החלוקה את תתאים התכנית
  רשות י"ע שנעשו ההקצאות על ,הניתן ככל ,שמירה תוך

   .ישראל מקרקעי
 

 :הקיימות הדיור יחידות מספר  אפק ברובע

 .אירוח יחידות 6 + 492   
 .משותף/בודד/טורי :הדיור יחידות סוג

 משותפים חיצוניים מקלטים :מיגון
 .דונם 16-כ :ירוקים שטחים

 דונם 16.4 -כ :ציבור למבני שטח

 
   :הדיור יחידות מספר בתרא ברובע

 א"יח 52 + (קטנות ד"יח 180 מתוכן) 694
 משותף/בודד/טורי :הדיור יחידות סוג

 הדירה בתחום פרטי מקלט או פרטי ד"ממ :מיגון

 'ד 16-כ :ירוקים שטחים
 'ד 16.4 -כ :ציבור למבני שטח

   ובתרא אפקתחומי רובעים :  1איור מס 

 מ"מתכננים בע. ב.א: מקור

  .התכנוני מהתהליך נפרד בלתי חלק הינו הציבור שיתוף תהליך
  להסביר אחד מצד ובא התכנון תהליך את מלווה השיתופי התהליך

  ,בהם להיוועץ שני ומצד בנייתה כדי תוך התוכנית את לתושבים
  תוכנית לבנות כדי זאת וכל הציבור של רצונות/ הצרכים את להבין

   .להסכמות ולהגיע ברובע הקיימים לתושבים ומותאמת מיטבית
 במהלך שנעשו מפגשים שני כוללים זה ח"בדו המסוכמים המפגשים

 .2020 ואוקטובר ספטמבר חודשים

 דונם 275 :התוכנית טח



          
 ברוך  -ר דפנה בן"ד -ודרך כיוון 

      קהילה  . סביבה . תכנון      

        

 המפגשיםמטרות 
 
  ומשמעות מטרות את לתושבים ולהסביר ליידע•

 .המתגבשת התוכנית

 הקשורים מרכזיים מושגים את לתושבים להסביר•
   .המתגבשת לתוכנית

 .התוכנית ונערכה בוצעה כיצד להסביר•
 .לתושבים המוצעת התוכנית את להציג•
  על להאיר/ולהעיר שאלות לשאול לתושבים לאפשר•

 .התוכנית
 

 שיווק ופרסום
 

 ,המועצה של פייסבוק דף באמצעות פורסמו המפגשים
  הודעת שליחת י"ע וכן  (משמאל מודעה) המקומי בעיתון

SMS מכל לערך תושבים 550 -כ של לטלפונים ישירות 

  וביום המיפגש לפני כשבוע נשלחו ההודעות . רובע
 .(שלוש- פעמיים) עצמו המיפגש

 
  'א ביום התקיים אפק רובע לתושבי המפגש•

1.10.2020   

   א ביום התקיים בתרא רובע לתושבי המפגש•
18.10.2020 

 
  תושבים 20 -כ השתתפו אפק רובע של במיפגש•

   .ותושבות

 תושבים 12 -כ השתתפו בתרא רובע במיפגש•
 ותושבות

 משתתפים
 קצרין המקומית המועצה ראש - אפרצב( דימי) דימיטרי•
 המועצה מהנדסת - רוצקי ליבקין אנה•
  -נוימן יבור ומוריה ארי בן שוהם 'ואדר קידר דני 'אדר•

  מ"בע מתכננים .ב.א ,התוכנית עורכי
 .ודרך כיוון ,ציבור שיתוף - ברוך בן דפנה ר"ד•
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 מתודולוגיה
 

  בצורה נעשו המפגשים שני ,בארץ הבריאותי המצב עקב
 ZOOMה מערכת בעזרת מקוונת

 המפגשים ומבנה דומה הייתה המתודולוגיה המפגשים בשני
 :כדלהלן היה

 
 המועצה ראש שנשא ודברים ברכות כלל- ראשון חלק

   .המקצועי הצוות והצגת

 
  הקשורים יסוד מושגי על כללי הסבר כלל- שני חלק

  הועבר זה חלק .התוכנית הצגת וכן מטרותיה על ,לתוכנית
  .(ב"מצ) במצגת ולווה התוכנית מעורכי אחד י"ע
 

  .לתוכנית הארות/והערות שאלות שאלת כלל- שלישי חלק
  תשובות נתן המקומית המועצה וצוות המקצועי הצוות

  מוצגים הדברים עיקרי .ותוכלל תועד זה חלק  .לתושבים
 .זה ח"דו בהמשך

 

 .זה ח"בדו וסוכמו תומצתו הוקלטו המפגשים
 

  הועלו נוספים רלוונטיים וחומרים סיכומו ,המיפגש מצגת
   .המועצה לאתר

  לשתף  וכן התוכנית על להעיר/להאיר התבקשו התושבים

  השותפות פירוק הליך להציע או/ו משלים מידע ולחלוק
  מיפגש אחרי  חוד במהלך להסכמה בכפוף במגרשיהם

   .בו השתתפו לא אם גם, התושבים

 בתראתמונה ממפגש רובע 
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 אפקרובע –שאלות ותשובות מרכזיות 
 

  מהתושבים שעלו הארות/ההערות ,השאלות תוכללו זה בחלק
  השאלות פרק עיקרי לתמלול מתייחס האמור .המיפגשים בשני

  שונה פרשנות תתכן ,מסוימים במקרים אולם במפגש והתשובות
 . המקומית הוועדה לעמדת בהתאם לאמור

 
 : המרכזיות והתשובות השאלות להלן

 

 ?אחד מגרש זה מה :שאלה
 

  .משפחתי דו בית לפעמים עומד אחד מגרש על ,כיום : תשובה
  יהיה ניתן ,המשותף במגרש הדיירים בין הסכמה ותהיה במידה
 .ר"בתצ השרישןפ כולל , זו בתוכנית המיגרש את לפצל

 
 ?מדידה צריכה אני האם ,להרחיב רוצה אני אם :שאלה

   .בניה להיתר מפורטת לתוכנית במדידה צורך יש :(אנה)תשובה
 

 ?עושים מה .במתחם היום כבר חניה מספקי אין :שאלה

  .חניה מקבצי לעשות וחושבים לעומק הנושא את בוחנים :תשובה
 .בטיפול הנושא

 
  לשתי הדרישה את יורידו חניה מקבצי כשיוסיפו האם :שאלה
 ?חניות

  .בבדיקה הנושא :תשובה
 

 
 

 
  ?עסק מהו :שאלה

  ר"מ 40 יש אם .עסק נחשבת אינה מהבית עבודה :תשובה
   .עסק זה נוספים עובדים ויש

 
 

 אפקתמונה ממפגש רובע 
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 ?עסק  הוא ילדים גן האם :שאלה

  ממוקמים להיות צריכים עקרוני באופן ילדים גני : תשובה
  בדירה להיות יכול לא ילדים 20 של גן .הרובע של הציבורי בשטח
  לבקש יש .בבית להיות יכול ילדים מעט עם משפחתון .פרטית
  הסכמות לקבל יש וכן משפחתון פתיחת לצורך חריג שימוש

 .(שכנים) מהסביבה

 
 ?היתר ללא בניה תאשר התוכנית האם :שאלה

  יהיה ניתן המגרש גבולות בתוך נעשתה הבניה אם :תשובה
  זו תוכנית .הבניה את ולהסדיר בדיעבד להיתר בקשה להגיש
 .היתר ללא לבנות יוכלו לא והלאה ומכאן סדר תעשה

 
  ומעודדים חוקית לא בניה מאשרים שאתם יתכן איך :שאלה

 ?זאת
 השנים לאורך .אופן בשום זאת מעודדים איננו :תשובה

  לקבל יכלו לא אנשים ולכן בקצרין מסודרת הייתה לא הפרצלציה

  היו לא כי זאת לעשות נאלצו אנשים .ביקשו אם גם היתרים
   .אחיד מצב לייצר  זו בתוכנית הכוונה .מסודרים דברים

 
 של במגרשים ר"מ 130מ יותר לבנות יהיה אפשר האם :שאלה

 ?ר"מ 400

  .המגרשים בכל התכסית של הגדלה מציעה התוכנית : תשובה
  ולהביא לבקש צורך יש .ליותר ההגדלה את לבדוק יהיה אפשר

 .הגדלה עוד מבקשים בו הספציפי המגרש של התוכנית את
 
  

 

  ובכלל ,ר"מ 140 מעל בית לכל חניות 2 חייבים האם :שאלה
  ואין קשות מאוד היום שכבר ברובע החניה בעיות יפתרו כיצד

  ?לתושבים חניה
  על לבית מגרש לכל חניות בשתי צורך יש החוק י"עפ : תשובה
   .שונות מסיבות כזה אינו המצב כרגע .הקרקע
 :דרכים בכמה לנושא פתרונות לתת מנסה הצוות

 200 שטח בתא להוסיף שמומלץ כמו ציבוריות חנויות תוספת .1

  .ברובע
  צמוד לבית חניות 2 נדרשות כיום .עצמם המגרשים בתוך2.

  להרחיב שירצה מי כל להבא  .אין במגרשים לרוב .קרקע
  .בנושא הדעת את לתת יצטרך

  את הסובבים ובכבישים המשולבות בדרכים חניות יצירת .3

 .הרובע
 

  אותם ויהפכו הגדולים התנועה איי את יצמצמו האם :שאלה
 ?לחניות

  ובדיוק המשולבות הדרכים של מדידה עושים אנו  :תשובה

 .החניה נושא לטובת הזה הנושא את בוחנים
 

 ?חירום לרכבי כניסה תתאפשר איך :שאלה
  לתת וכן מסודרות חניות לעשות מאמץ נעשה אנחנו :תשובה
  .המשולבות בדרכים בעיקר ,להיכנס חירום לרכב אפשרות

 לבד לתת יכול לא התכנון ,אבל .בעיה תהיה גדולות למשאיות
  המסומנים במקומות רק לחנות יצטרכו התושבים .הפתרון את
   .חירום לרכבי והמעבר הכניסות את לחסום ולא

________________________ 
  והתשובות השאלות פרק עיקרי לתמלול מתייחס האמור )*(

  לאמור שונה פרשנות תתכן ,מסוימים במקרים אולם ,במפגש
 . המקומית הוועדה לעמדת בהתאם

 
 

 

 )*(   בתראמרכזיות רובע שאלות ותשובות 
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  והגזם האשפה נקודות את להזיז אפשר האם :שאלה

   ?אחר למקום
  ע"שפ מחלקת י"ע נעשה האשפה נקודות מיקום : תשובה

  יתן התכנון זאת עם יחד  .בנושא אליהם לפנות ויש
  אחריות יש זה בנושא גם אך ,אשפה רכבי למעבר אפשרות

 .הכביש על אשפה לזרוק שלא לתושבים

 
 

  טורי בבניין שנמצאת בדירה שיפוץ לעשות כדי מדוע :שאלה
 עם גם אלא הצמודים מהשכנים רק לא אישור לבקש יש

 ?ממני שרחוקות נוספות דירות בעלי

ן :תשובה   .המגרש אותו על נמצאים המבנים ששני כיו
  לפצל לכם מציעה התוכנית אלה כגון סיבות בשביל בדיוק

 מי מכל אישור לבקש צורך יהיה לא אז .המגרשים את
 .מגרש אותו על שביתו

 

  
 

 
 ?משפחתי דו מגרש לפצל יהיה ניתן האם :שאלה

  שהשותפים ובתנאי לפיצול ניתנים המגרשים כל : תשובה
  ולקחת להבין יש זאת עם יחד .ביניהם להסכמה מגיעים
  זהים השטחים תמיד לא ,חלוקה שעושים שברגע בחשבון
   .(וכד המגרש צורת ,בינוי) שונות מסיבות בגודלם לחלוטין

 

 .מספיק לא בנין קו 'מ 3 פינתי בבית :שאלה
  ראשי לכביש כפונה יוגדר אחד צד פינתי בבית  :תשובה

  והשני רחב אחד .שונים מגרש קווי יוגדרו וכך למישני והשני
   .יותר מצומצם

 

 .ר"מ 30 לכ פלש השכן ,רשום ר"מ 550 של במגרש :שאלה
 ?עושים מה

  שמעידים המסמכים את לצוות מביאים ראשית :תשובה
  לכל אישית התייחסות ייתן הצוות .רישום/הרכישה על

  אינו בפלישות הטיפול .יביא שהציבור מסמך ולכל מגרש

 .התוכנית במסגרת
 

 ?אומר זה מה ,במינהל רישום לי יש אם :שאלה
  המידע .שונים מסמכים יש מהתושבים 40%-לכ :תשובה

  יש למשל .סדר בו לעשות והכוונה חלקי מאוד הצוות שבידי

  חייבים .אותן שבנה הקבלן שם על עדיין שרשומות חלקות
  הרחבות או/ו ומכירה קניה לטובת סדר בנושא לעשות
 .בעתיד

   בתראמרכזיות רובע שאלות ותשובות 


