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מטרות התכנית

.פיתוח הישוב תוך שמירה על אופיו הייחודי1.

,  תכנון צמיחת היישוב על פי הוראות אדריכליות לגודל מגרשים2.
.  ונפחיםתכסית, גבהים, קווי בנין, ד"מספר יח, אחוזי בניה

.קביעת שימושים למבני ציבור חדשים3.

.חלוקת המגרשים תוך הסדרת גישה לכל מגרש ומגרש4.

.הגדרת ואפיון כל דרך וכל כביש והסדרתו בהתאם לאפיונו5.

מתן פתרון לבעיות תנועה הקיימות ביישוב תוך פגיעה מינימאלית  6.
.בקניין הפרטי

.תנועת הולכי הרגל בישובהנגשת7.

שבע "כביש צידיחיבור נגיש ובטוח בין שני חלקי הישוב משני 8.
".האחיות

קביעת זכות  , "שבע האחיות"הגדרת אופייה ותכונותיה של דרך 9.
.דרך חדשה ויצירת דרך עם מיתון תנועה

בחינת ייתכנות שימושים נוספים מעבר למגורים בתוך תחומי  10.
.המגרשים

.לבעיות חניה בישובפיתרונותיצירת 11.

.הגדרת אלמנטים לשימור בישוב12.

.יצירת נספח נופי13.

דרכי פעולה להשגת המטרות

ניתוח האלמנטים האדריכליים והנופיים הקיימים והכנת נספח  1.
.עיצובי לישוב

ניתוח צרכי התושבים וניתוח  , ניתוח מצב הזכויות המאושר בישוב2.
.הנכונה לצמיחתו של הישובהנוסחאעד לקבלת , שמאי

ניתוח  , ניתוח המצב הקיים של שימושי הציבור והשטחים הפתוחים3.
צרכי הישוב ותושביו ובהתאם לכך תכנון התפתחות הישוב בהיבט 

.הציבורי

ותכנון מתאים  , בדיקת מקרי מבחן לסוגי מגרשים אופייניים4.
.שיאפשר גישה לכל המגרשים העתידיים

,  הבעיות, הצרכים הקיימים, בחינה לעומק של כל דרך וכל כביש5.
.מ שיעמוד בתקני התנועה"וטיפול בו ע

.פ צורך"והפקעה ע, בדיקת מצב סטטוטורי של הדרכים6.

ויצירת מעברים , טיפול במעברים להולכי רגל הקיימים השכונה7.
.  מ ליצור מערכת לתנועת הולכי רגל בטוחה ונגישה"ע, חדשים

,  "שבע האחיות"יצירת חציות בטוחות ונגישות בין שתי גדות כביש 8.
.בנקודות אסטרטגיות לישוב

הגדרת תכונותיה ואופייה  . בדיקת מצב סטטוטורי קיים של הדרך9.

.והתאמתה לכך, המתאימים של הדרך

בדיקת צרכי תושבי הישוב לעירוב שימושים בתוך תחומי  10.
.ברמה שאינה תפגע באופי הישוב ובתושביו, המגרשים

יצירת חניון ציבורי , הסדרת חניות פרטיות בתוך תחומי המגרש11.
.פתוח לשימוש התושבים ואורחיהם

מטרות התכנית ודרכי פעולה
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קרקע מוצעים לתכניתשימושי 

.שטחי בניה50%-26%-מ –2'מגורים א•

.דונם6.5-כ–מלונאות •

.דונם2.5-בית קפה כ, סופר מרקט–למסחר שטח •

.  דונם0.85-כ–מרכז ספורט •

.דונם2-כ–שטח למבני ציבור ומסחר יחד •

.דונם5-כ–פ ומגרש ספורט "שצ•

שמורת טבע•

.דונם2-כ–בית קברות •

.דרך מוצעת•

.דרך קיימת•

.דרך משולבת•

.או טיפול נופי/דרך ו•

.שבילים•

.רצועת תשתיות•
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פרצלציה וזכויות בניה
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.פיתוח הישוב תוך שמירה על אופיו הייחודי:  מטרה

:השאלות העולות מכך הן

?מהו גודל המגרש המינימאלי •

?ד יותרו לבניה בכל מגרש"כמה יח•

?מהו הנפח המרבי של בניית כל יחידה•

?מבנהתכסיתמה תהיה •

?מה יהיו קווי הבניין•

סוגיות לדיון



טיפולוגית מגרשים קיימים
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מגרשים173:כ"סה

ר"מ650עד 

ר"מ650-950

ר"מ950-1300

ר"מ1300-1500

ר"מ1500-1950

ומעלהר"מ1950

מגרשים 22

מגרשים70

מגרשים31

מגרשים14

מגרשים31

מגרשים16

ניתוח גדלי מגרשים קיימים
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כ"סה105י "לפי מ200י "לפי ממגרשים

בדיקת מצב אפסמגרשים
מגרשים

בדיקת מצב אפס
בדיקת מצב אפסמגרשים

6508X183X131111עד 

650-95068X1682X127070

950-130022X1229X2183140

1300-15007X177X2141421

1500-195020X24011X2223162

91662משתנה532Xמשתנה14Xומעלה1950

כ בדיקת מצב  "סה

אפס
19868266

עות מאושרות"ד מאושרות לפי תב"בדיקת יח" מצב אפס"

ד מאושרות בארזה"יח218+ ד במוצא עילית "יח266: כ"סה

ד"יח484:  כ"סה

ד לפי תכניות מאושרות"בדיקת מצב יח



הצעה להתפתחות הישוב

(שרות+ עיקרי )ר "מ250-תותר יחידת מגורים אחת בשטח של עדר"מ650מגרשים עד 

ר או בשני מבנים  "מ350ד במבנה אחד של "יח2יותרו ר    "מ650-950מגרשים בני 

ר"מ100ר והשנייה בגודל עד "מ250כאשר יחידה אחת בגודל 

ר "מ200בגודל יותרו שתי יחידת נפרדותר  "מ950-1300מגרשים בני 

ר"מ350-יחידות צמודות במבנה אחד בגודל עד2, או

תותר חלוקת המגרש לשני מגרשים. אר"מ1300-1500מגרשים בני 

בשני מבנים נפרדים  במידה והמגרש לא יפורצל יותרו שתי יחידות דיור. ב

.ר"מ250בשטח של עד 

ר"מ350במידה וייבנה מבנה אחד שטחו יהיה עד . ג

מגרשים לפי הפרמטרים שלעיל2-תותר חלוקת המגרש ל. אר"מ1500-1950מגרשים בני 

יחידות דיור בשני מבנים  3במידה והמגרש לא יפורצל יותרו . ב

(ר"מ350גודל מקסימאלי של מבנה עד )ר "מ500סך כל הבניה יהיה עד 

מגרשים לפי הפרמטרים שלעילX-תותר חלוקת המגרש ל. אר ומעלה"מ1950מגרשים בני 

יחידות דיור בשני מבנים  3במידה והמגרש לא יפורצל יותרו . ב

ר"מ350גודל מקסימלי של מבנה עד )ר "מ750סך כל הבניה יהיה עד 

הצעה להתפתחות הישובאדריכליםמגן-כהן



מספר מגרשים לאחר  כמות מגרשים מצב קייםסוג מגרש

חלוקה

65011עד  X 111

650-95070 X 2140

950-130031 X 262

1300-150014 X 228

1500-195031 X 393

74פ גודל המגרש"עומעלה1950

408כ"סה

הצעה להתפתחות הישוב

ד"יח626-כ"סה. ד מאושרות בארזה"יח218+ ד במוצא עילית "יח408מוצעות , לסיכום

"ממצב אפס"ד "יח142תוספת של 
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מצב קייםסוג מגרש

200. י.מ

מצב מוצע  105. י.מצב קיים מ

(מקסימאלי)
.  י.מ-דלתא ביחס ל

200

.  י.מ-דלתא ביחס ל

105

כ שטח  "סה

ר"בניה במ

שטח בניה  ד"יח' מס

ר"במ

ד"יח' מס
שטח בניה  

ר"במ

שטח בניה  ד"יח' מס

ר"במ

כ שטח  "סהד"יח' מס

ר"בניה במ

ד"יח' מס

אין שינוי100+ אין שינוי100+ 650150115012501עד 

650-950150115013502 +200+1 +200+1

אין שינוי250+ 250+1+ 950-1300150115024002

1300-1500150130025002 +350+1 +200
אין שינוי

1500-1950300230025003 +200+1 +200
+1

ומעלה1950
,ר"מ150ד של "יח

750לכל מגרש של 

ר"מ

ר"מ150ד של "יח

750לכל מגרש של 
ר"מ

ד של "יח

ר"מ250

650לכל 
ר"מ

יחושב  

לפי 

חלקה 

וחלקה

יחושב לפי גודל 

מגרש

יחושב לפי גודל 

מגרש

השוואה בין התפתחות במצב קיים ובין התפתחות במצב מוצע

אדריכליםמגן-כהן
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ומוצעשימושי ציבור קיים דרוש 

קיים  השימוש

במוצא 
דונם קרקע

קיים  

בארזה
דונם קרקע

מוצע  

בתכנית
דונם

כ"סה

דונם

3.5289.741.2פ"שצ

צ"שב
קהילה+חינוך

4.315.510.8

3.53.5--מסחר

6.56.5--מלונאות

(כללי)דרוש 

דונם

12.5

9

-

-

:נתונים כלליים

.ד"יח626–( עתידי)ד דיור "יח' מס-
.2,504תושבים ' מס-



מצב זכות הדרך מול גדרות קיימותאדריכליםמגן-כהן



סקר בעלויותאדריכליםמגן-כהן


