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 איתי שחורי
ר עמותת תיירות חבל  "יו

 מודיעין

 מירב לזר
מנהלת עמותת תיירות 

 חבל מודיעין

 ריינהורןיוני 
 ר הוועדה החקלאית"יו

 נציגי יישובים

 נופך

 רינתיה

 שילת

 נחלים

 גופים ממשלתיים

 משרד התשתיות

 משרד החקלאות

 ג"רט

 משרד התיירות

 ל"קק

 רשות ניקוז ירקון

 משרד הכלכלה

 רשות שדות התעופה

 משרד הבינוי והשיכון

 נציגי יישובים

 אחיסמך

 בארות יצחק

 בית עריף

 בן שמן

 בני עטרות

 ברקת

 ח"גבעת כ

 גמזו

 גנתון

 טירת יהודה

 כפר דניאל

 כפר טרומן

 כפר רות

 כרם בן שמן

 לפיד

 בית נחמיה

 חדיד

 מבוא מודיעים

 מזור

 אגף חקלאות – י"רמ

 מחוז מרכז – י"רמ

 רשות ניקוז ירקון
 

 ן"תש

 נתיבי גז טבעי

 חברת החשמל

 משרד התחבורה

 משרד האוצר  
 התכנון מינהל



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תהליך העבודה
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 21/3 מ"בתמתחום המועצה 
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 אחיסמך

 ברקת

 חדיד

 כרם בן שמן

 נחלים

 מזור

 רינתיה
 בארות יצחק

 נופך

 כפר דניאל
 גמזו

 מודיעיםמבוא 

 כפר רות

 לפיד שילת

 בן שמן נ"כ

 שטח

 דונם

 תושבים

22,800 
 ישובים

24 

 קו כחול לתכנית

128,700 

 'קמ 9

 'קמ 16



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 התייחסויות וסיכום

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 שימושים במרחב התכנון



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי הדיון

 מבנה המושב1.

 מטרות התוכנית2.

 ייעודים3.

 תכליות ושימושים4.

 אזורי רגישות5.
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 חקלאות -מטרות התכנית 

הסדרת הקמת מבנים  , הסדרת ייעודי קרקע ושימושים חקלאיים•

למען הבטחת המשך פעילות  , חקלאיים בהיתר ובתוכניות מפורטות

תוך שמירה על שטחים  . חקלאית ובהתאם לעקרונות פיתוח בר קיימא

 .21/3 מ"ותמ 35א "פתוחים בהתאם להוראות תמ

ובשימושים  קביעת כללים ויצירת כלים למניעת פגיעה באיכות חיים •

תוך יצירת מערכת כללים בדבר , רגישים המשיקים לפעילות החקלאית
 'סוג בניה וכד, ממדים, מרחקים

והתאמת הבנייה  קביעת כללים בדבר מיקומם של מבנים חקלאיים •

וטרינרית ואת איכות  -לתקנים ונהלים הבאים להבטיח בטיחות ביולוגית

 .התוצרת החקלאית בהתאמה לסטנדרטים בינלאומיים ובשוק המקומי

ברצף השטחים  , קביעת כללים ויצירת כלים למניעת פגיעה בנוף•

 .הפתוחים ובאיכות הסביבה העשויים להיווצר עקב שימושים חקלאיים
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 
 

 חקלאות
 ג, חלקות ב

 חלקות א

 חלקת מגורים

 מבני ציבור

 פ"שצ מבני משק

 תפרוסת ייעודים במושב
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 'חלקה א –חקלאי בנחלה ייעוד 1.

 בישובים שיתופיים –ייעוד למבני משק יישובי 2.

 'ג-ו' חלקות ב -נוף כפרי פתוח / ייעוד חקלאי 3.

 ברמת המועצה -ייעוד לתעשייה חקלאית 4.

 נושאים נוספים5.

 תפרוסת ייעודים חקלאיים

 :ההמלצות המובאות בזאת מתבססות על

,  רשות ניקוז ירקון, י"רמ, החקלאותמשרד  :ודיוניםפגישות 

 ועדה חקלאית חבל מודיעין

משרד  , מסמך מדיניות לתכנון מבנים חקלאיים :מסמכים

; 1316 י"רמהחלטת ; 21904/ג תוכנית; החקלאות

 .1000/גז; 307/מח
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אחוז  תכנון נדרש שימוש

 תכסית

שטח 

 (ר"מ) מירבי

גובה 

 ('מ) מירבי

 הערות

,  מבנה רשת

 בתי צמיחה

 8 75% לא נדרש

 6.6 75% היתר חממה

 8 2,000 30% היתר בית אריזה

 8 750 היתר בית קירור

 6.6 200 היתר מחסן חקלאי

 6.6 500 היתר סככה חקלאית

לפי הנחיות מסמך המדיניות   3 60 היתר משרד

 1316והחלטה 

לפי הנחיות מסמך המדיניות   3 90 היתר מגורי עובדים

 1000/ותוכנית גז

 'חלקות א –תכליות ושימושים . 1

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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תכנון   שימוש

 נדרש

אחוז 

 תכסית

שטח 

 מירבי

גובה 

 מירבי

 הערות

 2,000 60% היתר דיר צאן

 10,000 80% היתר רפת

 10,000 50% היתר מפטמה

 2,000 50% היתר אורווה

/ גידול אצות / מקורות / כולל בריכות דגים פתוחות  2,000 75% היתר חקלאות מים

 .  עור קווצי/ סרטנים 

 800 היתר כלביה/פינת חי

 ח"אחוז משטח מבנה בע, לשימוש עצמי 10% היתר מרכז מזון

מבנים לעיבוד  

 ראשוני

לפי הנחיות  . מחלבה, מכון רדייה, בית בד, כולל יקב 350 היתר

 1316מסמך המדיניות והחלטה 

 מעובדת, כולל חנות לממכר תוצרת חקלאית טרייה 150 היתר מרכז מבקרים

 השארת זכות מעבר, רשת כלונסאות: גידור קל 1.5 גידור

 'חלקות א –תכליות ושימושים . 1

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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תכנון   שימוש

 נדרש

אחוז 

 תכסית

שטח 

 מירבי

גובה 

 מירבי

 הערות

בתי / בית רשת 

 צמיחה
75% 

 15,000 80% היתר רפת

 15,000 50% היתר מפטמה

 2,000 50% היתר אורווה

/ גידול אצות / מקורות / כולל בריכות דגים פתוחות  2,000 75% היתר חקלאות מים

 .  עור קווצי/ סרטנים 

 1,000 50% היתר מבנה פטריות

 800 היתר כלביה/פינת חי

 ח"אחוז משטח מבנה בע, לשימוש עצמי 10% היתר מרכז מזון

מבנים לעיבוד 

 ראשוני
 מחלבה, מכון רדייה, בית בד, כולל יקב 550 היתר

 מעובדת, כולל חנות לממכר תוצרת חקלאית טרייה 250 היתר מרכז מבקרים

 השארת זכות מעבר, רשת כלונסאות: גידור קל 1.5 גידור

 מבני משק –תכליות ושימושים . 2

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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 כפרינוף  –תכליות ושימושים . 3

 תפרוסת ייעודים חקלאיים

 :אזורי רגישות

 
 יערות, גנים לאומיים, שמורות טבע – א

 
 רצועות נחל, שמורות נוף – ב

 
אזור ברגישות נופית סביבתית   – ג

 35א "גבוהה לפי תמ

 
 שטח חקלאי פתוח – ד

 
 אזור פיתוח כפרי, חלקות א – ה

 (ג-חלקות ב)פתוח 
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אזור  

 רגישות

 הערות   מבנים בעלי חיים גידולי צמחים ייעוד

,  שמורות טבע א

 יערות, גנים

מלבד חקלאות  רעיה ללא גידול צמחי

רעיה לפי . קיימת

 307/הנחיות מח

גידול צמחי ללא   אזורי נחל ב

 מבנים

ללא בעלי  

 חיים

השארת רצועה   ללא מבנים

מצדי ' מ 25ברוחב 

.  הנחל ללא גידור

 מלבד בחלקות א

רעיה לפי הנחיות   רעיה מותר בתי רשת רגישות נופית ג

 307/מח

נוף כפרי  ד

 פתוח

מותר בתי  

 חממות, רשת

מכלאת  , לול

 הסגר

רק מבני  

 ח"בע

לפי הנחיות מסמך  

המדיניות של משרד  

 307/מח, החקלאות

 ראה חלקות א חלקות א ה

 (ג-חלקות ב)נוף כפרי פתוח  –תכליות ושימושים . 3

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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תכנון   שימוש

 נדרש

אחוז 

 תכסית

שטח 

 מירבי

גובה 

 מירבי

 הערות

/  בית רשת 

 בתי צמיחה

75% 

,  לפי הנחיות מסמך המדיניות של משרד החקלאות 1,500 50% היתר לול

 307/מח

,  לפי הנחיות מסמך המדיניות של משרד החקלאות 1,000 50% היתר מכלאת הסגר

 307/מח

 השארת זכות מעבר, כלונסאות, רשת: גידור קל 1.5 גידור

 (ג-חלקות ב)נוף כפרי פתוח  –תכליות ושימושים . 3

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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 :חלופות מיקום

 סיטי   לאירפורטדופן ומצפון צמוד •

 ן  "צמוד דופן לפארק חמ•

 'דבתחום אזור רגישות •

 :  שימושים

מחסני תוצרת  / בתי אריזה •

 חקלאית גדולים

 לולים גדולים•

 מרכז מזון מורכב•

 אתר פסולת חקלאית•

 

 

 

 

 סיטי  אירפורט

 ן"פארק חמ

 אזור תעשייה חקלאית  –תכליות ושימושים . 4

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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 חקלאית ת"לאפרוגרמה עקרונית 

 'ד 15-12מגרשים של  4-3•

 'ד 8-6מגרשים של  8•

 'ד 2.5מגרשים של  15-12•

 המגרשים יהיו ניתנים לאיחוד במידת הצורך

למבני ציבור ' ד 5מגרש של  1•
 וניהול

 (לרבות בריכת מים לכיבוי)למתקני תשתית ' ד 10•

שטח לכבישים ומעברים •
בטיחותיים למעבר הולכי רגל  

 ותנועת משאיות גדולות

 'ד 160-כ ת"לאכ שטח מרבי "סה•
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 ן"פארק חמ

 אזור תעשייה חקלאית  –תכליות ושימושים . 4

 תפרוסת ייעודים חקלאיים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

רשות הניקוז אינה מתנגדת להקמת  

 :מאגרי צד בתנאים ובהנחיות הבאות

 .הנחלכמאגרי צד מחוץ לערוץ יוקמו •

מים רק לאחר הבטחת זרימת  יקבלו •

 .בנחל שיטפוניתבסיס 

כדי שחלק  , חלקית מדופניםיהיו •

תהום  יחלחלו למי מהמים האגורים 

בעונה  פעמי -רבויאפשרו שימוש 

 .כמאגרי השהייה

 

 

 

 

 

 

 לכידת שיטפונות –מקורות מים לחקלאות 

 נושאים נוספים. 5

 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 :אתרים לפסולת חקלאית

,  פרש רפתות ובעלי חיים1.

 דונם 5. קומפוסטציה

,  נילונים: פסולת פלסטיק2.

 דונם 3. צנרת השקיה

 

 

 

 

 

1 

2 
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 תפרוסת ייעודים חקלאיים
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 התייחסויות וסיכום

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 שימושים במרחב התכנון
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 נספח נופי| תכנית מתאר כוללנית חבל מודיעין 
 נוף ליאת קרנר' אדר| נוף טלי דינור ' אדר

 2017נובמבר 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 גיס-אקולו, נספח חקלאות

 
 .שמורות טבע ויערות -רצף ואיים של שטחים פתוחים 

 :  שימושים
 ,  שמירה על ערכי טבע ונוף-
 .פנאי ונופש-
 רעיית בקר וצאן  -
 זכות מעבר לציבור-

 שטח פתוח מוגן – 'אזור רגישות א



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 גיס-אקולו, נספח חקלאות

 'ג-'אזורי רגישות ב
או מלווה את /שטח חקלאי בעל רצף וגודל משמעותי ו

 .מסדרונות הנחלים
 :  שימושים

 ,  גידול צמחי ללא מבנים-
 ,  שטחים פתוחים טבעיים-
 ,  שבילי טיול ורכיבה על אופניים-
 ,  אתרי תצפית ומנוחה-
 , שמירה וטיפוח בית הגידול של הנחל-
 ,  טיפוח משארי שדות-
 ,  דרכי תחזוקה לנחל-
 .דרכים חקלאיות-
 זכות מעבר לציבור ולבעלי חיים-
 ח"יותר גידול בעלא -

 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

שטח  'מוצע להגדיר כ
בו מבנים  ', חקלאי מוגן

פריקים שאינם  
מעובדים במשך  

 שנתיים יחויבו בפירוק 

 גיס-אקולו, נספח חקלאות

 'גהוראות זהות לאזור רגישות 

 אזור חקלאי מיוחד



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

, שטח חקלאי צמוד דופן לבינוי קיים
שאינו מהווה כתם רציף בגודל משמעותי  

 .מבחינה חזותית
 :  שימושים

 , גידול צמחי מכל סוג-
 ,  ח"גידול וטיפול בע-
 , אתרי תצפית ומנוחה-
 , אופנייםושבילי הולכי רגל -
 .דרכים חקלאיות ודרכי תחזוקה-

 :הגובלות ברצועת נחל' חלקות א
מכתף הנחל  ' מ 25יותר גידור במרחק  -

 .או מדרך התחזוקה של הנחל

 גיס-אקולו, נספח חקלאות

 שטח חקלאי משקי - 'אזור רגישות ד

שיאפשרו  תכנית מפורטת תקבע הוראות 
מבני ייצור חקלאי  , הקמת מבני משק

איכות ורציפות   תוך שמירה על , וחממות
 .הכפריוהנוף הפתוח השטח 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 גימזושביל 

 שביל נטוף

 שביל
 בית עריף

 שבילי הולכי רגל ואופניים
 

עבור הולכי רגל  , קהל מושכיחיבור וקישור בין מוקדים •
תוך צמצום הפגיעה באופיו הפתוח של , ורוכבי אופניים

 .המרחב
 הנחיות נופיות

,  תכנון מערך השבילים ייעשה כחלק מתכנון מערכתי כולל•
תוך התחשבות  , ופעילויותעירוב שימושים שיאפשר 

בפעילות החקלאית והשתלבות במערך הדרכים הקיימות  
 .במרחב

או תכנית מקומית ייעודית לנושא  , תכנית מקומית לדרך•
תכלול הנחיות בנושא שילוב נתיב , שבילי אופניים במרחב

רחבות עצירה  )בהיבטים בטיחותיים ונופיים , אופניים בדרך
תוך השתלבות במערך  , (שילוט והכוונה, תצפיות, ומנוחה

למוקדי  , שבילי האופניים האזורי וקישורים למרקם הבנוי
 .עניין ולשטחים הפתוחים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 חזות
 .אשר אינם בוהקים ורוויים, (אפור, ירוק, חום)שימוש בגוונים כהים המתאימים לסביבה 

 (.מכוסי צמחיה" )ירוקים"שימוש בגגות 
 .חומרי הדברה וציוד קל יהיה מקורה ומוסתר מן העין, השטח לאחסון דשנים

 גינון ונטיעות
ברצועת הגינון . נטו' מ 2.0-מתכנון רצועת גינון בהיקף כל מתחם וברוחב שלא יקטן 

 'מ 7.0יישתלו שיחים ומטפסים מקומיים ויינטעו עצים מקומיים במרווחים של 
 .נטיעות בין מבנים לשבירת מסות הבינוי במבט מרחוק

 .י צמחיה"או חציבה ע/שיקום מדרונות עפר ו

 :הוראות בנושא נוף למבנים חקלאיים

 קביעת כללים לשימור וטיפוח הנוף החקלאי-
 יצירת כלים למניעת פגיעה בנוף-
 שילוב מערך שבילי הולכי רגל ואופניים-

 

 (חל על כל אזורי הרגישות)כללי 
 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

:  הוראות בנושא נוף למבנים חקלאיים
 'חל באזורי רגישות למעט חלקות א

 

 מורפולוגיה
 .שקעים ומפרצים טופוגרפיים מקומיים, הגבהות, עדיפות למיקום והסתרה בקפלי קרקע

 (ולא בניצב להם)עדיפות להפניה בהתאם לקווי הטופוגרפיה 
 שיפועים

  שגבהירוחב המבנה ובאופן / בהתאם לגודל, 20%-ממיקום בשטחים בעלי שיפוע קטן 
חלוקת המגרש למפלסים  , במקרה הצורך. והחציבה יהיו מצומצמים ככל הניתן התימוך

 .המותאמים לשיפועים
 נצפות

על פני מיקום לצד דרכים ארציות  , (מקומיות)דרכים משניות  לצידיהעדפה למיקום 
 .'מ 50 -ומדרך משנית כ' מ 150 -מרחק מינימאלי מדרך ראשית יהיה כ. ואזוריות

,  במבט ממקומות רבי צפייה( אינו בולט)העמדת המבנה באופן המשתלב בקו הרקיע 
 .ואינו מסתיר מבטים אל הנוף הנצפה

 .עדיפות למיקום צמוד דופן לשטחי פיתוח ותשתיות קיימות
 רגישות

 .תוך העדפה לריכוז מבנים, ככל הניתן, יש להימנע מפגיעה ברצף השטח הפתוח



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 הגשת נספח נופי לתכנית
חקלאי המוסב לבינוי  /הגשת תכנית מפורטת בשטח פתוח. 1

.  רשויי אדריכל נוף "שיוכן ע ופיתוח תכלול הכנת נספח נוף

הנספח הנופי יכלול את פריסת השטחים הציבוריים הפתוחים  

של אותה  הפרוגרמטיבהתאם לצרכי הציבור שנבחנו בנספח 

,  השרות להליכה ברגל רדיוסיהצגת , תכנון שלדי שלהם, תכנית

מעברים וטיילות והתייחסות למאפיינים , פירוט מערך שבילים

מאפייני , עצים לשימור, ערכי טבע ונוף, בין היתר)מיוחדים למקום 
 (.פיתוח וגינון

  
הגשת תכנית מפורטת למבנה חקלאי תכלול הכנת נספח  . 2

הנספח הנופי יוגש . רשויי אדריכל נוף "שיוכן ענוף ופיתוח 

לרשות הטבע והגנים ובשטח חקלאי , למשרד להגנת הסביבה

 :הנספח הנופי יכלול. לשם קבלת חוות דעתם, למשרד החקלאות

 
 
 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 הגשת נספח נופי לתכנית
 תיאור הסביבה. א

נחלים ותוואי  , טופוגרפיה, מ לפחות מסביב האתר"ק 2כולל  1:50,000 מ"בקנמיפוי רקע 

קרקע ותשתיות   יעודי, (כולל שבילי טיול ואופניים קיימים ומתוכננים)דרכים  , ישובים, ניקוז

מ "ק 2 -בו מסומן תחום האתר וכ 1:25,00 מ"בקנא צבעוני עדכני "תצ. קיימים ומתוכננים
 .לפחות סביבו

 .מעיינות ומשטר הניקוז, נחלים, תיאור הקרקע
ניתוח רגישות , ניתוח נצפות, ערכי טבע ונוף, צומח תכסית, תכונות נופיות כולל יחידות נוף

 .נופית
 חלופות. ב

 כולל הצגת מכלול השיקולים והחלופות לבחירת המיקום, הצגת חלופות תכנון
 תיאור התכנית המוצעת. ג

פתרון לעודפי  , מאזן עבודות עפר, תיאור מילולי וגראפי של עבודות ההקמה הנדרשות
 .תשתיות והעתקת תשתיות במידה ונדרש, דרכי גישה, תנוחות חתכים, עפר

 .מקרוב ומרחוק, תיאור וניתוח ההשפעה החזותית של התכנון המוצע
טיפול בשטחים  , נטיעות, סוללות: בין היתר)הצגת האמצעים להטמעת הפיתוח בנוף 

 (חומרי גמר, גידור, כלואים
 הנחיות לשילוב בהוראות התכנית. ד

 הנחיות לתכולת תכנית נוף ופיתוח שתוגש כחלק מהבקשה להיתר בניה
 (מאזן ופינוי עודפים)הנחיות לביצוע עבודות עפר 

 תאורה וכל האמצעים , גידור, קירות, גובה סוללות, עקרונות עיצוב כולל גינון ונטיעות
 למזעור השפעת התכנית מבחינה חזותית

 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 תשריט |נספח נופי  אדריכלים ומתכנני ערים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

כמות שצ"פים מס' נפשות

נדרשת )דונם(

לפי 3.5 נפשות/ 

יח"ד

לפי 7 מ"ר/ נפש

30010507.47-0.4בית נחמיה

35812538.8123114.2ברקת

517.2 ד' שפ"פ30010507.424.5בן שמן )מושב(

4231480.510.43322.6נחלים

3531235.58.63122.4גבעת כ"ח

31210927.60גנתון

17 ד' מרכז 

ספורט + 36 ד' 

שפ"פ

-7.6

30010507.44436.7רינתיה

1446.4 ד' שפ"פ31010857.654חדיד

36012608.833טירת יהודה
17.5 ד' שטח 

ספורט
24.2

30010507.40-7.4כפר דניאל

0.521.1 ד' שפ"פ129451.53.224.3נופך

35012258.631.4בית עריף
7 ד' ספורט + 

8.3 ד' שפ"פ
22.8

50.76.9 ד' שפ"פ35012258.615.5מזור

15-6.3 ד' שפ"פ30010507.41.1אחיסמך

31811137.849.3גמזו

22.3 ד' מתקני 

ספורט + 9.8 

שמורת נוף ויעור 

+ 19.8 ד' שפ"פ

41.5

1242.6 ד' שפ"פ30010507.449.9כפר טרומן

33811838.312.9בני עטרות
11 ד' שפ"פ + 

23 ד' אזור ספורט
4.6

30010507.443.3שילת

39.4 ד' אזור 

ספורט + 201.5 

ד' שפ"פ

36.0

6.7-8.6 ד' שפ"פ35012258.60בארות יצחק

554193913.669.555.9לפיד

2247845.561.956.4מבוא מודיעים

1552.50.40-0.4כרם בן שמן

3071074.57.50כפר רות

380.4 ד' שפ"פ 

+ 23 ד' שטח 

ספורט

-7.5

175.2708.6533.4סה"כ

מס" יח"ד דיור שם הישוב

המותרות לבניה

כמות שצ"פים 

מאושרת 

)דונם(

חוסר/ עודףשפ"פ/ ספורט

ר לנפש לא נמצא חוסר בשטחים ציבוריים ברב היישובים  "מ 7לפי חישוב של 
 .בשטח המועצה האזורית

0.4- 

114 

17.2 

22.6 

22.4 

7.6- 

36.7 

46.4 

8.6- 

7.4- 

21.1 

22.8 

6.9 

6.3- 
41.5 

42.6 

4.6 

36 

22.4 

55.9 

56.4 

0.4- 

7.5- 

 פרוגרמה לשטחים ציבוריים פתוחים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 התייחסויות וסיכום

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 שימושים במרחב התכנון



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף תרבות חקלאי
 מישור יהודה

 שימור 
 מרחב כפרי חקלאי עם 

נוף מורשת גבעות   מופע יישובי היסטורי ייחודי
   ויער שפלת יהודה

 חדיד

 גינתון

 בן שמן

גבעת 

 ח"כ

 טירת יהודה

 ברקת

 מזור

 רינתיה

 נחלים

 בן שמן

 חדיד

 כפר טרומן

כפר הנוער  ]

 [בן שמן

 גינתון

 כפר רות

 שילת
 לפיד

 נופך

 בני עטרות

 בית עריף

 גימזו
מבוא   אחיסמך כפר דניאל

 מודיעים

 בית נחמיה
 כפר טרומן

 שמן-כרם בן
 כפר הנוער בן שמן

 שוהם

 אלעד

 לוד
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נספח שימור  |  3' ועדת היגוי מס|   תכנית מתאר כוללנית|  חבל מודיעין  . א.מ

 שכבת השימור בתשריט

 מקרא שכבת שימור  

 נופי-ציר היסטורי

 ישוב היסטורי

 גרעין היסטורי בישוב כפרי

 מתחם בנוי היסטורי

 מתחם נופי היסטורי

 מתחם לאיתור ערכי שימור

 מכלול נוף מורשת

שרידי מסילה  
 נבאלהבית -לובן
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נספח שימור  |  3' ועדת היגוי מס|   תכנית מתאר כוללנית|  חבל מודיעין  . א.מ

,  1:50,000מפה 

1935 

 מכלול נוף מורשת

 סימון עקרוני-
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נספח שימור  |  3' ועדת היגוי מס|   תכנית מתאר כוללנית|  חבל מודיעין  . א.מ

,  1:50,000מפה 

1935 

 מכלול נוף מורשת

 סימון עקרוני-
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נספח שימור  |  3' ועדת היגוי מס|   תכנית מתאר כוללנית|  חבל מודיעין  . א.מ

 הגדרות. 1

  –נופי  ציר /מכלול נופי לשימור

 .מבנים או מתקניםעשוי להכיל . במרחב הכפריבעל איכויות נופיות מיוחדות בתוך ישוב או אזור 

   -היסטורי ישוב 

 .  בעל חשיבות ערכית רבה ברמה הארצית, מערך עירוני היסטורי ומבנים היסטוריים רביםישוב בעל 

כרם בן  , "(וילהלמה"לשעבר )מושב בני עטרות  –התכנית קיימים שלושה ישובים שעונים להגדרה זו בגבולות 

 .  וכפר הנוער בן שמן"( בצלאל"ישוב שנבנה עבור הצורפים של )שמן 

 .  אלה ייחודיים כל אחד בדרכו ומהווים משאב תרבותי והיסטורי בלתי ניתן לשחזור במידה ויהרסישובים 

  –מכלול נוף מורשת 

היסטוריים וסביבתיים  , ארכיאולוגיים, בתוכו אתרים נופיים -אזור גבעות שפלת יהודה בעל ערכיות שימור גבוהה

 .  ליער בן שמן ולא משנה תכנית זו 197-המכלול כולל את תחום תכנית גז :הערה. בעלי רגישות גבוהה
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  –אזור איתור ערכי שימור 

מסומן  . בישוב כפרי או בשטח הפתוח בו נמצאים מבנים או שרידים היסטוריים ונופיים לשימוראזור 

 .  כאזור איתור מאחר והגבול אינו מדויק ויקבע בהמשך לביצוע סקר שימור

  –אתר לשימור  

הנכלל ( ' מתקנים וכד, פיתוח שטח, צמחיה)וסביבתו הקרובה , בעל ערך מיוחדאתר הכולל מבנה 

תנאי לקבלת היתר לביצוע עבודות  . לא תותר הריסת מבנה לשימור. ברשימת השימור בתוכנית זו

 .י אדריכל מומחה בשימור"שיפוץ  יהיה הכנת  תיק תיעוד ע/שחזור/שיקום

  –תיק תיעוד 

,  "תיעוד מקדים ותיק תיעוד"תיעוד מקדים כהגדרתו במסמך הנחיות מנהל מינהל התכנון בנושא תיק 

 .י אדריכל בעל ניסיון והסמכה בשימור"יוכן ע, 4/3/2008מתאריך 

  –מתחם לשימור 

,  הכולל בדרך כלל מבני ציבור, בלב היישוב הכפרי, בעל איכויות היסטוריות ונופיות מיוחדותמתחם 

מרכיבי המתחם לשימור כוללים את  . הוראות מיוחדות לשימור המתחםיוגדרו עליו , חינוך וקהילה

 .  צירי תנועה ומבט ומפתחי נוף, ריהוט רחוב, מתקנים, השבילים, הצמחיה, המבנים
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 היסטורי  ישוב 

אדריכליים ונופיים של  , היסטוריים, מרקמייםישוב היסטורי יעשה תוך התחשבות בשיקולי שימור פיתוח . א

מערך  : ממצה שיכלול התיחסות לאלמנטים הבאים" תיק תיעוד מקדים"/ שימורהישוב ולאחר עריכת סקר 

 .' חתכי רחוב היסטוריים וכד, צירים נופיים, מבנים לשימור, מונומנטים, אורבני היסטורי

תערך בהתאם  , שתהיה תכנית שימור, מפורטת לישוב היסטורייעשה בכפוף לתכנית אב מפורט תכנון . ב

 .התכנית תקבע אזורים לשימור ואזורים לפיתוח וציפוף עתידי . כמדיניות תכנוןלממצאי התיעוד ותשמש 

 .והפרטני של האתרים לשימור המרקמיזכויות בניה יעשה מבלי לפגוע בשימור ניצול . ג

לרבות בתי מלאכה ושרותי תיירות  , באזורי שימור ביישוב היסטורי יוספו ייעודים לתעסוקה: קרקע ייעודי . ד

 .ח"לפלבנוסף 

כגון בתוספת  , יעשה תוך שימור האתרים והמתחמים לשימורומוצעות ניצול זכויות בניה קיימות : זכויות בניה. ה

 .י ניוד זכויות הבניה למגרש מקבל"בניה נוספת בחלקה או ע, אגפים למבנה ההיסטורי בחלקו האחורי
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 מתחם בהוראות מיוחדות -מתחם לשימור 

תכנית מפורטת שתכיל תיק  שימור או התאמה לתקני נגישות תיעשה לאחר עריכת , עבוד שיקוםכל היתר או . א

 .  בה יוצג שילוב שימור ופיתוחולאחר עריכת תכנית בינוי מבנים היסטוריים במתחם וסקר ( מתחמי)מקדים תיעוד 

 .אין לפגוע או להרוס את המתחם לרבות מרכיביו, לשימורבמתחם . ב

,  שלמותו הויזואלית, מרכיביו הפיזיים במקומם המקורי :לשימורלשמור על המאפיינים והערכים של המתחם יש . ג

 .התצורה הנופית והטופוגרפיה המקוריים, עדויות הזמן וההיסטוריה, ההקשר

,  סוגי צמחיה, שתילה: תואמת לקיים שלוהתחזוקה הנופית של מתחם לשימור יעשו בגישה נופית הטיפול . ד

 .'איסור על הקמת גדרות וכד, שמירה על המבט למרחק, מימדים וחומרי גמר של השבילים

המימדים והפרופורציות של המתחם ויקבעו  , חדשה במתחם לשימור תאושר בתנאי שתשמור על החללבניה . ה

 .בהתאם לממצאי תיעוד מקדים של המתחם

ישמרו האלמנטים המקוריים בכל , ומצבם הנוכחי של המבנים במתחם תואם למצבם עם סיום בנייתםבמידה . ו

 .והתוספות למבנה יעשו בניתוק או נסיגה( 'גגות וכד, נגרות, קונסטרוקציה, לרבות פתחים )עבודה עתידית במבנה 

 .ככל הניתן הריסת מבנים במתחם לשימורתמנע . ז

 .להקים גדרות אטומות מכל סוג שהוא במתחם לשימוראין . ח

 .המתחםהתשתית יותקנו ככל הניתן במקום שלא יפגע בשלמות הויזואלית של מתקני . ט
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 מכלול נופי לשימור וציר נופי

 .  מבחינה נופית וטופוגרפית, לשמור על שלמות הויזואלית של המכלוליש . א

 .יערך תיעוד נופי מקדים למכלול שיהיה בסיס תכנוני לפיתוח המקום . ב

 .הארגון הנופי ומתוך השלמת הקיים, ושתילה חדשה יעשו תוך שמירה על מאפייני הצמחיה הקיימתתחזוקה . ג

יש להעמיד לרשות הציבור  -בקיבוץ " הדשא הגדול"כגון , ירוקים נרחבים ומשמעותיים בתוך ישובשטחים . ד

 .פ"שפאו  פ"שצבאמצעות ייעוד 

על עצים בוגרים  למסקנות תיק התיעוד ותוך שמירה בכפוף , מניעה לתוספות בניה או מימוש זכויות בניה אין . ה

 .העתקתם בתוך גבולות המתחםאו 

 .  חומרי גמר ופרופורציות בניה יוגדרו בהתאם למסקנות תיק התיעוד המקדים, מספר קומות, נפחים, מימדים. ו

 .  יש להשתמש בחומרי גמר  ומימדי שבילים בהתאם לחומרים המסורתיים הקיימים: ומדרכותשבילים . ז

 .להקים גדרות אטומות מכל סוגאין . ח

 .התשתית יותקנו ככל הניתן במקום שלא יפגע בשלמות הויזואלית של המכלול הנופימתקני . ט
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 אזור איתור ערכי שימור

 .  ולסמן את אתרי העתיקות או האתרים ההיסטוריים במקום לשימור, תיעוד מקדים במקוםלערוך יש . א

 .יחולו במקום הוראות מתחם לשימורהסקר ביצוע לאחר . ב

 .התיעודיקבע לאחר ביצוע ( באם נדרש)אזור המתחם ואזור החיץ גבול . ג

 .הארגון הנופי ומתוך השלמת הקיים, ושתילה חדשה יעשו תוך שמירה על מאפייני הצמחיה הקיימתתחזוקה . ד
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 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 התייחסויות וסיכום

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 שימושים במרחב התכנון
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 גאוגרפיה
 הישוביםמספר •
 הישובים במרחבפרישת •
 אופי כפרי לישובים  •
 צורות ומבנה ההתיישבות•

 קשרי גומלין

 השונותחברי הישובים למערכות החינוך זיקת •
 נגישות ומרחקים בין הישובים •
 מרחקים בין הישובים לבין משרדי המועצה•

 דמוגרפיה

 גודל אוכלוסייה וצמיחתה•
 נחלות•
 ומשפחותד "יח•

 רגולציה

 ותכניות משפיעות 21/3 מ"תמ, 35א "תמ: סטטוטוריקה•

 ישראלמועצת מקרקעי החלטות •

 מסמכי מדיניות ופרוגרמה מחוזית: התכנון מינהל•

 מסמך מדיניות: משרד החקלאות•
 מודיעיןחבל מועצה אזורית •

 

 תבחינים לפרוגרמה לצרכי ציבור
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 מרחבי ייחוס לפריסת מוסדות ציבור
 מיקרואזור פיתוח כפרי 

 גני ילדים•

 מעונות יום•

 צהרונים•

 מועדוני נוער•

 בתי כנסת•

 מקוואות•

 בית תרבות•

 משרדי יישוב•

 מסחר מקומי•

 מתקני ספורט מקומיים•

 בתי עלמין•

 שירותי בריאות מקומיים•

 (מכללה, ישיבה, צ"קד)נושאים מיוחדים •

 מקרומרחב המועצה 

 בתי ספר יסודיים•

 בתי ספר תיכוניים•

 חינוך לא פורמאלי•

 חינוך מיוחד•

 משרדי מועצה•

 שירותי חרום והצלה•

 היכל תרבות מרכזי•

 קריות ספורט•

 שירותי בריאות אזוריים•

 שירותים ציבוריים•

 נופש וחניה, מרכז תנועה•

 חניוני חנה וסע•

 בתי עלמין  •
 תחנת דלק•
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יח"ד לתכנוןיחידות דיור ביישובדמוגרפיה

מספר 

תושבים
נחלותסוג יישוב

יח"ד 

בנחלות

יח"ד 

במגרשים

מגרשים 

לאנשי 

מקצוע / 

משקי עזר

יח"ד 

בהרחבה

יח"ד 

בתכניות 

מתוכננות

פערסה"כ

יח"ד 

בתמ"א 

1/35 )לא 

בטבלה 2(

יח"ד 

בתמ"א 

 1/35

)טבלה 2(

7816020167827426300מושב1,480אחיסמך

7014017547028119300מושב1,100בית נחמיה

811621094813473350מושב1,300בית עריף

6412815746428119300מושב950בן שמן

66132396662973300מושב995בני עטרות

80160811080358-58300מושב1,932ברקת

85170168285353-53300מושב800גבעת כ''ח

72144138372312-12300מושב1,000גינתון

71142149171318-18300מושב1,100גמזו

70140208169310-10300מושב876חדיד

85170208585360-10350מושב1,300טירת יהודה

7916049579338-38300מושב480כפר טרומן

891785310389423-73350מושב1,605נחלים

721441164722919300מושב1,159רינתיה

571149257263-37300מושב689שילת

8115617818133515350מושב1,323מזור

180180170350קיבוץ415בארות יצחק 

198198102300מושב שיתופי650כפר דניאל

991981099307-7300מושב217כפר רות

55455456554+5%קהילתי2,520לפיד

22422422224+10%קהילתי250מבוא מודיעים

12112112121+10%קהילתי543נופך

362026326+10%יישוב כפרי אחר87כרם בן שמן

362311יישוב מוסדיכפר הנוער בן שמן

 נתוני בסיס לצרכי ציבור
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 פרוגרמטייםנושאים 
 

 .ד"יחכנגזר מהמצב הקיים בתוספת פוטנציאל הגדלת מספר  - אוכלוסיה1.

ד שלישית  "תוספת יח, 35א "הוראות תמ, כנגזר מתוכניות קיימות -דיור 2.

 .תוספת הנובעת מאפשרות לפצל את חלקת המגורים בנחלה, לנחלה
,  מספר התלמידים, האוכלוסיהלגודל , בהתאם לכללים הקיימים -חינוך 3.

 . פיזור ומרחקי הישובים והנגישות, התכנון מינהלמחשבון 
 .בהתאם למספר הילדים -פורמלי חינוך לא 4.
 .ולגודל אוכלוסיית הצרכנים לסוגיה השונים, בהתאם ליעדי המועצה -ספורט 5.
בתי  . ומקוואות, כולל בתי כנסת, פתרונות לכל הישוביםיינתנו  -דת שירותי 6.

 .אזוריתעלמין יקבעו בראייה 
 .והאזורברמת הישוב , על פי התקנים -בריאות שירותי 7.
 .ויעדי המועצה האוכלוסיהבהתאם לצרכי  -ופנאי תרבות נופש 8.
בהתאם להוראות פיקוד העורף וידי המועצה ברמת   -ובטחון שירותי הצלה 9.

 .והאזורהישוב 
 .תשתית מתאימה לשרות מערכת החינוך והפרט -ציבורית תחבורה 10.

 .פיתוח כפרי ברמת הישובבמסגרת נכללים  -הפרט שירותי 11.
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 פרוגרמה למוסדות ציבור

 בתי ספר יסודיים•

 בתי ספר תיכוניים•

 חינוך לא פורמאלי•

 חינוך מיוחד•

 משרדי מועצה•

 שירותי חרום והצלה•

 היכל תרבות מרכזי•

 קריות ספורט•

 שירותי בריאות אזוריים•

 שירותים ציבוריים•

 נופש וחניה, מרכז תנועה•

 חניוני חנה וסע•

 בתי עלמין  •
 תחנת דלק•

 מקרומרחב המועצה  שטח כמות

קריית  
 { חינוך
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 פרוגרמה למוסדות ציבור
 מיקרואזור פיתוח כפרי  שטח כמות

 גני ילדים•

 מעונות יום•

 צהרונים•

 מועדוני נוער•

 בתי כנסת•

 מקוואות•

 בית תרבות•

 משרדי יישוב•

 מסחר מקומי•

 מתקני ספורט מקומיים•

 בתי עלמין•

 שירותי בריאות מקומיים•

 (מכללה, ישיבה, צ"קד)נושאים מיוחדים •

 כמות
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 פרוגרמה לחינוך ומסחר

מעון 50% 

שמוש )0-3(

גן טרום-

חובה )3-4(

גן 

חובה/חט"צ 

)5(

מסחר 

שכונתי

0.50.80.40.5אחיסמך

0.50.80.40.5בית נחמיה

1.00.80.50.6בית עריף

0.50.80.40.5בן שמן

1.00.80.50.6בני עטרות

1.00.80.50.6ברקת

1.00.80.50.6גבעת כ''ח

0.50.80.40.5גינתון

0.50.80.40.6גמזו

0.50.80.40.5חדיד

1.00.80.50.6טירת יהודה

0.50.80.40.5כפר טרומן

1.00.80.60.7נחלים

0.50.80.40.5רינתיה

0.50.80.40.5שילת

1.00.80.50.6מזור

בארות יצחק 

כפר דניאל

0.50.80.40.5כפר רות

7.7לפיד

מבוא מודיעים

נופך

כרם בן שמן

0.00.00.00.0כפר הנוער בן שמן
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 פריסת מוסדות ציבור
 מרחב המועצה

 בתי ספר יסודיים•

 בתי ספר תיכוניים•

 חינוך לא פורמאלי•

 חינוך מיוחד•

 משרדי מועצה•

 שירותי חרום והצלה•

 היכל תרבות מרכזי•

 קריות ספורט•

 שירותי בריאות אזוריים•

 שירותים ציבוריים•

 נופש וחניה, מרכז תנועה•

 חניוני חנה וסע•

 בתי עלמין  •
 תחנת דלק•

 עקרונות פיתוח ופריסה

 ישולבו בשתי קריות חינוך•

 

בקריות חינוך ומוקדים  ישולבו •

 נוספים

 במובלעת ובמוקד נוסף•

 בתיאום שירותי החירום•

 סיטי באירפורט•

 כפר רות, בן שמן, נופךקריות  3•

ישולב במובלעת ובמוקדים •

 נוספים

 על פי תכנית ונספח תנועה•

 

 19 א"לתמבהתאם •

 18 א"לתמבהתאם •
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כמות שצ"פים מס' נפשות

נדרשת )דונם(

לפי 3.5 נפשות/ 

יח"ד

לפי 7 מ"ר/ נפש

30010507.47-0.4בית נחמיה

35812538.8123114.2ברקת

517.2 ד' שפ"פ30010507.424.5בן שמן )מושב(

4231480.510.43322.6נחלים

3531235.58.63122.4גבעת כ"ח

31210927.60גנתון

17 ד' מרכז 

ספורט + 36 ד' 

שפ"פ

-7.6

30010507.44436.7רינתיה

1446.4 ד' שפ"פ31010857.654חדיד

36012608.833טירת יהודה
17.5 ד' שטח 

ספורט
24.2

30010507.40-7.4כפר דניאל

0.521.1 ד' שפ"פ129451.53.224.3נופך

35012258.631.4בית עריף
7 ד' ספורט + 

8.3 ד' שפ"פ
22.8

50.76.9 ד' שפ"פ35012258.615.5מזור

15-6.3 ד' שפ"פ30010507.41.1אחיסמך

31811137.849.3גמזו

22.3 ד' מתקני 

ספורט + 9.8 

שמורת נוף ויעור 

+ 19.8 ד' שפ"פ

41.5

1242.6 ד' שפ"פ30010507.449.9כפר טרומן

33811838.312.9בני עטרות
11 ד' שפ"פ + 

23 ד' אזור ספורט
4.6

30010507.443.3שילת

39.4 ד' אזור 

ספורט + 201.5 

ד' שפ"פ

36.0

6.7-8.6 ד' שפ"פ35012258.60בארות יצחק

554193913.669.555.9לפיד

2247845.561.956.4מבוא מודיעים

1552.50.40-0.4כרם בן שמן

3071074.57.50כפר רות

380.4 ד' שפ"פ 

+ 23 ד' שטח 

ספורט

-7.5

175.2708.6533.4סה"כ

מס" יח"ד דיור שם הישוב

המותרות לבניה

כמות שצ"פים 

מאושרת 

)דונם(

חוסר/ עודףשפ"פ/ ספורט

נפש לא נמצא חוסר בשטחים / ר"מ 7לפי חישוב של 
 .ציבוריים ברב היישובים בשטח המועצה האזורית

0.4- 

114 

17.2 

22.6 

22.4 

7.6- 

36.7 

46.4 

8.6- 

7.4- 

21.1 

22.8 

6.9 

6.3- 
41.5 

42.6 

4.6 

36 

22.4 

55.9 

56.4 

0.4- 

7.5- 

 פ"לשצפרוגרמה 
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 פרוגרמה לצרכי ציבור

 התייחסויות וסיכום

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 שימושים במרחב הדרומי
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קטגוריה

אחיסמךתת סוגסוג
בית 

נחמיה

בית 

עריף
חדידגנתוןגמזו

כפר 

דניאל
כפר טרומן

כפר 

נוער בן 

שמן

כפר 

רות
לפיד

מבוא 

מודיעים
שילת

232433222393גן ילדיםחינוךציבורי

111בי"ס יסודי

1בי"ס תיכון

2פנימיה

111111111משרדי היישובציבורי

11בית תרבות

11מועדון נוער

11111מקווה

1ספורט

1לוליםמשק חקלאיחקלאי

2רפת

81מחלבה

1דגים

111כלביה

112רכיבה טיפולית

1אטרקציות חקלאיות

1פארק קופים

1תיירות חקלאית

13332מתכתבית מלאכהפלח

211113עץ ופרזול

1פלסטיקה

1שיש ואבן

1דפוס

1הנעלה

1הצללות

1קמינים וארובות

1תאורה

1צורפות

1אומנות

1בדים

1משקאות

1מאפייה

3121212מוסך

1בטון

2119משרדיםעסקים

3אלקטרוניקה

1אומנות

11ארועים

1111בריכה טיפולית

1מכללה חקלאית

11ת. דלק

11צימרים

112מסעדה

11מוצרי בשר

4441126333101עסקים

1חניוןאחסנה

14620173415אחסנה

3730407141110241146143149סה"כ לפי יישוב

 שהתקבל  מבוסס על מידע  דרום המועצההיקף תכליות ושימושים ביישובי  -ניתוח ראשוני 
 מרדכי תחנה אזורית איילוןממורן 

 אשד בטיחות "רמ



  יעקבסוןשילה  פיטלסון
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 דרום המועצהושימושים ביישובי תכליות 

 קטגוריה

 אחיסמך סוג
בית  

 נחמיה

בית  

 עריף
 חדיד גנתון גמזו

כפר 

 דניאל

כפר 

 טרומן

כפר נוער  

 בן שמן
 לפיד כפר רות

מבוא  

 מודיעים
 שילת

 4   10 3 5 2 2 3 3 4 2 4 2 חינוך ציבורי

 1 1 3     2 1 2 1 2 2 1 3 ציבורי  

   1   3 1 3 1       1 2 11 משק חקלאי חקלאי

 21     6   3 2 1 2   7 10 3 בית מלאכה פלח

 118   1 34 5 9 4 2 1   8 7 4 עסקים  

 5 1       5   3 7 1 20 6 14 אחסנה  

 149 3 14 46 11 24 10 11 14 7 40 30 37 כ לפי יישוב"סה

 :מוסד תכנון בבואו לאשר תכנית מפורטת

 :אזור פעילות לא חקלאית. 2

 :בתחום פיתוח כפרי. 1
 .מסמך מדיניות משרד החקלאות ולפי הקיים, י"רמבנייה חדשה תותר לפי החלטות . 1.1

 .התכנית יידרש לפינוישנים מאישור  3יאושר תוך קיים שלא בינוי . 1.2

 

 .מינהליותר עד בהתאם לתכנית המתאר המחוזית והחלטות . 2.1

 .א"או אישור מת/קומות ו 3עד  180%אחוזי בנייה , 60% תכסית. 2.2

 .סך הבינוי החדש שיותר לא יעלה על הפער שבין הקיים ביישוב לבין הסך המותר. 2.3

 שהתקבל  מבוסס על מידע 
 מרדכי תחנה אזורית איילוןממורן 

 אשד בטיחות "רמ



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 סטטוס עבודה

 שימושים במרחב הדרומי

 פרוגרמה לצרכי ציבור
 35 א"לתמ 3התייחסות לסתירה בין תכנית יחידה 

 הנחיות לתכניתכללי  :חקלאות

 השלמות להנחיותנוף 

 השלמות להנחיותשימור 

 התייחסויות וסיכום
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 התייחסויות וסיכום
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Ad Kan 


