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 כהן-מלצר-מליס: מתכננתחברה 

 זילברפרבאלה , מנור-רוזנריערה : אדריכליות

 

תכנית שלד לדרום כסייפה 2015נובמבר 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 כהן אדריכלים. א, מלצר. נ, מליס. נניהול  

 זילברפרבאלה , מנור רוזנריערה –ארי כהן אדריכלים אדריכלות

 ארויהאילן בן –דטהמפמדידה

 דוקרסקימיכל  –אהרונסון אדריכלים נוף

 קרונה-מתי סין–מ.ע.רתנועה

 אמרי רשף–מ.ג.חניקוז וביוב, מים

 

 צוות התכנון
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 רקע: Iפרק 

 הצורך בשלב עיבוד החלופה ותכולת שלב זה–בין תכנית השלד לתכניות המפורטות 

 

 מתודולוגיה  : IIפרק 

 חלוקה למתחמים 2.1

 סיווג עדיפויות 2.2

 )ניתוח" (שלד מתחמי" 2.3

 

 כרטיסי מתחמים: IIIפרק 

 

 פריסת ייעודים בכל תחום תכנית השלד: :סיכום: IVפרק 

 ראשי פרקים
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 זה שלב ותכולת החלופה עיבוד בשלב הצורך –מפורטות לתכניות השלד תכנית בין
 

מערב כסיפה ולקראת קידום תכניות מפורטות בתחום תכנית -במסגרת הכנת תכנית השלד דרום

אשר מטרתו להוות תשתית להכנת התכניות  –"  עיבוד חלופה נבחרת"הוצע שלב הביניים , זו

סמך תובנות ומסקנות תכנית השלד ומתוך ראייה מערכתית של שטח  -זאת על. המפורטות

 .  השלדתכנית כתפיה של על תכניות המפורטות לעמוד כך תוכלנה ה, התכנית

אשר מהווה המשך ישיר להצגת החלופה הנבחרת לקראת קידום , תכולתו של שלב בינתיים זה

הוצגה  , )09/07/15ביום (גובשה בדיון מקדים של צוות התכנון עם קרלוס ,  התכניות המפורטות

 :להלן–04/08/15ואושרה ברשות ביום 

הגדרה טנטטיבית של מתחמים הנשענים על מערכת התשתית של : למתחמיםחלוקה •

.תכנית השלד והמערכת החברתית

ממערכת  : ולהיפך(עד השקה עם מערכת התשתיות –זיהוי גרעין הפיתוח למתחם •

).התשתיות אל המתחם

בחינת  , ולו חלקית להשמישאיתור התווייה עקרונית שניתן –ניתוח תכניות מאושרות •

 .שטחים ריקים מהתיישבות

 לתכניות ,כאמור ,והתייחסות( למתחמים חלוקה תוך התכנית שטח ניתוח ,כן אם ,יכלול זה שלב

  גרעין כל של הפוטנציאלי הקשר איתור ,מתחם כל של העתידי הפיתוח גרעין זיהוי ,)המאושרות

  את למעשה יכיל המתחמי שלדה ."מתחמי שלד" –ולבסוף ,השלדית התשתיות למערכת כזה

 ,עקרונית תשתיות התוויית ,לו החזויה העתידית המרחבית והתפרוסת המתחם של הפיתוח גרעין

   .ייעודים פרישת גם האפשר ובמידת

  שעה ,מתחם כל של העתידית בהתפתחות "ימני סמן" להוות בכוחו יהיה המתחמי שלדה

  וסיוע ,השלד מתכנית התשתיות פיתוח תעדוף ,היתר בין ,יאפשרו וניתוחם למתחמים שהחלוקה

  .מפורטות תכניות קידום על ההחלטות בקבלת

 

I רקע  

 :19/05/15חלופה נבחרת מעדכנת ליום  –תכנית השלד 
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 השלד תכנית מסמכי

I רקע  

 אורתופוטו 1

 מתאר -מצב מאושר  2

 מפורטות–מצב מאושר  3

 בדיקת היתכנות 4

 שימושי קרקע 5

 ואוכלוסיהסקר מבנים  6

 נספח פרוגרמתי 7

 קרקע יעודי 8

 שטחים פתוחים 9

 ביוב וניקוז, מים 10

 תנועה 11
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II מתודולוגיה 

 

 

 :עיבוד החלופה נעשה בשלושה שלבים עיקריים

 

 חלוקה למתחמים  . 1
חברתיים  פרמטרים החלוקה נעשתה לפי . זיהוי גרעיני פיתוח וניתוח תכניות מאושרותכולל 

 .כפי שיפורט להלן–אדם ופרמטרים סטטוטוריים -פרמטרים מעשה ידי, פרמטרים טבעיים

 

 סיווג עדיפויות. 2
.  חברתיהיתרות ומצב , לפי מיפוי איכות התביעות, מימוש ויחסי קדימות טיפול למתחמיםפוטנציאל 

פיתוח  תעדוף –וכפועל יוצא , סיווג העדיפויות למתחמים יאפשר תעדוף תכניות מפורטות לקידום

 .השלדהתשתיות מתכנית 

 

 "מתחמישלד . "3
חיבורם למערכת התשתיות השלדית וזיהוי תשתיות ראשיות  , גרעיני הפיתוח שלו, מתחםניתוח 

 .כפי שיורחב בהמשך–למתחם 

1 2 3 

 גבול 
מתחם 

 גרעין
פיתוח

 דרך
"שלדית"

 דרך
"מתחמית"

חיבור לדרך  
שלדית

 עדיפויות מקרא

נמוכהבינוניתגבוהה

 

 

 חלוקה למתחמים  1.
 :קבוצות' אותם ניתן לחלק למס, לפי פרמטרים שוניםלמתחמים נעשתה החלוקה , כאמור

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ל"בעמודים להלן מוצג המיפוי שנעשה לשטח התכנית לפי הפרמטרים הנ

 היבטים חברתיים. א

 .וכאלה בעלות פוטנציאל לאכלוס עתידי, איתור תביעות ריקות, בכלל זה. שיוך משפחתי, תביעות

 מצב סטטוטורי  . ב

 ?  מה מתוכן ניתן לאמץ–ניתוח תכניות מפורטות , מ"תמייעודי 

 פרמטרים טבעיים. ג

 גבולות טבעיים, דרך, מים-קו פרשת, נחל

 "  מעשה ידי אדם"פרמטרים . ד

וכן שדה התעופה כגבול , כבישים מתוך תכנית השלד או כבישים קיימים:ובעקרם תשתיות

 .למתחמים מדרום
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II מתודולוגיה  
 היבטים חברתיים - למתחמים חלוקה . 1

 איתור תביעות ריקות+ מיפוי תביעות לפי משפחות 

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה
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 אזור לפיתוח פרברי

 אזור נוף כפרי חקלאי משולב

 )קדמת נגב(אזור תעשיה 

II מתודולוגיה  
 מצב סטטוטורי - למתחמים חלוקה . 1

 1/30 מ"תמ

:  תחום הבדיקה
נגזר מגבולות  

 מ"תמייעודי 

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה
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II מתודולוגיה  
 מצב סטטוטורי - למתחמים חלוקה . 1

 תכניות מאושרות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 תכניות מאושרות
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II מתודולוגיה  
 מצב סטטוטורי - למתחמים חלוקה . 1

 תכניות מאושרות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 תכניות מאושרות
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II מתודולוגיה  
 פרמטרים טבעיים - למתחמים חלוקה . 1

 ערוצי נחל ואזורי חיץ, קו פרשת מים, טופוגרפיה, גבולות טבעיים

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 חיץ+נחלערוץ 

 ש "רצועת מגן נחל ב
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II מתודולוגיה  
 פרמטרים מעשה ידי אדם - למתחמים חלוקה . 1

 דרכים קיימות ודרכים מוצעות תכנית השלד:תשתיות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 דרכים קיימות

 תכנית השלד–דרכים 
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II מתודולוגיה  
 חלוקה למתחמים. 1

 דרכים קיימות ודרכים מוצעות תכנית השלד:תשתיות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה
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II מתודולוגיה  
 חלוקה-תת+ חלוקה למתחמים . 1

 דרכים קיימות ודרכים מוצעות תכנית השלד:תשתיות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה
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II מתודולוגיה  
 גרעיני פיתוח. 1

 דרכים קיימות ודרכים מוצעות תכנית השלד:תשתיות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 גרעיני פיתוח
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II מתודולוגיה  
 חיבור -גרעיני פיתוח . 1

 דרכים קיימות ודרכים מוצעות תכנית השלד:תשתיות

 תחום בדיקה מתחמים

 תחום תכנית השלד

 תחום שיפוט כסיפה

 גרעיני פיתוח

 דרכים תכנית השלד

 "מתחמיות"דרכים 
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II מתודולוגיה  
  סיווג עדיפויות. 2

 

 :סיווג העדיפויות נעשה לפי

 פוטנציאל היתרה של כל תביעה, צפיפות התביעה, מיפוי איכות התביעות1.

 לפי הנחיות המועצה או לאור שיתוף הציבור  –מצב חברתי 2.

 לפי סדר העדיפויות של הרשות. 2;  לפי העדפות מועצה מקומית כסיפה. 1:הסיווג נעשה פעמיים

 :כלומר–קיימת חפיפה ) מתחמים-או תת(מהצלבה של העדיפויות עלה כי עבור חלק מהמתחמים 

 .ישנם אזורים שראוי לקדמם תחילה הן לפי המועצה והן לפי הרשות

יש בכך כדי להסיק גם אלו תשתיות  . הוגדרו אזורים אלו כבעלי עדיפות גבוהה לקידום, מתוך כך

להלן  . הבא' מפת העדיפויות המשולבת מוצגת בעמ. מתוך תכנית השלד ראוי לפתח תחילה

 :הטעמים העיקריים למתן עדיפות קידום למתחמים

 מועצה מקומית כסיפה  –סדר קדימויות 

 הרשות להסדרה            –סדר קדימויות 

 :לפי המועצה והרשות–המתחמים בעדיפות גבוהה לקידום 

 לקידום סיבה עיקרית לעדיפות משפחה מתחם-תת/מתחם

 עמדת מפתח בקהילה, התושבים נכונות גבוהה של רנאמי-אל 9

B11 ודה'ג-אבו 
 

 שבשטח הכלוא ודה'ג-פוטנציאלי לקליטת אבו
 

A3 נכונות לקידום מצד התושבים, קבוצה קטנה נססרה 

 מרכזיים בקהילה ,נכונות לקידום מצד התושבים מתראט 4

 סבבחה 12
של המדינה   מחוייבות–מפוני שדה התעופה 

  סבבחהפוטנציאל לפתרון תביעת + לתושבים 

 בתחום השלד הצפוני
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 מפה משלובת   –סדר קדימויות 

II מתודולוגיה  
 סיווג עדיפויות. 2

 נכונות לקידום, קבוצה קטנה נססרה) 3(

 שבשטח הכלוא ודה'ג-פוטנציאלי לקליטת אבו) 11(

 נכונות, מרכזיים :מתראט) 4(

 נכונות גבוהה ועמדת מפתח בקהילה:רנאמי-אל ומא'ג) 9(

 פוטנציאל  ) + ת"שדהמפוני (כלפי התושבים  מחוייבות:סבבחה) 12(

 בתחום תכנית השלד הצפונית סבבחהלפתרון תביעת        
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II המתודולוגי  
  "שלד מתחמי. "3

 

',  וכואוכלוסייה , שטח(אשר כולל נתונים , לכל מתחם "כרטיס"הוכן , לאחר החלוקה למתחמים

התוויית מערכת תשתיות   ":שלד מתחמי"ועל בסיסן גובש –ניתוח ומסקנות , )כפי שיפורט להלן

 :כל כרטיס מכיל ארבעה פרקים עיקריים .ראשית והגדרת ייעודי קרקע לכל מתחם

חלוקה  ; מגבלות; מ"תמייעודי , קו כחול, תחום שיפוט:גבולות רלוונטיים; שטח–) כללי(נתונים 1.

 )מקבצי מגורים, משפחות, לתביעות

שטח נדרש לשנת  , אוכלוסייה עתידית, אוכלוסייה כיום(נתוני שטח ואוכלוסייה –גרעיני פיתוח 2.

 .פריסה מרחבית צפויה וחיבור למערכת התשתיות השלדית, )היעד

?פנוי/ האם בשטח בנוי :ככל שקיימות תכניות מאושרות במתחם –ניתוח תכניות מאושרות 3.

 ?חלקי/ האם ניתן לאמץ את התכנית באופן מלא 

תוואי דרכים ראשיות של המתחם וייעודי  , כאמור" (שלד מתחמי"–ניתוח מתחם מסכם 4.

 .וקיבולת פוטנציאלית, )קרקע

 נתוניםמסד 

כמו גם  , נסמכים על תוצרי שלבים קודמים של התכנית, המוצגים בפרק הבא, כרטיסי המתחמים

 :להלן–על סקרים וניתוחים מבדיקת ההיתכנות 

 ההיתכנות בדיקת במהלך עצמון אלי י"ע ונערך בוצע 2014 מעודכן ,ואוכלוסייה מבנים סקר1.

 ההיתכנות בדיקת  במהלך התכנון צוות י"ע בוצע ,צפיפות לפי תביעות ניתוח2.

 השלד תכנית במסגרת התכנון צוות י"ע נעשה פרוגרמה תחשיבי כולל ,תביעות כרטיסי3.

 השלד תכנית במסגרת התכנון צוות י"ע נעשה ,עתידי פיתוח פוטנציאל לפי יתרות ניתוח4.

 

 מפת תביעות לפי צפיפות, מפת יתרות תביעה, כרטיסי תביעות, סקר מבנים ואוכלוסייה:משמאל למעלה בכיוון השעון

 )9מתחם (מתוך כרטיס מתחם –דוגמא 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 

 

 

 

 

 

 כרטיסי מתחמים
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 2,147כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 יש   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

145 757מקבץ  -חליל  סלימאן

 –קוראען-אל
 758+765מקבץ  

140

220 759מקבץ  -מחרוק-אל

110 760מקבץ   - קוראען-אל

 סטטוס שיתוף ציבור

מפגשים במסגרת בדיקת  3 757מקבץ  -חליל  סלימאן
 ההיתכנות

 –קוראען-אל
 758+765מקבץ  

מפגשים במסגרת בדיקת  3
 ההיתכנות

מפגשים במסגרת בדיקת  3 759מקבץ  -מחרוק-אל
 ההיתכנות

מפגשים במסגרת בדיקת  3 760מקבץ   - קוראען-אל
 ההיתכנות

1 

 1 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

 לבית הקברות ואתר ארכיאולוגי נושק

 י המועצה"דרך גישה למתחם מתוכננת מקודמת ע



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 1 מתחם' מס

 757מקבץ  -חליל  סלימאן

145 )נפש( 2014 קיים

400 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 90כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 758+765מקבץ   –קוראען-אל

140 )נפש( 2014 קיים

384 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 86.8כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 759מקבץ  - מחרוק-אל

220 )נפש( 2014 קיים

604 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 133כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 760מקבץ   - קוראען-אל

110 )נפש( 2014 קיים

302 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 67.3כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

3 

 יש תכניות מאושרות

יש  (באופן חלקי , יש התיישבות בשטח התכנית
 )שטחים ריקים

מפורטות התכנית ה התאמה בין
 להתיישבות

 אין

 לא ממומשת מידת המיצוי של התכנית

 )דודים בני(כן  ?תביעה" חוצה" תכנון

 פוטנציאל התאמה לתכנון הקיים

 קטן מגורים← 

 חלקי דרכים← 

 )עדיפות לקידום(המלצה 
 נימוק

 נמוכה/בינונית/גבוהה
במקומות בהם בינוי  

–קיים אין התאמה 
הפתוחים ניתן  בשטחים

לבחון אימוץ תוואי  
הדרכים ואו חלוקה  
למגרשים בהתאם  

לתכנון המפורט ולצרכי 
 האכלוסיה

 קוראען-אל משפחה

 1 מתחם' מס

 2035תרחיש כינוס אפשרי  2014שטח למגורים 

11

1

תושבים  
"  חיצוניים"

מתקבצים לכאן

תושבי המקבץ 
מתכנסים לכאן

מה מידת הישימות  
של כינוס פזורה  

חיצונית למגרשים  
?אלה

מה מידת הישימות  
של כינוס פזורה  
קיימת למגרשים  

?אלה

 ריק מהתיישבות



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 1 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 1 מתחם' מס

 .מדרום למתחם) קיימת(' ביוב בגרביטציה לתחנת שאיבה א•

 

אל תחנת  , בקווים ראשיים לאורך הערוץ שחוצה את המתחם מצפון לדרום יבוייבמרבית השטח •

 ).4דרך מתחם (השאיבה 

 

זאת מאחר והפתרון  , מזרחה אל מאסף הביוב המוצע לבייבאת האזור הצפון מערבי לא ניתן •

.  ועומקי הקו אינם הגיוניים לתחזוקה) מסומן(מצריך חציית קו רכס 

 .2קו ביוב לאורך הערוץ המערבי לכיוון מתחם  -פתרון מוצע לחלק צפון מערבי



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 1,020כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

7 645מקבץ  -'ג'עגאבו 

 סטטוס שיתוף ציבור

 מפגש שיתוף ציבור טרם התקיים 645מקבץ  -'ג'עגאבו 

1 

 2 מתחם' מס



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 2 מתחם' מס

 645מקבץ   -'ג'עגאבו 

7 )נפש( 2014 קיים

19 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 4כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 2 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 2 מתחם' מס

 .מדרום למתחם) קיימת(' מרבית השטח ניתן לביוב בגרביטציה אל תחנת שאיבה א•

 

נמוך מתחנת השאיבה הקיימת ולכן דורש פתרון שאיבה בדרום  ) מודגש(החלק הדרומי •

 .5- 4מומלץ פתרון שאיבה יחד עם מתחמים  -המתחם

 

+420

425+



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

   1,544כ  )דונם(שטח  המתחם 

 לא חורג תחום שיפוט גבולות

 לא חורג מ"תמייעוד 

 יש   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

124 755מקבץ   -מעאבדהאל 

35 756מקבץ   -מעאבדהאל 

23 761 מקבץ -אבו רביעה

100 764מקבץ   - נססרה

85 766מקבץ  –חליל  סלימאן

12 767 מקבץ -אבו רביעה

105 771מקבץ   - נססרה

87 1286 מקבץ -אבו רביעה

 סטטוס שיתוף ציבור

 טרם התקיימו מפגשים 755מקבץ   -מעאבדהאל 

 טרם התקיימו מפגשים 756מקבץ   -מעאבדהאל 

 טרם התקיימו מפגשים 761 מקבץ -אבו רביעה

 טרם התקיימו מפגשים 764מקבץ   - נססרה

 טרם התקיימו מפגשים 766מקבץ  –חליל  סלימאן

 טרם התקיימו מפגשים 767 מקבץ -אבו רביעה

 מפגשים 2 התקיימו 771מקבץ   - נססרה

 טרם התקיימו מפגשים 1286 מקבץ -אבו רביעה

1 

 3 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

ש  "הדעת על פשט ההצפה של נחל ב יש לתת את
 בשל סמיכות לאזורי מגורים

תכנון מחדש בהתאם  , לבקשת המועצה–11שכונה 
 הבינוי הקיים לפריסת



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 3 מתחם' מס

 755מקבץ   -מעאבדהאל 

124 )נפש( 2014 קיים

340 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 74.8כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 756מקבץ  –רביע  אבו

35 )נפש( 2014 קיים

95 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 24.2כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 761מקבץ  - אבו רביעה

23 )נפש( 2014 קיים

63 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 13 כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 764מקבץ   - נססרה

100 )נפש( 2014 קיים

257 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 62.2כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 766מקבץ   -חליל  סלימאן

85 )נפש( 2014 קיים

233 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 56כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 767מקבץ  - אבו רביעה

12 )נפש( 2014 קיים

33 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 7כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 771מקבץ   - נססרה

105 )נפש( 2014 קיים

288 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 66.6כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 1286מקבץ  - אבו רביעה

87 )נפש( 2014 קיים

238 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 50כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

3 

 3 מתחם' מס

 יש יש תכניות מאושרות

 יש )יש שטחים ריקים(באופן חלקי , יש התיישבות בשטח התכנית

מפורטות התכנית ה התאמה בין
 להתיישבות

 גבוהה חלקי

 כמעט מלאה לא ממומשת מידת המיצוי של התכנית

 לא כן   ?תביעה" חוצה" תכנון

 פוטנציאל התאמה לתכנון הקיים

 גבוה חלקי מגורים← 

 גבוה חלקי דרכים← 

 )עדיפות לקידום(המלצה 
 נימוק

 נמוכה/בינונית/גבוהה
  אך–במקומות בהם בינוי קיים אין התאמה 

רב ריק מהתיישבות ולגביו ניתן לבחון  שטח
אימוץ תוואי הדרכים ואו חלוקה למגרשים 

 האכלוסייהבהתאם לתכנון המפורט ולצרכי 

 נמוכה/בינונית/גבוהה
קיים לפי תכנית  בינוי

 מאושרת
 

 מעאבדה-אל משפחה

 ריק מהתיישבות

1 2 

1 

2 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 3 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 3 מתחם' מס

 .מדרום  מערב למתחם) קיימת(' ביוב בגרביטציה לתחנת שאיבה א•

 

 .ש"קו מאסף מקביל לנחל ב•

 

+420

+440



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

   1,176כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 יש   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

232 646מקבץ  -אבו רביעה

40 762מקבץ   - אמטראת

240 763מקבץ   - אמטראת

40 768מקבץ   - אמטראת

50 769מקבץ   -' ג'עגאבו 

50 829מקבץ   - אמטראת

 סטטוס שיתוף ציבור

 מפגשים 4התקיימו  646מקבץ  - אמטראת

 מפגשים 4התקיימו  762מקבץ   - אמטראת

 מפגשים 4התקיימו  763מקבץ   - אמטראת

 מפגשים 4התקיימו  768מקבץ   - אמטראת

 1התקיים מפגש  769מקבץ   -' ג'עגאבו 

 מפגשים 4התקיימו  829מקבץ   - אמטראת

1 

 4 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

 15/12/15-לכל הקבוצות נקבע מפגש המשך טנטטיבי ל
 תחילת שיתוף ציבור עם הנשים

 ויעלה צורך לעשות התאמות לתכנון קיים יתכן



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 4 מתחם' מס

 646מקבץ  - אמטראת

232 )נפש( 2014 קיים

636 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 135כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 762מקבץ   - אמטראת

40 )נפש( 2014 קיים

110 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 27.5כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 763מקבץ   - אמטראת

240 )נפש( 2014 קיים

686 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד137.3כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 768מקבץ   - אמטראת

40 )נפש( 2014 קיים

110 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 27.5כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 769מקבץ   -' ג'עגאבו 

50 )נפש( 2014 קיים

138 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 34.2כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 829מקבץ   - אמטראת

50 )נפש( 2014 קיים

137.2 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 34.1כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

3 

 4 מתחם' מס

 יש תכניות מאושרות

 ,יש התיישבות בשטח התכנית

מפורטות התכנית ה התאמה בין
 להתיישבות

 יש

 ממומשת חלקית מידת המיצוי של התכנית

 )דודים בני(כן  ?תביעה" חוצה" תכנון

 פוטנציאל התאמה לתכנון הקיים

 גבוה מגורים← 

 גבוה דרכים← 

 )עדיפות לקידום(המלצה 
 נימוק

 נמוכה/בינונית/גבוהה
  התכנית ברובה

קיימות  . ממומשת
 תכניות מפורטות

   אמטראת משפחה



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 4 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 4 מתחם' מס

 .בשטח המתחם) קיימת(' ביוב בגרביטציה לתחנת שאיבה א•

 

 .אל תחנת השאיבה 3-ו 1,2במאספים המגיעים ממתחמים  יבוייבמרבית המתחם •

 

.  נמוך מתחנת השאיבה הקיימת ולכן דורש פתרון של שאיבה) מודגש(החלק הדרום מערבי •

 .5פתרון מומלץ כחלק ממתחם 

+420

450+

450+

+410



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 969כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

32 643מקבץ  -אבו רביעה

330 644מקבץ  -חליל  סלימאן

 סטטוס שיתוף ציבור

 טרם התקיים מפגש 643מקבץ  -אבו רביעה

 טרם התקיים מפגש 644מקבץ  -חליל  סלימאן

1 

 5 מתחם' מס



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 5 מתחם' מס

 643מקבץ  - אבו רביעה

32 )נפש( 2014 קיים

88 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 19כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 644מקבץ  -חליל  סלימאן

330 )נפש( 2014 קיים

905 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד203.6כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 5 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 5 מתחם' מס

ניתן לביוב גרביטציוני אל תחנת שאיבה קיימת ממערב  -צפון מזרח המתחם•

 ).'ש א"ת(למתחם 

 

.נמוך מתחנת השאיבה הסמוכה) מודגש(מרבית המתחם •

גם אזורים בהם רום הקרקע גבוה במעט מתחנת השאיבה אינם ניתנים לביוב  

).מסומן(גרביטציוני אל התחנה וזאת משום שבינם לבין התחנה מפריד ערוץ 

 

).מסומן(תחנת שאיבה בדרום המתחם  -פתרון מוצע•

מהתחנה  . הסמוכים 4-ו 2תחנה זו תשרת גם את האזורים הבעייתיים במתחמים 

 .קיימת' ש א"השפכים ייסנקו אל ת

לוח בקרה וחיבור לגנרטור נייד ומגוב  , בור רקב, 1+1משאבות : התחנה תכלול•

 .מכני

התושבים אותם תשרת  ' כתלות במס₪  700,000-1,500,000  -עלות התחנה•

 .התחנה

+420

+410

+420

תחנת שאיבה מוצעת



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 759כ  )דונם(שטח  המתחם 

 לא חורג תחום שיפוט גבולות

 לא חורג מ"תמייעוד 

 יש   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

14 791מקבץ  -קבועה

 סטטוס שיתוף ציבור

 791מקבץ  -קבועה

1 

 6 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

פוטנציאל אכלוס כשכונה  , שטח פתוח גדול ורציף
 שטחים פתוחים כעתודה לעתיד/ חדשה 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 6 מתחם' מס

 791מקבץ  - קבועה

14 )נפש( 2014 קיים

38 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 8כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

3 

 6 מתחם' מס

 יש תכניות מאושרות

 ,יש התיישבות בשטח התכנית

מפורטות התכנית ה התאמה בין
 להתיישבות

 יש

 ברובה לא ממומשת מידת המיצוי של התכנית

 לא ?תביעה" חוצה" תכנון

 פוטנציאל התאמה לתכנון הקיים

 גבוה מגורים← 

 גבוה דרכים← 

 )עדיפות לקידום(המלצה 
 נימוק

 נמוכה/בינונית/גבוהה
  התכנית ברובה
הבינוי . בשטחים ריקים

הקיים לפי המגרשים  
יש לבחון . המתוכננים

אימוץ התכנית לאור  
צרכי האוכלוסייה 
 ופוטנציאל הכינוס

 קבועה משפחה



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 6 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 6 מתחם' מס

כל המתחם ניתן לביוב גרביטציוני אל תחנת שאיבה קיימת  

 .ש"דרך קו מאסף קיים לאורך נחל ב) 'ש א"ת(מדרום מערב 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 1,412כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 לא חורג מ"תמייעוד 

 יש   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

56 641מקבץ  -אבו ואדי 

59 642 מקבץ -וויעד'גאבו 

242 770מקבץ  -אבו ואדי 

 סטטוס שיתוף ציבור

 טרם התקיימו מפגשים 641מקבץ  -אבו ואדי 

 טרם התקיימו מפגשים 642 מקבץ -וויעד'גאבו 

 טרם התקיימו מפגשים 770מקבץ  -אבו ואדי 

1 

 7 מתחם' מס



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 7 מתחם' מס

 641מקבץ  -אבו ואדי 

56 )נפש( 2014 קיים

154 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 38כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 642 מקבץ - וויעד'גאבו 

59 )נפש( 2014 קיים

161 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 34כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 770מקבץ  -אבו ואדי 

242 )נפש( 2014 קיים

664 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד144.5כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 7 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 7 מתחם' מס

'  ש ב"גרביטציונית אל ת לבייבאת מרבית המתחם ניתן •

 ).בשטח המתחם(

 

'  ש א"אל ת, 5דרך מתחם , גרביטציונית יבוייבהאזור הדרומי •

 .ממערב

+452

+420



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 1,733כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

56 639מקבץ  - רנאמי

 סטטוס שיתוף ציבור

 טרם התקיימו מפגשים 639מקבץ  - רנאמי

1 

 8 מתחם' מס



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 8 מתחם' מס

 639מקבץ  - רנאמי

56 )נפש( 2014 קיים

154 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 38כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 8 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 8 מתחם' מס

המתחם מתנקז גרביטציונית אל ערוץ שעובר במרכזו  •

 .וזורם לכיוון דרום

ממערב ולפיכך לא ניתן  ' ש א"רום הערוץ דומה לרום ת•

 .גרביטציונית מערבה אל תחנת השאיבה לבייב

גם אזורים שבהם רום הקרקע כביכול מאפשר ביוב  •

יצריכו קו ביוב בעומקים בלתי  ' ש א"גרביטציוני אל ת

 .סבירים

 .'ש ב"ש אשר תסנוק את השפכים אל ת"ת -פתרון מוצע•

'  תלות במס(₪  750,000–250,000-עלות בור שאיבה•

 ).  התושבים

 

 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 547כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

75 638מקבץ   - רנאמיאל 

21 640מקבץ     ודה'גאבו 

 סטטוס שיתוף ציבור

 מפגשים 7התקיימו  638מקבץ   - רנאמיאל 

 טרם התקיימו מפגשים 640מקבץ     ודה'גאבו 

1 

 9 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

 בית ספר קיים -בצפון המתחם 

 )עד בית הספר(למתחם  דרך גישה קיימת עד



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 9 מתחם' מס

 638מקבץ   - רנאמיאל 

75 )נפש( 2014 קיים

205 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד45כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 640מקבץ     ודה'גאבו 

21 )נפש( 2014 קיים

60 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 15כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 9 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 9 מתחם' מס

מרבית השטח נמוך מתחנות השאיבה הקיימות ושיפוע הקרקע הוא  •

 .אל הערוץ הקיים במתחם הזורם לכיוון דרום

 

 .גרביטציונית אל תחנות שאיבה קיימות לבייבלא ניתן •

 

חיבור   -בור רקב עם משאבה וסניקה אל צפון המתחם -פתרון מוצע•

 .'ב ש"לתלמערכת גרביטציונית מוצעת המתחברת 

 

 ).  התושבים' תלות במס(₪  750,000–250,000-עלות בור שאיבה•

 

 .'מ 1,500 -אורך קו סניקה•

450+

440+

452+

455+



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 1,327כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

28 634מקבץ   -דעים -אבו

188 637מקבץ   - מאעבדה-אל

37 1611 מקבץ -וויעיד'גאבו 

 סטטוס שיתוף ציבור

 טרם התקיימו מפגשים 634מקבץ   -דעים -אבו

 טרם התקיימו מפגשים 637מקבץ   - מאעבדה-אל

 טרם התקיימו מפגשים 1611 מקבץ -וויעיד'גאבו 

1 

 10 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

 48בשכונה  גובל



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 10 מתחם' מס

 634מקבץ   -דעים -אבו

28 )נפש( 2014 קיים

77 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

''ד 23כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 637מקבץ   - מאעבדה-אל

188 )נפש( 2014 קיים

516 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד112.8כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 1611מקבץ  - וויעיד'גאבו 

37 )נפש( 2014 קיים

101 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 21כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 10 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 10 מתחם' מס

קיימת (' ש ג"את החלק הצפוני של המתחם ניתן לביוב גרביטציוני אל ת•

 ).מזרחית למתחם

 

השטח  –' ש ג"גרביטציונית אל ת לביייבבלתי ניתן ) מודגש(את החלק הדרומי •

 .12מתנקז אל ערוץ שזורם דרומה אל נחל מלחתה דרך מתחם 

 

אשר תהווה פתרון גם   12תחנת שאיבה במתחם  -פתרון מוצע לחלק הדרומי•

 .12-ו 11למתחמים 

 

455+455+

465+



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 949כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

214 628מקבץ   - ודה'גאבו 

44 629מקבץ   -גאנם-אבו

121 630מקבץ   - ודה'גאבו 

21 636מקבץ   - וויעד'גאבו 

 סטטוס שיתוף ציבור

 628מקבץ   - ודה'גאבו 

אך יש  , התקיימו מפגשים טרם
 נכונות גבוהה של האוכלוסייה

 629מקבץ   -גאנם-אבו

 630מקבץ   - ודה'גאבו 

 636מקבץ   - וויעד'גאבו 

1 

 11 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

 ערד-ש"צמידות דופן לתוואי המסילה המתוכננת ב
 48צמידות דופן לכניסה המזרחית ולשכונה 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 11 מתחם' מס

 628מקבץ   - ודה'גאבו 

214 )נפש( 2014 קיים

587 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

125 לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 629מקבץ   -גאנם-אבו

44 )נפש( 2014 קיים

121 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

''ד 30כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 630מקבץ   - ודה'גאבו 

121 )נפש( 2014 קיים

332 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

70 לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 636מקבץ   - וויעד'גאבו 

21 )נפש( 2014 קיים

57 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

12 לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 11 מתחם' מס

 מגורים

 מבני ציבור

 שטח לתכנון בעתיד

 שטח חקלאי

 נחל וסביבותיו

 שטחים פתוחים

 שלד עירוני–דרך 

 דרך מקומית

 גבול מתחם



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

5 

 11 מתחם' מס

 ).מסומן(י ערוץ של נחל מלחתה "המתחם נחצה ע•

 

' ש ג"גרביטציונית אל ת לבייבניתן ) מודגש(האזור המערבי לערוץ הנחל •

 .קיימת

 

 .'ש ג"גרביטציונית אל ת לבייבאת יתר המתחם לא ניתן •

 

אשר תהווה פתרון גם   12תחנת שאיבה במתחם  -פתרון מוצע לחלק המזרחי•

 .12-ו 10למתחמים 

 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

 949כ  )דונם(שטח  המתחם 

 חורג תחום שיפוט גבולות

 חורג מ"תמייעוד 

 אין   תכנון מפורט למגורים
 
 
 

 )נפש( 2014בהתאם לנתוני סקר –קיים  -אוכלוסייה 

52 621מקבץ –קרינאתאבו 

174 622מקבץ –קרינאתאבו 

17 623מקבץ –וויעד'גאבו 

83 624מקבץ –אנם'עאבו 

290 625מקבץ –קבועה

44 626מקבץ –וויעד'גאבו 

9 627מקבץ –קבועה

14 635מקבץ –קבועה 

 סטטוס שיתוף ציבור

 621מקבץ –קרינאתאבו 

 מפגשים במסגרת בדיקת
 ההיתכנות בלבד

 622מקבץ –קרינאתאבו 

 623מקבץ –וויעד'גאבו 

 624מקבץ –אנם'עאבו 

 625מקבץ –קבועה

 626מקבץ –וויעד'גאבו 

 627מקבץ –קבועה

 635מקבץ –קבועה 

1 

 12 מתחם' מס

 ופרטים נוספים הערות

מועצה מקומית כסיפה , זה אינו חלק מתחום העבודה המוגדר מתחם

פוטנציאל  + נכונות גבוהה מצד התושבים , מבקשת לקדם מתחם זה

 בתחום השלד הצפוני סבבחהלהסדר תביעות 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

2 

 12 מתחם' מס

 621מקבץ – קרינאתאבו 

52 )נפש( 2014 קיים

143 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 30כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 622מקבץ – קרינאתאבו 

174 )נפש( 2014 קיים

477 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

ד 101כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 623מקבץ – וויעד'גאבו 

17 )נפש( 2014 קיים

46 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 10כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 624מקבץ –אנם'עאבו 

83 )נפש( 2014 קיים

228 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 49 כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 625מקבץ – קבועה

290 )נפש( 2014 קיים

796 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 170 כ לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 626מקבץ – וויעד'גאבו 

44 )נפש( 2014 קיים

121 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 26כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 627מקבץ – קבועה

9 )נפש( 2014 קיים

25 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד 5כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים

 635מקבץ –גבועה

14 )נפש( 2014 קיים

38 )נפש( 2035טבעי  ריבוי

'ד10.7כ  לשנת היעד שטח נדרש למגורי ריבוי טבעי קיימים



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

3 

 12 מתחם' מס

המתחם כולו לא ניתן לביוב גרביטציוני אל תחנות שאיבה קיימות  •

 ).מצפון' ש ג"ש סמוכה היא ת"ת(

 

 .המתחם מתנקז אל נחל מלחתה הזורם בשטחו•

 

אשר תהווה גם פתרון  ) מסומן(הקמת תחנת שאיבה  -פתרון מוצע•

.11-ו 10למתחמים 

 .'ש ג"מתחנת השאיבה ייסנקו השפכים אל ת

 

 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

4 

 12 מתחם' מס

 זה אינו חלק מתחום העבודה המוגדר מתחם–תשריטאין 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

IV כוללת תמונה –ייעודים פריסת 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

IV מים –תשתיות 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

IV ביוב –תשתיות 



מתחמים -עיבוד חלופה נבחרת :5ח מסכם אבן דרך "דו, כסייפהתכנית שלד לדרום 

IV ניקוז –תשתיות 


