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 , מתוכננות
שכונות  8ביניהן 

 פותחו בחלקן
 

25

30

43

45

46

42

31



 –כסייפה   
 מטרת העבודה

 .במטרה להקל על מצוקת הדיור בישוב, יצירת עתודות פיתוח

 ניצול והרוויה יעילה של מגרשי מגורים מהלך סטטוטורי אחד



 –כסייפה   
 
 
 

תכנון השכונות  
שפותחו נעשה בין 

  1984-1986השנים 

 דונם 2,100-כ

 תחום התכנית



 תכסית 30%אחוזי בנייה על  50% -כ , לגודל המגרשיםבנייה נמוך ביחס ניצול שטח 1.

 ר"מ 1,000 –כ , שטח מגרשים  גדול יחסית2.

 ובנים ממשיכים בתחום המגרשהמשפחה אין מענה לצורך גידול 3.

 מצב קיים



 -מצב מאושר 
נתוני גודל מגרש 

 ממוצע
43- 

ר"מ 1,000

45- 
ר"מ 997

ר"מ 1,040 -30

46- 
ר"מ 997

42- 
ר"מ 1,080

31- 
ר"מ 1,190

25- 
ר"מ 1,050

24- 
ר"מ 1,050



 מצב מאושר
היקף יחידות דיור 

 מרבי

:בתכניות המאושרותהוראות אופייניות על מבוסס יחידות דיור מרבי חישוב היקף 
 

 .  אחדר תותר בניה של מבנה "מ 1,500 -במגרשים קטנים מ 
.מבנים 2ר תותר בניית "מ 1,500 -אם המגרש גדול מ
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במסגרת סקירת  
נבדקו  , המצב הקיים

 עשרות תכניות  
 )הוראות+ תשריט(

24 
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'  מסקוי בניין
קומות

מירביגובה 

רעפיםשטוחבאצקשע

27.58.5  24010305-73.510‐‐‐6001,050171מגוריםא25322/03/7

27.58.5--04010305-73.510‐‐‐8801,040171מגורים301/320/03/7

31
27.58.5--04010305-73.510‐‐‐6001,200171מגורים337/03/7

1/337/03/7  
הרחבה

מגורים  
+  4008901724210015505-73.51063'א

10.811.9מרתף

42
600מגורים324/03/7

1,08017
1‐‐‐

2
4010305-73.510--27.58.5

3/324/03/7  
הרחבה

מגורים  
+  400248015405-73.51063'א

7.78.7מרתף

43
600מגורים319/03/7

1,00017
1‐‐‐

2
4010305-73.510--27.58.5

7/248/02/7  
הרחבה

מגורים  
+  2--4010355-735‐‐‐8402'א

7.58.5מרתף

45,
46

600מגורים348/03/7
99517

1‐‐‐

2/2

4010305-73.510--27.58.5

10/248/02/7
+  4002410035505-73.51063מגוריםהרחבה

10.811.9מרתף

11/248/02/7
הרחבה

מגורים  
+  400930172410015'א

205053.55-3  +
10.811.9מרתף

מגורים  
+  5002,53017-1812020'ב

304553.55-4  +
-13.9מרתף

מגורים  24316/03/7
-4015-27---8251,00020115'א

 מצב מאושר
   -סקירת תכניות
 שכונות בנויות



מתן  
'  מסתוקף נה

כו
ש

אזורתכנית' מסמגרש
שטח  
  –מגרש 

ר"מ

'  מס ים
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מ

'  מס
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גר

במ

שטח בניה מקסימלי
-בקומה 

%

תכסית  
שטח  

% -מרבית 

'מ –גובה מרבי קומות' מסקווי בניין

רעפיםשטוחבאצקשע
1997

25
  

80014305-5-73.510-21012'מגורים א82-842/322/03/7
1,0002690104553.55-31012'מגורים א200883/322/03/7

1,12024919506.12.7-3.24.7-5.34310.712.7'מגורים א201254/322/03/7

2013

63

מגורים  5/322/03/7
3,690'א

2589.510.5505374310.712.7
6424955501.9374310.712.7

652474+15  
11505374310.712.7מסחר

1995

30
  

--1,1882-507-5-73.510-2'מגורים א982/320/03/7
1820מרתף+ 5  1,20226801540535'מגורים ג2005743/320/0307
1,1202592845533-21012'מגורים א2008374/320/03/7
1012מרתף+ 1,14025857.545535-3'מגורים א2009265/320/03/7

2011
65

2,240'מגורים א6/320/03/7
6851550535-31012שייג+2

6792150535-31012שייג+662
1,58126871450532.34/031014'מגורים א2012417/320/03/7

+  1,12025'מגורים א2014758/320/03/7
9465051.2-35331012מרתף

2008
31

1,2002483174053.555/03712'מגורים א73/337/03/7
7.58.5מרתף* 1,443265928600-33-55-2'מגורים א20091014/337/03/7
1,24724891150535331012'מגורים א2014936/337/03/7

2008
42

103

4/324/03/7

7.78.7מרתף+ 1,4102675255052.5-35-3'מגורים א

104-106
מגורים  

. ח+ 'א
מסחר

1620,
31542672+5  

8.79.7מרתף+ 295052.5-35-3מסחר

1,1202688125071.6-33-31012'מגורים א2013205/324/03/7
1,12026881250535-31012'מגורים א20131716/324/03/7

1992

43

253 ,254  ,
28.5  1,1001-4010607310'מגורים א3832/319/03/7

3841,0001-4010607310  28.5

80012401530733-278.5, 780'מגורים א1994183,1843/319/03/7
158900244015307310-278.5

2004161 ,162  ,
10512-40530735427.58.5'מגורים ר3855/319/03/7

10.711.7מרתף+ 1,188269010505-733-3'מגורים א20089176/319/03/7
1,12025901050535331012'מגורים א20131238/139/03/7

+  1,18025'מגורים א2014869/319/03/7
72285053.54.7331012מרתף

201045,4
6

1,1882680205552.9-536/031014'מגורים א3371/348/03/7
1,120248812505353/031012'מגורים א201414/348/03/7
  1,2001375156053.55-312'מגורים א2014523/348/03/7
68020554-5333/031014שיג+1,0002'מגורים א2013131113/297/03/7

 מצב מאושר
סקירת תכניות  

 נקודתיות  



 מצב מאושר  
כסייפה הבנויהשכונות 

מגרשים' מסשכונה  
המגרשים בהם  ' מס

תותר הקמת מבנה  
אחד

המגרשים בהם  ' מס
תותר הקמת שני  

מבנים

ד"יח
מקסימלי

258180284

3097961100

3113411420154

422372289264

43295295----295

45,46246246----246

242323----23

1,165 -כ1,045כ"סה

היקף יחידות דיור 
 מרבי



מוצעמאושר

יחידות דיור לדונם 4אין התייחסותיחידות דיור' מס

'ק 3'ק 2קומות מרבי' מס

  50%  30%תכסית מרבית

אחוזי בנייה
מעל  , ברוטו 40%

בשילוב   50%. פני הקרקע
מסחר בקומת קרקע

שרות מעל   5%+  עיקרי 95%
 ,  הקרקע

מתחת לקרקע 10%

 ---1מבנים מרבי במגרש' מס

קווי בניין
 'מ 5-7 -קדמי

 'מ 10 -אחורי
'מ 3.5 -צדדי

 'מ 5 -קדמי
 כשפונה לשביל תשתיות* 'מ 3 -אחורי
צמוד גב למגרש אחר* 'מ 4 -אחורי

'מ 3 -צדדי

 מרחק מינימלי בין  
ן הגבלה בתחום המגרשאיאין התייחסותמבנים במגרש

ד  "חניה בתחום המגרש לכל יח חניה
 בתוקף ע"בתבמעבר למותר 

 מוצע



'מ3 'מ6 'מ3

 קיבולת במגרש בודד
 קו בניין אחורי

הפונה לשביל  ' מ 3
 רוחבו' מ 6תשתיות 

'מ4 'מ4

צמוד דופן למגרש  ' מ 4
שכן



 כושר נשיאה



 מבני ציבור

 7000 בנויהעיר אוכלוסייה 

)  חיצוני+ פנימי (פזורה אוכלוסייה 

 11600 * בכסייפהשלומדת 

 18600 כ"סה
2014פ סקר מבנים ואוכלוסייה "ע*  



 שנתון*אוכלוסיה שנה
תלמידים  

 בשנתון

כ שטחים  "סה תיכון יסודי

דרושים לבתי  

 ספר
שטח  

 דרוש

  18(מגרשים ' מס

 )כתות

שטח דרוש

 )'ד(

  36(מגרשים ' מס

 )כתות

2014 18600 3.4% 632 63 7 95 2.6 158.1 

2015 19381 3.4% 659 66 7 98 2.7 164.7 

2018 21927 3.4% 746 75 8 111 3.1 186.4 

2025 29189 3.2% 934 93 10 140 3.9 233.5 

2030 35513 3.2% 1136 114 13 170 4.7 284.1 

2035 43207 3.2% 1383 138 15 240 5.8 345.7 

-פרוגרמה נדרשת 
 ס  "בי

7000 )2014(עיר בנויה  אוכולסייה

11600 בכסייפהשלומדת ) חיצוני+ פנימי (אוכלוסייה פזורה 

18600 )2014(כ "סה

)2025עד (שיעור גידול   4.2% 

)2035עד (שיעור גידול   4% 

. ודאותמקדם אי ללא , גידול שנתיבהתאם להנחות שיעור *  



 –מבני ציבור 
 בנוי

'  מס תכנית' מס מיקום

 מגרש

אחוזי   שטח

 בניה  

מיצוי אחוזי   שימוש   יעוד בתכנית

 בניה

ת
כני

ת
 ה

ול
גב

 

 30% אנדלוסאל  -יסודי בית ספר וגני ילדים 100% 8.761 951 11/248/02/7 46, 45צפון שכונה 

 75% מותנאביאל  תיכון+ב"חט 65% 17.96 101 537/03/7 9שכונה 

 30% תיכון+ ב"חט בית ספר וגני ילדים 55% 7.472 1 518/03/7 30שכונה 

 רחוב ראשי

 50% אל פארוק -מקיף תיכון+ב"חט 70% 20.2 א 4/248/02/7

14/248/02/7 
 70% תל אל מלך -יסודי מבני ציבור    8.859 909

 50% אבו ואדי -יסודי מבני ציבור    13.06 920

    76.31 כ"סה  



'  מס תכנית' מס מיקום

 מגרש

אחוזי   שטח

 בניה  

מיצוי אחוזי   שימוש   יעוד בתכנית

 בניה

ת
כני

ת
 ה

ול
גב

 

 30% אנדלוסאל  -יסודי בית ספר וגני ילדים 100% 8.761 951 11/248/02/7 46, 45צפון שכונה 

 75% מותנאביאל  תיכון+ב"חט 65% 17.96 101 537/03/7 9שכונה 

 30% תיכון+ ב"חט בית ספר וגני ילדים 55% 7.472 1 518/03/7 30שכונה 

 רחוב ראשי

 50% אל פארוק -מקיף תיכון+ב"חט 70% 20.2 א 4/248/02/7

14/248/02/7 
 70% תל אל מלך -יסודי מבני ציבור    8.859 909

 50% אבו ואדי -יסודי מבני ציבור    13.06 920

    76.31 כ"סה  

 תכנית' מס מיקום
'  מס

 מגרש
 שטח

אחוזי  

 בניה  
 שימוש   יעוד בתכנית

ץ 
חו

מ
 

ל  
בו

לג ת
כני

ת
ה

 

כניסה   - 18שכונה 

 מערבית
1/249/03/7 

 חמד אל רביע -יסודי בית ספר וגני ילדים 100% 13.22   

    תיכון+ב"חט    42.78   

 אלירמוק -יסודי מבני ציבור 127% 19.27 904 1/427/03/7דרום מערב  - 20שכונה 

 חינוך מיוחד 127% 18.23 901 445/03/7 41שכונה 
  ס"מיוחדביחינוך 

 יסודי ועליונה  

 93.51   כ"סה

בתי ספר בנוייםשטח  כ"סה דונם 170   

 –מבני ציבור 
 בנוי



 שטח שטח   תכנית מיקום

ים
ספ

 נו
ים

ול
גד

ם 
מי

חו
ם 

חי
שט

 

10110 519/03/7 *47 שכונה

 41שכונה 
445/03/7 

90011

902 18 

903 12 

904 10 

6/248/02/7 999 11 

48 14/248/02/52 901 9 

33 2/248/02/7    21 

 10    /  מב/ 172 36

 35 902 14/248/02/52 רחוב ראשי

19 2/249/03/7 906 10 

19 3/249/03/7 910 26 

 31    במ/192 12

20 1/427/03/7 900-903 27 

כ"סה  דונם 243 -כ 

שטחים חומים בתחום שיפוט כ"סה דונם 410 -כ   

דונם 76 -כ )בנוי(גבול התכנית   

דונם 93 -כ )בנוי(מחוץ  לגבול התכנית   

 –מבני ציבור 
 מצאי תכנוני קיים



 תלמידים  ' מסמוסד
 בשנתון

 '  מס
 מגרשים

 שטח מגרש
 בדונם

 כ שטח  "סה
 בדונם

 1 )תושבים 10000דונם לכל  0.5(תחנה לבריאות המשפחה 
 6 מרכז תרבות וקהילה שכונתי

 4 מוסדות דת  
 3 מרכז קטן לשירותי חירום

 6 ר לנפש  "מ 0.3רזרבה לפי 
 8 1 8 170 יוםמעון 

 21 1.5 14 422 3-6גן ילדים גילאים 

דונם50 -כ כ  "סה  

 -בישוב הבנוי

 נפש 7,000: 2015

 ד"יח 1,200: קיים

כולל את  (ד "יח 4,700: 2035

 )תכנית עיבוי ותכנית רחוב ראשי

 

 –מבני ציבור  ד"יח 4,700פ קיבולת "פרוגרמה ע
 פרוגרמה שנת היעד



 אחוזי בניה שטח מגרש' מס תכנית' מס מיקום
46,45צפון שכונה   11/248/02/7 

9521.481

   953 0.5 

46,45שכונה   348/03/7 

   3 

100%    3 
   2 
   2 

43שכונה   

1/319/03/7    2.5 100% 
6/319/03/7 E1 95% 
3/319/03/07 A2 65% 

2/319/03/7 E2 45% 
B1.5 45% 

  518/03/7 2 1.2 55% 

30שכונה  7/במ/171   901 5 60% 

24שכונה   316/03/7 1 2.5 100% 

25שכונה  ר"מ 50+50% 2 900 2/322/03/7   

31שכונה   337/03/7 
A3 

100% B2 
C2 

הישובמרכז   405/03/7 
4 4.5 70% 
5 2 125% 
6 2 75% 

42שכונה   324/03/7    2.5 100% 120 3.5 
 65% 2 א 1/324/03/7

   ראשירחוב 

14/248/02/52 
   
   
   
   
   
 

913 2    
905 2    
907 1    
921 1    
906 1.5    
911 1.5    
912 1.5    
904 2    
926 1.5    

47שכונה   519/03/7 102 1 55% 

כ"סה  70      -כ

 –מבני ציבור 
 מצאי תכנוני קיים

שטחים המיועדים למבני  

,  גני ילדים(ציבור קטנים 

בתחום  ) 'מעונות וכו

 התכנית

שטח נדרש על פי 

 דונם 58: פרוגרמה



פרוגרמה  
 למבני ציבור

הבדיקה מסקנות
.זו תכנית לאישור כתנאי ביישוב ציבור מוסדות תוספת נדרשת לא1.
  בתחום "כלואים" בהיותם הקיימים הציבור שטחי מצאי את לממש קושי ישנו כי ידוע2.

 ,)מדינה ,מקומית רשות( הרלוונטים הגופים של עבודה נדרשת כן על ,בעלות תביעות
.אלה שטחים ומימוש הסכמות בהשגת

  עבור .התכנית בתחום ציבור למבני בייעוד במגרשים   בנייה זכויות תוספת לאפשר מוצע3.
  1.5-מ הקטנים מגרשים ועבור בניה 200% עד לאפשר מוצע דונם 1.5-מ הגדולים מגרשי

.בניה 150% עד ,דונם
  ציבור מבני של מספק מצאי הבטחת לצורך ,התכנית למימוש ניטור מנגנון לקבוע מוצע4.

  .בנייה היתרי הוצאת בעת



 פים"שצסיווג 

 נוף



 דונם 2079: כ שטח התכנית"סה
 נפש 5.5 –נפשות ממוצע למשפחה ' מס

   105  'איכותי'

   45  סמטאות

   20  נחל באר שבע

   105  רחובות ראשיים

   50  'שארית'
-------------------------------------- 

 דונם 325  *פ"שצכ "סה

 חישוב הקצאת שטחים פתוחים לציבור

* 
 .גיאומטריה בעלת פרופורציות המאפשרות פיתוח מגוון. מגרשים בני דונם ומעלה -'איכותי'

   'מ 4לרוב ברוחב , רצועות ארוכות וצרות -סמטאות
 )2/ב/24א "פ תמ"ע, לכל צד של ציר הערוץ' מ 100(אזור הנכלל ברצועת ההשפעה של הנחל  -נחל באר שבע

 לפיתוח הרחוב המרכזי של כסייפה14/248/02/7אזורים הנכללים בתכנית  -רחובות ראשיים
ב"סמטאות קצרצרות וכיו, מעגלי תנועה, מגרשים בני פחות מדונם -'שארית'

התכנון הקיים עומד בצורך  
  הנדרש לציפוף השכונות

 )דונם 95: נדרש(
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 .התבססות על תשתית קיימת ושדרוג בשלבים•

)  הנדסה אזרחית(בשנת היעד סביר שניתן יהיה להתבסס על המבנים הקיימים •

 .2008-ו 2000מאחר והוקמו בשנת 

 :כאשר הצפי הינו, בעת הצורך תיבחן האפשרות לשדרוג -וקווי סניקהמשאבות •

 .נפש 9,000כאשר תשרת מעל  –' תחנה ב1.

 .נפש 15,000כאשר תשרת מעל  -'תחנה ג2.

 .נפש 9,000כאשר תשרת מעל  -'תחנה א3.

.  יום/ק"מ 4,800יום והיום מנוצלים /ק"מ 7,000ערד מתוכנן לספיקות של  ש"מט•

ספיקה  . י"מק 14,000 -י ו"מק 10,500: בשני שלבים ש"המטקיים תכנון לשדרוג 

יהיה   ש"שהמטי כך "מק 5,500-יומית לשנת יעד בתחזית מקסימאלית היא כ

,  תתקרב לניצול מלא ש"המטכאשר קיבולת . מסוגל לקלוט את שפכי הישוב

 ).כסיף(אזוריות  תוכניתייבחן הנושא במסגרת 

 ביוב



 צריכת מים חזויה על בסיס עיבוי מרקם קיים בלבד

קו זה יספק . 28,'' 18''ערד -קו שוקת -אספקת המים לישוב הקיים מבוצעת מקו מקורות ראשי•
גם את צריכת המים בעתיד עם שלבי ההתפתחות כאשר כתלות בשלביות הפיתוח מומלץ 

.להרחיב ולהוסיף חיבורי צרכן לקו
 .בהתאם לתוכנית בינוי וכבישים -פריסת קווי מים חדשים•
 .  הקמת בריכת מים בשטח היישוב להגברת אמינות המערכת -המלצה•

 .  ק"מ 5,000 -נפח בריכה מומלץ כ–
 .ח"מלש 7 -עלות מוערכת כ–
 .  דונמים 2-שטח נדרש כ–
).לא הכרח(י זמינות שטח וגובה "בחינת מיקום עפ–

)כולל מתחם דרומי וצפוני(צריכת מים חזויה על בסיס פיתוח כלל הישוב 

התכנון הקיים עומד בצורך  
 הנדרש לציפוף השכונות

 מים



 תנועה



 תנועה



 תנועה

 :מסקנות

נפח התנועה הנוסף על ידי  , ס"למונתוני  2011-על פי ספירות תנועה קיימות מ•

 .הפרויקט אינו מצריך שינוי במצב הקיים

  14\248\02\7הדבר מקבל משנה תוקף היות והרחוב הראשי טופל במסגר תכנית •

 .31שאושרה לאחרונה ובימים אלה מבוצע מחלפון כסייפה על דרך 

 



כושר נשיאה לקיבולת 

ד "יח 4,700-של

 )בתחום התכנון(

 הערות ממצאי בדיקה תחום  

 ציבור פרוגרמה למבני

לקיבולת  י תכנוני מספק מלא
ישנו  . צפויה בשנת היעד אוכלוסייה

קושי במימוש שטחים חומים בשל  
 .סוגיית תביעות הבעלות

נתוני המועצה קיים מחסור בכיתות   פ"ע
לימוד וכיתות לימוד לא תקניות  

הן בתיכון והן  ) ובקראווניםבמקלטים (
 .ביסודי

ביחס למצב  צורך בתוספת  אין ציבוריים פתוחים שטחים
 .מאושר

 .ביחס למצב מאושרצורך בשדרוג  אין כבישים ודרכים

ביוב  -תשתיות מים
 .ביחס למצב מאושרצורך בשדרוג  אין )מרחבי(

 כושר נשיאה

 שטח למבני ציבור שטח ציבורי פתוח דרך ראשית           דרך פנימיות           דרך ללא מוצא

:מבני ציבור  שטחי ציבור  
:פתוחים

:דרכים


