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מתווה מוצע לתכנית כוללנית למועצה האזורית מטה יהודה

 פיילוט לתכנון ישובים במסגרת התכנית הכוללנית

 השלמת הבדיקה–בחינת צמידות דופן לישובים החקלאיים במועצה

נושאים לדיון  



מתווה מוצע לתכנית כוללנית  

למועצה האזורית מטה יהודה



כוללניתתכנית

:(101תיקון)ב"התולחוק.ג.א.62בסעיףהגדרהפ"ע

:התכנית שאישרה הוועדה המחוזית חלה על אחד מאלה. 2
;כל שטח מרחב התכנון המקומי. א
;שהתכנית חלה בתחומוכל שטח היישוב . ב
כאמור בפסקת משנהחלק משמעותי ממרחב התכנון או משטח היישוב . ג

;כפי שתחליט הועדה המחוזית–" חלק משמעותי", זהלענין( ב)או (א)
;א33שהוכרז בצו לפי סעיף כל שטחו של מתחם פינוי ובינוי . ד

ב"התוחוק 

(101תיקון )

הגדרות-תכנית כוללנית 



:כמפורט להלןהעניניםאת כל , לפחות, התכנית שאישרה הוועדה המחוזית כוללת. 4
המותרים בכל אחדושימושי הקרקעבתחומה ייעודי הקרקע . א

;מהייעודים
או, לשטחים פתוחים ולצורכי ציבורקביעת שטחי קרקע המיועדים . ב

ביחס לייעודי הקרקע, קביעת הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצרכים אלה
.ב188כהגדרתם בסעיף –" צורכי ציבור", לעניין פסקה זו; השונים שנקבעו בה

גם, השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל הייעודיםקביעת . ג
;בלא קביעת זכויות בניה בכל מגרש או במגרש כלשהו

לביוב, לחניה, לתחבורההנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד . ד
לרבות התוויית, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה, ולתשתיות

;העיקריות בתחומההדרכים
.הבניניםגובה הנחיות לעניין . ה

ב"התוחוק 

(101תיקון )

הגדרות-תכנית כוללנית 

לגבי' ז145בסעיף הוראות בעניינים המפורטים לא ייקבעו בתכנית כוללנית . 5
.מסויימיםמגרשים 



:'ז145סעיף 
1)ו "בטבת תשנ' מכוח תכנית שהופקדה אחרי ט, מוסד תכנון לא ייתן היתר

תכנית       , שלגביהם מבוקש ההיתר, אלא אם כן אושרה למקרקעין( 1996בינואר 
:הקובעת הוראות בכל אלה

;הקרקעיעודיפירוט . 1
חלוקתבתשריטאם אלו לא נקבעו , חלוקה למגרשים או לחלקות וגבולותיהם. 2

;קרקע
;מספר הקומות או גובה הבניינים, קווי הבניין. 3
.שטחי הבניה המותרים. 4

ב"התוחוק 

(101תיקון )

הגדרות-תכנית כוללנית 



:    תכנית כוללנית 

מקורות להנחיות  

לעריכת מסמכי תכנית



לייעודי קרקע מוכלליםחלוקה . מבנה עקרוני של מטה יהודה-תשריט  ,

(נקודה, קו, שטח)דרכים ותשתיות 

תפקידו במרחב, שמושים: הגיון מרחבי עפמתחמיםמחולק לתשריט  ,

'ערכים אחרים ברורים ומובהקים וכו, גבולות פיזיים ברורים

ולפרטם  כפי שהוגדרו בתכניות המחוזיות  -מחוזיות/ תכניות ארציות יעודי

בהתאם לאפשרויות שמקנה התכנית במדרג הגבוה יותר תוך תרגום  

ת"למבא

נספחים, הוראות.

:    תכנית כוללנית 

הנחיות לעריכת

מסמכי תכנית



שיטת עבודה

 חלופות ליעודים מוכללים ופירוט השימושים המותרים בהם כיום

(.בתחום ישוב/ מחוץ לתחום ישוב )

 המחייבים הקצאת זכויות  ( שלא בתחום יישוב)פירוט שימושי קרקע

.בניה

פ הוראות תכניות "זיהוי הגוף המוסמך לאשר תכנית מפורטת ע

. ארציות

ניתוח ייעודי קרקע במרחב  -יעודים מוכללים 

בהם לא נקבע מפורשות בתכנית  )באילו ייעודי קרקע מוכללים :הסוגיה

תהא הועדה  , (מתאר ארצית כי ועדה מחוזית היא המוסמכת לאשר תכנית

?  ( בלי זכויות בניה/עם)המקומית הגוף המאשר תכנית מפורטת 

שיטת עבודה



:    שני תחומי בדיקה

שטחים פתוחים וישובים



":  חקלאי כפרי"ייעוד מוכלל 
(1/30מ"מתמ" נוף כפרי פתוח"וייעוד " חקלאי נופי"כולל ייעוד )

:שימושים מותרים

.חקלאות ומבנים חקלאיים•

הרחבת יישובים•

.שטחים פתוחים•

מתקני פנאי ונופש•

.שרותי תיירות•

:מי מוסמך לאשר תכנית

בהתאם למטרת  •

ב"תוהתכנית ולחוק 

:ב"זשימושים הדורשים 

מבנים חקלאיים•

מתקני תשתית•

מתקנים תיירותיים  •

ייעודים מוכללים



שטחים פתוחים לשימור  : יעוד מוכלל 

(1/30מ"מתמשמורת נוף , שמורת טבע, כולל יעוד גן לאומי)

:שמושים מותרים 

.8בתמאשמושים המותרים •

:מי מוסמך לאשר תכנית

מוסד תכנון  •

:ב"זשימושים הדורשים 

מבנים המיועדים  •

להשגת ייעודו של הגן  

.הלאומי

,  מבני מיתוג•

מתקני  , טרנפורמציה

'מים וכד

ייעודים מוכללים



יערות  : יעוד מוכלל 
(22א "כל סוגי היערות לפי תמ)

:שימושים מותרים

.22א "בהתאם הוראות תמ•

.החלפת שטחים לרבות המרת שטח יער לשטח פתוח מסוג שונה•

:מי מוסמך לאשר תכנית

מוסד תכנון•

גריעת שטח יער עד  •

מתחום הפוליגון  10%

.  בסמכות ועדה מחוזית

בסמכות  25%עד 

מועצה ארצית

:ב"זשימושים הדורשים 

מבקרים/ביתני מידע•

שירותים•

מתקני תשתית  •

ייעודים מוכלליםייעודים מולים



יעודים נוספים
(בית סוהר, בית עלמין, כריה וחציבה, לתעשיהיעודיכולל )

:שימושים

.מ"תמעל עדכוניהם ושינוי ( 24, 19, 14)רלוונטיות ת"לתמאובהתאם •

:מי מוסמך לאשר תכנית

בהתאם לפירוט  )משתנה •

(הבא' בעמ

:ב"זשימושים הדורשים 

מבנים•

מתקנים הנדסיים•
ייעודים מוכללים



לאשר תכניתמי מוסמךתכנית  

(.ללא התייחסות לגוף מוסמך)מוסד תכנון (מחצבות)14א "תמ

מחוזיתועדה(בתי עלמין)19א "תמ

אין התייחסות(בתי סוהר)24א "תמ

.פירוט המוסד התכנוני המוסמך לאשר תכנית צפוי להתבטל1א "בעת אישור תמ* 

ייעודים מוכללים



נחל וסביבותיו: יעוד מוכלל 

:שימושים מותרים

.חקלאות•

הרחבת יישובים•

.שטחים פתוחים•

מתקני פנאי ונופש•

ללא  )שרותי תיירות •

(.אכסון מלונאי

:מי מוסמך לאשר תכנית

בהתאם למטרת  •

ב"תוהתכנית ולחוק 

:ב"זשימושים הדורשים 

מבנים חקלאיים•

300שרותי תיירות עד •

.ר"מ

ייעודים מוכללים



מוקדים מבונים  
(אתרי מורשת ושימור ועוד, מרכז תחבורה, אכסון מלונאי, מוסדות, כולל מוקדי תעסוקה)

:שימושים מותרות

מוסדות ומבנים ציבוריים•

מבנים ומתקנים פתוחים לפנאי ונופש•

אכסון מלונאי•

שרותי תיירות•

אולמות כנסים•

מרכזי תחבורה•

:מי מוסמך לאשר תכנית

בהתאם למטרת  •

ב"תוהתכנית ולחוק 

:ב"זשימושים הדורשים 

מרבית שימושי  •

הקרקע

מוקדים מוקדים



נתיבי הולכת  , דרכים, רצועות נחל: שמושים קוויים/יעודים 

'תשתית וכד

:שימושים מותרים

.מ"תמעל עדכוניהם ושינוי ( 36, 37, 32, 34, 10, 23, 3)רלוונטיות ת"לתמאובהתאם •

:מי מוסמך לאשר תכנית

בהתאם לפירוט  )משתנה •

(הבא' בעמ שימושים קוויים/ ייעודים 



לאשר תכניתמי מוסמךתכנית  

ועדה מקומית(דרכים)3א "תמ

פ"ולקחשדרך על קרקע חקלאית טעונה אישור 

ועדה מקומית(ם-מחוז י–דרכים)3/70א "תמ

פ"ולקחשדרך על קרקע חקלאית טעונה אישור 

מסילות  )9שינוי 23א "תמ

(ברזל

.אין התייחסות לגוף מוסמך לאשר תכנית מפורטת

.שינוי ברוחב רצועות הדרך מחייב אישור מועצה ארצית

(.ללא התייחסות לגוף מוסמך)מוסד תכנון (ביוב-מיםמשק)34א "תמ

כל אישור תכנית מפורטת מחייב התייעצות עם הועדה  

.ביובוהמקצועית למים

א חלקית "תמ): 3/ב/34א "תמ

(לניקוז ונחלים

(.ללא התייחסות לגוף מוסמך)מוסד תכנון 

.תכנית למפל ניקוז הינה בסמכות ועדה מחוזית בלבד

תכנית מתאר  ): 4/ב/34א "תמ

(ארצית למשק המים

(.ללא התייחסות לגוף מוסמך)מוסד תכנון 

מים הפקה)5/ב34א "תמ

(והולכה
.(מוסמךלגוףהתייחסותללא)תכנוןמוסד

חשמל  מתקני)36א "תמ

(קטנים
מקומיתועדהבסמכותלהיתרבקשה

ורוחבהצינורלסוגבהתאם)ארציתמועצהאומחוזיתועדה(גזנתיבי)37א "תמ

.(הנדרשתהמגןרצועת

.פירוט המוסד התכנוני המוסמך לאשר תכנית צפוי להתבטל1א "בעת אישור תמ* 

שימושים קוויים/ ייעודים 



בהתאם לעקרונות המתווה שסוכם בתכנית למבנים חקלאיים–מבנים חקלאיים 

הצעה לחלוקת האחריות  

לאישור תכניות מפורטות  



"יערות", " שטחים פתוחים לשימור"ייעודים מוכללים = 

:המלצה

ייעודים בהם אישור תכנית  

מפורטת יוותר בסמכות  

ועדה מחוזית



.  תלוי חקירה פרטנית שתבוצע בהמשך הליך התכנון–עבור מוקדים 

.וזכויות בניה( פוליגון)מחייב קביעת מתחם מוגדר 

"מוקדים"ו" כפרי חקלאי"ייעודים מוכללים = 

:המלצה

ייעודים בהם אישור תכנית  

מפורטת יהא בסמכות  

ועדה מקומית



בהתאם לעקרונות המתווה שסוכם בתכנית למבנים חקלאיים–מבנים חקלאיים 

הצעה לחלוקת האחריות  

לאישור תכניות מפורטות  



קנה מידה לתכנון



פיילוט לתכנון ישובים

במסגרת התכנית הכוללנית  



התקפותהמפורטותהתכניותכלצירוףלאחרנקבעהתכנוןגבולותקביעת1.

.ביישוב

זההאויותרגבוההבהררכיהתכניותאו/ו1/30מ"תמשלקרקעיעודי2.

:ישוביםצרכיםהגדרת3.

יהיה,מוגןלדיוריחידותלרבות,כפריבישובהדיוריחידות'מס–מגורים.א

35א"בתמלקבועבהתאם

:(1/30מ"תמהגדרתפ"ע)*אחר.ב

חקלאייםמבנים/חקלאות1.

המגוריםמחלקתכחלקהנחלהלבעליעיסוק2.

להובזיקהחקלאיתפעילותעלהנשעןחקלאיתתוצרתעיבוד3.

שירותי תיירות ואירוח כפרי, אכסון מלונאי.4

וספורטרווחה,תרבות,בריאות,לחינוךומתקניםמבנים5.

ומסחרמלאכה,תעשייה6.

פתוחיםשטחים7.

,  מסחר, אחסנה, מלאכה, מקרקעין המיועדים בתכנית תקפה למטרת תעשיה: י"רמשל 1226פ החלטה "אחר ע)*

(למעט תכנית למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים, תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר, תיירות ונופש, משרדים

במסגרת התכנית  

:  הכוללנית 

גבולות•

ישובייםצרכים •

מתודולוגיה להכנת

פרוגרמה לתכנון ישוב



בין שימושי קרקע קיימים לייעודי קרקע  ( במידה וקיימים)בקונפליקטים הכרעה . 4

מאושרים

:דופן במשבצות חקלאיותצמודי מרחבי חיפוש איתור .  5

הכרעה בדבר השימושים המותרים בהם וטיוב גבולות התכנון. א

:  ניתוח פוטנציאל מרחבי החיפוש . ב

'וכדקניניים, קהילתיים, סביבתיים, תכלול פרמטרים נופיים

בין מתחמים  תיעדוף. ג

חלופות למידת הפרוט הנדרש ורמת ההכללה בתכנית כוללנית לישוב  .   6
במסגרת התכנית  

:  הכוללנית 

קונפליקטים•

מרחבי חיפוש  •

מידת פרוט  •

מתודולוגיה להכנת

פרוגרמה לתכנון ישוב



:200/פ מי"מרחבי חיפוש בתחום גבול הישוב ע

:מרחב חיפוש למגורים ושימושים נלווים

2פ לוח "ד לישוב ע"יח' מס. א

ד לניצול לאחר בחינת התכנות הרווית רקמה קיימת  "יתרת יח. ב

שטח לאיתור. ג

1/30מ"תמפ "מרחב חיפוש לשימושים נוספים המותרים ע

1226מינהלוהחלטת 

שימושים נוספים  /מרחב חיפוש למגורים ושימושים נלווים 

1/30מ"בתמהמותרים 

שטח מרחב חיפוש סופי בצמידות דופן

:200/פ מי"מרחבי חיפוש מחוץ לגבול הישוב ע

•

•

•

•

: מתודולוגיה 

מרחבי חיפוש



2'מסחלופה–מוצעמצב1'מסחלופה–מוצעמצב

4'מסחלופה–מוצעמצב3'מסחלופה–מוצעמצב

פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

זכריה

חלופות לתכנון 

כוללני ליישוב  

במסגרת התכנית  

"  כוללני"דוגמא למצב מוצע 



פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה

1'מסחלופה-מוצעמצב



פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה

2'מסחלופה-מוצעמצב



פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה

3'מסחלופה-מוצעמצב



פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה

4'מסחלופה-מוצעמצב



פיילוט ישובים

השפלהבאזורמושב–ישעיהוגבעת1.

מתקדםבשלבבהכנהסטטוטוריתתכניתעםישוב–זכריה2.

מאושרתמפורטתתכניתללאישוב–כסלון3.

הרריבאזורקיבוץ–החמשהמעלה4.

ישובים נבחרים



פיילוט ישובים

1' פיילוט מס

גבעת ישעיהו

גבעת ישעיהו



פיילוט ישובים

.ז.ת-גבעת ישעיהו 

עמק האלה:מיקום

מושב עובדים:אופי היישוב

(2013-נכון ל) 661-כ:מספר תושבים

לולים, אפרסקים, זיתים, גידול ענבים:פעילות חקלאית

גבעת ישעיהו



פיילוט ישובים

GISקומפילצית–מצב מאושר 

:'תכניות מס

1/2/544/מק

2/ב/544/מק/מי

'ב544/במ/מי

979/מי

1/2/544/מק

2/ב/544/מק/מי

סטטוטורירקע

גבעת ישעיהו



פיילוט ישובים
2'מסחלופה–מוצעמצב1'מסחלופה–מוצעמצב

4'מסחלופה–מוצעמצב3'מסחלופה–מוצעמצב

גבעת ישעיהו

"  כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון 

היישוב במסגרת  

התכנית  



פיילוט ישובים
2'מסחלופה–מוצעמצב1'מסחלופה–מוצעמצב

4'מסחלופה–מוצעמצב3'מסחלופה–מוצעמצב

גבעת ישעיהו

"  כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון 

היישוב במסגרת  

התכנית  



צמידות דופן

ניתוח נופי סביבתי

אדריכלות נוףגיאוטבע

גבעת ישעיהו



24-12-14| פיילוט מבנים חקלאיים | תכנית מתאר מטה יהודה 
ארי כהן אדריכלות  

ובינוי ערים

לפני הצגה ליישוב–סופי גבעת ישעיהו איתור -ניתוח סביבתי נופי 

דונם74-כ/ ר "מ73,978: סך כל השטח המתאים למבנים חקלאיים 



פיילוט ישובים

200/מי01/3מ"תמ

תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

גבעת ישעיהו

מקרא

ישוב כפרי

נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי

יער נטע אדם קיים

יער טבעי לטיפוח

דרך מהירה

'אזור חקלאי א

'אזור חקלאי ב

יער קיים

אתר עתיקות

מקרא

לא רלוונטי–א "תמ



פיילוט ישובים

200/מי01/3מ"תמ

תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

גבעת ישעיהו

מקראמקרא

נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי

יער

גבול יעוד

'חקלאי באיזורגבול יעוד 

לא רלוונטי–א "תמ

חקלאות ומבנים  : שימושים מותרים

,  שטחים פתוחים, הרחבת יישובים, חקלאיים

.שרותי תיירות, מתקני פנאי ונופש

מבני  , מבני עזר, מגורים: שימושים מותרים

,  מחסנים, מבני חינוך, מבני שירותים, ציבור

מבני מלאכה  , משתלות, רפתות, לולים

.דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, ותעשיה



פיילוט ישובים

סופרפוזיציה-תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

גבעת ישעיהו



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-ישעיהו.ג

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

קיים/מאושר



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-ישעיהו.ג

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

חיפושמרחבי



פיילוט ישובים

'שטח למרחב חיפוש לתעסוקה בתוך חלקות ב

מתודולוגיה-ישעיהו.ג

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

חיפושמרחבי

'שטח למרחב חיפוש אפשרי לתעסוקה בתוך חלקות ב



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-ישעיהו.ג

הוחלט לבטל את מרחבי  , 30.05.2016לאחר פגישה עם נציגי הישוב ביום 

לישוב אין כוונות לבניית מבנים חקלאיים מחוץ לקו הכחול. הדופןצמודיהחיפוש 



פיילוט ישובים

:מרחב חיפוש למגורים ושימושם נלווים •

'ד60–1'מסשטחתא

:2לוח 35א "ד לפי תמ"קיבולת יח

147.–ד לניצול "יתרת יח. 203–ד מאושרות "יח' מס. 350–2פ לוח "ד לישוב ע"יח' מס

:1226מינהלוהחלטת 1/30מ"תמפ "נוספים המותרים עלשמושיםמרחב חיפוש •

'ד39.5–2'מסשטחתא

'ד12–3'מסשטחתא

'ד25–4'מסשטחתא

'ד22–5'מסשטחתא

'ד98.5–כ"סה

:שמושים אחרים/מרחב חיפוש למגורים ושמושים נלווים •

'ד54.5–6'מסשטחתא

:200/מיפ"עהישובגבולבתחוםחיפושמרחבי

מתודולוגיה-ישעיהו.ג



פיילוט ישובים

2' פיילוט מס

זכריה

זכריה



פיילוט ישובים

.ז.ת-זכריה 

מ מדרום לבית שמש"ק10:מיקום

מושב :אופי היישוב

(2013-נכון ל) 935-כ:מספר תושבים

כבשים במרעה, לולים, מקנה, מטעים, ש"גד:    פעילות חקלאית

זכריה



פיילוט ישובים

מלכובאבנר:התכניתעורךהפקדהלפני151-0079913'מסתכניתפ"עמוצעמצב

סטטוטורירקע

רקע סטטוטורי–זכריה 



2'מסחלופה–מוצעמצב1'מסחלופה–מוצעמצב

4'מסחלופה–מוצעמצב3'מסחלופה–מוצעמצב

פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה



2'מסחלופה–מוצעמצב1'מסחלופה–מוצעמצב

4'מסחלופה–מוצעמצב3'מסחלופה–מוצעמצב

פיילוט ישובים

"כוללני"מצב מוצע 

חלופות לתכנון היישוב  

במסגרת התכנית  

זכריה



צמידות דופן

ניתוח נופי סביבתי

אדריכלות נוףגיאוטבע

זכריה



24-12-14| פיילוט מבנים חקלאיים | תכנית מתאר מטה יהודה 
ארי כהן אדריכלות  

ובינוי ערים

מרחב חיפוש סופי–זכריה 

:שטח מרחב החיפוש

דונם115-כ 

תחום צמוד דופן



פיילוט ישובים

–א "תמ

לא רלוונטי

200/מי01/3מ"תמ

תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

מקרא

ישוב כפרי

נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי

אזור חקלאי נופי

אזור פיתוח עירוני

שמורת טבע

יער נטע אדם קיים

יער טבעי לטיפוח

אזור נחל וסביבתו

'אזור חקלאי א

'אזור חקלאי ב

שמורת טבע

גן לאומי

יער קיים

אנדרטאות ואתרים לשימור

מקרא

דרך מהירה

קו מתח על

זכריה



פיילוט ישובים

200/מי

תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

01/3מ"תמ –א "תמ

מקראמקראלא רלוונטי

נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי

יער

אזור פיתוח עירוני

גבול יעוד

'חקלאי באיזורגבול יעוד 

חקלאות ומבנים  : שימושים מותרים

,  שטחים פתוחים, הרחבת יישובים, חקלאיים

.שרותי תיירות, מתקני פנאי ונופש

מבני  , מבני עזר, מגורים: שימושים מותרים

,  מחסנים, מבני חינוך, מבני שירותים, ציבור

מבני מלאכה  , משתלות, רפתות, לולים

.דרכים, שטחים ציבוריים פתוחים, ותעשיה

זכריה



פיילוט ישובים

תכניות בהיררכיה גבוהה יותר

סטטוטורירקע

זכריה



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-זכריה 

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

קיים/מאושר



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-זכריה 

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

חיפושמרחבי



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-זכריה 

קרקעייעודיומיקוםלבחירתמתודולוגיה

חיפושמרחבי

'שטח למרחב חיפוש אפשרי לתעסוקה בתוך חלקות ב 'שטח למרחב חיפוש לתעסוקה בתוך חלקות ב



פיילוט ישובים

מתודולוגיה-זכריה 

הוחלט לבטל את מרחב, 23.05.2016לאחר פגישה עם נציגי הישוב ביום 

עקב מגבלות בנייה, 7' מסחיפוש צמוד הדופן



פיילוט ישובים

:מרחב חיפוש למגורים ושימושם נלווים •

'ד2.5–1'מסשטחתא

:2לוח 35א "ד לפי תמ"קיבולת יח

112.–ד לניצול "יתרת יח. 238–ד מאושרות "יח' מס. 350–2פ לוח "ד לישוב ע"יח' מס

:1226מינהלוהחלטת 1/30מ"תמפ "נוספים המותרים עלשמושיםמרחב חיפוש •

'ד6.5–2'מסשטחתא

'ד5.0–3'מסשטחתא

'ד11.5–כ"סה

:שמושים אחרים/מרחב חיפוש למגורים ושמושים נלווים •

'ד39.5–4'מסשטחתא

:שטח מרחב חיפוש סופי בצמידות דופן•

'ד57.5–5'מסשטחתא

'ד40–6'מסשטחתא

'ד97.5–כ"סה

:200/מיפ"עהישובגבולבתחוםחיפושמרחבי

מתודולוגיה-זכריה 




