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ושומרוןיהודהראזורהאזרחיהמינהר
אזוריתמועצהמקומיתכנוןמרחב

עציוןגוש
תכנית-אי"פרק

1635-1185ישרארית)(רשת..צנארעזרהמקום:1.

כחור.בקובתשריטכמותחםהתכנית:גבור2.

רחםביתנפה:3.
גושים:
חרקות:

ארעזרקהירתירישובמפורטתמתארתכניתהתכנית:וחרותשם4.
.1990תש"נאשנת

חרקמהווהזורתכניתהמצורף1;1,000בקנ"מהתשריטהתשריט:5.
ממנה.נפרדברתי

.םדונ326.5:יתנהתכשטח.6
ההתיישבות.חטיבתהעורמית.הציוניתההסתדרותהתכנית:יוזמי.7
ההתיישבות.חטיבתהעורמית.הציוניתההסתדרותהתכנית:מגישי.8

ירושרים-2569ת.ד.כתובת:
קריין.ג.מנהר:-התיישבותירתכוןהאגףשם:התכנית:עורכי.9

המרכז.מרחב-רהתיישבותהמח'-היהודיתהסוכנות
ירושרים-2569ת.ד.כתובת:

כפרית.רבניההמינהרהשיכון,משרדשם:התכנית:מבצעי.10
ירושרים.ג'ראח,שיחהממשרה,קריתכתובת:

התכנית:מטרת.11
ארעזר.קהירתיישובר-פיתוחשטחתיחוםא.
התכנית,בתחוםשוניםרשימושיםקרקעועתודותאזוריםקביעתב.

מפורטת.בתכניתפרצרציהכורר
.וסיווגןרמיניהןהדרכיםרשתהתוויתג.
ציבור,מבניהאדם,מגוריהמסדירותשונותבניההוראותקביעת.1

הבניה.מותרתבהםבאזוריםואחסנהתעשיהמבני-מראכה,משק,מבני
בשטחיםהשמושוהסדרתפתוחיםבשטחיםרטיפורהוראותקביעתה.

אחרים.ציבוריים
התכנית.מבצעיאתשיחייבופיתוחושרביהנחיותתנאים,קביעתו.
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רהגדררת.סרנמיספיררט-בןפרק

והוראות.תשריטיסכוררארעזררישובמתארתכנית-התכנית.1
(תשמ"ב)997בצוצבאיתבתפיטהבשטחיסהיתריסמתןערהממונה-הממונה.2

.ידוערשמונהמיכראו
תחומיסבמטגרתאומקווקובצבעבתשריטהמטומןקרקעשטח-איזור.3

אתרצייןכדיבצרופיהסוביןמהסבאחדביןבמינסמיוחדיס
ואתאזור,שבאותוובבנייניסבקרקעותהמותרהשימושאופי

זו.תכניתרפישנקבעוההראות
ערמבוטטתיותראוחרקותרשתימקרקעיןרחרקותתכנית-חרוקהתכנית.4

כחוק.מאושרתמפורטתתכנית
רארהסמעבראשרהמגרשצידיראורךקואוהחזיתראורךקו-בניןקו.5

אחרתבמפורשצוייןכןאסאראממנו,חרקאובניןיברוט
בתכנית.

מטויים.רצפהמפרטשרהקרקערכטךימתייחטמה.קו6

יהבנהגברתמישור7.
הטופוגרפיהפנימערמטויסבגובהדמיונימישור-רגובה

אראממנוחרקאובנייןיברוטראמעריואשרהטבעית
טבעיתכטופוגרפיהבתכנית.אחרתבמפורשצויןכןאס

מתוכנניסגבהיסהקושרתמתוכננתטופוגרפיהגסתחשב
.2.4ו2.1.10בטעיפיסוכמפורטכבישיס2צירישר

רהרן·

הכרורוכרמדרכותכוררהדרךצידיגבורותאתהמגדירקו-דרךקו.8
דרך.במונח

חיצונייס.בניהקוירפימדידהאפ'''המתקברהשטח-ברוטובניהשטח.9
המהוותוכארומקורותברתימרפסותכורראינוזהשטח
אחר.חרקכרכורראךהשטח,מפיתוחחרק
ברבד.אחתפעסהיטרו,במרואיחושבמדרגותחדרשטח

ישכןפיערואףהפרטיותהפרצרציותבתחוסהמוגדרשטח-מעברזכות.10
כמפורטמוגדריסצבורייסרצרכיסבורהשתמשאפשרות

בתכנית.
מפורטתבנוירתכניתאזור.11

אשרמפורטתבנוירתכניתאזורהואמרוסקאדוסבקוהתחוסאזורכרא.
מבנהרכרבניההיתרהוצאתבטרסמפורטתתכניתותאושרתוגשרגביו
כחוק.הפקדהודורשהמקומית,הועדהע'''בנפרד

ממנהנפרדברתיחרקומהווהרההנרוויתפיתוחותכניתבנויבתכניתב.
ע'''ויאושרופיתוחופרטיטפורטציבור,שטחירגביחתימהרראיוגשו
המקומית.הועדה
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-בנויתכנית.12
וכוללת:ומאושרתקיימתמפורטת,מתארתכניתעלמבוססת
הכללי,גובהסקומותיהס,מספרשירותיס,הבנייניס,העמדת

ורחבס,התכניתבשטחדרכיסהתוויתהבנייניס,אלהגישות
ירק,החניה,שטחיסימוןיס,הכלליומפלסיהסהדרכיסחתכי
קוויכגון:השטח,שלהכללילפיתוחווכלליסנטיעותסוגי

לכביסהלאשפהמתקניסרחוב,פנסיחשמל,קוויניקוז,
מתקנימזרקות,ספסלים,תומכים,וקירות,גדרותIוכו

כמווצורתס,אוטובוסיםלתחנותמקומותפרגולות,פרסומת,
אלווכלהמתוכנןהמרחבצורתלקביעתהדרושאלמנטכלכן
תכניתהועדה.שלעיניהראותולפיהתכנוןלהיקףמקצתםאו

הפקדה.ללאהמקומיתהועדהע"יתאושרבנוי
התכניתמןמגרשיםוהזזתשטחיםביעודשנויכלמאושרותתכניות.13

למתןהמוגשתבתכניתיתבטאבשטחביצועעקבהמופקדת
בקשתלפילתכניתנוספתבהפקדהצורךיהיהולאתוקף,
המקומית.הבניהועדת

אדםכלאוצבאיתבתפיסהבשטחיםהיתריםמתןעלהממונההמהנדס:.14
מקצתן.אוכולןסמכויותו,בכתבאליוהעבירשהממונה

רישוםלצרכיתכניות.15
הקייסלמצבבהתאסיוכנורישוםלצרכיהתכניותשלהמדידהסימוןא.

בפועל.
בתשריט.מהרשוסמטר1.0שלבסטיהלהרשםיכוליםהדרכיסרחביב.
שללגריעהאולתוספתבהתאםישונההדרכיםלאורךהבניןקוירוחבג.

רישום.לצרכישבתכניותהדרךתנוחות
מדידה.בסיסעלחלוקהתכניותתוגשנההתוכניתשטחבכל-חלוקהתוכנית.16

תהיהיותראוחלקותלשתימקרקעיןלחלוקתתכנית
כחוק.מאושרתמפורטתתכניתעלאוזותכניתעלמבוססת
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התכבית.בגוףהכלוליסהשטחיסחלוקת-ג'פוק'

סה"כשטחצבעל:ווTא
יסTבאחובדובמיסבתשויט

55.016.8כתוסמגוויסא':
19.05.8בהיוכחולבןמגוויס
17.05.2בחוסתחוסחוסציבוו:בבייבי

15.04.6בחוסתחוסיווקוחיבוך:ספווט
97.529.8רווקפתוח:פוטר

44.013.6כההסגולמותחססגולותעשרהואחסבהמלאכהשטח
38.511.7ברווקתחוסחוסמשקבברמ

0.50.2בחוסתחוסאפווהנדסררס:מתקביס
מווסק

רווקתרחוסבעתרד:רקבעשיעודושטח
ביווקתחוסרווקווחובות:שברל
13.04.0אדוסמוצעת:דוך
27.08.3חוסקררמת:דוך

אלכסובראדוסוקוקולברטולדוך

326.5100.0%סה"כ
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התוכנית·ביצועואופןמיוחדיםתנאים-דןפרק
ושימושים:תכריות.1

רשוםבתשריט,המסומןבאיזורהנמצאיםבנייןאוקרקעשוםישמשורא
נמצאיםבוהאיזוררגביהתכריותברשימתהמפורטותרתכריותפרטתכרית
.הבנייןאוהקרקע

המפורטת:התוכניתשרביצועהאופן.2
ראחרהתוכנית,בשטחבניהפעורותרהתיריהיההממונהשרבכוחוא.

הבאים:התנאיםשנתמראו
יהיהובגבורותיןמפורטתתכניתקיימתשרגביואיזורכררגבי.1

פרוגרמהתצורףאריהבינוי,תוכניתותאושרתוגשבתשריט,כמסומן
נתמראווראבמידהביצוע.רשרבימשוערזמניםורוחכמותית
חרוקהתכניתגםהינהבינןיתוכניתזאת,בתוכניתאראדרישות

רמגרשים.
חרוקהתכניתהתוכנית,בגבורותהכרורהסכםרכרביחסתוכן,.2

השטח.מדידתערמבוססת
סרירתהקרקע,ניקוזרביצועהסידוריםויובטחותנאים'יקבעו.3

וכד',טרפוןביוב,מים,חשמר,קוויהנחתוהגישות,הדרכים
אחדרכרבדברהנוגעותוהרשויותהממונהשררצונורשביעות

דרעיר.מהשירותים
הטבעיים,הקרקעבפנירשינוייםהסידוריםויובטחןהתנאים'יקבעו.4

שררצונהרשביעותהתוכנית,רביצועהדרושיםקרקעומירויריישור
ויבוצעוהניקוזבעיותשרפתרונותיוגשוהבינויבתכניתהועדה.

הועדה.שררצונהרשביעות
בקירבהובמיוחדחנייהרמקומותהסידוריםויובטחוהתנאים'יקבעו.5

זותוכניתרתנאיבהתאםבסביבתם,רכברריכוזהגורמיםראתרים
הועדה.שרדעתהרהנחת

בהםשישמיןחדיםבמקריםרהתירהועדהרשאיתרעירהאמוראףערב.
אףחרקית,מפורטתמתארתוכניתרפיבנייניםהקמתציבורי,עניין
רתנאיםבכפיפותרישובהכוררתהמפורטתהמתארתןכניתאישוררפני
רהקמתם.תקבעשהיא

בניה.רהגבלרתשיםרשיםתכלירת,רשימת-הןפרק
':ררכ.1

פיערהממונהיחריטהתכריות,ברשימתהוזכרושראתכריותרגביא.
שתופקד.מפורטתתכניתעפ'''אוהנדון,באיזורהמןתרותרתכריותהשוואה

אורהוסיףהמפורטת,בתוכניתיהיה,אפשררעיר,אןרסעיףבכפיפותב.
זו.תכריותרשימתפיערהמותרותמהתכריותרגרוע

השירותיםוהיקףהמרכזשרובאופיבהתחשבתעשהיירהנותהתכריקביעת.ג
רסביבתן.והןרתןשביםהןרספק,נועדשהוא

בניתו.הושרמהכאירושרבבכריראהבשרביםהנבנהבניןד.

אחידה.תוכניתעפ'''הממונהע'''תאושרבאיזוריבמבנים,חניהה.
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-סגוריםאזורי.2
בניהרהיתרבקשותוסחייביםברבדסגוריםרבניתנועדוארואזורים

.997וצו)1971(-418צו.1965תשכ"הוהבניה,התכנוןבחוקכהוראותו

.א'סגוריםאזור2.1
סיניסריבשטחבניהסגרשיערחד-סשפחתייםבתיםרבניתסיועדזהשטח
רסטוסןסעברהסגרששרנוטפתחרוקהתותררא(כאשרס"ר500.0שר

הבאות:האפשרויותסןבאחתבתשריט)
כאשר:סגרשער(בודדיםסשפחתייםחדסבניםבניית2.1.1

דרך)אורחוברכביש,הסשיקה(בחזיתקדסיבניןקו
אחוריבניןקו
צדדיבניןקו

קדסיבניןקו1989רפנישנבנובבתים

ס'5.0
ס'4.0
ס'4.0
ס'4.0

קירעםנפרדבסגרשאחדכרמשפחתיים),(דוצסודיםבתיםבנית2.1.2
שרסשותףקירע"יאוהסגרשים,שניביןהספרידהגבורערסשותף
בודד.רביתאחתכרהשייכתסרפטת

הסגרשים,בערישנישרוחתוסהכתובהבהטכסהצורךישסקרהבכר
כדוגסתהקירגיסוראתרבצעישהבתיםסשניאחדבניתשרבמקרה

החיצוניים.הקירותשאר
כורריציאה,פתחיו/אוחרונותשוםיבוצעוראהסשותףבקיר

צנרת.יציאת

)(כנ"רקדסיבניןקו
אחוריבניןקו
סשותףצדדיבניןקו
שניצדדיבניןקו

ס'5.0
ס'4.0
ס'0
ס'8.0

באישורורססונהשתוגשבנוירתכניתבהתאםהכרסבנים,קבוצתבנית2.1.3
בדבר,הנוגעיםהסגרשיםבערישרוחתוסהכתובהובהטכסהוהטכסתו

ערתערהשראשונהסידהאוהסגרששראחדסצד0בניןקויותר
רגביגםזה,בנייןקורקביבסבנהפתחיםיהיושראבתנאיס'1.5

אקטצנטרית).(העסדההסגרשערבודדיםסבנים
.ס'-8.0רהשניהצדדיהבניןקויגדרזהבסקרה

הבניןקוישנייהיופינתייםסגרשיםורגבירעירהאסורבכר2.1.4
צדדיים.בניןקויהגדרתםרפיהקדסיים)הבניןרקו(סעברהנוטפים

הבניהבקוי10%עדרהקרהזכותרמסונהתהיהרעירראסורבנוטף2.1.5
סקרה.בשוםרשנותושאיןקדסיבניןקורסעטבתקנון,הסצויין

רהרחבהועדיםהסיזסנייםסבניםקייסיםעריהםקבועיםסגרשיםרגבי2.1.6
בניהקוטיסוןכורררסבניםספורטתהעסדההכוררתשריטרהגישיש

הועדה.ראישורמוצעים
רועדה.הגשתורפניהסרחבאדריכרע"ייאושרזהתשריט
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המגורים)אזור(בתחוםעזרמבני2.1.7
פונקציותשיכרורמ"ר25.0עדבשטחאחדעזרמבנההקמתתותר

כרהרן:הבניןקוייהיורגביהאחתביחידהחניה/מחטן/מקרט
דרך)רחוברכביש,המשיקה(בחזיתקדמיבניןקו

מחטנים.רגביוראברבדמוטךרגביוזאת
ואחוריצדדיבניןקו

מ'2.0

מ'0

ניקוזמינימוםמידתרצייןבאיםואינםמחייביםארובניןקוי
שכן.רמגרשיופנוראופתחיוהעזרמבנהגגות

מותרבניהשטח2.1.8
אחד.מפרטמ"ר150.0עדמזהמ"ר230.0עדטה"כקומותבשתיא.

זה.בשטחכרוריםאינםרעיר2.1.7בטעיףהמצוייניםהעזורמבני
רמגורים.מ"ר150.0יותרוברבדאחתבקומהבבניהב.

זה.בשטחכרוריםאינםרעיר2.1.7שבטעיףהעזרמבני
יערהרא1965תשכ"היהוהבנ1והתכנבחוקכאמורבהוראותומרתף.ג

ב,א,בטעיפיםכאמורנכרראינוזהשטחמ"ר.40.0שרשטחער
רעיר.

הבניה.בשטחנכררמ'2.00מערגובהואשרחררכר
.6טעיףב'בפרקכמוגדררפירושמתייחטארובטעיפיםקומההמונחד.

רגובה.בניההגברתמישור2.1.9
.מ'8.5רעפיםגגעםקומותבשתיא.
.מ'7.5רגגמעקהכוררשטוחגגעםקומותבשתיב. -~.-•~
ע'''שיקבעכפיאדום/כתוםבגווןיהיורעפיםגגותג.

האדריכר/מהנדט.
רוכב.רעףיורכברכטאושיאנקודתבכרד.
מערות.35רביןמערות25ביןבשפועיהיומשופעיםגגותה.
.מ'7.0המרביהגובהיהיהאופקיכמשטחמעוצבהגגשיאאם.ו
הרעפים.בגווןיהיוהורכביםרהרכבתהמשמשיםבטוןאוטיט.ז

עריערהשראבגובהרגגיציאהמבנהיותררעירראמורבנוטףח.
מ"ר10.0עריערהשראובשטחהעיקריהגגמפני(ברוטו)מ'2.5

ברבד.רגגיציאהמדרגותרצורךוישמש
.מ'9.5עריערהרארגגהיציאהמבנהכוררהמבנהגובהטה"כ
הגג.מפניט"מ105יהיהמעקהגובה
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קוסתרצפתשרהתתתוןהספרסאנכיתיסדדויירהנהגבהיס.ט
התחתונה.הסגורים

האפשרככריותאםהבניןשרהתחתונההסגוריםקוסתרצפתמפרס2.1.10
הנמוךבחרקוזהמפרסכאשרהממונה,שרדעתורהנחתהטבעיתרקרקע

בכרבוהגוברתהטבעיתמהקרקעס'2.20עריערהראהמגרששר
מ'0.5עריערהראהמגרששרהגבוהבחרקזהומפרסשהיא,נקודה

-רפרוטבהתאםזאתכראחת,בנקודהבוהנוברתהטבעיתמהקרקע
.רהרן2.4בסעיףההנחיות

מפורטת.בנויתכניתתוגשזהראזורב'.מנוריםאזור2.2
דיוריחידות4רפחותשרבנויתכניתפיערבניההיתריינתנובןאזור

צבאית.בתפיסהבשטחיםהיתריםרמתןהממונהבאשור
כפוףנטו,רדונםדיוריחידות4שרבצפיפותבתיםרבניתמיועדהשטח

ראזורמתאימותבניההוראותעםתונשהתכניתהנ"ר.הבנוירתכנית
ושטחם).(מיקומם-עזרומבניבניןקויכוררהתכנון
הססונה.ע"יתאושרהבנויתכנית

חרריווצררעיר2.1.8בסעיףכמפורטוההנחיותהמנרשמשיפועכתוצאהאם2.3
שטחבמסנרתינוצרראזהוחררהבניןרצפתותחתיתהשטחפניביןמשופע

הקרקעשרביותרהנמוךבמקוםמ'1.20-המכסימרינבהויהיההבניה,
בניתע'''בבניהויאטםימוראזהגובהמערשיווצרמרווחררצפה.מתחת
פתחים.רראמקומיתאבןאוסבטוןמסדקיר

התחפרותותוצעבמידהרחירופיןאומ',2.20יהיההחררונובהבמידה
במסנרתהכרחרונות,ורפתוחבבניההמסדאתראטוםניתןזהבקטעחרקית

ראמקרהשבשוםובתנאירעיר,2.1.8בסעיףכמפורטהמותרהבניהשטח
נובהערהתחתוןהמגוריםרמפרסמתחתפתוחהנשארכרשהוחרקיערה

.מ'2.3שר

הבתים.חזיתותגימור2.4
מרובעת.מסותתתאבןצפויעםיבנוחדשיםבתים2.4.1

השרכהטיחשרופות,רבניםחשוף,מבטוןבארמנטיםרהשתמשניתן
תוספתהחזית.משטח20%עריערהשראבשיעורצמנטרוחותאו

הנמרחומריהקיים.ורביתרתוספתאחידבגמרתבנהקיימים~רבתים
רהיתרבבקשההחזיתותע"גיצויינובניהובתוספותחדשיםבבתים
בניה.
שבתקנון.ההנחיותרכרבכפוףתותרמעץבתיםבנית

נופימפגעהגג,צורתכוררהבניינים,חזיתותיהווראמקרוהבכר2.4.2
מקרהבכרהממונההחרטתרפיהשכניםבנייניבחזיתותוישתרבו
ומקרה.

הגגמהווההטופוגרפיהמןכתוצאהבהםבמקומותשטוח,גגגיסור2.4.3
יהיושראמחמריםיהיהממנו,הגבוהיםהשכניםרבתינופיחרק

אחרחומרכראוריצוףנחר,אבןבחצץ,:כסויכרהרןנופימפגע
הרבנהעםגגישאירוראנופימפגעיהווהשראהועדהבאישור

האספרט.ערברבד
עזרמבנהיותררא.הבניןכדוגמתיהיההעזרמבניגימור2.4.4

יהיההגגנחותים.מחומריםאוהביתמגימורשונהשגימורו
.מ'2.5עריערהראוגבהוהעיקריהבניהומחומרכדוגמת
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מקלוט2.5
לעיל.2.1.7בסעיףוכאמורהמוסמכתהרשותתקנותעפ"י

שמשדודי2.6
הועדה.באישורהכלנאות,אדריכליפתרוןלהםינתן

כלאוהגגעלוהקולטיםהגגבחללהדודיהיהרעפיםבגגות2.6.1
הועדה.ובאישורלמבנהצמודמתקן

היציאהמבבהאוהגגעלתהיההסולריתהמערכת-שטוחבגג2.6.2
"שוכב".מטפוסכשהדודלגג

כביסהמתקן2.7
הבניהמחומראוקלמכסוימסתורע"ייוסתרבמבנהכביסהמתקן2.7.1

הועדה.ובאישור
נפרדכביסהמתקןלהתקיןאיןומקרהמקרהבכל-נפרדמתקן2.7.2

בניה.היתרמחייבתהTכמתקןוהקמתהועדהבאישוראלאמהמבנה
כביסה.לתלייתנאותפתרוןתכרולבניהרהיתרבקשהכר2.8.3

יהTטרביאנטנות2.8
ברבד.אחדתורן-אנטנההצבתתותרמבנהכרער

ציבור:-רמבניורTאי.3
ר:הTשטחשריעודוא.

מקומיים.ומשרדיםמוסדות.1
וחנויות).(צרכניהומחסניםמסחרייםשירותים.2
ותרבות.דתבריאותמוסדות.3
וירדים.נוערמוסדותמועדונים,.4
ופעוטונים.ירדיםגני.5
וברמתהועדהדעתחוותרפיונקיותקרותומראכותמשרדיםמבני.6

הציבור.מבניגימורמרמתתיפורשראגימור
הןואיןבמידהרעירמהמפורטותתכריותמספראחדבניןרכרכורמותרב.

רשניה.אחתמטרדמהוות
בינויתוכניתעפ"ייהיוהמקומות,מספרוכןייעודםגודרם,מיקומם,ג.

הועדה.ע"ימאושרת
ה.TבהמתחייבכרערמפורטרתכנוןורTכאימוגדרהTורTאיד.
רספורט.שטחה.

ורTאגופני,וחיבוררספורטמועדוניםמאורגן,ספורטשרומתקניםמבנים
TכאימוגדרהTמפורט.רתכנוןור
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פתוח:-פרטישטח.4
ר:-זהשטחשרודועי

וחורשות.ניםגרגינות,שטחים.1
משחקים.מגרשי.2
ניקוז.רצורכישמוריםמשטחים.3
הממונה.באישוררמיניהםהנדטייםמתקנים.4
30%עריערהראהמקרטרצפתששטחבתנאיציבוריים,מקרטיםרמיקום.5

קייםמגרשמגבורמן-4מיפתחושראבניןובקויהקרקע/מגרש.משטח
דרכים.רגביהמתוכנןהבניןקוושמירתומתוכנן

חרום.ררכבפרטרכברכריגישהתותררא.6

ותעשייה.אחטנהמראכה,רמבנישטח.5
חצרמחטניוכןהאיזוררמתיישביגושיתורתעשיהראחטנהרמראכה,מבנים
בתשריט.כמטומןימוקמוהנ"רהשטחיםבתחום
הדורשיםטכניםמתקניםהמשטח.מערמן10.0עריערהראהמבנהגובה
הועדה.ראישוריוגשונוטףגובה

.50%מותרבניהשטחמן,5.0רכבישבניןקוי

הטביבה.איכותרשמירתהישירותרהנחיותבהתאםתעשיותהגברת
מרוכזות.בחנייותאוהמגרשיםובתוךבמטגרתינתנורחניהפתרונות

רצורךיהחנכוררראתעשיה.מבנהמ"ר-30ריהחנמקוםרפייההחנודרג
וטעינה.פריקה

משק.מבני.6
מפורטתתוכניתרפירחקראות,שירותיםמבניחיים,ובערימשקרמבנישטח

הועדה.באישור

.בעתידיקבעייעורושי.שטח7
הישוב.גבורותהרחבתאפשרויותשיתבהרוראחריקבעזהשטחשרייעודו

יעודיעורו.שתקבעמפורטתתוכניתראישורעדבשטחתותרראבניהכר
ישבים.המיהמוטדותע"ייטוכםהשטח

ורחבות.שבירים.8
וארמנטיםמנוחהטפטריכורררגר,רהורכירציריםיועדוארושטחים
ושירותים,חירוםרכבארארכבית,תנועהבהםתותרראנוטפים,שונים
תשתיות.צירייהווארושטחים
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רדרכים:שטחים.9
אוטובוסים,רתחנותרחבותחנויות,מדרכות,שדירות,כוררדרכים

הדרכים.ראורךנטיעות

נבור.וקירותנטיעות:פיתוח,ו'פרק
-פיתוח.1

גינוןפיתוח,תכניתתצורףהבינוירתכניתאםרקינתנובניההיתרי1.1
בינויתכניתקיימתוראבמידה.שרהרןרהנחיותבהתאםותאורה
הנותרמהשטח50%גינוןחובתחרהרמגרש.פיתוחתכניתרבקשהתצורף
שחיהבריכותהקמתתתאפשרהנותרהשטחשר50%בהבניה.ראחר

ושבירים.
כשהגימורמסותתת)או(פראיתבטוןגבעםטבעיתאבן-תומכיםקירות1.2

הקיר.גובהרכרהוא
הפונהבחזיתהגבוהים.הקרקעמפנימן1.0עריערהראהקירגובה

1.5בסעיףכנדרשהאחידההגדררפרטתואםיהיהדרךאורחוברכביש,
.שרהרן
בגובהצורךויש.במידהמן2.0עריערהראאחדברצףתומךקירגובה
יהיהביניהןשהמרחקאופקיותמדרגותע"יהקיריחורקיותרגדור

רפחות.ס"מ50
סרוק.בטוןאובטוןגרנוריט,טבעית,אבן-גישהשביר1.3
הגישה.שבירמחומר-גישהרשבירמדרגות1.4
פרטיםעפ'''אחידותיהיודרךאורחוברכביש,הפונהגדרוזt'בחזית1.5

מסבכתיהיושכניםמגרשיםביןגדרותהמקומית.הועדהע'''שיקבעו
התומכים.קירותכדוגמתטבעיתאבןאועץרוחותחיהגדרמתכת,
הגבוהים.מקרקעמפניס"מ90עריערהראהגדרגובה

האפשר).(במידתהגדרמחומר-כניסהשער1.6
וצמחים.גינוןאדמתכסויעםהאזור.מאבני-מסרעות1.7

ציבוריים.אשפרמתקני.2
המועצה.ראישורוכפוףברשות,האשפהפנוירשיטתבהתאם
רעיר.1.5או1.2שבסעיפיםרהנחיותבהתאםהמתקןהסתרת

מפגעיםסירוק.3
הקרקעותרבעריאוהתוכניתמבצעיבהודעהרהורותרשאיהממונה3.1

מחסומיםאוגבורקירותקרקעותיהםעררהקיםדרך,כרעםהגוברות
רקצץכ"כוגובהם.בנייתםבאופן'יבנן,ממנןהחומראתרקבועןכן
הדרךוקוהבניהקוביןאחרמפגעכרחרקאןושיחיםעציםרזמוראן

בדרך.רמשתמשיםסיכוןמשוםבורהיותשערור
12



במשךההוראותראחת3.1סעיףפיערההודעהרושנמסרהמימירארא3.2
העבודותאתרבצעהמקומיתהרשותהממונהרשאישנקבעה,התקופה

.חשבונוערמההודעהשנקבעות

ושמירתם.עציםנטיעות.4
רבעריאוהתוכנית,רמבצעיבכתבבהודעהרהורותרשאיתהמקומיתהרשות

שרראורכןחיהגדראושיחיםעצים,רנטועהתוכנית,בשטחהקרקעות
עריהםורהגןהוערהע"ישייקבעובמקומותפתוחיםבשטחיםאוהררכים

רהם.רהיגרםשערורנזקמכר

טיםואספקתיעורניקךז,תשתית,זז:פרק

ותיעורביובניקוז,רצורכיקרקעשטחיקביעת.1
הררושה,הקרקערהקצותהמבצעיםאתרחייברשאיתהמקומיתהרשות
רעשותאובנייןזוקרקעעררהקיםואיןביוב,מיאוגשמיםמירמעבר
והתיעור.הביובהניקוז,רביצועמהעבורותחוץעבורה,עריה

בריאות.ערהשמירה.2
טי).פרק(ראההבריאות.משרררררישתבהתאםהררושיםהסירוריםיבוצעו

ניקוז..3
שרניקוזשיובטחבנייה,היתררמתןכתנאירהורותרשאיתהמקומיתהרשות
סרירתאוביתרבנייןבקשהאומפורטתתוכניתמוגשתעריהקרקעאותה
יגרמווראבמירההיתריקברוהמגרשיםבתחוםותערותמיםמעביריררך.
רשכנים.נזק

ביוב.4
ררישותרפיביוב,רמערכתמחובריהיהזותוכניתשרבשטחהבנייתכר4.1

המקומית.הרשותאךממונההוערה
יקבעשיעורוכשטחאופתוחפרטיכשטחבתשריטהמסומניםהשטחים4.2

המטוהרים.הקורחיםשרפיזורכשטחיגםישמשךבעתיר
.מעברזכות-הנאהיכתז.5

ררךעוברתרמגרשיםהסתעפותאשרחשמרוקויביוב:מים,כגוןרשירותים
ראהמגרשים,מגבךרותמן1.0שרמרחקערשיהיוובתנאישכניםמגרשים

וברברהקוויםותיקוןבקרהרצרכיאריהםגישהשרבמקרהפיצוייםינתנו
צמחיה.רמעטרקרמךתויוחזרשהמצב

תאום.6
הרשויותעםפעירותהאתהוערהתתאםזה,בפרקהנרוניםהעניניםבכר

המקומיות.
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שרנרת:חןפרק
.חיתןפמטחד,ת,תשתיןד,יבןצתןטד.מן1

התשתיןתשרביצןעםשיןבטחראחדארארמגודיםבניההיתדייינתנןראא.
המקןמית.הןעדהשרדעתהרהנחתבעדןבותהבאיםהציבןדןמיבני

קןרחים.פיזןדןמעדכתשפכיםטירןקמעדכתהדאשיים:הביובמאטפי-
רהורכימעבדיםןכןמיטרעןתאןתומכיםקידןתרדבןתדדכים,פדיצת-

דגר.
מים.שרדאשיתאטפקהמעדכות-
ןחשמר.תקשודןתרמעדכןתהכנןת-
החינןך.משדדשרהתקןרפיחןבהרגירמתחתירדיםגני-
צדכניה.אןרמכןרתמקןם-
תפירהמקןם-
חרב.טיפתאןמדפאה-

-30כשרבבכרכאשדפתןחשרביעפ"ייינתנןרמגודיםהבניההיתדי.1ב.
דיןד.יחידןת

התנאים2שנתקיימוראחדיינתנןשרבבכררמגןדיםהבניההיתדי.2
הבאים:

המבןקשהבניהרהיקףיחטית-הממונהשרדעתןרהנחתהובטח-
התשתיןתןבןצעןאן,בטעיףהמןזכדיםןהמבניםהמתקניםשרביצןעם-

דשאיתתהיההמקןמיתהועדהאןרםהקןדם.השרבשרהציבןדומבני
ביצןעםהחראםביצןעים,שנטתייםמבריגםרמגודיםבניההיתדירתת

דעתה.אתמניחהביצועוקצב
שרביצןעםבהבטחתרמגןדיםבניההיתדימתןרהתנותיןכרהממןנהג.

בהתאםהכרפתןחים,שטחיםפיתןחבהבטחתאונוטפיםציבןדמבני
זן.רתכנית

:ףהנןדןשמ.2
ובהןראןתבניהוזכןיןתקדקעשימןשיבטברתהמןבאיםהתנאיםכרהובטחו
הבניהבמשךרבניהשאינןבשטחהטבעיתבתכטיתפגיעהרמניעתהבניה

ידי:ערוזאתבעתידהתקינהןראחזקתה
ורבעריהתכניתרמגישהדדןשההאינפודמציהןכרמתאימןתהןדאןתמטידת-

ונזק.פגיעהרגביןאחדיןתםהמגדשים
הביצןעאןפןעררהןדןתבטמכןתןשיהאזןרמטדהבאתדמפקחמינוי-

במקדההבניהאתמיידיתהפטיקןכןהשימורנןשארגביהבניהשר
פגיעה.חשששר

המגדש.משטחחרקשרהטבעיתבתטכיתשינןייםערמגברןתרקבועטמכות-
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בקירבתס·אוחשמררקווימתחתבניהאיטור.3
יברוטוראבנייןכריוקסוראקיימיסחשמררקווימתחתבניןכריוקסרא
מהחוטראדמההנמתחהמאונךמקומ'-5מקטןשהואבמרחקממנוחרקכר

ןק"66שרן,וערימתחהואהקואסחשמר,קושרביותריהקרובנהחיצו
מינימוםבמרחקכנ"רנמוך,מתחשרהואהקואםמ',-2מקטןבמרחקאו

קרקעי.תתמקומ'2.0
הבניה.ערפיקוח.4

התוכנית.ביצועעררפיקוחהטדריםיקבעהממונה
חניות.5

המגרשבתוךדיוריחידתבכרחניהמקומות1.2תובטחהמגוריםבאיזורי
תיקבעומראכהתעשייהומוטדותציבורמבניבאזורימרוכזות.בחניותאו

המתוכנן.המגרשמטגרתובתוךהמהנדטדרישתפיערהחניה
הטביבה,איכותט':פרק

הטביבה.ערהשפעהתטקיר.1
הטביבה.ערהשפעהתטקיררצרףישמפעררהקמתבקשהרכר

תעשיות.הגברת.2
מהאחראיבכתבאישורקברתראחרארארמפערבניההיתרהממונהיוציארא

הטביבה.רהנדטת
רדרושהטביבהרהנדטתוהאחראיהתכנוןועדתרשאיםנתוניסרהשרמת
אחר.ררוונטימידעכרו/אומדידות

ובכררזותוכניתבהוראותעמדאםאראמפעררהקמת/הפערתהיתרינתןרא.3
ררבותובתקנות,בתקינהוכןהתשריט,ע"גרחתימההצמודותההוראותזה

ררשויותרדוגמאעזררחוק3וטע'מפגעיםרמניעתהחוקבהוראותעמידה
בישראר.החריס1981ביוברמערכתתעשיהשפכיהזרמת-מקומיות

פטורת.טירוק.4
הבריאותשרטונותע'''שיפורטוובשיטהראתריםתטורקתעשיתיתפטורת

המקומית.והרשות

בטחון,:מרכיביי'פרק
הבא:הפירוטרפיהבטחוןמרכיביאתרבצעמתחייבהתכניתיזם1.1

האזרחי.במרכזבשטחונשקתחמושתמחטןא.

המרכזבשטחחירוץ)גררכבאית,(אמבורנט,חירוסררכבטככהב.
.האזרחי

היקפית.דרךתוואיחשיפתג.

היקפית.גדרד.

היקפית.ביטחוןתאורתה.
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בהתאםבינויבנטפחיאוהבינויבתוכניותיטומנוהביטחוןמרכיבי1.2
הישוב.תכנוןשרשרבבכרהגמ"רנציגעםרטיכום

והאכרוט.הפיתוחרשרבייותאםהדרושיםהביטחוןמרכיביביצוע1.3

מקחר"ר.ואישורתאום.2
הגורםע"ייוקמומקחר"רע"ישנקבע/יקבעוכפיבטחוןמרכיבי2.1

הטדרתבנושאבדיוןמקחר"רע"ישנקבע/יקבעכפיהבונה/המיישב
בטחון.מרכיבי

עםבבדבדיוקמוהישובבפיתוחשרברכרהדרושיםהביטחוןמרכיבי2.2
מקחר"ר.עםתאוםתוךהמדוברהשרבפיתוח

שהוצגראחרארארכןהמוטמכתהרשותע"יבניההיתרייוצאורא2.3
הדרושיםהביטחוןרמרכיביאיו"שהגמרק.מקחר"ר/אישורבפניה
מיקומם.ופרוטהבניההיתרימבוקשיםשבושרב/אזורראותו

fi/קזנון
1(~

~~תריםהביר.:ךבה\
~:~.:~לעבוד'דה.
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