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תקוע.בבישןהכניסהלשכונת

באדמותאל-בקוקמרג'גזלן,מחלקותחלק.2פיסקאליגושתקוע:

א-תעמרה.ערבהכפר
:ישראליתרשתנ.צ.

618300-617700:דרוסצפןן

221550-221200:מערבמזרח

.כחולבקוכמותחס

התכנית"."הוראותלהלן-בכתבהוראותדפי12א.

.1=1250בקנ"מתשריטב.

דונס.60.178

.ושומרווביהודהוהנטושהממשלתיהרכושעלהממונה
עציון.גושמוא"זובניהלתכנוןהמיוחדתהועדה

ירושליסחבללהתיישבות,החטיבההעולמיתהציוניתההסתדרות
אמנה.ברובנייני

אדריכליס-יהושעשחר
62504אIIת-82שרתרח'

03-5467670פקס.03-5467576טל.

משטחפתוח.פרטילשטחמגוריסמאזורשטחיעודישינויא.
מאזורמגוריס.לאזורמדרךמגוריס.לאזורפתוחפרטי

יח"ד.43בתכניתסה"כלדרך.למגוריס
.וסיווגןלמיניהןדרכיסרשתהתווייתב.
מגוריס.המסדירותשונותבניההוראותקביעתג.
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412/4/1מסילתכניתשינוי,412/4/1/1מסימפורטתמתארתכנית

תקוע.בישובהכניסהלשכןנת

עציון.גושמואי'זולבניהלתכנוןהמיוחדתהועדה

כןלןבכתב,מסמכויותיואליוהעבירשהמהנדסאדםכלאוהועדהמהנדס
מקצתן.אן

תשל"א418מסיוצו1966לשנת79מס'ובנייניםכפריםערים,תכנוןחןק
1971.

אןלחוק,5סעיףלפיהמוקמתושומרוןביהודההעליונההתכנוןמועצת
שלה.המשנהוועדות

אתלצייןכדיתיחןמיםבמסגרתאןבצבעבתשריטהמסומןקרקעשטח
זן.תכניתלפישנקבעובקרקעותהמותרהשימושאופי

תכניתעלמבוססתיןתר,אןחלקןתלשתימקרקעיןלחלוקתתכנית
כחןק.מאןשרתמפורטת

אתהמרכיביםכאשרארכיטקטוניתכיחידהמתוכנניםמבניםקבןצת
נבנים.הםעליןקרקעלשטחמתאימיסהמבנן
שטחן.לכלבינויתכניתלהכיןיששלגביןאזור

אוהמבנךשל250:1או500:1בק.נ.מ.בניההיתרימתןלצורךבינויתכנית
איתורלרבותמימדיםבשלןשהבינויומציגהבינויכאזורהמוגדרהאזור

עלתתבססהתכניתאליהם.והכניסההחיצןניתצורתםגובהס,הבניינים,
התכנית.הגשתממועדחודשיםשישהעדעדכניתמצביתטופוגרפיתמפה
בקשותלאישורתנאיהואהועדהיIIעהתכניתאישורהועדה.לאישורתוגש

בניה.להיתרי
לאלהממעבר,אשרהמגרשצידילאורךקואןהמגרשחזיתלאורךקו

.זובתכניתאחרתבמפורשיצוייןכןאםאלאממנוחלקאובניןיבלןט
זומעלזוהנמצאותסמוכןתרצפותשתיביןאנכיתהנמדדמבנייןחלק

קטןאינןשמעליההרצפהפנילמפלסהתחתונההרצפהפניממפלסונמדד

מ'.-2.5מ
למפלסמתחתרובואוכולונמצאמ'.2.5עדשלבגובההבנייןבבסיסקומה

שהיאנקודהבכלתבלוטלאותקרתואותןהמקיפיםהסופייםהקרקעפני

לאהמותר.הקומותבמנייןנכללאינןהסןפיים.הקרקעמפנימ'1.2מעל

.שמעליוהקומהשלהבניהמקןוייחרוג
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הקרקעפניאלהבנייובגגונקודהנקודהמכלאנכיתהנמדדהגובה
הגגרכסעלמנקודותהגובהיימדדרעפיםבגגהקרובה.הסופיתהמפןתחת

המעקה.גביעלמנקודותהגןבהיימדדשטןחןבגג

.הדרךבמונחהכלןלןכלמדרכןתכוללIהדרךצידיגבןלןתאתהמגדירקן

החלקיםכלאתןכןללחיצןנייםבנייהקןוילפימדידהע"פהמתקבלהשטח

כאלהאומקןרןתבלתימרפסותכוללאינוזהשטחבבניין.המקורים
אחר.חלקכלכוללאךהשטח.מפיתוחחלקהמהוות

אפשרותישכןפיעלואףהפרטייםהמגרשיםבתחוםהמוגדרשטח

בתכנית.כמפורטמוגדריםלצרכיםבולהשתמש

חלקשוםכןללאינןואטום.סגורשהואבניי.ןמבסיסחלקאובנייןבסיס
גובהווכדו,חלוודלת,פתח,ללאהםהחיצןנייםוקירותיוכניסהאליושיש

הבטוןרצפתפניועדהסמוכההסופיתהקרקעמפנינמדדמן.1.5עד

.הבנייןשלהתחתןנה
הריצוףמפניהכוללגובהןאשרשטןחגגסביבייקופינג"כרכןבעםמעקה

מן.1.40עלעולהואינומן0.90מ-פחןתאינו

לדרך.המגרשחזית
הקדמית.לחזיתהנגדיתהמגרשחזית
הקדמית.לחזיתניצבתשכוןלמגרשחזית

קדמיתכחזיתלרחובןתהחזיתותשתייחשבופינתימגרששלבמקרה

צדדיות.יחשבוהאחרותהשתיים
ןמצןיידתבמשןלברגלןהולכירכבכליתנןעתתתאפשרבהאשרדרך

התנועה.לריסןןבאלמנטים
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שטחיםטבלת-גןפרק

מוצעמצבמצבקייםצבעבתשריטייעוד
%אחוזשטח%אחוזשטח

(דונס)(דונס)

26.51544.0624.38940.53כתוסאןמגוריסאזור

12.64721.0211.88719.75כההחוסמותחסחוסציבורלמבנישטח

8.46414.067.81012.98ירוקשביליס+פתוחציבורישטח

12.55220.868.99014.94בהירחוסקיימתדרך

7.10211.80אדוסמוצעתדרך

באלכסוואדומיסקויסלביטולדרך

60.17810060.178100ןכIסה
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בניהוהגבלותשימושיםתכליות,רשימת-דןפרק

כללי:

לכלבתשריטהמסןמןבאזןרהנמצאיםבניןאןקרקעשוםישמשןלא:ושימושיםתכליןתא.

הבנין.אןהקרקענמצאיםבןהאזןרלגביהתכליותברשימתהמפורטןתלתכליותפרטתכלית,

המותרותלתכליותהשןןאהעפ"יהועדהתחליטהתכליות,ברשימתהןזכרןשלאתכליןתלגביב.

באןפיןבהתחשבתיעשההנ"להתכליותקביעתשתןפקד.מפןרטתתכנית'יIעפאןהנדןןבאזןר
לסביבתו.והןלתןשביםהןלספקנועדשהןאהשירןתיםןהיקףהאזורשל

.בנייתןהןשלמהכאילןשלבבכליראהבשלביםהנבנהבניןג.

האזורים.בכלציבוריןתהנדסיןתמערכןתשלצנרתהעברתתותר.
הןעדה.רצןןלשביעותגשמיםמילניקןזנאןתפתרןןיינתןה.

אןמגוריםאזור.1
ןד.Iיח43ןכIסהלמגןרים,חד-משפחתייםלבתיםמיןעדזהשטחא.

המגרשים.שטחיברשימתבמקןרבכרשוםאן'רIמ450שלמינימלימגרששטחכ.
.הןעדהבאישןרופיתןחבינויתכניתןיIעפיינתנובניההיתריג.

בניןקוי.

מן.4.0-אחןריבניןקןמ'.5.0-דרך)אןרחןבלכביש,המשיקה(בחזיתקדמיבניוקן)1

לקןוי(מעברהנוספיםהבניןקוןישנייהיופינתייםבמגרשיםמן.3.0-צדדיבניןקן

צדדיים.בניןקןןיהגדרתםלפיהקדמיים)הבנין

:כגיובניןןקוןימרןוחלתחןםןמIס50עדארכיטקטונייםאלמנטיםלהבליטמןתר)2

•Iוכדוכרכוביםאדניות,

יחשבןלאזןבתכניתמהנוצןיןשןנהבניןקןלפיזןלתכניתתןקףלמתןעדשנבניבניינים)3

מקרה.כללגביהמקןמיתהןעדהאישןרקבלתשלובתנאיכחריגה

לבניהמןתרשטחה.
אחד.במפלס'רIמ140עדמזהמ'יר,220קומותבשתיהמןתרהבניהשטחסה'ןכ
ןכIבסהייחשבמן1.80גןבהמעלשימושירעפיםגגחללמ'ןר.80מינימליבניהשטח

'בIבסהייחשבלאןרIמ30בשטחון1בסעיףכאמןרלחניהמבנהלבניה.המותרהשטח

תןתרבנןסףהמגרש.משטח40%עדהמןתרהתבסיתשטחןכIסהלבניה.המןתרהשטח

ןר.Iמ50עליעלהשלאבשטחמרתףבנית

לחניה.עזרמבנילמעטעזרמבנהבלהקמתתאסר
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לחניהעזרמבנהו.

במסגרתכלןלאינןןהראמ"ר30בשטחבלבדלחניהאחדעזרמבנההקמתתןתר)1

:כלהלןהבניןקןייהיןלגביןה'1בסעיףלעילכאמורהמרתרהבניהשטח

מ'.0.0-דרך)אןרחובלכביש,המשיקה(בחזיתקדמיבניןקו

בינרי.תכניתפיעלארמ'.0.0-צדדיבניןקן

בתכניתאחרתנקבעאסאלאמינימןסמידתלצייןבאיסואינסמחייביסהבניןקווי)2

למגרשיופנןלארפתחיןלחניהמבנהגגןתניקוזמ'.6.0עליעלהלאהמבנהאןרךבינוי.

שכן·
מתחתטופןגרפיה,משיפועכתןצאהחללנוצרבאסלמחסן,עזרמבנההקמתתותר)3

ייחשבולאהחניהמהיקףיחרוגלאשטחומהכביש,נמוכיסבמגרשיסחניהלמשטח
אחר.מסרגעזרמבנהכלהקמתתאסרהמותר.הבניהשטחבמסגרת

מותרבניהגובה.ז

מ'.9.0-רעפיסגגעסקומןתבשתי)1

מ'.7.5-לגגמעקהכוללשטוחגגעסקומןתבשתי)2

לאושטחוהרצפהמפנימ'2.20עליעלהלאתקרתןשגובההגגאליציאהמבנהיןתר)3
ה'1בסעיףכאמררלבניההמןתריסהשטחיסבמניןיכלללאזהשטחמ'ר.10.0עליעלה
לעיל.

המגוריסקןמתרצפתמ'.מפלס9.0עליעלהלאלגגהיציאהמבנהכוללהמבנהגןבה)4
הןעדהשלרצונהלשביעותהטבעיתלקרקעהאפשרככליותאסהבניןשלהתחתןנה

המקומית.

מסדקומתח.
השטחפניביןמשרפעחלליווצרלעילכמפורטוההנחיותהמגרשמשיפןעכתוצאהאס

מ'1.2המרביגובהויהיההבניה,שטחבמסגרתינוצללאזהוחללהבניןרצפתותחתית
ימולאזהגובהמעלשיווצרמרווחלרצפה.מתחתהקרקעשלביותרהנמוךמהמקוס

החללןגובהבמידהפתחיס.ללאמקומיתאבןאןבטוןמסדקירבניתע"יבבניהןיאטס

אתלאטןסניתןזה,בקטעחלקיתהתחפרותותוצעבמידהלחילרפיןאומ'1.2עלעולה
הכלמפרלשת,עמודיסכקרמתבחלללהשתמשלחילופיןארחלונותולפתוחבבניההמסד

שבשןסובתנאיהכלליהגרבהןבמגבלותלעילכמפורטהמןתרהבניהשטחבמסגרת

גובהעלהתחתוןהמגוריסלמפלסמתחתפתוחהנשארכלשהוחלקיעלהלאמקרה

מ'.1.8
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הבתיםחזיתותגימורט.
לבניאושרופותלבניםטבעית,אונסורהאבןהתזה,אוהשלכהטיחחשןף,בסון)1

להלן.בסעיףלאמורובכפוףגרנוליטאוסיליקט

בחזיתותוישתלבונופימפגעהגגצורתכוללהבנינים,חזיתותיהוולאמקרהבכל)2

ומקרה.מקרהבכלהועדההחלטתלפיהשכניםבניני

לבתינופיחלקהגגמהווההטןפןגרפיהמןכתןצאהבהםבמקומות,שטוחגגגימור)3

אבןבחצץ,גגכיסןי;נופימפגעיהוושלאמחומריםיהיהממנו,הגבןהיםהשכנים

עלבלבדהלבנהעםגגיאושרולאהועדהבאישוראחרחומרכלאוריצוףנחל,
אספלט.

תותרלארעפים.אומבטוןעשוייםמשופעיםוiאושטוחיםיהיוהבתיםשלהגגות)4

וכדוי.אפוראסבסטלוחותגלי,פחכגוןקליםמחומריםגגותבנית
באישוראחרחומרכלאוהחזיתבחומרמצופיםשיהיובתנאיארובותבניתתותר)5

הבנין.גגקצהמעלמי1.0מ-יותרלאשלובגובההועדה,

שמשדודיי.
הועדה.באישורהכלשמשדודילמסתורנאותאדריכליפתרוןיינתן)1

הגג.לשפועצמודיםוהקולטיםהגגבחללהדודיהיהרעפיםבגג)2
הבנין,לגובהמעבריבלוטלאכשהמתקןהגגעלתהיההסולריתהמערכתשטוחבגג)3

.הועדהבאישור-בנויבמסתורשילובתוך

גזבלןניומסתורכביסהמתקויא.

ובאישורהבניהמחומראוקלמכיסוימסתורע"ייוסתרבמבנהכביסהתלייתמתקן)1
הועדה.

נפרדכביסהתלייתמתקןלהתקיןאיןומקרהמקרהבכל-נפרדתלייהמתקן)2

כחןק·בניההיתרמחייבתכזהמתקןוהקמתהועדהבאישוראלאמהמבנה,
המגרש.בחזיתכביסהתלייתמתקןהתקנתתותרלא)3

מפורטתכנוןע"פמסתוריבנהקרקעיים,תתשאינםלהסקה,ודלקגזמיכליעבור)4
המניחהבצורהמשתלבאיננוזהמסןגפתרןואםאולםהבניה,מהיתרחלקשיהווה

התקנתהמקומיתהועדהתחייב-המגרשופיתוחהבניןעיצובמבחינתהדעתאת

.קרקעייםתתמיכלים
הועדה.לאישורובכפוףמהפיתוחנפרדבלתיכחלקמסתורע"ייוסתרוגזבלוני)5

ציבורלמבנישטח.2
.412/4/1התכניתהוראותיחןלוזהבשטח
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מותרתבניהטבלת-פרקה

בניהקןןיגובהמספרבניהשטחמס'גודלמגרשיםאזור
אצקבניהקומותיח'מגרש
מירבימירבימירביבמ"ר

534מן29.0מ"ר220עד1כרשום410-401אןמגוריס
יIIעפו/אוגגעססה"כ.במקורב532-500

תכניתמשופעמ"ר140עדברשימת43סה"כ
בינויאחת.בקומההשטחים

מן307.5עדחניה
גגעםליח"ד.מ"ר

שטוח50עדמרתף
ליח"ד.מ"ר

40%עדתכסית
רשום1005למבנישטח
.412/4/1מסןתכניתהוראותיחולוזהבשטחבמקורבציבור

ברשימת
השטחים
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המתכנןןהצהרתחתימות-זןפרק
6.5.2004:עדכןותאריך-412/4/1/1מפןרטתמתארתכנית-תקוע

חתימות:

.הקרקעבעלחתימת

(~ע-.איריכל/כזיהן'שחן-
62504ל-אביב1שרתה/Iו .,

5467670פקס./67,76טל.
.....התכניתעורךחתימת

.התכניתיוזםחתימת

"'Il
··,i)GIכב~

'\Cו-אבj!y'"~.ר'""
0tו'\)ר1ר

.:נ,I:~.~:({.נ:~..'התכניתמגישחתימת

:התכניתעורדהצהרת

תאריך:

Obל/~/A
.......................

/.~\C-ד-דכ>~\'"~
,)~~~'

.ן"~.\נ>;~~~~~
",,~.••••"1:••~,~~
......~~>i~ר""~.'O~

ך,':;ז'~.~ _\,'(\"\\"~ח'
~'{$'\~I,,~-.

,",,,,,,':

לאלהומתאימיםזהיםבתשריטוהאזוריםהשטחיםבטבלאותהמפורטיםהנתוניםכיבזאתמצהיראני
הנוכחי.לתשריטביחסהשטחיםחישןבעדכניותוידאתיכןכמוזו.תכניתבתקנוןהמופיעים

....C?4.~.~~./~1....
תאריך

\J~~ךריכלרJיהן(ץ'חר
6250·~נינ,-!82שהזרח'

0"'-i!7 ;ן';7 :;Q•f.6כIJ...I;}~ז7.6•.כ\.ל.
ןתפקשם

חןתמתהפקדה

חתימה

תןקףמתןחןתמת



מגרשיםשטחיטבלת-וןפרק

אןמגןריםאזןר

מ"רמגרשמספר

591.5 401
541.0 402
541.5 403
590.0 404
584.5 405
577.0 406
586.0 407
615.0 408
578.5 409
600.0 410
525.0 500
524.0 501
553.0 502
559.0 503
557.5 504
545.5 505
569.0 506
552.5 507
556.0 508
576.5 509
539.5 510
590.5 511
572.0 512
578.0 513
591.0 514
548.0 515
548.5 516
553.0 517
596.0 518
601.5 519
586.0 520
572.0 521
556.0 522
562.0 523
562.5 524
570.0 525
579.0 526
558.0 527
603.5 528
521.5 529
601.0 530
557.0 531
519.5 532

11

ציבורלמבנישטח

מגרשמספר

1005

מ"ר

11.887


