
מפגש שיתוף ציבור

תכנית מפורטת גני הדר

2021נובמבר 10



?מטרות המפגש

הכרות✓

לשמוע ולקבל את הצרכים של התושבים✓

לשאול שאלות ולקבל תשובות✓

:התשובות תלמדנה ✓

לקביעת חזון ועקרונות תכנון•

לגיבוש מטרות התכנית•



מהלך המפגש

|  קולונדרמר בועז , וועד גני הדר19:00-20:00

מילות פתיחה  

|מהנדס מועצה אזורית גזר,קפוזהעמית 

התכניתברכות ורקע לקידום 

|מתכננת ערים חברתית, ענת ברקאי נבו

מתווה התכנון המשתף

|התכניתאדריכל , ו אבקסיס'ג' אדר

סוגיות ועקרונות לדיון בקביעת  . הצגת מצב קיים

התכניתמטרות 

דיון שאלות ותשובות20:00-21:00

לימוד  

מצב קיים
בחינת חלופות  

תכנון

בחירת חלופה

עדכנית  

דיון להתנגדות 

ומתן תוקף

הגשה ודיון  

לאישור הועדה  

המקומית

שיתוף ציבור+ אבני הדרך של התכנון

סקר צרכים ועמדות

מפגש שיתוף ציבור
מפגש שולחנות עגולים

קבוצות מיקוד

דיווח לוועד מפגש שיתוף ציבור

הישוב 

מפגש שיתוף ציבור

:שקיפות

פרסום והסברה•

העלאת סיכומים •

לאתר המועצה
:השתתפות

פגישות אישיות•

קבוצות מיקוד•

מפגשי ציבור•

סקרים ושאלונים•

גיבוש  

פרוגרמה

רולינג  -פרה

מול  

הרשויות

דיון והפקדת  

התכנית

במחוזית



?מהי תכנית מפורטת

מסדיר את מוסדות התכנון מהרמה הארצית ועד לרמה המקומית1965חוק התכנון והבניה 

דרכים , מחצבים, אזורי תעשיה, יעוד הקרקע ושימושה, קובעת התכנון של שטח המדינה כולה•
.גדלם של ישובים מיקומם וסוגיהם, תחזית בחלוקת האוכלוסיה, נמלים, מסילות ברזל, ראשיות
הממשלה: מאשרת

אזורי תעסוקה  , קובעת שטחי פיתוח עירוניים. החוליה המקשרת בין התכנון הארצי לבין המקומי•
.מנחה את הכנת התכניות מקומיות. ושטחים פתוחים לסוגיהם

המועצה הארצית: מאשרת

מספר הביניינים שמותר להקים  , קובעת הוראות לחלוקת הקרקע למגרשים לשימושים שונים•
.חזיתות ועוד, גובה מבנים אופי המבנים, זכויות בניה, קוי בנין, מיקומם, על מגרש
הועדה המחוזית: מאשרת

א"תמ-תכנית מתאר ארצית

מ"תמ-תכנית מתאר מחוזית

ע"תב-מפורטת/תכנית מתאר מקומית



?אז מהי תכנית מפורטת

מתבוננת ברמת הישוב והפרט•

תחום הפיתוח של הישוב•

י קווי  "קובעת הנחיות למימוש הזכויות ע•

.'חזות וכו, קומות' מס, בניין 

מפרטת השימושים המותרים בכל אזור•

קובעת גדלים וגבולות של מגרשים•

קובעת ייעודי קרקע ספציפיים•

,  תיעול, ניקוז, קובעת הסדרי תנועה•

'תשתיות וכו

'וכו, חומרי גמר,גגות,קובעת  חזיתות •



'ד362-כ-שטח שיפוט כללי-תחום הישוב



הקשר המרחבי  
הסביבהישובי|

נען

סתרייה

גני הדר

רמות מאיר

יציץ

חינוך. ק



'ד292-כ18/13/תכנית גז | מצב קיים



...(חלקית)בתוקף עות"תברשימות | מצב קיים



פוטנציאל להרחבת היישובים  | מתוך תכנית מתאר כוללנית
35א "על פי תמ



סוגיות להתייחסות

?האם נדרשת הכנת תכנית מתאר מפורטת–צורך 1)

?רוח המקום, מי יגור בישוב, איך יראה הישוב בעתיד–זהות2)

אופי הבינוי וחלוקת המגרשים3)

קישוריות, דרכים, חנייה: תחבורה4)

שטחים פתוחים5)

מבני ציבור  6)

מסחר זעיר7)


