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  תאור התכנית-' פרק א

 שם ותחולה. 1

. 600  ומהווה  שינוי  לתכנית  מתאר  מקומית  600/ ' תכנית זו נקראת תכנית מתאר מגילות מס .א

 . 1:50,000מ "התשריט ערוך בקנ

 . התכנית תחול על השטח המתוחם בקו בצבע כחול בתשריט המצורף לתכנית זו .ב

 .תכנית זו באה לתת הוראות לייעודי שטח במתחמים שונים .ג

 . מסמכים מחייבים-של מצב קיים ומצב מוצע  , 1:50,000מ "ריטים בקנתש. 1 :מסמכי התכנית .ד

 . מסמך מחייב-) ללא נספחים( עמודים 31 -הוראות התכנית . 2    

 . מסמך מנחה- 1:50,000מ "תשריט תשתיות בקנ. 3    

 . מסמך מנחה-נספחים . 4    

 

 יחס לתכניות אחרות. 2

 .50' נית מתאר אזורית חלקית לדרכים מסתכנית זו תואמת באופן עקרוני את תכ .א

 .האמור בתכנית זו בא להוסיף או לשנות הוראות או תקנות תקפות החלות בתחום התכנית .ב

 .תכניות מפורטות שהיו בתוקף בעת כניסת תכנית זו לתוקפה יישארו בתוקפן .ג

 . נלקחו בחשבון תכניות הנמצאות בשלב הפקדה .ד

יחולו  הוראות  תכנית ,    חדשה  בתחום  השיפוט  של  המועצה  האזורית  מגילותבכל  מקרה  של  הכנת  תכנית .ה

 .זו

 

 המקום. 3

בין  הקואורדינטות ,  לרבות  שטח  ים  המלח,  הקרקע  הכלולה  בתכנית  זו  נמצאת  בתחום  השיפוט  של  מגילות

 .221.400/594.900 ובדרום מערב 252.095/638.200בצפון מזרח : ברשת ישראל החדשה

 

 שטח התכנית. 4

 . דונם648,752-שטח התכנית במדידה גרפית ממוחשבת הוא כ

 

 גבולות התכנית. 5

 .י הקו הכחול על גבי התשריט"גבולות התכנית עפ .א

 :אתרים הגובלים בתחום התכנית .ב

 .המועצה האזורית ערבות הירדן והרשות הפלשתינית בצפון 

 .המועצה האזורית תמר בדרום 

 . פי קו המים המשתנהעל, ים המלח ונהר הירדן במזרח 

 .הר חברון, גוש עציון, המועצות האזוריות מטה בנימין במערב 
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 יעדי התכנית. 6

 . תושבים במסגרת תחום השיפוט של מגילות7,500-יעוד שטחים המתאימים לגידול האוכלוסייה לכ .א

 6,000(מי  התיירות  ניצול  הנישה  הייחודית  של  אזור  צפון  ים  המלח  כדי  לפתח  פעילויות  כלכליות  בתחו .ב

 .והשירותים העסקיים) חדרי אירוח

 .שימור האופי הכפרי ומתן אפשרות למגוון של סגנונות דיור לאוכלוסיות בעלות צרכים שונים . ג

 . קביעת דרכים ראשיות והתחברותן למערכת הדרכים האזורית .ד

 .קביעת תנאים והוראות לפיתוח השטחים הפתוחים והנוף בשטח התכנית .ה

 .פיתוח תשתיות תומכות .ו

 

 אמצעים להגשמת מטרות התכנית. 7

 :התכנית עונה על המטרות שהוגדרו

לרבות  הרחבה ,  ניצול  מיטבי  של  השטחים  הכלולים  בתחום  השיפוט  של  מגילות גידול האוכלוסייה

 .של היישובים הקיימים על ידי שכונות קהילתיות

פיתוח  מתחמי  תיירות  שונים  ומרכזים  לפעילות הגדרה  של  אזורים  המיועדים  ל פעילויות כלכליות

 .עסקית

 ).מעברי גבול(הגדרת הכניסות לאזור , גיבוש עקרונות התנועה דרכים וחניות

 .הגדרה של שטחים ברמות רגישות שונות לשימור האופי הייחודי של האזור  שטחים פתוחים

 .הביוב ועוד, המים, פיתוח תשתיות תומכות בתחומי התעופה   תשתיות
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  הגדרות והוראות כלליות-' פרק ב

 הגדרות ופירושים. 8

אלא  אם  כן  הוגדרו  במפורש  אחרת ,  "חוק"פירוש  המונחים  בתכנית  זו  יהיה  לפי  הפירושים  הניתנים  ב .א

 . בתכנית זו

 . הוראות התכנית ונספחים, תשריט:  תכנית מתאר מגילות כוללת-" התכנית" .ב

 :מונחים .ג

 .ול בתשריט לרבות ים המלחהקו הכח  גבול תכנית

 .1971א " תשל418 וצו מספר 1966 לשנת 79' חוק תכנון ערים כפרים ובנינים מס    חוק

 .הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מגילות  ועדה מקומית

 .ת הועדה המקומית/מהנדס  ת/מהנדס

 .ואשר מותר לבנות בה, חטיבת קרקע שסומנה בתשריט  אזור לבנייה

 .יבת קרקע שסומנה בתשריט ומיועדת להישמר כשטח פתוחחט  שטח פתוח

 .גבול שימושי הקרקע יהיה בהתאם לרצועה המתוכננת של הכביש  שימושי קרקע
 90גובלים בכביש 

 . תכנית פיתוח נוף אשר תוגש כתנאי למתן היתר בנייה  פיתוח נוף

 .כהגדרתה בחוק     דרך

 .שעליו מותר לבנות באזור מאזורי התכניתהשטח הקטן ביותר של מגרש  שטח מגרש מינימלי

קו  בנין  מינימלי  מציר  הדרך  יהיה  מקביל  לציר  ובמרחק  ממנו  לכל  צד  כמסומן  קו בניין

 .בתשריט

היחס  המוגדר  באחוזים  בין  שטח  הבנייה  המותר  בכל  קומות  הבניין  ובין  שטח  אחוזי בנייה

 .הקרקע הכולל של האזור או המגרש

 .ת או גובה במטרים המותר לבנייהמספר קומו  גובה מקסימלי

 .מספר מקסימלי של יחידות דיור או חדרי אכסון לדונם   צפיפות

 

 )מצב מוצע (באור סימני התשריט. 9

 . קו כחול עבה-   גבול התכנית

 . קו כחול דק-  גבול תכנית מאושרת
  או בתהליך אישור

 . קו טורקיז-  תחום שטח שמור

 .ם כהה צבע כתו-   אזור בינוי כפרי

 . צבע חום-  מוסד ציבורי תיירותי

 . צבע צהוב כהה-  אזור מלונאות ונופש

 . צבע צהוב בהיר-   אזור קייט ונופש

 . קווים צהובים מלוכסנים על רקע לבן- אזור תיירות לתכנון בעתיד

 . קווים שחורים אופקיים על רקע צהוב-   אזור נופש חופי

 .על רקע צהוב נקודות שחורות -   אזור חוף רחצה

 . קווים מלוכסנים בצהוב ואפור-  אזור מלונאות ומסחר
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 . קווים מלוכסנים באפור וחום-  אזור מסחר וציבור

 . קווים מלוכסנים בסגול ואפור-   אזור תעסוקה

 . קווים מלוכסנים בצבע אדום על רקע כתום-   מתקן הנדסי

 . קווים מלוכסנים בכתום ולבן-  אזור לבנייה בעתיד

 . עיגול כתום תחום אדום-   ל"אחזות נחה

 . קווים ירוקים מלוכסנים על רקע לבן-   שטח חקלאי

 . צבע ירוק תכול-  שמורת טבע מנדטורית

 . צבע ירוק משובץ ירוק- )תוקף(שמורת טבע מאושרת 

 . צבע ירוק זית משובץ ירוק-  שמורת טבע מופקדת

 . קו ירוק דק-  מוצעתתחום שמורה 

 . קו אדום דק-  מוכרזת בצושמורת טבע 

 . תחום בקו ירוק כהה עבה צבע ירוק משובץ ירוק-   שמורת טבע

 . צבע צהוב תחום ירוק-   גן לאומי

 . צבע חום בהיר- שטח פתוח רגישות גבוהה

 . צבע תכלת-   ים המלח

 איתור אפשרי לתכנון עתידי 

 .קו שחור מקווקו -   שדה תעופהשל 

 .חור ריבוע ש-   מעבר גבול

 . ריבוע שחור תחום בריבוע-   אתר תיירות

 . עיגול חצוי-   אתר מרפא

 . משולש שחור תחום בריבוע-   אתר עתיקות

 . פרח שחור תחום בעיגול-   אתר טבע

 . פרח שחור-    מיצפור

 . קשת משוננת תחומה בעיגול-   נקודת תצפית

 . ריבוע שחור תחום בעיגול-   שירותי דרך

 . בית ועץ תחומים בריבוע-   אירוח כפרי

 . ספר תחום בריבוע-   מוסד חינוכי

 . עוגן תחום בריבוע-    מעגנה

 . עיגול לבן בתוך משולש טורקיז-  מתקן טיפול שפכים

 . משושה ורוד-  אתר סילוק פסולת

 . בצבע שחורנקודהעיגול בצבע סגול ובמרכזו  -   בית עלמין אזורי

 . בצבע שחורנקודהבצבע כתום ובמרכזו  משושה -  מרכז שירותי חירום

 .בצבע אדום נקודה -   אתר היסטורי

 .כחול  בצבע נקודה-    מנזר

 . קו חום-  מאושרת/דרך קיימת

 . קו אדום-   דרך מוצעת

 .ירוק קו -   נופיתדרך 
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 . קווים אלכסוניים בשחור על רקע חום-   דרך לביטול

 .אדום/ חום צבע בגדול חלול  עיגול -  מוצע/  מאושר מחלף

 .אדום/ חום בצבע חלול  עיגול קטן -  מוצע/ מאושר  מחלפון

 . חלק עליון ברוזטה-   דרךהמספר 

 . חלקים צדדיים של הרוזטה- מינימלי מציר הדרך קו בניין

 . חלק תחתון ברוזטה-   רוחב הדרך

 

 ):מצב קיים (אחרים/באור סימני תשריט נוספים. 10

 .קודה כתומה תחומה בקו שחור מקוטע נ-   יישוב כפרי מוצע

 . קווים מלוכסנים בחום בהיר ולבן-  שטח לתכנון בעתיד

 . צבע תכלת-   שטח שמור

 . פרח שחור-  מוקד תיירות כפרי

 . עיגול שחור תחום בריבוע-  מרכז לשירותי תיירות

 

 שימוש בקרקעות. 11

ת  שהיא  אלא  לתכלית  המפורטת  ברשימת לכל  תכלי,  לא  יינתן  לעשות  שימוש  בקרקע  בתחומי  התכנית .א

 . התכליות

 . בשטח עתיקות לא תותר כל עבודה ללא אישור רשות העתיקות-עתיקות  . ב

 .בסמכות הועדה המקומית לתכנון ולבנייה לאשר שינויים התואמים את  תכנית המתאר .ג

 

 שימושים מותרים והגבלות בנייה באזורים. 12

 כללי

חלוקה ,  יינתנו  על  פי  תכניות  מפורטות  שיכללו  הוראות  בדבר  גודלי  מגרשיםהוראות  להיתרי  בנייה   .א

עיצוב ,  חלוקה  לשטחים  עיקריים  ושטחי  שירות,  חניות,  הוראות  לגבי  קווי  בניין  מחייבים,  למגרשים

 .פיתוח שטח וכל הוראה שיכולה להיות נושא לתכנית מפורטת, וגימור

  הועדה  המקומית  תהיה  רשאית  להתיר  ניצול  של  מפלסים :לכל  המתחמים  הכוללים  פעילויות  כלכליות .ב

 .או חניה/בתת הקרקע עד לגבולות המגרש למטרות אחסנה ו

 

 אזור בינוי כפרי

יישוב  קהילתי  וכל  התיישבות  כפרית  כפי  שתוצע  על  ידי ,  מושב,  מותרים  השימושים  המקובלים  בקיבוץ

שינוי  תחום  האזור .  ית  מפורטת  ליישוב  כולוקיט  ונופש  הכל  לפי  תכנ,  לרבות  תעשייה,  הגופים  המיישבים

התרי  בנייה  יינתנו .  אינו  מהווה  שינוי  לתכנית  מתאר  זו,  המסומן  בתשריט  בתכנית  המפורטת  של  האזור

ובהתאם , או  לחטיבות  קרקע  רצופות גדולות,  בהתאם  לתכנית  בינוי  לאזורים  שלמים  של  התכנית  המפורטת

 .למבנה הארגוני של היישוב

 . הבינוי יהיה בסמכותה של הועדה המקומית לתכנון ולבנייהאישור תכנית

 מוסד ציבורי תיירותי



 

 11

 .או מבנים לפעילויות תיירותיות/מיועד להקמה של מבני ציבור ו

 .אישורי בנייה יוצאו על בסיס פרוגרמה כוללת למתחם .א

 .וי ונספח פיתוח נופיהתרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינ .ב

 .אבנת ניתן יהיה להקים יישוב כפרי המכיל בתוכו מוסד חינוכיב .ג

 

 אזור מלונאות ונופש

הכל ,  תותר  בנייה  של  אמצעי  אכסון  ושירותי  נופש  ותיירות  אינטנסיביים  וכל  שירות  אחר  הנדרש  להפעלתם

 .לפי הנחיות הרשויות המוסמכות

 .בריאות ובידור, בתי הארחה ומתקני נופש, כפרי נופש, בתי מלון: הפעילויות המותרות הן .א

תוך  הבטחת  צירים  ומבטים ,  תכנון  ופיתוח  האזור  יעשה  באופן  שיתחשב  בסביבה  הטבעית  ככל  הניתן .ב

 .פתוחים לנוף ים המלח ולנוף המדבר

 .תוח נופיהתרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פי .ג

 

 ט ונופשיאזור קי

, תותר  בנייה  של  אמצעי  אכסון  ושירותי  נופש  ותיירות  אקסטנסיביים  וכל  שירות  אחר  הנדרש  להפעלתם

 .הכל לפי הנחיות הרשויות המוסמכות

 .בריאות ובידור, בתי הארחה ומתקני נופש, כפרי נופש: הפעילויות המותרות הן .א

תוך  הבטחת  צירים  ומבטים ,  יתחשב  בסביבה  הטבעית  ככל  הניתןתכנון  ופיתוח  האזור  יעשה  באופן  ש .ב

 .לנוף המצוקים ולנוף המדבר, פתוחים לנוף ים המלח

 .התרי  בנייה  יינתנו  על  בסיס  של  תכנית  מפורטת  כוללת  למתחם  שתלווה  בנספח  בינוי  ונספח  פיתוח  נופי .ג

 .יםיוכן תסקיר השפעה על הסביבה במידה ויידרש על ידי הגורמים המוסמכ

 

 אזור תיירות לתכנון בעתיד

 .מיועד לשמש רזרבה לתכנון מתקני תיירות בעתיד

 

  אזור נופש חופי

 .שיזוף ורחצה בים המלח, יותר השימוש למנוחה

שירותים ,  מלתחות,  סככות  צל,  מתקני  פקניק,  שטח  ציבורי  פתוח,  חוף  רחצה:  הפעילויות  המותרות  הן .א

 .שירותי מציל, קיוסקים, סניטריים

תוך  הבטחת  צירים  ומבטים ,  תכנון  ופיתוח  האזור  יעשה  באופן  שיתחשב  בסביבה  הטבעית  ככל  הניתן .ב

 .לנוף המצוקים ולנוף המדבר, פתוחים לנוף ים המלח

 .התרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי .ג

  ).-390.5(יה באזור יתייחסו לקו מפלס המים המקסימלי בים המלח כל פעילויות הפיתוח והבני .ד

 .מבני השירותים לסוגיהם מערכות התשתית ושטחי החניה יאותרו בשטח העורפי של החוף .ה

בטיחות (בהתאם  לתקנות  הנמלים  ,    מטר  מהחוף300תנועה  של  כלי  שייט  מנועיים  תוגבל  למרחק  של   .ו

 .4434ת "ג ק"תשמ) השייט
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 וף רחצהאזור ח

 .שיזוף ורחצה בים המלח, יותר השימוש למנוחה

 .שירותי מציל, שירותים סניטריים, מלתחות, סככות צל, חוף רחצה: הפעילויות המותרות הן .א

 .התרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי .ב

  ).-390.5(ה באזור יתייחסו לקו מפלס המים המקסימלי בים המלח כל פעילויות הפיתוח והבניי .ג

 .מבני השירותים לסוגיהם מערכות התשתית ושטחי החניה יאותרו בשטח העורפי של החוף .ד

בטיחות (בהתאם  לתקנות  הנמלים  ,    מטר  מהחוף300תנועה  של  כלי  שייט  מנועיים  תוגבל  למרחק  של   .ה

 .4434ת "ג ק"תשמ) השייט

  

  לונאות ומסחראזור מ

הכל  לפי  הנחיות  הרשויות ,  עסקים  ומלונאות  וכל  שירות  אחר  הנדרש  להפעלתם,  מיועד  לפעילויות  של  מסחר

 .המוסמכות

 .התרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי

 

 אזור מסחר וציבור

הכל  לפי  הנחיות ,    לתכליות  עסקיות  וכל  שירות  אחר  הנדרש  להפעלתםמיועד  להקמת  מוסדות  ציבור  ומבנים

 .הרשויות המוסמכות

 .התרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי

 

 אזור תעסוקה

 .תותר בנייה של מפעלים ושירותים עסקיים הכל לפי הנחיית הרשויות המוסמכות

 .עשה תכנון כולל למתחם תוך התחשבות מרבית בתנאי השטח והתאמה לסביבהי .א

 .התרי בנייה יינתנו על בסיס של תכנית מפורטת כוללת למתחם שתלווה בנספח בינוי ונספח פיתוח נופי .ב

 

  מתקן הנדסי

 .תקשורת, שפכים, מים, מיועד להקמה של מתקני אספקת חשמל

 . צגת בתשריט תשתיותפרישה עקרונית של מתקני תשתית מו

 .הקמה של מתקני תשתית תהא בהתאם לתכנית אב ולמיקום שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים

 

 אזור לבנייה בעתיד

 . אזור לבנייה בעתיד בהתאם לתכנית מפורטת שתאושר על ידי הגורמים המוסמכים

 

 ל"האחזות נח

 . ל"תר המיועד להאחזות נחא
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 שטח חקלאי

כפוף  לרגישויות  של  בעלות ,  י  ומתקנים  המשרתים  את  החקלאות  באופן  ישירמותר  לעיבוד  חקלא

 .ולשימושים הקיימים בשטח

  

  שמורות טבע 

 .תותר פעילות שעיקרה שימור השטח וטיפוחו

ל "תש,  363'  מס)  יהודה  ושומרון(שמורות  טבע  מיועדות  לשמירת  טבע  על  פי  הצו  בדבר  הגנה  על  הטבע   .א

, שמורת  טבע  מנדטורית,  לרבות  שטחי  שמורות  טבע  שהוכרזו  כחוק,  נית  זו  ובהתאם  להוראות  תכ1969

 .שמורת טבע מוכרזת בצו

תותר  תנועה  של ,  בתחום  שטחי  השמורות  תותרנה  הפעילויות  הדרושות  לשמור  המגוון  הביולוגי  וכן .ב

שימור ניתן  יהיה  להתקין  מתקנים  שיתמכו  בפעילויות  ה.  מבקרים  בדרכים  ושבילים  שיוכשרו  למטרה  זו

 .המתקנים לא יפגעו בחזות הנוף. והתיור

 .ט שמורות טבע"או הדברה למטרות חקלאיות תעשנה בתיאום עם קמ/הדברת מזיקים ו .ג

ת  הועדה /  ואישור  מהנדסהפיתוח  בתחום  השמורות  יהיה  מבוקר  ויותנה  בקבלת  אישורים  כחוק .ד

 .המקומית

 . ייםתותר פעילות אימונים בשטחים סגורים לצרכים צבא .ה

 .ט שמורות טבע"תוך תיאום עם קמ, תותר הקמת מבנים ביטחוניים לפי דרישת הצבא .ו

 

 גן לאומי

הכל  בצורה  מבוקרת ,  רווחתם  וביטחונם  של  המבקרים,  תותר  בנייה  של  שירותים  הנדרשים  לנוחיותם

 .ת הועדה המקומית/ואישור מהנדס, ומותנה בקבלת אישורים כחוק

 

 שטח פתוח רגישות גבוהה

מעבר  של  מערכות  תשתית ,  למעט  שימושים  לצורכי  מערכת  הביטחון,  לא  יותרו  כל  פיתוח  או  בנייה

 .ושימושים המותרים על פי סמלים של מוקדים מרכזיים
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 ים המלח

 .לא יעשה כל שימוש המשנה את אופיו הנוכחי של ים המלח .א

אטרקציות ,  מרחצאות  מרפא,  נופש  וספורט,  חופי  רחצה:  התכליות  המותרות  ברצועת  חוף  ים  המלח .ב

שמורות ,  גנים  לאומיים,  מתקנים  הנדסיים,  מעגנות  לדייג  וספורט,  מכוני  מחקר  הקשורים  לים,  לתיירות

בהתאם  לתכנית  זו  או ,  וכל  המתקנים  והשירותים  הדרושים  להפעלתם,  שמורות  נוף  ושמורות  חוף,  טבע

 .על פי תכנית מפורטת שתוגש לאישור מוסדות התכנון

  מטר  ברשת -390.5  -בה  מפלס  המים  המקסימלי  שונה  מ,  יאשר  מוסד  תכנון  תכנית  לחוף  ים  המלחלא   .ג

 . מטר ברשת האיזון הארצית-395 באזור מצפה שלם מפלס המים המקסימלי יהא .האיזון הארצית

פרט  למקומות ,    מטר  ממפלס  המים  המקסימלי50הבנייה  לאורך  חוף  ים  המלח  אסורה  ברצועה  ברוחב   .ד

  . ושים המותרים על פי תכנית זוולשימ

 

  שדה תעופהאיתור אפשרי לתכנון עתידי של 

 .מיועד להקמה של שדה תעופה ומתקנים תומכים

 .הקמה של שדה תעופה תעשה לאחר בדיקת התכנות באישור ובהנחיית הגורמים המוסמכים

 

 אזורי סיכון לבולענים. 13

הנחיות  מפורטות  מהמכון  הגיאולוגי יש  לקבל  ,  לעניםיש  סיכון  לבובעת  הכנת  תכנית  מפורטת  באזור  בו  

 .לאפשר את הבנייה והפיתוח המבוקשיםוהמכון הגיאופיזי לגבי הפעולות שבהן יש לנקוט על מנת 

 

 מרכיבי ביטחון. 14

 .ר"קצין הגמ/ר"יקבעו על ידי פקע/בכל תכנית מפורטת יתוכננו ויבוצעו מרכיבי הביטחון כפי שנקבעו

 

 הקרקעחתימת בעל . 15

 .בתכנית מפורטת יש לקבל את חתימת בעל הקרקע

 

 חישוב שטחי בנייה. 16

 .בהתאם לתקנות התכנון והבנייה וחישוב שטחים בתכניות בעלות מעמד סטטוטורי

 

 סטיות מותרות מהתכנית. 17

 .בסמכות הועדה המקומית לתכנון ובנייה לאשר תכניות מפורטות בתנאי שישמרו על עקרונות התכנית
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 טבלת זכויות והגבלות בנייה לפי תקנות התכנון והבנייה וחישובי שטחים ואחוזי בנייה בתכניות .18

 1992 -ב "והיתרים תשנ 

 megil 24ראה קובץ 
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 מוקדים מרכזיים. 19

 מעבר גבול

תוכן  תכנית  מפורטת .  באזור  המעבר  למדינה  שכנה  תותר  הקמה  של  מתקנים  שישרתו  את  פעילותו  התקינה

 .בתכנית בינוי ותכנית פיתוח נוףשתלווה 

 

 אתר תיירות

יותר  פיתוח  של  שירותי  תיירות  נקודתיים ,  באתר  תיירות  שאינו  משולב  בישוב  או  באזור  מלונאות  ונופש

 .המשתלבים בסביבה הטבעית

 

 אתר מרפא

תוכן  תכנית  מפורטת  לאתר .  אתר  שבו  מותר  להקים  מרחצאות  מרפא  וכל  שירות  אחר  הנדרש  להפעלתם

 .היתרי בנייה יינתנו על פי תכנית לעיצוב ארכיטקטוני. שתלווה בתכנית בינוי, כולו

 

 אתר עתיקות

, באתר  עתיקות  קיים  או  באתר  עתיקות  שימצא  בתחום  התכנית  יותרו  או  יחויבו  חפירות  ארכיאולוגיות

 .וסמכותבאישור הרשויות המ, שיקום ושיחזור על פי תכנית בינוי מפורטת תוך התחשבות בסביבה הטבעית

 

 אתר טבע

תוכן  תכנית  מפורטת .  שירותים  מוגבלים  שישרתו  את  המבקרים,  באתר  בעל  ייחוד  טבעי  תותרנה  דרכי  גישה

 .שתלווה בתכנית בינוי ותכנית פיתוח נוף

 

 מיצפור

שירותים ,  תותרנה  דרכי  גישה  שתשתמשנה  ככל  הניתן  בתוואים  קיימים.  אתר  מבודד  הצופה  אל  הנוף

 .תוך התחשבות מרבית בסביבה הטבעית,  המבקריםמוגבלים שישרתו את

 

 נקודת תצפית

 .אזור לאורך דרך ראשית ממנו ניתן לצפות לנוף

 . תוסדר רחבה לעצירה של כלי רכב וסידורי בטיחות הנחוצים לאפשר צפייה לנוף

 .באישור הגורמים המוסמכים, מיקום מדויק של נקודות התצפית יעשה במסגרת תכנון מפורט

 

  דרךשירותי

, היתר  בנייה  לתחנות  תדלוק  יינתן  על  פי  תכנית  מפורטת  ובאתרים  שיקבעו  על  ידי  הועדה  המקומית

 .53א "ובהתאם להוראות תמ
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 אירוח כפרי

 .תתאפשר בנייה של חדרי אירוח על פי פרוגרמה ותכנית מפורטת שתאושר על ידי הגורמים המוסמכים

 

 מוסד חינוכי

 .פי פרוגרמה ותכנית מפורטת שתאושר על ידי הגורמים המוסמכיםתותר הקמה של מוסד חינוכי על 

 

 מעגנה

 .הקמה של מעגנות לכלי שייט תעשה לאחר בדיקת התכנות באישור ובהנחיית הגורמים המוסמכים

 .באישור הגורמים המוסמכים, מיקום מדויק של מעגנות יעשה במסגרת תכנון מפורט

 

 מתקן טיפול שפכים

 .בשפכים  תהא  בהתאם  לתכנית  אב  ולמיקום  שיאושר  על  ידי  הגורמים  המוסמכיםטיפול  להקמה  של  מתקן  

 .ש נבי מוסא תהא השיטה האינטנסיבית"שיטת הטיפול המועדפת במט

 

 אתר סילוק פסולת

הקמה  של  אתר  סילוק  פסולת  תהא  בהתאם  לתכנית  מפורטת  ובמיקום  שיאושר  על  ידי  הגורמים 

 .המוסמכים

 

 בית עלמין אזורי

 . מרכזי ליישובי המועצה האזורית מגילותאתר קבורה

 .הקמה של בית עלמין אזורי תהא בהתאם לתכנית מפורטת ובמיקום שיאושר על ידי הגורמים המוסמכים

 

 מרכז שירותי חירום

  תהא  בהתאם  לתכנית  מפורטת  ובמיקום  שיאושר  על  ידי  הגורמים מרכז  שירותי  חירוםהקמה  של  

 .המוסמכים

 

 אתר היסטורי

 .מורשת, חשיבות תרבותיתאתר בעל 

 .תוך התחשבות מרבית בסביבה הטבעית, באתר היסטורי יותרו שירותים מוגבלים שישרתו את המבקרים

 

 מנזר

 .אתר המשרת מאמינים מדתות שונות

תוכן  תכנית  מפורטת  שתלווה .  תותר  פעילות  התומכת  בפעילות  המנזר  תוך  התחשבות  והשתלבות  בסביבה

 .תוח נוףבתכנית בינוי ותכנית פי
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 טבלאות ריכוז שטחים .20

 

  מצב קיים-יעוד השטח  )דונם(שטח  אחוז

 אזור בינוי כפרי 5,005 0.77

 אזור מלונאות ונופש 1,683 0.26

 אזור קיט ונופש 860 0.13

 אזור תיירות לתכנון בעתיד 5,266 0.81

 אזור נופש חופי 2,548 0.39

 אזור מלונאות ומסחר 2,419 0.37

 אזור מסחר וציבור 89 0.01

 מתקן הנדסי 261 0.04

 אזור לבנייה בעתיד 730 0.11

 שטח לתכנון בעתיד 244,411 37.67

 שטח חקלאי 74,472 11.50

 שמורת טבע מנדטורית 2,505 0.39

 )תוקף(שמורת טבע מאושרת  87,607 13.50
 שמורת טבע מופקדת 10,186 1.57

 גן לאומי 478 0.07

 שטח שמור 13,413 2.07

 ים המלח 196,819 30.34

 כ"סה 648,752 100

 

  מצב מוצע-יעוד השטח  )דונם(שטח  אחוז

 אזור בינוי כפרי 7,781 1.20

 מוסד ציבורי תיירותי 563 0.09

 אזור מלונאות ונופש 2,201 0.34

 אזור קיט ונופש 1,998 0.31

 אזור תיירות לתכנון בעתיד 5,263 0.81

 ור נופש חופיאז 2,108 0.32

 אזור חוף רחצה 454 0.07

 אזור מלונאות ומסחר 2,419 0.37

 אזור מסחר וציבור 421 0.06

 אזור תעסוקה 1,500 0.23

 מתקן הנדסי 386 0.06

 אזור לבנייה בעתיד 724 0.11

 שטח חקלאי 50,789 7.83

 שמורת טבע  130,163 20.06

 גן לאומי 348 0.05

 תוח רגישות גבוההשטח פ 253,029 39.03

 ים המלח 188,605 29.06

 כ"סה 648,752 100

 

 .השטח נמדד במדידה גרפית ממוחשבת: הערה
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  פיתוח-' פרק ג

 תכנית פיתוח. 21

 .בתכניות מפורטות חלה חובה להכין תכנית פיתוח כמפורט בנספח הוראות פיתוח נוף

 :תכנית הפיתוח תכלול הנחיות בנושאים

 .תכנון דרכים .א

 .פיתוח התשתית .ב

 .תכנון קווי טלפון ומתקני חברת חשמל .ג

 .'תאורה וכד, שילוט, הנחיות לגידור .ד

 

 פיתוח מתחמים לבנייה ושימור פני השטח. 22

תידרש  תכנית  פיתוח .  תכנון  הפיתוח  של  מתחמים  לבנייה  ייקח  בחשבון  את  הפיתוח  במתחמים  השונים .א

 .יותמלאה ושלבי ביצוע תוך תאום בין התכנ

במידה  ויוצע  פיתוח  באזורי  מניפות  הסחף  הוא  יעשה  תוך  התחשבות  מרבית  באופי  המיוחד  של  פני  .ב

 .השטח

 .הוואדיות וערוצי הזרימה של נגר עילי ישמרו ככל הניתן במצבם הטבעי בתוך המרקם הבנוי .ג

 

 פ"תכנית לפיתוח שצ. 23

מיצוי  מרבי  של  קשרי  הגומלין  בין  סוגי תכנון  ופיתוח  השטחים  הציבוריים  יתבצע  ברצף  להבטחת   .א

 .הפעילויות המתרחשות בהם

 .הפיתוח האינטנסיבי יעשה ככל הניתן בתוך השטח הבנוי בנגישות גבוהה למשתמשים .ב

 .פים מחוץ לדופן של השטח הבנוי"לא יפותחו שצ . ג

 .לויות הפנאי מכלל שטחו של שטח ציבורי פתוח יהיה מותאם לשימוש פונקציונלי עבור פעי30% .ד

 .20%פ יהיה "שיפוע מקסימלי בשטח הפונקציונלי של שצ .ה

 

 פיתוח דרכים . 24

 .פיתוח הדרכים יתוכנן כחלק אינטגרלי של תכנית הפיתוח למתחם כולו .א

 .תנאי לפיתוח אתרים לבנייה יהיה השלמת מערכת דרכים לאתר .ב

 

 מתקני תשתית. 25

 .מתקנים הנדסיים שונים, מתקנים לאיסוף אשפה וכן,  השנאהתכנית הפיתוח תיתן הוראות לגבי חדרי
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  תחבורה-' פרק ד

 דרכים. 26

 :כל הדרכים בתחומי תכנית זו תהינה כפופות להוראות המפורטות להלן

 הגדרת דרכים .א

כל אחד מהם שני נתיבים בלשני  כבישים  חד  סיטריים במסלולים מופרדים שדרך  המופרדת    .דרך  מהירה

המקשרת  מוקדי  פעילות  היוצרים ,  ניסות  ויציאות  על  ידי  מחלפים  בלבד  ללא  צמתים  במפלסלפחות  עם  כ

בין  שהדרך  מתוכננת  בתכנית  ובין  שהיא ,  נפחי  תנועה  גדולים  ואוספת  תנועה  מדרכים  ראשיות  ואזוריות

 .קיימת

שבכל  אחד  מהם  שני ,  במסלולים  מופרדים,  סטריים-דרך  המופרדת  לשני  כבישים  חד.  דרך  ראשית

המקשרת בין אזורים שונים ואוספת תנועה , י מחלפים או צמתים"עם  כניסות  ויציאות  ע,  נתיבים  לפחות

 .בין שהדרך מתוכננת בתכנית ובין שהיא קיימת, מדרכים אזוריות ומקומיות

  צמתים  או  במקרים  מסוימים י"  עם  כניסות  ויציאות  ע,לשני  נתיבים  לפחותדרך  המופרדת    .דרך  אזורית

בין ,  הדרך  מקשרת  בין  ישובים  באזור  אחד  או  יותר  ואוספת  תנועה  מדרכים  מקומיות,    מחלפיםי"ע

 .שהדרך מתוכננת בתכנית ובין שהיא קיימת

ראשית ,  שאיננה  מהירה(  או  ראשית    אזוריתךדר  ישובים  לבין  מקשרת  ביןדרך  ה  .דרך  מקומית  ראשית

 .)או אזורית

 .ורית או ראשיתמקשרת בין ישובים לבין דרך אזדרך ה .דרך מקומית

בתחום  אזור ,  לשמורת  נוף,  לגן  לאומי,  קטע  דרך  העובר  בתחום  שיועד  בתכנית  לשמורת  טבע.    דרך  נופית

בין  אם  הדרך  היא  חלק  מרשת  הדרכים  האזוריות ,  י  מוסד  תכנון  כאזור  בעל  רגישות  נופית"המוגדר  ע

 .י מוסד תכנון"ע" דרך נופית "-ובין אם דרך מקומית שנקבעה בתכנית כ

 . בלבד4X4מותאמת לנסיעה של רכב שטח .  דרך גישה אל מיצפור.דרך שטח

או  לא /ו,  אין  מניעה  לתחזוקה  של  דרך  קיימת  המיועדת  לביטול  אם  לא  בוצעו  החלופות  לה.  דרך  לביטול

 .התמלאו התנאים לביטולה

 רוחב דרכים .ב

 :רוחב דרכים בתחומי התכנית יהיה כמסומן בתשריט וכמפורט בטבלה

  מספר דרך  *דרךזכות 

100 1  

80 80  

80 90  

60 369  

60 901  

30 1001  

30 1002  

40 9011  

20 9012  

25 9013  

40 9022  

 .כל עוד לא נקבעו רוחבים אחרים בתכניות מפורטות* 
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  הוראה מיוחדת-אזורית /ך ראשיתדר .ג

הרדיוסים ,  העקומות,  ים  האנכיים  תורחב  ותשופר  באופן  שהשיפוע-    לקטעיה90    ראשית  מספרדרך

צמתים  המתחברים  לדרך  יתוכננו  ויבנו  על  פי .    לפחותש"  קמ80ורוחב  הדרך  יותאמו  למהירות  תכן  של  

 . הקטע הכלול בין ים המלח לבין מצוק העתקים יהיה בפרמטרים של דרך נופית.צ"הנחיות מע

 . תתוכנן בפרמטרים של דרך נופית- 80דרך ראשית מספר 

 .ללא סטיות גדולות מהדרך הקיימת,  תתוכנן בפרמטרים של דרך נופית- 369רית מספר דרך אזו

 צמתים .ד

לצורך  הבטחת  מרחקי ,  בצמתים  הנוצרים  במפגש  שתי  דרכים  יוגדרו  במקומות  שיידרש  משולשי  ראות

בשטח  התחום  במשולשי  ראות  אלה  לא  תותר  הצבת  עצמים .  ראות  נאותים  לנהגים  בהתקרבות  לצומת

 .מ מעל פני המיסעה הקרובה" ס60שגובהם עולה על )  צמחיהכולל(

 מקומיות/נגישות מדרכים אזוריות .ה

 :מקומיות לשימושי הקרקע הגובלים תוגבל בהתאם להוראות כדלקמן/הנגישות מדרכים אזוריות

ת  הרשות /הגישה  למגרשי  החניה  לא  תתבצע  ישירות  מדרכים  אלה  אלא  לפי  אישור  מיוחד  של  מהנדס

 .תהמקומי

 כניסה למטרת סלילת דרכים .ו

למטרת  סלילת  דרך  או ,  רשאית  הועדה  המקומית,  לתקפה"  תכנית"בזמן  כלשהו  לאחר  כניסת  ה

 .להיכנס לשטח המיועד לדרך, הרחבתה או כל עבודה אחרת הקשורה בדרך

 תחבורה ציבורית .ז

 . דונם לכל מסוף5-ת מבשטח שלא יפח, יקבעו מסופים מרכזיים על פי מוקדי ביקוש בתחום המועצה. 1

 .בתוספת רציפים לחניית אוטובוסים, בתחומי היישובים תקבענה סובות לתחבורה ציבורית. 2 

 איסור הקמת מבנים בשטחי דרכים .ח

פרט  לעבודות ,  "תכנית"לא  יותרו  הקמת  בניין  או  בצוע  כל  עבודה  אחרת  בשטח  המיועד  לדרך  לפי  ה

 .ונה או בהתקנת מתקני דרךאחזקה ותיק, הקשורות בסלילת הדרך עצמה

 בנית קירות .ט

גם  מעבר  לקו  המאושר  של ,  בסמכותה  של  הועדה  המקומית  יהיה  לבנות  כל  קיר  תומך  הנדרש  לדרך

 .הדרך ובתחומי השטח הגובל עמה

 סלילת דרך כתנאי להיתר בנייה .י

גובלת  עם  הנכס או  ה/לא  יינתן  היתר  למבנה  חדש  מבלי  שיובטח  ביצוע  סלילת  הדרך  המובילה  אל  הנכס  ו

סלילה  כוללת  את  כל .  הועדה  המקומית  רשאית  להחליט  על  ביצוע  הדרך  בשלבים.  המיועד  לבנייה

הכל  בהתאם  להנחיות  הנוף ,  )'ריהוט  רחוב  וכד,  תאורה,  ניקוז,  פס  הירק,  מדרכה,  מיסעה(מרכיבי  הדרך  

 .והתחבורה
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 היתרים להתקנת שירותים בשטחי דרכים .אי

כבלי  טלפון  וחשמל  מעל  או  מתחת  לפני  השטח ,  תיעול  מי  גשם,  רות  מים  וביובלא  תותר  הנחת  צינו

ת  הועדה  המקומית  לתכנון  ולבנייה  ומהרשות  המוסמכת /המסומן  מבלי  לקבל  על  כך  היתר  ממהנדס

 .להתקנת השירות

 תאורת דרכים .בי

קנת  מאור הנחיות  לתכנון  הת"כל  אחד  מהרחובות  יואר  בתאורת  דרכים  לפי  הנחיות  משרד  התחבורה  

 . ת הרשות המקומית/ובאישור מהנדס, מאת המפקח על התעבורה, "בדרכים

 מצפורים .27

 .יתוכננו כחלק אינטגרלי מהתכניות המפורטות של הכבישים

 שדה תעופה איתור אפשרי לתכנון עתידי של  .28

  הקשור יתוכנן  ויותאם  לתקנים  הדרושים  בכל,    בקטע  החוצה  את  מגבלות  שדה  התעופה1כביש  מספר  

  בקטע  הרלוונטי  יביא  בחשבון  אפשרות  הנמכת  הכביש  או 1תכנון  כביש  מספר  .  לסמיכות  לשדה  התעופה

ותובטח  בטיחות  התנועה ,  ובלבד  שימנע  חיכוך  בין  התנועה  האווירית  ותנועת  כלי  הרכב,  מינהורו

 .והתעופה

שדה  התעופה  ייקבע /  ייעוד  הקרקע  למנחת  .  איתור  לשדה  התעופה  מסומן  בתשריט  זה  כאיתור  אפשרי

בדיקת  התכנית ,  ת"אג/משרד  הביטחון,  משרד  התחבורה/רשות  שדות  התעופה:  בכפוף  לאישורים  אלה

 .מול נתיב נדידת ציפורים באזור זה

   מעגנות. 29

הקמה  של מעגנות לכלי .  המדובר  במוקד  תיירות  רעיוני  בשלב  זה  של  התכנון.  להחזקה  וטיפול  בכלי  שייט

מיקום  מדויק  של  מעגנות   .ת  התכנות  באישור  ובהנחיית  הגורמים  המוסמכיםשייט  תעשה  לאחר  בדיק

 .באישור הגורמים המוסמכים, יעשה במסגרת תכנון מפורט

 חניה. 30

 הגדרות .א

שטח  זה  כולל  הן  את  משבצת  החניה  והן  את  שטח  התמרון ,    שטח  המיועד  לחנית  רכב  אחד-מקום  חניה  

 .לכניסה וליציאה

בין  אם  בבעלות  ציבורית  ובין  אם  בבעלות ,  המיועדת  לשימוש  הציבור  הרחב  חניה  -חניה  ציבורית  

 .החניה יכולה להיות תמורת תשלום או בחינם. פרטית

 מספר מקומות החניה .ב

אלא  בתנאי  שתתוכנן  ותבוצע ,  לא  יינתן  היתר  לבניית  מבנה  כלשהו  או  תוספת  כלשהיא  לבניין  קיים

 .בשטח המגרש חניה לכלי רכב

  מקומות  החניה  באופן  מרוכז  עד  כמה  שניתן  עם  מספר  מינימלי  של  גישות  למערכת יש  לתכנן  את

 .הדרכים

בהתאם  לייעודי ,  התקנת  מקומות  חניה-מספר  מקומות  החניה  יהיה  כמפורט  בתקנות  התכנון  והבנייה

 .הקרקע השונים
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 תקן החניה .ג

 .מתחם המבנה/במבנה ציבור החניות יהיו בתוך מגרש .1

 . מקומות חניה ליחידת דיור0.30בתוספת ,  חניה1:1.5 הוא בבנייה רוויה התקן .2

 . חניה ליחידת דיור1:2בבנייה צמודת קרקע התקן הוא  .3
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  תשתיות-' פרק ה

 

 כללי .31

, שפכים,  אספקת  מים,  מתקני  אספקת  חשמל:  בשטח  למתקני  תשתית  ניתן  ליעד  מקרקעין  לשימושים  של

 .תקשורת וניקוז

 . שיצורפו כנספחים לתכנית מפורטת אשר לפיה ניתן להוציא היתרי בנייההכל יוכן לפי נספחי תשתיות

). ניקוז  ואחרות,  תאורה,  תקשורת,  חשמל,  ביוב,  מים(בכל  שטחי  התכנית  ניתן  יהיה  לאשר  תשתיות  

או  על  פי  החלטות ,  תשתיות  אלה  יותאמו  בכל  יעוד  קרקע  למגבלות  הספציפיות  שנקבעו  בהוראות  תכנית  זו

 .מוסדות התכנון

 

 עבודות חשמל .32

 פרוזדור חשמל .א

  מטר  לכל  צד 500ברמה  של  תכנית  מתאר  ויכול  להימצא  בטווח  של  ,  סימון  פרוזדור  חשמל  הוא  טנטטיבי

 . לאחר תכנון מפורט

 :המסירה והחלוקה אין להתיר בנייה כמפורט מטה, בתחום הפרוזדור הנדרש לקווי חשמל ההולכה

  רוחב פרוזדור   סוג קו החשמל

 . ' מ70   ח על מת 

 . ' מ40   מתח עליון  

 . ' מ13   מתח גבוה  

שמורות ,  גנים  לאומיים:  מותרות  התכליות  הבאות)  מתח  על  ומתח  עליון(מתחת  לקווי  חשמל  ראשיים  

 .חניה ואחסנה פתוחה, עיבודים חקלאיים, טבע

מסילת ,  דרכים,  יובב,  קווי  מים:  תותר  חציה  ועל  פי  העניין  מעבר  לאורך  הפרוזדור  לתשתיות  הבאות

 .הכל על פי הנחיות בטיחותיות של חברת החשמל, קווי דלק, עורכי ניקוז, ברזל

מותרת  הקמה  של  ביתני  שירותים ומבנים חקלאיים בלתי רצופים שגובהם לא יעלה על ,  בפרוזדור  חשמל

 .וזאת רק לאחר קבלת אישור בכתב מחברת החשמל'  מ3

 שמלאסור בנייה מתחת ובקרבת קווי ח .ב

 .לא יינתן היתר בנייה למבנה או חלק ממנו מתחת לקווי חשמל עיליים

 .ינתן היתר בנייה רק במרחקים המפורטים מעלה, בקרבת קווי חשמל עיליים

 .מכבלים אלו'  מ2-אין לבנות מבנים מעל לכבלי חשמל תת קרקעיים ולא במרחק הקטן מ

סמוך  לעמודי  חשמל  ללא  אישור  הגורמים או  ב/אין  לחפור  מעל  ובקרבת  קווי  חשמל  תת  קרקעיים  ו

 .המוסמכים בחברת החשמל

לאחסן  או  להשתמש  בחומרי  נפץ  וחומרים  דליקים  או ,  אסור  להתקין  מתקני  דלק  או  מחסני  דלק

אלא  לאחר  אישור  הגורמים  המוסמכים  בחברת  החשמל ,  מסוכנים  בקרבת  מערכות  ומתקני  חשמל

 .וברשויות המוסמכות על פי כל דין



 

 25

העמודים ,  יסומנו  בתשריט  כל  מתקני  החשמל,  תאר  מקומית  או  מפורטת  לרבות  שינוי  תכניתבתכנית  מ

וקווי  החשמל  הקיימים  והמתוכננים  ויובטח  כי  ימולאו  כל  דרישות  החשמל  על  ידי  תיאומם  עם  חברת 

 .החשמל

  בתת הקרקעקווי חשמל .ג

.   יהיו  ככל  הניתן  תת  קרקעייםבשטח  התכנית,  מתח  גבוה  ומתח  נמוך,  מתח  על,  מתח  עליון,  קווי  החשמל

הוראה זו אינה חלה על קווים . ת הרשות המקומית/הכל בהתאם לתכניות ביצוע שיאושרו על ידי מהנדס

 .כל  שינוי של קווים קיימים יהיה ככל הניתן לקווים תת קרקעיים. קיימים במתכונתם הקיימת

 ש"תחנות השנאה ותחמ .ד

 . פנימיות בלבדבשטח התכנית יותקנו תחנות השנאה .1

 .לא תותר תחנה פתוחה, במידה ותוקם בשטח התכנית תחנת משנה תהיה התחנה במבנה .2

 .יהיו תת קרקעיות, מתח עליון ומתח גבוה, ש"כל כניסות ויציאות הכבלים לתחמ 

 חשמלת ם עם חברתאו .ה

תב  עם  חברת תתואם  בכ,  לרבות  הכנת  תכנית  מפורטת  לשדה  התעופה,  כל  בנייה  חדשה  בתחום  התכנית

 .החשמל

 תאורת רחובות .ו

 .מערכת תאורת רחובות תהיה עם כבלים תת קרקעיים

 .הוראה זו אינה חלה על קווים קיימים במתכונתם הקיימת

 .כל שינוי של קווים קיימים יהיה לקווים תת קרקעיים

 קווי תקשורת .ז

הכל  בהתאם .  תת  קרקעייםבשטח  התכנית  יהיו  )  'טלויזיה  בכבלים  וכד,  טלפון(כל  קווי  התקשורת  

הוראה  זו  אינה  חלה  על .  ת  הועדה  המקומית  לתכנון  ולבנייה/לתכניות  ביצוע  שיאושרו  על  ידי  מהנדס

 .כל שינוי של קווים קיימים יהיה ככל הניתן לקווים תת קרקעיים. קוויים קיימים במתכונתם הקיימת

  

 ניקוז, ביוב, מים. 33

 כללי .א

ובתכניות מפורטות שתוכנה לאזורי תכנון בתחום השיפוט של (תכנית זו על  שטחים  אשר  מיועדים  ב .1

יחולו  הוראות  חוק ,  לרבות  תחנות  שאיבה  ובריכות  אגירה,  למתקני  מים)  מועצה  אזורית  מגילות

שאיבה  או  קווי  הולכה  ומתקנים  לקולחים ,  מתקני  איסוף,  על  מתקני  ומפעלי  ביוב.  התכנון  והבנייה

לצורך  הנחת  צנרת  וקווים  לתשתית  תהיה  הרשות  המקומית  או  כל .  החוק  יחולו  הוראות  -וניצולם  

רשות  מוסמכת  רשאית  לבצע  חפירה  והנחת  צינורות  ומילוי  חוזר  בכל  קרקע  וכן  תהיה  לה  זכות 

 .גישה לכל קרקע כאמור לשם ביצוע עבודות אחזקה ותיקונים

והגורמים ,  ת  המקומיתכתנאי  להיתר  בנייה  תוצג  תכנית  ביוב  מושלמת  לשביעות  רצון  הרשו .2

 . המוסמכים בנושאי הבריאות ואיכות הסביבה

כל  התשתיות  תהיינה  תת  קרקעיות  ולשם  הנחתן  תותר  העברת  התשתיות  הגרביטציוניות  לרבות  .3

 .בתחום הנכסים ללא פגיעה בזכות ההנאה של הבעלים בנכס, ניקוז ותיעול, ביוב

 .חל איסור על בנייה מעל לקוי התשתית 
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 קת מיםאספ .ב

 . אספקת המים למבנים או לאתרים שבשטח התכנית תעשה ממערכת אספקת המים המרכזית .1

אספקת  המים  להידרנטים  לכיבוי  אש  תעשה  ממערכות  אספקת  המים  המרכזית  לפי  דרישת  .2

 . ת הרשות המקומית ומכבי האש ולשביעות רצונם המלאה/מהנדס

 . ת הנוגעות בנושאאספקת המים תהיה בכפיפות לתקנות ולהוראו .3

 

 ביוב .ג

 .התכנית המפורטת תהיה בהתאם לתכנית אב לביוב לרבות החלוקה לשלבים .1

איסוף  וריכוז  הביוב  המקומי  למערכות  הביוב  ולמתקני ,  התכניות  המפורטות  תבטחנה  חיבור .2

 .הטיפול המרכזיים בשפכים

  שהוגדרו  בחוק  עזר איכות  השפכים  המותרים  לחיבור  למאסף  מרכזי  תהיה  בהתאם  לתקנים

  או  למסמך 1981  -ב  "התשמ)  הזרמת  שפכי  תעשייה  למערכת  ביוב(לדוגמא  לרשויות  המקומיות  

 .רשמי שיחליף מסמך זה

קדם  טיפול  של  שפכים  שאינם  תואמים  את  האיכות  הנדרשת  יעשה  במתקנים  בתחום  המגרשים  .3

 .וזאת טרם חיבור למערכת המרכזית

אל  הקרקע  אל '  נוזלים  וכד,  ה  מוחלטת  של  חדירת  חומרים  מוצקיםכל  האמור  לעיל  יעשה  תוך  מניע 

 .תוך מניעת מטרדים סביבתיים וסכנה לציבור, או מי תהום/מערכת ניקוז ו

ביוב  כל  המבנים  יחובר .  יש  לחבר  את  הבניינים  המוצעים  בשטח  התכנית  למערכת  הביוב  המרכזית .4

וראות  הגורם  האחראי  על  תחום לה,  למערכת  הביוב  המקומית  בהתאם  לחוקי  העזר  לביוב

 .ת הרשות המקומית ומשרד הבריאות/הבריאות ומהנדס

לא  ינתן  אישור  לאכלוס  בניין  בתחומי  תכנית  זו  לפני  שיחובר  למערכת  ביוב  המרכזית  ולפני  מתן  .5

 . כי תכנית הביוב הכלולה בתכנית בוצעה לשביעות רצונם המלאה, ת הרשות/אישור מהנדס

 

 טיפול בשפכים .ד

שפכים  המוזרמים  ממקורות  חיצוניים  כמו  שפכי  ירושלים  המוזרמים  למאגר  האוג  או  שפכים  .1

 .הנשפכים לערוצי הנחלים יטופלו במקום המוצא בהתאם להנחיות הרשויות המוסמכות

תהיה  בהתאם  לדרישות  החוק  ורשויות ,  איכות  השפכים  המותרים  להזרמה  למאסף  המרכזי .2

שייה  של  המועצה  האזורית  מגילות  ותהיה  ברמה  שלא  תפגע  בצנרת הסביבה  וחוק  העזר  לשפכי  תע

  .ובמתקני הטיפול ובאפשרות ניצול הקולחים

, יעשה במתקנים שימוקמו בתחום היישובים, קדם  טיפול  של  שפכים  שאינם  עומדים  בדרישות  אלה .3

 .יובטח שבמתקנים אלה לא יתרמו מזהמים לסביבה. מגרשי המפעלים ובתי המלון

 .טרם חיבורו למערכת הביוב המרכזית, וכלס מבנה בתחום התכניתלא יא 

במוצא  השפכים  של  כל  מפעל  יותקנו  מערכות  לניטור  שפכים  כנדרש  על  ידי  המשרד  לאיכות  .4

 .הסביבה ומשרד הבריאות
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 ניקוז .ה

 .מערכת הניקוז תשמר ככל הניתן את המערכות הטבעיות .1

 .הצפות ונזקים ברכוש ונפשמערכת הניקוז תתוכנן בצורה שתימנע  .2

יונחו  המתכננים  לשמור  על  השהיית ,  בעת  תכנון  הפיתוח  של  חצרות  המבנים  והשטחים  הציבוריים .3

וזאת ,  המים  להגברת  החידור  לתת  הקרקע  על  ידי  קביעת  אופי  התכסית  וצורת  ההתנקזות  ממנה

 .תוך מניעת הצפות

כאשר  תיבחן  האפשרות ,  ניקוז  האזוריתמערכת  הניקוז  המקומית  תתוכנן  לפי  הנחיות  רשות  ה .4

לסילוק  המים  באמצעות  הכבישים  אל  דרכי  המים  הראשיות  ללא  גרימת  נזקים  לרכוש  ולנפש  ותוך 

 .שילוב של האלמנטים הבנויים של מערכת הניקוז בנוף הטבעי

שתופרד  לחלוטין ,  כל  המפעלים  ובתי  המלון  בתחום  המועצה  ישולבו  במערכת  הניקוז  הכוללת .5

  .כת איסוף השפכיםממער

, כך  שניתן  יהיה  לטפל  בו  בנפרד,  יופרד  ממערכת  הניקוז,  העלול  להכיל  חומרים  מסוכנים,  נגר  עילי .6

הבקשה  להיתר  בנייה  במקרה  זה  תכלול  את  מרכיבי  פיתוח .  בהתאם  להנחיות  רשויות  הסביבה

 .השטח הנדרשים לאצירת הנגר ומניעת הסעתו אל מחוץ לתחומי המגרש
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  איכות הסביבה-' פרק ו

 

 שימושים מותרים. 34

בתחום  התכנית  יותרו  שימושים  שיעמדו  בדרישות  תכנוניות  וטכנולוגיות  המבטיחות  מניעת  מפגעים  .א

 .סביבתיים ועמידה בהוראות ובדיני איכות הסביבה

ים  או מבנ,  בטון  מוכן,  לייצור  בלוקים,  מפעלים  לגריסת  אבן,  לא  תותרנה  פעילויות  עתירות  אבק  כדוגמת .ב

 .'אספלט וכד, צנרת בטון, חלקי מבנים מתועשים

הפעלת  שדה  התעופה  תעשה  בהתאם  להנחיות  וההוראות  של  הגופים  המוסמכים  בכל  הנוגע  לגובה  .ג

 .רעש וציפורים, בטיחות, מבנים

 

 רעש. 35

לא ,  מסחר  או  מלאכה,  שדה  תעופה  או  מבניין  המשמש  למטרות  יצרניות,  מפלס  הרעש  המרבי  ממתקן .א

בכל .  1990-ן"תש,  )רעש  בלתי  סביר(שנקבע  בתקנות  למניעת  מפגעים  ,  יעלה  על  המפלס  המרבי  המותר

ידרשו  תכנון  אקוסטי  ונהלי ,  עלולה  לגרום  לרעש  החורג  מהמפלס  המרבי  המותר,  מקרה  שהפעילות

 .שיבטיחו עמידה במפלסי הרעש המותרים כדין, הפעלה

 .יתבצעו בתוך מבנים, ירת רעשתהליכי ייצור בתחום התכנית הגורמים ליצ .ב

כריזה  מחוץ  למבנים  תופעל  רק .  התקנת  מערכת  כריזה  תותנה  במניעת  מטרד  רעש  מחוץ  לגבולות  המגרש .ג

 .בשעת חרום

 

 קרינה. 36

-היתר  בנייה  למתקנים  ומבנים  יצרניים  יותנה  בעמידה  בתקנות  הקובעות  אמצעי  הגנה  וטיפול  בקרינה  רדיו

 .מגנטית-אקטיבית ואלקטרו

 

 ים המלח. 37

  ברשת  האיזון -390.5(תאסר  העלאת  מפלס  מי  ים  המלח  מעל  למפלס  המים  המקסימלי  שנקבע  בתכנית   .א

 ).הארצית

, בידיעת  מועצת  התכנון  העליונה  תקבע  תנאים  שיבטיחו  את  איכות  המים  בים  המלח,  הועדה  המקומית .ב

 .למרפא ולהפקת מחצבים, כך שיובטח המשך השימוש בהם לרחצה

 .יעשו רק במקומות שיקבע בהיתר של הועדה המקומית, חזקה ותדלוק של סירות מנוע מכל סוגה .ג

חל  איסור  מוחלט  על  הזרמת  מי  שופכין  בתעלות  פתוחות  או  בערוצי  נחלים  והזרמה  של  מי  שופכין  בלתי  .ד

 .ברמה שתקבע הרשות המוסמכת, מטוהרים לים המלח

 

 שלטי פרסומת. 38

כל  בקשה  לשילוט  תוכן  ותאושר  על  ידי .  ית  כוללת  לשילוט  בתחום  המועצההועדה  המקומית  תכין  תכנ

 .הועדה  המקומית בהתאם לתכנית הכוללת  ועל פי הוראות שילוט בדרכים
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  אקלים-' פרק ז

 

 תכנון אקלימי. 39

ו יציע,  בישובים,  במוקדי  התיירות  והפעילות  העסקית  וכן,  תכניות  מפורטות  ותכניות  בינוי  באזור  המגורים

 .בצורה שתתאים לתנאי האקלים באזור ים המלח, פתרונות לארגון השטח והעמדת המבנים

 .יעשה מתוך התחשבות מיוחדת בתנאי הנוחות הטרמית, התכנון הארכיטקטוני של מבנים באזור .א

 .העמדת מבנים תתייחס לכיווני הרוח והשמש כדי ליצור מיקרו אקלים נוח .ב

ההצללה  תהיה  הן  על  ידי  אלמנטים .  ים  ציבוריים  יהיו  ככל  הניתן  מוצלליםמעברים  להולכי  רגל  באזור .ג

 .בנויים והן על ידי צמחיה

הבנייה  באזור  תתבצע  באמצעות  חומרי בנייה בעלי כושר בידוד טרמי גבוה ובצבעים המותאמים במיוחד  .ד

 .נייהת הועדה המקומית לתכנון ולב/יוגש חישוב טרמי לאישור מהנדס. לשימוש באקלים חם

המשמש  למגורי  אדם  או  לשירותי  ציבור  בשטחים  בתחום  התכנית ,  לא  יינתן  היתר  לבנייה  של  מבנה .ה

 .ללא אמצעים מלאכותיים למיזוג אויר שישולבו בעיצוב המבנה, הנמצאים מתחת לפני הים

 

 



 

 30

 

  רישום הפקעות והתחלת ביצוע-' פרק ח

 

 שינוי תכנית המתאר. 40

ידרוש  שינוי ,  לתכלית  שלא  סומנה  ברשימת  האזורים  של  התכנית  לגבי  אותו  אזור,  שימוש  בקרקע  או  בבניין

כפי  שהוגדרו  בהוראות  התכנית  או  כפי ,  רק  אם  נועד  להשיג  מטרות  ויעדים,  שינוי  לתכנית  יאושר.  לתכנית

 .שיוגדרו מחדש על ידי הועדה המקומית

 

 רמת דיוק התכנית. 41

גודלו ,  מקומו  המדויק.  יתור  הרצוי  של  שימוש  קרקע  מסויםבציונים  שבתשריט  יש  לראות  אינדיקציה  לא

סטיות  הנובעות  מקנה  המידה  של .  וגבולותיו  יקבעו  בתכנית  מתאר  מקומית  חלקית  ובתכניות  מפורטות

והן  סטיות ,  הן  מבחינת  האיתור  והן  מבחינת  גודל  השטח,  תכנית  המתאר  שאינו  מאפשר  דיוק  ממשי

באישור ,  תהיינה  מותרות  ואין  לראות  בהן  שינוי  לתכנית  זו,  טחהנובעות  מהתנאים  הטופוגרפיים  של  הש

 . ת הועדה המקומית לתכנון ולבנייה/מהנדס

 

 רשויות מקומיות ותאגידים, תחולה על מדינה. 42

, יכינו  את  תכניותיהם  לגבי  תחום  התכנית,  משרדי  הממשלה  וגורמים  אחרים  הפועלים  בתחום  התכנית

 .בהתאם להוראותיה

 

 ביצוע התכניתפיקוח ל. 43

על  ידי  קבלת ,  תפקח  הועדה  המקומית  על  ביצועה  המשולב  בכל  הנושאים,  על  מנת  להשיג  ביצוע  התכנית

 .דווח קבוע מהגורמים האחרים הפועלים בתחום התכנית ועל סטיות ממנה

 

 בחינה מחדש של התכנית. 44

הבחינה  מחדש .  זמן  סבירבטווח  ,  כפי  שיקבע  על  ידי  הועדה  המקומית,  התכנית  תבחן  מחדש  מפעם  לפעם

ולבחון  אם  התכנית  עדיין  עדכנית  ומכוונת ,  תערך  במטרה  לוודא  אם  התכנית  בוצעה  בהתאם  להוראות

מצאה  הועדה  המקומית  או  המועצה  העליונה  לתכנון  כי  מבחינת  אפשרות .  כראוי  את  פיתוחו  של  האזור

יש  להכניס ,  היעדים  בתכנית  זואו  עקב  השתנות  ההנחות  שהביאו  להגדרת  המטרות  ו,  ביצועה  של  התכנית

 .תכין הועדה המקומית תכנית חליפית המתבקשת משינוי הנסיבות, בה שינויים
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  חתימות-' פרק ט

 

 

 

  .    תאריך       יוזם התכנית . א

 

 

 

 

  .    תאריך       בעל הקרקע  . ב

 

 

 

 

  .    תאריך      הועדה המקומית . ג

 

 

 

 

  .    יך תאר     עורכי התכנית . ד
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 נספחים

 

 

 

 עקרונות התכנון

 היבטים פרוגרמתיים

 בינוי רעיוני

 הוראות פיתוח נוף

 תנועה ותחבורה
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 עקרונות התכנון
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 עקרונות התכנון

ל  צרכי תכנית  המתאר  של  המועצה  האזורית  מגילות  ממקסמת  את  הייחוד  המקומי  תוך  ראיה  כוללת  ש

, מדרג  שטחים  בנויים,  מדרג  שטחים  פתוחים:    סוגי  מדרגים4התכנית  בוחנת  .  הפיתוח  והשימור  באזור

 .מדרג שירותים ומדרג של אתרי ומוקדי תיירות

 

 שטחים פתוחים

משטחים  מוגנים  על  פי  חוק  עד  לשטחים  פתוחים  בהם ,  מוצע  מדרג  של  שטחים  פתוחים  ברמה  האזורית

 .תמותרות פעילויות שונו

 .שמורת טבע מנדטורית •

 .שמורת טבע מאושרת •

 .שמורת טבע מופקדת •

 .שמורת טבע מוכרזת בצו •

 .שטח פתוח ברגישות גבוהה •

 .שטח חקלאי •

 

 שטחים בנויים

 :מוצע מדרג של שטחים לבנייה ופיתוח בתחומי המגורים והפיתוח הכלכלי

 .אזור בינוי כפרי •

 .אזור תעסוקה •

 

 שירותים

 .שטחים לפיתוח כלכלי ותשתיתי, ללים שטחים למוסדות ציבור וכןבתחום השטחים הבנויים נכ

חלקם  מטרופוליניים ,  חלקם  אזוריים  כמו  המרכז  בצומת  הלידו,  מוסדות  הציבור  חלקם  יישוביים

 .ושדה התעופה, ובינלאומיים כמו המכללות באבנת ובבית הערבה מזרח

 .מוסד ציבורי תיירותי •

 .אזור מסחר וציבור •

 

 תיירות

 :רג של מתחמי ומוקדי תיירותמוצע מד

 .תיירות חוף אינטנסיבית •

 .תיירות חוף אקסטנסיבית •

 .תיירות מדבר •

 .ארץ המנזרים •

 .מיצפורים ואתרים היסטוריים, אתרי טבע, מוקדי התיירות כוללים אתרי מרפא
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  עקרונות התכנון-דף צבע 
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 זיקות

 .פנים מועצתיות וחוץ מועצתיות, המועצה האזורית מגילות מקיימת יחסי גומלין ברמות שונות

 

 זיקות בין יישוביות

מרכז  אזרחי  הכולל  את  בנין  המועצה  בצומת  הלידו  ומוקד  מגורים :  בתחום  המועצה  שני  מוקדי  על

 .ושירותים בבית הערבה

 עם איכלוסה של בית הערבה מערב ועם 2020בשנת . הזיקה העיקרית של היישובים היא אל המרכז האזרחי

תגברנה  הזיקות  של  התושבים  אל  בית  הערבה  כמוקד  על ,  אקדמי  מחקרי  בבית  הערבה  מזרחהקמת  מרכז  

 .אזורי

 

 זיקות אזוריות

צריכת  שירותי ,  בתחום  התעסוקה,  המועצה  האזורית  מגילות  מקיימת  קשרי  גומלין  נרחבים  עם  ירושלים

 .תרבות ובריאות, חינוך

 

נמוכה  ממועצה  אזורית  תמר  וגבוהה  ממעוצה מעט  ,  מגילות  היא  ברמה  חברתית  כלכלית  גבוהה  יחסית

גוש  עציון  והר  חברון  הגובלות  במגילות ,  מטה  בנימין:  המועצות  האזוריות  בגוש  ההר.  אזורית  ערבות  הירדן

 .הן ברמה חברתית כלכלית נמוכה יחסית, ממערב

 

 זיקות בינלאומיות

 .הזיקות הבינלאומיות חלקן כלכליות וחלקן תשתיתיות

 

 :זיקות כלכליות

 .ים המלח כמכלול תיירותי •

 .אזור סחר חופשי שיופעל בסמיכות לשדה התעופה •

 

 :זיקות תשתיתיות

 .שדה תעופה •

 .המעברים בגשרים •
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  זיקות-דף צבע 
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 היבטים פרוגרמתיים
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 גודל אוכלוסייה

 

 :להלן חלופות פרוגרמתיות לשני שלבי פיתוח

 

 שלב הפיתוח  תושבים5,000  תושבים7,500

 רמת פיתוח נמוכה  גבוהה-בינונית 

 5: כ"סה

 גרעין שיתופי+ קהילתי מורחב 

 5: כ"סה

 גרעין שיתופי+ קהילתי

 יישובים וסוגם' מס

 כ"גודל אוכלוסייה סה 5,000 -כ 7,500

 ביישובים שיתופיים 1,150 -כ 1,150 -כ

 בשכונות קהילתיות 3,850 -כ 6,350 -כ

 ייה אוכלוס%  

 ביישובים שיתופיים 23% 15.5%

 בשכונות קהילתיות 77% 84.5%

 כ"ד  סה"יח' מס 1,200-1,250 2,000-2,050

 ביישובים שיתופיים 300-350 300-350

 בשכונות קהילתיות 900 1,700

 

 :הערה

 . נפש2,500 תושבים נדרש פיתוח מגורים בסגנון פרברי בהיקף של 7,500על מנת להגיע ליעד אוכלוסייה של 

 

 

 

 ):ד"יח(שלבי איכלוס מוצעים 

מצפה 

 שלם

בית  הערבה 

 צפון

 שלב ורד יריחו אלמוג קליה בית הערבה

 א )1( )1( )1( 100 -- )1(

 ב )1( )1( )1( 400 400 )1(

 כ"סה 500 280 350 500 400 280

 

 :הערה

 .בהתאם לקצב הקליטה)  1(
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 מוסדות ציבור

 

 

 : בהתאם לשלבי הפיתוחהשטח למוסדות ציבור הנדרש

 

 גודל אוכלוסייה 5,000 7,500 כ"סה

 )דונם(חינוך  30 70  דונם100

 )דונם(אחר  20  תוספת30   דונם50

 )דונם (כ"סה 50  תוספת100  דונם150

 

 

 .פירוט מוסדות הציבור הנדרשים לגבי כל שלב מופיע בטבלאות בהמשך
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  תושבים5,000

  מצב קיים ומתוכנן  )5,000(

תוספת 
שטח 
 נדרשת

תוספת 
 מוסדות

תוספת 
 כיתות

מס 
 כתות

 קיים

מס  הערות
 מוסדות

מס 
 כתות

 חינוך

לא כל המוסדות  5 14 5 7
 עומדים בתקנים

 0-3מעון  7 7
 כ"סה

מתוכנן . 16קיבולת  1 3 1 1.5
להפעיל כיתת מעון 

 אחת

 אלמוג 2 2

 בית הערבה - -  - 3 1 1.5

ך לא ימשי. 9קיבולת  - 3 1 1.5
 לפעול כגן

 ורד יריחו 1 1

ימשיכו . 28קיבולת  2 3 1 1.5
 כיתות 2לפעול 

 תינוקות

 מצפה שלם 2 2

ימשיכו . 50קיבולת  2 2 1 1
 כיתות 2לפעול 

 מעון/גן

 קליה 2 2

 1פרברי  - - - - - - -
 2פרברי  - - - - - - -

 מהכיתות לא 2 1 8 4 4.8
 בתקן

גן טרום חובה   3 3
 כ"סה) 3-5

 אלמוג 1 1 12קיבולת  - 2 1 1.2

 בית הערבה    - 2 1 1.2

 ורד יריחו    - 1 1 0.6

-3מצפה שלם  1  16קיבולת  - 2 1 1.2
6 

תמשיך . 32קיבולת  1 1 1 0.6
 לפעול ככיתת גן

 קליה 1 

 1פרברי  - - - - - - -
 2פרברי  - - - - - - -
7 1  

 :כ"סה
+4 12X

2 

18+3 
+)1 6 

תוספת 
ס "בבי

 )קיים

  דונם11כ "סה 6+1

  כתות12 -יורחב ל

ס יסודי "בי )1 (+6 1
כולל חטיבה 

צעירה 
וכיתות חינוך 

 מיוחד

 ב"חטה - - - - 12 1 12
 25, ס האזורי"בבי - - - -

 תלמידים

 חינוך מיוחד - -

3-21 
 מכללה  1 מתוכננת באבנת - - - -

 כ תוספת שטח לחינוך"סה    30.8
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 קיים ומתוכן  )5,000(

תוספת שטח 
 נדרשת

תוספת 
 מוסדות

מס  הערות מוסדות קיימים
 מוסדות

 מוסד/ תחום

 תרבות     

ימשיכו לתפקד  - -
 ביישובים קיימים

 מועדון תרבות 8 ביישובים

בבתי  -
 הספר

ס יסודי "בבי 1
, אזורי בקליה

 בבנייה

 ספרייה 1

ימשיך לפעול במצפה  - -
 שלם

 ,במצפה שלם
 רמה אזורית

 ים פתוחאתר מופע 1

, קיים באובנת 1 1 1
 יבוטל

 מועדון תנועת נוער 1

 בריאות     

  -מרכז שירותי בריאות כולל  קיימות מרפאות קטנות 1 2

 תחנה לבריאות המשפחה  מרפאות קטנות ימשיכו, ביישובים  

, ביישובים לפעול  
 ימשיכו

 מרפאה ראשונית 

שירותי רופאים מומחים   לפעול   
 יםמרפאת שיני

 דת     

2.5 5 

 

כ במבנה "בי -
, ארעי בורד יריחו
, מתחת לסטנדרט

 יבוטל

 בית כנסת 

  מתפללים150

 פ"שצ     
10 5 

 מגרשים

 משחקים+ גינה ציבורית   

 

קיים שטח   1 3.5
 יבוטל, בקליה

 בית עלמין 1

כ תוספת שטח "סה     19
 ללא חינוך

כ תוספת שטח "סה     49.8
 כולל חינוך
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 :תוספת מתקני ספורט במוסדות חינוך בהתאם לתקני משרד החינוך ורשות הספורט

 

 קיים ומתוכן  )5,000(

תוספת מתקנים  מיקום
 נדרשת

מס  מיקום
 מתקנים

 מוסד

 ספורט    

 32X19מגרשי כדורסל  4 ביישובים 2 בבתי ספר יסודים
 111X70מגרש כדורגל  1 במצפה שלם 1 במצפה שלם

 42X32מגרש משולב   - - 1 םבחטיבת ביניי
 24X15אולם ספורט  - - 2 בבתי ספר יסודים

 32X19אולם ספורט  - - 1 בחטיבת ביניים
 )לזוג (16X16מגרש טניס  2 קליה - -

בהתאם להנחיות  בבתי הספר
משרד החינוך 
 ורשות הספורט

 מתקני אתלטיקה קלה - -

, קיימת בכל יישוב - -
מתוכננת נוספת 

 .הבבית הערב

 בריכת שחיה 5
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  תושבים7,500

 

  מצב קיים ומתוכנן  )7,500 (

תוספת 
שטח 
 נדרשת

תוספת 
 מוסדות

תוספת 
 כיתות

מס 
 כתות

 קיים

מס  הערות
 מוסדות

מס 
 כתות

 

 חינוך       

לא כל המוסדות  5 24 8 12
 עומדים בתקנים

 0-3מעון  7 7
 כ"סה

ן מתוכנ. 16קיבולת  1 3 1 1.5
להפעיל כיתת מעון 

 אחת

 אלמוג 2 2

 בית הערבה - -  - 3 1 1.5

לא ימשיך . 9קיבולת  - 3 1 1.5
 לפעול כגן

 ורד יריחו 1 1

ימשיכו . 28קיבולת  2 3 1 1.5
 כיתות 2לפעול 

 תינוקות

 מצפה שלם 2 2

ימשיכו . 50קיבולת  2 3 1 1.5
 כיתות 2לפעול 

 מעון/גן

 קליה 2 2

 1ברי פר - - - - 9 3 4.5

 2פרברי  - - - - - - 

גן טרום חובה   3 3  מהכיתות לא בתקן2 1 13 7 7.8
 כ"סה) 3-5

 אלמוג 1 1 12קיבולת  - 2 1 1.2

 בית הערבה    - 2 1 1.2

 ורד יריחו    - 2 1 1.2

-3מצפה שלם  1  16קיבולת  - 2 1 1.2
6 

תמשיך . 32קיבולת  1 1 1 0.6
 לפעול ככיתת גן

 קליה 1 

 1פרברי  - - - - 4 2 2.4
 2פרברי  - - - - - - -

17.5 

)7+10.5( 
2 
 :כ"סה

+4 12X2 
+3 18X1  

36+6 
+)1 6 

תוספת 
ס "בבי

 )קיים

ס יסודי "בי )1 (+6 1  כתות12 -יורחב ל 6+1
כולל חטיבה 

צעירה 
וכיתות חינוך 

 מיוחד

ס על "בי - - - - 36 1 31.5
 יסודי

 ב"חטה - - - - 18  

 ע"חטה - - - - 18  

 25, ס האזורי"בבי  - - -
 תלמידים

 חינוך מיוחד - -

3-21 
 מכללה  1 מתוכננת באבנת - - - -

 כ תוספת שטח לחינוך"סה    68.8
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 קיים ומתוכן  )7,500 (

תוספת שטח 
 נדרשת

תוספת 
 מוסדות

מס  הערות מוסדות קיימים
 מוסדות

 מוסד/תחום

 תרבות     

4-5 
 לא כולל חנייה

 

1 

 

ספרייה בבית  
ספר  יסודי אזורי 

 בבנייה, בקליה

 ס"מתנ -
אולם , חדרי חוגים: כולל

, מועדון קשישים, מופעים
 ,)ס"משותפת לבי(ספרייה 

ימשיך לפעול  - -
 במצפה שלם

 ,במצפה שלם
 רמה אזורית

 אתר מופעים פתוח 1

 מועדון תנועת נוער 1 יבוטל, באבנת - 1 1

 בריאות     

  -מרכז שירותי בריאות כולל - קיימות מרפאות ותמרפאות קטנ 1 2

 תחנה לבריאות המשפחה  ,קטנות ביישובים ביישובים ימשיכו  

 מרפאה ראשונית  ימשיכו לפעול לפעול  

שירותי רופאים מומחים      
 מרפאת שיניים

 דת     

2.5 5 

 

- 

 

כ במבנה "בי
, ארעי בורד יריחו
, מתחת לסטנדרט

 יבוטל

 בית כנסת -

  מתפללים150

 בית כנסת     1 0.75

  מתפללים 250

 פ"שצ     
 משחקים+ גינה ציבורית     מגרשים6 15

 

, קיים בקליה  1 5.25
 יבוטל

 בית עלמין 

כ תוספת שטח "סה     30.5-31.5
 ללא חינוך

99.3-100.3  
לא כולל (

 )חנייה

כ תוספת שטח "סה    
 כולל חינוך

 



 

 46

 :וסדות חינוך על פי תקני משרד החינוך ורשות הספורטתוספת מתקני ספורט במ

 

 קיים ומתוכן  )7,500(

תוספת מתקנים  מיקום
 נדרשת

מס  מיקום
 מתקנים

 מתקן

 32X19מגרשי כדורסל  4  3 בבתי ספר יסודים
 111X90מגרש כדורגל  1 במצפה שלם - -

 42X32מגרש משולב  1  1 ס על יסודי"בבי
 24X15אולם ספורט  - - 3 בבתי ספר יסודים

כולל , 32X19אולם ספורט  - - 1 ס על יסודי"בבי
 טריבונות לצופים

בחטיבה עליונה או שכונה 
 קהילתית

 )לזוג (16X16מגרש טניס  2 בקליה 2

בהתאם להנחיות  בבתי הספר
משרד החינוך ורשות 

 הספורט

 מתקני אתלטיקה קלה - -

קיימת בכל  - -
, יישוב

מתוכננת 
נוספת בבית 

 .הערבה

 בריכת שחיה 5
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 פעילות כלכלית

 

 :להלן השטחים הנדרשים לפעילויות כלכליות

 חדרי איכסון  6,000 8,000

    

3,200 2,400 A 40% תמהיל האיכסון 

2,400 1,800 B 30%  

400 300 C 5%  

  25%כפר נופש  1,500 2,000

 

128 96 A 40% שטח נדרש נטו 

72 54 B 30%  

12 9 C 5%  

  25%כפר נופש  150 200

 כ דונם"סה  309 412

 

 ) ר"מ(שירותים עסקיים    

  מתיירות 12,000 16,000

  מתושבים 1650 2750

 ר"כ מ"סה  13,650 18,750

 

 )דונם ברוטו(אטרקציות   100 100

 

אזור תעשייה וסחר חופשי   1,000 1,000
 )דונם ברוטו(

 

 )םדונ(חקלאות   8,000 8,000

 

 

 :תוספת השטח לפעילויות השונות

 חדרי מלון 6,000 8,000 כ"סה

 )דונם(איכסון  310  תוספת100  דונם410

ר " מ5,000 ר"  מ19,000

 תוספת

שירותים עסקיים  ר" מ14,000

 )דונם(

 X 2   תכסית50%  דונם14  דונם תוספת5  דונם19

 קומות

 אטרקציות  דונם100 -  דונם100
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 בינוי רעיוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 49

 בינוי יישובי

 

 

 יישובים כפריים

 . הבינוי ביישובים הכפריים ישמור ככל הניתן על אופיים הכפרי תוך הבטחת השתלבותם בסביבה הטבעית

 

 : מדרג  הפעילויות ביישובים הכפריים יהיה

 .לפעילויות צרכניות ויצרניות, היישוב השיתופי לרבות מתחמים למגורים

 .שכונה קהילתית בתחום היישוב לרבות מתחמים למגורים ולמוסדות ציבור

 

 

שטחים  פתוחים  טבעיים  היוצרים  ייחוד  למקום  ישמרו  במצב  הטבעי  ללא  נטיעות  ופיתוח  וישמשו  כחייצים 

 .בין השכונות הקהילתיות
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  צבע-בית הערבה בינוי לינארי 
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 מוקדי פעילות

 

מדרגי  שירותים האבחנה  בין  ,  למרחב  הפתוחהיחס  :  מוקדי  הפעילותשלושה  עקרונות  מנחים  את  תכנון  

 . מן העבר אל העתידמרקמים תרבותייםוההשענות על 

 

 

  :חיבור בין מערכות של שטחים פתוחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. פיתוח  אינטנסיבי  של  השטחים  הפתוחים  יעשה  כחלק  מהמרקם  הבנוי  בתוך  היישובים  ואזורי  התיירות

 .ים הבנויים למגורים לא תהינה כל נטיעות וישאר השטח במראהו הטבעיבדופן של השטח

 

 

 :חידוד רמות השירותים השונות על ידי יצירת היררכיה של מרכזים

 

 

 

 איים בנויים

 מערכות משולבות

 איים ירוקים

 מרכז מטרופוליני

 מרכז בינלאומי

 מרכז שכונתי

 מרכז אזורי

 מרכז יישובי
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 :יצירת משמעות במרקם הבנוי על ידי כיכרות ומעברים בהשראת דגם מרכז האיסיים בקומראן
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 עיצוב החופים

 

 ף ים המלח והנוף העורפיהבטחת מבטים אל חו

יוכח  כי  נשמר  העיקרון  של  אי ,  ובתכניות  לעיצוב  ארכיטקטוני  שיוכנו  למוקדי  ואתרי  תיירות,  בתכנית  בינוי

הכל  בהתאם  למיקום  האתר ,  חסימת  הנוף  אל  חופי  ים  המלח  ואל  הנוף  העורפי  של  מצוקי  מדבר  יהודה

 .ולתנאים הטופוגרפיים והסביבתיים של התכנון

 

 .דרונות פתוחים כחלק מהתכנית המפורטת על מנת להבטיח מבטים לנוףיקבעו מס

 

 

 

 

 

 

 

 

 גובה מבנים

 .גובה בתי המלון והמתקנים הנלווים יהיה כזה שישתלב בסביבת ים המלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 .בעיקר עצי תמר, תתאפשר הטמעת המבנים בתוך צמחיה המתאימה למקום
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  צבע- עקרונות להבטחת מבטים לנוף -שרטוט 
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 הוראות פיתוח נוף
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 פיתוח נוף

 כללי

 איכויות ויחוד מקומיים

המקום  הנמוך  ביותר ,  ים  המלח.  מזמנים  מפגש  דרמתי  בין  ים  ומדבר,  שטחי  המועצה  האזורית  מגילות

עשיר  של הם  מרחבים  של  נוף  בתול  וראשוני  בעל  ריכוז  ,  ומדבר  יהודה  המתנשא  מאות  מטרים  מעליו,  בעולם

 .ערכי טבע ונוף ומטען חשוב של אתרי דת והיסטוריה

 .נוף זה מחייב תכנון בר קיימא אשר שם דגש על שימור השטחים הפתוחים וערכי הטבע והנוף

 

 מטרות התכנון הסביבתי

 .יצירת מארג יחסים מקומי בין שימור לפיתוח אשר יוביל לפיתוח שיבליט את יחודיות הנוף והסביבה. א

 .אתרים היסטוריים וארכיאולוגים, רה על ערכי טבע ונוףשמי. ב

 

 יעדי התכנון הסביבתי

זיהוי  הקונפליקטים  המתקיימים  בין  הסביבה  הפיזית  לסביבה  האנושית  לשם  קביעת  מגבלות  הפיתוח  .א

 .הנובעות מכך

 .זיהוי פוטנציאל היחסים שיכול ליצור דיאלוג נכון בין הסביבה הפיזית לאנושית .ב

 .ה על רצף נופי ואקולוגישמיר .ג

 

 אמצעים להשגת המטרות והיעדים

 .לווי צמוד של אדריכל נוף בתהליך התכנון כולו .א

 .חלוקת מרחב התכנון לאזורי רגישות עליהם יסתמך התכנון .ב

שימת  דגש  בתהליך  התכנון  על  יצירת  רצועת  מעבר  הדרגתית  או  רצועת  חיבור  בין  הנוף  הבנוי  לנוף  .ג

 .הפתוח

 .עור ההשפעות האפשריות של התכנית על הסביבה הקרובה והרחוקהמז .ד

 .מזעור ההשפעות האפשריות של הסביבה על תכניות הבינוי והפיתוח .ה

 

 עקרונות פיתוח ובינוי

ויפחתו  לקראת  השוליים )  מרקם,  צפיפות,  גובה(הפיתוח  והבינוי  יהיו  אינטנסיביים  במרכז  האזור  הבנוי   .א

 .ם לסביבהליצירת חיבור רך וזור

רצועת "תינתן  משמעות  חשובה  לפיתוח  דופן  השטחים  הבנויים  והאזורים  המפותחים  על  מנת  ליצור  .  ב

רצועה  זו .  חזותי  בין  השטחים  הבנויים  והאזורים  המפותחים  לבין  השטחים  הפתוחים,  נופי"  חיבור

סביבתי /הנופירמת  האינטנסיביות  של  הבינוי  וההקשר  ,  תוגדר  בעזרת  נטיעות  בהתאם  לשימוש  הקרקע

 ).ראה סכמת נטיעות מנחה(

, צורניות,  מרקם,  גושיות,  הבינוי  והפיתוח  ישמרו  על  זיקה  לנוף  והסביבה  תוך  התייחסות  לקנה  המידה.  ג

 .צבע ומבטים לנוף הקרוב והרחוק
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שמש  קרינה  וטמפרטורה  ומיעוט ,  הבינוי  והפיתוח  ינצלו  ויותאמו  לנתוני  האקלים  המקומיים  רוחות.  ד

 . על מנת להקטין את הצורך ביבוא אנרגיה,משקעים

 .בינוי חדש ישתלב באופן אורגני עם הבינוי הישן כדי שלא יווצרו חלקי יישוב מנותקים.  ה

, שימוש  בסלעים  מקומיים:  לדוגמא.  יעשה  שימוש  בחומרים  וצבעים  מקומיים  אשר  אינם  זרים  לסביבה.      ו

 .וחאשר הוזזו במהלך עבודות הפית, אדמה, חלוקי נחל

 .רעפים אדומים: לא יותר שימוש בחומרים זרים לסביבה כגון 

. צומח    ודומם,  מחוץ  לו  אין  לפגוע  בחי.  תהיה  הגדרה  ברורה  של  קו  הדיקור  לצורך  עבודות  הפיתוח.    ז

 ).ראה גם סעיפים בדבר נגר עילי ועבודות עפר. (התחום המוגדר בקו הדיקור יהיה קטן ככל האפשר

 

 ונופישמירה על רצף טבעי 

 כללי

 .הרצף יאפשר את המשך קיומם של בתי הגידול ויחידות הנוף האופייניות .א

אחידות  ואיכות  אשר  מתאימים  ליחידות  הנוף  ובתי ,  צורה,  הרצף  יוגדר  בעזרת  קריטריונים  של  גודל .ב

 .הגידול הנידונים

 

 הגדרת רצפים לשימור

 :רצף נופי 

במרקם ,  יש  לשמר  שלא  תתבצע  פגיעה  בקו  הרקיע,    הקיימותעל  מנת  לשמר  את  יחידות  הנוף  האופייניות .א

 ).ראה גם סעיף מבטים לנוף(הצורה ובשלמותה 

ים  המלח ,  בתרונות  החואר,  ערוצי  הנחלים,  רמת  המדבר,  מצוק  ההעתקים:  דוגמאות  לרצפים  נופיים .ב

 .וחופו

 ).רות פלסטיקמנה, חממות(מבנים חקלאיים , אנטנות, קווי מתח, בינוי: גורמים מפריעים .ג

 

 :רצף אקולוגי

קשר  אשר  לא ,  על  מנת  לשמר  רצף  אקולוגי  יש  לאפשר  המשך  קיומם  של  בתי  גידול  והמשך  הקשר  בניהם .א

 ).תשתיות, מעברים ומפגשים, מניפות הסחף, ראה גם סעיפים נגר עילי(תתקיים סכנה לניתוקו 

,   של  בתי  גידול  לחים  לחוף  ים  המלחרצף,  המשך  זרימת  נחלים  וניקוזם:  דוגמאות  לרצפים  אקולוגים .ב

בתי  גידול  של  מישורי ,  רצף  של  בתי  גידול  מצוקיים  מתחתית  מצוק  ההעתקים  עד  לרמת  המדבר

 .החמאדות ובתרונות החואר

 .שטח חקלאי, אזור בנוי, רצועת תשתית, כביש: דוגמאות לגורמים המפרים את הרצף האקולוגי .ג
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 הידרולוגיה וניקוז

 חוף ים המלח

 .תוח לחוף ים המלח יהא כזה שיאפשר הצפה של אזורים מיובשיםהפי

 נגר עילי

ראה  גם (שמירה  ככל  הניתן  על  הטופוגרפיה  הקיימת  ועל  תוואי  ניקוזם  הטבעי  של  ערוצי  זרימת  הנחלים  

 ).סעיפים הנוגעים לעבודות עפר

 שטפונות

 . למי התהוםאחסון והחדרה, תפיסה, הקמת מערכת לתפיסת מי שטפונות הכוללת האטה. א

 .יצירת לימנים לנטיעת קבוצות עצים בודדות וקטנות. ב

 מניפות הסחף

תכנון  הבינוי  והפיתוח  במניפת  הסחף  צריך .  מניפת  הסחף  היא  מרכיב  נופי  חשוב  ברצועת  חוף  ים  המלח

 .לקחת בחשבון את יעודה כאתנחתא בנוף

 מי הביוב

 .דת האפשר לחקלאות ולתעשייהמי הביוב יאגמו ויטופלו בנפרד ממי הנגר וינוצלו במי

 מעיינות

היווצרות  של  מעיינות  חדשים  לאורך  קו  החוף  ושטחי  נסיגת  הים  מחייבת  עדכון  השטחים  המוגדרים 

 .לשימור ולפיתוח

 

 כבישים ודרכים

 .יש הכרח בליווי צמוד של אדריכל נוף בכל שלבי התכנון והביצוע

 עבודות עפר

 .יעשה שימוש מרבי בקירות תומכים וגשרים, ילויבחפירה ובמ, לצמצום היקף עבודות העפר

 .השימוש במסלעות יהיה מזערי ובמקומות שאינם נצפים

 מפגשים/מעברים

 .יתוכננו מעברים שיתחשבו בארועי שטפונות ובמעבר בעלי חיים, נחל-במפגש כביש .א

ראה (ים  נוספים  יש  לאפשר  מעבר  בעלי  חיים  במקומות  רב,  בכבישים  החוצים  שמורות  טבע  ובתי  גידול .ב

 ).גם סעיף רצף אקולוגי

יש  להקפיד  במיוחד .  במפגש  של  כביש  עם  דרך  או  מסלול  טיול  יש  להסדיר  את  המשכיות  מסלול  הטיול .ג

 .על שימור תוואי דרך עתיקה

 פיתוח לאורך כבישים

מומלץ  להצמידו  למטעי  תמרים .  הפיתוח  יהיה  נקודתי.  יש  להמעיט  בפיתוח  לאורך  כבישים

 .תוכנניםמ/קיימים

 צמתים וכניסות

 .שילוט וקבוצות עצים קטנות להצללה יתבצעו באופן מינימלי ומבוקר, תאורה. צמתים לא יובלטו בנוף .א

ראה (נטיעות  יתחילו  בקרבת  תחום  היישוב  .  בכניסות  ליישובים  יוצב  שלט  אחד  בלבד  ותאורה  מינימלית .ב

 ).סכמת נטיעות מנחה
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 נטיעות

 .לאורך הכבישיםלא תותר נטיעת עצים . א

 ).ראה סכמת נטיעות מנחה(בחניוני דרך וכניסות ליישובים תנטענה קבוצות עצים קטנות להצללה . ב

 חומרים

 .החומרים יהיו טבעיים ככל הניתן ומותאמים לאופי הסביבה

 

 תשתיות

 כללי

 .יש הכרח בלווי צמוד של אדריכל נוף בכל שלבי התכנון והביצוע .א

כך  שימוקמו  במקומות  הפחות  רגישים ,  ות  כחלק  אינטגרלי  של  תהליך  התכנוןיש  לשלב  את  התשתי .ב

 .נופית ואקולוגית ובהתאמה לסוג התשתית

בדומם  ולא  תותר  פגיעה  באיכות  המים ,  בצומח,  בהקמה  ובתפעול  התשתיות  תהיה  פגיעה  מינימלית  בחי .ג

 .בחי ובצומחתהיה הקפדה מקסימלית מפני פגיעה של קרינה באנשים , כמו כן. והאויר

 .יעשה שימוש נרחב ככל האפשר בקווי תשתית מוטמנים .ד

 .אנטנות ומתקנים הנדסיים לא יפגעו בקו הרקיע ויורחקו מקו החוף, קווי מתח עיליים .ה

 .קווי תשתית חדשים ימוקמו בצד קווי תשתית קיימים במידת האפשר .ו

מצוק ,  א  יפגעו  המבטים  לנוף  ים  המלחיש  לרכז  רצועות  תשתית  מצידו  האחד  של  הכביש  באופן  של .ז

 ).ראה גם סעיפים רצף נופי ורצף אקולוגי. (ערוצי הנחלים ובתרונות החואר, ההעתקים

בעזרת  הטופוגרפיה ,  תחנות  מיתוג  ומבנים  הנדסיים  אחרים  יוצנעו  ולא  יובלטו  ביחס  לקו  הרקיע .ח

אה  גם  סעיפים  נגר  עילי  ומניפות ר(תוך  צמצום  הפגיעה  במערכות  אקולוגיות  והידרולוגיות  ,  הקיימת

 ).הסחף

 .מערכת הביוב תטופל ותרוכז באופן שיאפשר ניצול מים מטוהרים לחקלאות ותעשייה .ט

 

 עבודות עפר

לא  תותר  חריגה  מקווי  הדיקור  של  פרויקט .  יש  להקפיד  הקפדה  יתרה  על  ביצוע  עבודות  העפר  בשטח .א

 .ת הועדה לתכנון ולבנייה/שאושר על ידי מהנדס

והמצב  יוחזר ,  לא  תושאר  כל  פסולת  באתר  לאחר  גמר  העבודה,  עבודות  המילוי  והחפירה  יהיו  מינימליות .ב

 ).ראה גם סעיף כבישים ודרכים(לקדמותו 

, לא  יתאפשר  שיקום  עבודות  עפר  בעזרת  צמחיה  בשל  תנאי  האקלים  הקשים  ומיעוט  צמחיה  טבעית .ג

 ). סעיף שיקום נופיראה גם(נטיעת צמחיה לשיקום תבליט את  המפגע 

 

 נטיעות

 .תיירות ונופש בהתאם לרמת הפיתוח האקסטנסיבי והאינטנסיבי, נטיעות יתבצעו במקומות יישוב .א

ראה (תיירות  ונופש  תוגדר  רצועת  מעבר  הדרגתית  בין  השטח  הבנוי  לשטח  הפתוח  ,  בשולי  מקומות  יישוב .ב

 )גם סעיף עקרונות פיתוח ובינוי

 .תשתיות וכבישים, נופש, תיירות, מגורים, מוסדות ציבור: ימוש הקרקעהנטיעות יותאמו לש .ג
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 .תהיה התאמה בין הנטיעות ליחידות הנוף ושטחי החקלאות הסמוכים למקום .ד

 ).ראה גם סעיף תשתיות(תשתית ושיקום נופי , לא יהיה שימוש בנטיעות להסתרת עבודות עפר .ה

 .הפרטים נוספים מופיעים בסכמת נטיעות מנח .ו

 

 

 מבטים לנוף

ואיכויות ,  כיווני  הנוף,  יושם  דגש  מיוחד  בפיתוח  על  הנוף  הנצפה  כך  שתתאפשר  צפיה  במגוון  צורות  הנוף .א

 .הנוף

 .טיילות המתוכנן/ישמרו נקודות תצפית קיימות וישולבו במערך התיירות .ב

ישמרו ,  הרי  מואב,    חוארבתרונות,  ערוצי  נחלים,  מצוק  ההעתקים,  ים  המלח  וחופו:  רצפים  נופיים  כגון .ג

ראה  גם  סעיף  שמירה (הסתרת  חלק  גדול  מהצורה  או  שינוי  במרקם  הצורה  ,  מפני  הפרעה  של  קו  הרקיע

 ).על רצף טבעי ונופי

מבטים  אלו  הם  מבטי  הנוף  המייחדים  את  שטחי  המועצה ,  "מבטי  מותג"יש  להתייחס  בתהליך  התכנון  ל .ד

 :האזורית מגילות

 .ים המלח והרי מואב, מלח הכולל את מצוק ההעתקים מבט לאורך בקעת ים ה- 

 . מבטים מתחתית מצוק ההעתקים לתוך ערוץ נחל ולראש מצוק ההעתקים- 

 . מבטים ממצוק העתקים לבקעת ים המלח והרי מואב- 

 

 שיקום נופי

 .יש הכרח בלווי צמוד של אדריכל נוף בכל שלבי התכנון והביצוע .א

עקב  הקושי  הרב  בשיקום  מפגעים  בנוף  צחיח ,  שיקום  נופי  יהיה  מינימליהתכנון  יתבצע  כך  שהצורך  ב .ב

 .הנובע מתהליכי בליה וסחיפה איטיים ומגבלות שיקום בעזרת צמחייה

בשל  אופי  הצומח ,  במקום  להסתירו,  שיקום  בעזרת  צמחיה  עלול  להבליט  את  קיומו  של  המפגע  בנוף

 .או החסר/הדליל ו

בה  לנצפות  האזור  המופר  ויעשה  מאמץ  רב  להתחבר  לשטח  הלא  מופר בתהליך  השיקום  תינתן  חשיבות  ר .ג

 ).ראה גם סעיפים כבישים ודרכים ותשתיות(באופן הנקי ביותר 

, חלוקי  נחל,  סלעים  עם  פטינה:  בתהליך  הבנייה  ישמרו  חומרים  טבעיים  לצורך  עבודות  השיקום  כגון .ד

 .חואר הלשון

 ).ראה סכמת נטיעות מנחה(לצמחיה מקומית גובלת שימוש בצמחיה יעשה באופן מינימלי בהתאם  .ה

 .האזור המשוקם יהווה המשך למערכת אקולוגית גובלת וישוקמו בו בתי הגידול המקומיים .ו

 .עבודות עפר, מניפות הסחף, נגר עילי: עבודות עפר והידרולוגיה ראה פירוט בסעיפים .ז
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 סכימת נטיעות מנחה

 

 . הדופן והחיבור בין אזורי הפיתוח והבינוי והשטחים הפתוחים,הסכמה מתייחסת לאזורי השוליים

 שימוש פרוט סוג ואופי הנטיעות הערות

 
 קרקע האזוריים מטע "חורשה" בודדים/מקבצים שורה/ שדרה
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 ועהנפחי תנ

 

 :להלן הפעילויות מחוללות הנסיעות

 

  מספר ע ליום"שעור קצוות נסיעה בינ נסיעות ליום

 )כלי רכב ליום( ערך מקור )מ בשני הכיוונים"כ יר"סה(
 

 1- מדרום ל90לאורך כביש     

 אוכלוסייה 10,000 0.25 חישוב 2,500

 חדרי מלון 18,000 1.0 חישוב 18,000

 עופהשדה ת  500 הערכה 500

 תנועה חוצת גשר אלנבי    

 פרטיות  1,000  הערכה 1,000

 )מטענים מאשדוד(משאיות   200  הערכה 400

 תנועה עוברת    

,   לשעת  שיא370:  2000נפח  חזוי  לשנת   4,500

 50%הנחת גידול ,  ליום3,000

 90כביש  1,300

,   לשעת  שיא680:  2000נפח  חזוי  לשנת   9,000

 50%גידול הנחת ,  ליום6,000

 90- ממערב ל1כביש  1,500

 

 

 

 

 :אומדן נפחי התנועה לצפון ים המלח הוא

 

  נפח התנועה לפי מחולל הנסיעות כ נפח תנועה בשני"סה

  פעילויות תנועה עוברת )מ ליום"יר(הכיוונים 

 1- מדרום ל90כביש  20,500 4,500 25,000

 90- ממערב ל1כביש  20,500 10,400 31,000

 90- ממזרח ל1כביש   )לירדן (1,400 1,400

 1- מצפון ל90כביש   4,500 4,500

 


