
להביע את דעתכם ולהשפיע על מה שיוגש  , רוצים להיות מעורבים✓

?למוסדות התכנון לקראת קבלת תוקף לתכנית

?המתאר עתידה לעבורשתכניתלשמוע מה השלבים ✓

?יש דברים שרוצים לשאול ולהתייעץ עם מומחים בתחום✓

חגלהכפר 

הנכם מוזמנים
למפגש מסכם לקראת הגשת המסמכים למוסדות  

התכנון

20:00-22:00בין השעות 27.06.22שני ביום 

עם אדריכלי התכנית וצוות ההיגוי של  
המושב



חגלה

חדשה לישוב( ע"תב)תוכנית מתאר 

רקע

.שבמועצה אזורית עמק חפר מקדם תכנון תוכנית מתאר חדשה ליישובחגלהכפר 

התקיים מפגש תושבים  . ועד היישוב רואה חשיבות גדולה בשיתוף הציבור בתהליך הכנת התכנית

שאיפותיהם  , תושבים הביעו את דעתם, בו האדריכלים הסבירו את תהליך התכנון( בזום)כללי 

וחלומם בנוגע לעתיד הישוב  ויחד עם זאת קיבלו מענה לשאלות על מנת  להבין את השלכות התוכנית  

במפגש הנוכחי נציג  . במפגש השני הוצגו נתונים וניתן הסבר לגבי הנחלות וזכויות עתידיות. על הישוב

וניתן הזדמנות להביע ולשאול שאלות רלוונטיות לקראת קידום  החלופה המוצעת את , את המסקנות

.התכנית במוסדות התכנון

?מה זו תוכנית מתאר

שמטרתה להגדיר  , היא תוכנית בעלת תוקף חוקי( תוכנית בנין עיר)ע"תבתוכנית מתאר מקומית או 

.את השימושים המותרים וזכויות בקרקעות הישוב ובנחלות בפרט

:תוכנית מתאר מורכבת משלושה סוגי מסמכים

כל תא שטח מקבל צבע  . כלומר מפה של הישוב המחולקת לתאי שטח לתכנון–תשריט1.

ירוק  , תא שטח צהוב עם קונטור ירוק מיועד לנחלות: למשל. שמגדיר את ייעוד הקרקע ושימושו

.  'וכושטח פתוח –

ומפרט בכתב את  התשריטזהו מסמך  שמסביר את –הוראות התכנית/ תקנון2.

מספר , למשל גודל השטח המותר לבניה)זכויות הבניהומפרט את, המותריםהשימושים

.ועוד( פירוט השימושים בכל תא שטח בכל הייעודים, הקומות

כגון תנועה  , מסמכים נוספים המצורפים לתקנון ומפרטים הוראות בנושאים מיוחדים–נספחים

.  עצים בוגרים נוף פרוגרמה לצורכי ציבור, שימור מבנים, ביוב, וחניה מים

?מה תוכנית המתאר נותנת ליישוב

כולל הגדלת  , תכנית המתאר תאפשר בחינה מחדש של השימושים וזכויות הבניה בשטחי היישוב

שינויים בזכויות  , בחינת האפשרות להקים מתחם מסחרי בכניסה לישוב, מספר יחידות הדיור בנחלות

התוכנית תעסוק בזכויות בנחלות ותגדיר מנגנונן  , בנוסף. הבניה והשימושים בשטחים למבני ציבור

.פיצול אשר יאפשר גמישות עתידית לבעלי הנכס

?איך תוכנית המתאר תשפיע עלי באופן אישי

.תוספת  יחידות דיור שלישית בנחלה ובכך תגדיל את מספר התושבים בישוב1.

ים מנחלה באמצעות תכנית חלוקה  /מגרש לפרצל/ לבעלי נחלות תינתן האפשרות להפריד2.

מהועדה  ע"התבמבלי להידרש להליכים של אישור , ועדה מקומית ותוכנית בינוי באישור 

.תהליך מזורז ויחסית פשוט, המחוזית כלומר

.נפרדת לכל דבר וענייןכיישותמגרש מפוצל ייחשב 3.

נשמח להיענות ושיתוף פעולה מצד 
.התושבים


