
משרד האוצר–התכנון מינהל

וועדה מקומית גליל מזרחי

'שכונת אל מארג

5.8.2020הצגת התכנון לציבור 



ד מתוכננות"מספר יח-במעארתכניות שונות 



מוצעת של  תכנית 

'אל מארגשכונת 

השכונות כולל 

.הסמוכות

זו השכונה 

החדשה הגדולה 

ביותר המתוכננת 

. במעאר



מצב קיים–' שכונת אל מארג

'שכונת אל מארג

רוב השטח כיום חקלאי

,  כולל גם דרכים  מאושרות

יער ואזורים שמיועדים  

לפיתוח עתידי



'שכונת אל מארג

התקבל מידע חלקי מאד מבעלי 

הקרקע לגבי חלוקות פנימיות  

.ביניהם

ביקשנו מהציבור להשלים  

מידע ולהעביר למחלקת  

.ההנדסה ולמתכננים

' שכונת אל מארג

מידע  על חלוקות פנימיות



' שכונת אל מארג

השלמת מידע  על  

.חלוקות פנימיות

בסיס לעדכון התכנון  

לקראת מפגש עם  

בעלי הקרקע



' שכונת אל מארג

התאמת תכנון לאור  

.נתוני חלוקה

תכנון קודם לעומת  

עדכון של מערכת  

הכבישים 



'מארגאלמתחםבתכנוןסוגיות

בתחום'מארגאלשכונתשלהצפוניבחלקיסודיעלספרביתתכנון

מנסורהשכונתעםהמשותף

אתהחוציםהראשייםלכבישיםובסמוךלאורךמומלץפיתוח

ותעסוקהמסחרמוטהאינטנסיביפיתוח.המתחם

בניהוזכויותבניהסוג,גודלמבחינתמגוריםמגרשיסוגי

.חוקיתלא/מוסדרתלאלבניההתייחסות



החינוך קריתדונם ברוטו  שכולל גם את הדרכים האזוריות ואת 730-כשטח

דונם  100, דונם למגורים350-מהם כ. דונם680לכן נכון להתייחס ל 

(ר"המע) למגורים משולב בתעסוקה ומסחר 

2,400ד"קיבולת נומינלית יח

9,600קיבולת נומינלית-היקף אוכלוסייה 

1,680(  מימוש70%)ד "קיבולת ריאלית יח

6,720קיבולת ריאלית-היקף אוכלוסייה 

4.0ב למימוש"גודל מ

%2.20%גודל שנתון חינוך 
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חינוך  גודל שנתון 

211(מעוגל)

7.0כיתות גן בשנתון' מס
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#  גודל שנתון חינוך

(מעוגל)

148

5.0כיתות גן בשנתון' מס

(5.5מעוגל מ )6ס בשנתון"כיתות בי' מס



הערות'מתחם אל מרגמוסד

הקצאת קרקע  מוסדות  / כיתות' מס

בדונם

כיתות12מעונות יום

מעונות3

3.0 ביקוש50%לפי

 כיתות3עודף פרוגרמתי של )כיתות 5מוצע לתכנן כל מעון כמוסד בן  ,

(עבור מתחמים גובלים

 רווחה  , בריאות, קומות לפחות לשימושי קהילה2יש לאפשר תוספת

.ב"וכיוצ

ניתן להקים עד שליש מכיתות הגן באשכולות גנים בשתי קומות תוך ניצול  8.0כיתות16י"גנ

.הטופוגרפיה

 קומות לפחות מעל גני הילדים לשימושי קהילה2-3יש לאפשר תוספת  ,

.ב"רווחה וכיוצ, בריאות

מוסדות2ס יסודי"בי

כיתות36

14.4לא כולל כיתות עבור מתחמים גובלים

ס יוקמו כל מתקני הספורט הנדרשים"על מגרש בי

ר ופונקציות  "מ500ס מוצע להקים אגף קהילתי בן עד "על מגרש ביה

נדרשות עבור מועדונית בית ספרית

מוסד1ס על יסודי"בי

כיתות42

21.0 כיתות עבור מתחמים גובלים6כולל

ס יוקמו כל מתקני הספורט הנדרשים ומרכז קהילתי בינוני"על מגרש ביה

ר בנוי"מ1,000-2,500-מוסד1מרכז קהילתי בינוני

ס על יסודי"ימוקם על מגרש בי

1.0מועדון1מועדון תנועת נוער
פ"ימוקם צמוד לשצ

תחנה לבריאות  

המשפחה

1-
תוקם כמוסד משתלב, ר בנוי"מ150-200, בינונית /תחנה קטנה

מרפאה שכונתית  

(ח"קופ)

- תוקם כמוסד משתלב, א בנוי"מ500מרפאה בינונית כ

יוקם בהתאם למדיניות ספקי השירות

מוסדות רווחה  

שכונתיים

יקבע בהתאם  

למדיניות המחלקה  

לשירותים חברתיים

י  "במרכז הקהילתי ומעל גנ–ר בנוי שיוקמו כמוסדות משתלבים "מ400עד -

ומעונות יום

ר לתושב"מ0.8לפי 5.6רזרבה  

שטח קרקע בדונם  -כ הקצאה למתחם "סה

ר "ושטח בנוי במ

דונם  53.0

ר בנוי עבור מוסדות משתלבים"מ2,050-3,600כ   



מפורטת למתחמי  תוכניתשיתוף בעלי עניין בהכנת 
מתווה לתהליך–אר 'תכנון חדשים במע

פירוטשלב בעבודה

.מפגש פתוח עם בעלי הקרקע במתחםאיסוף וניתוח נתונים. א

מפגשים אישייםגיבוש תכנון מוקדם. ב

עריכה והגשת מסמכי  . ג

התוכנית למוסדות  

התכנון

מפגשים אישיים להצגת חלוקת המגרשים

הצגת התוכנית המופקדת לציבור
פרסום הודעה על  . ד

הפקדת התוכנית

ר"תצהכנה ואישור . ה

עאמרטרודי



במפגשים הקודמים  שאלות עיקריות שעלו 

למה אין יותר הפרשה  ? 30%מדוע ההפרשה לצורכי ציבור גדולה מ •

יש הפרשה גדולה יותר עבור צרכי ציבור?  מאדמות בבעלות מדינה

באחריות מי הרישום בטאבו של החלקות החדשות שיוקצו לאחר תהליך  •

.י"י מפ"ואישורו ער"תצתקצוב התכנית כולל הכנת ? האיחוד והחלוקה

האם ניתן להשאיר חלקה ביעוד חקלאי למי שאינו זקוק עכשיו לחלקות  •

לא חייבים לבנות  , לא ניתן?  למגורים

לא ניתן? מפורטות לחלקות ספציפיותתוכניותהאם ניתן עכשיו להגיש •

?איך לא מקבל פרס ?   מה דינו של מי שיתחיל לבנות עכשיו•

?האם יש כבר הגדרה איפה אפשר לבנות מגורים ואיפה לא•

מהו לוח הזמנים להשלמת התוכנית  ?

באותו מיקום של  , באיזו מידה יהיו החלקות החדשות לאחר איחוד וחלוקה

? החלקות הנוכחיות

  כיצד יעשו הפרשות לצורכי ציבור מאלו שכבר בנו על החלקות

?שברשותם



12.5%שטחי מדינה בתחום המיועד לאיחוד וחלוקה  

מדינה  בתכנית כלולים שטחי 

הישוב  נוספים לטובת צרכי 

.דונם 30.0בהיקף של כ 

כלולים  שטחים אלה אינם 

בתכנית האיחוד וחלוקה  



–תכנית מוצעת  ' שכונת אל מארג

תכנון מערכת הדרכים  כולל הכבישים האזוריים   •

806-807

מנסורהתכנון בית ספר מקיף ביחד עם שכונת •

בתי ספר יסודיים2תכנון •

(צהוב) רוב השכונה מיועדת למגורים •

במרכז השכונה ועל הכבישים הראשיים אפשרויות  •

(אפור-לבן)פיתוח גבוהות  לכן מוגדר מרכז עירוני 

שטחי ציבור פתוחים•

התייחסות לבניה הלא מוסדרת הקיימת•



במעארבינוי מרכז עירוני 

המאפשר עירוב שימושים  

. קומות6ובניה של עד 

וחניות  שירות כולל  דרכי 

.806אלכסוניות  לאורך כביש 

הדרך הסטטוטורית  רוחב 

ובחלקו מצטמצם '  מ40נשאר 

.'מ30ל 

הצעה לבינוי  לב  –' שכונת אל מארג

806-807השכונה בצמוד לכבישים 



–תכנית מוצעת  ' שכונת אל מארג



כולל כיכר עירונית חדשה806-807מפגש , מרכז השכונה



הרחוב הראשי של השכונה חזיתות מסחריות-806כביש 



קומה גבוהה על , חזית מסחרית 806חתך דרך כביש  

בקומת הקרקע' מ5קו בניה . הרחוב הראשי ללא גדרות



כיכר , מרכז השכונה

. עירונית



עם הבניה הקיימת וכפי שנכון לפתח. כיכר עירונית806-807מפגש , מרכז השכונה



' שכונת אל מארג

הערכה שמאית של ערכי קרקע במצב  

הנכנס

ערך  

'  למר

'בשח

1.3יש מקדם של עד 1.0קרקע חקלאית

אם צמודה לדרך ראשית

250-325

שטח  שיועד לפיתוח  

בתכנית קודמת

1.3–1.5325-375

בגלל צורת החלקות 0.4מטרוקה  

וחוסר אפשרות מימוש

100

כולל בעיקר את 0.75דרך מאושרת  

807–806דרכים 

המאושרות

187.5

125בשולי התכנית0.5יער 

ערכי קרקע-שמאות  



פיצוי לבעלי קרקע  -מעאר

שכל החלקה  הופקעה 

לדרך

-27-28חלקות פרטיות דוגמת 

הוגדרו כדרך בתכנית 29-32

.  ולא הופקעו1973משנת 

0.75המלצה שמאית שהערך 

.מקרקע חקלאית

גם בתכנית החדשה  היעוד של 

.דרך נשאר

את הפיצוי יצטרכו לקבל בקרקע  

אפשר שלא בסמוך  , אחרת

.לקרקע המקורית

מצב קיים

מצב מוצע

806התייחסות גם לחלקות שבתחום כביש -שמאות  



' שכונת אל מארג

ערכי קרקע שוניםמוצעים .             סוגי פיתוח קרקע מוצעים

350-500מגרש בודד 

'מר

קומות  3לגובה -הפתרון המועדף בכל החלופות  לרוב השטח

בניה150%, כולל מסד+

יותר מ  -מגרשים גדולים

כולל זכויות  ' מר1000

בניה גבוהות יותר  

.בעדיפות לאורך כבישים ראשיים

קומות  6כולל בניה לגובה של , אבל אפשרי גם בכל השכונה

בניה200%

מגרשים  -מרכז עירוני 

'מר1000גדולים מ 

כולל אפשרות  . במשולש , מוצע לאורך הכבישים הראשיים

בניה300%כ עד "סה. קומות6לבניה לגובה עד 



מה הלאה

פרסום המצגת לציבור•

הזמנה להשלמת מידע תכנוני על חלוקות פנימיות בקרקע•

תאום מפגשים  אישיים עם בעלי הקרקע להצגת הרצונות וההצעות האפשריות•

השלמת  מסמכי התכנית•

מחוזית, מקומית–ומסמכיה לוועדות השונות תהכניתהגשת •


