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 שם התכנית, גבולותיה, תחולתה ומסמכיה .5

 שם התכנית 5.5
שינוי מס'  44/4שבע, תמ"מ -באר מטרופוליןתכנית זו תיקרא תכנית מתאר מחוזית חלקית ל

 , )להלן: "תכנית זו" או "התכנית"(.32

 גבול התכנית ותחולתה 5.3
 בקו כחול. יעודי הקרקעיבתשריט שבע, כמסומן -ום מטרופולין בארתכנית זו חלה על תח

 מסמכי התכנית 5.2

 : תכנית זו כוללת .5

 דפי הוראות בכתב )להלן: "הוראות התכנית"(. 45 .א

 )להלן: "התשריט"(. 4:455,555עודי קרקע הערוך בקנ"מ יתשריט י .ב

הלן: )לנספח מנחה  – 4:455,555ערוך בקנ"מ הנספח תשתיות והיבטים סביבתיים  .ג
 "הנספח"(.

 היחס בין מסמכי התכנית .3

 כל מסמך ממסמכי התכנית מהווה חלק בלתי נפרד מהתכנית בשלמותה. .א

במקרה של סתירה בין המסמכים המחייבים לבין הנספח המנחה יגברו המסמכים  .ב
 המחייבים.

 במקרה של סתירה בין התשריט לבין הוראות התכנית תגברנה הוראות התכנית. .ג
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 ונחיםמהגדרות ו .3
או בנספח, בצבע, בקווקוו או בסמל, \שטח קרקע המסומן בתשריט ו " אזור, שטח, סמל"

לחוד או בצירופיהם, והבא לתחום או לאתר את השטח לגביו נקבעו 
 הוראות בתכנית זו.

אזור לפיתוח "
 "מותנה

פרברי אזור לפיתוח לפיתוח עירוני או  אזורשטח הכלול בתחום 
, (תג"רתחנת כוח גרעינית )או הגבלות  שעליו חלות הגבלות סביבתיות

או הכלול בתחום שטח ביטחוני, ואשר לגביו נדרשים אישורים 
 מיוחדים בטרם יתאפשר פיתוחו.

מקום הכולל יחידות אירוח, ולרבות בתי מלון, כפרי נופש, מלוניות,  "אכסון מלונאי"
מלונות בוטיק, אכסניות וכיוצא באלה, ולמעט אכסון קל ויחידות 

 ט )צימרים( ויכול שיכלול שירותי תיירות.קי

מתקני אכסון הכוללים תשתית להקמת אוהלים או מבנים קלים  "אכסון קל"
 ושירותים נלווים כגון חניוני לילה )קמפינג(.

)להלן: "חוק  4555 –כמשמעותו בחוק העתיקות, תשל"ח  "אתר עתיקות"
 העתיקות"(.

 ורית, דרך נופית ומחלף/ מחלפוןדרך מהירה, דרך ראשית, דרך אז  ""דרך
, וכן מסילת 2תמ"א  - בתכנית המתאר הארצית לדרכים םכהגדרת

 .32תמ"א  –ברזל כהגדרתה בתכנית המתאר הארצית למסילות ברזל 

 .)להלן: "החוק"( 4554 –חוק התכנון והבניה, תשכ"ה  "החוק"

 עיבוד האדמה, גידול צמחי וגידול בעלי חיים. "חקלאות"

מבנה המשמש לגידול צמחי או לגידול בעלי חיים, דוגמת רפת או  "חקלאי מבנה"
 חממה.

מבנה שירות "
 "חקלאי

מבנה המשמש לטיפול בתוצרת חקלאית, לרבות אחסון, מיון, קירור 
 ועיבוד.

 .מוסד שלו הסמכות לדון בתכנית, להפקידה ולאשרה "מוסד תכנון"

חשמל ואנרגיה, דלק, גז, פסולת, , ניקוז, ביוב ,מיםל םמתקנימבנים ו "מערכות תשתית"
מתקני תשתית אחרים ושדות תעופה, נמלים נפט, שידור ותקשורת, 

, וכן קווים להולכה, חלוקה כפי שתקבע המועצה הארצית מעת לעת
 .ואספקה של הנ"ל ככל שהם נדרשים

בתחומו ר שארצף של שטחים פתוחים  שמטרתו יצירת שטח "מרחב אקולוגי"
 תנועת בעלי חיים וצמחים ותפוצתם.  מתאפשרות

 .24כהגדרתו בתמ"א  "צמוד דופן"
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 מנהרות ובתי רשת פריקים לקירוי עונתי של גידול צמחי. "קירוי צמחי"

רשות סביבתית "
 "מוסמכת

המשרד להגנת הסביבה או יחידה לאיכות הסביבה שהוסמכה על 
 ידו.

  .מפורטתתכנית /או תכנית מתאר מקומית ו "תכנית מקומית"

 תסקיר השפעה על הסביבה. "תסקיר"

 

או בתקנות בחוק התכנון והבנייה הנתונה לו לו המשמעות  תהא ,שלא הוגדר בתכנית זו כל מונח
 מכוחו של החוק, בהעדר כונה אחרת משתמעת.
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 מטרות התכנית ויעדיה .2

 מטרות התכנית 2.5

המנהלי, השירותי,  שבע היא ליבו-באר העיר אשר ,גיבוש מרחב מטרופוליני איכותי .4
שבע כגלעין המטרופולין -מעמד העיר באר תוך שמירה על זאת, .התרבותיוהמסחרי 

שבע -באר העיר בין ושמירה על הזיקה איזון מתמידומוקד הפיתוח המרכזי בו, ותוך 
 .במרחבשלבין היישובים והפעילויות 

לתיירות,  ,עסוקהקושים החזויים לדיור, לתילקליטת הב צמיחה ופיתוח של המטרופולין .3
ת זה לאוכלוסיי ובכלל ,במרחבשהאוכלוסיות עבור כל  לשטחי פנאי ונופשלשירותים ו

על ו, תוך הקפדה על היבטים סביבתיים בתכנון וצמצום נזקים סביבתיים הבדואי המגזר
 קיימא.-פי עקרונות של פיתוח בר

בע והנוף של שמירה ֵמרבית על רצף של שטחים פתוחים גדולים להגנה על משאבי הט .2
 .לחקלאותהמטרופולין, על ייחודיותם של שטחים מדבריים ועל קרקע 

לצרכי הגידול  , לרבות באמצעות קידום התחבורה הציבורית,מתן מענה תחבורתי הולם .4
מקורות התעסוקה המתפתחים במרחב קישורם לוהפיתוח של האוכלוסיות השונות ו

 שבע.-מטרופולין באר

 יעדי התכנית 2.3

מסילות הקושרת את המרחב המטרופוליני אל העיר הדרכים והמערכת התווייה של  .4
שדות ו משולב הכולל: דרכים, רכבת פרברית וארציתהיקפי ו תחבורהמערך בשבע -באר

 , בדגש על תחבורה ציבורית.תעופה

מתן מענה תכנוני להתיישבות הבדואית תוך הכוונת מיקומה וקביעת כללים שיאפשרו  .3
 ות.מגוון של צורות התיישב

 ,תוך איזון בין תהליכי העיור לתהליכי הפרבורהמרחב פיתוח קביעת תנאים ל .2
 ובהתייחסות לתפקוד הקהילתי: העירוני, הפרברי והכפרי.

מדרג הקבוע בתכנית זו , בהתאם למגוון השירותים הציבוריים פריסה שליצירת תנאים ל .4
פי צרכים, מסורות -למענה לאוכלוסיות השונות עכמטרופוליני -מערך התמחויות פניםול

 ומנהגים.

 קביעת תנאים לפיתוח אזורי תעשייה ותעסוקה במרחב. .4

שימור וטיפוח שטחי נוף פתוח טבעי ומעובד לצורכי חקלאות, פנאי קביעת כללים ל .5
 ושמירה על החי והצומח הטבעי. ונופש, פיתוח התיירות

 גבלות עלההטלת  אזורי תעשייה ומתקנים,מרחבי סיכונים ומטרדים משל קביעה וסיווג  .5
 .והגנה על סביבתם הנחיות לתפקודם ,פיתוחם

 במרחב. של מערכת הביטחון  השילוב פעילות .5

 תשתית. למערכותלדרכים ושטחים קביעת  .5
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 מדיניות התכנון וההיררכיה המרחבית .1

 מדיניות התכנון  1.5

מרחב הלאפשר את תפקוד היא על פי תכנית זו מדיניות התכנון מטרתה של  .4
 רביעי בישראל. הליני מטרופוה

את ההעדפה למיקומם של המכוונת לצורך כך נקבעה בתכנית היררכיה מרחבית,  .3
מגורים, מוסדות, שירותים ותעסוקה ברמות שונות למרכזים שונים במטרופולין, תוך 

ציבוריות הפונקציות הקביעת ושבע כגלעין המטרופולין, -העצמת מרכזיותה של באר
 בתחומה. תמרכזיוה

תהיה על ידי חיזוק הזיקות בין  -מרחב בחירה משותף למרכיביו  -המטרופולין  יצירת .2
לבין שאר מרכיבי האזור בכל תחומי החיים באופן שיאפשר  שבע,-, בארהעיר הראשית

 לאוכלוסייה למלא את רוב צרכיה באזור וזאת על ידי:

ין פיתוח רשת תחבורה רדיאלית המאפשרת את הקישוריות בין ישובי המטרופול .א
 לעיר הראשה תוך העדפת התחבורה הציבורית ושילוב של אמצעי תחבורה שונים. 

שיתוף פעולה בין ישובים בתחום החינוך, התרבות, התעסוקה והשירותים, תוך  .ב
 כיבוד מאפייניהן המיוחדים של קבוצות אוכלוסייה ייחודיות.

יצירת , חיזוק התפקוד העירוני על ידי ציפוף הישובים העירוניים והפרבריים .ג
תנאים לשיפור איכות החיים לרבות רווחת המגורים, והרחבת מגוון השירותים 

 .מתוכםוהתעסוקות, ותוך פינוי הדרגתי של מבנים חקלאיים 

אבחנה בין אזורי תעסוקה מטרופולינים לבין אזורי תעשיה, תוך קביעת מיקומם  .ד
 הארצית רשתהמוהמסילות של אזורי התעסוקה המטרופולינים לאורך הדרכים 

באופן שמקרב את התעסוקה אל התושבים, ובעיקר אל האוכלוסיות החלשות, 
 ויוצר תמריץ לפיתוח תחבורה ציבורית.

עידוד ההתחדשות העירונית, שיפור ועיצוב מחדש של החלקים הותיקים של  .ה
 , ולרבות מרכזי הערים.הישובים

ויצירת , קלאיתחיזוק המאפיינים של הישובים הכפריים, תוך עידוד הפעילות הח .ו
 אבחנה בין המגורים לבין מבני המשק.

 יצירת מרחב נופש ופנאי ייחודי בסמוך למרכזי האוכלוסייה הגדולים. .ז

נוף שמור מיוחד, אזור אבחנה בין האזורים החקלאיים לבין אזור נוף מדבר ו .ח
 ושמירה על רצף השטחים הפתוחים.

למנוע פגיעה בתפקוד  , במטרהלאורך דרכים , לרבותמוקדי מסחרפיזור מניעת  .ט
  מרכזי הערים.

ולפיתוחן ברצועת תכנון אחת, ככל שמתאפשר, כדי  העדפה לאיחוד תשתיותמתן  .י
 . קרקעלייעל את השימוש ב
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 ההיררכיה המרחבית  1.3

 מרכז מטרופוליני ראשי  1.3.5
 .אדוםקדקודים בצבע  8גדול בעל מסומן בתשריט בסמל כוכב 

, לשמש מרכז עסקים ושירותים ראשי לאוכלוסיית שבע-באר ,גלעין המטרופוליןמטרתו של 
המטרופולין והמחוז. בתחומו יפותחו מוסדות ממשל לאומיים ומחוזיים, מרכז עסקים 

 ,שירותים כלל אזוריים . במרכז המטרופוליני הראשי יסופקוושירותים ראשי למטרופולין
אוניברסיטאי להשכלה גבוהה,  לרבות מוסד וציבוריים, כלכליים, שירותים פיננסיים ובכללם

מוסדות תרבות, רווחה, חברה וספורט, בית חולים מרכזי ומרכזי בריאות גדולים, שירותי 
 .וכד' , מרכז קונגרסיםומלונאותתעופה, תיירות 

 מרכז מטרופוליני משני  1.3.3
 .אדום קדקודים בצבע  8מסומן בתשריט בסמל כוכב בינוני בעל 

רהט  ,24פי תמ"א -על 3מדגם  יםעירוני יםלחזק ישובני משני של מרכז מטרופולימטרתו 
הערים תוך העדפת מיקום עסקים, שירותים ומסחר המשרתים את אוכלוסיית  ,ודימונה
 . ןבתחומ, ןאותואת הישובים, המפעלים והפעילויות במרחב הסובב האלה 

, שירותים ,עסקיםבמרכז מטרופוליני משני יפותחו מוסדות ממשל מקומיים ומרחביים, 
, מכללות, מוסדות חינוך ומרכזים להכשרת עובדים, מרכזי תרבות וקהילה, מסחרמשרדים, 

 .וכד' שירותי רווחה ומוסדות בריאות ושירותי תיירות ומלונאות

 גושיעוגן מרחבי4  1.3.2
 .אדוםקדקודים בצבע  1מסומן בתשריט בסמל כוכב בינוני בעל 

או אזור תעסוקה, המשרת את הישובים  24פי תמ"א -על 4או  2מרכז אזורי בישוב מדגם 
העירוניים או הפרבריים הסובבים אותו ובעיקר את המרחב הכפרי הנסמך עליו. בתחומו 

 .וכד' יפותחו שירותים ציבוריים וכן תעסוקות בתחומים מגוונים

 עוגן מיוחד  1.3.1
 קדקודים בצבע ירוק. 1בעל מסומן בתשריט בסמל כוכב בינוני 

צה"ל למטרופולין, להגביר את  מחנותהמיועד למתקן ביטחוני שמטרתו לאפשר מעבר שטח 
 .המטרופוליני הגיוון התעסוקתי, וליצור מקורות תעסוקה חדשים במרחב

 מרכז שירותים  1.3.1
 .סגולע בצבהמותחם בקו עבה  קטןבעיגול מסומן בתשריט בסמל 

מתן שירותים שמטרתו לאפשר  אותאו ברי חינוךכגון חיוניים לשירותים המיועד  מרכז
 .על שינוייה 45/ 44/ 4כמפורט בתמ"מ  מקומיים לאוכלוסייה המתגוררת בסמיכות לו
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 קרקע ייעודיהוראות ל .1
 הבאות: מגבלותשיפורטו להלן גוברות ה הקרקע ייעודיעל אף האמור בפרק זה, ב .4

 .5.3קו מגבלות סביבתיות כמפורט בסעיף  .א

 .2ס"ק  4.2.2ר הבניה של רמת בקע כמפורט בסעיף קו מגבלות הבניה וקו איסו .ב

 .5.3קווי מגבלות של שדות תעופה כמפורט בסעיף  .ג

 .5.3.2קווי בטיחות של תחנת הכוח הגרעינית כמפורט בסעיף  .ד

על אף האמור בכל סעיף המגדיר תכליות ושימושים בתכנית זו, מותר יהיה לקבוע  .3
פתוחים ומערכות תשתית, כפי בתכנית מקומית דרכים, חניה, שטחים ציבוריים 

שמתחייב מאופי ומהשימושים האחרים המותרים בו, אלא אם נקבע אחרת בהוראות 
 תכנית זו. 

 ישובים  1.5

 הוראות כלליות   1.5.5

 יעדי אוכלוסייה בישובים לפיתוח מיוחד  1.5.5.5

 5.3.3יף , ועל פי הקבוע בסע24יעד האוכלוסייה בישובים לפיתוח מיוחד, כהגדרתם בתמ"א 
 להוראותיה, יהיה כדלקמן:

 ;תושבים 45,555 –דימונה  .א

 ;תושבים 45,555 –כסייפה  .ב

 ;תושבים 24,555 –נתיבות  .ג

 ;תושבים 44,555 –ערד  .ד

 תושבים. 45,455 –ערערה בנגב  .ה

 הוראות כלליות לתכנית מקומית בכל סוגי הישובים  1.5.5.3

לישוב  , לישוב פרברי המסומן בסמל ,ריפרבלאזור פיתוח עירוני,  אזור פיתוחתכנית מקומית ל
 תופקד אם התקיימו התנאים הבאים:משולב פרברי או לישוב כפרי 

 קיימא, לרבות:-התכנית תכלול ככל הניתן הוראות המבטיחות פיתוח בר .4

 לתכנון מוטה אקלים. ,ככל האפשר ,קביעת הוראות תכנוניות שיתנו מענה .א

 ת השימוש באנרגיות מתחדשות.התקנת אמצעים לחיסכון באנרגיה תוך העדפ .ב

 התקנת מתקנים להפרדת אשפה ביתית ולמחזורה. .ג

טיפול במי הנגר העילי באמצעים טכנולוגיים והנדסיים המגבירים את העשרת מי  .ד
 התהום והמשהים את מי הנגר.

שוכנע מוסד תכנון כי קיים פתרון נאות לתשתיות, לרבות דרך גישה, חשמל, תקשורת,  .3
 וכו'. חומרי חפירהפסולת,  ,ביוב, מים, ניקוז
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מוסד תכנון הדן בתכנית לתוספת יחידות דיור במטרופולין יקבל את החלטתו לאחר  .2
 שבחן את הצורך בחיזוק הישובים העירוניים והמטרופולין כולו.

מוסד התכנון יבחן את האפשרות לייעול המרחב היישובי על ידי יצירת שימושים  .4
 מעורבים בתחומו. 

 יתוח עירוני יינתן דגש לנושאים הבאים:בתכנית באזור פ .4

 האפשרות לחידוש עירוני והתחדשות פנים עירונית; .א

 .תמהיל מגוון של יחידות דיור בגדלים שונים .ב

התכנית תכלול הוראות המבטיחות עדיפות לתחבורה ציבורית והקטנת השימוש ברכב  .5
 נית כאמור תכלול . תכמוטי תחבורה ציבוריתוצירים פרטי, ותגדיר, ככל הניתן, אזורים 

 :לנושאים הבאים התייחסות

 .גישה לתחבורה ציבורית ועידוד השימוש בתחבורה ציבורית באמצעים שונים .א

 בין תנועה רגלית לבין תנועת כלי רכב. ,ככל הניתן ,הפרדה .ב

 ושבילי אופניים. , שביליםמדרכות .ג

ול תכלתחבורה ציבורית לאו ציר  אזור מוטה תחבורה ציבוריתתכנית הכוללת  .ד
 התייחסות גם לנושאים הבאים:

 .העלאת הצפיפות בשטחים המיועדים לבנייה (4)

מערכת התחבורה  של פיתוחהתקני חניה מופחתים בהתאם לשלבי  (3)
 .הציבורית

נתיבים שמורים לתחבורה ציבורית )נת"צ( וקביעת הוראות לביצועם בד בבד  (2)
 .עם הפיתוח

 תחבורה משולבים יעוד שטחים למסופים לתחבורה ציבורית, לרבות מסופי (4)
 .למספר אמצעי תחבורה

תכנית לתוספת שטח לבינוי תהיה צמודת דופן לשטח המיועד לבינוי בתכנית מקומית  .5
 מאושרת.

בתכנית החלה בתחום השטח המסומן לאזור פיתוח לעיל,  5בסעיף קטן על אף האמור  .5
נוי שאינו יותר בי, 24במרקם עירוני, כהגדרתו בתמ"א עירוני או לאזור פיתוח פרברי 

 התנאים הבאים:אחד צמוד דופן בהתקיים 

תוספת השטח דרושה למוסד ציבורי או לתעסוקה המיועדים לתרום לפיתוח  .א
 המטרופולין בכללותו.

 מערכות תשתית.דרכים ותוספת השטח מיועדת לפיתוח  .ב

התוספת משרתת מטרה חשובה אחרת, ומוסד התכנון נימק את החלטתו  .ג
 .בנימוקים מיוחדים שירשמו

תכנית הכוללת שימושים העלולים לגרום למטרדים או למפגעים סביבתיים תופקד רק  .5
לאחר שהוגשה למוסד התכנון חוות דעת מאת הרשות הסביבתית המוסמכת ומוסד 

 התכנון בחן אותה וקבע את ההוראות הנדרשות בתכנית למזעור הפגיעה הסביבתית.
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, ישוב פרברי וישוב פרברי יאזור לפיתוח פרבר ,אזור לפיתוח עירוני  1.5.3
 (21בתמ"א  5-1)ישובים מדגם  משולב

 סימונים בתשריט  1.5.3.5

נספח בסמל של ריבוע בו, בצבע שחורמשבצות  שעליו רשת: מסומן בתשריט בצבע כתום אזור לפיתוח עירוני
 .שחורבצבע כתום ועליו משבצות 

  בע שחור על גבי סימון של אזור פיתוח עירוני.בקווים אלכסוניים בצ : מסומן בתשריטאזור לפיתוח  מותנה

בצבע שחור, ובנספח בסמל של ריבוע רשת משבצות שעליו מסומן בתשריט בצבע צהוב  :אזור לפיתוח פרברי
 צהוב ועליו משבצות בצבע שחור.

שעליו משבצות בצבע שחור, ובנספח בסמל  ריבוע צהובסמל של : מסומן בתשריט בישוב פרברי המסומן בסמל
 .של ריבוע צהוב ועליו משבצות בצבע שחור

בצבע צהוב בהיר שעליו רשת משבצות בצבע ירוק, ובנספח בריבוע ירוק : מסומן בתשריט ישוב פרברי משולב
 שעליו משבצות בצבע שחור.

 תכליות ושימושים  1.5.3.5

כן משולב ו פרבריבישוב או  , באזור לפיתוח פרבריעירוניבאזור לפיתוח בתכנית מקומית  .4
, ניתן לייעד קרקע, בין השאר, למטרות מגורים, בשטח לישוב פרברי המסומן בסמל

, חינוך, תרבות, )לרבות מלונאות( תעסוקה, תעשייה, מלאכה ומסחר, נופש, פנאי ותיירות
 .ושטחים פתוחים מערכות תשתיתדרכים, רווחה, בריאות, שירותי ממשל, 

ם נוספים התואמים או המשלימים את בתכנית מקומית ניתן לקבוע תכליות ושימושי .3
 לעיל, והנדרשים לפיתוח הישוב. 4התכליות והשימושים המפורטים בסעיף קטן 

 הנחיות והוראות תכנון  1.5.3.2

 שבע-הוראות מיוחדות לעיר העתיקה באר .5

שבע יהיה בהתאם לתכניות מפורטות -הבינוי בתחום העיר העתיקה של באר .א
 הכוללות הוראות שימור ושיקום.

בניה חדשה בסביבת העיר העתיקה תבוצע תוך התייחסות ֵמרבית לערכי השימור  .ב
 ולקשר בין העיר העתיקה לבין מרכז העיר החדש.

 תכליות ושימושים נוספים  .3

בתכנית לאזור לפיתוח עירוני של רהט ובאזור לפיתוח פרברי לאוכלוסייה הבדואית 
פרברי גם באזור לפיתוח או  פיתוח עירוניליותרו בנוסף לתכליות המותרות באזור 

 השימושים הבאים:

ם ושטחים פתוחים לגידול , לרבות חממות ובתי צמיחה, מבנימבנים חקלאיים .א
 ;בעלי חיים

 ; מבני שירות חקלאיים .ב

 מחסנים;  .ג

 בישוב פרברי משולב גם שטחים פתוחים לסוגיהם ושטחים חקלאיים. .ד

 המקומית. הכול בתנאי שירוכזו באזורים מוגדרים שייקבעו בתכנית
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 אזור לפיתוח מותנה .2

לא יחליט מוסד תכנון על הפקדתה של תכנית בתחום שטח המסומן כ"אזור  .א
לפיתוח מותנה" אלא אם שוכנע כי יוסרו המגבלות לאחר שקיבל חוות דעת 
ממערכת הביטחון, ו/או מהרשות הסביבתית המוסמכת ו/או מהמשרד או הגוף 

 הנוגע בדבר, בהתאם לעניין.

-ור לעיל, פיתוח בשטח הכלול ב"אזור לפיתוח מותנה" בדרומה של בארבנוסף לאמ .ב
 שבע יבוצע רק לאחר שהוכח צמצום המפגעים  בתחומו, ובכלל זה:

הוכח כי בוצעו בפועל הפעולות הנדרשות לצמצום ריכוז המזהמים באוויר  (4)
 ולהפחתת מטרדי הריח, כנובע מהחלטות הממשלה באותה עת.

וויר באזור, שמסקנותיו הן עמידה בתקני איכות ההוכחה תתבסס על ניטור א (3)
פי התקן שיהיה  אוויר כפי שייקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה או על

 בתוקף באותה עת.

 ישוב פרברי המסומן בסמל  .1

תכנית לישוב פרברי המסומן בסמל בתשריט תכנית זו, המייעדת שטח לתכנונו של  .א
 ישוב, תופקד בתנאים הבאים:ה

לישוב  24יה ייקבע בתכנית אולם לא יעלה על הקבוע בתמ"א יעד האוכלוסי (4)
 .4מדגם 

, אלא אם היא משנה תכנית קודמת התכנית תתייחס לכלל שטח הישוב (3)
 .מאושרת במסגרתה תוכנן כלל שטח הישוב

 התכנית תכלול הוראות בינוי לרבות לעניין מיקום מבנים, גובהם וסוגיהם. (2)

 .בסביבתובע והנוף הפיתוח ישתלב באופי האזור ובערכי הט (4)

 ישוב פרברי משולב .1

 הפיתוח יתאפשר תוך שמירת ערכי הטבע והנוף המשולבים בתחום הישוב.

 הרחבת ישובים   1.5.3.1

רשאי מוסד תכנון להפקיד תכנית לתוספת שטח לבינוי אף אם היא חורגת מהשטח  .4
אופקים, בישובים בתכנית זו כאמור לעיל, עירוני או לפיתוח פרברי המיועד לפיתוח 

 חורה, ירוחם, נתיבות, עומר, ערד וערערה בנגב אם התקיימו התנאים הבאים:

 מהמסומן בתשריט. 34%לא תעלה על לבינוי סך תוספת השטח  .א

 ההרחבה תהיה בהמשך רצוף וצמוד דופן לאזור המיועד לפיתוח עירוני או פרברי. .ב

ולים פתוחים הכלההוגש למוסד התכנון מסמך הבוחן את רגישות השטחים  .ג
 בהרחבה.

הוגש למוסד התכנון מסמך מיצוי עתודות הבוחן את המצב הקיים מול צרכי  .ד
הפיתוח העתידיים והמנמק את הצורך בתוספת שטח לפיתוח מעבר לקבוע בתכנית 

 זו.

בחן מוסד התכנון את התכנית על פי ממצאי מסמך הרגישות ומסמך מיצוי  .ה
הקרקע והישובים הסמוכים,  ייעודיהעתודות, ואת השפעת התכנית על התפתחות 

 וקבע את ההוראות הנדרשות בתכנית.
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, בישובים חורה וירוחם תותר הרחבה נוספת לעיל 'על אף האמור בס"ק א .ו
 בתנאים הבאים:המיועדת לקליטת תושבים בדואים המתגוררים בסמוך לישוב 

 הוגש למוסד התכנון מסמך המעיד על נכונותם של תושבים לעבור לשכונה (4)
 ם של שטחים ומבנים בשטח הפתוח;יי  ינּו, תוך ּפולטבישוב הק

הגישה הרשות המקומית למוסד התכנון מסמך המפרט את אופן שילובה של  (3)
 .האוכלוסייה בישוב

 ישוב כפרי  1.5.2
 .ובנספח בסמל של משולש בצבע שחור צהובבצבע מסומן בתשריט בסמל של משולש 

 תכליות ושימושים .5

 מגורים; .א

 חקלאיים;ים חקלאיים ומבני שירות מבנמבני משק לרבות  .ב

 שירותי חינוך, בריאות תרבות וקהילה; .ג

מבנים ומתקנים לתרבות, רווחה, ספורט, נופש, פנאי ותיירות, ולרבות אירוח  .ד
 כפרי;

 המשרתים את תושבי הישוב;ומסחר מלאכה  ,תעשייה .ה

 .שטחים פתוחים לסוגיהם .ו

בחינת צפיפות הבינוי ואיכות הכל באופן השומר על האופי הכפרי של הישוב, לרבות מ
 הסביבה.

 הוראות תכנוןהנחיות ו .3

לעיל כפופים להבטחת פיתוחן של  4קטן  התכליות והשימושים המפורטים בסעיף .א
 התשתיות הנדרשות ולהבטחת מניעתם של מפגעים או מטרדים סביבתיים.

יקבל את ולמסחר מלאכה ל ,תעשייהלהדן בתכנית הכוללת שימושים מוסד תכנון  .ב
 טתו בתנאי ושוכנע כי:החל

 היקף השטח המוצע תואם פרופורציונאלית לגודל האוכלוסייה בישוב הכפרי. (4)

סמוכים או מסחר מלאכה , פגיעה בשטחי תעשייהכדי לגרום ל אין בתכנית  (3)
כדי מאושרים, או כדי לשנות את ההיררכיה המרחבית שנקבעה בתכנית זו או 

 יים סמוכים.לפגוע בחוסנם של ישובים עירוניים או פרבר

יהא זה בסמכותו של מוסד תכנון לאשר הרחבה לישוב כפרי לשימושים המנויים  .ג
 לעיל בכפוף לתנאים הבאים: 4קטן  בסעיף

התוספת המוצעת תהיה בהמשך רצוף וצמוד דופן לשטח המיועד לבינוי  (4)
אזור נוף כפרי בתכנית מאושרת ומיקומה יהיה ביעודים לפי העדיפות הבאה: 

, אזור נוף מדבר, אזור נופש אזור נוף כפרי חקלאי ,חקלאי משולב
פתוחים ערכיים דוגמת שמורות מטרופוליני, וככל  הניתן, מחוץ לשטחים 

 .טבע, גנים לאומיים, יערות וכו'

ובתנאי שלא ייפגעו ערכי  הפיתוח המוצע ישתלב באופיו הכפרי של האזור (3)
 .טבע ונוף
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באזור נוף כפרי חקלאי  או הרחבת ישוב קייםתכנון ישוב חדש   1.5.1
 משולב

בצבע בריבוע  המסומןסמל , וכן בבצבע ירוק בעל גוון כחלחל : מסומן בתשריטאזור נוף כפרי חקלאי משולב
 .מותחם בקו שחור עבה ירוק כחלחל

רשאית  בשטח המסומן בתכנית זו כאזור נוף כפרי חקלאי משולב )להלן: "אזור משולב"( .4
או הרחבתו של  ומית שתאפשר הקמתו של ישוב חדשתכנית מק הועדה המחוזית לאשר

 .ישוב קיים

כלל ארציים או מחוזיים, לרבות רצף  ,ציבורייםהתכנית תופקד לאחר שנבחנו הצרכים ה .3
 , אזורי תעסוקה או תעשייהצה"ל בנגב מחנותמיקום פריסת תשתיות, שטחים פתוחים, 

 , ונמצא כי התכנון המוצע מתחשב בקיומם.וכו'

על פי הקבוע בהוראות  ישובותרות בישוב תהיינה בהתאם לסיווג שייקבע להתכליות המ .2
 .תכנית זו

 הבאים: הנושאיםבתכנית מקומית לישוב חדש יישקלו  .4

 לאוכלוסייה המתגוררת מחוץ לישובים הקיימים. מטרת הישוב לתת מענה .א

מטרת התכנית להביא לריכוז האוכלוסייה בתחום הישוב החדש. מיקומו ייקבע  .ב
 .ריכוז הגבוה ביותר של אוכלוסייהלמקבצים הקיימים באזור ובעיקר לס בהתייח

זיקתה של האוכלוסייה המיועדת לישוב בהתאם להרכב החברתי שלה, תישקל  .ג
 ולזיקות הקהילתיות שלה לסביבה ולמרחב.

, לרבות השימושים המותרים בו, האוכלוסייהתכנונו של הישוב, צפיפותו ויעד  .ד
 . יקבעהסיווג שיייקבעו על פי 

אופייה החברתי והתעסוקתי של , ככל האפשר, להתכנית המקומית תותאם .ה
 ., במטרה לאפשר פתרונות מגווניםהאוכלוסייה המיועדת, על כל מאפייניה

 תכנית לישוב חדש תופקד רק אם התקיימו התנאים הבאים: .4

 .הנוגעת בדברהאוכלוסייה  בהיוועצות עםתכנונו ילווה  .א

, ככל שקיימים, ונקבעו בתכנית ההוראות הנדרשות נבחנו המפגעים הסביבתיים .ב
 לצמצומם או לטיפול בהם, במידת הצורך.

במסגרת תכנית לישוב חדש ישקול מוסד התכנון את הצורך בפינויים ובשיקומם  .ג
 .של שטחים מופרים שאינם מיועדים לבינוי והדרכים להסדרתם

המתוכנן, וניתנו נבחנו השירותים הדרושים לקהילה בהתאם לגודל האוכלוסייה  .ד
, תוך ובהתאם לכושר הנשיאה בתכנית פתרונות לאספקת השירותים ביעילות

אפשרות לריכוז השירותים עבור אשכול ישובים במקום מרכזי, שייקבע בתחום 
 ישוב או בצמוד דופן לו.ה

התכנית תייעד שטחים באופן שתתאפשר גמישות תכנונית על פי אופי האוכלוסייה,  .ה
הצורך, תוך הפרדה בין שטחים המיועדים למגורים לבין אלה   עיסוקה, ובמידת

המיועדים לשימושים נוספים, ובכללם, חקלאות, תיירות וכו', ובלבד ששקל מוסד 
 על בסיס תכנון ארוך טווח. לישוב תכנון את רציפות הפיתוח 

, לאזור נוף כפרי חקלאי משולב סמלקידום תכנית מתאר מקומית במקום בו מסומן  .5
 .בהתאם לקבוע לעיל תהיה
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 .על הרחבת ישוב קיים יחולו ההוראות להקמת ישוב בשינויים המחויבים .5

 תעסוקה   1.3

 הוראות כלליות   1.3.5
תיבחן על ידי מוסד תכנון על פי בסעיף זה  לתעסוקה ביעודים הכלוליםתכנית מקומית 

 העקרונות הבאים:

ד בתחומו, וייקבעו, במקרים הצורך ליצור התמחות של אזורי התעסוקה, כל אח נבחן .4
 הדרושים, הוראות לעידוד ההתמחות שתיקבע.

התכנית תכלול ככל הניתן הוראות לעידוד שיתוף פעולה בין אזורי תעסוקה, לרבות  .3
, מרכזי מידע, מעבדות, חממות ומרכזי הדרכה משותפים מחקר ופיתוחקביעת מרכזי 

 למספר אזורי תעסוקה.

כנית על הרשויות שבמרחב, וככל שראה בכך צורך, שקל מוסד תכנון את השפעת הת .2
וידא קיומו של הסדר המבטיח תכנון, ניהול והפעלה משותפת, לרבות חלוקה בהכנסות 

 .בין מספר רשויות

קיימא -תכנית מקומית לאזור תעסוקה תכלול, ככל הניתן, הוראות לעניין פיתוח בר .4
 בנושאים הבאים:

 המדברי.אקלים ה ס למאפייני בהתייחתכנון מוטה אקלים, ובכלל זה  .א

 התקנת אמצעים לחסכון באנרגיה תוך העדפת השימוש באנרגיות מתחדשות. .ב

 התקנת אמצעים לטיפול במי קולחין, לרבות התקנת מערכות למחזור מים. .ג

 טיפול בפסולת לסוגיה. .ד

 הוראות למתן עדיפות לתחבורה הציבורית.   .ה

תעסוקה  שטחקיים על פני הקמת תעסוקה  לשטחתינתן עדיפות להרחבה צמודת דופן  .4
 חדש.

 אזור בעל חשיבות למטרופולין  1.3.3
 .וביניהם פסים לבנים מסומן בתשריט בפסים אנכיים רחבים בצבע אפור 

 תכליות ושימושים .5

שבע -שימושים מרכזיים עתירי שטח, שמטרתם לשרת את פיתוחו של מטרופולין באר
 ולתרום לתפקודו, כגון: 

 י שטח; תעשיה ומלאכה עתיר .א

שעיקרו אינו מול הציבור  עתיר שטח, אחסנה ומחסני ערובה, מסחר סיטונאי .ב
 עירוני או פרברי; לפיתוחאינו ניתן למיקום באזור  , ואשרהרחב

 שירותים לוגיסטיים; .ג

 ירידים ותערוכות; ימרכז .ד

 מתקני תקשורת ושינוע; .ה
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 מרכז תחבורה; .ו

 ושטחים פתוחים. חקלאות .ז

 הנחיות והוראות תכנון .3

מקומית בתחום אזור בעל חשיבות למטרופולין תכלול, ככל הניתן, הנחיות  תכנית
 בנושאים הבאים:

קרקע  , זיהוםהוראות למניעת מפגעים ומטרדים סביבתיים, כגון רעש, זיהום אוויר .א
תסקיר השפעה הוראות על פי הייקבעו  במידת הצורך .ואחסנת חומרים מסוכנים

 ת סביבתית.חוות דעאו )להלן: תסקיר( על הסביבה 

הוראות המבטיחות כי הקמת התשתיות תיעשה בד בבד עם שלבי הפיתוח של  .ב
 האזור.

 אזור תעסוקה  1.3.2
 מסומן בתשריט בסמל של ריבוע בצבע סגול עם קווים אלכסוניים בצבע שחור.

 תכליות ושימושים .5

 ;רותים לוגיסטייםישומלאכה, אחסנה כל סוגי התעשייה, למעט תעשייה מזהמת,  .א

 ;וכן מבנים ושטחים לצרכי רשויות מקומיות, ממשלתיות וציבוריות משרדים מבני .ב

 שירותישירותים תומכים לתעשייה, לרבות שירותים טכניים, משרדים לספקים,  .ג
 פיננסיים ועסקיים; ניהול, שירותים

 ,שירותים לרווחת העובדים המועסקים, ובכללם מוסדות ציבור, רווחה ספורט .ד
 ;ותים נלווים, הכל כשירומסחר הסעדה

 שירותי תיירות, מבנים ואולמות לאירועים וכנסים, שטחים לתצוגה ולירידים;  .ה

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ו

 כל הדרוש לתפקודם היעיל של שימושים אלה. .ז

 הנחיות והוראות תכנון .3

תכנית הכוללת שימוש לתעשייה תכלול הוראות למניעת מפגעים ומטרדים  .א
יר וקרקע ואחסנת חומרים מסוכנים, וככל סביבתיים, כגון רעש, זיהום אוו

 הנדרש, ייקבעו הוראות על פי תסקיר או חוות דעת סביבתית.

מוסד תכנון הדן בתכנית באזור תעסוקה יקבל החלטתו רק לאחר שבחן את  .ב
ההשפעות העלולות לנבוע ממכלול השימושים המותרים ומיקומם בתחום האזור, 

ם ליצור סיכונים או מטרדים לבין כל הנוגע לשימושים העלוליין ובעיקר ב
 שימושים קולטי קהל, וקבע במידת הצורך את ההוראות הנדרשות בתכנית. 

 תעשייה  1.2

 הוראות כלליות   1.2.5

ביעודים לאחסון חומרים מסוכנים /או למלאכה ו ו/או תכנית מקומית לתעשייה .4
ניעת מפגעים איכות הסביבה ומ ה עלשמירתכלול הוראות בדבר  הכלולים בסעיף זה

 .והמפעלים בתחום האזור ובסביבת על ידיסביבתיים 
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 התכנית תופקד לאחר שיתמלאו התנאים הבאים:  .3

 .או סקר סיכונים\או חוות דעת סביבתית ו\הוגש למוסד התכנון תסקיר ו .א

התסקיר, חוות הדעת או הסקר הועברו לקבלת חוות דעת בכתב מהרשות  .ב
 .הסביבתית המוסמכת

את התכנית על פי ממצאי התסקיר, חוות הדעת או הסקר, ככל  בחן מוסד התכנון .ג
, וקבע את ההוראות הנדרשות בתכנית, ובכללן התניית מתן היתרים שהתקבלו

 באמצעים למניעת המפגעים והמטרדים הסביבתיים.

על אף האמור לעיל, מוסד תכנון הרשאי להפקיד את התכנית, רשאי לפטור מחובת הכנת  .2
סקר כאמור, אם שוכנע כי בפעילות המוצעת בתכנית אין  תסקיר, חוות דעת או

הרשות הסביבתית  של דעתהפוטנציאל למפגעים סביבתיים, ולאחר ששמע את חוות 
 המוסמכת,  ונימק את החלטתו.

 אזור תעשיה רמת חובב  1.2.3
 לבניםביניהם פסים ו ם בפס דק בצבע שחורמימותח רחבים בצבע סגול אלכסוניים מסומן בתשריט בפסים

 .אלכסוניים

 תכליות ושימושים .5

מפעלי תעשייה, אשר בתהליך הייצור במפעל נעשה שימוש בחומרים מסוכנים או  .א
 בחומרים רעילים העלולים לגרום למטרד או סיכון לסביבה;

 אחסנה, לרבות אחסנתם של חומרים מסוכנים; .ב

ותי שירותים תומכים לתעשייה, לרבות שירותים טכניים, משרדים לספקים ושיר .ג
 ניהול;

 שירותים לרווחת העובדים, ובכללם מוסדות ציבור, רווחה וספורט; .ד

 ;מתקנים לטיפול והטמנת פסולת מסוכנת .ה

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ו

 כל המתקנים, השירותים והתשתיות הנדרשים לתפקודם היעיל של שימושים אלה. .ז

 אזור תעשייה רמת בקע  1.2.2
אלכסוניים סגול,  וביניהם פסים לבנים   ם בצבע שחור על רקעבשלושה קווים אלכסוניימסומן בתשריט 

 רחבים. 

 תכליות ושימושים .5

 מפעלים גדולים, עתירי שטח העלולים לגרום לסיכון בטיחותי או סביבתי; .א

 תעשייה ומלאכה;  .ב

 משרדים; .ג

 אחסנה ושירותים לוגיסטיים; .ד

שירותי שירותים תומכים לתעשייה, לרבות שירותים טכניים, משרדים לספקים ו .ה
 ניהול;

 שירותים לרווחת העובדים, לרבות מוסדות ציבור, רווחה וספורט; .ו
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 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ז

 כל הנדרש לתפקודם ולהפעלתם. .ח

 הנחיות והוראות תכנון  .3

לרבות ככל שנדרש, , תנאי למתן היתר בניה באזור זה הוא בחינת ההשפעות הסביבתיות
ופירוט האמצעים למניעת  יכונים,באמצעות תסקיר השפעה על הסביבה או סקר ס

 מטרדים ומפגעים סביבתיים.

 גובליםקרקע  ייעודיהטלת הגבלות על  .2

 הקרקע הגובלים בו מגבלות בניה או איסור בניה. ייעודיאזור זה מטיל על 

 תחום מגבלות בניה בתיאום עם  משרד הביטחון .א

 משולשים קטנים בצבע שחור. של ברצף ובנספח מסומן בתשריט

הכלול בתחום כנון יחליט על הפקדתה של תכנית מקומית בשטח מוסד ת (4)
רק לאחר תיאום עם משרד הביטחון וקבלת הסכמתו, ובמידת המגבלות 

 הצורך, לאחר שנקבעו תנאים בהוראותיה.

 לאחר אישורה של תכנית כאמור, לא יידרש תיאום נוסף בתחומה. (3)

 תחום מגבלות איסור בניה .ב

 בצבע שחור. המותחמים קטניםריבועים של ברצף ובנספח מסומן בתשריט 

 בתחום מגבלות "איסור בניה" תיאסר כל בניה שהיא.

 לא יהווה שינוי לתכנית זו. שלעילמגבלות השינוי או צמצום תחום  .ג

 אזור תעשייה קדמת נגב   1.2.1
 ., מותחמים בצבע שחורסגולצבע מוצלבים בדקים אלכסוניים מסומן בתשריט בפסים 

 תכליות ושימושים .4

 תעשיה זה, יותרו שימושים שהם בזיקה למחנות ולמתקנים צבאיים, ובכללם: באזור

 מתקנים ביטחוניים; .א

 וכן כל המתקנים והשירותים הדרושים להפעלתם; מחנות צבא .ב

 ;רותים לוגיסטייםיש, אחסנה ומלאכהצבאית,  תעשיה .ג

 ;משרדים .ד

תי שירותים תומכים לתעשייה, לרבות שירותים טכניים, משרדים לספקים ושירו .ה
 ניהול;

 ;מוסדות ציבור, רווחה וספורט ובכללם ,העובדיםשירותים לרווחת  .ו

 .שטחים פתוחים לסוגיהם .ז

 מפעלים אזוריים  1.1
 .ריבוע סגול מותחם בקו שחור עבה שבמרכזו ריבוע שחורשל בסמל בתשריט  ניםמסומ

 תכליות ושימושים .5
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ם שבמרחב, שימושים שמטרתם לשרת את הפעילות החקלאית של הישובים הכפריי
 ובכללם:

 תעשיה, מלאכה ואחסנה לסוגיהם;  .א

 ;ושטחים פתוחים יצור חקלאי .ב

הדרושים ישירות לניהול האזור ומערכות תשתית דרכים  ,שירותים ,מתקנים .ג
 ולהפעלתו.

 הנחיות והוראות תכנון .3

 רשאי להפקיד תכנית מקומית רק אם התקיימו התנאים הבאים: מוסד תכנון יהא .א

בהמשך רצוף וצמוד דופן לתכנית מאושרת, ובאזור  המוצעת תהיההתכנית  (4)
 נוף כפרי חקלאי בלבד.

 .התכנית תואמת למטרתו העיקרית של האזור (3)

, תלווה במסמך המנתח את השפעת הכוללת בינוי בהיקף משמעותיתכנית  (2)
 .שבאזורעל היצע השטחים הפתוחים  הרחבת הבינוי

יצול ֵמרבי של תשתיות מערכות תשתית נאותות תוך נדרכים ויובטח קיומן של  .ב
 קיימות.

 שטחים פתוחים   1.1

 הוראות כלליות   1.1.5

 על תכנית מקומית הכוללת תוספת שטח לבינוי יחולו ההוראות הבאות:  .4

התכנית המקומית תקבע את מאפייני המפגש בין הדופן הבנוי לשטח הפתוח  .א
 הגובל.

תשריט כנוף כפרי מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית בתחום האזורים המסומנים ב .ב
יחליט על הפקדתה לאחר שבחן את  חקלאי, כנופש מטרופוליני או כנוף מדבר

 :הנושאים הבאים

 צמידות דופן ורצף לפיתוח קיים; (4)

 הימנעות מפריצת דרכים חדשות; (3)

 נגישות לתשתיות קיימות כגון מים, ביוב וחשמל; (2)

 הגנה על ערכי החקלאות, הטבע, הנוף והמורשת; (4)

 .וברציפותו של השטח הפתוח יו של הנוף הפתוחהעדר פגיעה באופ (4)

 :חקלאות .3

בו השימוש לחקלאות, ניתן יהיה שנקבע בשטח , 4ס"ק  44על אף האמור בסעיף  .א
, זאת גם אם להתיר הקמתו של קירוי צמחי מבלי שתידרש לכך תכנית מפורטת

 .נקבע אחרת בתכנית

 מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית הכוללת חקלאות: .ב
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בהתייחס יקבע, במידת הצורך, את האבחנה בין סוגי הפעילות החקלאית  (4)
 לרגישות השטח ולהשפעתה על הסביבה.

ישקול הקמתם של מבנים חקלאיים ו/או מבני שירות חקלאיים ובלבד  (3)
 שהתכנית תתייחס לנושאים הבאים:

אבחנה בין שטחים פתוחים ללא מבנים, בהם יותר רק קירוי צמחי, לבין  (א)
תותר הקמת מבנים חקלאיים או מבני שירות חקלאיים,  שטחים בהם
 ככל הנדרש.

הוראות להקמת המבנים, לרבות סוג המבנה, שטחי הבניה, מימדיו, אופן  (ב)
 השתלבותו בסביבה הנופית וכיוצ"ב.

הנחיות לממשק )ובכלל זה גידור( בין השטחים החקלאיים לבין שימושים  (ג)
ושטחים פתוחים  אחרים בשטחים גובלים ובכללם שטחים מבונים

 ערכיים, לשמירת רציפותם למעבר מטיילים ובעלי חיים, ככל הניתן.

ככלל, מיקום מבנה חקלאי יהיה בתחום שטח המיועד לפיתוח או לבינוי, או צמוד  .ג
דופן לשטח המיועד לפיתוח או לבינוי. ואולם, רשאי מוסד תכנון לאפשר הקמתו 

ד לפיתוח או לבינוי ואף אם אינו של מבנה חקלאי גם אם אינו בתחום שטח המיוע
צמוד דופן לאחר ששוכנע, מנימוקים תכנוניים או אחרים, כי הקמתו מחויבת 
בשטח הפתוח ובלבד ובחן חלופות מיקום במטרה למזער את פגיעתו, ככל האפשר, 

 בשטחים ערכיים או ברציפות השטחים הפתוחים.

רשאי מוסד תכנון  ככלל, מבנה שרות חקלאי לא יהיה בשטח חקלאי. ואולם, .ד
לאפשר את הקמתו בשטח חקלאי באם הינו צמוד דופן לשטח המיועד לבינוי. 
במקרים חריגים רשאי מוסד תכנון לאשר הקמתו בשטח חקלאי גם אם אינו צמוד 
דופן לאחר ששוכנע כי  הפעילות החקלאית במקום מחייבת טיפול ראשוני, מיידי 

, שאז יכול שיהיה בשטח חקלאי וזמני של התוצרת החקלאית במקום גידולה
 ובלבד והוגבל היקפו, ככל הניתן.

 אזור נוף כפרי חקלאי  1.1.3
 בצבע ירקרק. מסומן בתשריט 

 התכליות והשימושים .5

 חקלאות; .א

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ב

 ;המסומנים בסמל ישובים כפריים .ג

 .מבנים ומתקנים לספורט, נופש ותיירות ללא אכסון מלונאי .ד

 הוראות תכנון .3

 זור המיועד לישובים כפריים ופרבריים, לשימור השטחים הפתוחים ולחקלאות.א

 אזור נוף כפרי חקלאי משולב  1.1.2
בצבע ירוק בעל גוון תכלכל או בסמל של ריבוע בצבע ירוק בעל גוון תכלכל המותחם בקו שחור  מסומן בתשריט 

 עבה.

 התכליות והשימושים .5
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 חקלאות; .א

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ב

 ;חדשיםם ישובי .ג

 .מבנים ומתקנים לספורט, נופש ותיירות ללא אכסון מלונאי .ד

 הנחיות והוראות תכנון .3

 .4.4.4ישוב חדש באזור זה  תהיה בהתאם להוראות סעיף תכנון  .א

 שטח שפונה ממבנים ישוקם ממפגעים סביבתיים. .ב

 מטרופוליניאזור נופש   1.1.1
 .חום בהיר מסומן בתשריט בצבע 

 התכליות והשימושים .5

לו חשיבות יש ימושים שמטרתם להבטיח כי יישמר אופיו של האזור כאזור פתוח שש
 :אזורית, המיועד בעיקרו לפעילויות פנאי ונופש, בילוי וספורט בשטחים פתוחים

 מבנים, מתקנים ומוקדי פעילות מיוחדים לנופש בחיק הטבע; .א

לתם, דרכי (, מבנים ומתקנים הדרושים להפעמלונאי שירותי תיירות )למעט אכסון .ב
 גישה וחניה וכל הנדרש לתפקודו של אזור הנופש ולרווחת המבקרים בו;

 ;ישובים המסומנים בסמל .ג

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ד

 .חקלאות .ה

 הנחיות והוראות תכנון .3

תיקבע חלוקה למתחמים, בהתאם למסמך מדיניות לכל אזור הנופש המטרופוליני  .א
לתכליות וגשו תכניות מקומיות פיו י-או למרחבים תכנוניים הנגזרים ממנו, על

 . לעיל ב' 4 -ו א' 4ולשימושים המנויים בסעיף 

לכל מתחם יכול שתהיה מדיניות תכנון, שימור ופיתוח שונה בהתאם למאפיינים  .ב
  .הטבעיים והאחרים בו

הכוללת שימושים תכנית להפקיד על אף האמור בס"ק א' לעיל, רשאי מוסד תכנון  .ג
לעיל גם אם טרם הוכן מסמך מדיניות לכל אזור  ה' 4עד  ג' 4המנויים בסעיפים 

 . נגזרים ממנוהנופש המטרופוליני או למרחבים תכנוניים ה

 .סביבתי-תכלול נספח נופיהכוללת בינוי תכנית מקומית  .ד

 הוראות בנושאים הבאים: ,במקרה הצורךתכנית מקומית תכלול,  .ה

 שמירה על רציפות השטחים הפתוחים; (4)

 תשתית; מערכותדרכים וממתיות הנובעות מזעור ההשלכות הסביב (3)

 ביצוע לפיתוח שירותי הנופש והתיירות. שלבי (2)
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 אזור נוף מדבר  1.1.1
 .בהיר בצבע צהוב מסומן בתשריט

 התכליות והשימושים  .5

מדבר ועל בתי האת השמירה על נוף פתוח רחב מימדים של שימושים שמטרתם להבטיח 
 :מח שבו ואת השמירה על רצפים אקולוגייםגידול אופייניים למדבר, לרבות החי והצו

 חקלאות;  .א

 שטחים פתוחים לסוגיהם; .ב

  .מבנים ומתקנים לנופש ולתיירות שאפיונם תיירות מדבר .ג

 הנחיות והוראות תכנון .3

בתכנית מקומית ייקבעו הוראות והנחיות, תנאים והגבלות לשימושים בקרקע  .א
  .חקלאית

אזור נוף מדבר תופקד אם תכנית מקומית המייעדת שטח לנופש ותיירות ב .ב
 התקיימו התנאים הבאים:

 .התכנית תיערך בהתחשב באקלים וברגישות הסביבתית (4)

 .התכנית תכלול הוראות לשימור נופי המדבר (3)

 .אכסון מלונאי יותר בתחום שטח ישוב או בצמוד דופן לו (2)

 שאינם כוללים אכסון מלונאי השטח המיועד לספק שירותי נופש ותיירות (4)
 תר ביקור או בתחום ישוב או בצמידות דופן להם.יהיה סמוך לא

 אזור נוף שמור מיוחד  1.1.9
 בצבע ירוק.דקים קווים אלכסוניים במסומן בתשריט 

 התכליות והשימושים .5

שימושים שמטרתם להבטיח את ההגנה על אזורים בעלי ייחוד קרקעי, נופי ואקולוגי 
 :הראויים לאמצעי שימור מיוחדים

 הם; שטחים פתוחים לסוגי .א

 ;בשטח פתוח לרבות קירוי צמחי עיבוד האדמה וגידול צמחים .ב

  .שירותי נופש בחיק הטבע .ג

 הנחיות והוראות תכנון .3

דרכים ל תכנית מקומית באזור נוף שמור מיוחד, המיועד לשימור ולרבות תכנית  .א
נופי הדרוש הסביבתי ותתייחס לשיקום -, תכלול נספח נופימערכות תשתיתו/או ל

 טח.לכל פעילות בש

סביבתי יקבע עקרונות להסדרת השיקום וההשתלבות בסביבה, -הנספח הנופי .ב
 לרבות הוראות בדבר מזעור הפגיעה בנוף ובערכי הטבע.

תכנית מקומית לשרותי נופש בחיק הטבע תופקד אם השטח הכולל מבנים יהיה  .ג
 בתחומו של ישוב או בצמוד דופן לו.
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 רצועת נוף  1.1.5
 .כהה קוטע בצבע ירוקמסומנת בתשריט בפס רחב מ

 התכליות והשימושים .5

מסדרונות של שטחים פתוחים בעלי חשיבות נופית, כגון ערוצי נחלים, שטחים נטועים, 
או היסטורי, שמטרתם לחבר בין ליבת המטרופולין /מוקדי תצפית ועניין ארכיאולוגי ו

 הפתוחים השטחים בין, לשמור על זיקות או שטח ערכי אחר לאזור הנופש המטרופוליני
  ועל אזורי חיץ בין ישובים. ורציפותם

ברצועת נוף יותרו שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים כחלק מרצועת השבילים 
 ההיקפית של ישוב.

 הנחיות והוראות תכנון .3

תכנית מקומית  החלה, כולה או חלקה באזור בו מסומנת "רצועת נוף" או בסמוך  .א
מטר  455תוח שלא תפחת מרוחב של לה תופקד בתנאי שתבטיח רצועת שטח פ
 הדרוש לצורך רציפותו של השטח הפתוח.

על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, יהא זה בסמכותה של הועדה המחוזית לשנות  .ב
בתנאי ונכלל בתכנית  מיקומהרצועת הנוף או את  רוחבה שלבתכנית מקומית את 

 שטח חליפי המבטיח את רציפות השטח הפתוח.

 חלרצועת נ  1.1.8
 .תכלתמסומנת בתשריט בקו בצבע 

 התכליות והשימושים .5

 מתקני ניקוז; .א

 חקלאות; .ב

שימושי ספורט בחיק הטבע, לרבות שבילים להולכי רגל, לרוכבי אופניים ולרכב  .ג
 חירום;

 ;ונקודות תצפית (אכסון)ללא  מתקני נופש ופנאי לשהיית יום .ד

 .שטחים פתוחים לסוגיהם, לרבות נטיעות בגדות נחלים .ה

 ת והוראות תכנוןהנחיו .3

שבע, גרר, הבשור, -התכנית מייעדת כרצועות נחל את הנחלים הבאים: באר .א
 מלחתה, סכר, פטיש ורביבים. 

 הוראות סעיף זה לא יחולו על מובל סגור או על מקום בו עובר הנחל בתעלה סגורה. .ב

 רוחב רצועת הנחל ייקבע בתכנית מקומית.  .ג

חל ולשמירת מערכותיו הטבעיות, בתכנית מקומית ייקבעו הוראות לשיקום הנ .ד
לשימור בתי הגידול שבו, לייצוב גדותיו ולעיצובן, לטיפוח ערכי הטבע והנוף 

 לאורכו ולתפקודו כציר ניקוז.

ספורט לנופש, פנאי והתכנית המקומית תקבע את היקף השימוש ברצועת הנחל  .ה
וכן וף תצפית לנ ,בחיק הטבע, ותכלול הוראות בדבר דרכי גישה, שבילים, חניה

 זכות המעבר של הציבור אל הערוץ ולאורכו.בדבר 
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 ככל שהתכנית חלה על פשט הצפה, היא תכלול הוראות להסדרתו. .ו

תשתית ברצועת נחל תותר אם שוכנע מוסד תכנון  מערכותדרכים ו/או ללתכנית  .ז
 שאין בהם כדי לפגוע בשיקום הנחל ובשימורו או בכושר הניקוז שלו.

 לאומיים ושמורות נוף שמורות טבע, גנים  1.9
רשת משבצות אלכסוניות גדולות בצבע  בצבע ירוק כהה שעליו מסומנת בתשריט :8 א"לפי תמ טבעשמורת 

 .בהיר ירוק

 בצבע ירוקת גדולומשבצות אלכסוניות רשת שעליו  בצבע ירוק כהה : מסומן בתשריט8 א"תמלפי  גן לאומי
 .כהה

בע ירוק כהה שעליו רשת משבצות אלכסוניות גדולות בצבע בצ : מסומנת בתשריט8 א"תמלפי  שמורת נוף
 צהוב. 

 .בהיר בצבע ירוק בהיר שעליו רשת משבצות אלכסוניות גדולות בצבע ירוק : מסומנת בתשריטשמורת טבע

 .בצבע ירוק בהיר שעליו רשת משבצות אלכסוניות גדולות בצבע לבן : מסומן בתשריטגן לאומי

 .צבע ירוק בהיר שעליו רשת משבצות אלכסוניות גדולות בצבע צהובב : מסומנת בתשריטשמורת נוף

 הנחיות והוראות תכנון .5

 –הוראות תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, לשמורות טבע ולשמורות נוף  .א
 .המסומנים על פיהשמורות טבע, גנים לאומיים ושמורות נוף , יחולו על 5 א"תמ

בתכנית יהיה "גן  שנוספולשמורת נוף סיווגם של שטח לגן לאומי, לשמורת טבע או  .ב
שמורת נוף" לפי העניין, ויחולו עליהם ההוראות "או "שמורת טבע" או  "לאומי

  הבאות: 

או  משמורת טבע לגן לאומי םבתכנית מקומית ניתן יהיה לשנות את סיווג (4)
לשמורת נוף, מגן לאומי לשמורת טבע או לשמורת נוף, ומשמורת נוף לגן 

 טבע, לאחר היוועצות על רשות הטבע והגנים. לשמורתלאומי או 

ניתן יהיה לאשר תכנית מקומית המשנה את ייעודו של השטח, ובלבד  (3)
 שהתקיימו התנאים הבאים:

מסך השטח שסומן כ"גן  4/2היקף השטח שייעודו שונה אינו עולה על  (א)
 ";"שמורת נוף" או לאומי" או "שמורת טבע

התקבל אישורה של  – (א)בתכנית החורגת מהקבוע בסעיף קטן  (ב)
לבד שגודל השטח שסומן כ"גן לאומי" או "שמורת המועצה הארצית, וב
 דונם. 45,555" עולה על טבע" או "שמורת נוף

השטח הנגרע לפי סעיף קטן ב' לעיל ישמש רק לשימושים והתכליות  (ג)
הבאים: קידוחים וחיפושי נפט; מתקנים לאגירת נפט; קידוחי מים; 

ציבה; מבנים לצרכי תיירות, קיט ונופש, מפעלי קווי תשתית; כרייה וח
 .האדמה וגידול צמחיםניקוז וכן לעיבוד 

בתכנית מקומית ניתן לייעד לשמורת טבע, לגן לאומי או לשמורת נוף שטחים  .ג
 נוספים מעבר לאלה שנקבעו בתכנית זו. 

 5 א"תמ' לעיל יחולו הוראות ג -נים ב' וקט פיםעל שטחים נוספים כאמור בסעי .ד
 ר התכליות והשימושים המותרים.בדב

שירותים  פיתוחם שלרשאי מוסד תכנון,  להתיר ' דבסעיף קטן  על אף האמור .ה
ציבוריים, מעקות בטיחות, שבילי הליכה, לרבות שבילים לאנשים בעלי מוגבלויות, 
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מדרגות, סככות צל בבניה קלה, שילוט וספסלי ישיבה בתנאי ושקל שבילי אופניים, 
 ולאחר היוועצות עם רשות הטבע והגנים. 5 א"תמלאת התאמתם 

ביצוע עבודות ניקוז בשטחים המיועדים לשמורות טבע, גנים לאומיים ושמורות נוף  .ו
ובתיאום עם  4545 -ייעשה בהתאם לחוק הניקוז והגנה בפני שיטפונות, תשי"ח 

 רשות הטבע והגנים.

 בד.פי תכנית מקומית בל שמורת טבע או גן לאומי יוכרזו ככאלה על .ז

 אזור יער וייעור  1.5
 כדלקמן:: מסומן בתשריט 33פי תמ"א ליער 

 פסים אנכיים בצבע ירוק.ב: יער נטע אדם קיים

 רשת של משבצות אלכסוניות קטנות בצבע ירוק.ב: יער נטע אדם מוצע

 פסים אנכיים צפופים בצבע סגול.ב: יער פארק קיים

 פסים אנכיים דלילים בצבע סגול.ב: יער פארק מוצע

 רשת של משבצות קטנות בצבע חום.ב: יער טבעי לשימור

 פסים אופקיים צפופים בצבע כחול.ב :נטיעות בגדות נחלים

 ששטחן מותחם בקו ירוק. בצבע ירוק בנקודות צפופות : מסומן בתשריט )לפי תכנית זו( יער

 .גבי יעוד קרקע אחריכול שיהיה מסומן גם כיער כאמור על  או לפי תכנית זו 33יעוד של יער לפי תמ"א 

 הנחיות והוראות תכנון .5

היערות  על יחולו 33תמ"א  -הוראות תכנית המתאר הארצית ליער וייעור  .א
 המסומנים על פיה. 

 " ויחולו עליו ההוראות הבאות: , יהיה "יערזוסיווגו של שטח יער שהוסף בתכנית  .ב

עים בתכנית מקומית ניתן יהיה לשנות את סיווגו לאחד מסוגי היער הקבו (4)
 לאחר היוועצות עם קק"ל. 33בתמ"א 

ניתן יהיה לאשר תכנית מקומית המשנה את ייעודו של השטח, ובלבד  (3)
 שיתקיימו התנאים הבאים:

שסומן מסך השטח  34%היקף השטח שייעודו שונה אינו עולה על  (א)
 ;"יער"כ

התקבל אישורה של המועצה  - (א)בתכנית החורגת מהקבוע בסעיף קטן  (ב)
מקרה בו שונה היעוד לשמורת טבע, לגן לאומי או למעט בו, הארצית

 .לאתר לאומי

 בתכנית מקומית ניתן יהיה לייעד שטחים נוספים ליער ולייעור. .ג

ייעשה בהתאם לחוק קוז בשטחים המיועדים ליער לסוגיו על פי סעיף זה ביצוע עבודות ני .3
 שות הניקוז.ובתיאום עם פקיד היערות ור 4545-הניקוז והגנה בפני שיטפונות, התשי"ח

 תיירות  1.8

 אתר תיירות  1.8.5
 ו פרח צהוב.מרכז: מסומן בתשריט בעיגול שחור שבאתר תיירות



 שבע-תכנית מתאר מחוזית חלקית למטרופולין באר – 32/ 44/ 4תמ"מ 
 הוראות התכנית

 

 28 

 התכליות והשימושים .5

שימור ושחזור אתרים היסטוריים ואתרים פיתוח אתרי ביקור לרבות  .א
 ;בתחומם לתיור ולקליטת מבקריםאשר יותרו השימושים ו, ארכיאולוגיים

 ;ואכסון קל אמצעי אכסון מלונאי .ב

 ;נופש בחיק הטבע .ג

 הנחיות והוראות תכנון .3

 תכנית מקומית לאתר תיירות שסומן בסמל בתכנית זו, תופקד בתנאים הבאים:  .א

 אין בתכנית כדי לפגוע באופיו הפתוח של האזור על פי ייעודו בתכנית זו. (4)

התכנית תבטיח כי הבינוי ישתלב בסביבה מבחינה גודל, עיצוב, חומרי גמר  (3)
 וכו'.

 .345ספר חדרי האירוח לא יעלה על מ (2)

יהא זה בסמכות הועדה המחוזית לאשר בתכנית מקומית תוספת יחידות אירוח,  .ב
באזור שהותר בו אכסון מלונאי או אכסון קל בתכנית מפורטת שאושרה לפני יום 

 לאחר ששוכנעה כי:( 32.4.3555) 44/4תחילתה של תמ"מ 

וגעת באופיו של האזור התוספת המבוקשת משתלבת בסביבתה, ואינה פ (4)
 ובפיתוח התיירותי בישובים הסמוכים;

 ;345מספר חדרי האירוח לא יעלה על  (3)

התכנית תכלול הוראות והנחיות לשמירת הנוף ואיכות הסביבה בשטח אתר  (2)
 התיירות ובסביבתו.

בתנאים  בתכנית מקומיתביקור יהא זה בסמכות הועדה המחוזית להוסיף אתר  .ג
  הבאים:

בת אתרים בעלי חשיבות ארכיאולוגית או היסטורית אשר בקרהאתר נמצא  (4)
 יעמיקו את ידיעת הארץ ואת הזיקה ההיסטורית והתרבותית לאזור.

תכנית תכלול, לפי העניין, פירוט אמצעים לשימורם של מסורות עתיקות ה (3)
 .אתרי עתיקות ואתרים היסטוריים ,לעיבוד חקלאי

ל את המשאבים הפיתוח, אם יהיה, יהיה מינימאלי ובמטרה לנה (2)
ישתלב באופיו הפתוח של האזור על הוא ו ,ההיסטוריים ואת המבקרים בהם

 פי ייעודו בתכנית זו.

 .או אכסון קל לא יותרו אמצעי אכסון מלונאי (4)

 תימנע ככל הניתן פריצת דרכים חדשות. (4)

תובטח נגישות לתשתיות כגון מים, ביוב וחשמל תוך היצמדות ֵמרבית  (5)
 לתשתיות קיימות.

 ציר תיירות  1.8.3
 .ירוק זית בצבע בשכבה מנוקדת חצי שקופה )רסטר( בצבע ירוק זית ותחומה בקו : מסומן בתשריטציר תיירות

 .דרך היין ברמת הנגב – 43/ 44/ 4תמ"מ  –על ציר תיירות יחול הקבוע בתכנית מתאר מחוזית 
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 אתר לאומי  1.8.2
 .של מבנה ועליו דגל בצבע כחולמסומן בתשריט בסמל 

 נחיות והוראות תכנוןה .5

 – אתרי מלחמת העצמאותעל אתר לאומי יחולו הוראות תכנית מתאר ארצית ל .א
 .34תמ"א 

 .הקרקע בתכנית זו ייעודיאתר לאומי יכול שיהיה בכל  .ב

  .תכנית לתוספת אתר לאומי לא תהווה שינוי לתכנית זו .ג

על  השימושים המותרים והיקפם יקבעו בתכנית מקומית, בהתחשב בצורך לשמור .ד
 ייחודו של המקום כאתר לאומי.

 כרייה וחציבה  1.6

 כרייה וחציבה  של חומרי גלם לבנייה וסלילה  1.6.5
 . בצבע חום מדבר ועליו פסים אנכיים מקוטעים בצבע שחורמסומנים בתשריט שטחים ה

 התכליות והשימושים .5

 -לסלילה הוראות תכנית מתאר ארצית חלקית לאתרי כרייה וחציבה לחמרי גלם לבניה ו
 .יחולו על השטחים לכרייה ולחציבה על פיה על שינוייה 44תמ"א 

 הנחיות והוראות תכנון .3

, כרייה וחציבה בתחום רצועת נחל תותר אך ורק 4/ 44 א"על אף הקבוע בתמ .א
 בשטחים בהם אושרה תכנית מקומית בטרם אישורה של תכנית זו.

תתבצע לשם ניצול עתודות  4 /44תמ"א פי  שעל( 3)דימונה ב' 544כריית חול באתר  .ב
 קיימות במקום, במסגרת פיתוח פארק ממשית.

 כרייה וחציבה  של חומרי גלם אחרים  1.6.3
ם אופקייקווים  ועליור מדבמסומנים בתשריט בצבע חום  שטחים לכרייה וחציבה של חומרי גלם אחרים

 .בצבע שחורמקוטעים 

, בצבע שחורמקוטעים   אופקייםקווים  ועליו ר מדבחום  חיפוש לכרייה וחציבה מסומן בתשריט בצבע   אזור
 מקוטע.ועבה  /אדמדםבקו חום התחום

 התכליות והשימושים .4

 (.44 בתמ"אכרייה וחציבה של חומרי גלם אחרים )שאינם כלולים  .א

שימושים הקשורים ישירות להפקת חמרי גלם, עיבודם הראשוני, אחסונם,  .ב
 שינועם, והמתקנים הדרושים לכך.

 ת והוראות תכנוןהנחיו .3

תנאי לביצוע חיפוש ופעולות כרייה וחציבה יהיה אישורה של תכנית מקומית,  .א
לשיקומו לאחר או ו/להסדרת השטח במסגרתה יוגדרו גבולות השטח והוראות 

 סיום פעולות הכרייה והחציבה.
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בתכנית ייקבעו הוראות המתירות חיפוש תוך ביצוע עבודות חשיפה מינימאליות  .ב
זער, ככל הניתן, את הפגיעה בפני השטח; וכן תנאים, לרבות שלביות ובאופן שימ

 הפעולות, למעבר משלב חיפוש חומרי גלם לשלב הכרייה והחציבה.

כרייה וחציבה בתחום רצועת נחל תותר אך ורק בשטחים בהם אושרה תכנית  .ג
 מקומית לפני יום אישורה של תכנית זו.

לחציבה ייקבעו בתכנית מקומית השימושים המותרים וגבולות השטח לכרייה ו .ד
 בהתאם לסוג חמרי הגלם והתנאים המקומיים.

 ,וקביעת אתרים , ולרבות תכנית לאזור חיפושתכנית מקומית לכרייה ולחציבה .ה
 המסמכים הבאים: עדה המחוזיתולותופקד רק לאחר שהוגשו 

 תסקיר או חוות דעת סביבתית; (4)

מחובת הכנת תסקיר או  לפטור ת הועדה המחוזיתרשאיעל אף האמור לעיל,  (3)
הסביבה במוסד התכנון,  הגנתחוות דעת לאחר קבלת חוות דעת נציג השר ל

בתוך מועד שיקבע מוסד התכנון ולאחר ששוכנע כי אין במתן הפטור כאמור 
 כדי לפגוע בסביבה.

 סקר ארכיאולוגי, במידת הצורך; (2)

 ך;, במידת הצור44א "פי נספח א' לתמ-סקר גיאולוגי מפורט שהוכן על (4)

 , במידת הצורך;44פי נספח ב' לתמ"א -תכנית חיצוב הנדסי שהוכנה על (4)

אשר הוראותיה יתייחסו למעבר ו/או לשיקומו תכנית להסדרת השטח  (5)
משלב לשלב ולסיום כל שלב משלבי הכרייה והחציבה ובכלל זה לשלב 

, ככל סגירת האתר, טיפול במבנים ובמתקנים, שיקומו וקביעת יעוד השטח
 .שנדרש

ית לכרייה ולחציבה של חומרי גלם בסמיכות לריכוז אוכלוסייה תופקד רק תכנ .ו
לאחר שניתנה לנציג הרשות המקומית שבתחומה כלול ריכוז האוכלוסייה האמור, 

 הזדמנות להשמיע את הערותיו.

מערב לערד -מערב לערד וכן מדרום-תכנית לכרייה וחציבה בשדה זוהר מצפון .ז
עה על הסביבה, המתייחס, בין השאר, תופקד רק לאחר שיוגש תסקיר השפ

משרדית לבדיקת -להנחיות ולמסקנות הכלולות בדו"ח רהב, דו"ח הועדה הבין
 עתידו וניצולו של שדה הפוספטים הזה.

 בתי סוהר  1.55
של משושה בצבע חום כהה תחום בקו שחור שבמרכזו ריבוע בצבע חום בהיר החצוי  מסומנים בתשריט בסמל 

 .קו שחורלרוחבו ולאורכו ב

 .34תמ"א  –על בית סוהר יחולו הוראות תכנית מתאר ארצית לבתי סוהר 

  בתי עלמין  1.55
וכן הוראות  45תמ"א  –על בתי עלמין יחולו הוראות תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין   .4

 .4545הנוגעות לבתי עלמין בפקודת בריאות העם, 

אתרים נוספים לבתי עלמין על יהא זה בסמכות הועדה המחוזית לאשר בתכנית מקומית  .3
 , ולא יהיה בכך משום שינוי לתכנית זו.45פי הקבוע בהוראות תמ"א 
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יהא זה בסמכות הועדה המחוזית לקבוע כי בתכנית מקומית להקמת בית עלמין יושם  .2
דגש על ניצול ֵמרבי של הקרקע, ובכלל זה להורות כי לפחות מחצית משטח ההרחבה של 

 רה רוויה )קבורה בקומות(.בית העלמין ייועד לקבו
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 הקרקע ייעודיסימונים נוספים בתשריט  .9

 שטח פתוח מיוחד   9.5
 בצבע ירוק זית. מסומן בתשריט כשטח התחום בקו  עבה

, 24בתמ"א  5.4.4הקרקע שבתחומו, בכפוף לקבוע בסעיף  ייעודיבתחום שטח זה יחול הקבוע ב
 ובכלל זה שמירתו כשטח פתוח לאורך זמן.

 חב אקולוגימר  9.3
כשכבה מנוקדת חצי שקופה )רסטר( בצבע ירוק התחומה בקו עבה בצבע ירוק זוהר, ובנספח מסומן בתשריט 

  .כשכבה מנוקדת חצי שקופה )רסטר( בצבע חום מדבר התחומה בקו עבה בצבע חום מדבר

בתחום השטח המסומן מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית הכוללת תוספת שטח לבינוי  .4
 ולוגי, ואשר אינו מיועד לבינוי או לפיתוח לפי תכנית זו, רשאי לדרוש כתנאיכמרחב אק

 :כי הפקדתהל

 את הפעולות והאמצעים לשמירת , בין היתר, אשר יפרטסביבתי -נספח נופייוגש  .א
ערכי החי והצומח ובתי הגידול המאפיינים את המרחב, בתחום התכנית המוצעת 

 .שטחים הפתוחים הגובליםולאחר שבחן את שמירת מאפייני המרחב ב

על אף האמור בסעיף קטן א' לעיל, רשאי מוסד תכנון לאשר את התכנית אף אם  .ב
סביבתי לאחר שנועץ בנציג המשרד להגנת הסביבה ונימק -אינה כוללת נספח נופי

 את החלטתו.

יקבל החלטתו בסעיף קטן א' לעיל מוסד תכנון הדן בתכנית המקומית כאמור  .ג
שמירת המרחב; לאחר שנועץ בנציג המשרד להגנת הסביבה לאחר שבחן חלופות ל

בוועדה המחוזית, ולאחר שקבע את ההוראות הדרושות להבטחת רציפות המרחב 
 ותפקודו.

על אף האמור בסעיף קטן א', במקום בו המרחב האקולוגי חופף שטח בנוי או שטח  .ד
חר שבחן המיועד לפיתוח בתכנית זו, רשאי מוסד תכנון לאשר תכנית מקומית לא

את מאפייני המרחב, ושוכנע שאין בה כדי לפגוע ברצפים הפתוחים של המרחב 
 האקולוגי.

 ובית חולים מוסד להשכלה גבוהה  9.2
ריבוע בעל פסים שחורים אנכיים וגגו מ רכבוהמשל מבנה : מסומן בתשריט בסמל מוסד להשכלה גבוהה

 שחור מלא. בצבע משולש

 .בצבע לבן Hסימן האות  של ריבוע שחור ובתוכובסמל : מסומן בתשריט בית חולים

מקומות בהם סומנו סמלים של מוסד להשכלה גבוהה ושל בית חולים מרכזי  .א
 מצביעים על קיומה של תכנית המאפשרת את הקמתם.

הוספה של אתרים נוספים לבתי חולים ולמוסדות להשכלה גבוהה לא תהווה שינוי  .ב
 לתכנית זו.
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 תחבורה .5

 יתתחבורה יבשת  5.5

 דרכים  5.5.5
, תחומים בקו שחור משני ִצידיו של פס לבן מקבילים אדומים עבים קווים: מסומנת בתשריט בשני דרך מהירה

 לבן. פס, משני צידיו של עבים מקבילים אפורים קוויםובנספח בשני 

 םבסוגריים מרובעי המותחמים ,מקבילים דקים אדומים קווים שלושהב: מסומנת בתשריט דרך במנהרה
 .בצבע אפור , המותחמים בסוגריים מרובעיםמקבילים דקיםאפורים  קווים שלושהב, ובנספח בצבע אדום

בינוניים מקבילים שאחד מהם תחום בקו שחור דק משני  : מסומנת בתשריט בשני קווים אדומיםדרך ראשית
 אפורים מקבילים המותחמים בקו שחור. קוויםבשני , ובנספח צידיו של פס לבן

אדומים דקים מקבילים שאחד מהם תחום בקו שחור דק משני  קוויםשני : מסומנת בתשריט בזוריתדרך א
 .משני צידיו של פס לבן דק מקבילים  דקים ובנספח בשני פסים אפורים צידיו של פס לבן דק, 

 אפור מלא המוקףובנספח כעיגול  כעיגול אדום מלא המוקף בשני עיגולים אדומים : מסומן בתשריטמחלף
 .בשני עיגולים אפורים

מוקף בעיגול האפור חלול ובנספח כעיגול  מוקף בעיגול אדום,הבעיגול אדום מלא  : מסומן בתשריטמחלפון
 אפור.

 הוראות והנחיות לתכנון .5

 -על דרכים, מחלפים ומחלפונים יחולו הוראות תכנית המתאר הארצית לדרכים  .א
 על שינוייה. 2תמ"א 

מצומת תל ערד צפונה  55וכן קטע דרך  245, 234, 245, 352, 324, 334דרכים מס'  .ב
 .5שינוי מס'  2בתמ"א  44הן דרכים נופיות וחלות עליהן הוראות סעיף 

 אין בהוראות אלה כדי למנוע סיווגן של דרכים נוספות כדרכים נופיות. .ג

 לא יהוו שינוי לתכנית זו. ,של דרך במנהרה ביטול או הוספה .ד

 מסילות ברזל  5.5.3
ובנספח בקו  בקו מקוטע בצבעים שחור ולבן התחום בפס שחור דק משני צידיו מסומנת בתשריט: רזלמסילת ב

 מקווקו .עבה שחור 

דקים מקבילים בצבע שחור, התחומים בסוגריים  קווים: מסומנת בתשריט בשלושה במנהרה ת ברזלמסיל
ים בסוגריים מרובעים בצבע דקים אפורים מקבילים, התחומ קוויםמרובעים בצבע שחור, ובנספח בשלושה 

 שחור.

 הוראות והנחיות תכנון .5

תמ"א  -על מסילות הברזל יחולו הוראות תכנית המתאר הארצית למסילות ברזל  .א
 על שינוייה. 32

שבע תהיה -בתחום האזור לפיתוח עירוני של באר 34מסילת הברזל לאורך דרך  .ב
ן בתכניות מוצעות מסילה פרברית, ומוסד תכנון ייתן העדפה לצמצום קווי הבניי

 לאורכה. 

תעסוקה אוכלוסייה, תחנות רכבת חדשות יוקמו, במידת האפשר, בקרבה לריכוזי  .ג
 ומתקנים ביטחוניים על מנת לעודד ולייעל את השימוש בתחבורה ציבורית.

 ביטול או הוספה של מסילת ברזל במנהרה, לא יהוו שינוי לתכנית זו. .ד
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 שדות תעופה  5.3
 משולש של או בסמל שחור ובתוכו מטוס בצבע אדום מתומןשל תשריט ובנספח בסמל מסומן ב: שדה תעופה
תשריט ב , בהתאם לדרגת שדה התעופה, ובמקרה מסוים על רקע שטח שסימונושחור כו מטוסובתו בצבע אדום

 קווים שחורים מקבילים מקוטעים ברקע.

 חור.בנספח ברצף נקודות בצבע ש בתשריט ו/או מסומן :תחום רעש מטוסים

 קוויםמסומנות בנספח בהגבלות משדה תעופה )תחום השקמ"א, הגבלות בניה לגובה, ואזור סיכון ציפורים(: 
 כיתוב המבהיר את סוג ההגבלה. , ככל האפשר,דקים בצבע ירוק, כשלצידם

 סימונם של שדות תעופה .5

או  44/ 4או על פי תמ"מ  44תכנית זו כוללת את סימונם של שדות תעופה על פי תמ"א 
 על פי תכניות מקומיות, בהתאם לעניין.

 הנחיות והוראות תכנון .3

ולרבות , 44על שדות תעופה המסומנים בסימבול בתשריט יחולו הוראות תמ"א  .א
לשדות  מקומיותבפרק ג' במסגרתו נקבע כי עד להפקדת תכניות  5הוראות סעיף 

המחוזית,  הדאג הועדת או שניתן להקימם מכוחה, ,44תעופה המצוינים בתמ"א 
ובין באמצעות אחרים למניעת שימושי קרקע העלולים לסכל את  הבין בעצמ

 .הנ"להקמתם של שדות התעופה האפשרות למימוש 

הוראות , בין השאר, בתכנית לשדה תעופה ייקבעו, 44בהתאם להוראות תמ"א  .ב
הנוגעות לשימושי קרקע ליד מתקנים אוויריים, למגבלות הבניה לגובה, למזעור 

ובכלל זאת יסומנו  ,אמצעים למניעתו ואן מציפורים ולמזעור רעש מטוסים הסיכו
 מתחמים לפי מידת חשיפתם לרעש מטוסים.

שינוי, הוספה או גריעה של שדה תעופה או של תחומי ההגבלות בגין שדות תעופה  .ג
 לא יהוו שינוי לתכנית זו.

ה יחליט על מוסד תכנון הדן בתכנית באזור הכלול בתחום ההגבלות משדות תעופ .ד
רשות שדות התעופה או הרשות לתעופה אזרחית,  שהתייעץ עםהפקדתה רק לאחר 

לעניין בטיחות הטיסה ולאחר ועדה המחוזית וועם נציג שר הביטחון בלפי העניין, 
 .הרעש האפשריות משדה התעופה תושבחן את השפע

בגינם הם שדות תעופה חלופיים זה לזה. הוראות  3שדות התעופה נבטים וצקלג  .ה
 .  44כפופות לתכנית שתוגש בהתאם לתמ"א 

קרקע סביב מסלול שדה התעופה  ייעודיסימון תחום רעש מטוסים בתשריט  .ו
 בנבטים מהווה סימון מנחה. שינויו או ביטולו לא יהוו שינוי לתכנית זו.

 תשתיות . 8

 הוראות כלליות   8.5

המפורטים בסעיף תשתית למערכות האין בסימון בתשריט או בנספח משום מתן אישור  .4
 זה.

התשתית יחולו הוראות תכנית המתאר הארצית הרלוונטית, הכל לפי העניין מערכות על  .3
 והוראות כל דין, לרבות:

 –תכנית מתאר ארצית לחשמל, על חלקיה וחוק משק החשמל, תשנ"ו  – 45תמ"א  .א
 , על תקנותיו;4555
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 תכנית מתאר ארצית לסילוק אשפה; – 45תמ"א  .ב

 תכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ )גז פחממני מעובה(; – 23תמ"א  .ג

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים, על כל חלקיה לרבות  – 24תמ"א  .ד
וחוק הניקוז וההגנה מפני  4545-תשי"ט –לעניין ביוב, מים וניקוז, חוק המים 

 על תקנותיהם; 4545 –שיטפונות, תשי"ח 

 לכה הראשית של גז טבעי.תכנית מתאר ארצית למערכת ההו – 25תמ"א  .ה

 תשתית תופקד בתנאים הבאים: מערכותדרכים וללתכנית  .2

בתקנות התכנון והבנייה  כנדרשהוגש למוסד התכנון תסקיר השפעה על הסביבה  .א
, או סקר סיכונים ובחן מוסד התכנון 3552 –)תסקירי השפעה על הסביבה(, תשס"ג 

ההוראות הנדרשות את התכנית על פי ממצאי התסקיר או הסקר וקבע את 
 בתכנית.

על אף האמור בס"ק א' לעיל, רשאי מוסד תכנון לפטור מתסקיר או מסקר, או  .ב
הסביבתית לדרוש הכנת מסמך אחר, לאחר שקיבל חוות דעת בכתב מהרשות 

נופית או המוסמכת, אם סבר כי אין בתכנית המוצעת משום פוטנציאל לפגיעה 
 סביבתית.

שבע יוצמדו או -ך בתוואי העוקף המערבי של בארקווי התשתית לגז, לחשמל ולדר .ג
מוסד תכנון הדן בתכנית ישולבו, ככל שהדבר אפשרי הנדסית או בטיחותית. 

שבע יחליט על הפקדתה רק לאחר שבחן -תשתית בעוקף המערבי של בארמערכת ל
 את האמצעים והדרכים לשילובם ברצועה משותפת. 

 חשמל ואנרגיה  8.3
 על שינוייה. 45חשמל תחול תמ"א על כל מערכות תשתית ה

 חשמל  8.3.5
 .שעליו עיגולים בצבע צהובאפור רחב בקו  ובנספח : מסומן בתשריטשטח למעבר קווי חשמל

שעליו עיגולים בצבע צהוב ואותיות אפור רחב  ובנספח  בקו: מסומן בתשריט שטח למעבר קווי חשמל  לביטול
X. 

וע צהוב, מותחם בקו שחור דק, שבתוכו סימן של ברק בצבע בריב:  מסומנת בתשריט ובנספח תחנת משנה
 .שחור

 תכליות ושימושים .5

 כל המתקנים והמבנים הדרושים ליצור חשמל ולהולכתו, ולרבות,

 ק"ו; 455–קו מתח על  .א

 ק"ו; 445-454 –קו מתח עליון  .ב

 למתח על ועליון; –שטח למעבר קווי חשמל  .ג

 תחנת מיתוג והשנאה; .ד

 תחנת משנה. .ה

 חיות תכנון הוראות והנ .3
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. מוסד איתורו של שטח למעבר קווי חשמל, מתח עליון, ייקבע בתכנית מקומית .א
בהתחשב במבנה הטופוגרפי, בערכי נוף ובמטרדים  תכנון יחליט בתכנית

 סביבתיים.

, המסומנת לביטול בתשריט 34סר, לאורך דרך -רצועת החשמל ממזרח לקסר א .ב
בר בה לרצועה שממערב לקסר ובנספח תתבטל רק לאחר העתקת קו החשמל העו

 סר.-א

יהוו שינוי לתכנית  בתכנית מקומית לאהוספה, ביטול או שינוי של קו מתח עליון  .ג
הקו המבוקש עם קווים או הצמדת האפשרות לאיחוד  . בתכנית כאמור תיבדקזו

 או תשתיות אחרות.אחרים 

. לתכנית זו שינוי בתכנית מקומית לא יהווהוספה, ביטול או שינוי של תחנת משנה  .ד
בהתחשב בתנאים מקומיים, ברציפות השטחים מוסד תכנון יקבל החלטתו 

 .או נופיים סביבתיים ,הפתוחים ובצורך למנוע מפגעים בטיחותיים

מוסד תכנון הדן בתכנית רשאי להתיר מתחת או בקרבת קווי חשמל שימושים  .ה
ל כגון: שאינם מחייבים שהייה ארוכה או ממושכת של אנשים מתחת לקווי חשמ

שטחים פתוחים לנופש בחיק הטבע, שטחים לאחסנה, בתי עלמין, מבנים ומתקנים 
לחקלאות ולתשתיות, והכל בכפוף לשיקולים בטיחותיים, סביבתיים ותכנוניים 

 שייקבעו על ידי מוסד התכנון.

או מתקן פוטו וולטאי לפי  5/ד/45הוספת תחנות כוח קטנה לפי הוראות תמ"א  .ו
 לא תהווה שינוי לתכנית זו. 45ד//45הוראות תמ"א 

מגבלות קווי בניין מקווי חשמל ומרצועות חשמל ייקבעו במסגרת תכנית להקמתם.  .ז
מקום בו לא אושרה תכנית כאמור, יחליט מוסד תכנון בשימושים גובלים בכפוף 

 למדדים המפורטים בטבלה להלן. 

ם המותרים היתר בניה מתחת לקווי חשמל קיימים או מאושרים, פרט לבנייני .ח
 בשטח למעבר קווי חשמל, יינתן בתנאים הבאים:

המרחק בין קו המשוך את הקרקע מציר קו החשמל לבין החלק הבולט או  (4)
 הקרוב לבניין )להלן: קו הבניין(, יהיה כמפורט בטבלה להלן:

 מהתיל הקיצוני )במטרים( מציר הקו )במטרים( סוג הקו
תוחבשטח פ בשטח בנוי בשטח פתוח בשטח בנוי  

 3.34 3.55 2.55 3.34 קו חשמל מתח נמוך
ק"ו 22קו חשמל מתח גבוה עד   5.45 5.45 4.55 5.45 
ק"ו  22קו חשמל מתח גבוה עד 

 כבל אווירי מבודד
-- -- 3.55 3.55 

 -- -- 35.55 35.55 קו חשמל מתח עליון 
 -- -- 24.55 24.55 קו חשמל מתח על 

קווי חשמל ייקבע קו הבניין על פי  בשטח למעבר קווי חשמל הכולל מספר (3)
 הגדול מבין קווי הבניין לכל צד.
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 כוח תחנת  8.3.3
 .כריבוע שחור שבתוכו סימון של ברק בצבע צהובבתשריט ובנספח  נתמסומ

 תכליות ושימושים .5

מתקנים ובניינים לייצור ולהפקה של אנרגיה, מתקנים לאחסון דלקים, מבנים ומתקנים 
וניהול, שטח למעבר קווי חשמל, וכל הנדרש ליצור אנרגיה,  לתפעול, פיקוד, בקרה

 הפקתה והולכתה ולמניעת מפגעים בטיחותיים או סביבתיים.

 הנחיות והוראות תכנון .3

 , על שינוייה.45על אתרי כוח יחולו הוראות תמ"א  .א

 ייקבעו ,המסומן בסמל בתכנית זו ,אתר כוח למיקומו, גבולותיו ומגבלותיו ש .ב
 .בתכנית

 כוח גרעיני והוראות בטיחות תחנת  8.3.2
של ריבוע שחור ובתוכו סמל סכנה מאנרגיה גרעינית בצבע  בתשריט ובנספח נת: מסומתכוח גרעיני תחנת
 .צהוב

 .קו  בצבע סגול  נקודה : מסומן בתשריט ובנספח בקותחום הרחקה

 .נקודותיים קו בצבע סגול: מסומן בתשריט ובנספח בקו תחום בטיחות א'

 .שלוש נקודות קו בצבע סגולמסומן בתשריט ובנספח בקו  :טיחות ב'תחום ב

 תכליות ושימושים .5

מתקנים ובניינים לייצור ולהפקה של אנרגיה, מתקנים לאחסון דלקים, מבנים ומתקנים 
לתפעול, פיקוד, בקרה וניהול, שטח למעבר קווי חשמל, וכל הנדרש ליצור אנרגיה, 

 יחותיים או סביבתיים.הפקתה והולכתה ולמניעת מפגעים בט

 הנחיות והוראות  לתכנון .3

על שטח הכלול בתחום ההרחקה או הבטיחות של תחנת כוח גרעינית יחולו ההגבלות 
 הבאות:

רדיוס המרחק שנמדד  תחום הבטיחות
 ממרכז האתר

 ההגבלות

ק"מ 4 תחום הרחקה  לא יותר שימוש למגורים. 
ק"מ 44 תחום בטיחות א' ם במקלטי אב"כ ובלבד שמספר יותרו ישובים המצוידי 

.3,555התושבים המתגוררים בהם דרך קבע לא יעלה על   
ק"מ 25 תחום בטיחות ב' יותרו ישובים חקלאיים ועירוניים וכן מחנות צבא  

המצוידים במקלטי אב"כ, ובלבד שמספר התושבים 
.45,555המתגוררים בהם דרך קבע לא יעלה על   

 

 תכוח סולרי תחנת  8.3.1
 .של ריבוע שחור ובתוכו שמש בצבע צהובבתשריט ובנספח בסמל   נתמסומ

 תכליות ושימושים .5

של אנרגיה חשמלית מאנרגיה סולרית וכל והולכה הפקה , מתקנים ומבנים ליצור .א
 הדרוש להפעלת האתר.
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שינוי, ביטול או הוספה של מתקן סולרי בתכנית מקומית, לא יהווה שינוי לתכנית  .ב
 זו.

 מערכת המים  8.2

 מוביל מי ים  8.2.5
 .בצבע כחולמקבילים  קווים שלושהבמסומן בתשריט ובנספח 

 תכליות ושימושים .5

 תעלה, מנהרה או צינור שמטרתו להזרים מים מהים התיכון לים המלח. 

 הנחיות והוראות לתכנון .3

בה או בסמוך לו יוודא כי אין המוביל מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית החלה בשטח 
 נונו או במימושו.כדי לפגוע בתכ

 קו מים ארצי  8.2.3
 . כההתכלת בצבע מסומן בנספח בקו : קיים4מאושר קו מים ארצי

 מקבילים בצבע תכלת. קווים: מסומן בנספח בשני רצועה לתכנון –קו מים ארצי 

בצבע  קווים: מסומן בנספח בקו עבה מקוטע בצבע תכלת תחום בשני רצועה אופציונאלית –קו מים ארצי 
 .תכלת

 הנחיות והוראות לתכנון .5

לא תאושר תכנית, ולא יינתן היתר בניה בסמוך לקו מים ארצי, העלולים לפגוע בקו 
 הקיים.

 הגנה על מתקני מים ומאגרי מים  8.2.2
 : אזור המסומן בנספח בצבע תכלת כהה.41ב214    ( לפי תמ"א 5פגיעות מי תהום גבוהה )א

 אזור המסומן בנספח בצבע תכלת בהיר. :41ב214לפי תמ"א  פגיעות מי תהום בינונית )ב(

 הנחיות והוראות לתכנון .5

מנע פגיעה במי התהום תיתכנית מקומית תקבע את השימושים בתחומה באופן ש .א
 או במים עיליים.

תכנית מקומית תקבע את השימושים המותרים בסמיכות למתקן מים באופן  .ב
 או במאגר מים. , בקידוחשימנע פגיעה במעיין, בבאר

הווה תלא בתכנית מקומית מאגר מים מתקן מים או  שלשינוי ספה, ביטול או הו .ג
ניתן יהיה להתיר , של מאגר מים שינוילהוספה או תכנית ל. בשינוי לתכנית זו

לצרכי נופש ותיירות, ובלבד שניתנה על כך  ובשטחה גם פעולות הקשורות בניצול
 הסכמתה של רשות המים. 

ת בדבר תנאים למתן היתר בניה בתחום רדיוסי מגן בתכנית מקומית ייקבעו הוראו .ד
מקידוחי מי שתייה, לפי תקנות בריאות העם )תנאים תברואתיים לקידוחי מי 

 .4554-שתייה(, התשנ"ה

 ניקוז  8.2.1
 .תכלת עבה בצבע : מסומן בנספח כקו42ב214ראשי לפי תמ"א ניקוז עורק 
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 תכלת. מקוטע בצבע כקו: מסומן בנספח 42ב214משני לפי תמ"א  ניקוז  עורק

 .2/ב/24כמפורט בהוראות תמ"א 

 תחנות הכלרה  8.2.1
 שבמרכזו נקודה שחורה. תחום בקו שחור עיגול אדוםשל מסומנות בנספח בסמל 

לא תאושר תכנית מקומית לשימושי מגורים, מבני ציבור, מסחר או תיירות או כל  .4
כלור גזי במכלים  -הכלרה מטרים מתחנות ה 4,555שימוש אחר קולט קהל ברדיוס של 

  .המסומנות בנספח - ק"ג למיכל בודד 455שמעל 

לעיל תהא הועדה מחוזית רשאית לאשר תכנית לשימושים  4על אף האמור בס"ק  .3
מטרים, אם התקיים אחד מהתנאים  4,555 -ברדיוס הקטן מ 4המפורטים בס"ק 

 הבאים: 

 הופסק השימוש בכלור גזי בתחנת ההכלרה; .א

 ק"ג )למיכל בודד(; 455-ם קטן ממשקל המיכלי .ב

הוגשו תסקיר או חוות דעת של הרשות הסביבתית המוסמכת לפיהם עולה כי לא  .ג
 צפוי סיכון לפעילות המוצעת בתכנית.

הוראות אלה יחולו גם במקרים קיימים של מתקני הכלרה שאושרו בתכנית, אף אם אין  .2
 הם מסומנים בנספח.

 מערכת לטיפול בקולחין  8.1

 קו ארצי שפד"ן  8.1.5
 ובתוכו קו שחור מקוטע. עבה מסומן בנספח בקו תכלת

 תכליות ושימושים .5

מושבים ומתקניהם, לרבות דרכי השירות קולחין מובל מערכת המים הארצית למי 
 לאורכו.

 הנחיות והוראות לתכנון .3

, ולא יינתן היתר בנייה בסמוך לקו מים ארצי שפד"ן מקומית לא תאושר תכנית
 וע התווייתו או לפגוע בו או בתפקודו.העלולים למנ

 מתקני קולחין  8.1.3
דקים בצבע שחור  קוויםכשביניהם  : מסומן בנספח בקווים אלכסוניים סגוליםשטח לאיתור מאגר קולחין

 .לבנים קוויםו

 : מסומן בנספח בסמל של מעוין בצבע סגול תחום בקו שחור דק.מתקן לטיפול בשפכים

 בצבע סגול, מותחם בקו שחור דק. עיגול  של  פח בסמל: מסומן בנסמאגר קולחין

 .שחורים דקים קוויםבצבע סגול התחום בשני : מסומנת בנספח בקו ןקולחירצועה אופציונאלית לתכנון מובלי 

 הנחיות והוראות לתכנון  .5

 .24 הוראות תמ"אכמפורט ב
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 פתרון ביוב  8.1.2

ת לתוספת שטח לבינוי בהיקף או תכנית מקומי תכנית מקומית להקמתו של ישוב חדש .4
, תופקד לאחר שהוכנה והוגשה תכנית אב לפתרון נאות לאיסוף, טיהור וסילוק ניכר

 שפכים.

לעיל למערכת ביוב קיימת, תוגש  4תוכנן חיבורו של הפתרון המוצע כאמור בסעיף קטן  .3
התכנית כשהיא כוללת גם את המערכת הקיימת ותצביע על האופן שבו משתלב התכנון 

 וצע בה עם המערכת הקיימת. המ

לפרק ג' להוראות  42הפתרון לאיסוף, טיהור וסילוק שפכים יאושר על פי הקבוע בסעיף  .2
 .24תמ"א 

מוסד תכנון בבואו לאשר תכנית מקומית, ייתן דעתו על הצורך לאפשר ניצול ֵמרבי של  .4
 קולחים מטוהרים לשימוש חוזר.

 בטיחו את ביצוע פתרון הביוב.בתכנית המקומית כאמור ייקבעו התנאים אשר י .4

 טיפול בפסולת  8.1
 שחורים. אופקיים קווים: מסומן בתשריט ובנספח כמשושה כחול שבתוכו הטמנה\אתר פסולת

 .אופקייםשחורים  קוויםובתוכו  אדום:  מסומן בתשריט ובנספח כמשושה אתר פסולת מסוכנת

 .שחורים אופקיים קוויםכמשושה ירוק ובתוכו : מסומן בנספח אתר פסולת יבשה

 .ירוק שבתוכו פרח צהוב ובמרכזו עיגול שחור : מסומן בתשריט ובנספח כמשושה אתר פסולת לשיקום

 הנחיות והוראות לתכנון .5

 פסולת רעילה וחומרים מסוכנים יפונו לאתר הפסולת המסוכנת בהתאם לכל דין. .א

וכן שינוי ייעודו של שטח הכלול באתר פסולת לשיקום יתאפשר רק לאחר שת .ב
 תכנית הכוללת הוראות לשיקום האתר וסביבתו.

בתכנית מקומית ניתן להוסיף, לגרוע או לשנות אתר לפסולת יבשה, אתר טיפול  .ג
 שינוי לתכנית זו. שיהיה בכךותחנת מעבר לפסולת מבלי 

 קו גז טבעי  8.9
 .םשחורים עבי קוויםבצבע צהוב התחום משני צידיו בשני  רציףמסומן בתשריט בנספח בקו 

 הנחיות והוראות תכנון .5

 .25הוראות תמ"א ב כמפורט

 מתקני דלק  8.5
 קטנים בצבע שחור.שבתוכו ארבעה עיגולים  בצבע חום  כמחומשמסומנים בתשריט ובנספח 

 שימושים ותכליות .5

 חוות מיכלים ומסופים.

 הנחיות והוראות תכנון .3

קד רק אם למתקן דלק הכוללת חוות מיכלים לאכסון דלקים תופמקומית תכנית  .א
 תלווה בתסקיר.
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 התכנית תקבע בהוראותיה את האמצעים למניעת זיהום הסביבה והמים. .ב

 הוראות לסימונים נוספים בנספח  8.8
תשתית, אולם אין בהם כדי  מערכותמצביעים על מגמות תכנון של  נספחסימונים נוספים ב

, ושינוי להם לא לקבוע את מיקומם הסופי של הקווים והמתקנים וההגבלות הנובעות מהם
מתאר הת ותכנייהווה שינוי לתכנית זו. על קווים ומתקנים אלה יחולו ההוראות הקבועות ב

 .הרלוונטיות תומקומיהמתאר הת ות או בתכניוארציה

 שטח למעבר קווי דלק  8.8.5
 .רציף בצבע כתום שבמרכזו קו שחור עבה: מסומן בנספח בקו קו דלק

 פי מיקומו ולידיעה בלבד. -ם בנספח עלמעבר לקווי דלק נוזלי, מסומני .4

 רמת יותם; -אילת 43קו הנפט " .א

 חצרים; -רמת יותם 43קו הנפט " .ב

 אשקלון; -חצרים 43קו הנפט " .ג

 אשדוד.-אשקלון 45קו הנפט " .ד

 אתרי עתיקות  8.8.3
 בצבע אלכסוניים מוצלבים קוויםכמלבן מותחם בקו חום שבתוכו רשת של : מסומן בנספח אתר עתיקות חשוב

 .חום

בצבע  אלכסוניים מוצלבים קוויםכמלבן בצבע חום בהיר שבתוכו רשת של : מסומן בנספח אתר עתיקות משני
 .חום בהיר

 והתקנות שהותקנו על פיו. 4555 –על אתרי עתיקות יחולו הוראות חוק העתיקות התשל"ח 
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 הנחיות סביבתיות    .6

 זיהום קרקע   6.5
אזור בו קיים חשש שהקרקע מזוהמת יחליט על הפקדתה מוסד תכנון הדן בתכנית מקומית ב

רק לאחר שהוכנה והוגשה בדיקת המזהמים הקיימים בקרקע ונקבעו, במידת הצורך, 
 ההוראות המתנות מתן היתרי בנייה בטיפול בזיהום הקרקע.

 תחום מגבלות סביבתיות  6.3
 .ע שחורעבה מקוטע בצב מסומן בתשריט ובנספח  בקו: תחום מגבלות סביבתיות

את הסיכונים תכנון המוסד תכנית מקומית בתחום מגבלות סביבתיות תופקד רק לאחר שבחן 
הפגיעה בבריאות הציבור העלולים לנבוע מהשימושים המטרידים, ויימנע ככל הניתן את או 

 אחר שימושכל תיירות או  מסחר או מבני ציבור, כגון מגורים שימושי קרקעמקביעתם של 
אם שוכנע שניתן להפקידה לאחר שנועץ בגופים המוסמכים, ובכללם הרשות  , אלאקולט קהל

 .הסביבתית המוסמכת

 רעש מטוסים  6.2
 שחורים קטנים וצפופים.בעיגולים  בנספח /או מסומן בתשריט ו)תח"ר(:  תחום רעש מטוסים

מוסד תכנון הדן בתכנית באזור הכלול בתחום רעש מטוסים יפקיד את התכנית לאחר שבחן 
את השפעות הרעש האפשריות משדה התעופה הסמוך ופירט את המגבלות החלות על 

 השטחים הכלולים בתכנית.

 רגישות השטחים הפתוחים  6.1

תשתית מערכות דרכים וללמקומית , וכן תכנית לבינויתכנית מקומית לתוספת שטח  .4
רציפות  תישמר, ככל האפשר,רק לאחר ששוכנע מוסד תכנון כי בתחום תכנית זו תופקד 

 . השטחים הפתוחים, לרבות רצועות נוף ו/או מרחבים אקולוגיים

תתייחס לרגישות הסביבתית של השטח ותכלול במידת הצורך הנחיות  כאמורתכנית  .3
 בנושאים הבאים:

תאימות לאופייה החזותי של הסביבה מבחינת צורת הבנייה הקיימת, צפיפותה,  .א
 רקע סמוכים;רציפותה ומידת חשיפתה החזותית לשימושי ק

 התאמת השימוש בחומרים לאקלים המדבר ולאופיו; .ב

-ברם של פיתוח שימוש מושכל במשאבי מים ואנרגיה, תוך הישענות על כללי .ג
 , ככל הניתן;קיימא

 צמצום עבודות עפר. .ד

 מניעת מפגעים  6.1
בתנאי שננקטו כל האמצעים רק  מפגעים יותרולשימושים העלולים לגרום למטרדים או 

או למזעור פגיעתם בהסתמך על תסקיר, סקר סיכונים או חוות דעת של הרשות למניעתם 
 ., כפי שיחליט מוסד תכנוןהמוסמכת בהתאם לענייןהסביבתית 
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 שטח לשימור משאבי מים  6.9
 .שחורמסומן בנספח בקווים אלכסוניים בצבע : שטח לשימור משאבי מים

בדבר מניעת זיהום מים  תכנית מקומית בשטח לשימור משאבי מים תכלול הוראות .4
 .עיליים והחדרתם למי התהום

סבר מוסד התכנון כי התכנית עלולה לגרום לזיהום מי התהום, רשאי הוא לדרוש כי  .3
התכנית תלווה בחוות דעת הידרולוגית, ולקבוע בתכנית הוראות למניעת הפגיעה במי 

ות או התהום או לצמצומה, וזאת לאחר היוועצות עם רשות המים, משרד הבריא
 המשרד להגנת הסביבה, לפי העניין.

מוסד תכנון יאשר תכנית מקומית או יתיר בניה או שימוש בקרקע או ביצוע עבודה  .2
בקרבת מעיין, באר, קידוח או מאגר מים רק לאחר שנקט בכל האמצעים למניעת פגיעה 

 בהם ובאיכות המים שלהם. 
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 יחס לתכניות אחרות ורמת דיוקה של התכנית  . 55

 חס לתכניות מתאר מחוזיותי 55.5
במקרה של סתירה בין תכנית זו לבין תכנית מתאר מחוזית אחרת, יגבר הקבוע בתכנית זו, 

 ולמעט:

 אזור תעשייה ושירותים צומת להבים;  -על שינוייה  45/44/4תמ"מ  .4

 ביר הדאג';  -ישוב קבע לפזורה הבדואית  - 3/34/44/4תמ"מ  .3

 ש צומת שוקת; אזור תעסוקה ונופ - 35/44/4תמ"מ  .2

 נגב; הדרך היין ברמת  - 43/44/4תמ"מ  .4

   ;מבנים יבילים ארעיים לשירותים חיוניים - על שינוייה 45/ 44/ 4תמ"מ  .4

 ישוב פרברי יתיר; - 44/44/4תמ"מ  .5

 פורעה.-אבו תלול ואל  -ישובי קבע לפזורה הבדואית  - 45/44/4תמ"מ  .5

 .בערבה התיכונה נטו למגוריםשינוי הוראות בנושא צפיפות  - 55/ 44/ 4תמ"מ  .5

 , אלא אם נקבע בהן אחרת.35.5.45תכניות מתאר מחוזיות שיאושרו לאחר יום  .5

 יחס לתכניות מקומיות 55.3

על אף האמור בתכנית זו, תכנית מקומית אשר אושרה לפני יום תחילתה של תכנית זו  .4
 תעמוד בתוקפה והוראותיה גוברות. 

לתה של תכנית זו, רשאית הועדה המחוזית תכנית שהוחלט על הפקדתה לפני יום תחי .3
להחליט על אישורה, אף אם אין היא תואמת את הוראות תכנית זו. אולם לא תפורסם 
למתן תוקף תכנית כאמור אלא אם כן קיימה הוועדה המחוזית דיון בתכנית לאחר 

 אישורה של תכנית זו ונתנה אישורה בנימוקים שיירשמו. 

לעיל מותנית  3או  4וחן של תכניות לפי סעיפים קטנים הייתה הוצאת היתרי בניה מכ .2
באישורה של תכנית מפורטת, רשאית הועדה המחוזית לאשר תכנית מפורטת התואמת 
את התכניות כאמור בתנאי שקיימה דיון בתכנית המפורטת ונתנה אישורה בנימוקים 

 שיירשמו. 

ו בתכנית מתאר ארצית תכנית מקומית או היתר שאושרו על פי הוראות הגמישות שנקבע .4
 לא יחשבו כסותרים תכנית זו.

 יחס לתכניות גובלות או סמוכות לתכנית זו 55.2
מוסד תכנון הדן בתכניות מקומיות בתחום תכנית זו, ישקול זיקות גומלין אפשריות עם 
תכניות פיתוח בתחום הגובל והסמוך לתחום התכנית בנושאים הבאים: איכות הסביבה, 

גיה, תשתיות הנדסיות, סילוק וטיהור שפכים וכן בנושאים נוספים בעלי תחבורה, תיירות, אנר
 השלכות הדדיות.
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 רמת דיוק התכנית וסטיות מותרות 55.1

סטיות הנובעות מקנה המידה של התשריט אשר אינו מאפשר דיוק מבחינת הגבולות  .4
המדויקים של השטח, גודל השטח ומחמת התנאים הטופוגרפיים של השטח, תהיינה 

 ובלבד שאין בהן שינוי מהותי מהקבוע בתכנית זו.מותרות 

בסמלים שבתשריט יש לראות מגמה כללית לאיתורו הרצוי של אזור ליעוד ולשימוש  .3
 קרקע מסוים. מיקומו המדויק, גודלו וגבולותיו ייקבעו בתכניות מקומיות.

 תכנית מקומית או היתר המהווים שינוי לקבוע בנספח לא יהוו שינוי לתכנית זו. .2

 

 הוראות כלליות .55
-פיה, אלא על-פי תכנית זו ולא יותר שימוש בקרקע או בבנין על-לא יינתן היתר בניה על .4

 פי תכנית מקומית.

תכנית זו אינה גורעת מסמכויות מוסד תכנון לקבוע הוראות והגבלות נוספות בתכנית  .3
 מקומית.

אית תכנית מקומית הנגזרת מתכנית זו והחלה במלואה או בחלקה על קרקע חקל .2
מוכרזת, המיועדת בתכנית זו למטרה חקלאית או לאחד מהאזורים של שטחים פתוחים, 

 תועבר לאישור הועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים )הולקחש"פ(.

לעיבוד חקלאי כל עוד לא הוכנה בו תכנית  לשמששטח המיועד לפיתוח בתכנית זו יכול  .4
 מקומית.

ינוי ניתן לקבוע תנאים לכריית חומרי גלם, לרבות בתכנית מקומית המייעדת שטח לב .4
וקרקע חקלאית, בטרם השימוש בקרקע ליעוד הקבוע ובלבד שהכרייה תהיה חלק חול 

תהליך הפיתוח והבנייה. בהכנת התכנית המקומית יילקח בחשבון מבלתי נפרד ורצוף 
 ניצול של משאבי הכרייה העודפים.

יית שבילים להולכי רגל ואופנים בתכנית. מוסד אין בהוראות תכנית זו כדי למנוע התוו .5
 תכנון יבחן את שילובם בהתאם ליעודים ולשימושים שבתכנית.

ימים מיום  34בכל מקום בו נדרשת היוועצות או חוות דעת, תימסר חוות הדעת תוך  .5
אלא אם קבע מוסד התכנון פרק זמן ארוך יותר. מוסד  ,שנדרשה על ידי מוסד התכנון

 גם ללא חוות הדעת אם חלף המועד להגשתה. או ליתן היתר דון בתכניתרשאי לתכנון 

 : שטח בטחוני .5

 בצבע שחור.שלוש נקודות קו מסומן בתשריט ובנספח בקו 

מתקנים ביטחוניים, כהגדרתם בחוק, שטחים  -בתכנית זו: "שטחים ביטחוניים"  .א
גביהם , שטחים של4544הסגורים בצו סגירה מכוח תקנות ההגנה )שעת חירום(, 

פי החלטה של ועדה למתקנים ביטחוניים או של ועדת הערר -הוטלו מגבלות על
 לחוק.ו' למתקנים ביטחוניים, לפי פרק 

 בתשריט התכנית לא סומנו כל השטחים הביטחוניים או גבולותיהם המדויקים. .ב

סמכויות הועדה למתקנים ביטחוניים תשמרנה במלואן ואין באמור בתכנית זו  .ג
, לשנותן או לסייגן לרבות לגבי קרקעות שנקבע להן יעוד בתכנית כדי לגרוע מהן

 זו.
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למען הסר ספק מובהר כי אין בהוראות התכנית כדי לחייב את מערכת הביטחון  .ד
שטחי אש קיימים בפי התכנית בשטחים ביטחוניים קיימים ו-לעשות כל פעולה על

תגרע בדרך  פי תכנית זו, לא-והעובדה ששטח כלשהו מיועד לייעוד כלשהו על
כלשהיא מחופש שיקול הדעת של מערכת הביטחון בשאלה אם לשמר שטח זה 

 לשימוש מערכת הביטחון.

פעולות בניה ופיתוח במתקן ביטחוני קבוע, ייעשו תוך נקיטת כל האמצעים  .ה
למניעת או למזעור הפגיעה בערכי טבע ונוף, לצמצום המפגעים הסביבתיים, 

 ת, לרבות ביוב.ולהבטחת פתרונות נאותים לתשתיו

 




