
مخطط: وثیقة تحدد المسموح والممنوع تنفیذه في األرض, وفي أي 
شروط. یشمل المخطط تعلیمات مكتوبة (نظام), وفي معظم الحاالت 

أیضًا خارطة (ترسیم).

ویبین  المخطط  ترسیم  في  یظھر  اللون  أزرق  خط  أزرق:  خط 
حدوده.

ذات  بمواضیع  یعنى  مخطط  ("تاما"):  قطریة  ھیكلیة  خارطة 
الرئیسیة,  والطرق  والماء,  الكھرباء  التحتیة,  كالبنى  قطریة  أھمیة 
والمحمیات الطبیعیة ومواقع البلدات. الخرائط الھیكلیة القطریة تحدد 

سیاسة التخطیط الشاملة في دولة إسرائیل.

ضمن  المفعول  ساري  مخطط  ("تمام"):  لوائیة  ھیكلیة  خارطة 
القدس,  تل-أبیب,  مركز,  حیفا,  (شمال,  الستة  األلویة  أحد  مسطح 
جنوب) ویضع تعلیمات عامة تتعلق بغایات األرض (زراعة, سكن, 

صناعة, إلخ).

خارطة ھیكلیة محلیة: مخطط ساري المفعول ضمن مسطح سلطة 
(سكن,  لألراضي  العامة  الغایات  یحدد  منھ,  قسم  في  أو  محلیة 

توظیف, مساحات للجمھور, إلخ).

بمستوى  مفصلة  تعلیمات  على  یحتوي  مخطط  تفصیلیة:  خارطة 
خارطة  تحضیر  باإلمكان  بناء.  تراخیص  إصدار  یسمحان  وحجم 
ھیكلیة محلیة تشمل تعلیمات مفصلة, وفي مثل ھذه الحالة, ال توجد 
حاجة لخارطة تفصیلیة منفردة. الخرائط الھیكلیة المحلیة والخرائط 

التفصیلیة تسمى أیضًا "خارطة بناء مدینة" ("تاباع").

إیداع: إجراء یسمح للجمھور أن یعترض على المخططات الجدیدة 
وأن یقترح تغییرھا. بموجب القانون, یجب نشر إعالنات حول إیداع 

المخططات. یستطیع أي شخص قد تؤثر علیھ خارطة تفصیلیة محلیة 
أو خارطة ھیكلیة لوائیة أن یعترض علیھا خطیًا خالل 60 یومًا من 

تاریخ النشر

المحلیة  اللجنة  دونھا.  من  البناء  یجوز  ال  رخصة  بناء:  رخصة 
للتنظیم والبناء ھي التي تصدر تراخیص البناء بموجب مخطط یشمل 

تعلیمات تفصیلیة, تمت المصادقة علیھ وفقًا للقانون.

مؤسسة تخطیط: لجنة تعنى بشؤون التنظیم والبناء, من صالحیتھا 
بحث المخططات, والمصادقة علیھا و/أو إصدار رخص البناء.

لجنة محلیة للتنظیم والبناء: مؤسسة تخطیط تعمل في إطار السلطة 
من صالحیتھا  المحلي.  المجلس  أعضاء  من  عادة  تتشكل  المحلیة, 
إصدار رخص البناء, وفي حاالت معینة أیضًا المصادقة على خرائط 

تفصیلیة وخرائط ھیكلیة محلیة.

لواء  عن  مسؤولة  تخطیط  مؤسسة  والبناء:  للتنظیم  لوائیة  لجنة 
الحكومة, ممثلین عن سلطات محلیة  تتشكل من ممثلین عن  كامل, 
وممثلین عن أجسام عامة. صالحیتھا المصادقة على معظم الخرائط 

الھیكلیة المحلیة والخرائط التفصیلیة.

القطریة,  التخطیط  مؤسسة  والبناء:  للتنظیم  القطري  المجلس 
المحلیة  السلطات  عن  ممثلین  الحكومة,  عن  ممثلین  من  وتتشكل 
الھیكلیة  ومندوبي الجمھور. من صالحیتھ المصادقة على الخرائط 
الھیكلیة  الخرائط  على  تصادق  أن  للحكومة  یوصي  وأن  اللوائیة 

القطریة.

الغایة: الغایة الرئیسیة (مثًال, سكن, صناعة, زراعة) التي من أجلھا 
یسمح باستعمال األرض.

المخططات تصمم الحیز من حولنا وتؤثر إلى حد كبیر على جودة حیاتنا. فالمخططات 
تحدد, ضمن األمور اُألخرى, أین یجوز البناء وأین یمنع, ما ھو ارتفاع األبنیة المقامة, 
وأین سیتم بناء المؤسسات العامة, وما ھو عرض الشوارع التي سوف یتم شقھا وأیة 

مساحات سوف تبقى خضراء ومفتوحة.

قد یعود كل مخطط بالفائدة على جھة معینة, بینما قد یمس بالجھات اُألخرى. فعلى سبیل 
المثال, المخطط الذي یسمح بشق شارع رئیسي بمحاذاة حي سكني من شأنھ أن یفید 
الكثیر من السائقین, الذین سوف یكون بمقدورھم االلتفاف حول اختناقات السیر لدى 
الدخول إلى المدینة, بینما قد یمس بصورة كبیرة بالحیاة الیومیة لسكان الحي. من ھنا, 
فإن القانون یتیح لكل شخص معارضة مخطط جدید قد یؤثر علیھ. إال أن المخططات 
تشمل مصطلحات مھنیة معانیھا غیر مفھومة لدى غالبیتنا, األمر الذي یصّعب على فھم 

تلك المخططات, وعلى تقدیم االعتراضات علیھا إذا ما استدعت الحاجة إلى ذلك.

ورقة المعلومات ھذه مخصصة لتوضیح ھذه المصطلحات. نظرًا لمحدودیة المساحة, 
سوف نتطرق فقط إلى المصطلحات الھاّمة واألكثر شیوعًا.

قراءة وفھم المخططاتمصطلحات أساسیة في التخطیط



على باألرض. بھا القیام یسمح التي المختلفة األمور مجمل إستعمال:
مخصصة أن في منطقة أن یحدد المخطط المثال, من الممكن سبیل

وحضانات. للعجزة مساكن بإقامة یسمح للسكن

معّلم أو قائم آخر, أي طریق أو أرصفة), سبیل (یشمل شارع طریق:
مخطط. في

المخطط. في معّرف ھو الطریق كیفما عرض الطریق: حق عرض

الروزیتا في الطریق. حدود تصف ترسیم, في تظھر دائرة روزیتا:
جھتیھ. من وخطوط البناء الطریق, عرضھ رقم یظھر

تحدیده تم كیفما  القسیمة, وحدود البناء  بین ما الفسحة البناء:  خط
والطریق البناء بین ما الفسحة ھو األمامي البناء خط المخطط. في

والجانبیة. الخلفیة البناء خطوط تحدید یتم المحاذیة.

المفعول. ساري المخطط تعلیمات عن تجاوز أو انحراف تخفیف:
للتنظیم المحلیة للجنة القانون یسمح البناء, لرخص الطلبات إطار في
ُیسمح أن سبیل المثال على – معّینة تخفیفات تصادق على أن والبناء
لرخصة طلب حالة في المحدد في المخطط. من أكثر طوابق ببناء
بذلك الجیران تبلغ أن المحلیة اللجنة واجب من تخفیف, یشمل بناء
مدى واألنظمة القانون  یحدد للمعارضة. المجال لھم  تتیح وأن 
علیھ المصادقة باإلمكان الذي المخطط تعلیمات عن اإلنحراف

التخفیف. ضمن

األرض خاللھ تتحول من إجراء الجمھور: لمصلحة  مصادرة
للسلطة القانون یسمح  المحلیة. السلطة لملكیة  الخصوصیة
حدائق (شوارع, عامة ألغراض مصادرة تنفذ أن المحلیة
ألصحاب بالدفع  ملزمة المحلیة السلطة والمزید). عمومیة 
ال-40 تتعدى المصادرة  المساحة أن حالة في  فقط األرض
القسیمة المصطلح "مساحة القسیمة. مجمل مساحة من بالمائة
المصطلح المصادرة. قبل المقسم مساحة إلى یشیر اإلجمالیة"
تقلص أن بعد مساحتھ إلى یشیر  الصافیة"  القسیمة "مساحة

المصادرة. نتیجة

للغایة المخصصة  البناء مساحات  مجمل  الرئیسیة: المساحة 
قسیمة في المثال, سبیل على  البناء. ُأقیم أجلھا  من التي الرئیسیة
المستعملة المبنیة المساحة الرئیسیة ھي المساحة للسكن, مخصصة

للسكنى. الواقع في

الرئیسیة. البناء لغایة تخصص لم مبنیة مساحة خدمات: مساحة
مساحات فإن للسكن, المخصصة القسائم في المثال, سبیل على
شقق لبضعة المشتركة السیارات, وغرف الدرج مواقف المالجيء,

خدمات. مساحات ھي

معینة, في قسیمة بناؤھا المسموح الرئیسیة البناء: المساحة نسبة
قسیمة المثال, في سبیل على القسیمة. مساحة من عنھا كنسبة یعبر
150 بنسبة بھا البناء م2 ویسمح 500 مساحتھا للسكن, مخصصة
ألغراض الرئیسیة المساحات من م2 750 بناء باإلمكان بالمائة,

عدة طبقات. في السكن, موزعة

المساحة المخطط: بھا یسمح التي البناء إمكانیات مجمل البناء: حقوق
نسب البناء), عدد أو في المربعة األمتار (في بناؤھا باإلمكان التي

إلخ. ببنائھا, التي یسمح السكن وحدات البناء, عدد في الطبقات

المخطط یسمح  للقسیمة مساحة أصغر للقسیمة: األدنى المساحة
ھي للقسیمة األدنى المساحة أن المخطط حدد عندما فیھا. بالبناء

أصغر. قسیمة في البناء یجوز أنھ ال ذلك فمعنى م2, 500

عادة في مساحة معطاة. بناءه یمكن التي عدد وحدات السكن الكثافة:
مساحتھا قسیمة في بعدد وحدات السكن للدونم. الكثافة عن یعبَّر ما
عشر ھو فاإلكتظاظ  شقق, خمس بناء بھا یسمح والتي م2,  500

للدونم. سكن وحدات

وحدة سكن. بھ توجد ال للبناء طابق أعمدة: طابق الدخول

طابق فوق طبقات تسع حتى  طبقات أربع من  بناء مرتفع: بناء
األعمدة.

طابق فوق أكثر أو طوابق عشرة من بناء الطبقات: متعدد بناء
األعمدة.

مقابل والبناء للتنظیم المحلیة اللجنة تجبیھا دفعة التحسین: فرض
من زاد جدید مخطط على  المصادقة جراء األرض  قیمة  إرتفاع 
قیمة بین ما الفرق  نصف بواقع ھو التحسین فرض البناء.  حقوق

علیھ. المصادقة بعد وقیمتھ المخطط على المصادقة قبل القسیمة
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