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 אבן יהודה
 הרחבת בית עלמין אזורי  

 
אבן יהודה 
כפר נטר 
בית יהושע 

 

 צפון 28.7.2020: עדכון
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 מיצוי קיבולת בתחום בית עלמין מאושר

 צפון
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 ניתוח דמוגרפי ופרוגרמה כמותית

 ס"למ: מקור

 :19א "לתמ לא מאושר 7תיקון : מקור* 

 נפש 14,000כ : אוכלוסיה קיימת
 45מעל גיל  35%כ : ס"התפלגות גילאים לפי למ

 מקומות 5,000לפחות :    שנה הקרובות 40-35ב ללא גידול אוכלוסיה צרכי קבורה 
 

 נפש 25,000: אוכלוסיה לפי קיבולת תכנית מתאר כוללנית תוספת
 . נפש 12,500:  ממוצע תוספת אוכלוסיה לצורך חישוב צרכי קבורה

 .נפש 2,250  :אוכלוסיה קיימת בכפר נטר ובית יהושע
 מקומות לשנה   74 -כ) = אחוז פטירה ארצי ממוצע( X 0.5%נפש  14,750  

 מקומות   2,590 =שנה  X 35מקומות לשנה  74
 מקומות 7,600כ          שנה   35כ מקומות נדרשים ל "סה

 
 *לדונם 640:  צפיפות נטו בחלקות קבורה

דונם 25 -כ: שטח הרחבה רצוי, דונם 12כ :  שטח חלקות קבורה נטו
 נפש 1,200כ : כפר נטר

 נפש 1,050כ : בית יהושע
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 )מבט ממזרח מערבה( כיווני הרחבה

 הרחבה מזרחה

הרחבה  
 לצפון מערב
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תשריט מצב מוצע

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע -עמוס ברנדייס 

 תכנית מתאר כוללנית

 צפון
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 קרקע חקלאית: 3מ "תמ

. 
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 מרקם עירוני: 35א "תמ

. 
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מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע -עמוס ברנדייס 

 תכנית מתאר כוללנית
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 :  מבנים

מבנה ראשי•
ר "מ  120אולם הספדים ראשי  •
ר"מ 80שטח מקורה צמוד להספדים•
ר"מ 25חדר זיהוי•
ר"מ 40שירותים לקהל•
ר"מ 20ם"משרד ממ•
ר"מ 25מחסן ציוד•
ר"מ 310כ"סה•

)אופציונאלי(מבנה טהרה •
ר"מ 80חדרי טהרה 2•
ר"מ 40חדר קירור•
 ר"מ 40מבואה•
ר"מ 500ע"כ שטחי בניה לתב"סה•

:שטחי פיתוח
:רחבות לקהל•
ר"מ 800רחבת הספדים ראשית•
ר"מ 1500)כולל כבישים(שטח התכנסות היקפי •
ר"מ 400רחבת המתנה וכניסה•
X 4-6ר "מ 30רחבות מקומיות  •
:שטחי גינון•
ר"מ 200אזור גינון ראשי בכניסה•
שביל ראשי/ משטח הכביש  10%גינון למערכת תנועה ראשית•
)ר לחלקה"מ 40כ (משטח החלקה  2%גינון כניסה לחלקת קבורה ראשית•
 )ר לחלקה"מ 4כ (משטח החלקה  2%גינון לחלקת קבורה משנית•

 :פרוגרמה לצרכי ראש שטח
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 מצב מאושר
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 מצב מאושר
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 הרחבות  
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 נספח בינוי

 חלקות קיימות
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 תמהיל, צפיפות, שטחים

3.8 
 ?חלקה אזרחית

 דונם 1.2

1.2 

 )כולל רצועה היקפית(דונם הרחבה ברוטו  20.5
 פ צפון מזרחי"דונם חניה ושצ 6

 )לחישוב צפיפויות(דונם שטח קבורה ברוטו  14.2
 דונם משטחי קבורה נטו 11.6

 פתחים 4,600

7.8 

1.4 

 )מקומות 4,130X2=8,260(קברי מכפלה  90%
 )מקומות 940(קברי שדה   10%

 לדונם' יח 645: צפיפות ממוצעת
 מקומות קבורה 9,200
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 רחבות התכנסות

 רחבה  
 ישן. ע.ב

חלקה  
 קיימת

 חניה
 ישן. ע.ב
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 שיטות קבורה אורתודוקסית
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 שיטות קבורה אזרחית  
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 תודה


