
ساكن مس تدإمختطيط  إ 



إحملتوى
مربرإت إختيار إملرشوع

مقدمة عامة حول إملرشوع

مرحةل إختيار إملوقع

مرحةل حتليل إملوقع

مرحةل إلتصممي



مربرإت إختيار إملرشوع

.غياب إلتفكري إملس تدإم يف إملشاريع إخملتلفة وخاصة الاساكن 

إىل تدمري إملوإرد إلتفكري الاقتصادي إلبحت ملعظم إملشاريع وإهامل إجلانب إلبييئ والاجامتعي مما أ دى

.إلطبيعية وزايدة إس هتالك إلطاقة وزايدة إلتلوث إلنامج

زء حمدودية إملوإردإملوجودة نتيجة لالس هتالك إلغري مدروس وكذكل س يطرة الاحتالل عىل ج

.من الارإيض

.إلرغبة يف إحلفاظ عىل إلطابع إلريفي 

إساكن مس تدإم



حتقيقوالاجامتعية،معوإملصنوعةعيةإلطبي عنارصهاباكفةإحمليطةإلبيئةمعوتوإفقإرتباطمنللتصمميإل ساس يةإملبادئيتبعإذليملسكنإ

.لعامةإوإلصحةإلبيئةعىلإلسليبإل ثروتقليلللمس تخدمنيإلرإحةتوفريخاللمنوإلبيئيةإلوظيفيةإلكفاءة

:إلسكن إملس تدإم تعريف 

مقدمة عامة



:إلفئة إملس هتدفة من إملرشوع

عية عائةل فلسطينية من عدة طبقات إجامت188يس هتدف إملرشوع 

(mixed income.)

طولكرمحمافظةمقدمة عامة

إخلليل

محلبيت

أ رحيا

جنني

انبلس

إلقدس

ةوالبيرهللارام 

طوابس

ةقلقيلي

سلفيت

حمافظات إلضفة إلغربية

طولكرم

مدينة

طولكرم :إملوقع

.حمافظة طولكرم



مرحةل إختيار إملوقع

ختطيط إساكن مس تدإم



إحلفاظ عىل مناطق إلتنوع إحليوي

 إحلفاظ عىل إحملميات إلطبيعية.

إحلفاظ عىل إلغاابت والارإيض ذإت إلقمية إلزرإعية إلعالية.

حامية الاجشار يف إملوقع.

وجود إطالةل مجيةل للموقع وميالن متوسط يف ذإت إلوقت.

 تربة مناس بة للبناء.

أ رض غري حساسة للمياه.

إلبعد عن إلتلوث.

ه إملبايندإرسة إجتاه إلشمس وإلرايح حبيث يس تفاد مهنا يف توجي.

معايري إختيار موقع مرشوع إساكن مس تدإم

بيئيةمعايري

 فكرة إملرشوعتناسب مباين إملنطقة إحمليطة مع.

وصول إلشوإرع إىل إملنطقة إملقرتحة  .

إحلفاظ عىل إملناطق الاثرية وإلتارخيية.

(يةإلفزيايئ )الانسانإلبيئة إليت من صنع إلبيئة إلطبيعية



إقتصاديةمعايري

إجامتعيةمعايري

عدم إرتفاع سعر الارض و تاكليف إلبناء يف إملنطقة.

 تجددة إختيار موقع ميكننا من الاس تفادة من مصادر إلطاقة إمل.

 ( .ة ج س ياس ياإلبعد عن إملس توطنات وإحلوإجز وإملناطق إملصنف)وجود إملوقع يف منطقة إمنة للساكن

إلبنية إلتحتية وجود إخلدمات إخملتلفة وإماكنية وصول ش باكت إملياه وإلكهرابء وإلهاتف واكفة ش باكت.

وجود إملوإصالت إلعامة يف إملوقع إو ابلقرب منه.

معايري إختيار موقع مرشوع إساكن مس تدإم



مرحةل إختيار إملوقع

ختطيط إساكن مس تدإم



إملس توطنات وإملناطق إملصنفة ج س ياس ياحدود حمافظة طولكرم

جأراضي 

اسرائيليةمستوطنات 

ةإملناطق إملبني



إملناطق إل ثريةإل ودية  خمطط إمحلاية

التنوع الحيوي 

غابات

أراضي عالية 

القيمة الزراعية



مناطق إمليالن إملرتفع

قرية صيدإ-1

بدلة عنبتا-2

بدلة بيت ليد-3

(حةإملوإقع إملقرت )إلبدإئل

المناطق الموافقة للمعايير 

المناطق التي ال توافق المعايير



(سبإملوقع إل ن )تقيمي إلبدإئل الختيار إلبديل إل نسب  قرية صيدإ( 1إملوقع )تقيمي إلبديل إل ول 

موقع االرض

صيدا

الوزن*العالمة(3-1)العالمة(5-1)الوزنالمعيار

428ميالن األرض

5210اطاللة جميلة للموقع

428تجمع سكنيالمسافة ألقرب

5210المسافة بين الموقع ومركز المدينة

313سيةالمسافة بين الموقع والطرق الرئي

المسافة بين الموقع والخدمات 

المدارس والخدمات )االساسية

(الصحية

428

5210سعر االرض

5210تيةامكانية وصول شبكات البنية التح

326البعد عن المستوطنات 

وجود الموقع في منطقة غير خطرة 

زلزاليا

339

.حسب أهمية المعيار: الوزن

للمعيار( البديل)حسب موافقة منطقة الدراسة :العالمة 

82إجملموع 



الوزن*العالمة(3-1)العالمة(5-1)الوزنالمعيار

4312ميالن األرض

5315اطاللة جميلة للموقع

428المسافة ألقرب تجمع سكني

5315المسافة بين الموقع ومركز المدينة

326يةالمسافة بين الموقع والطرق الرئيس

المسافة بين الموقع والخدمات 

(المدارس والخدمات الصحية)االساسية

428

5210سعر االرض

5315يةامكانية وصول شبكات البنية التحت

326البعد عن المستوطنات 

وجود الموقع في منطقة غير خطرة 

زلزاليا

339

104إجملموع 

بدلة عنبتا( 2إملوقع )ثاينإل تقيمي إلبديل 



الوزن*العالمة(3-1)العالمة(5-1)الوزنالمعيار

428ميالن األرض

5210اطاللة جميلة للموقع

414تجمع سكنيالمسافة ألقرب

515نةبين الموقع ومركز المديالمسافة

بين الموقع والطرق المسافة

الرئيسية

326

المسافة بين الموقع والخدمات 

المدارس والخدمات)االساسية

(الصحية

428

5210سعر االرض

وصول شبكات البنية امكانية

التحتية

5315

313البعد عن المستوطنات 

ة في منطقة غير خطروجود الموقع

زلزاليا

339

78إجملموع 

بيت ليد( 3الموقع )ثالثالتقييم البديل 



82: إجملموع-1

104: إجملموع -2

78إجملموع -3

إختيار إلبديل إل نسب

بدلة عنبتا



حتليل إملوقع 



طولكرم

حمافظة طولكرم

طولكرمعنبتا
عنبتا

إملوقع

بدلة عنبتا



عنبتا

بلعا

كفر إللبد

إكتااب

بزإراي

رإمني

ةبرق

إلعطارة

Springs

Wadis

Biodiversity

<all other values>

TYPE

 

construction

footway

living_street

motorway

motorway_link

path

pedestrian

primary

primary_link

residential

road

secondary

service

steps

tertiary

track

trunk

trunk_link

unclassified

حدود عنبتا

الموقع

wasela

hhhhhhh 1:30,000مقياس رسم 

الطرق الواصلة مع المحيط

عنبتا

الموقع

مداخل البلدة

يطةعالقة إلبدلة ابلقرى وإلبدلإت إحمل 

شوفةسفارين بيت ليد

المباني

القرى والبلدات المحيطة
إحلفايص



مك9

يقةدق 13

عالقة إلبدلة ابملدن إحمليطة

الطرق الواصلة مع المحيط

1:100,000مقياس رسم 

الموقع

طولكرم

انبلس

عنبتا

كم7
 صول قرب إلبدلة من إملدن وسهوةل إلو

لهيا .إ 

مك19.5

يقةدق 28

عنبتا



تا إخملطط إلهيلكي لبدلة عنب 

2017

Land_Use_Anbta

land_use

اثار

البلدة القديمة

بلدة قديمة

تجاري طولي

تجاري محلي

حديقة عامة

حرم واد

حزام اخضر

سكني أ

سكني ب

سكني ج

سكني د

شوارع

مباني عامة

مقابر

ملعب

منطقة صناعات خفيفة

موقع خاضع للحفريات االثرية

وادي ماء

الموقع

حدود البلدة

1:20,000 رسم  مقياس



1:20,000 رسم  مقياس

إلطوبوغرإفيا

الموقع

عنبتا

الطوبوغرافيا

Elevation

453.333 - 510

396.667 - 453.333

340 - 396.667

283.333 - 340

226.667 - 283.333

170 - 226.667

113.333 - 170

56.667 - 113.333

0 - 56.667



طالةل إملوقع إ 



1:20,000 رسم  مقياس

إمليالن

الموقع

عنبتا

الميالن

Slope (degrees)

0.00 - 1.86

1.86 - 4.92

4.92 - 7.98

7.98 - 11.45

11.45 - 15.54

15.54 - 20.92

20.92 - 30.92

30.92 - 54.42

54.42 - 90.00

الميالن 

(بالدرجات)



تصنيف إلشوإرع

1:20,000 رسم  مقياس

الموقع

عنبتا

pilC_شوارع

type

residential

secondary

service

tertiary

track

سكني

رئيسي

خدمة

ثانوي

ترابي

تصنيف الشوارع



1:20,000مقياس رسم 

إخلدمات إلعامة 

ايف بدلة عنبت

روضة 

مركز ثقافي

بلدية

دفاع مدني

شرطة

مركز صحي

حديقة عامة

ملعب

مسجد

مدرسة اساسية مختلطة

مدرسة ثانوية للذكور

مدرسة اساسية لالناث

مدرسة ثانوية لالناث

عنبتا

الموقع



توزيع إخلدمات يف إلبدلة وعالقهتا ابملوقع

عالخدمة في الموقتوافر(متر)مسافة المشيإخلدمة

800مسجد

800ة مدرسة إبتدإئي

مدرسة اثنوية

لذلكور
1500

مدرسة اثنوية 

انثالل
1500

أ طفال روضة

وحضانة
800

800حديقة

800مركز حصي

500جتاريةحمالت

روضة 

مركز ثقافي

بلدية

دفاع مدني

شرطة

مركز صحي

حديقة عامة

ملعب

مسجد

مدرسة اساسية مختلطة

مدرسة ثانوية للذكور

مدرسة اساسية لالناث

مدرسة ثانوية لالناث

عنبتا

الموقع



الاجيابيات

.قوة االتصال مع المحيط

.القرب من المدن المجاورة 

.جميلة للموقعاطاللة

.ميالن غير مرتفع 

البعد عن المستوطنات

.البعد عن الحواجز العسكرية

.أوجودها في منطقة التصنيف السياسي 

.بوجودها في منطقة سكن 

.تربة مناسبة للبناء

.والبناء فيهااالرضعدم ارتفاع تكاليف 

.وجودها في ارض متوسطة القيمة الزراعية

.البعد عن مصادر التلوث

1:100,000مقياس رسم 

الموقع

عنبتا



إلسلبيات

.  عدم االستفادة من الخدمات المتوفرة في البلدة

الموقع

عنبتا

الىعدم وجود خط مواصالت عامة يصل 

.المنطقة



conceptفكرة إلتصممي



conceptفكرة إلتصممي



ش بكة إلشوإرع



طوإبق 4

طوإبق 4&3

طوإبق 3

طابق

طابقني

خدمات عامة

منطقة خرضإء

zonesتقس مي إملناطق 



مرت14

قطع الارإيضعروض إلشوإرع

مرت10مرت12

مرت4مرت6



عدد المباني مساحة الشقة 

(متر مربع)الواحدة 

عدد الشقق

في المبنى

عدد الطوابق نوع السكن

9 200 1 1 االولالنوع

9 165 4 2 النوع الثاني

9 150 6 3 النوع الثالث

4 135 10 3&4 النوع الرابع

6 125 8 4 الخامسالنوع

إمناط إلسكن



إلسكينالاس تخدإم

طابق 

طابقني 

طوإبق3

طوإبق4و3

طوإبق4

الاس تخدإمات إلعامة

مدرسة 

روضة وحضانة إطفال

مجمع جتاري

مسجد 

عيادة حصية

مرإفق إحلديقة إلعامة 

إلهنايئإخملطط



طرق حتقيق الاس تدإمة يف إملرشوع

إختيار إملوقع ابتباع معايري الاس تدإمة

أ رصفة مرحية ومشجعة للمشاة

نس بة مالمئة من إملناطق إخلرضإء وإملفتوحة

قرب منطقة إخلدمات مما يشجع إمليش

4طوإبق ال يزيد إرتفاعها عن 

منطقة خدمات متوسطة مما يسهل إلوصول وحيقق 

عدإةل 

مناطق دمج إجامتعي دمج عدة طبقات إجامتعية

عإحلفاظ عىل نس بة من الاجشار إملوجودة يف إملوق

كثافة غري عالية

خط موإصالت عامة يصل إىل إملنطقة

إس تفادة ترتيب إملباين حسب الارتفاعات لتحقيق إكرب

من إلطاقة إلشمس ية

إس تخدإم إمحلامات إلشمس ية عىل إسطح إملنازل
إس تخدإم إلطاقة إلشمس ية يف إملباين إلعامة

إس تخدإم إلطاقة إلشمس ية يف إانرة إلشوإرع

إلتصممي إملعامري إملس تدإم للمباين نفسها

إس تخدإم موإد بناء حملية

مالءمة منط إملباين مع إحمليط

ةشوإرع بعروض اكفي

ةشوإرع خاصة ابملشا

مناطق مالمئة خملتلف إلفئات والاعامر



مشاهد من تصممي الاساكن



مشهد عام 



مشهد عام 



منطقة إلفيلل



إحلديقة إلعامة



إملدرسة وإلروضة



إملنطقة إلعامة



إحدى طرق إملشاة



إملنطقة إلسكنية



إملنطقة إلسكنية



فيديو لتصممي الاساكن




