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 תכנית מתאר כוללנית

 

 12.12.18 6עדכון מס'                                                                                                                        תוכן העניינים 

 מבוא 

 תקציר .1

4 

12 

 20 תולדות המועצה .2 

 23 חברה .3 

 63 כלכלה .4 

 83 תיירות .5 

 149 שטחים בנויים .6 

 177 נוף .7 

 193 קולוגיהא .8 

 227 איכות הסביבה .9 

 259 מים, ביוב וניקוז .10 

 267 חשמל .11 

 278 תנועה .12 

   

   

   

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית

 צוות התכנון:

 

 ראש צוות התכנון גידו סגל אדריכלים –חגי דביר  אדר' חגי דביר

 ראש צוות התכנון  אדר' גידו סגל 

 עידו שפסר

 

 מנהל הפרויקט 

 טובי אלפנדרי

 

 חברה ושיתוף ציבור פתרונים תכנון אסטרטגי

 פרופ' עזרא סדן

 

 כלכלה סדן לובנטל

 דר' דלית גסול

 

 תיירות תכנון תיירות ופיתוח בר קיימא

 רם איזנברג

 ירון צאלניק

 

 נוף רם איזנברג עיצוב סביבה

 ניר מעוז

 

 אקולוגיה 

 דר' רון לשם

 גלית ברתנאי

 

 איכות סביבה ם שפר איכות סביבהלש

גל שירזי 

 סניטקובסקי

 

 מים, ביוב וניקוז לביא נטיף אלגביש

 איציק ארבל 

 

 חשמל אפרו שירותי הנדסה ושיווק

 תנועה א.מ.י.א הנדסת תחבורה רחל ברקן



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [4] 

 

 מבוא

 רקע . 1

החליטה להכין תכנית מתאר כוללנית לכל תחומה על רקע התנאים  גזרהמועצה האזורית 

 והצרכים הבאים:

ול שמירה על המרחב הכפרי, למועצה האזורית, חזון שיכלתכנוני הצורך בפיתוח חזון  .1

החקלאיים  פיתוח מבוקר של היישובים ושמירה על השטחים הפתוחיםלרבות 

 ענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.מתן מתוך  והטבעיים

הצורך להתמודד מול מצב 'עסקים כרגיל' הפועל בדרך כלל כמנוע תכנון מרכזי במקום  .2

 ככלי למימוש מדיניות תכנון.

הועדה המקומית כרשות התנהלות את מאפשר חוק התכנון והבניה על שינוייו ותיקוניו  .3

תכנית מתאר למועצה האזורית. הדבר יבטיח:  תכנונית עצמאית בתנאי קיומה של

 פישוט, ייעול , קיצור הליכי תכנון ויצירת שקיפות גבוהה יותר של תהליכי תכנון.

 

 גישת התכנון .2

 תכנון אסטרטגי וקיימות

תתבסס על עקרונות התכנון האסטרטגי  גזרהכנת תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית 

 כה למעשה למתודולוגית העבודה הבאה:להוהקיימות, עקרונות שיתורגמו 

משלב את עקרונות הניהול מעולם העסקים אל תוך התכנון והניהול התכנון האסטרטגי 

בגישה רב  ופועל, מתמקד באתגרים העומדים בפני האזורהאזורי. התכנון האסטרטגי 

תוך שיתוף מובנה של  "בעלי עניין"  בשילוב בין האזור לסביבתו, עוסק תחומית

על בסיס נושאים מוגדרים. התהליך מעניק למקבלי  כדי להשיג הסכמות רוזבא

ההחלטות כלים לבחור בין חלופות ולקבוע סדרי עדיפויות, וכן הוא מעודד שיתוף פעולה 

 כנית ישימהתבין המנהיגות הפוליטית לבין אנשי המקצוע והתושבים. כל זאת כדי לבנות 

 בלוח זמנים קצר.

רכי ההווה מבלי להתפשר על המענה לצרכי הדורות על צ נהעוהוא פיתוח ה קיימות

הבאים. זהו פיתוח שיכול להמשך לאורך זמן רב, כיוון שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [5] 

הוא נשען. ניצול המשאבים נעשה באופן ובקצב המאפשר לתהליכים טבעיים, חברתיים 

המביאה בחשבון את  לותתנהוכלכליים להתחדש ולהתאזן. הבסיס לפיתוח מקיים הוא ה

 . יחסי הגומלין בין החברה, הכלכלה והסביבה

 העיקרון של שיתוף בעלי עניין 

תהליך הכנת תכניות המתאר הכוללנית למועצה יתאפיין במנגנונים שיבטיחו השתתפות 

של "בעלי עניין" הקשורים לאזור. התהליך משתף מגוון בעלי עניין: בעלי התפקידים 

גי משרדי ממשלה, נציגי רשויות גובלות וכד'. הדבר יבטיח בניית נצית, במועצה האזורי

 הסכמות רחבות בין בעלי עניין וגיוס בעלי העניין לתמיכה באישור התכנית וביישומה. 

 המנגנונים העיקריים לשיתוף בעלי עניין הם כדלקמן:

ת כניהת הקמת דף ייעודי לתוכנית בתוך האתר של המועצה האזורית, להפצת מידע על −

 וקבלת משוב באמצעות מיילים.

 דיונים עם נציגי הישובים. −

 60-דיונים מובנים של בעלי עניין מוגדרים: תהליך שיתוף מתמשך עם קבוצה של כ −

בעלי עניין שיכלול ניתוח של המצב הקיים, גיבוש חזון, פרוגרמה והתייחסות לחלופות 

 התכנון ולתכנית הסופית.

 את סיום של כל שלב בתכנית.  לקרמו יתקיישדיוני ועדת ההיגוי  −

 תלווה באופן רצוף את קידום התכנית.שדיוני ועדת העבודה לתכנית  −

 

 המימד האנליטי של התהליך

צוות התכנית יערוך עבודות אנליטיות כדי לבסס את התיאור ואת הניתוח של המצב 

פויים מי רוךהקיים, החזון, חלופות לתכנון והחלופה הנבחרת. לצורך העניין הצוות יע

אנליטיים של הנושאים השונים, על בסיס מידע שתספק המועצה האזורית ומקורות 

 רשמיים אחרים ונגישים )כגון: הלמ"ס, נתוני משרדי הממשלה וכד'(. 

 בכלים הבאים: בין היתר, ישתמש הצוות בעבודתו

 ( SWOTניתוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים )

ויות ואיומים מאפשר למפות בצורה שיטתית ובהירה את דמנהז ניתוח חוזקות, חולשות,

מצב המועצה ביחס לכל אחד מהנושאים המרכיבים את חיי המועצה הרלוונטיים לתכנית 

 המתאר הכוללנית. 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [6] 

 חלופות חזון

פריסת מרחב האפשרויות לתכנון ע"י ניסוח חלופות חזון, המתבסס בין היתר על פיתוח 

טים שונים של העתיד הרצוי. על בסיס התסריטים היבס ל( ביחscenariosתסריטים )

 השונים ניתן לבנות חלופות לחזון ולבחור מתוכם את המרכיבים של החזון המוסכם. 

 לכל אחת מהחלופות יצורף ניתוח כלכלי, חברתי וסביבתי במטרה לסייע בבחירת החלופה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [7] 

 פירוט פעולות התכנית  .3

זרימה של מהלך העבודה. בעמודה משמאל, בגוון תכלת, מופיעות פעולות ים תרשלהלן 

 צוות התכנון. בעמודה מימין, בגוון ירוק, מופיעות הפעולות של שיתוף בעלי העניין.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [8] 

 ניתוח מצב קיים -שלב א' 

 

 מפגשים עם הנהלת המועצה 

כנית ואת הת נותראשי הצוות ערכו מפגשים עם הנהלת המועצה על מנת להציג את עקרו

בין המועצה לצוות  יםתהליכי התכנון, לתאם ציפיות ולהגדיר עקרונות עבודה משותפ

 התכנון.

 זיהוי בעלי עניין 

י עניין רלוונטיים לתהליכי השיתוף. בעלי ה גיבשו רשימת בעלועצכנית ונציגי המצוות הת

 תכניתה רךואעניין אלה כוללים שני נציגים מכל יישוב שישתתפו בארבע סדנאות ל

 

 סדנא לניתוח מצב קיים

  איש. 60-שני נציגים מכל ישוב, סך הכל כבסדנא השתתפו 

)ניתוח חוזקות,  SWOTניתוח  המשתתפים חולקו לשתי קבוצות, שבכל אחת מהן נערך

חולשות, הזדמנויות ואיומים( ביחס לפיתוח המועצה. הסדנא הייתה מובנית, בהנחיית 

, המעניקה מרחב לכל (Metaplan)מוש בשיטת "מטפלן" שיך ותמנחה מתוך צוות התכנית ו

 משתתף להביע את תפישתו האישית. 

סיכום הסדנא הופץ בתפוצה רחבה, לרבות בדף ייעודי לתוכנית שבאתר האינטרנט של 

 המועצה.

 ניתן לעיין בסכום הסדנא בפרק הנספחים.

 

 איסוף נתונים

צוות התכנון התמקד בעת ניתוח המצב הקיים בסוגיות העיקריות שעלו מן הסדנאות. 

ונה מלאה ורחבה, נוספו סוגיות נוספות שעלו מניתוחים של נתוני בסיס להשלמת תמ

 נוספים שנאספו במהלך העבודה.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [9] 

 מסמך ניתוח מצב קיים

שעומדים בפני  מסמך ניתוח המצב הקיים המונח לפניכם, מתאר את הסוגיות והאתגרים

המועצה ביחס לפיתוחה. המסמך כולל ניתוחים כמותיים ואיכותיים ותיאור של החוזקות, 

החולשות, ההזדמנויות והאיומים כפי שהם נתפשים על ידי משתתפי הסדנאות והצוות 

 המקצועי. המסמך כולל ניתוח של המועצה בכללותה וניתוח פרטני של כל ישוב.

 

 רוגרמה עקרוניתגיבוש חזון ופ –שלב ב' 

 

 סדנת חזון ופרוגרמה 

צוות התכנית יערוך סדנא בהשתתפות קבוצת בעלי העניין. במהלך הסדנא המשתתפים 

 יקבעו את מטרות המועצה. 

 

 גיבוש חזון

צוות התכנית יגבש מספר חלופות חזון למועצה, על בסיס המטרות שיעלו בסדנא 

תוח חוזקות, חולשות, הזדמנויות ואיומים והחומרים משלב ניתוח המצב הקיים, בין היתר ני

 שנערך על ידי בעלי העניין והמסקנות שעולות מעבודות הניתוח. 

התייחסות של ועדת ההיגוי, צוות התכנית יגבש הצעה לחזון מוסכם. חזון זה הלאחר קבלת 

מחלופות החזון שגובשו תחילה או חלופה חדשה הכוללת  תיכול להתבסס על אח

 ופות שונות. ההצעה תכלול מטרות ויעדים למועצה. לתסריטים מתוך ח

 גיבוש פרוגרמה עקרונית

צוות התכנית יגבש הצעה לפרוגרמה עקרונית לכל אחד מתחומי התכנית והגדרת 

השטחים הנדרשים לו תוך בחינת קיבולת אוכלוסייה, שטחים חקלאיים, תעסוקה, שרותי 

 ם פתוחים.יציבור, תנועה, תחבורה ושטחים ציבורי



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [10] 

 

 מסמך חזון, מטרות ויעדים ופרוגרמה רעיונית

 ועדת ההיגוי לאישורה. וההצעה לחזון ולפרוגרמה העקרונית תובא ל

ייעודי לתוכנית הלאחר אישורה, ניתן יהיה להפיץ את המסמך בתפוצה רחבה, כולל בדף 

 שיפתח באתר האינטרנט של המועצה.

 

 הכנת חלופות תכנוניות ובחירת חלופה -שלב ג' 

 חלופות תכנוניות יבושג

צוות התכנית יגבש מספר חלופות תכנוניות על בסיס ניתוח המצב הקיים, חזון המועצה 

 והפרוגרמה. החלופות יכללו התייחסות כלל מועצתית. 

בלבד, קרי: ערכים שונים של  פרוגרמתיתברמת הישוב הבודד, "חלופות תכנון" יהיו ברמה 

פות יכולות לסמן שטחים המיועדים להרחבה  החלו עודי קרקע. בנוסף,ישטחי בניה או י

 עתידית. 

 

 סדנת הערכת חלופות תכנון 

צוות התכנון יערוך דיון בחלופות התכנון הכלל מועצתיות בפני קבוצת בעלי העניין. יתקיים 

דיון מובנה בחלופות בהנחיית חברי צוות התכנית. המשתתפים יתבקשו להתייחס 

 חלופה בכללותה.פה ולמרכיביה השונים של כל חלו

 ישוביות ברמת ועדת העבודה. יצוות התכנון יערוך דיון בחלופות התכנון ה

 

 בחירת חלופת תכנון

צוות התכנית יציע חלופה מועצתית מועדפת הכוללת בקרה בדבר הימצאות המרכיבים 

 העיקריים של הפרוגרמה המועדפת בגוף התכנית.

 גוי לאישור. ת ההיתובא לוועד נבחרתמועצתית ההצעה לחלופה 

כנית ייעודי לתהלאחר אישורה, חלופת התכנון הנבחרת תופץ בתפוצה רחבה, כולל בדף 

 באתר האינטרנט של המועצה.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [11] 

 עיבוד חלופה נבחרת -שלב ד' 

 עיבוד חלופה נבחרת 

 

 צוות התכנית יעבד את החלופה הנבחרת הכלל מועצתית והחלופה הנבחרת לכל ישוב.

 

 ה הנבחרת החלופסדנת משוב לעיבוד 

צוות התכנון יערוך סדנא להערכת החלופה הנבחרת הכלל מועצתית. החלופה תובאו לדיון 

 בפני קבוצת בעלי העניין. 

ברמת הישוב הבודד, "החלופה הנבחרת" של כל ישוב תוצג ב"כרטיס הישוב". הדיון 

 בחלופה הנבחרת של כל יישוב יהיה באמצעות נציגי המועצה.

 

 הנבחרת  חלופהאישור עיבוד ה

צוות התכנית יעבד את החלופה הנבחרת בהתייחס למשוב על החלופה. עיבוד החלופה 

 ועדת ההיגוי לאישור. והנבחרת יובא ל

לאחר אישורה, ניתן יהיה להפיץ את עיבוד החלופה הנבחרת בתפוצה רחבה, כולל בדף 

 כנית שבאתר האינטרנט של המועצה.ייעודי לתה

     מקומית הם סופיים והגשתם לוועדה מסמכי גיבוש טיוטת -שלב ה' 

 מחוזיתהו

 פרסום הודעה על הפקדת תכנית -שלב ו' 

 פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית -שלב ז' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [12] 

 

  תקציר דוח מצב קיים (1

 ציר פרק תולדות המועצהתק (1.1

שמה נגזר מהאתר הארכאולוגי החשוב ו בקיבוץ נען 1949גזר נוסדה בשנת  המועצה האזורית

 .בישוב בית חשמונאישוכן בניין המועצה  80-החל משנות ה שבתחומה, תל גזר.

 4ערים,  4  ןמתוכ תרשויו 11והיא גובלת עם  אלף דונם 130על פני שטח של  המועצה משתרעת

 מועצות מקומיות 3-ו  מועצות אזוריות

 ישובים קהילתיים. 5-קיבוצים ו 5מושבים,  15ישובים:  25במועצה 

בית עוזיאל, גני יוחנן, יד רמב"ם, יציץ, ישרש, כפר ביל"ו, כפר בן נון, כפר שמואל, מצליח,  מושבים:

 .רמשמר איילון, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, רמות מאי

 גזר, חולדה, נען, נצר סירני, שעלבים. קיבוצים:

 בית חשמונאי, גני הדר, משמר דוד, נוף איילון, כרמי יוסף. :םישובים קהילתיי

 

 תקציר פרק חברה (1.2

ממאזני הגירה חיוביים שמביאים  יםהשתנות הנובעתהליכי  וזאת לצד גדלהאוכלוסיית המועצה 

 לתהליכי תחלופה גבוהים.  בין היתר

שהם  –הם תושבים חדשים מתושבי המועצה  15,000-כ -גדולה מאד באוכלוסייה  תחלופה קיימת

תושבים מראה על רמת ביקוש גבוהה  2,600-מאזן ההגירה החיובי של כ מהאוכלוסייה. 60%-כ

 30-64מאד למועצה. מאזן ההגירה הוא בעיקר של משפחות צעירות של הורים לילדים בגילאי 

  .0-14לצד ילדים בגילאי 

גידול ל עיקריתהתרומה הה יותר. גבו כלכלי-סוציו עמדמ בעלתועירה יותר, האוכלוסייה הופכת צ

מספר  קטןיישובים בהם ד לצהמשמעותית של חלק מהיישובים, זאת  בע מהרחבתםבמועצה נו

 .יםושבהת

 ההופכים ליותרשינוי במבנה החברתי של הישובים, ע"פ שיתוף הציבור התושבים מדווחים שיש 

 ,הגבוה מגדיר סוג קליטה של משפחות לקנייה והשכרה יוקר הדיורבתוכם. ומגוונים  יםבדלני

 תהליך שאינו מאוזן בגלל חוסר האפשרות לקלוט את הצעירים והבנים. 

האוכלוסייה ויישוביה הטרוגניים מאד בפרמטרים רבים כגון: גודל היישוב, הסיווג שלו, המוצא 

ועוד. גלעין תכונות זה,  בב, מיקומו במרחנה היישומיישבת, מבה, התנועה תושביםההמקורי של 

יכולותיהם  חוסר בנוסף לחוסר קישוריות בין היישובים והמרחק ביניהם, מתרחב עוד יותר בגלל

 ומגדילה עוד יותר את ההטרוגניות בתוך היישובים וביניהם.אוכלוסייה חדשה השונות לקלוט 

לויות, תרבות הפנאי בת לחינוך, נוער, קשישים, ובעלי מוגבהמועצה ואיכויותיה מהווים אבן שוא



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [13] 

רק הגדילה את הדרישה  -האוכלוסייה החדשה לא שינתה צרכים וטעמים שהיו גבוהים  והנופש.

יום חללים רבים הבגלל גידול באוכלוסייה. מערך המתקנים הקיים לא מספק ונדרשים כבר 

 נוספים.

המועצה:  רטגי של המועצה ומאיכויות הניהול שלטהסיבה העיקרית לכך נובעת מהמיקום האס

מיקום ואופי האזור כחוזקה המרכזית של מקום מחייתם. איכות ניהול המועצה באה לביטוי 

בשירותיה השונים כמו במערכת החינוך שהיא איכותית ומגוונת, תנועות הנוער והטיפול בנוער 

 . הבכלל, הדאגה לקשישים, ושמירת הביטחון של תושבי המועצ

הכיוונים: מצד אחד פוטנציאל אוכלוסייה גדול לצורך  2-ת לבאזור משחקקרבה לישובים גדולים ה

אספקת שירותים בכל התחומים כולל תרבות, מסחר, נופש, ואפשרות להקמת מוסד להשכלה 

מאפשרים גם לתושבי ה ,י תעסוקה גדולים, מרכזי תרבות ועודוקדמצד שני קרבה למה. גבוה

 ליטה.ולהפוך את המועצה אטרקטיבית לק מהם תהמועצה ליהנו

קליטה ליישובי המועצה בגלל הלאובדן השליטה על חשש אמיתי בקרב התושבים בצד הקליטה יש 

 הביקוש הגבוה, זמינות קרקעות פרטיות בתוך היישובים ובהיעדר מנגנוני סינון מספיקים. 

ושבי תי והקהילתי של תרחיזוק החוסן החבהמטרה העיקרית בתחום החברתי היא על כן, 

חיזוק וגיוון ההון האנושי , גידול דמוגרפי מאוזןטרה זו הם: היעדים הנגזרים ממ ישוביה.המועצה וי

הגדלת החוסן החברתי בתוך ו מתן שירותים איכותיים לכל האוכלוסיות, של היישובים והמועצה

 .היישובים וביניהם

  

 תקציר פרק כלכלה (1.3

 היבט הכלכליבמרחב המועצה האזורית גזר, 

 התושבים והשתכרות:אוכלוסייה, תעסוקת 

 סך המועסקים מקרב תושבי המרחבאלף תושבים.  28 -מתגוררים כהאזורית גזר במרחב המועצה 

יוממים למקומות עבודה אלף  7.7 -ו עצמומועסקים במרחב אלף  6.8-בהם כאלף.  14.5 -הוא כ

ביקוש ער בשוק רחב היא גבוהה ויש להם ממחוץ למרחב.  רמת ההשכלה והמיומנות של תושבי ה

על רקע זה, רמת ההשתכרות במרחב גזר נופלת אך במעט מזו  העבודה המטרופוליני הסמוך.

השוררת במודיעין ונס ציונה, השכנות, ועולה במקצת על רחובות, ובמידה נכרת על ראשל"צ, 

 ורמלה.

 תעסוקה במרחב המועצה האזורית גזר:

כרמי יין , לרבות מגוון פעילויותמקיפה  החקלאות במרחב גזר, – תחקלאות ותעסוקה חקלאי

תפקיד מרכזי החקלאות ממלאת ככזו   .יקבי בוטיק 10 -כו–ליקב מסחרי גדול המספקים זני איכות 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [14] 

 מטרופולין המרכז.   במרחבואטרקטיבית  ירוקהבהווי סביבה 

 ים בלבד.קאולם, סדר הגודל של חקלאות זו במונחי תעסוקה הוא כאלף מועס

חקלאית במרחב גזר, בענפי ייצור ושירותים -סך התעסוקה הלא –לאית חק-תעסוקה לא

אלפי מועסקים.  סך התעסוקה  6.1 -שתוצריהם נסחרים ברמה הארצית והבינלאומית נושק ל

 אלפי מועסקים.    4.1-חקלאית בענפי שירות צמודי אוכלוסייה, כגון חינוך, הוא כ-הלא

 6.8אלף, בהם, כאמור  11.2=1.0+6.1+4.1וא: סך התעסוקה במרחב ה – בסה"כ תעסוקה במרח

 אלף שאינם תושבים. 4.4 -אלף שהם תושבי המרחב ו

 המשק המוניציפאלי:

תקציב רגיל מאוזן, מבלי שנשענו על  2016 -המועצה האזורית גזר היא אחת הבודדות אשר קיימו ב

רותים )תקציב המועצה אות נמוכה יחסית על שיצמענק כללי ומלוות לאיזון.  האיזון משקף רמת הו

איננו מקור המימון הציבורי של מקצת שירותי החינוך במרחב(; וכן: הכנסות גבוהות מן הרגיל 

 מארנונה שלא למגורים, והוצאות מימון ושירות חוב נמוכות מן הרגיל.    

 

 תקציר פרק תיירות (1.4

בתווך בין האזור ליבה של מדינת ישראל, ההמועצה האזורית גזר ממוקמת בצפון השפלה, באזור 

אביב לזה של ירושלים, ומדרום למודיעין. שטחה של המועצה האזורית גזר -המטרופוליני של תל

שטחים פתוחים נרחבים, חלקם הגדול שטחים חקלאיים של כרמים , מאופיין במגוון נופי ייחודי

האזור  כוח המשיכה של את עיקר מהוויםו ומטעים, ההופכים נדירים יותר ויותר במרכז הארץ

לתיירות. בנוסף למצע זה, מגוון נכסים טבעיים והיסטוריים, אשר בתשומת לב נאותה ובטיפול ראוי 

יוכלו להפוך למשאבים תרבותיים, כלכליים וסביבתיים, שיש בהם כדי לתרום לרווחת התושבים 

וך קיימא במרחב גזר, ת-בת והמבקרים באזור. המטרה העיקרית הינה להביא לפיתוח של תיירות

 מימוש הפוטנציאל הקיים ושמירה על משאבי הטבע, הסביבה, החקלאות והתרבות.

יוזמות ביישובים, כשליש מהן הינם אתרי תיירות חקלאית  75 -ההיצע התיירותי מבוסס על כ

ים של למפעי 8והיצע גדול של סדנאות אומן וגלריות. היקף האכסון התיירותי הינו מזערי וכולל כ 

רוח.  תיירות האופניים הינה חוזקה של המועצה האזורית גזר יחדרי א 35 -כצימרים עם סך של 

ומושכת היקף גדול של רוכבי שטח ורוכבי כביש. לאחרונה  ענפהמבוססת על תשתית שבילים ה

 אף אושרה תכנית למלון אופניים במשמר דוד. 

 מנגד, ישנם אתגרים בפיתוח התיירות במרחב: 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [15] 

 השטח הפתוח.רציות ה"מבתרות" את ות איתשת •

 קונפליקט פוטנציאלי בין חיי הכפר והחקלאות לבין תיירות •

 מכלול קשיים סטטוטוריים וקנייניים בפיתוח תיירות במחוז מרכז •

 אתגר שימור החקלאות והנוף בעזרת תיירות •

 מקור של התיירותהקרבה לשווקי  •

 סוגיות עיקריות לתכנון:

יירות חקלאית, תעשיה חקלאית זעירה, תיירות )ת ת לפיתוח עסקי תיירותיהגדרת מדיניות תכנונ

כפרית והסעדה( ביישובים, בשטחים גובלים )חקלאיים ואחרים(, במבנים חקלאיים ובמבנים 

 .לשימור

פרוגרמה לאכסון תיירותי במועצה האזורית סוג האכסון, היקף, פרישה מרחבית ואמצעים לפתרון 

 .אכסון תיירותילהקונפליקטים הנוגעים 

רצף וקישוריות בתמות תיירותיות )למשל חיבור בין אתרי מורשת( ובשבילים  –רחבית התייחסות מ

 )הליכה, אופניים( הן בתוך המועצה והן בין המועצה למרחבים גובלים

 חיזוק החקלאות בעזרת תיירות חקלאית.

 

 תקציר פרק שטחים בנויים (1.5

יישוביה. חלקם, כמו  ת המבנה החברתי והכלכלי שלאהמבנה הפיזי של יישובי המועצה מבטא 

הקיבוצים והמושבים, נוצרו כחברות ייחודיות מבחינה חברתית וכלכלית, ששאפו לתת בתוך 

יצירת מבנה הישוב הן את אמצעי ייצור והן את מירב השירותים הדרושים לכל חבר. הדבר הביא ל

שפיעים גם ליים שעוברים ישובים אלו מכאלה. השינויים החברתיים והכלפיזי שהתאים לשאיפות 

 . שלהם על המבנה הפיזי

התושבים מלכתחילה לא  בהישובים הקהילתיים, שנוסדו יותר מאוחר, הם "יישובי שינה", בהם רו

 בישוב אלה יוממים, רובם למרכז המטרופולין.  ובדיםע

ו תשתיות בנויות דבנוסף בצפון המועצה ממוקם אזור תעסוקה משותף עם הרשויות השכנות ולצי

 רבות.



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [16] 

חלות מגבלות רבות על מרבית שטח המועצה נמצא במרקם שמור משולב וינה סטטוטורית, מבח

ת מגרשים, שימושים פיתוח הישובים בתחום המועצה, כגון מספר יחידות הדיור המותר, חלוק

ענה לצרכים החברתיים במתן מ לעתים קושי קייםוצאה ממגבלות אלה, כתמותרים וכד'. 

 .הישובים והמועצה הכלכליים המשתנים של תושביו

 תקציר פרק נוף (1.6

מועצה אזורית גזר מתאפיינת במבנה מורפולוגי מתון של גבעות רחבות, היוצרות מרחב נופי פתוח 

של חקלאות והתיישבות כפרית. תל גזר, שנמצא בדרום המועצה,  מהווה מרכיב בולט בנוף ובעל 

חולקת לשני אגני ניקוז: נחל בותית ותיירותית. המועצה מרחשיבות רבה מבחינה היסטורית, ת

מזרח המועצה אל נחל הירקון, ונחל שורק המנקז את דרום מערבה אל הים -איילון המנקז את צפון

 התיכון.

בשטח המועצה מספר שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יער המוגנים בתכניות: גן לאומי תל גזר; 

-שמורת טבע עינות גיבתון; שמורת טבע מצליח; שמורת טבע מערת איילון; יער חולדה; יער גזר

 .נחשון; יערות שעלבים

 

 תקציר פרק אקולוגיה (1.7

 :רציות ראשיותבתחום המועצה מתקיימות  שלוש מערכות אקולוגיות א

 מזרחיאזור –. חורש בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הררים 1

 מרכזי אזור  –. עמקים אלוביאלים באקלים ים תיכוני 2

 אזור מערבי  – . קרקעות קלות כורכר בשרון ובמישור החוף3

ועים, נט בתי גידול  טבעיים כוללים: בתות בני שיח, בתות עשבוניות, שיחיות, יערות פתוחים, יערות

מיני  54משטח המועצה. בתחום המועצה תועדו:  13% -בריכות חורף, מאגרים ונחלים ותופסים כ

מיני  15חיים בסיכון ו -מיני דו 4מיני זוחלים בסיכון,  2מיני יונקים בסיכון,  2 צמחים ייחודיים

 עופות בסיכון.

 עיקריים: אקולוגים בתחום המועצה עוברים שני מסדרונות

צפון לדרום לאורך חלקה המזרחי של המועצה. מסדרון המשכי לציר הגבעות העובר ן מ. מסדרו1

 לאורך מזרח מישור החוף ומהווה את שיפולי גבעות שומרון ויהודה.

. מסדרון ממזרח למערב העובר בחלקה הדרומי של המועצה לאורך נחל שורק ומקשר את אזור 2

 ההר עם מישור החוף.

 בהםו ם עליהם נשענת המערכת האקולוגיתיישה עוגנים אקולוגיחמ בתחום המועצה ניתן לזהות

 מייצגים את בתי הגידול השונים:הם , מתרכזים ערכי הטבע

 . אזור בתות מודיעין וציר הגבעות המזרחי1



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [17] 

 . אזור תל גזר ומורדות ההר2

 . אזורי יער חולדה ומשמר דוד3

 הקלות לקרקעות העמקיםקעות . אזורים לחים )עינות גבתון( לאורך קו המגע בין הקר4

 . מוקדים נקודתיים של צמחיית חמרה וקרקעות קלות5

חשיבות ברמה הארצית והמקומית. הגנה  ,לבתי הגידול הללו והמערכות האקולוגיות בתחומן

חלק מהשטחים. בתי הגידול של הקרקעות הקלות הנם הפגועים  עבור רק סטטוטורית קיימת

ם לבתי גידול רגישים מצריכה פיתוח זהיר תוך בחינת כיווני ישובירבתם של הוהמאוימים ביותר. ק

הפיתוח הרצויים לצורך מניעת פגיעה במערכות האקולוגיות והמשך תפקודם של המסדרונות 

 האקולוגים. 

 

 תקציר פרק איכות סביבה (1.8

 

זור נמצאים ביעוד מרקם שמור משולב הגובל ברצפים העירוניים של אמרבית שטחי המועצה 

ז. בתחום התכנית אזורים בעלי רגישות סביבתית גבוהה, וכן מסדרונות אקולוגיים ) על פי המרכ

(. עיקר השטח מאופיין בנוף פתוח של שטחים חקלאיים, מוברים וטבעיים.  בשטחים 1/35תמ"א 

הללו עוברים אפיקי זרימה בשני אגנים: איילון ושורק. משאבי טבע ונוף תרבות מוגנים בחלקם 

 רות שמורות טבע, גנים לאומיים וערוצי נחלים.תחומי יעב

 -ומסילת לוד 6דרום. ציר זה כולל את כביש  -תשתיות ארציות חוצות את תחום התכנון בכיוון צפון

באר שבע, מסדרון חשמל ורצועה לתכנון קו גז.  הציר קוטע את רציפות השטחים הפתוחים אך 

ק של תשתיות אלה משימושים רגישים. בשל המרחפוטנציאל המפגעים הסביבתיים שלו נמוך 

המקורות העיקריים בעלי פוטנציאל לזיהום אויר וזיהום קרקע ונחלים מרוכזים ב"משולש 

התשתיות" )רג"מ( בחלקו הצפוני של תחום התכנון וכוללים את מחצבת ומפעלי בטון נשר, תחנת 

תדלוק. מוקדי תעשיה אלה  ה ותחנותהכוח גזר ומתקו טיפול השפכים איילון, וריכוז מפעלי תעשיי

 מרוחקים מישובים, מליבת המועצה ומשטחים פתוחים רגישים.

ברחבי המועצה מערך תחבורתי מפותח היוצר נגישות טובה מצד אחד אך בעל פוטנציאל למטרדי 

בין  44חוצה, כאמור, את שטח התכנית ממחלף נשר דרומה וכן כביש  6רעש ואיכות אויר. כביש 

חולפים בגבולות התכנית ממזרח מדרום  40וכביש  3ודרך  1ן. כביש מספר ומת נחשורמלה לצ

וממערב בהתאמה הכבישים המהווים מקור השפעות רעש ומזהמים לישובים סמוכים הם בעיקר 

 .431, 40כביש 

תנועת הרכבות מתקיימת הן בשעות היום והן בשעות הלילה לרבות תנועת מטענים ואף צפויה 

המסילות ובכלל זה מסילת עוקף לוד, בחלק הצפוני של תחום התכנית.  חבת מערךלגדול עם הר

בנוסף, מתוכנן מסוף רכבות )דיפו( ומרכז תחבורתי ברג"מ. יחד עם זאת, הזיהום מרכבות צפוי 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [18] 

 להצטמצם עם המעבר לחישמול הרכבות. 

רש שהישובים י נמצאים הגבלות בניה מנתב"ג חלות על השטח הצפון מערבי של התכנית, שבו

השטח נמצא גם בתחום ציפורים ב'. בנוסף חלות הגבלות תחום רעש )תח"ר( מבסיס  ,ונצר סירני

המושבים סתריה שוליים המערביים של תחומי המועצה סביב בהתעופה תל נוף  בחלקה הדרומי ו

 וכפר בילו ועד נצר חזני ויסודות. 

וז המרכז. אתר זה נמצא חבסמוך לקיבוץ נען קיים מרכז מחזור לפסולת יבשה המשמש את מ

ואיסוף פסולת ביתית למחזור. מדרום למושב  בשטחי מחצבת נען. במועצה קיים גם מערך הפרדה

סתריה ממוקמת חוות מיכלי דלק באחזקת תש"ן. בתחומי התכנית גם מתקנים צבאיים בעלי 

 פוטנציאל זיהום קרקע.

ן, פרדסים, ירקות לסוגיהם, חממות שמבתחום המועצה  מגדלים גפנים למאכל וליין, כרמי זיתים ל

 הנלווה לעיתים לענפים אלה.במקביל גדל הפיתוח התיירותי  ,פרחים, לולים, רפתות ועוד

דונם פרדסים,  3300אלף דונם. מתוכם  74.3השטחים החקלאיים המעובדים מתפרשים על פני  

ים בממשק ובדגד"ש. מרבית השטחים החקלאיים מע 35,800דונם מטעים אחרים,  14,300

אינטנסיבי הכולל עיבודי קרקע, הדברה  )קרקעית ואווירית(  והשקייה תוך שימוש נרחב במי 

קולחין. מאגרי מים הן  לתפישת מי שיטפונות והן למי קולחין נמצאים בארבעה מוקדים: משולש 

 התשתיות, בסמוך למט"ש איילון , בסמוך למושב יסודות, מאגר נען ומאגרי לטרון.

 

תכנית אב לפיתוח בר קיימא. תכנית המתאר הכוללנית  2012האזורית גזר נערכה ב צה במוע

בתכנית זו בהיבטים של חקלאות בת  תתבסס על התשתיות הקיימות ועל המדיניות שהותוותה

קיימא ובנייה ירוקה  תוך שמירה על הצביון הכפרי. התכנית תאפשר הרחבת השימוש במים 

ית )ממקורות גז, פסולת ומקורות בלתי מתכלים( ושיפור המערך נרגטמושבים, העמקת התייעלות א

 התחבורתי תוך צמצום מטרדי רעש ואיכות אויר ושמירת השטחים הפתוחים ומשאבי הטבע.

 

 תקציר פרק מים ביוב ניקוז (1.9

 ממקורות, למעט נצר סירני. םהמועצה ה ימי השתייה של יישוב

שפכי המועצה נסנקים למט"ש איילון. שטח כאשר  2017 תכנית אב לביוב משנתקיימת מועצה ב

גני ניקוז ראשיים, נחל איילון ונחל שורק. קו פרשת המים בין אגנים אלו המועצה נחלק לשני א

 משמש כגבול בין רשות הניקוז ירקון איילון ורשות הניקוז שורק לכיש.

ילון, גזר, ת הנחלים אימטר מגדו 100ישנה מגבלת שימוש למרחק של  3ב / /34בהתאם לתמ"א 

משני, השלושה,  2, גזר 2מטר בנחלים ענבה, נשר, עזריה, גזר  50נחשון ושורק.  ומגבלות של 

 עקרון, שחם ותעלת מצליח.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [19] 

 תקציר פרק חשמל (1.10

מתואמים ומסומנים במסגרת תכניות מתאר  400kV הפרוזדורים הנדרשים לרשתות מתח על 

 ארציות. 

 י הוועדה המחוזית לתכנון ובניה. "ן ניתנים עהיתרים לפרוזדורי מתח עליו

 .י הוועדה המקומית"יתר הפרוזדורים למתח גבוה ומתח נמוך מאושרים ע

 .תחמ"ש "סתריה"וג "גזר" באזור רג"ם "תחמ קיים:

 

 תקציר פרק תנועה (1.11

ם סביב המרחב העירוני וגובלים בערים רחובות, נס ציונה ירוזפשובי המועצה האזורית גזר יי

פוצלים ע"י כבישים ארציים, מסילות רכבת, נחלים ותשתיות ארציות אחרות. מהישובים . ורמלה

הנגישות למוקדי תעסוקה שעיקרם במטרופולין ת"א, ברחובות ובירושלים, ברובה נסמכת היום על 

 רכב פרטי. התחבורה הציבורית אינה מספקת בלשון המעטה והנגישות בין הישובים מורכבת. 

כלי רכב פרטיים. סך  9,652כלי רכב מנועיים, ומתוכם  11,718  האזורית גזר לתושבי המועצה

 איש. 26,000התושבים במועצה 

נפש. רמה זו גבוהה הן לממוצע הארצי  1000כלי רכב ל 340 –רמת המינוע של התושבים במועצה

 מהיוממים מגיעים למקום העבודה ברכב פרטי. 85%כאשר כ

י כמות תאונות הדרכים בכבישים בתחום יקה, מראים כנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסט

. שיעור תאונות הדרכים עם 2015תאונות עם נפגעים בשנת  6המועצה נמוך יחסית. נרשמו 

 .0.5 –כלי רכב היה  1000. שיעור התאונות עם נפגעים ל0.2 –תושבים היה  1000נפגעים ל

ניתן  2040דכן לשנת תל אביב המעומתוך התחזיות שנערכו ע"י חברת נתיבי איילון ע"פ מודל 

לראות כי גם עם תוספת נתיבים בכבישים המהירים והפרבריים, תרד רמת השירות בכבישים אלו 

בצורה משמעותית . היוממים ישהו יותר שעות בפקקים. הפתרון היחיד למצב זה, הוא פיתוח 

רכבת יות לתחנות האמצעי התחבורה הציבורית, הקמת תחנות הרכבת המתוכננות והוספת חיבור

וקישוריות בין אמצעי התחבורה, בין השאר, הקמת מערכת שבילי אופניים עבור היוממים שתגיע 

 גם לתחנות הרכבת וגם למרכזי תעסוקה הקרובים.

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [20] 

 
תולדות המועצה – 2פרק   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [21] 

 :רקע

בקיבוץ נען. שמה נגזר מהאתר הארכאולוגי החשוב  1949המועצה האזורית גזר נוסדה בשנת 

 שבתחומה, תל גזר. 

סמל המועצה בנוי משרטוט תל גזר ובתחתית הסמל איור של כד המסמל את העתיקות שנמצאו 

 ל.תב

 

 

 

 

 .ב בית חשמונאיבישו בית המועצהשכן בניין המועצה בקיבוץ נען ומאז שוכן  80-עד שנות ה
 . רשויות 11והיא גובלת עם  אלף דונם 113על פני שטח של  המועצה משתרעת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ת וצמוע 4מכבים רעות, רמלה, נס ציונה ורחובות( -ןערים )מודיעי 4מתוך הרשויות הגובלות ישנם 
)מ.מ עצות מקומיות מו 3-, מ.א ברנר, מ.א נחל שורק, מ.א מטה יהודה( וןחבל מודיעי אזוריות )מ.א

רשויות גובלות– 2.1איור   



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [22] 

 .באר יעקב, מ.מ מזכרת בתיה ומ.מ קרית עקרון(

 הלן פירוט גבולותיה:ל

, נס )מ.מ( , באר יעקב)ע( , רמלה)מ.א( ןמודיעי, חבל )ע( רעות-מכבים-ןמודיעי :בצפון המועצה

 .)ע( ציונה

 נס ציונה )ע(, רחובות )ע(, קרית עקרון )מ.מ(. ב המועצה:רעבמ

חל שורק )מ.א(, מזכרת בתיה )מ.מ(, ברנר )מ.א(, קריית מ.א(, נהודה )מטה י :בדרום המועצה

 עקרון )מ.מ(.

 רעות )ע(, מטה יהודה )מ.א(.-מכבים-ןמודיעי :המועצהבמזרח 

 

 .ם קהילתייםיבויש 5-ו 5קיבוצים  5מושבים,  15ישובים:  25במועצה  

 להלן הפירוט: 

ביל"ו, כפר בן נון, כפר שמואל, מצליח,  ב"ם, יציץ, ישרש, כפרבית עוזיאל, גני יוחנן, יד רמ מושבים:

 משמר איילון, סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, רמות מאיר.

 גזר, חולדה, נען, נצר סירני, שעלבים. קיבוצים:

 יילון, כרמי יוסף.בית חשמונאי, גני הדר, משמר דוד, נוף א :םישובים קהילתיי

 

גבולות וסוגי ישובים – 2.2 איור  



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [23] 

 
 

 

 

חברה – 2פרק   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [24] 

 

                                                חברה ודמוגרפיה. 3

 פרופיל דמוגרפי

 גודל אוכלוסייה

. קצב הגידול 2016נפש בשנת  26,000-לכ 1961-נפש ב 8,000-אוכלוסיית מ.א. גזר גדלה מכ

שהוא מתחת לקצב גידול האוכלוסייה במועצות האזוריות  4.1%-אלה הגיע לכלאורך שנים 

 . ה( ונמוך מרוב המועצות במחוז המרכז באזור5.3%אל )בישר

 

גודל אוכלוסייה )אלפי נפש( וגידול שנתי ממוצע מ.א. גזר ומועצות אזוריות באזורה לאורך 

 השנים

 2016  2008  1995  1983  1972  1961 אוכלוסייה

 לדוגי

1961-

2016 

 9.49%  8.9  4.6  2.2  1.8  1.3  1.5 נחל שורק 

 4.74%  5.2  4.5  3.0  2.3  2.0  1.5 גדרות 

 4.53%  23.5  19.9  13.5  7.2  7.3  7.0 לב השרון 

 4.45%  23.2  18.7  12.2  9.1  7.5  7.0 חבל מודיעין 

 4.22%  14.7  12.0  8.6  6.9  6.2  4.6 עמק לוד 

 4.59%  14.9  12.5  7.2  5.5  4.7  4.4 חוף השרון 

 4.34%  31.9  23.5  15.6  10.2  11.1  9.8 דרום השרון 

 4.10%  26.0  20.7  15.3  8.9  7.9  8.3 גזר 

 3.76%  6.8  5.3  3.7  3.2  3.8  2.3 חבל יבנה 

 3.85%  6.0  4.8  3.7  2.6  1.9  2.0 גן רווה 

 2.90%  41.9  35.5  23.8  22.4  20.4  16.7 עמק חפר 

 0.13%  7.9  5.8  4.4  3.7  3.3  7.4 ברנר 

 5.53% 880.6 669.0 500.9 340.3 259.8  227.1 מועצות אזוריות 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

 הגידולשעיקר לאורך תקופה זו ובעיקר בין המפקדים השונים ניתן לראות  כשמתייחסים לגידול



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [25] 

למועצות ביחס הן בוה רגת גן מדומאז היא גדלה פחות יחסית אך עדיי, 1983-1995היה בשנים 

 . האזוריות בישראל והן ביחס למועצות באזורה

 גידול שנתי ממוצע מ.א. גזר ומועצות אזוריות באזורה לאורך תקופות עוקבות 

 מועצה

 גידול שנתי ממוצע בין השנים

1961-1972 1972-1983 1983-1995 1995-2008 2008-2016 

 11.68% 8.39% 1.85% 3.50% 1.21%- נחל שורק 

 4.53% 2.45% 1.58% 1.10% 5.04%- ברנר 

 4.47% 3.90% 4.41% 0.74%- 1.21% דרום השרון 

 3.54% 3.33% 1.30% 1.44%- 5.93% חבל יבנה 

 3.20% 2.71% 5.99% 1.15% 0.44%- גזר 

 3.13% 2.29% 3.53% 3.35% 0.45%- גן רווה 

 3.01% 4.10% 2.84% 1.94% 0.65% חבל מודיעין 

 2.81% 3.04% 2.05% 1.03% 3.16% עמק לוד 

 2.40% 5.66% 2.58% 1.55% 0.62% חוף השרון 

 2.26% 3.65% 7.29% 0.12%- 0.39% לב השרון 

 2.25% 3.78% 0.52% 0.89% 2.01% עמק חפר 

 1.94% 3.85% 2.54% 1.36% 3.03% גדרות 

 3.96% 2.58% 3.93% 2.82% 1.31% מועצות אזוריות 

 הקודםהלוח קור: מ

 

גודלה היחסי של מ.א. גזר קטן ביחס לגודל האוכלוסייה הכוללת של המועצות האזוריות למרות 

האזוריות מחוץ למחוז המרכז גדלות בקצב  מראה כי המועצותזה דבר  ,המשך גדילתה הנומינלית

 ר מאלה שבמרכז. גדול יות

האזוריות בישראל לאורך גודלן היחסי של מועצות אזוריות ביחס לאוכלוסיית המועצות 

 השנים

 2016  2008  1995  1983  1972  1961 מועצה

 1.0% 0.7% 0.4% 0.5% 0.5% 0.7% נחל שורק 

 0.6% 0.7% 0.6% 0.7% 0.8% 0.7% לב השרון 

 2.7% 3.0% 2.7% 2.1% 2.8% 3.1% חבל מודיעין 

 2.6% 2.8% 2.4% 2.7% 2.9% 3.1% דרום השרון 

 1.7% 1.8% 1.7% 2.0% 2.4% 2.0% גזר 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [26] 

 1.7% 1.9% 1.4% 1.6% 1.8% 1.9% עמק לוד 

 3.6% 3.5% 3.1% 3.0% 4.3% 4.3% חוף השרון 

 3.0% 3.1% 3.1% 2.6% 3.0% 3.7% גדרות 

 0.8% 0.8% 0.7% 0.9% 1.5% 1.0% חבל יבנה 

 0.7% 0.7% 0.7% 0.8% 0.7% 0.9% והגן רו 

 4.8% 5.3% 4.8% 6.6% 7.9% 7.4% עמק חפר 

 0.9% 0.9% 0.9% 1.1% 1.3% 3.3% ברנר 

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% מועצות אזוריות 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

ים עירוניים הממוקמים סביב מ.א. גזר ניתן אם מרחיבים את טווח הבדיקה וכוללים גם יישוב

ופן יחסי יותר מממוצע הגידול ביישובים העירוניים סביבה אך אבאות שבעשור האחרון גדלה גזר לר

מועצות כמו נחל שורק, מטה יהודה, חוף השרון, דרום  פחות מהמועצות האזוריות סביבה כאשר

 . השרון, וחבל יבנה גדלו הרבה יותר ממנה באופן יחסי

 

-2006באזורה ת רוגודל אוכלוסייה )אלפי נפש( וגידול שנתי ממוצע מ.א. גזר ורשויות נבח

2016 

 2016 2006 שם ישוב /מועצה

-2006גידול  

 שיעור גידול %  2016

 15.4% 5.4 8.9 3.5 נחל שורק

 5.6% 19.8 55.1 35.3 מטה יהודה

 5.2% 5.1 14.9 9.8 חוף השרון

 4.7% 10.2 31.9 21.7 דרום השרון

 4.5% 2.1 6.8 4.7 חבל יבנה

 3.0% 1.8 7.9 6.1 ברנר

 2.9% 3.3 14.7 11.4 עמק לוד

 2.9% 5.2 23.2 18.0 חבל מודיעין

 2.6% 5.3 26.0 20.7 גזר

 2.5% 8.4 41.9 33.5 עמק חפר

 2.4% 1.0 5.2 4.2 גדרות

 2.4% 4.5 23.5 19.0 לב השרון

 2.0% 1.0 6.0 5.0 גן רווה



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [27] 

 3.8% 73.1 266.0 192.9 זוריות ות אמועצ

 11.7% 11.0 20.4 9.4 באר יעקב

 5.5% 17.2 48.2 31.0 הונצינס 

 5.2% 4.6 13.4 8.8 מזכרת בתיה

 4.4% 27.5 90.0 62.5 מודיעין

 3.8% 12.2 44.1 31.9 יבנה 

 3.0% 31.2 135.7 104.5 רחובות

 1.7% 10.8 75.0 64.2 רמלה 

 1.1% 25.3 247.3 222.0 ראשון לציון

 1.0% 6.8 73.6 66.8 לוד

 0.9% 0.9 10.8 9.9 קריית עקרון

 2.4% 147.5 758.5 611.0 ישובים עירוניים

 2.7% 220.6 1,024.5 803.9 סה"כ

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

 מקורות גידול האוכלוסייה 

 נתוני ההגירה מורים על מספר דברים עיקריים: 

 סךמ 15,000-כ –מהאוכלוסייה  60%-לופה גדולה מאד בקרב האוכלוסייה המגיעה לכחת .1

 התושבים הקיימים הם אוכלוסייה חדשה יחסית.  26,000

 תושבים מראה על רמת ביקוש גבוהה מאד למועצה.  2,600-מאזן ההגירה החיובי של כ .2

לצד ילדים  30-64י מאזן ההגירה הוא בעיקר של משפחות צעירות של הורים לילדים בגילא .3

רים שעוזבים במסגרת תהליכים עיוצמתבגרים . במקביל יש יציאה גדולה מאד של 0-14בגילאי 

תיקים עם בתי אב צעירים יותר. לצד כל אלה יש ושל הקן המתרוקן לצד תחלופה של בתי אב ו

 ומעלה.  65גם תנועה ועזיבה של קשישים בגילאי 

קפיצות  לאורך השנים של העשור האחרון למעטקצב התחלופה וההגירה למועצה דומה  .4

 . 2012-2013יחסית גדולות בשנים 

 

 )%( 2006-2016מאפייני הגירה במועצה האזורית גזר בין 

הגור

 2006 ם

200

7 2008 

200

9 2010 

201

 סה"כ 2016 2015 2014 2013 2012 1

 נכנסים



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [28] 

 סה"כ

 

1,433  

 

1,28

7  

 

1,146  

 

1,43

2  

 

1,238  

1,24

2 

 

1,583  

 

1,961  

 

1,260  

 

1,128  

 

1,187  

 

14,897  

  7,493   587   587   638   975   797  627  608   724   579  657  714  גברים

  7,404   600   541   622   986   786  615  630   708   567  630  719  נשים

0-14  507  418  376   423   441  455  594   845   476   387   423   5,345  

15-

29  283  254  225   339   246  195  275   241   225   202   188   2,673  

30-

64  619  602  525   645   538  574  679   849   533   520   554   6,638  

65+  24  13  20   25   13  18  35   26   26   19   22   241  

 יוצאים

 950  962  סה"כ

 

1,016  

 

1,20

5  

 

1,130  

1,15

5 

 

1,271  

 

1,282  

 

1,231  

 

1,036  

 

1,040  

 

12,278  

  6,178   536   527   648   642   643  578  558   596   498  478  474  גברים

  6,100   504   509   583   640   628  577  572   609   518  472  488  נשים

0-14  304  256  315   418   348  398  404   439   401   303   336   3,922  

15-

29  285  297  291   286   321  279  337   280   291   286   268   3,221  

30-

64  363  382  390   480   441  459  501   537   505   413   404   4,875  

65+  10  15  20   21   20  19  29   26   34   34   32   260  

  מאזן

  2,619   147   92   29   679   312   87   108   227   130   337   471  סה"כ

  1,315   51   60   10-   333   154   49   50   128   81   179   240  גברים

  1,304   96   32   39   346   158   38   58   99   49   158   231  נשים

0-14  203   162   61   5   93   57   190   406   75   84   87   1,423  

15-

29  -2   -43   -66   53   -75   -84   -62   -39   -66   -84   -80   -548  

30-

64  256   220   135   165   97   115   178   312   28   107   150   1,763  



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [29] 

65+  14   -2   -   4   -7   -1   6   -   -8   -15   -10   -19  

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [30] 

 

 הריבוי הטבעי

כאשר את עיקר  2006-2016הריבוי הטבעי במ.א. גזר גדל משמעותית במהלך העשור שבין 

נפש עלה גם הוא  1000-. הריבוי הטבעי ל508-ל 342-התרומה מספקים מספר הלידות שעלו מ

ת בעיקר בהימצאותה של אוכלוסייה וותיקה . העלייה בשיעור הפטירות מוסבר16.6-ל 13.3-מ

 אוכלוסיות צעירות. ות אליה מצטרפ יםובבייש

 

 )%( 2006-2016פרמטרים של ריבוי טבעי במועצה האזורית גזר בין 

 גידול שנתי ממוצע 2016 2006 הגורם

 4.9% 508 342 לידות חי

 1.7% 83 71 פטירות

 5.7% 425 271 סה"כ -ריבוי טבעי 

י לאלף ריבוי טבע

 2.5% 16.6 13.3 שבים תו

 , אתר הלמ"ס2016, 2006ומיות מקת מקור: רשויו

 

 משפחות 

את תוצאות ההגירה והריבוי הטבעי ניתן לראות גם בהתפתחות פרופיל המשפחות והילדים לפי 

יש עלייה במספר המשפחות עם ילדים בקצב של  2006-2016מספר ילדים במשפחה. כאשר בין 

ה שזה מחזק את פחמשילדים ב 3-4צע. עיקר העלייה היא במשפחות עם בשנה בממו 2.5%

העובדה שהמשפחות המהגרות ברובן משפחות בשלות יותר דמוגרפית. כאשר יש ירידה מצד אחד 

אות לקליטת אוכלוסיות חילוניות יותר מדתיות ויש עלייה  –ילדים ומעלה  5במשפחות עם 

קליטה של משפחות עם ילד אחד או שניים ילדים במשפחה שמשמעותו  1-2במשפחות עם 

 גדול מבחינת מספר ילדים לאחר קליטתן. ל ותשממשיכ

 

-2006משפחות וילדים מקבלי קצבאות ילדים לפי מספר ילדים במשפחה במ.א גזר בין 

2016 )%( 

 תוספת  2016 2006 מקבלי קצבאות בגין ילדים

תוספת 

שנתית 

 ממוצעת 

גידול 

שנתי 

 ממוצע 

  משפחות



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [31] 

 2.5%  68.2   682  3,357 2,675 "כ הס

 1.7%  28.8   288  2,014 1,726 ים במשפחה לדי 1-2עם 

 5.7%  43.4   434  1,202 768 ילדים במשפחה  3-4עם 

 2.2%-  4.0-   40-  141 181 ילדים ויותר במשפחה  5עם 

  ילדים

 2.7%  165.5   1,655  7,784 6,129 סה"כ 

 2.0%  52.5   525  3,127 2,602 חה ילדים במשפ 1-2עם 

 5.5%  136.5   1,365  3,865 2,500 ם במשפחה דייל 3-4עם 

 2.3%-  23.5-   235-  792 1,027 ילדים ויותר במשפחה  5עם 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [32] 

 

מידים במערכת את הקליטה של המשפחות הבשלות יותר דמוגרפית ניתן לראות בנתוני התל

ר בכמות התלמידים היא גדולה יותר ככל שגילאי התלמידים ותביהחינוך ביישוב. העלייה הגדולה 

גבוה יותר. זה אומר שהמשפחות הנקלטות החדשות יותר הגיעו עם ילדים גדולים יותר שמבקשים 

 ללמוד יותר בעל יסודיים מאשר ביסודיים. 

 

 כולל חינוך מיוחד 2006-2016ן בתי ספר, כיתות ותלמידים במ.א גזר בי

 תוספת  2016 2006 הגורם

תוספת 

שנתית 

 ממוצעת 

גידול 

שנתי 

 ממוצע 

 בתי ספר 

 3.3%  0   3  12 9 סה"כ 

 1.4%  0   1  8 7 יסודיים 

 12.5%  1   5  9 4 על יסודיים 

 כיתות

 4.6%  7   71  224 153 סה"כ 

 2.0%  2   19  114 95 יסודיים 

 9.0%  5   52  110 58  ודייםיס-על

 5.6%  2   18  50 32 חט"ב 

 13.1%  3   34  60 26 תיכוניים 

 תלמידים

 3.5%  151   1,505  5,845 4,340 סה"כ 

 2.0%  52   524  3,112 2,588 יסודיים 

 5.6%  98   981  2,733 1,752 יסודיים -על

 3.9%  39   386  1,388 1,002 חט"ב 

 7.9%  60   595  1,345 750 ם תיכוניי

 יתהלכם ממוצע תלמידי

 0.7%-  0-   2-  26 28 סה"כ 

 0.0%  -   -  27 27 יסודיים 

 1.7%-  1-   5-  25 30 יסודיים -על

 1.0%-  0-   3-  28 31 חט"ב 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [33] 

 2.4%-  1-   7-  22 29 תיכוניים 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

 גילאים

 ן במספר תופעות בולטות:חיהבבעקבות תהליכי ההגירה והריבוי הטבעי ניתן ל

תוצר הן של הגירת משפחות צעירות והן גידול במספר הלידות שהן  0-9עלייה יחסית בגילאי  .א

 מביאות איתן.

כתוצאה מעזיבת משפחות בשלות דמוגרפית  10-29ירידה בגילאי המתבגרים יחסית גילאי  .ב

 ע"י משפחות צעירות יותר. המוחלפות, כאמור, 

( לעומת ירידת חלקם של ההורים המבוגרים יותר 30-44ההורים ) איילעלייה מקבילה של ג .ג

(45-59 .) 

תהליך הזדקנות מואץ של הוותיקים יותר, שכבר אינם בעלי משפחות עם ילדים צעירים,  .ד

 ה. מהאוכלוסיי 9%-ומעלה מתקרבים ל 65כאשר גילאי  60-64ובעיקר בגילאים של 

 )%( 2006-2016 יןב שיעור נפשות לפי גיל במועצה האזורית גזר

 גידול שנתי ממוצע 2016 2006 הגורם

 2.0% 10.5 8.8  4-0אחוז גילאי 

 1.9% 10.3 8.6  9-5אחוז גילאי 

 1.4%- 8.8 10.2  14-10אחוז גילאי 

 2.2%- 7.9 10.2  19-15אחוז גילאי 

 1.5%- 12.6 14.9  29-20אחוז גילאי 

 0.1% 20.5 20.3  44-30אחוז גילאי 

 0.9%- 16 17.6  59-45אי ילג אחוז

 5.5% 4.6 3.0  64-60אחוז גילאי 

 3.5% 8.8 6.5 ומעלה  65אחוז גילאי 

 0.3% 34.7 33.8  17-0אחוז גילאי 

 1.5% 3.3 2.9 ומעלה  75אחוז גילאי 

 0.3%  1.93   1.88  גודל שנתון סטטיסטי 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006 ות מקומיותמקור: רשוי

 

לוסייה היהודית בישראל ניתן לראות שהמועצה האזורית גזר צעירה יחסית למדד וכלאבהשוואה 

  היא 20-29גבוה בה ביחס לישראל. בגילאי  0-19הארצי כאשר שיעורי הגילאים של הילדים 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [34] 

ומחפשים את עצמם. לומדים, נוסעים לחו"ל הצעירים  בה התקופשזאת הנמוכה יותר בגלל 

ה יותר ואילו בגילאי המבוגרים רי הגילאים בגזר גבושוב שיעו 30-59אי המשפחות הצעירות בגיל

 לערים או למוסדות.גזר נמוכה הרבה יותר מהמדד הארצי המבטא מעבר קשישים 

 

 )%( 2016-שיעור אוכלוסייה לפי גיל במועצה האזורית גזר ובישראל )יהודים( ב

 

 , אתר הלמ"ס 2017ן סטטיסטי תושנ, 2016מקור: רשויות מקומיות 

 

 

 

 כלכליים -מדדים סוציו

התופעות שזוהו בפרק הדמוגרפי של הגירה גדולה, תחלופה גדולה, הצערה המתבטאת בכניסת 

משפחות צעירות יותר על חשבון משפחות בשלות או בתהליך של הקן המתרוקן השפיעו בהכרח 

 7-כלכלי מ-תה במיקום אחד במדד הסוציועלר כלכליים. ניתן לראות שגז-ם על המדדים הסוציוג

והיא מדורגת גבוה יחסית עם רשויות הנתפשות כחזקות כמו: חוף השרון, דרום השרון, מודיעין  8-ל

 מכבים רעות, ברנר, נס ציונה, מזכרת בתיה, עמק חפר, ולב השרון. 

 באזורה. ת רואר יעקב, יבנה ואחן, חבל מודיעין, רחובות, בגזר מדורגת מעל ראשון לציו

 

  2003-2013כלכלי במועצות אזוריות ורשויות בישראל בין -מדד סוציו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [35] 

 2013 2003 שם ישוב /מועצה

 שינוי  

2003-2013  

מיקום בדרוג 

2013  

  246   -   9   9  גדרות

  243   -   8   8  חוף השרון

  239   1-   8   9  דרום השרון

  236   1-   8   9  גן רווה

  231   -   8   8  ןעימודי

  230   1   8   7  ברנר

  225   1   8   7  נס ציונה

  222   1   8   7  מזכרת בתיה

  220   -   8   8  עמק חפר

  218   -   8   8  לב השרון

  209   1   8   7  גזר

  204   -   7   7  ראשון לציון

  202   1   7   6  חבל מודיעין

  187   1   7   6  מטה יהודה

  182   -   7   7  רחובות

  180   2   7   5  באר יעקב

  168   -   6   6  יבנה 

  144   1   5   4  עמק לוד

  140   -   5   5  קריית עקרון

  114   -   4   4  חבל יבנה

  103   -   4   4  רמלה 

  101   2   4   2  רקנחל שו

  93   -   4   4  לוד

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

מעל ממוצע המועצות האזוריות ומעל , מ.א. גזר מדורגת ברמת השכר מעל הממוצע הארצי

-יישובים עירוניים סביבה כגון: באר יעקב, רחובות, ראשון לציון ועוד. במהלך העשור גדל השכר בכ

האזוריות. ניתן לראות שסוג  ותעצשהוא נמוך מהמגמה הארצית אך גבוה מהמגמה במו 3%

 שעוזבת אותה.  אתמזה יותר כלכלית גבו-למועצה הוא מרמה סוציו האוכלוסייה המגיע



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [36] 

 

שכר שכירים גברים ושיעורי גידול במ.א גזר ורשויות באזור, מועצות אזוריות וישראל בין 

2006-2016  

 2016 2006 ם ישוב /מועצהש

-2006גידול  

 % שיעור גידול  2016

 1.5%  3,279   18,550   15,271  רותדג

 2.2%  4,368   18,300   13,932  מודיעין

 4.5%  6,523   16,856   10,333  ברנר

 3.1%  5,112   16,759   11,647  מזכרת בתיה

 3.0%  4,857   16,237   11,380  גן רווה

 3.3%  5,099   16,017   10,918  נס ציונה

 2.5%  4,131   16,004   11,873  חוף השרון

 2.2%  3,692   15,926   12,234  דרום השרון

 2.3%  3,734   15,414   11,680  לב השרון

 3.1%  4,572   15,236   10,664  עמק חפר

 3.0%  4,461   15,236   10,775  גזר

 2.0%  3,151   14,144   10,993  חבל מודיעין

 5.0%  5,395   13,138   7,743  באר יעקב

 3.2% 3,876.0  12,665   8,789  ארצי

 2.8%  3,553   12,645   9,092  רחובות

 2.8%  3,516   12,520   9,004  מטה יהודה

 2.8%  3,458   12,214   8,756  יבנה 

 5.3%  5,189   12,155   6,966  נחל שורק

 3.6%  4,095   12,122   8,027  חבל יבנה

 2.5%  3,133   12,098   8,965  ציוןראשון ל

 1.7%  2,139   11,092   8,953  עמק לוד

 2.5% 2,775.0  10,666   7,891  מועצות אזוריות

 3.3%  2,992   9,404   6,412  קריית עקרון

 3.5%  2,739   8,344   5,605  רמלה 

 2.5%  2,138   8,295   6,157  לוד

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [37] 

 

כשבוחנים את נתוני השכר לפי סטטוס בעבודה מתברר שהעלייה הגבוהה ביותר בשכר הייתה של 

יותר  40%עד  30%-עצמאיים ואחריהם של נשים שכירות. מדדי השכר של כל הסטטוסים הם בכ

 האחרון. כלומר, רמת השכרוגדלה לאורך העשור תופעה שגם משתפרת  ,מהשכר הממוצע במשק

 ה שהגיעו בעשור האחרון גבוהים יותר מאלה שעזבו. אל של

 

  2006-2016שכר ומדדי שכר לפי מעמד בעבודה במ.א גזר מול המדד הארצי בין 

  2006 2016 

גידול שנתי 

 ממוצע

 4.97%  12,192   8,145  )ש"ח( שכר ממוצע לחודש של שכירים

 4.14%  15,236   10,775  )ש"ח( ודש של גברים שכיריםוצע לחשכר ממ

 6.43%  9,148   5,567  )ש"ח(שכר ממוצע לחודש של נשים שכירות 

הכנסה ממוצעת לחודש של העצמאים 

 6.98%  12,764   7,517  במועצה

        

 4.54% 8,868 6,098 שכר ממוצע לחודש של שכירים ארצי

 4.18% 10,666 7,522 גברים שכירים ארצישכר ממוצע לחודש של 

 4.87% 7,002 4,710 ודש של נשים שכירות ארציוצע לחשכר ממ

 5.09% 10,053 6,664 הכנסה ממוצעת לחודש של העצמאים ארצי

        

מדד יחסי של השכר ממוצע לחודש של 

 0.29%  1.375   1.336  שכירים 

מדד יחסי של השכר הממוצע לחודש של 

 0.03%-  1.428   1.432  ים שכירים גבר

ממוצע לחודש של של השכר המדד יחסי 

 1.05%  1.306   1.182  נשים שכירות 

מדד יחסי של השכר הממוצע לחודש של 

 1.26%  1.270   1.128  עצמאיים

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

וצע לשנה. אם בשנת בממ 8%-בקצב של כה לביטוי גם ברמת המינוע שגדידי מדדי השכר באים ל

נפש )עלייה של  1000-ל 371-נפש הרי שמספרם עלה לכ 1000-רכבים פרטיים ל 258ו הי 2006



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [38] 

שנים( ביחס  8.4(. לעומת העלייה במספר הרכבים דווקא גיל הרכב הממוצע גבוה במ.א. גזר )44%

שער ניתן ל ,םבכמות הרכבי עלייה הגדולהלשנים. כהסבר לכך ו 6.7למדד הארצי העומד על 

 לישי ואולי אף רביעי במשק הבית. ר הילדים הגדולים כרכב ששחלק מהרכבים הם עבו

  

  2006-2016מדדי מינוע במ.א גזר בין 

 תוספת  2016 2006 הגורם

תוספת 

שנתית 

 ממוצעת 

גידול 

שנתי 

 ממוצע 

 5.6%  423   4,227  11,718 7,491 כלי רכב מנועיים סה"כ

 8.1%  432   4,321  9,652 5,331 פרטיים סה"כרכב כלי 

 4.4%  11   114   371   258  נפש 1000-כלי רכב פרטיים ל

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: רשויות מקומיות 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [39] 

 

 דיור 

 בסקירת בניית המגורים בשני העשורים האחרונים ניתן ללמוד את הדברים הבאים:

מהם  51% –גדולות במספר החדרים  לה הוא של יחידות דיוררוב מוחלט של הבנייה בשנים א .1

 חדרים. 4הם של  16%-חדרים, ורק כ 5מהן של  32%חדרים,  6של 

 בשני עשורים.  1%-חדרים ומטה הן מיעוט קטן מאד של כ 3דירות של   .2

מדדי הפיתוח לפי חומש מראה על התפתחות דומה בכל עשור בנפרד כאשר בעשור האחרון  .3

 ור הקודם. יה מעט גבוה יותר מהעששיעור הבני

יח"ד  350-יח"ד בשנה לכ 70-חיד לאורך השנים והוא נע בין כגורים אינו אקצב פיתוח המ .4

 לשנה. 

יח"ד ליישוב  5-דירות בשנה בכל המועצה של כ 140-קצב הפיתוח הממוצע עומד על כ .5

 בממוצע לשנה. 

 

 פהושיעורן לפי סוג ותקו 1995-2017בנייה במ.א. גזר לפי מספר חדרים בדירה בין 

 שנה

דירות בנות 

 יםחדר 3

דירות בנות 

 חדרים 4

דירות בנות 

 חדרים 5

דירות בנות 

חדרים  6

 סך הכל ויותר

שיעור 

פיתוח לפי 

 חומש

1995 21 56 152 116 345 

29% 

1996 2 20 49 85 156 

1997   20 38 64 122 

1998 1 85 31 45 162 

1999 2 46 39 27 114 

2000 1 20 79 53 153 

15% 

2001 1 14 45 58 118 

2002 1 4 24 45 74 

2003   14 15 29 58 

2004   6 13 37 56 

2005   7 12 34 53 

29% 2006   5 28 49 82 

2007   25 117 80 222 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [40] 

2008 1 1 21 70 93 

2009 1 17 20 63 101 

2010   37 43 92 172 

18% 

2011 1 18 16 58 93 

2012   21 77 112 210 

2013   11 48 192 251 

2014   8 42 107 157 

2015   4 6 62 72 

9% 2016   27 53 40 120 

2017 1 19 9 49 78 

 3,062 1,567 977 485 33 סך הכל
100% 

 100% 51% 32% 16% 1% שיעור

 מקור: כלי בינוי, אתר הלמ"ס

 

 יישובים

 התפתחות ומגמות 

נבע מגדילתם של מספר יישובים  2016-ל 2006חלק גדול מהגידול של המועצה בעשור שבין 

עזריה. בד בבד גודל בצורה משמעותית כמו בית חשמונאי, חולדה, משמר דוד, שעלבים, נען ו

האוכלוסייה ביישובים מסוימים קטן במשך עשור זה והם מראים גידול שלילי: נוף איילון, כרמי 

 יוסף, גזר, ויציץ. 

-2000נפש הרי שישנם מצד אחד יישובים גדולים סביב  1000-אם גודל יישוב ממוצע עומד על כ

נפש  516ב גידול המועצה הוא סביב נפש. קצ 300-תושבים לצד יישובים קטנים מאד של כ 3,000

נפשות בממוצע שזה  3.7יח"ד לשנה נותן פרופיל של משק בית נקלט בגודל של  140-לשנה בכ

  ילדים במשפחה נקלטת בממוצע. 1.7-מתאים ל

  

 2006-2016גודל האוכלוסייה ושיעור גידולה ביישובי המועצה האזורית גזר בין 

 תוספת  2016 2006 הגורם

תוספת 

תית שנ

 ממוצעת 

גידול שנתי 

 ממוצע 

 29.4%  58   579   776   197  משמר דוד

 19.0%  63   630   962   332  חולדה



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [41] 

 8.7%  102   1,015   2,186   1,171  בית חשמונאי

 4.9%  40   403   1,218   815  עזריה

 4.4%  24   235   769   534  נצר סרני

 4.4%  21   208   681   473  כפר בן נון

 4.0%  51   506   1,769   1,263  שעלבים

 3.7%  22   219   805   586  פדיה

 3.5%  20   197   752   555  רמות מאיר

 3.4%  41   407   1,590   1,183  נען

 2.8%  12   115   532   417  משמר איילון

 2.7%  18   177   841   664  כפר שמואל

 2.6%  13   132   635   503  בית עוזיאל

 2.4%  19   187   957   770  ישרש

 2.2%  23   232   1,300   1,068  כפר ביל"ו

 2.0%  14   143   872   729  פתחיה

 1.2%  14   144   1,327   1,183  מצליח

 0.9%  9   88   1,068   980  יד רמב"ם

 0.8%  7   74   1,041   967  סתרייה

 0.1%  0   3   289   286  הדרגני 

 0.1%-  1-   5-   632   637  גני יוחנן

 0.7%-  6-   58-   780   838  יציץ

 0.7%-  14-   135-   1,691   1,826  כרמי יוסף

 1.1%-  27-   265-   2,232   2,497  נוף איילון

 2.0%-  7-   72-   281   353  גזר

 2.5%  516   5,159   25,986   20,827  סה"כ 

 , אתר הלמ"ס2016, 2006מקור: קובצי יישובים 

 

מ"ר כאשר הגודל הממוצע בין היישובים הוא  149השטח הממוצע של יח"ד במועצה עומד על 

הבתים הגדולים יותר נמצאים מ"ר בממוצע. כאשר  251-מ"ר לכ 88בטווח רחב מאד ונע בין 

ים הקטנים יותר נמצאים בעיקר ים ואילו הבתובחלק מהמושבבעיקר ביישובים הקהילתיים 

 בקיבוצים ובמושבים וותיקים. 

 

 2018-שטח ממוצע של יח"ד ביישובי המועצה האזורית גזר ובמועצה עצמה ב



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [42] 

 מדד יחסי שטח ממוצע שטח   סיווג יישוב

  0.60   88  קיבוץ נען

  0.63   93  קיבוץ נצר סרני

  0.76   113  קיבוץ חולדה

  0.80   119  שבומ פתחיה

  0.81   121  מושב מצליח

  0.85   127  מושב יציץ

  0.86   128  קיבוץ שעלבים

  0.92   136  מושב עזריה

  0.93   138  מושב בית עוזיאל

  0.95   142  מושב סתריה

  0.96   143  מושב פדיה

  0.96   143  קהילתי משמר איילון

  0.96   143  במוש גני יוחנן

  0.97   143  מושב כפר שמואל

  0.97   144  מושב ישרש

  0.98   145  קהילתי כפר ביל''ו

  1.02   151  מושב יד רמב''ם

  1.03   153  מושב רמות מאיר

  1.05   156  מושב כפר בן נון

  1.22   181  קהילתי בית חשמונאי

  1.34   198  קהילתי נוף איילון

  1.35   201  קהילתי י הדרגנ

  1.46   216  קהילתי משמר דוד

  1.69   251  מושבה כרמי יוסף

  1.00   149  מועצה סה"כ

 של המועצה.  2018מקור: דו"ח הארנונה 

מ"ר  55-חלק מההסבר לגבי השטח הממוצע של יח"ד נובע משיעור גבוה יותר של יח"ד קטנות מ

קהילתיים שואף לאפס בעוד שבחלק ת ביישובים הר יח"ד הקטנוהנפוצות בעיקר בקיבוצים. מספ

 מהמלאי ומאפשר פתרונות טובים יותר בשלבי החיים השונים.  40%-מהיישובים הוא מגיע לכ

 2018-מספר יח"ד קטנות מול גדולות ביישובי המועצה ובמועצה עצמה ב



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [43] 

 מ"ר 56ח"ד +שיעור י סה"כ   מ"ר ומעלה  56יח"ד  מ"ר 55יח"ד עד   גודל הנכס 

 100.0%  169   169   -  משמר דוד  

 100.0%  413   413   -  נוף איילון  

 99.6%  463   461   2  כרמי יוסף  

בית  

 98.5%  472   465   7  חשמונאי 

משמר  

 91.8%  147   135   12  איילון 

 91.0%  211   192   19  כפר בן נון  

 91.0%  245   223   22  נצר סרני  

כפר  

 89.8%  244   219   25  שמואל 

 89.1%  221   197   24  פדיה  

 89.1%  193   172   21  רמות מאיר  

 88.9%  306   272   34  יד רמב''ם  

 88.5%  234   207   27  גני יוחנן  

 88.0%  332   292   40  סתריה  

 87.0%  184   160   24  בית עוזיאל  

 87.0%  285   248   37  ישרש  

 86.7%  90   78   12  גני הדר  

 86.6%  372   322   50  כפר ביל''ו  

 83.1%  266   221   45  עזריה  

 82.2%  270   222   48  פתחיה  

 80.5%  308   248   60  שעלבים  

 79.8%  277   221   56  יציץ  

 78.8%  405   319   86  מצליח  

 77.1%  349   269   80  חולדה  

 61.4%  658   404   254  נען  

 ---  ---   ---  ---  גזר  

סכום  

 86.2%  7,119   6,134   985  כולל 

 של המועצה.  2018מקור: דו"ח הארנונה 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [44] 

 

 

בשנה בממוצע כאשר התרומה העיקרית  157-תוספת יחידות הדיור במהלך העשור האחרון היה כ

(. לעומתם ישנם 139שעלבים )ו (162(, משמר דוד )172חולדה ) (,277מונאי )תה של בית חשהיי

בית (, 18(, יציץ )13(, פתחיה )4יישובים שכמעט ולא הוסיפו יחידות במהלך העשור כמו: גזר )

קצב התוספות ביישובי המועצה לא הייתה גם היא דומה כאשר היו שנים  ( ועוד.20עוזיאל )

 יחידות בממוצע.  70-90-ו בשנים אחרות התווספו כמעלה ואיליחידות ו 200-שהתווספו כ

 

 2006-2016תוספת יח"ד ביישובי המועצה ובמועצה עצמה בין השנים 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 שנה

201

 סה"כ 6

בית 

  277  1 1 1 1 3 4 42 21 36 150 17 חשמונאי

  172  56 1 5 53 57             חולדה 

  162  11 19 44 74 14             משמר דוד

  139  3 6 14 34 81         1   שעלבים 

  84  1 3 6 2 4 11 9 13 11 12 12 עזריה 

  77  1   4 5 4 7 6 8 14 18 10 פדיה

  75  2 4 23 5 6 3 6 5 2 11 8 מצליח 

  72  3 1 5 9 4 7 12 9 6 8 8 כפר בן נון 

  66  2 1 3   2 12 34 12       נען 

  53  7 3 16 12 2 4 7 2       נוף איילון 

משמר 

  44  4 4 4 4 2 7 8 8   1 2 איילון 

  41  6 4 3 12 2 6 4 1 1 1 1 כרמי יוסף 

  37  2 4 7 7 1 2 2 4 3 1 4 סתרייה 

  36  4 2 3 7 4 1 5 5 2 2 1 כפר ביל"ו 

  36  1   4 1 4 4 9 4 3 3 3 רמות מאיר

  33  2 1 3 2 2 3 8 1 4 4 3 יד רמב"ם 

  32    3 2 4 2 6 2 1 4 4 4 ישרש 

  30    3 1 7 5 2 6 1 3 1 1 גני יוחנן 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [45] 

  25  1 3 3 1   3 4 3 3 3 1 כפר שמואל 

  24  2 2   8 7 2       1 2 גני הדר 

  20  2 2 5 1 2 6   1     1 בית עוזיאל 

  18  4 3 1 2 1   4 2   1   יציץ 

  13  1       1 3 3   1   4 פתחיה 

  4  3 1                   גזר 

  1,570  119 71 157 251 210 93 171 101 93 222 82 סה"כ

 מקור: כלי בינוי, אתר הלמ"ס

 

כשבוחנים את תוספת יחידות הדיור בכעשור והשפעתו על המלאי הכולל מתברר שישנם יישובים 

(, חולדה ושעלבים כמחצית מהמלאי, בן נון, 60%-בית חשמונאי )כ קיצונית כמושפעו בצורה והש

 פדיה, עזריה וגני הדר כשליש, ומצליח, רמות מאיר, ונען כחמישית מהמלאי. 

 

 2006-2017תוספת יח"ד ביישובי המועצה ובמועצה עצמה מול יח"ד קיימות בין השנים 

 שנה

 תוספת יח"ד

2006-2017 

 יח"ד קיימות כסה"

  2018ארנונה 

 שיעור התוספת 

 %-מהסה"כ ב

 98% 169 166 משמר דוד

 59% 472 277 בית חשמונאי

 50% 349 173 חולדה 

 46% 308 141 שעלבים 

 36% 211 75 כפר בן נון 

 35% 221 77 פדיה

 32% 266 84 עזריה 

 31% 147 45 משמר איילון 

 28% 90 25 גני הדר 

 19% 405 78 מצליח 

 19% 193 36 רמאי רמות

 16% 658 106 נען 

 15% 413 60 נוף איילון 

 13% 234 30 גני יוחנן 

 12% 285 34 ישרש 

 11% 184 21 בית עוזיאל 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [46] 

 11% 306 35 יד רמב"ם 

 11% 244 26 כפר שמואל 

 11% 332 38 סתרייה 

 10% 372 38 כפר ביל"ו 

 10% 463 46 כרמי יוסף 

 7% 277 19 יציץ 

 5% 270 14 יה פתח

 4%  96  4 גזר 

 0% 245 ----  נצר סירני 

 23%  7,210  1,648 סה"כ

 מקור: כלי בינוי, אתר הלמ"ס, ונתוני הארנונה של המועצה

 

ניתוח לפי מספר נפשות ליח"ד לפי יישובים מראה על יישובים בהם תנופת הפיתוח והקליטה 

ומת זאת, יש יישובים מוצע של המועצה. לעצא גבוה מאד מעל הממנמדד זה  ,גבוהים במיוחד

מוך מאד ומראה על סטגנציה מסוימת בהתחדשות היישוב ואי קליטת הרחבות נשמדד זה אצלם 

 ומסות של נקלטים בשנים האחרונות. 

 2018-מספר נפשות ממוצע ליח"ד ביישובי מועצה אזורית גזר ב

 נפש ליח"ד יח"ד 2016 הגורם

  5.74  308  1,769  םשעלבי

  5.40  413  2,232  נוף איילון

  4.63  472  2,186  בית חשמונאי

  4.59  169  776  משמר דוד

  4.58  266  1,218  עזריה

  3.90  193  752  רמות מאיר

  3.65  463  1,691  כרמי יוסף

  3.64  221  805  פדיה

  3.62  147  532  משמר איילון

  3.49  372  1,300  "וכפר ביל

  3.49  306  1,068  יד רמב"ם

  3.45  184  635  בית עוזיאל

  3.45  244  841  כפר שמואל

  3.36  285  957  ישרש



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [47] 

  3.28  405  1,327  מצליח

  3.23  270  872  פתחיה

  3.23  211  681  כפר בן נון

  3.21  90  289  גני הדר

  3.14  245  769  נצר סרני

  3.14  332  1,041  סתרייה

  2.82  277  780  יציץ

  2.76  349  962  חולדה

  2.70  234  632  גני יוחנן

  2.42  658  1,590  נען

  1.28  220  281  גזר

  3.54  7,334  25,986  מועצה

 ני הארנונה של המועצהקבצי היישובים אתר הלמ"ס, ונתומקור: 

 

 

מראות שיש עדיין  35א "התכנית המאושרות ותמע"פ  וכננתיאל הבנייה המתבחינה של פוטנצ

 פוטנציאל לא ממומש גבוה יחסית בכל היישובים שיכולים עדיין להמשיך לגדול. 

בוע , שהמידע כאן עדיין לא הושלם במלואו ורק אחרי שיתקבל מלוא המידע יתאפשר לקיש לציין

 תכנוני של היישובים. מהו הפוטנציאל האמתי הקיים במצאי ה

 

 

 2018-ביישובי מועצה אזורית גזר ב 35יח"ד קיימות, מתוכננות והיעד בתמ"א 

 שנה

 יחידות קיימות 

 מ"ר 56מעל 

 יעד תכניות 

 35/1יעד תמא  מאושרות 

 465 465  465 בית חשמונאי

 350 233 160 בית עוזיאל 

 350 216  ---  גזר 

  90 90 78 גני הדר 

 300 209 207 ן גני יוחנ

 400 258 269 חולדה 

 300 294 272 יד רמב"ם 

 300 263 221 יציץ 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [48] 

 300 240 248 ישרש 

 400 330 322 כפר ביל"ו 

 300 305 192 כפר בן נון 

 300 273 219 כפר שמואל 

 461 461 461 כרמי יוסף 

 400 344 319 מצליח 

 300 256 135 איילון משמר 

 169 169 169 משמר דוד

 413 413 413 נוף איילון 

 800 600 404 נען 

 400 373 223 נצר סירני 

 400 344 292 סתרייה 

 300 280 221 עזריה 

 300 236 197 פדיה

 300 234 222 פתחיה 

 300 168 172 רמות מאיר

 350 190 248 שעלבים 

 8,193 6,779 6,129 סה"כ

 35/1של תמא  2ובים, לוח קולים של מפגשים עם היישמקור: נתוני הארנונה של המועצה, פרוטו

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [49] 

 

 תיאור היישובים

 בית חשמונאי

. הישוב קרוי על שמו של שמעון התרסי, בן לשושלת החשמונאים, ישוב כפרי בתחום המועצה

ידי -על 1970הישוב הוקם בשנת  .לפנה"ס עד שאלו גורשו מהארץ 2-שנאבק ביוונים במאה ה

אשר לימדו בבית הספר "איילון". בראשיתו יהודית כדי לשמש מקום מגורים למורים הסוכנות ה

הפך למרכז כפרי קהילתי לכל  1987משפחות, בעיקר מורים, ובשנת  15-מנה הישוב לא יותר מ

שדות ספר היסודיים )יישובי המועצה האזורית גזר, ובתחומו נמצאים משרדי המועצה, שני בתי ה

ול הפיס, אולם ספורט וחדר כושר, טיבת הביניים ותיכון הרצוג, מבנה אשכ(, חתידיםאיילון וע

הלך וגדל  הישובבמרוצת השנים  .ספרייה, מועדון לקשיש, בית כנסת, גני ילדים, משפחתונים ועוד

שגרם בתים, מה  350-החל פרויקט ההרחבה הגדול הכולל בניית כ 2004שלבים, ובשנת  4-ב

 600-. בישוב כולהגעתה של אוכלוסייה מכל רחבי הארץ להכפלת מספר התושבים בישוב

 משפחות.

 

 מושב בית עוזיאל

על ידי עולים ממרוקו בני המעמד הבינוני שמימנו את ההתיישבות במשאביהם  1956הוקם בשנת 

פועל המזרחי. הם והתארגנו עוד במרוקו. המושב הוקם בליווי חברת רסקו והמרכז החקלאי של ה

ב נקרא על שמו של הרב בן ציון והיישו 1956באוקטובר  14-קע התקיים בטקס העלייה על הקר

המושב מהווה מוקד משיכה  דאז. למאיר חי עוזיאל, הרב הראשי הספרדי של מדינת ישרא

לאוכלוסייה הרוצה ליהנות מאיכות חיים בקהילה אינטימית וכפרית במחירים שפויים, ועם זאת 

 ופירות.חקלאיים בבית עוזיאל: כרמים, ירקות  הגידולים .קרובה למרכז הארץלהישאר 

בתי אב המהווים שילוב של אוכלוסייה חילונית ומסורתית, במושב פועלת  150-בית עוזיאל מונה כ

 .תנועת נוער, ועדת תרבות אשר דואגים להפעלות ולפעילות לילדים ולמבוגרים לאורך השנה

 

 גזר

ר סלול לחברי קיבוץ "בחופשה כלכלית" כבהנהיג מ .י ההפרטה בקיבוציםקיבוץ שהיה מחלוצ

. המבנה התעסוקתי של הקיבוץ השתנה ומרבית החברים עובדים כיום מחוץ לקיבוץ. 2000משנת 

החברה תוגברה בעזרת אוכלוסיית משכירים מגוונת ואף תור בני המשק הגיע לנטוע מקומם בגזר 

ים ומנעד הפתרונות המאומץ ע"י ת. נושא השיכון עומד בראש סדר הדברכיחידים וכמשפחות צעירו

רחב וברוח התקופה, החל מהענקת זכויות קניין פרטי בדירות לחברים הוותיקים ולחלק  הקיבוץ

בני המשק, ועד הקמת שכונת מגורים חדשה בבניה אישית על ידי משפחות  –מהחברים החדשים 

 .בנו בתים חדשיםי ת של חברים חדשים שזה עתה נקלטובהמשך גם משפחות צעירו. בני המשק



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [50] 

ילדים בחברה רב דורית.  76-חברים ו 203המחודשת בגזר מונה הקיבוץ להתיישבות  43-בשנת ה

 נפש.  300-יחד עם קבוצת תושבים וילדיהם נושקת אוכלוסיית גזר ל

 

 גני הדר

-הישוב מוגדר כישוב כפרי .גני הדר הינו הישוב הראשון שהוקם בתחום המועצה האזורית גזר

וץ נען השכן הוביל מהלך במוסדות התכנון השר ישראל גלילי מקיב .אדמותיו פרטיותקהילתי ו

לשינוי ייעוד הקרקע של גני הדר מייעוד לבנייה לייעוד חקלאי. אנשי היישוב התארגנו ופנו לבית 

התקיים. בעקבות כך, המשפט הגבוה לצדק, ולאחר עשר שנות התדיינות נפסק שהיישוב ימשיך ל

אושרה  1985רים במשך מספר שנים. בשנת שבי היישוב לתושבי קיבוץ נען היו מנוכהיחסים בין תו

תב"ע אשר הסדירה את אופיו של היישוב ונתנה אור ירוק לתנופת בינוי וחידוש של היישוב במהלך 

חויבים לשמור סוף שנות השמונים ובשנות התשעים. תושבי המקום מקצתם צאצאי המייסדים מ

מחקלאות ורובו ממקצועות  היישוב. חלק קטן מתושבי היישוב מתפרנסעל צביונו הכפרי של 

 חופשיים.

 

 מושב גני יוחנן

היישוב נקרא על שם יוחנן קרמיניצקי מייסד . ממוקם בין העיר רחובות לבין הישוב מזכרת בתיה

 .לישראלהקרן הקיימת 

עולים מרומניה כשבשלב מאוחר יותר הצטרפו אליו עולים נוספים  על ידי 1950-המושב הוקם ב

נחשב המושב לפנינה נדלנית מבוקשת מאד, ויש מעט מאד היצע והרבה  מלוב. בשנים האחרונות

 ביקוש, היות ולמושב יש מיקום אסטרטגי וחיי קהילה עשירים זוגות צעירים רבים מנסים לבסס את

 .ביתם בגני יוחנן

תושבים והקהילה בו נחשבת לאיכותית וצעירה. קרבתו של המושב  800-ב ככיום מונה המוש

רושלים מהווה יתרון משמעותי לתושביו הנהנים מחיי כפר שקטים יחד עם קרבה למרכז הארץ ולי

 .למוקדים עירוניים

 

 קיבוץ חולדה

בו מעט מזרחית ממנו נמצא יער חולדה וק"מ מזרחית לרחובות.  12-שוכן במזרח שפלת החוף כ

 .כחוות הכשרה לחלוצים 1909-בית הרצל שהוא שריד משופץ מחוות חולדה, שהוקמה ב

והגיעה לחווה  1929חולדה הקימה קבוצת גורדוניה א' מפולין אשר עלתה ארצה באוקטובר  את

פים, רפת גידולי שדה משות –. מקורות הפרנסה העיקריים הם חקלאות 1930שביער בשנת 

כרם יין, זיתים ורימונים. מפעל שנאים, השכרת דירות ומבנים  – משותפת וענף מטעים הכולל

 ועבודת החברים. 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [51] 

חברים, חציים חברים בחופשה המתעתדים  200-דה הוא קיבוץ מופרט ומתחדש, מונה כחול

רשים מג 138לבנות את ביתם בשכונת בנים בתוך הקו הכחול. בנוסף לכך שכונת הרחבה בת 

 ומונים כבר כמה עשרות משפחות.  2012אשר החלו להתאכלס מסוף 

 

 יד רמב"ם 

 75מקימיו היו  .)כ"א חשוון, תשט"ז(1955בנובמבר  6-בנוסד  .מושב בסמוך לערים רמלה ומודיעין

 750"ם במלאת משפחות אמידות מהערים פאס וצפרו שבמרוקו. היישוב נקרא על שמו של הרמב

דונם והמושב ניהל  25משפחות. בכל משק חקלאי היו  77היו במושב  1956להיוולדו. באוקטובר 

תיים וחילונים, התפרנסו בעבר מחקלאות, אך תושביו ד -במשותף גן ירק ופרדס. היישוב מעורב 

תם של חלק ניכר מאדמות המושב הופקעו ויועדו מחדש לבניית כביש חוצה ישראל. בעקבות תביע

פיצוי גבוה משהיה  2009-של המועצה האזורית, הוענק להם בהתושבים את הוועדה המחוזית 

ים בחקלאות, והאחרים מקובל בעבר על האדמות שהופקעו. כיום עוסקים רק חלק מהתושב

 במקצועות חופשיים ועבודות מחוץ ליישוב.

 

 מושב יציץ 

 האזורית גזר. המושב משתייך לתנועתק"מ מדרום לרמלה, בתחום המועצה  7-מושב בשפלה, כ

דונם. מקור השם בפסוק "הבאים ישרש יעקב, יציץ ופרח ישראל"  2,000-המושבים. שטחו כ

על ידי עולים  1950גם שם המושב הסמוך, ישרש. המושב נוסד בשנת )ישעיהו, כ"ז, ו'(, ממנו נלקח 

-. כיום חיים בו למעלה ממטריפולי, שהם וצאצאיהם מהווים עד היום את עיקר תושבי המושב

 נפש. 2000

 

 ישרש 

מושב בשפלה מדרום לרמלה בתחום המועצה האזורית גזר. המושב משתייך לתנועת בני 

מקור השם בפסוק "הבאים ישרש יעקב, יציץ  .דונם 5,000-ל כשטח המושב: מתפרס ע .המושבים

על ידי  1951מושב נוסד בשנת ה .סמל המושב הינו עץ בעל שורשים .ופרח ישראל" )ישעיהו, כ"ז, ו'(

יוצאי מרוקו. בעבר היה המושב חקלאי ורוב תושבי המושב התפרנסו מחקלאות, אולם  עולים

כיום מונה  .מקצועות חופשיים כעצמאיים ושכירים במהלך השנים הפכו רוב התושבים לבעלי

ים שוקק משפחות, בהם זוגות צעירים רבים הגנים מלאים בילדים וגן השעשוע 250-המושב כ

מושב כברת דרך ארוכה והיום הוא ישוב נאה ופורח ובו חיים בהרמוניה מיום היווסדו עבר ה .חיים

במושב, אשר היה פעם חקלאי ברובו,  .הםמדור המייסדים ועד דור הנינים של –ארבעה דורות 

נשארו משקים חקלאיים מועטים ורוב כלכלתו מבוססת על עסקים פרטיים ושכירים, בהם: 

 יזוג.ים, נגריה, משתלה גדולה, בריכה, ממוסכ



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [52] 

 

 כפר ביל"ו

יל"ּו הוא מושב ליד רחובות השייך למועצה אזורית גזר. שטח המושב נחצה על ידי כביש  ַפר בִּ  40כְּ

החלק הצפוני גובל בעיר רחובות )ביל"ו א'(, והחלק הדרומי גובל במועצה המקומית  -לשניים 

ות האלף, על ידי ( במסגרת התיישב1932צ"ג )אוקטובר קריית עקרון. המושב הוקם בסוכות תר

ברחובות. שם היישוב ניתן לכבוד  1926-קבוצת פועלים בשם "חבורת הדרום" שהתארגנה החל מ

אך הפרדסים הראשונים  1933ית הביל"ויים. שנת היסוד הרשמית של הכפר היא שנה לעלי 50

 12.5-שר בכל אחד מהם היה בית, רפת וכמשקים, א 39היו במושב  1933. ביולי 1932נטעו בשנת 

הורחב הכפר  1950בתים ללא משק. בשנת  11דונם שברובם שימשו לפרדסים. בנוסף היו במושב 

 ות עולים שקבלו מאדמות הכפר עאקיר.משפח 50על ידי תוספת של 

נות, חקלאי, ענפים חקלאיים בולטים בכפר ביל"ו הם פרדסים, כוור-כיום אופי היישוב הוא קהילתי

הוסב בית אריזה בכניסה לכפר למתחם מסחרי אשר  1995נת פרחים, פיטאיה ופסיפלורה. בש

יא להיתר קבוע לשימוש השימוש בו למסחר הוסדר במסגרת היתר לשימוש חורג. ניסיון להב

בשטח למסחר נדחה על ידי המועצה הארצית לתכנון ובנייה מתוך רצון לשמר את האופי הכפרי 

בין  412על שמו, צומת ביל"ו, על כביש  צומת דרכים חשוב סמוך ליישוב נקראשל כפר ביל"ו. 

 עקרון.-רחובות וקריית

בשנת  .פר והיה בכך לישוב קהילתייחידות דיור עבור בני הכ 107-הורחב הכפר ב 1995בשנת 

יחידות חקלאיות המאוגדות  102יחידות דיור ) 209נבחר ועד המקומי לכל היישוב הכולל  2004

נפשות  1000-מונה הכפר כ 2009בשנת  .שיכון בנים(יחידות דיור ב 107-גודה החקלאית ובא

 )כולל דיירים(.

 

 כפר בן נון

החקלאי באזור היישוב הערבי "אל קובב" )אל קובייבה(. על ידי תנועת האיחוד  1952נוסד בשנת 

תה תקופה. כיום בכפר יושבו עולים מארצות מזרח אירופה ומצפון אפריקה אשר עלו לארץ באו

גוונת, לצד בעלי הנחלות החקלאיות נוספו ההרחבות שחלקן מאוכלסות בבני האוכלוסייה בכפר מ

תושבים בוגרים, והרבה  400-ית הכפר מונה כהמקום ובחלקן משפחות הגרות בשכירות. אוכלוסי

 60-משפחות ב"משקי העזר" וכ 5-משפחות במשקים חקלאיים, כ 80-צעירים. בכפר מתגוררות כ

ר נשארו לחיות בכפר ומתגוררות בהרחבה שהוקמה במהלך משפחות, רובן של בני המושב אש

נוספות הגרות בשכירות משפחות  40-העשור הראשון של שנות האלפיים. על אלו יש להוסיף כ

 ביחידות שונות להשכרה במשקים ובהרחבה. 

יכול לגדל ירקות ופירות  דונמים של קרקע בשטח הבית עליהם בעליו 5לכל משק חקלאי ישנם 

דונמים לגידולים סיטונאים  20צמי. בנוסף לחלקה זו, עומדים לרשות כל משק חקלאי לשימוש ע



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [53] 

דונם של כרמי  150-דונם המשמשים לגידול שקדים וכ 120-)פלחה, חומוס וכיוצא בזה(. בכפר כ

סקים עוד , מרבית חברי הכפר אינם עו20-של המאה ה 80-זיתים. עם זאת, מאז שנות ה

 מ"ר. 500פרנסתם מחוץ לכפר. החלקות בהרחבה הן בנות בחקלאות, אלא מוצאים את 

 

 כפר שמואל

תיישבות של הסוכנות היהודית, נוסד מושב עובדים אשר הוקם בתמיכת קרן היסוד והמחלקה לה

 ."ע"י עולים ממזרח אירופה )בעיקר מרומניה( חברי ארגון "החושל 1950בינואר  29-ב

וחבריו עסקו במספר ענפי חקלאות. בעידודה של  הראשונות פעל המושב כישוב שיתופי בשנותיו

ו שטחי פלחה ושלחין הסוכנות היהודית הוקם משק חי אשר כלל רפת חלב ולולי תרנגולות, הוכשר

 .דונמים של טבק לשימוש מסחרי 100עבור גידולי שדה וירקות ואף נעשה ניסיון יחיד לגדל 

רבים ממזרח אירופה וביניהם עולים קלט מושב כפר שמואל עולים חדשים  בשנותיו הראשונות

 תושבים. 280-מנה הישוב כ 1953-ממחנות העקורים ומשארית הפליטה, כבר ב

על ידי יהודי תפוצת רומניה, היישוב נקרא על שמו של הרב  24/1/1950נוסד בתאריך כפר שמואל 

סתדרות ציוני לארצות הברית שם הפך להיות נשיא ה סטיבן שמואל וייז ז"ל שנולד בבודפשט והיגר

אמריקה. כפר שמואל הוא חלק מתנועת העובד הציוני שמכילה מושבי עובדים נוספים בארץ 

 ישראל.

 

 כרמי יוסף

המושבה "כרמי יוסף" נקראת על שם יוסף ספיר ז"ל, שהיה נשיא התאחדות האיכרים; המושבה 

ז"ל, נכנסו לגור  אשוני המתיישבים, סימה ואלי שמעוני, ערה"ש תשמ"ה, כשר1984נוסדה בשנת 

 1,700-היישוב מונה כ .דונם 1640-שטח הישוב : כ .בביתם. הגוף המיישב: התאחדות האיכרים

חברים לא  167חברים חקלאים,  260החלוקה הפנימית :  .רבע מאות ושלושים בתי אבנפש, כא

 .חקלאים

בול "יער המגינים". גזר. בפאתי עמק איילון. על ג-ה לתלהיישוב נבנה על גבעות השפלה. דרומ

מטרים מעל לפני הים. האוויר יבש ומזג האוויר נעים יחסית לשפלת  260-200 -גובהו הממוצע 

 , בין רמלה לצומת "נחשון". 44מכביש  -הכניסה לכרמי יוסף  החוף.

 

 מצליח 

דרומית לעיר רמלה. המושב נקרא על  1950מושב עובדים להתיישבות שיתופית, אשר נוסד בשנת 

לספה"נ, התגורר גם  990-910שם החכם היהודי הקראי סהל בן מצליח הכהן, שחי בין השנים 

התפוצות, קראים ורבניים, ולבוא ולהתיישב בארץ ישראל, לשם  ברמלה ושלח איגרות לכל קהילות

 .קירוב הגאולה, ולמעשה היה מראשי הציונות הקדומה



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [54] 

שהמכנה המשותף שלהם היה היותם  ל המושב בקבוצת עולים יוצאי מצרים,ראשית דרכו ש

 הביאה הסוכנות היהודית עולים חדשים ממרוקו, ולאחר מכן גם 1955יהודים קראים. בשנת 

כיום בישוב המשקי ובהרחבות ישנם תושבים מרוב תפוצות ישראל  .מהודו ומתפוצות נוספות

 .ומתגוררים במושב קראים ושאינם קראים

דים את האדמה והם היו מבין החלוצים והטובים בארץ מושב מצליח התברך בחקלאים אשר מעב

תח את ענף התיירות. הישוב עתיד המושב מתכוון לפ .בגידול צמחי תבלין לשוק המקומי וגם ליצוא

נחלות אשר רובן מאוישות  101 -"מצליח" נחשב לאחד המושבים הגדולים בארץ הוא מורכב מ

 ים.בבנים ממשיכ

 

 

 משמר איילון 

כחלק מהישובים שנועדו לחזק את האחיזה היהודית בשטח שבין ת"א  1948ת מושב שהוקם בשנ

קובאב )תרגום: הכיפות(, על הדרך הישנה מתל לירושלים. הוא הוקם על חורבות הכפר הערבי אל 

ח לרמלה. ק"מ ממזר 10-אביב לירושלים, על ידי גרעין מתיישבים צ'כוסלובקיה. המושב נבנה כ

בים, ושמו ניתן לו בשל היותו צופה על עמק איילון. בסמוך למושב המושב משתייך לתנועת המוש

 ארגון המחתרת. נופלי לזכר אנדרטה קמההו ביער תנועתם. להנצחת יער לח"י תנועת נטעו יוצאי

 שרכא אצ"ל מארגון 1940-ב שפרשו בית"ר תנועת יוצאי בידי הוקם ישראל חירות )לוחמי לח"י

  הבריטים. עם נשק לשביתת האם ארגון הסכים

 -החלו לבנות את הישוב החדש בגבעה שממערב לישוב הערבי ובתחילת שנות ה 50-בסוף שנות ה

משמר דוד. הגבעה המקורית, ממזרח לישוב, היא היום פינה קסומה, זרועת  עברו אליו חברי 60

אישור  2004נשקף נוף מרהיב. בשנת פסלים מעשי ידיו של חבר הקיבוץ, ונקודת תצפית ממנה 

כיום  .בתי אב 350-מנהל הפיכתו של הקיבוץ ליישוב קהילתי, אשר בסוף התהליך אמור להכיל כ ה

בתי אב מהקיבוץ לשעבר, שלב א' של התוכניות מיושם  30-מתוכם כ בתי אב 150-מונה היישוב כ

 .בימים אלו

 

 משמר דוד

ד הוא יישוב קהילתי באז וִּ ַמר דָּ בתיה השייך למועצה  ור השפלה ליד המועצה המקומית מזכרתמשְּ

על ידי עולים מרומניה, בסמוך לאדמות הכפר הערבי  1949אזורית גזר. היישוב הוקם כקיבוץ בשנת 

ולדה, שנחרב במלחמת העצמאות. היישוב נקרא על שמו של האלוף דוד מרכוס, שהיה מתנדב ח'

הקיבוץ התפרק  2003במלחמת העצמאות. בשנת  יהודי מארצות הברית אשר נלחם ואשר נהרג



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [55] 

והפך ליישוב קהילתי. חדר האוכל ששימש כמרכז הקיבוץ, הושכר והפך למאפייה ולאחר מכן 

וכיום הוא משמש כמתנ"ס היישוב. ליד היישוב נמצא אתר ההנצחה  ננטש, בהמשך שופץ המבנה

 של חיל ההנדסה הקרבית.

 

 נוף איילון

לת של ישיבת שעלבים. הוא נמצא ( על ידי המנה1994ד בקיץ ה'תשנ"ד )יישוב קהילתי תורני שנוס

ין. עד בתחומי המועצה האזורית גזר ליד קיבוץ שעלבים וקריית חינוך שעלבים, סמוך לעיר מודיע

נחשב נוף איילון כחלק מקיבוץ שעלבים ואז הוחלט להפרידו מהקיבוץ, היישוב התפתח וגדל  1998

הקו הירוק )בתחום שטח  את "שלב ב'", הנמצאת בקצה התחום שלוהוקמה שכונה נוספת הנקר

ההפקר(, בנוסף ל"שלב א'", הקרוב יותר לשעלבים. בית ספר "שלהבת", תלמוד תורה "דביר", 

ת שעלבים, ישיבת ההסדר, ישיבת דרך חיים הישיבה התיכונית שעלבים נמצאות סמוך אולפנ

 לקצה היישוב, בתחום קריית חינוך שעלבים.

ת על דגלו אופי דתי לאומי. רב היישוב הוא הרב גדעון משפחות והוא חר 450-שוב מתגוררות כביי

עת הנוער בני עקיבא, הסניף בנימין, המשמש גם כראש כולל בישיבת שעלבים. ביישוב פועלת תנו

ביישוב הוא נפרד. התנועות אריאל ועזרא פועלות בשעלבים, סמוך ליישוב. בישוב גם פועלת אגודה 

 .תופיתשי

 

 נען 

. מקור השם: בתחילה נקראה "קבוצת הנוער העובד 1930ורה תרצ"א עלה על הקרקע: שמחת ת

המייסדים: בוגרי תנועת "הנוער  .נקראת נען 1936נענה" על שם הכפר הערבי הסמוך. משנת 

 .אל. ארצות המוצא: רוסיה, אוקראינה, בלרוס, תימן, גרמניה, סוריה, פרס, פולין וארץ ישר"העובד

דונם. בשנת  7500שטח הקיבוץ:  .נפש 1600-ילדים. כ 450, חברים ומועמדים 970אוכלוסייה: 

שמירה על ערכי הליבה של עבר הקיבוץ שינוי באורחות חייו ל"קיבוץ המתחדש" תוך  2005

 שותפות וערבות הדדית וצביונו של הקיבוץ בהיבטים פיזיים קהילתיים ומשקיים. 

 

 נצר סירני 

לציון. משתייך לקיבוצי -רחובות, רמלה וראשון ציונה,-יעקב. מוקף בערים: נס-ד בארקיבוץ לי

, שהשתייכו לתנועת ידי עולים, שורדי השואה-על 1948התנועה הקיבוצית המאוחדת. נוסד בשנת 

נוח"ם )"נוער חלוצי מאוחד"(. עוד בגרמניה נקבצו לגרעין שנקרא "קיבוץ בוכנוואלד" ועבר הכשרה 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [56] 

הוסב שמו ל"נצר"  1950ייתו על הקרקע. בשנת ייה לישראל. כך נקרא גם הקיבוץ בעללקראת העל

ם משפחות מקיבוץ הצטרפו לקיבוץ נצר כחמישי 1952בשנת . ענף חדש שיוצא מגזע כרות( -)נצר 

ברנר ביקשו להנציח את שמו של חברם אנצו סרני, ומאז נקרא -ברנר, החברים מגבעת-גבעת

ילדים ונוער, הקיבוץ  150-קיבוץ וכחברי  405-סרני מונה כ-ם קיבוץ נצרכיו."סרני-הקיבוץ "נצר

 . מאופיין בחיי הקהילה התוססים, המשלבים את שרשרת הדורות המיוחדת הקיימת בקיבוץ

 

 סתריה

 האזורית המועצה בתחום ונמצא ,40 כביש על רמלה, העיר ובין ביל"ו צומת בין הממוקם מושב

 ומחציתן החקלאיים, םהמשקי באזור מהן כמחצית משפחות. 502-כ כיום מונה המושב גזר.

 .""גוונים קהילתי היסודי הספר בית 2005 משנת פועל המושב בשטחי ה"הרחבה. הבנים, בשכונת

 השם פירוש סטרייה. הנטוש הבדואי הכפר אדמות על הוקם הישוב .17.5.1949 -ב קם המושב

 .איםהבדו סטריה שבט בני של הארוכים יהםבת את סימל הוא חציה. קו, סטר= הוא: בערבית

 אלו בקפריסין. פליטים ממחנות לארץ שעלו לאחר הכפר אדמות על עלו הראשונים המתיישבים

 וגידים עור לרקום החלו 1990 בשנת והונגריה. פולניה רומניה, יוצאי שואה, ניצולי פליטים היו

 ידי על להתאכלס החלה השכונה 1994 ומשנת הבנים", "שכונת והקמת הישוב להרחבת תכניות

 .הממשיכים הבנים

 

 עזריה

 המושב האחרונות בשנים .424 לטרון כביש על רמלה לעיר מזרח מדרום ק"מ 5 כ שוכן המושב

 בשכונת חדשה ובנייה באוכלוסייה מבורך וגידול קליטה התשתיות, ושדרוג פיתוח תבתנופ נמצא

 ה"ברי-"אל הערבי הכפר חורבות לאזור ,1949 באוקטובר 30-ב לקרקע עלההמושב  .ההרחבה

 בוגרי צה"ל משוחררי היו הראשונים התושבים ועזריה(. חשמונאי בית )כיום תושביו בפי הדבש כפר

 יעז"ק ההתיישבותיים בארגונים חברים הבריטי. מהצבא ציון נוטרי בארגון החברים תש"ח מלחמת

 .והמזרחי כורדיסטאן( זאכו עולי )יהודים

 משקים 65 ביישוב גזר. האזורית המועצה שיפוט בשטח ונמצא המושבים לתנועת מסונף המושב

 .בהרחבה יחידות 81-ו מקצועיים עזר משקי 28 חקלאיים,

 

 פדיה 

השפלה השייך למועצה האזורית גזר ונמצא ליד המועצה המקומית מזכרת בתיה. הוא מושב באזור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [57] 

היישוב הוקם .ל חלקות אדמה גדולותהמושב משתייך לתנועת המושבים, והוא מושב חקלאי בע

 .על ידי עולים מעיראק. שמו נלקח מספר מלכים ב, שם הוא מופיע כשם פרטי 1951שנת ב

 

 פתחיה

מועצה האזורית גזר ונמצא ליד המועצה המקומית מזכרת בתיה. מושב באזור השפלה, השייך ל

גדולות. שמו נלקח המושב משתייך לתנועת המושבים, והוא מושב חקלאי בעל חלקות אדמה 

על  1951היישוב הוקם בשנת [, שם הוא מופיע כשם פרטי. 2כ"ג, פסוק ל"ו] מספר מלכים ב פרק

ברחו לאזור רמאללה, ירושלים וירדן במהלך נעני, שתושביו -אדמותיו של היישוב הערבי אל

ים מלחמת העצמאות. ליישוב הגיעו עולים מתוניסיה ובשלב מאוחר יותר הצטרפו לישוב עול

". כיום, תושבי המושב עוסקים בעיקר בגידול 10היישוב "גזר מאלג'יריה ומהודו. תחילה, נקרא 

ם עוסקים בעבודות שונות מחוץ הענף המרכזי הוא הכרם. חלק מהתושבי .ענבים ובעבודות חוץ

-וליישוב. ביישוב ישנו מועדון בו מתקיימות פעילויות תרבותיות. מעיינות גבתון נמצאות בסמוך כמ

 .1948-גם הכפר הערבי נענה, שננטש ב

 

 רמות מאיר 

המושב משתייך לתנועת המושבים וקרוי  .ק"מ דרומית מזרחית לרחובות 4מושב עובדים הנמצא כ 

דר' מאיר רוזוב עסקן יהודי ציוני מארה"ב אשר תרם את הכסף לרכישת האדמות על שמו של 

 15ידי קבוצת חיילים משוחררים. לאחר על  1949רמות מאיר הוקם בשנת  .עליהן הוקם המושב

 4עד  3-שנה התפרק המושב ונינטש כמעט לגמרי, פרט למספר מצומצם של משפחות )כ

עדיין מספר תושבים העוסקים בחקלאות פעילה של  ברמות מאיר יש .משפחות( שנותר במקום

 .חממות, מטעים ופטריות

 

 שעלבים 

תושבים.  1,100-משפחות וכ 200-ללטרון ומונה כקיבוץ חקלאי דתי, השוכן בין העיר מודיעין 

פעילותו החקלאית של הקיבוץ מתמקדת בגידולי שדה, בקר ועופות. הקיבוץ הוקם בי"א באב 

ספר בודד בכל האזור, על ידי גרעין נח"ל "שלהבת" של בוגרי תנועת הנוער ( כישוב 1951תשי"א )

ים כחלק מנחלת שבט דן ומוזכר מספר פעמ'עזרא'. השם "שעלבים" נזכר בתנ"ך עוד בימי יהושוע 

נוספות. על רקע המיקום הגיאוגרפי המוכר מהתנ"ך ושימור השם הדומה בערבית בכפר ששכן 

 .ם את שמו כממשיכו של הישוב התנכי הקדוםבסמיכות, הוחלט להעניק למקו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [58] 

את תלמידים ותלמידות הכוללת  2,500-לצד הישוב פועלת קריית חינוך גדולה בה לומדים כ

, ישיבה תיכונית, אולפנה 1961לה שהוקמה לצד הישוב בשנת ישיבת הסדר גדו -"ישיבת שעלבים"

ם "שלהבת" בנים ובנות המהווים גם לבנות, חטיבת ביניים, תלמוד תורה דביר, ובתי הספר היסודיי

 .בתי ספר ממ"ד אזוריים של המועצה

הילה תורנית פעילה ותוססת בישוב שילוב של משפחות ותיקות וצעירות המהוות יחדיו ק

על מגוון שיעורי תורה ופעילות חסד, תשומת לב גדולה לילדים ונוער, יחד עם אירועי המושתתת 

הישוב המוקף בשטחי חקלאות מעובדים וחורש  .י והחקלאיתרבות בעלי דגש למעגל השנה היהוד

פניים ויחד עם זאת גם טבעי, נמצא על תוואי שביל ישראל הפופולרי לטיולים רגליים ורכיבות או

דיעין כמרחב עירוני צפוף המציע לתושבי המקום שרותי מסחר, קניות ותעסוקה סמוך לעיר מו

 זמינים מרחק מספר דקות בלבד.



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [59] 

 

 צאים העיקרייםסיכום הממ

 2016נפש בשנת  26,000-לכ 1961-נפש ב 8,000-אוכלוסיית מ.א. גזר גדלה מכ . 

 אל והמרכז לקצב הגידול במועצות האזוריות בישרמתחת  - 4.1%-קצב הגידול הגיע לכ 

  60%-כ -הם תושבים חדשים  15,000-כ -קיימת תחלופה גדולה מאד באוכלוסייה 

 מהאוכלוסייה.

 תושבים מראה על רמת ביקוש גבוהה מאד למועצה.  2,600-ובי של כמאזן ההגירה החי 

 לצד ילדים  30-64גילאי מאזן ההגירה הוא בעיקר של משפחות צעירות של הורים לילדים ב

 . 0-14בגילאי 

  תהליך של הקן המתרוקן לצד תחלופה של  -יציאה גדולה של מתבגרים וצעירים שעוזבים

 וותיקים עם צעירים 

 ל 342-עיקר התרומה מספר הלידות שעלו מ -גדל משמעותית במהלך העשור עי הריבוי הטב-

508 . 

  וגרפית. משפחות בשלות יותר דמ -דים במשפחה יל 3-4יש עלייה במספר במשפחות עם 

  .יש דרישה גדולה יותר ללימודים בחט"ב ובתיכונים מאשר ביסודיים 

  עירות והן גידול במספר הלידות שהן תוצר הן של הגירת משפחות צ 0-9עלייה יחסית בגילאי

 מביאות איתן.

  משפחות הבשלות יותר כתוצאה מעזיבת ה - 10-29גילאי  -ירידה בשיעור גילאי המתבגרים

  .דמוגרפית

 ך הזדקנות מואץ של הוותיקים יותר. תהלי 

  בהשוואה לאוכלוסייה היהודית בישראל ניתן לראות שהמועצה האזורית גזר צעירה יחסית

 .ארצילמדד ה

 והיא מדורגת גבוה יחסית ברמת השכר 8-ל 7-כלכלי מ-גזר עלתה במדד הסוציו.  

 30-40%—כל עצמאיים ואחריהם של נשים שכירות העלייה הגבוהה ביותר בשכר הייתה ש 

 .מעל הממוצע

  נובע כנראה מתוספת רכב  –רמת המינוע שגדלה בקצב מסחרר לעומת ירידה בגיל הרכב

  .שלישי ורביעי

 5וחלט של הבנייה בשנים אלה הוא של יחידות דיור גדולות במספר החדרים בעיקר של רוב מ-



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [60] 

 חדרים.  6

  פר יישובים בצורה צה בעשור האחרון נבע מגדילתם של מסחלק גדול מהגידול של המוע

 .משמעותית

  ילדים  1.7-נפשות בממוצע שזה מתאים ל 3.7פרופיל של משק בית נקלט הוא בגודל של

 .במשפחה

 מ"ר בממוצע  251-מ"ר, לכ 88ונע בין  -מ"ר  149הממוצע של יח"ד במועצה עומד על  שטח

 ביישובים. 

 מהמושבים ם בעיקר ביישובים הקהילתיים ובחלק הבתים הגדולים יותר נמצאי 

 ממלאי  40%-מ"ר נפוצות בעיקר בקיבוצים, המגיעים בחלקם לכ 55-שיעור היח"ד הקטנות מ

 הדיור. 

  אפיונים עם שונות גבוהה בפרמטרים רבים:בקרב היישובים יש 

-של כ נפש לצד יישובים 2000-3,000עם יישובים של  –נפש  1000-כ - גודל יישוב ממוצע 

 נפש.  300

קיבוצים, מושבים, כפרים, יישובים  –בים יש טווח רחב של סיווגים בין היישו – סיווג 

 קהילתיים 

 ות שונות בתכלית, שונות ורבות עם אידיאולוגי - תנועות מיישבות 

 מייסדי היישובים הגיעו ממוצא שונה ומאד מגוון ומכל התפוצות  - מוצא 

 ינת הדתיות לצד חילוניים ויישובים מעורבים מבחישנם יישובים דתיים  -דתיות  

. כפר ביל"ו /מועצה ארצית בית 6גני הדר/נען, יד רמב"ם/ כביש  - מאבקים משפטיים 

 .אריזה בכניסה לכפר

 חלק מהקיבוצים מופרטים יותר וחלק פחות  - טה שונהרמת הפר 

 לחלקם יש הרחבות רגילות ו/או גם הרחבות בנים - מבנה היישוב 

 יבוץ ומושב ליישוב קהילתי יש יישובים ששינו סיווג מק – סיווגשינוי  

 ישנם יישובים שפרשו מיישובים אחרים והקימו יישוב חדש  – פיצול 

  ובים על קרקע מוחכרת מרמ"י אחרים על קרקע פרטית.רוב הייש – סוג בעלות הקרקע 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [61] 

 

 

 

 דיון ומסקנות 

ביאים גם הנובעת הן ממאזני הגירה חיוביים שמאוכלוסיית המועצה בתהליך גידול לצד השתנות 

ה יותר. גבו כלכלי-סוציומעמד לתהליכי תחלופה גבוהים. האוכלוסייה הופכת צעירה יותר, בעלת 

תושבים מדווחים שיש שינוי במבנה החברתי של הישובים, ההופכים ליותר ע"פ שיתוף הציבור ה

קליטה של משפחות לקנייה והשכרה  בדלניים ומגוונים בתוכם. יוקר הדיור הגבוה מגדיר סוג

 ליך שאינו מאוזן בגלל חוסר האפשרות לקלוט את הצעירים והבנים. תה

רבים כגון: גודל היישוב, הסיווג שלו, הטרוגניים מאד בפרמטרים  המועצה האוכלוסייה ויישובי

ת ועוד. גלעין תכונו ב, התנועה המיישבת, מבנה היישוב, מיקומו במרחיוהמוצא המקורי של תושב

יכולותיהם ישובים והמרחק ביניהם, מתרחב עוד יותר בגלל זה, בנוסף לחוסר קישוריות בין הי

 היישובים וביניהם. ומגדילה עוד יותר את ההטרוגניות בתוךדבר השונות לקלוט 

מיקום ואופי האזור כחוזקה הסיבה העיקרית לכך נובעת מהמיקום האסטרטגי של המועצה: 

איכות ניהול  נאי והנופש.אבן שואבת לתרבות הפהמועצה מהווה  המרכזית של מקום מחייתם.

 המועצה באה לביטוי בשירותיה השונים כמו במערכת החינוך שהיא איכותית ומגוונת, תנועות

הנוער והטיפול בנוער בכלל, הדאגה לקשישים, ושמירת הביטחון של תושבי המועצה. הקרבה 

לצורך אספקת  : מצד אחד פוטנציאל אוכלוסייה גדולהכיוונים 2-לישובים גדולים באזור משחקת ל

שירותים בכל התחומים כולל תרבות, מסחר, נופש, ואפשרות להקמת מוסד להשכלה גבוהה ומצד 

מאפשרים גם לתושבי המועצה ליהנות ה ,י תעסוקה גדולים, מרכזי תרבות ועודוקדמשני קרבה ל

 ולהפוך את המועצה אטרקטיבית לקליטה. מהם

לאובדן השליטה על קליטה ליישובי המועצה בגלל חשש אמיתי בקרב התושבים טה יש בצד הקלי

 סינון מספיקים. הביקוש הגבוה, זמינות קרקעות פרטיות בתוך היישובים ובהיעדר מנגנוני 

התכנית היא לעצור את התופעה של המשך ההשתנות וההתגוונות של של והאתגר של המועצה 

חינה חברתית וקהילתית, ללא קשר שובים ולהפכם בהדרגה לקהילה אחת מבהאוכלוסייה והיי

 לסוג היישוב, גודלו ומיקומו במרחב. 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [62] 

 

 

  לוחות

 ורך השניםגודל אוכלוסייה )אלפי נפש( וגידול שנתי ממוצע מ.א. גזר ומועצות אזוריות באזורה לא

 גידול שנתי ממוצע מ.א. גזר ומועצות אזוריות באזורה לאורך תקופות עוקבות

 של מועצות אזוריות ביחס לאוכלוסיית המועצות האזוריות בישראל לאורך השניםגודלן היחסי 

 2006-2016דול שנתי ממוצע מ.א. גזר ורשויות נבחרות באזורה גודל אוכלוסייה )אלפי נפש( וגי

 )%( 2006-2016ן מאפייני הגירה במועצה האזורית גזר בי

 )%( 2006-2016פרמטרים של ריבוי טבעי במועצה האזורית גזר בין 

 )%( 2006-2016משפחות וילדים מקבלי קצבאות ילדים לפי מספר ילדים במשפחה במ.א גזר בין 

 כולל חינוך מיוחד 2006-2016בתי ספר, כיתות ותלמידים במ.א גזר בין 

 )%( 2006-2016גזר בין עור נפשות לפי גיל במועצה האזורית שי

 2003-2013כלכלי במועצות אזוריות ורשויות בישראל בין -מדד סוציו

-2006אל בין שכר שכירים גברים ושיעורי גידול במ.א גזר ורשויות באזור, מועצות אזוריות וישר

2016 

 2006-2016שכר ומדדי שכר לפי מעמד בעבודה במ.א גזר מול המדד הארצי בין 

 2006-2016ינוע במ.א גזר בין מדדי מ

 פהושיעורן לפי סוג ותקו 1995-2017ין בנייה במ.א. גזר לפי מספר חדרים בדירה ב

 2006-2016גודל האוכלוסייה ושיעור גידולה ביישובי המועצה האזורית גזר בין 

 2018-שטח ממוצע של יח"ד ביישובי המועצה האזורית גזר ובמועצה עצמה ב

 2018-ל גדולות ביישובי המועצה ובמועצה עצמה במספר יח"ד קטנות מו

 2006-2016ם תוספת יח"ד ביישובי המועצה ובמועצה עצמה בין השני

 2006-2017בין השנים  תוספת יח"ד ביישובי המועצה ובמועצה עצמה מול יח"ד קיימות

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [63] 

 

 

 

 

כלכלה – 3פרק   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [64] 

 

 כלכלה  .4
 

 אוכלוסייה  ומרחב  4.1

 :האוכלוסייה  4.1.1

אלף  27.7 -כ 2017אוכלוסיית המועצה האזורית גזר מנתה בסוף שנת  – אוכלוסייה קיימת)א( 

יישובים  5 -מושבים ו 15יבוצים, ק 5יישובים כפריים:  25 -מתגוררת ב זואוכלוסיית   1נפש.

    :קהילתיים

 :  4.1לוח    
 א 2016, האזוריתהתפלגות האוכלוסייה במרחב המועצה 

 מושבים 52.5% 
 קיבוצים  20.5% 
 יישובים קהילתיים 27.5% 
 100% 

  
מאוחדים  אומדני סך הכול אוכלוסייה ביישובים לפי אזורים סטטיסטייםמקור: למ"ס יישובים בישראל,  א

 2016וגיל, סוף 
 
 

 (. 4.1 ה זו דפוס גידול יציב )תרשים מס'נרשם באוכלוסיי בטווח הארוך – גידול האוכלוסייה)ב(  

 

 

 

 

                                                           
ז מרכז 2018) למ"ס 1 סייה.  –( מחו כלו או ר ו ו די ני ארנונה,   נתו

12.5 

17.5 

22.5 

27.5 

 נפשות,

 :4.1תרשים מס'  אלפים
אוכלוסיית מרחב המועצה 

 האזורית גזר
 א 2017 – 1983

 
 
 
 
 
 
( מחוז מרכז 2018מקור למ"ס ) א
נתוני ארנונה, דיור ואוכלוסייה;  –

למ"ס, הרשויות המקומיות 
 מות.ושנים קוד 2016בישראל 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [65] 

שנתי גידול שיעור נרשם באוכלוסיית המועצה האזורית גזר  2017 – 2014 –בשנים האחרונות 

, 4.1בתרשים מס'  ארוך הטווח המגמהשיעור זה עקבי עם שיפוע קו  (. 4.2)לוח  2.1% של  ממוצע

  1.8%%, המרכז ערים ובמועצות המקומיות של מחוזב 2.2%וניתן להשוותו עם שיעורי גידול של  

 במחוז בכללותו.  2.1% -כובמרחבי המועצות האזוריות במחוז, 

בקליטת גל כגורם מרחב המועצה האזורית גזר מתפקד  במילים אחרות, בפרופורציה המתאימה

  במטרופולין המרכז.  גואהכלוסייה ההאו

 

 

 

 

:  שיעורי גידול האוכלוסייה, ממוצעים, מחוז 4.2לוח 
 א 2017סוף  – 2014המרכז, סוף 

 
 מועצות אזוריות:

-ממוצעים תלת
 שנתיים

 
 1.2% ברנר

 
 1.3% גדרות

 
 2.1% גזר

 
 3.4% גן רווה

 
 2.7% דרום השרון

 
 2.6% חבל יבנה

 
 1.1% חבל מודיעין

 
 2.1% חוף השרון

 
 1.1% לב השרון

 
 3.7% נחל שורק

 
 0.9% עמק חפר

 
 2.0% עמק לוד

 
 1.8% המועצות האזוריות סה"כ

   
 

 2.2% העיריות והמועצות המקומיות

   
 

 2.1% המחוז בכללותו

 

למ"ס    נתוני ארנונה, דיור ואוכלוסייה. –( מחוז מרכז 2018למ"ס )מקור:  א
   נתוני ארנונה, דיור ואוכלוסייה. –רכז ( מחוז מ2015)

 

 
 

  

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [66] 

 

 

 המרחב:  1.2

גזר הוא  תעל פי ממצאי הלמ"ס, שטח השיפוט של המועצה האזורי – מרחב ואוכלוסייה)א(  

הנושקות למרחב ערים ל זהו, כצפוי, שטח נרחב, בהשוואה ד' לנפש.   4.4 -או, כ 2קמ"ר 114.2

 :מועצה האזוריתשל ההכפרי 

  

 א:  יחסים של שטחי שיפוט לנפש, מ.א. גזר וערים שכנות 34.וח ל
 רעות-מכבים-מודיעין רחובות-נס ציונה לוד-רמלה מ.א. גזר
100% 4% 5% 12% 

 . 2016הרשויות המקומיות בישראל,  ,מקור: למ"סא 

 

וז מחמרחבי מועצות אזוריות אחרות בכמו גם בנמוכה במרחב המועצה האזורית גזר, הצפיפות ה

 במרחבים אלה. אוכלוסייה עירונית אל מקומות מגורים מקצת המרכז, מונחת ביסוד הגלישה של ה

מגורים צמודי קרקע ממש העדפה לל , אמידים יחסית,יכולת של משקי בית גלישה זו משקפת

 משוחררים מן הצפיפות השוררת בגזרות האורבאניות של המטרופולין.   ו

 גרת המועצה האזורית גזר בכמה דרכים:גלישה זו באה לידי ביטוי במס

 הקמה של יישובים קהילתיים שאינם חקלאיים מלכתחילה  – הקמת יישובים קהילתיים–  

.  ראוי לציין כי בהנהגה ההיסטורית של ההתיישבות הכפרית השיתופית כרמי יוסףכגון 

-נות הכפי שאירע בש הייתה התנגדות לשילוב יישובים קהילתיים לא חקלאיים במרחב. 

של המאה הקודמת כאשר ההנהגה הקיבוצית, המקומית והארצית, הסתייגה מפיתוח  70

 חקלאי במסגרת המועצה האזורית גזר.-כיישוב לא גני הדר

  ץאשר נוסד כקיבו  – משמר דודכגון  – ליישובים קהילתייםשיתופיים הסבה של יישובים 

 ליישוב קהילתי.  והוסב

 להיווי תעסוקה ואוכלוסייה לא פעלהשל הקיבוץ סטורית ההנהגה ההי – "תיעוש" מוכוון-

 .  ציםבמסגרת של תיעוש מוכוון של הקיבו  חקלאית במרחב

 חקלאית  נרשם -תהליך להווי עיסוקים תעסוקה ואוכלוסייה לא – היווי עיסוקים ספונטאני

טאני , בחלקו הגדול, תהליך ספונוהינו .  אלא שזה היהוהן בקיבוצית במסגרת המושבית הן

 לא מוסדר.   לעתים קרובות גם מוכוון ו-לא

 של  –בעיקרו מוכוון ומוסדר  –במהלך השנים הלך והתגבר תהליך  – למגורים הרחבה

במגמה לקדם/לקלוט אוכלוסיות , קיבוצים ומושבים, הרחבת יישובים חקלאיים קיימים

                                                           
נוקבת בהיקף של  2 ם  רי   קמ"ר. 130המועצה האזו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [67] 

אף מחוצה  המתפרנסות על בסיס יוממות למרכזי התעסוקה העירוניים, במטרופולין או

 לה.

 

המרחב החקלאי והמרחב הפתוח של המועצה נמנים על  "הריאות  – ההקשר הסביבתי)ב(  

-בכוח( לשירותי סביבה ומצע )ועוד יותר, מצע-הירוקות" של המטרופולין ומהווים מקור )ומקור

 בכוח( של היצע שירותים לצרכני תרבות הפנאי.

 

הם  יחסית לערים השכנות, ,נמוכההצפיפות הו "ירוקההריאה "ה  – שטח פתוח וחקלאות)ג(   

השימוש בקרקע למטרות ייצור חקלאי. החשיבות של השימוש  תולדה של בראש ובראשונה

 להלן.  4.2באה לידי ביטוי בתרשים מס'  ,במרחב המועצה האזורית גזרהחקלאי בהקשר זה, 

 

 

 

 

 

 

 215 -חב המועצה האזורית היא כהצפיפות לקמ"ר במר תרשיםה המונחים ביסודעל פי הנתונים 

 מציג אתנפשות לקמ"ר בערים השכנות. התרשים גופו  5,615 – 1,755נפשות לקמ"ר לעומת 

 מספר המ"ר לנפש: את הופכי של ערכים אלה, כלומר, ה

 מ"ר לנפש בערים השכנות. 570 – 180מ"ר במרחב המועצה לעומת  - 4,680

:24.תרשים מס'   
 שימושי קרקע, המועצה האזורית גזר וערים שכנות, 2013 א

 .  6201מקור: למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל  א
 בסוגריים, ליד שם המרחב, סך הקמ"ר במרחב הנקוב.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [68] 

השטח שכן, השימוש החקלאי.  של מרכזיותהלבין  התופעהאת הקשר בין  דגישהתרשים מ

של  70% -וכשל סך השטח  60% -מהווה כבשימוש חקלאות הצומח )השטח הירוק בתרשים( 

בהקשר של אוכלוסייה ומרחב, חקלאות הצומח היא מקור עיקרי במילים אחרות,   השטח הפתוח.

 רותי פנאי. של השירותים הסביבתיים ומצע עיקרי )בכוח( לפיתוח מוקדי היצע של שי

 

 .  חקלאות ותעסוקה חקלאית2

כאמור, חקלאות הצומח ממלאת "תפקיד" מרכזי בהווי סביבה פתוחה  – חקלאות הצומח)א(  

במרחב של מטרופולין המרכז.  אולם,  "במרחב המועצה האזורית גזר, המהווה גזרה "ירוקה

ם לתעסוקה ולתוצר מיייצור התור פיבראש ובראשונה ענ ןחקלאות הצומח, הו בכלל החקלאות

 הלאומי.  

מן הסך הכול  2.9%משקלו של מרחב המועצה האזורית גזר בשטחים המעובדים כיום הוא  

(.  בין השאר מצויים 4.5)לוח  .  שיעור זה כולל מגוון פעילויות(4.4המדווח ברמה הארצית )לוח 

אלפי  10 -כול יבול של ככרמים של ענבי יין המספקים זני איכות ליקב "ברקן" המעבד בסך ה בזה

המועצה  מרחבבלצידו של גורם מרכזי זה, פועלים .  באזורכרם בזה כאלף דונם  ,דונם כרם

מושבים וביישוב  5 -יקבי בוטיק הפרושים ב 10 -המזינים כומסחריים האזורית כרמים משפחתיים 

 הקהילתי כרמי יוסף.

 

 

 א 2015, 2005, 1995:  שטח מעובד, 4.4לוח 

 

 לים גידו 
 רב שנתיים

 

 גידולים
 חד שנתיים

 
 סה"כ
 

 גידולים 
 רב שנתיים

 

 גידולים
 חד שנתיים

 

 
 סה"כ

 אחוז מן הדיווח הארצי אלפי דונם 

 

1995 22.5 42.5 65.0 2.7% 1.5% 1.8% 

 

2005 14.5 31.0 45.0 2.0% 1.4% 1.5% 

 

2015 18.0 70.5 88.5 1.8% 3.4% 2.9% 

 

ולוחות מקבילים בשנתונים  19.4, לוח 2016למ"ס, השנתון הסטטיסטי   -וח במחושב על פי השטח המדו א
השינוי גרם חל שינוי בשיטת הדיווח של שטחים מעובדים.  בהתייחס לסך הכול,  2003קודמים.  יש לציין כי בשנת 

 לפחיתה בסך השטח המדווח.

 

אן משקלה של המועצה התמונה משתנית כאשר דנים בענפי החי.  כ – גידול בעלי חיים)ב(   

בלבד בייצור ביצים  0.35% -בייצור חלב, וכ  1.25% -האזורית גזר )לפי ממצאי הלמ"ס( הוא כ

 ועופות.  



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [69] 

 בדומה ענף חקלאי מוביל אמנם רפת החלב בקיבוצי המועצה האזורית גזר )למעט שעלבים( היא

 15מתוך  3 -ועלים ב.  אולם, רק תריסר משקי חלב משפחתיים פמשקים הקיבוציים בדרך כללל

   3המושבים במרחב המועצה האזורית גזר.

 

להלן את  4.5אומד לוח  ריםבעזרת ממצאי הלמ"ס ומקורות אח – החקלאות בסך הכולג(  )

 :   2015הייצור החקלאי בשנת סך כול המשקל היחסי של המועצה האזורית גזר ב

 

  2015קלאית בישראל קירוב של משקל מ. א. גזר בערך סך התפוקה הח : 4.5לוח 
חקלאות 

 הצומח
 I . משקל ערך התפוקה בענף

ברמה הארצית בערך סך 
התפוקה החקלאית )חי וצומח( 

  א

II קירוב של משקל מ. א. גזר .
בתפוקת הענף )הפיסית( 

משקל ≈ ברמה הארצית 
השטח המוקדש לענף במ. א. 
גזר בסך כול השטח המוקדש 

 בלענף ברמה הארצית 

III במ. א. גזר . משקל הענף
בערך סך התפוקה החקלאית 

 )חי וצומח(

 A B C≈A x B ענף

 0.2% 0.9% 18.7% מטעים אחרים

 0.1% 2.7% 4.7% הדרים

 0.1% 1.0% 9.6% גדש

 0.7% 3.3% 20.6% ירקות

 1.1% מ. א. גזר בערך סך התפוקה החקלאית )חי וצומח( ברמה הארצית-משקל חקלאות הצומח ב

 
 

משקל ערך התפוקה של  חקלאות החי   
הענף/השלוחה ברמה הארצית 
בערך סך התפוקה החקלאית 

 ג)חי וצומח( 

משקל התפוקה )הפיסית( של 
מ. א. גזר בתפוקה -השלוחה ב

)הפיסית( של השלוחה ברמה 
 דהארצית 

קירוב משקל ערך התפוקה של 
מ. א. גזר -הענף/השלוחה ב

בערך סך התפוקה החקלאית 
 ברמה הארצית )חי וצומח(

 A B C≈AxB ענף/שלוחה

 0.01% 0.38% 2.62% ביצי מאכל

 0.04% 0.38% 9.61% פטמים

 0.00% 0.00% 2.27% הודים

 0.25%  1.67%  15.15% בקר לחלב

 0.30% מ. א. גזר בערך סך התפוקה  החקלאית )חי וצומח( ברמה הארצית-משקל חקלאות החי ב
 .19.18, לוח 2016מבוסס על למ"ס, שנתון סטטיסטי  א
 .19.4, לוח 2016מבוסס על חמ"ס, שנתון סטטיסטי  ב
 ובנוסף, בענף הלול, על:  מידע ונתונים על ענפי הלול של מועצת הענף. 19.18, לוח 2016מבוסס על למ"ס, שנתון סטטיסטי   ג
צרני החלב )המכסות(  .  בענף הבקר לחלב מבוסס על רשימת י19.6לוח  2016מבוסס, בענף הלול, על למ"ס שנתון סטטיסטי  ד

  .   2016והמכסה הארצית כפי שהיא מדווחת בשנתון של מועצת החלב לשנת  

 

.  לצורך הקירוב 1.4% -משקלה של מ. א. גזר בערך התפוקה החקלאית בישראל הוא כהכול,  ךבס

נניח כי משקל המועצה האזורית גזר בסך ערך התפוקה החקלאית ברמה הארצית הוא גם משקלה 

 התעסוקה בחקלאות ישראל:   בסך

 

                                                           
י החלב )מכסות החלב(  3 צרנ י י רשימת  נ לנתו  .2017נת לשזאת, בהתאם 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [70] 

 

 

 

 

 

הם עובדים בחקלאות מן המועסקים  %30 -הארצי כ כי בממוצע זה נציין על מנת לסייג אומדן

על פי לוח ההקצאות של עובדים זרים, ההקצאה לפרטים ותאגידים ביישובי המועצה   4זרים.

הזרים במרחב גזר הוא  לפי האומדן המחושב בזה משקל עובדים.  176האזורית גזר, כיום, היא 

זו , בין השאר, ביישובים אלה.  אולםתוצאה של ההרכב הענפי  זו יכולה להיות  בלבד. 17.6%

  של האומדן שקיבלנו כלפי מעלה.מסוימת תולדה של הטיה עלולה להיות 

 

 חקלאית -תעסוקה לא 4.3

מן הצורך ללמוד נובעת  להלן ובבאים אחריו 4.3.1בסעיף המשנה ההתייחסות למבני התעסוקה 

על הרכבי התעסוקה והיקפיה במצב הקיים על יסוד מקור מידע זמין. מקור זמין כזה הם הרישומים 

של סדרי הגודל של מבני התעסוקה האמורים כפי שהם נמדדים במסגרת החיובים של בתי עסק 

 בארנונה.   

 

 חקלאית:-מבני תעסוקה לא  4.3.1

רשויות המקומיות הבינוניות חקלאית ברמת ה-ה הלאבתחום התעסוקבהיעדר נתונים זמינים 

, מקובל לנתח את נתוני המלאי של שטחי תעסוקה מבונים ולהקיש מהם על התעסוקה והקטנות

נקובים במ"ר מבונים )מ"ר רצפה( מתקבלים ה.  נתוני שטח אלה, ה המקומיתהלא חקלאית ברמ

רמת המועצות האזוריות במקרה  מתוך גיליונות החיוב בארנונה ברמת הרשות המקומית; קרי,

 שלפנינו.

לקבל נתוני שטח על  , כמובן,ינו מעדיפיםיה – מבני תעסוקה ברישומים של החיובים בארנונה)א(  

תמיינות וההקבצה המקובלות בניתוח התעסוקה. אולם, בלית ברירה אנו מחויבים להתייחס הפי ה

 .ארנונה במועצות השונותהגדרות של סעיפי החיוב בארנונה לפי צווי הללסיווג ו

המקוריים במקרה של  –בעקבות הלמ"ס והצגת הנתונים על ידה אנו נוטלים מגיליונות החיוב 

 שני מקבצי מבנים ומייחסים לכל אחד מהם קבוצה של תעסוקות: –המועצה האזורית גזר 

                                                           
ן סטטיסטי  4  .19.9לוח  2017למ"ס שנתו

 :  תעסוקה בחקלאות במרחב המועצה האזורית גזר4.1תיבה 

 1.4%אלף;  שיעור של   71.5 -יה כה 2015סך התעסוקה בחקלאות ישראל בשנת 

 מועסקים.   1,000  -כמסך תעסוקה זה הוא סדר גודל של 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [71] 

ליונות בגיהרשומים מקבץ של סוגי מבנים של תעשייה ומלאכה מדובר ב  – מלאכה ותעשייה(  1)

  – 2011, לפי סיווג Bקֹוד  –הלמ"ס  המדווחת על ידי החיוב בארנונה. לענייננו, התעסוקה בתעשייה

  זה.ארנונה מקבץ  מושלמת( של-היא המקבילה )הבלתי

במסגרת המסמך המוגש בזה המושג סחיר מתייחס לכל מוצר או שירות  – שירותים סחירים(  2)

מקבץ במסגרת נתוני הארנונה אנו  מתייחסים ל בינלאומי(. הנסחרים בשוק הארצי )ולעתים גם ה

"בתי או תחת הכותרות "משרדים", "מרכולים" "בנקים וחברות ביטוח",  המסווגיםשל מבנים 

ולצורך זה בלבד, , צורך הדיון באוכלוסיית יישובים קהילתיים עד שיתופייםלאנו מניחים כי  .מלון"

הענפים  יא מצרף שלהתעסוקה של הלמ"ס ה ממצאיב זה מקבץ מושלמת( של-המקבילה )הבלתי

 .ואילך( 2011למ"ס )משנת נהוג בשל סיווג הענפים של ה O – H בקודים 

המיון וההקבלה הרשומים לעייל יספיקו על מנת להתוות את תמונת התעסוקה הנדרשת לצורך 

לעשות שימוש ניסיון נציין כי כל תיאור המצב המשקי הקיים במרחב המועצה האזורית גזר.  

 בערכים שיתקבלו בטיפול בסוגיות פרטניות יחייב התאמות ייחודיות.

מחצית בלמשל, טיפול בסוגיה של מבני משק, קרי, מבנים חקלאיים, יחייב זהירות מרובה.  שכן, רק 

"מבנה  -בצו הארנונה סיווג ייחודי ל מופיע  –שאיננה כוללת את גזר  –המועצות האזוריות 

 חקלאי".

 

לעייל, מציג לוח  נידונובהמשך ובכפוף להגדרות ש – 2018-2010חקלאית -מבני תעסוקה לא )ב( 

על ידי הלמ"ס  רשמולהלן את הערכים של שטחי התעסוקה כפי שדווחו על ידי המועצה ונ 4.6

על בסיס  2018וערכים שנלקטו ישירות מגיליון החיובים של המועצה לשנת  ,2015– 2010בשנים 

 .2017המצאי בשנת 

 
 

 – 2010:  שטחי תעסוקה במרחב המועצה האזורית גזר, 4.6לוח 
 א 7201

  
 
 

תעשייה 
 ומלאכה

(1) 
שירותים 

 סה"כ (2סחירים )
 2010 396.9 96.0 492.9 
 2011 526.8 101.0 627.8 
 2012 498.3 82.0 580.3 
 2013 400.4 55.0 455.4 
 2014 395.1 55.2 450.3 
 2015 395.9 53.3 449.2 
 2017 462.0 67.5 529.5 
 .בגוף הטקסטלהגדרות  ראה דיון  א 

 .2016למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל,  2015 – 2010מקורות: שנים 
 , עיבוד מתוך הגיליונות המקוריים של החיוב בארנונה.2017שנת 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [72] 

 חקלאית:-תעסוקה לא  4.3.2

 449.2 – 529.5ן מצביע על מלאי של הסכום המתקבל בשתי השורות האחרונות של הטור האחרו

חקלאית בשירותים סחירים במרחב המועצה האזורית גזר בשנים -אלף מ"ר של שטח תעסוקה לא

ווח האחרון של שטחי התעסוקה בכלל המועצות האזוריות בישראל )למ"ס, י.  הד2017 – 2015

מ"ר המשרתים את  אלפי 15,185( מצביע על מלאי ארצי של 2016המועצות האזוריות בישראל, 

 . 2015חקלאיים הסחירים לסוף שנת -הענפים הלא

 במלים אחרות:

ירים בכל חקלאיים הסח-חלקה של המועצה האזורית גזר בשטחי התעסוקה בענפים הלא

משקלה באוכלוסיית כלל המועצות האזוריות בדומה ל, 3% - 3.5% -הארץ הוא: כ

(3.15%.) 

חקלאית בענפים סחירים במגזר -התעסוקה הלא סך ההי 2016מממצאי הלמ"ס נקבל כי בשנת 

 5.2 – 6.1מסך זה משמעו   3.5% - 3%שיעור של   .אלף מועסקים 176)כמרחב עבודה(:  הכפרי 

 אלפי מועסקים.

 

 

 

 

 

  

  

 

לעיל משרתות את אומדני מאזן התעסוקה  4.2 -ו 4.1 וסוכמו בתיבותהתובנות אשר גובשו 

את הדיון בנושא של שטחי תעסוקה  4.3.3לב זה מרחיב סעיף בהמשך.  בש 4.4המוצגים בסעיף 

מציג בקצרה את חישוב  4.3.4חקלאיים שמוצריהם ושירותיהם סחירים.  סעיף -של ענפי משק לא

 סחירים אחרים.-הממדים של  התעסוקה בשירותים הציבוריים ושירותים לא

 

 חקלאית בסחירים במרחב ובזמן-שטחי תעסוקה לא  4.3.3

של סדרי גודל של  ,קצרה אמנם ,לעייל מציג סדרה 4.6לוח  – שטחי התעסוקה על ציר הזמןסך )א( 

להלן מציג סדרי  4.3חקלאית בענפים הסחירים על ציר הזמן.  תרשים מס' -שטחי התעסוקה הלא

מועצה האזורית ה בתושבי מרחגודל אלה בכפיפה אחת עם סדרי הגודל של אוכלוסיית המפרנסים 

 ים. באותן השנגזר 

 :  4.2תיבה 
  חקלאית בסחירים במרחב המועצה האזורית גזר-תעסוקה לא

o ףאל 176הוא  במגזר הכפרי חקלאיים הסחירים-סך התעסוקה בענפים הלא. 

o חקלאית -ה הלאשטחי התעסוקסך כל חלקה של המועצה האזורית גזר ב

 .3.5% - 3% ואה בסחירים 

o בסך התעסוקה  גזרהוא קירוב סביר של חלקה של  אם נניח כי שיעור זה

נקבל כי סך התעסוקה בענפים  ,במגזר הכפרי חקלאיים הסחירים-בענפים הלא

 אלפי מועסקים.  5.2 – 6.1במרחב המועצה הוא:   האל



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [73] 

 

 

 

התרשים מצביע על מגמת גידול ברורה במספר המפרנסים, דבר הנובע מגידול מתמשך של כלל 

האוכלוסייה במרחב.  לעומת זאת קשה להצביע על מגמה מונוטונית בסך שטחי התעסוקה.  

 .2017התייצבו וגדלו מחדש לקראת שנת  2013 – 2011השטחים המדווחים הלכו ופחתו בשנים 

זאת, לצד  יש בזה שינויים פיסקאליים וחשבונאיים גרידא.  יש, כפי הנראה כמה 'אבות': לתופעה זו 

מבוטל של יזמות וגופי -והתפתחות של מספר לא 2015מסוים בתעשייה לקראת ריאלי צמצום 

 .  זאת, הן בתחום המלאכה והן בתחום השירותים.לאחר מכן עובדים 10תעסוקה המעסיקים עד 

בה במצב הקיים, ובמגמות שתרמו למצב, להתרחבות ספונטאנית של מכל מקום, אין ערו

 חקלאית במקביל לצמיחת האוכלוסייה. -התעסוקה הלא

 

כאשר מפנים את תשומת  – התפלגות התעסוקה הלא חקלאית במרחב המועצה האזורית)ב(  

חקלאית בסחירים על ציר הזמן, יש להביא בחשבון את -הלב אל התפתחות התעסוקה הלא

במידה זו  םה ,לגות התעסוקה בין גזרות המרחב. שכן התהליכים העוברים על כל אחת מהןהתפ

 או אחרת ייחודיים לה.   

להלן מציג את ההתפלגות של שטחי התעסוקה בתעשייה ומלאכה בין הגזרות במרחב  4.7לוח 

ת בין הגזרוחקלאית -הלאהמועצה האזורית גזר ומשווה התפלגות זו עם התפלגות התעסוקה 

 .במגזר הכפרי ברמה הארציתהשונות 

יישובית בלבד, אפשר היה -רמה התוךמן הגזרה הבין יישובית והתייחס ל עלם לוח זהאילו הת

לבין ( 11.8/21.1)בגזר  המושב לקיבוץבין  שטחי התעסוקההתפלגות ין ב גדוללקבוע כי אין הבדל 

אולם, לגזרה הבין יישובית יש  (19.3/44.1) ברמה הארציתמושב לקיבוץ ה התפלגות התעסוקה בין

 משקל כבד מכדי להתעלם ממנה.

 

 :4.3תרשים מס' 
גידול של שטחי התעסוקה 

חקלאיים -משק לא בענפי
סחירים ושל אוכלוסיית 

המפרנסים, המועצה האזורית 
 2017-ו 2010-2015גזר 

 א(100=  2010)
 
 

למ"ס,  5201 – 2010שנים מקורות:  א
  .2016הרשויות המקומיות בישראל, 

עיבוד מתוך   –: שטחים 2017שנת 
; הגיליונות המקוריים של החיוב בארנונה

ל פי גוד אומדן על –מפרנסים 
מקדם בהנחה של  ,האוכלוסייה
 52.5%של  יציב בשיעור השתתפות

 מכלל האוכלוסייה.



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [74] 

 :  ההתפלגות של התעשייה והמלאכה במרחב הכפרי 4.7לוח  

 
 גזרה

התפלגות התעסוקה 
 בתעשייה במרחב הכפרי

 ברמה הארצית

התפלגות שטחי התעסוקה 
 בתעשייה ובמלאכה

 במרחב המועצה האזורית גזר

  A B 

 
 11.8% 19.3% מושב

 
 21.1% 44.1% קבוץ

 
 2.1% 6.2% קהילתי

 
 65.0% 30.4% בין יישובי

 
A   2017בשנתון הסטטיסטי לישראל,  12.13מחושב מתוך לוח. 
B   2018מחושב מתוך גיליונות האקסל של החיוב בארנונה לשנת. 

 

זרה שנוגע בג מרחב המועצה האזורית גזר שונה ממרחבי מועצות אזוריות אחרות במהיתר על כן, 

 לגזר מתחמ/י תעסוקהלמעט גזרה צרה במתחם המסחר בצומת ביל"ו אין  העל/בין יישובית.

שכנות מטה יהודה הבמועצות  מו למשלכומוסדרים  לתעשייה( יזומיםאזורי/ים )פארק/ים  אזוריים

וחבל מודיעין.  לעומת זאת, פועלים במרחב המועצה האזורית גזר כמה גופים תעשייתיים גדולים, 

    התעשייה הצבאית, התעשייה האווירית ומפעל המלט "נשר". בהם

 

בדיווח עדכני של הלמ"ס המתייחס לנתוני  – המעמד היחסי של המועצה האזורית גזר)ג( 

מ"ר של  15 -מבונה במחוז המרכז נרשם כי במועצה האזורית גזר מצויים כ-אוכלוסייה ושטח

מ"ר לנפש בכלל  20של הממוצע של  75%-חקלאית מבונים לנפש.  זאת, כ-שטחי תעסוקה לא

   :המועצות האזוריות של מחוז המרכז

 

 

 

 

:4.4תרשים מס'   
שטחי התעסוקה בענפי משק 

חקלאיים במועצות -לא
האזוריות של מחוז המרכז, 

 2018 א
 
 

נתוני  –מחוז מרכז למ"ס, מקורות:  א
 נתוני).  2018ארנונה, דיור ואוכלוסייה, 

, נתונים אחרים 2017אוכלוסייה לסוף 
 (.III 2017  רבעון

 מ"ר לתושב 
 )לנפש(



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [75] 

חקלאית לנפש -מ"ר שטח תעסוקה לא 20 -יש העורכים השוואה ביקורתית בין הממוצע של כ

מ"ר  6ממוצע של בין המ"ר לנפש במרחבי המועצות האזוריות של מחוז המרכז ל 49 – 4ומנעד של 

 מועצות המקומיות העירוניות במחוזמ"ר לנפש במרחבי הערים וה 15 – 0לנפש בלבד ומנעד של 

בלווי הטענה כי התופעה האמורה היא סמן של יוממות נטו אל מרכזי תעסוקה במרחב  ,זאת זה.

 שוליה.   ביןליבת המטרופולין ול היפוך תפקידים בין כאילויש בזה הכפרי, 

כאשר לטענה זו אין מקום במה שנוגע למועצה האזורית גזר.  נקדים את המאוחר ונציין כי 

מרחב מבהמשך( יתברר כי היוממות נטו  4.7ייערך האומדן של מאזן התעסוקה במרחב זה )לוח 

 3.3 -עולה ב גזר+ אלפים. כלומר, מספר היוממים היוצאים את 3.3המועצה האזורית גזר היא 

 אלפים על מספר היוממים הנכנסים. 

    

 סחירים )צמודי אוכלוסייה(:-תעסוקה בשירותים לא  4.3.4

לענייננו את השירותים הציבוריים ושירותים נוספים שהוגדרו כוללים סחירים -השירותים הלא

סחירים.  הגדרה זו מותאמת לצורכי המסמך המוגש בזה שעניינו תעסוקה ביישובים שהם -כלא

 שיתופיים, במידה זו או אחרת ו/או קהילתיים.  

סחירים הם, בדרך כלל, צמודי אוכלוסייה )מקומית( לכן את חישוב התעסוקה -שירותים הלאה

 נפש(.   1,000 -תושב )ל 1,000 -בשירותים אלה עורכים במונחי מספר המועסקים ל

 כוללים את:סחירים" -בענפים המכונים בזה "לא 2016נתוני התעסוקה לשנת 

 :קיבוצים :מושבים 

 G-Bסמלים או קֹודים 
 33,600 31,500 :2017בשנתון הסטטיסטי,  12.13בלוח 

 

  – הםהמקבילים נתוני האוכלוסייה 

 168,000 298,000 :2017בשנתון הסטטיסטי,  2.20לוח 

 

 תושב הם, איפוא: 1,000 -מספר המועסקים ל

  106 200 

 

 10,000 – 2,000חישוב באותה דרך ועל בסיס אותם מקורות מעלה כי ביישובים עירוניים קטנים )

אפשרות לאמוד באותה בידנו המועסקים.  כיוון שאין  85 -תושב הוא כ 1,000 -תושבים( המקדם ל

דרך את המקדם ליישובים קהילתיים, נערך החישוב למרחב המועצה האזורית גזר על בסיס הנחת 

 96ן, קרי, הוא ממוצע רגיל בין מושב ליישוב עירוני קטליישוב קהילתי עבודה כי המקדם המתאים 

 תושב. 1,000 -מועסקים ל



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [76] 

המקדמים  3הוא שקלול של בכללותו המקדם הממוצע המתייחס למרחב המועצה האזורית גזר 

 152לעייל.  המקדם המשוקלל המתקבל בדרך זו הוא:  4.1כאשר שיעורי השקלול נקראים מלוח 

 תושב. 1,000 -מועסקים ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 מאזן התעסוקה   4.4

 חקלאית בסחירים ובבלתי סחירים בסעיפים קודמים-תעסוקה החקלאית והלאכהמשך לדיון ב

להלן לנושא התעסוקה במרחב המועצה האזורית  4.8לוח , מתייחס 4.3 – 4.1ולסיכומים בתיבות 

 גזר בכללותו.  

 :סוגיות 4טורים העונים על  8ללוח זה 

I .ה )מקום עבודה מצרפי(נתפס כמרחב עבוד, כשהוא גזר מספר המועסקים המבוקש של מרחב   .

( +  המספר A( הוא צירוף של: המספר המבוקש בחקלאות )Dמספר מועסקים מבוקש זה )

 (.C( + המספר המבוקש בענפי המשק הבלתי סחירים )Bהמבוקש בענפי המשק הסחירים )

II  .( בין מועסקים שהם תושבים )כמרחב עבודה( התחלקות התעסוקה במרחבF לבין מועסקים )

.  מספר המועסקים שהם תושבים מחושב כאחוז נתון של מספר המועסקים (Gנם תושבים )שאי

 מקרב תושבי המרחב )כמרחב מגורים(. 

המושבים  15מתוך  9 -( המתייחס ל2008על יסוד ממצאים של מפקד האוכלוסין האחרון )

. ממוצע 68% - 43%במועצה האזורית גזר המנעד של אחוז היוממות ביישובים אלה הוא צר למדי 

האזורית  ממוצע התעסוקה במרחב המועצההנחת העבודה היא, איפוא, כי   .60%היוממות הוא 

בממוצע בשני יישובים קהילתיים  46.5%באותו מפקד נרשמה יוממות של  . 40% הואגזר בגזרה זו 

  .53.5% שיעורהתעסוקה במרחב בגזרה זו ה הנחת העבודה היא כישל המועצה האזורית גזר;  

של המועסקים תושבי הקיבוצים  55%מעלה משרד החקלאות אומדן על פיו  ,בהתייחס לקיבוצים

השיעור המשוקלל  5מועסקים ביישוב גופו, ולא כל שכן במרחב המועצה אליה הם משתייכים.

                                                           
 .2014קלאי וד"ר ליאון אמדור, היבטים כלכליים והנחיות לתכנון התעסוקה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, רן ח 5

סחירים )צמודי אוכלוסייה מקומית( במרחב -: תעסוקה בשירותים לא4.3תיבה 

 המועצה האזורית גזר

סחירים )צמודי -בממוצע לכל יישובי המועצה האזורית גזר מספר המועסקים בענפים לא

 מפש. 1,000 -ל 152אוכלוסייה( הוא 

 אלף נפש. 27.7ת גזר המובאת בחשבון מונה אוכלוסיי

 .4,135 איפוא,  ,אומדן מספר המועסקים המתקבל הוא



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [77] 

( של שיעורי המועסקים במרחב מקרב המועסקים שהם תושבי 1.1)בהתאם למשקלות בלוח 

 .47%הוא:  m -ב  4.1המרחב המסומן בלוח 

 
 

 א 2016:  תמונת התעסוקה, מרחב המועצה האזורית גזר, 4.8לוח 

 
I)תעסוקה במרחב )כמרחב עבודה  . IIהמועסקים במרחב .  IV מאזן .

ה"יוממות
" 

    
 

 

III תעסוקת תושבי המרחב )כמרחב  .
 מגורים(

  

 תעסוקה
 חקלאית

 
 
 

תעסוקה 
-לא

חקלאית 
 בסחירים

 

תעסוקה 
-לא
אית חקל

בצמודי 
 אוכלוסייה

סה"כ 
תעסוקה 

 ביישוב
 
 

מועסקים 
ביישוב 
שאינם 
 תושבים

  

מועסקים 
ביישוב 
שהם 

 תושבים
 

תושבים 
מועסקים 

מחוץ 
 למרחב

 

סך כל 
התושבים 
המועסקי

ם, במרחב 
 ומחוצה לו

 

 
A B C D=A+B+C E=D-F F=m . H 

G= 
(1- m).H H I=G-E 

 
1.0 6.1 4.1 11.2 4.4 6.8 7.7 14.5 3.3 

 מספרים מעוגלים.  א
A  4.1ראה תיבה. 
B  4.2ראה תיבה. 
C  4.3ראה תיבה. 
H ( של  27.7מחושב על בסיס מספר התושבים )זה מתקבל כשיעור מכלל האוכלוסייה.  שיעור  52.5%אלף( ושיעור השתתפות )בתעסוקה מלאה

 .2017ון הסטטיסטי לישראל, בשנת 2.20 -ו 12.13בינוני ביחס לשיעורים המתקבלים על בסיס נתוני לוחות 
m .שיעור המועסקים במרחב מקרב המועסקים שהם תושבי המרחב, הסבר בגוף הטקסט = 
 

מרחב המועצה מבסיכום, מאזן התעסוקה של מרחב המועצה האזורית גזר מצביע על יוממות נטו 

 3.3 -ב מספר היוממים היוצאים את המרחב עולהכאמור + אלפים.  3.3האזורית גזר בגובה של 

 אלפים על מספר היוממים הנכנסים אליו.

ממצא כמותי זה הוא ממצא שמרני.  במידה והוא מוטה, הוא מוטה כלפי מטה.  זאת כיוון שהוא 

מבוסס על אומדן של תעסוקה בחקלאות שיש בו חשש להטיה כלפי מעלה.  כמו כן, אומדן שיעור 

לקו על נתוני היוממות של המפקד התושבים המועסקים במקום )שאינם מיוממים( מבוסס בח

( ויש מקום לשער כי מאז התחוללה עלייה מסוימת ביוממות.  בסך הכול, יש מקום 2008האחרון )

במידה והוא מוטה, הוא  –לקבוע כי אומדן היוממות של תושבי גזר המוצג בזה הוא אומדן שמרני 

 מוטה כלפי מטה.  

 המועסקים ביישוב ואלה המועסקים מחוצה לואלה  –יחסית למספר המועסקים מקרב התושבים 

 . 22.75% הואשיעור היוממות נטו,   –

 גבוה במיוחד: יחסי שיעור יוממות איננוזה 

 –יפו -תל אביב – משחקת הליבה, אליה משתייכת המועצה האזורית גזר, ןבמסגרת המטרופולי

.  השיעור הוא שלילי -70% -יפו הוא כ-תל אביבשל מוקד תעסוקה.  שיעור היוממות תפקיד של 

מן  של מועסקים נטו-על 'יבוא'השיעור האמור מצביע   ,יפו, ליבת המטרופולין-תל אביבבשכן 

ראשון  –קטנה של תל אביב -ההיקף אל הליבה.  לעומת זאת, השיעור המאפיין את שכנתה הלא

מות עבודה )מן העיר ראשל"צ למקונטו של מועסקים -מבטא 'ייצוא'והוא  30% -הוא כ –לציון 

 (. זו מחוץ לעיר



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [78] 

-, קילומטרים ספורים מדרוםמרחב המועצה האזורית גזרמ  22.75%נטו של -על רקע זה,  'ייצוא'

איננו גבוה במיוחד.  בשני המקרים השיעורים הנאמדים בראשל"צ ובגזר מזרח לראשון לציון, 

 .   יים אלהמשתייכים גופים מוניציפאלאליו  המבנה המטרופוליני את תכונות יםמשקפ

 

 רמת חיים   4.5

מועסקים.   נטו של-מתאפיין, בין השאר, על ידי 'ייצוא'כאמור, מרחב המועצה האזורית גזר 

כלל מ( 4.7, בלוח 7.7/14.5)=  53.5% -ב'ייצוא' )ברוטו( של כ מנקודת ראות התושבים מדובר

מיוממים למקומות לה תושבים א.  מרחב המועצה האזורית גזר שהם תושבי אוכלוסיית המועסקים

 .  גזרעבודה מחוץ למרחב 

 סמן של חולשה;ציבור עם התושבים כ-וףתבמפגשי שי נרשםההכרח ליומם על מנת להתפרנס 

היוממות מצביעה על ניצול  ,בעת ובעונה אחת ,ואכן, יוממות כשלעצמה היא מטרד. אולם

מגוון של התמחויות  מכיל הזה שוק עבוד .שוק העבודה המטרופוליניהזדמנויות בגזרות השונות של 

ניצול ההזדמנויות בשוק זה מונח ביסוד ההצלחה של  .גבוהות יחסית תגמולרמות מבטיח ו

נושקת הגמול רמת תהמועסקים השכירים תושבי מרחב המועצה האזורית גזר להבטיח לעצמם 

 לרמות התגמול הגבוהות בסביבתה:

 

המועצה האזורית גזר וערים שכר ממוצע של שכירים תושבי מרחב  :4.9לוח   
 א 2015לחודש, , ₪ שכנות

 רמלה ראשל"צ רחובות נס ציונה מ.א. גזר מודיעין  
  14,217 12,192 12,814 10,187 9,976 6,990 
 .2016מקור: למ"ס הרשויות המקומיות בישראל,  א  

  

תושבי מרחב קים המועסהמועצות האזוריות בארץ כולה, משיגים  54גם ביחס לעמיתיהם במרחבי 

 :רמות שכר גבוהותהמועצה האזורית גזר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [79] 

 

 

 

 

 

 המשק המוניציפאלי  4.6

של מרחב המועצה האזורית, קרי, במושבים,  כלכלההדיון עד כה התמקד במצב הקיים ב

תשומת הלב  מוקדתבקיבוצים, ביישובים הקהילתיים וברמה הבין/על יישובית.  בסעיף הנוכחי מ

של  יםלהלן התמציות של הדו"חות הכספי ייבחנולצורך זה  הרשות המוניציפאלית.של  כלכלהב

. זאת כאשר התמצית של המועצה 2016המועצה האזורית גזר ושל מועצה אזורית ממוצעת לשנת 

הממוצעת מציגה את ממוצעי כלל המועצות מוכפלים בפקטור המבטא את יחס האוכלוסיות בין 

אלף(.  בדרך זו תמצית  16.3)( לבין המועצה האזורית הממוצעת אלף 26המועצה האזורית גזר )

הדו"ח של המועצה האזורית גזר והתמצית של המועצה הממוצעת מייצגות כאחת אוכלוסייה של 

 אלף נפש. 26

 השוואה של שתי התמציות מעלה כמה תובנות:

ף תקציבי הדו"ח הכספי של המועצה האזורית הממוצעת מסתכם בעוד – איזון התקציב)א(  

, שורה ט'(.  אולם, "עודף" זה הוא תוצאה של מענק איזון ממשלתי ומלוות 3, טור A תיבה) כביכול

.  אלמלא זכתה של התקציב )במונחי סך ההוצאה( 15% -, ו'( בסדר גודל קרוב לA, 2לאיזון )

, י"א( A ,3המועצה האזורית הממוצעת במענק בסדר גודל זה היא הייתה מסיימת בגירעון כבד  )

 של התקציב.   14.25% -בסדר גודל של כ

, שורה ט'(.  גזר לא 3, טור B יבהלעומת זאת, הדו"ח של המועצה האזורית גזר מציג עודף אמיתי )ת

 הייתה זקוקה ולא קיבלה מענקים או מלוות לאיזון.

 :  4.5תרשים מס' 

 א 5120לחודש,  ₪של שכירים המתגוררים במרחבי המועצות האזוריות,  שכרת ורמ



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [80] 

 :  4.9לוח        
 * 2016, ₪, אלפי רית גזרשל המועצה האזו תמצית הדו"חות הכספיים של מועצה אזורית ממוצעת

  A – ממוצעת התקציב הרגיל של מועצה אזורית   
אלף 26שוקללים לגודל אוכלוסייה של מ ממוצעי הדיווח המתייחס לתקציבים הרגילים של מכלול המועצות האזוריות,   

ה
ר
שו

 

 2 1 טור:
 

3 4 

    124,730 הוצאות הרשות לחינוך ורווחה    31,628 הכנסות מארנונה למגורים א

          45,959 למגורים-הכנסות מארנונה לא ב

    104,674 הוצאות אחרות  77,588   הכנסות מארנונה סה"כ ג

        84,881   הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה ד

    11,342 הוצאות מימון ושירות חוב       ה

        35,731   מענק כללי ומלוות לאיזון ו

             

        43,813   הכנסות אחרות ז

             

    240,745 סה"כ הוצאות  242,013   סה"כ הכנסות ח

    1,268 עודף   238,200  בזה: הכנסות ללא מענק ומלוות לאיזון ט

  242,013   סה"כ       י

             

       י"א 
 גירעון מוסווה:

    34,463- לאיזוןגירעון ללא מענק כללי ומלוות ה

 

 
 

המשך -- 4.9לוח   
     

(אלף 26אוכלוסייה של גזר )המשרתת  אזוריתהמועצה ההתקציב הרגיל של     B 

ה
ר
שו

 

 2 1 טור:
 

3 4 

    77,248 הוצאות הרשות לחינוך ורווחה    32,584 הכנסות מארנונה למגורים א

          60,175 למגורים-הכנסות מארנונה לא ב

    89,424 הוצאות אחרות  92,759   סות מארנונה סה"כהכנ ג

        41,442   הכנסות ממשרדי החינוך והרווחה ד

    5,048 הוצאות מימון ושירות חוב       ה

        0   מענק כללי ומלוות לאיזון ו

             

        41,148   הכנסות אחרות ז

             

   171,720 סה"כ הוצאות  175,349   סה"כ הכנסות ח

    3,629 עודף        

  175,349   סה"כ        

              

    3,629 עודף/גירעון ללא מענק כללי ומלוות לאיזון        

 .2016* מקור:  למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל, 
 הסברים בגוף הטקסט.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [81] 

איזון תקציבי עם קבוצה לא גדולה של מועצות המועצה האזורית גזר נמנתה בהקשר זה של 

.  זאת ניתן בגירעון )מוסווה( בתקציב הרגיל 2016שלא סיימו את שנת  (54מתוך  15אזוריות )

 :להלן 4.6מס'  ל ומתרשיםדלעי ללמוד מן הלוח

 

 

 

 

נם , א'( איB ,1) ההכנסות מארנונה למגורים בגזרסדר הגודל של  – מארנונהת הכנסות ורמ)ב(  

, א'(.  הדמיון איננו מקרי A ,1שונים מהותית מסדר הגודל המקביל במועצה האזורית הממוצעת  )

 המדווחים בזה מתייחסים לאוכלוסייה באותו סדר גודל.   םכיוון ששני הערכי

 30% -, ב'( גבוהים בכB ,1) גזרלעומת זאת, ההכנסות מארנונה שלא למגורים במועצה האזורית 

זה משייך את , ב'(.  ממצא A ,1נונה שלא למגורים במועצה האזורית הממוצעת )מן ההכנסות מאר

-גזר לקבוצת המועצות האזוריות אשר עברו תהליך אינטנסיבי יותר של תיעוש ופיתוח עסקים לא

 חקלאיים.

השוואה של רמות ההוצאה על חינוך ורווחה   –  רווחהוחינוך והכנסות בגין שירותי ההוצאה  )ג( 

(B ,3 ,( בגזר לעומת )'אA ,3  ,במועצה הממוצעת מצביעה )'על רמת הוצאה נמוכה לכאורהא ,

מועצה ממוצעת, המציאות השכיחה בבשונה מן  ,, שכןלכאורה יחסית במועצה האזורית גזר.  זאת

בגזר פועלים לצד המועצה גם גופי )עמותות( חינוך המקיפים חלק נכבד של התלמידים, ותקציבי 

: גודל ההוצאה לחינוך 2017סטטיסטית, על פי נתוני ים מתקציבי המועצה. גופים אלה נפרד

באמצעות העמותות, שאיננה רשומה בתקציב המועצה, הוא כמחצית גודל ההוצאה לחינוך 

רשומה ובלתי  –תקציבית זו בחשבון סך ההוצאה -הרשומה בתקציב.   אם מביאים הוצאה חוץ

לרמה  ₪מיליון  77 -( לעייל עולה מכ3)שורה א' טור  B 4.9על חינוך ורווחה הנקוב בלוח  –רשומה 

 ₪:  עודף/גירעון בתקציב הרגיל )לפני מענק ומלוות לאיזון(, 4.6תרשים מס' 

 א 2015ות האזוריות, לנפש, המועצ

 .2016מקור: למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל, 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [82] 

במועצה אזורית "ממוצעת".   הגידול בסעיף  ₪אלף  125 -.  זאת בהשוואה לכ₪מיליון  108 -של כ

 .₪מיליון  108 – 77=  31    -ההוצאות של  המועצה האזורית היה שווה ל

עצה.  לכן גם ההכנסה של המועצה כמו כן,  משרד החינוך מממן גופים אלה שלא באמצעות המו

, ד'( נמוכות מההכנסה המקבילה במועצה B ,1האזורית גזר המתייחסת להשתתפות הממשלה )

, ד'(.   סטטיסטית, בדומה לחישוב דלעייל, אם מביאים בחשבון את התרומה של A ,1הממוצעת )

רד לתקציב משרד החינוך למימון תחליף לפעילות העמותות הייתה גדלה התרומה של המש

 .₪מיליון  16 -המועצה בכ

 .₪מיליון  16  -  32=  -15 -סדר הגודל המתקבל של השינוי )התיאורטי( נטו בתקציב היה כ

 -מחושב לפני מענק כללי של כ-בנסיבות אלה היה התקציב בכללותו מסתיים בגירעון

 . ₪מיליון  3.6+  -15=  -11.4 

ה בהכנסות עצמיות, אך סדר הגודל של הגירעון ייתכן שחלק קטן של הגירעון המחושב מתכס

המחושב היה משנה את מעמדה של  המועצה האזורית גזר ביחס לנושא של מענקי/מלוות איזון.  

 שכן, למועצה זו אין מקור מימון אלטרנטיבי בגין היעדר מקורות לארנונת עסקים.

 

 

ירות החוב במועצה האזורית גזר שיעורן של הוצאות המימון וש – הוצאות מימון ושירות חוב)ד(  

(B ,3נופל מתחת ל )'מחצית ההוצאה על אותם סעיפים בתקציב המועצה האזורית הממוצעת, ה 

(A ,3)'מוניציפאלי גירעוני, -מנהלת משקגזר איננה בשונה מן המועצה הממוצעת, ש ,כיווןזאת .  , ה

 היא נזקקת פחות מן הממוצעת למלוות ואשראים.  

 

עולה העיון בתמציות הדוח הכספי מתמצה בתובנה כללית על פיה  – פיננסיתאיתנות )ה(  

אחד   המאפיינת מועצות אזוריות, בדרך כלל. על זו המועצה האזורית גזר האיתנות הפיננסית של 

בגזר   ₪מיליון  15.5הוא עודף תקציבי מצטבר של   –כתופעה מתמשכת  –הסמנים לתופעה זו 

 במועצה האזורית הממוצעת.  ₪מיליון  -2.2לעומת גירעון מצטבר של  
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תיירות – 5פרק   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [84] 

 

 1מצב קיים – .  תיירות5

 

 מבוא 5.1

המועצה האזורית גזר ממוקמת בצפון השפלה, באזור הליבה של מדינת ישראל, בתווך בין האזור 

אזורית גזר הוקמה המועצה ה אביב לזה של ירושלים, ומדרום למודיעין.-המטרופוליני של תל

)קיבוץ נען(. כיום כוללת  1930, אך היישוב הראשון בתחומה הוקם כבר בשנת 1951בשנת 

המועצה האזורית ישובים קהילתיים.  5-קיבוצים ו 5מושבים,  15ישובים, מהם:  25המועצה 

קיימת שונות גבוהה בהרכב בישוב הקהילתי בית חשמונאי, בצפון מזרח המועצה.  ממוקמת

באופן ברור ניתן לראות שני ישובים . יה הן מבחינה סוציואקונומית והן מבחינה ערכית ילוסאוכה

  . חילונית ומסורתיתוביישובים אחרים האוכלוסייה , בעלי אופי דתי מובהק : נוף איילון ושעלבים

 שטחה של המועצה האזורית גזר מאופיין במגוון נופי ייחודי בשל מפגש שתי יחידות נוף השונות

שפלת יהודה ומישור החוף הדרומי. שטחים פתוחים נרחבים בתחומה, חלקם הגדול  –באופיין 

שטחים חקלאיים של כרמים ומטעים, ההופכים נדירים יותר ויותר במרכז הארץ, מהווים את 

עיקר כוח המשיכה של האזור לתיירות. בנוסף למצע זה, מגוון נכסים טבעיים והיסטוריים, אשר 

ותה ובטיפול ראוי יוכלו להפוך למשאבים תרבותיים, כלכליים וסביבתיים, שיש בתשומת לב נא

בהם כדי לתרום לרווחת התושבים והמבקרים באזור. המטרה העיקרית הינה להביא לפיתוח של 

קיימא במרחב גזר, תוך מימוש הפוטנציאל הקיים ושמירה על משאבי הטבע, -תיירות בת

 הסביבה, החקלאות והתרבות.

דונם ראויים לעיבוד  50,000 -דונם(, רק כ 130,000לל שטח השיפוט של המועצה )מתוך כ

חקלאי. הגידולים החקלאיים כוללים הדרים )באזור המישורי, המערבי(, גפנים ונשירים )האזור 

. היקף התעסוקה המרכזי(, ירקות ודגנים. בחלק מהיישובים מגדלים עופות ומקיימים משק חלב

נה ועל כן קיימת חשיבות לגיוון התעסוקות ביישובים החקלאיים למשל על בחקלאות קטן מידי ש

הם : פתחיה, פדיה, יד  כיווני פיתוח אלההישובים הבולטים בידי פיתוח תיירות כפרית וחקלאית. 

 רמב"ם, משמר איילון, כפר ביל"ו, גני יוחנן, שעלבים ונען.

 

וחקלאית ואף מהווה מכשיר לשימור תיירות הינה ענף נילווה המשתלב היטב בסביבה כפרית 

הסביבה הכפרית, חקלאות, ערכי טבע ומורשת. בנוסף לכך, תיירות במרחב הכפרי מתאימה גם 

 ליזמויות קטנות היקף ופרטיות.

                                                           

פרק מצב קיים מבוסס על תכנית האב לתיירות למועצה האזורית גזר שנכתבה ע"י אדריכל אילן איזן ודלית גסול  1 
ם של ההיצע התיירותי, תכניות לאחר תהליך מעמיק תכנון של כשנתיים. בפרק מבואים עדכוני 2011והסתיימה בשנת 

 ומדיניות בתחום התיירות.
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מפיתוח ענף התיירות במוא"ז גזר וסביבתה עשויה לצמוח תמורה כלכלית משמעותית לתושבי 

אפייני ענף החקלאות, בו התמחה המרחב בעבר. לכך המרחב, לצד ולנוכח הירידה והשינויים במ

יש להוסיף את התרומה הנובעת מפיתוח אתרי התיירות הייחודיים לגזר, הן לזהות העצמית של 

המקום ולשימור האופי החקלאי והכפרי והן להעשרת ערכים חינוכיים ותרבותיים ברמה 

 הלאומית.

 

פים המתאימים לאזור, צמצום חסמים ויצירת הצורך בהכוונת הפיתוח התיירותי, למקומות ולהיק

קווים מנחים לפעילות זו בשטח המועצה, בהתייחס לפרויקטים עתידיים וקיימים, הינו הבסיס 

 לתכנון.

 

 

 2עקרונות, היצע וביקוש בישראל -תיירות כפרית וחקלאית 25.

 
 רקע להתפתחות התיירות הכפרית א. 

ם דומיננטי באזורים כפריים בעולם המערבי וישראל התיירות הכפרית הפכה לגורם חשוב ולעיתי

הן  –ביניהם. התפתחות זו נובעת משינויים מבניים שהתחוללו באזורים אלה במאה העשרים 

בתחום ההיצע וכתוצאה מתמורות בענף החקלאות, והן בתחום הביקוש, פועל יוצא של תמורות 

 באורח החיים ודפוסי הפנאי. 

 ת ענף התיירות הכפרית:הגורמים המרכזיים להתפתחו

  שינויים מבניים במרחב הכפרי בעולם ובישראל. ירידת מרכזיותה של החקלאות כענף

 הכלכלי המרכזי, וחיפוש מקורות הכנסה אלטרנטיביים.

 תוח תיירותי.יצמצום הפעילות החקלאית פינתה מבנים, תשתיות וכוח אדם זמינים לפ 

 ת לבריאות, מודעות סביבתית, חזרה לטבע, שינויים בביקושים לתיירות הנובעים ממודעו

 חיפוש אחרי חוויות ייחודיות וחופשה אקטיבית אך באווירה רגועה.

  חקלאית.–עליה במודעות לחשיבות שימור המסורת והמורשת הכפרית 

 

. שירות זה אינו נסחר בשוק לצביון החקלאי של שטחי קרקע קיים ערך כלכלי רב לתיירות

ידי שטחיהם. ההנאה האנושית -אינם מקבלים תמורה עבור סיפוקו עלכלשהו, והחקלאים לרוב 

ממשאבי נופש טבעיים הינה אחד היתרונות של שטחים פתוחים הקשים ביותר לאומדן. בישראל 

                                                           
(. את 1)דוח  פרק זה הינו תמצית של סקירה שערכה דלית גסול במסגרת התוכנית הלאומית לחקלאות ופיתוח הכפר 2

הדוח המלא ניתן לקרוא באתר משרד החקלאות: 
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/dohot.htm 

http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/dohot.htm
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בולטים במיוחד המחסור והשחיקה בשטחים הפתוחים, והפגיעה בשירותים האקולוגיים כתוצאה 

במקומות רבים לפנייה לתיירות חקלאית, שכדי  מכך. הירידה ברווחיות של החקלאות מביאה

חקלאות ותיירות חקלאית צריכות להתקיים במקביל. לקיימה יש צורך בנוף חקלאי. כלומר, 

מאפשרת "הפנמה" של התועלות הציבוריות של הנוף החקלאי לתוך  תיירות חקלאית ,למעשה

הנוף. הרווחים הללו אינם ובשפה פשוטה, יצירת רווחים כלכליים מ –מנגנוני השוק הקיימים 

גבוהים במרבית המקרים, אך התיירות החקלאית מאפשרת להרחיב את מגוון התעסוקות 

והפרנסות במרחב הכפרי, המשתלבות היטב בערכי נוף וסביבה. הפרדיגמה הסביבתית העכשווית 

ר של "שרותי מערכת" נותנת משקל מהותי ל"שרותי התרבות" של המערכת האקולוגית, בין השא

 שרותי נוף, השראה, פנאי ותיירות. 

 

 מאפייני התיירות הכפרית והחקלאית ב. 

כוללת את כל העסקים המשרתים את המבקרים המבצעים פעילויות פנאי ונופש  תיירות כפרית

במרחב הכפרי. בין היתר מדובר בחדרי אירוח בקיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, טיולי ג'יפים, 

 ם כפריים, פעילויות חקלאיות וכדומה.מסעדות, פסטיבלי

התיירות אומצה באזורים כפריים רבים כמקור פרנסה נוסף הודות ליתרונות שיש לה על פני 

האלטרנטיבות הכלכליות האחרות. היא מבוססת על מבני המשק הקיימים, הנוף, האווירה 

לל את חברי והשטחים הפתוחים. ניתן להשתמש בכוח העבודה הקיים במשק בין אם הוא כו

המשפחה או שכירים העובדים בו ממילא. התיירות, אם היא נעשית נכון, יכולה לשמר את משאבי 

הטבע, המורשת והמסורת של הקהילה המקומית. היא מחזקת את תחושת הגאווה העצמית 

 והשייכות של בני המקום. 

חלק משמעותי  כוח המשיכה של המרחב הכפרי הינו שטחים פתוחים ו"רוח המקום" של הכפר.

 –מאתרי הטבע, הנוף והמורשת המהווים כוח משיכה תיירותי במרחב הכפרי הינם שטחים מוגנים 

שימושי שמורות טבע, גנים לאומיים ושטחי יערות. הפעילות הנפוצה ביותר שנמצאה במחקרי 

 הינה פיקניק ולאחריה שימוש בשבילי הליכה. לצד אלו התפתחו בעשור האחרון הפנאי ביערות

המשפיעות על תכנון תשתיות במרחב  תיירות אופניים ותיירות צפרותנישות תיירותיות כגון 

 הכפרי )שבילים, מבואות, חניונים, תצפיות(. 

התפתחה מאד בעשורים האחרונים כענף נפרד בתוך תעשיית התיירות  התיירות החקלאית

רן והספק החקלאי. לרוב, כולה. התפתחות זו, באה מצורך משולב גדל והולך של התייר והתיי

תיירות חקלאית מובחנת מהתיירות הכפרית בכך שהיא יוצרת קשר בל ינתק בין התיירות לבין 

 הפעילות החקלאית ועיסוק ישיר בחקלאות.



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [87] 

בעו כי "תיירות חקלאית מוגדרת ומשרד החקלאות הרחיב את ההגדרה לתיירות חקלאית בק

קלאיים, מתן הסברים למבקרים, הצגת מצגים על כמגוון פעולות של ביקור ואירוח בענפים הח

הגידול החקלאי, המחשה של תהליכי ייצור וכיוצא בזה. בנוסף כל יוזמה ופעילות במרחב הכפרי 

, אשר גורמת שקשורה באופן ישיר או עקיף לפעילות חקלאית ולהתיישבות הכפרית

וון והגדלת הכנסות להגדלת מספר המבקרים ותורמת לכלכלת המשק החקלאי וכתוצאה מכך גי

(. לאחרונה שולבה הגדרה זו בהחלטת מועצת מקרקעי 2009)משרד החקלאות,  3המשק החקלאי"

 שעניינה שילוב מרכזי מבקרים ופעילות של תיירות חקלאית בנחלות במושבים. 1316ישראל 

  –ניתן לסכם לפיכך את המאפיינים הבאים 

  הכפרית, כך שלא ניתן להתייחס תיירות חקלאית הינה חלק בלתי נפרד מהתיירות

 לתיירות החקלאית בנפרד מהתייחסות כוללת לתיירות במרחב הכפרי

  התיירות החקלאית מגדירה ומבדלת את התיירות הכפרית ככלל, כך שחלק ממאפייני

הינם החקלאות והעיסוק בה, כמו גם הנגשתה למבקרים  –היסוד של התיירות הכפרית 

 במרחב הכפרי.

חקלאית מתקיימת ביישובים כפריים שונים: בקיבוצים, מושבים, מושבות, יישובים  תיירות כפרית/

קהילתיים ויישובים ערביים, כמו גם במרחב הכפרי בין היישובים. המבנה הפיסי, הקנייני 

והקהילתי של סוגי היישובים השונים, מכתיב התייחסות שונה. עיקר ההבדל הינו בין ישובים 

מושבים, מושבות, כפרים ערביים ויישובים  –דרגת השיתוף נמוכה  שיתופיים ליישובים בהם

ביישובים שיתופיים ניתן לפתח מיזמי תיירות גדולים יחסית בשטחים משותפים. קהילתיים. 

ביישובים שאינם שיתופיים, הפיתוח מבוסס לרוב על יזמות פרטית ועצמאית והפיתוח הינו של 

 מיזמים קטנים יותר.

הינו בעיקר תיירות פנים: משפחות במסגרת ביקורים באזור;  חקלאית קהל היעד לתיירות

אורחים הלנים בחדרי האירוח בישוב הכפרי; מבקרי יום באזור; תלמידים במסגרת ביקור באזור; 

ועדי עובדים במסגרת ביקורים, ימי עיון וחופשות מרוכזות. פלח שוק נוסף המעוניין בביקורים 

בודדים במסגרת ביקור וסיור באזור, קבוצות  -קרב תיירות נכנסתבעסקי תיירות חקלאית הינו מ

בעלי עניין מיוחד בחקלאות, קבוצות המעוניינות להעשיר את ביקורן בהיכרות עם ענפי החקלאות 

 וסוגי ההתיישבות בישראל.

 סוגי האטרקציות לפיתוח הינן אטרקציות הקשורות ישירות למשק החקלאי:

 סיורים במשקים חקלאיים 

 לה פעילה בתחום המשק החקלאי )קטיף, מסיק, דייג וכדומה(הפע 

 השתלמויות וקורסים בנושא המשק החקלאי 

                                                           
 .2009מתוך: תכנית פיתוח הכפר, משרד החקלאות,  3



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [88] 

 ממכר תוצרת חקלאית 

 מוזיאון בנושא חקלאי/ התיישבותי 

 

 בנוסף ניתן לפתח אטרקציות ופעילויות בשטחים פתוחים אזוריים:

 פסטיבלים חקלאיים 

 שוק ירוק 

 ביקור במפעלים 

 פיתוחביקור במרכזי מחקר ו 

 סיורים בצורות התיישבות 

 

בתוך מגוון הפעילויות של תיירות חקלאית, ניתן למצוא ביקור ברפתות, קטיף עצמי של פירות או 

פרחים, סיורים במחלבות ויקבים ועוד. פעילות זו, המתבצעת בעת שהיית התייר במרחב הכפרי, 

בכך את הכנסות  באזור התיירות הכפרית ומגדילה מאריכה את משך השהיה של המבקר

 החקלאי, הישוב והאזור מתיירות.

 משרד החקלאות ופיתוח הכפר רואה בתיירות החקלאית מכשיר להשגת מספר מטרות: 

הגדלת ההכנסות בכפר, גוון התעסוקות והעלאת תדמית החקלאות על ידי חשיפתה לציבור הרחב. 

תפקודית". -ת רבבנוסף שואף משרד החקלאות לשנות את ההתייחסות לחקלאות ל"חקלאו

משמע, תפקידה של החקלאות אינה רק ייצור מזון ואינה רק עסקו של החקלאי. החקלאות קולטת 

 מי קולחין, משמרת שטחים פתוחים, מהווה רקע לפעילות תיירותית, משמרת נוף וערכי מורשת. 

 

 היצע וביקוש לפעילויות תיירותיות במרחב הכפרי  ג.

 –ועומד כיום על כ  80צימרים שהחל להתפתח בסוף שנות ה תיירות כפרית מזוהה עם ענף ה

 מהיחידות הינן במחוז צפון. 90%רוח. מעל ייחידות א 8,000

, בהזמנת משרד החקלאות ופיתוח הכפר. הסקר 2013סקר ההיצע העדכני ביותר נערך ע"י ניר 

  אתרים. 2,594רוח( ומצא יתיעד מושכנים בתחום התיירות הכפרית )ללא יחידות א

גרף התפלגות האתרים במרחב, על פי מועצות אזוריות )להלן(, מראה כי מרבית אתרי התיירות 

הכפרית נמצאים בצפון, כאשר הבכורה מבחינת מספר אתרים למועצה הינה של מועצות בגליל 

)בפרק היצע  תיירות כפרית וחקלאית 25אתרי  גזרהעליון וגולן. על פי סקר זה, במועצה האזורית 

 (.2018ת יוצגו היקפים על פי המצב הקיים נכון לשנת התיירו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [89] 

 

 התפלגות האתרים במרחב, על פי מועצות אזוריות   - 5.1איור 

 2013מקור: סקר מושכנים בתחום התיירות הכפרית, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ניר 

 

 31%ופסים כ כמו כן נמצא כי בפילוח לפי סוג התיירות ברמה הארצית, אתרי אומנים ואומנות ת

מכלל אתרי הביקור במרחב הכפרי ואתרי "אירוח נילווה לתיירות" )הסעדה, ספא, טיפולים 

 מכלל האתרים. 33%וסדנאות( מהווה כ 

 

 ביקוש לתיירות חקלאית 

מראה כי מתוך כלל תיירות הפנים בישראל,  2009סקר טלפוני ברמה הארצית שנערך בשנת 

מכלל  20% בארץ אינו גבוה ועומד על כ רות חקלאיתבאתרי תיימספר המבקרים הישראלים 

 (. 2009)גסול  .36% האוכלוסייה. הנכונות לבקר גדולה יותר, והיא עומדת על

, נשאלה שאלה לגבי 2012בסקר תיירות הפנים שנערך על ידי משרד התיירות בשנת 

היהודית יצאו יה ימהאוכלוס 67%המודעות והנכונות לבקר במוצרי תיירות "חדשים". נמצא כי 

 טיולים חד יומיים לנשאל(: 3.5לטיול חד יומי בשנה האחרונה )ממוצע של 

  :הביעו נכונות לבקר 25%היו מודעים לסוג תיירות זה,  41%בנוגע לאתרי תיירות חקלאית 

  :הביעו נכונות לבקר 25%היו מודעים לסוג תיירות זה,  52%בנוגע לאתרי תיירות יין 

יהודים היוצאים לטיולים חד יומיים, נמצא שכמיליון הביעו נכונות לבקר מיליון  4כך שמתוך כ 

 באתרי תיירות חקלאית/ תיירות יין. הנתונים אינם מצביעים על אחוזי מימוש.

החשיבות של הביקור ( נמצא גם כי קיימת הסכמה רחבה בדבר 2009בסקר של גסול )



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [90] 

ם כאלה לקירוב הציבור לתחום . הסקר מצביע על התרומה של ביקוריבאטרקציות חקלאיות

ולשימור ענף החקלאות. למעשה, מעל למחצית המשיבים ציינו כי פיתוח אטרקציות של תיירות 

חקלאית יקרבו את הציבור לערכי החקלאות. בסקר נמצא הבדל ברור בין עמדותיהם של הנדגמים 

 (.2009, שביקרו באתר של תיירות חקלאית בשנה האחרונה לבין אלו שלא ביקרו )גסול

אזור אתרי תיירות חקלאית ב 11-(, ערך סקר מקיף של עמדות ותפיסות המבקר ב2011בן ישראל )

. בסקר נמצא כי בתחום התיירות החקלאית לא קיימים סטנדרטים מחייבים וכל תיירן המרכז

מקיים את המקום והפעילות על פי ראות עיניו. נמצא כי דפוס הביקור באתרים של תיירות 

ברובו והמבקרים אינם נוהגים לחזור לאתרים בהם ביקרו לביקורי המשך.  חד פעמיהינו  חקלאית

באשר לאטרקטיביות של ענף התיירות החקלאית נמצא במרבית המקרים כי הביקור מהווה את 

מטרת הנסיעה העיקרית וכמעט שאינו משולב בפעילות אחרת. הרגלי הביקור מצביעים על 

לאדם.  ₪ 20-30מיים בשנה ולא יותר ועל נכונות לשלם סכום של תדירות ביקור רווחת של פע

למרות זאת, המבקרים מרוצים מהביקור, מהחוויה שעבור ומהתמורה לכספם. חשוב לציין כי, 

המניע העיקרי לביקורים וגורם המשיכה העיקרי לענף הוא המשיכה למרחב הכפרי על הנוף 

בו. המבקרים מכירים בחשיבות החקלאות והאווירה שבו ולאו דווקא לתיירות החקלאית ש

והתיירות החקלאית כגורמים מחנכים ומביעים התייחסות רצינית לתחום והערכה של הביקור 

 באתרים כתורמת למבקרים בה, מבוגרים כצעירים.

 

 חקלאית היבטים כלכליים –תיירות כפרית  ד.

גם במגמות ביקוש. מגמות הסקירה לעיל דנה בהיצע ותפרוסת התיירות הכפרית והחקלאית כמו 

 אלו ניתנות להצגה במונחים כלכליים של היקפי משרות ופדיון. 

 על פי נתוני משרד התיירות האכסון במרחב הכפרי מניב את המכפילים הכלכליים הבאים:

שקל נוסף, )רכישות,  1פדיון עקיף: על כל שקל מאירוח )פדיון ישיר( ישנן הוצאות נוספות של 

 ם ישירים לגורמי תיירות באזור(.הוצאות של ספקי

א"ג בפעילויות תיירותיות נלוות  0.85 -כל שקל מאירוח )פדיון ישיר(, מניב עוד כ -פדיון נילווה 

 )אטרקציות, מסחר תיירותי וכד'( במרחב הכפרי.

. מתוכם, ₪מיליארד  3.3על פי נתונים אלו האומדן השנתי של ענף התיירות הכפרית עומד על כ 

בפעילות  ₪מליון  986ליארד בפדיון ישיר מאכסון )כמחציתו מענף הצימרים(, כ מי 1.1כ 

 מיליארד מפדיון עקיף לאכסון התיירותי. 1.1תיירותית נילווה )אטרקציות ומסחר תיירותי( ועוד כ 

, כגון מרכזי מבקרים הרווחיות נמוכהיש לזכור שישנם עסקים רבים בתיירות החקלאית בהם 

ים התיישבותיים, המתבססים על השוק המוסדי חינוכי בעיקר )בתי ספר(. חקלאיים ומוזיאונ



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [91] 

למבקר בפעילות(, העונתיות הינה גבוהה  ₪ 25-30האפשרות לגביה עבור הביקור הינה נמוכה )

והיחס בין תקופות השיא ותקופות השפל הינו קיצוני בדרך כלל )עובדה המשפיעה על היכולת 

המבקרים החקלאיים ישנן תועלות נוספות כלכליות מעבר  לגייס עובדים מיומנים(. למרכזי

להכנסות עבור הפעילות, כגון גיוון התמהיל התעסוקתי של המשק וממכר מוצרי משק. בנוסף, 

קיימות התועלות הערכיות של שימור האופי החקלאי, העלאת המודעות לערכה של החקלאות 

 ומורשתה ועוד.

עסוקה ולהיצע משרות. יחס התעסוקה באכסון תיירותי תיירות במרחב הכפרי תורמת לגיוון הת

עובד/ חדר )תלוי ברמת השרות ובאזור(. המכפיל התעסוקתי הממוצע עומד  0.5-0.75עומד על כ  

רותים י, משמע, על כל עובד שמועסק ישירות באתר תיירותי, מועסק עוד עובד אחד בש1.99על 

עובדים לעסק.  1-100היקף המועסקים עומד על  נלווים לתיירות. באטרקציות ועסקים תיירותיים 

גם בעסקים ישנו מכפיל תעסוקתי )הקשה יותר לחישוב(, אך מקובל לחשבו כנמוך יותר מהמכפיל 

 התעסוקתי של האכסון.

יחד עם זאת, יש לזכור שהתעסוקה בתיירות לעיתים קרובות אינה מהווה משרה מלאה, או מהווה 

מצא כי רק  2007מא, סקר שנערך בתנועת המושבים בשנת תעסוקה משנית למשק הבית. לדוג

 מבין המועסקים בתיירות, התיירות מהווה את עיסוקם הבלעדי. 9%

בנוסף, אין כל מדד הבודק כמה מבין המועסקים הינם תושבי המרחב הכפרי, וכמה מיוממים 

 לשם תעסוקה ממרחבים עירוניים סמוכים.

 

 סיכום היבטים כלכליים

 וחקלאית מהווה ענף כלכלי משלים במרחב הכפרי תיירות כפרית 

 מאפשרת גיוון תעסוקתי והכנסה נוספת למשק הבית/ למשק הקיבוצי 

 " צימרים לנחלה"( 2במקרים מסוימים הרווחיות נמוכה )מרכזי מבקרים, מודל 

  למשל מוזיאונים חקלאיים / ראשית  –אטרקציות מסוימות הינן בהפסד ודורשות סבסוד

 סטיבלים חקלאיים; מרכזי מבקרים.פ ההתיישבות;

 

 

 סיכום –תיירות כפרית וחקלאית  ה.

התיירות הינה מערך חוצה גבולות מוניציפאליים ואחרים, מערך של רשת פתוחה, המציעה מגוון 

רותים, אטרקציות וחוויות, אשר מתחלקות על פי כוח המשיכה, האטרקטיביות, הרלבנטיות יש
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ת התיירות כפעילות עסקית משלימה לחקלאות, מתאימה וההיצע המתאים לביקושים. תפיס

ופותחת הזדמנויות לגיוון תעסוקות הכפר, הובילה לפיתוח מגוון רחב של מודלים לתיירות כפרית 

וחקלאית בארץ ובעולם. אמנם, התיירות היא חלק ומרכיב משמעותי בתהליך גיוון התעסוקות 

י. המגמה כיום מעידה כי לא די בכך. יזמות בישובים הכפריים, אולם היא אינה המרכיב הבלעד

כפרית נדרשת להיות מגוונת, לעודד יוזמות במגוון ענפים, הגשמה עצמית והתאמה לאורחות 

החיים, הקהילה והמקום. חיוני להתייחס לתיירות הכפרית חקלאית תוך בחינה ביקורתית, 

הקהילה ולמאפיינים  והתאמת ההזדמנויות לצמיחתה בהתאם להיצע, לביקוש, לאורחות חיי

חברתיים, כלכלים וסביבתיים רלבנטיים. יחד עם זאת, תיירות כפרית איננה עוד 'ענף' כלכלי, אלא 

שיש לה הקשר רחב יותר, המאפשר להציג כחוויה אטרקטיבית מגוון רחב של פעילויות, 

ריה המטהתרחשויות ושירותים )חינוך, תרבות, פנאי, ספורט וכד'(. התיירות מייצרת את 

למגוון יוזמות וענפים )מתוך התכנית הלאומית לחקלאות ולכפר בישראל  התפעולית המתאימה

 (.2מדיניות תכנון, חלק  –

 לתיירות הכפרית חקלאית מספר תפקידים אותם ניתן לבחון מכמה נקודות מבט:

 תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת המבט של התושב המקומי: .1

 ל התעסוקתיתמורה כלכלית וגיוון התמהי 

 חקלאי באופן בר קיימא-תמורה לשימור אורח חיים כפרי 

  תמורה לפיתוח, טיוב והנגשת תשתיות פנאי לתושבים המקומיים )מבני ציבור, חזות

 היישוב, תרבות, מתקני ספורט, ארועים, שימור מורשת ומסורת מקומית(

 מוניציפאלית –תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת מבט אזורית  .2

 ון התמהיל התעסוקתי גיו 

 משיכת אוכלוסייה חזקה 

 חקלאי באופן בר קיימא-תמורה לשימור אורח חיים כפרי 

  מיסוי, מכפילים כלכליים, תעסוקה –תמורה כלכלית 

  יכולת גיוס משאבים לפיתוח תשתיות פנאי הן למבקרים והן לתושבים המקומיים )ברמת

רועים, תרבות, י, טיילות, מצפורים, אהיישוב כנזכר לעיל וברמת המועצה, שבילי אופניים

 מבני ציבור ועוד(.

 תפקידה של התיירות הכפרית מנקודת מבט ארצית .3

 העשרת המצאי התיירותי במדינה 

 מענה לצרכי תיירות הפנים 

 גיוון לפלחי שוק מסוימים לתיירות נכנסת 

 שימור המרחב הכפרי 
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 שימור החקלאות 

 .פיתוח תשתיות פנאי ותיירות בפריפריה 

תפקידיה של התיירות, בולטת במיוחד זיקתה לחקלאות העשויה לשמש תשתית פיסית, נופית  לצד

עשויים  –וערכית לפעילות התיירותית. שני הצדדים הן החקלאי תושב הכפר והן התייר המבקר 

הנות מקשר זה. מתקנים ופעילות תיירותית בכפר חושפים את הפעילות החקלאית וחיי הכפר יל

ומתעניין, ובכך יוצרים מוטיבציה בקרב תושבי הכפר להציג בפני האורחים תדמית בפני קהל סקרן 

חיובית. הדבר מביא לחיזוק החקלאות, לשיפור פני הכפר, לתחזוקה נאותה של שירותי ציבור וכו' 

 ולחיזוק כלכלת הישוב ותושביו. 

 
 גזרתכניות והשפעתן על פיתוח התיירות במועצה אזורית  5.3

 

 רציתמדיניות אא. 

 35תמ"א 

"מרקם שמור -", מגדירה את עיקר שטח מוא"ז גזר כ35תמ"א  -"תכנית מתאר ארצית משולבת 

 משולב". 

 

באזור עמק איילון מוגדר "מכלול נוף". באזור תל גזר וכרמי יוסף ובאזור יער חולדה מוגדרים 

נון מוגדר "יער וייעור -בקוע ובן -". באזורי יער המגינים 8"שמורות טבע וגנים לאומיים ע"פ תמ"א 

". 22ע"פ תמ"א   

 

הוראות התכנית מגדירות את מטרתו של מרקם שמור משולב כ"לאחד ברצף ערכי טבע, נוף, 

התיישבות ומורשת, תוך יצירת שדרה ירוקה בצפון ובדרום, וחייצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים 

דגשת הערכים המאפיינים את ראשיים במרכז. המרקם מיועד לפיתוח מוגבל במרכז הארץ, תוך ה

המרקם והתחשבות מקסימלית בהם, בדגש על שילוב בין שטחים פתוחים והישובים בתוכו". עוד 

קובעת התמ"א כי הבנייה במרקם תהיה בעלת אופי מגובש, ותותר בשולי המרקם, במקבצים 

פנאי והנופש מיוחדים באזורים פחות רגישים, במסגרת השטח הבנוי או בצמוד לו. ריכוז מתקני ה

 במרקם זה יהיה במוקדים ברורים ומגובשים, רצוי בשולי המרקם.

 

על המכלולים הנופיים נאמר בהוראות התכנית כי מטרתו להבטיח פיתוח זהיר ומבוקר בשטחים 

עתירי ערכים של נוף ומורשת תרבותית. בין הייעודים שניתן להכיל בשטח מופיעה גם התכלית של 

תוספת שטח לבינוי בתחום זה יצורף עבור  ,יות תיירותיות. לכל תכניתרותי תיירות ואטרקציש

נספח נופי, והתכנית תכלול הוראות בדבר שיקום נופי בעקבות עבודות הפיתוח, ופיקוח על פעולות 

 הבנייה על מנת למזער ככל האפשר את הפגיעה בערכים.  
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 תמ"א 8 

, מגדירה 1981" משנת 8ורות נוף מס' "תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמורות טבע ושמ

 ארבעה אתרים של שמורות טבע או גנים לאומיים בתחום המועצה האזורית גזר:

  

 דונם. 2,500 -, כ 43/ 4ג/ -גבעת גזר  .1

 דונם. 100 -, כ43/ 5ג/ -מצבת חולדה  .2

 דונם. 80 -, כ43/ 7ש/ -מעינות גבתון  .3

 דונם. 8 -, כ43/ 8ש/ -סלעי אוליגוקן  .4

 

, הוא קו מנחה לשטחים המיועדים 1:100,000התכנית נקבע, כי התשריט הערוך בקנ"מ בהוראות 

א'(, וכי הגבולות המפורטים של ייעודי 3בתכנית זו לגנים לאומיים או שמורות טבע מוצעים )סעיף 

(. 3ב' 3השטחים ייקבעו לפי תכניות מפורטות או תכניות מתאר שיאושרו בעתיד )סעיף   

מורות טבע וגנים לאומיים. האתרים הקיימים, ובראשם תל גזר, אינם במוא"ז גזר מספר ש

 מפותחים כנדרש ואינם מהווים כיום עוגן תיירותי בעל כוח משיכה משמעותי. 
 

 12/1תמ"א 

. התמ"א התקפה, אשר הוראותיה נשענות על 2010מלונאות, נכנסה לתוקף בשנת   12/1תמ"א 

אינה מטפלת  -מלונאות במרחב הכפרי, ומנגד  , מטילה מגבלות על פיתוח35מרקמי תמ"א 

המקורית, אין כיום תכנית ארצית המתווה  12באכסון הכפרי כלל. בנוסף, עם ביטולה של תמ"א 

להבטיח עתודות  12/1מדיניות פיתוח התיירות, למעט העיסוק במלונאות. מטרתה של תמ"א 

ין מרכז ופריפריה ותוך העדפה קרקע למלונאות ולתת מענה למגוון אמצעי אכסון תוך הבחנה ב

 לפיתוחה ביישובים עירוניים.

לשם הבהרה התכנית מגדירה "אכסון מלונאי" כמקום הכולל יחידות אירוח, ולרבות בתי מלון, 

כפרי נופש, מלוניות, מלונות בוטיק, אכסניות וכיוצא באלה, ולמעט אכסון קל ויחידות קיט ויכול 

 שיכלול שרותי תיירות. 

האכסון המלונאי יהיה בתחום שטח המיועד לבינוי/ בצמידות דופן לשטח המיועד  ריביישוב כפ

לבינוי, בניה נמוכה בעלת אופי כפרי המשתלבת באופי המקום ובגובה הבניה. כמו כן, מוסד תכנון 

 ישקול את השפעת התכנית על חוסנם של יישובים עירוניים סמוכים.

 מלונאות בהתקיים כל התנאים הבאים:מוסד תכנון יחליט על הפקדתה של תכנית ל

 100היקף יחידות האכסון המלונאי באותו יישוב לא יעלה על  .1

 400היקף יחידות הקיט בתכנית מאושרת ביישוב לא עולה על  .2

 במרקם שמור משולב לא יותר אכסון מלונאי. .3

ון מלונאי לעיל. על פי המדדים לתכנון מפורט של אכס 3-ו 2במחוז מרכז לא ניתן לחרוג מסעיפים 
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)נספח(, ביישוב כפרי אשר נמצא במרקם כפרי או עירוני, ניתן לתכנן את כל סוגי  12/1בתמ"א 

רוח לדונם, גובה הבניה בהתאם לגובה הבנייה ייחידות א 12-15האכסון המלונאי בצפיפות של 

בתחום היישוב. בכל מקרה, על התכנון המפורט לעמוד בתקנים הפיזיים לאכסון תיירותי של 

 משרד התיירות. 

את, כפי שיובהר בהמשך, מדיניות משרד התיירות במחוז מרכז אינה תומכת לרוב בפיתוח זיחד עם 

 (.3/7אכסון מלונאי אלא רק ביישובים "בעלי צביון תיירותי" )זאת על פי הוראות תמ"מ 

 

 מדיניות פיתוח התיירות במחוז מרכזתכנון ו  .ב

ירות במחוז מרכז מטילה מגבלות וקשיים על פיתוח תיירות המדיניות התכנונית לגבי פיתוח התי

כפרית וחקלאית במחוז, זאת כאשר במחוז מרכז החקלאות ושימור האופי הכפרי נמצאים באיום 

 מתמיד תחת לחצי הפיתוח ושינויי הייעוד. 

  21/3מ תמ"

כ"אזור  , מגדירה את היישובים במוא"ז גזר21/3תמ"מ  –תכנית המתאר המחוזית למחוז מרכז 

פיתוח כפרי", כאשר מירב השטח בין הישובים מוגדר כ "אזור חקלאי / נוף כפרי פתוח". מדיניות 

התכנית כלפי האזורים הכפריים במרכז הארץ הנה שמירה על אופיים הכפרי, תוך צמיחה מתונה 

 של האוכלוסייה. 

 

שר ייעודם נקבע אישמשו כרצועות הפרדה ירוקות שורק ואילון,  –השטחים לאורך הנחלים 

כ"אזור נחל וסביבותיו". הגדרה זו כוללת רמת שימור גבוהה יותר של השטח, אך מאפשרת את 

ניצולו לצורכי תיירות ונופש. בנוסף, התכנית מגדירה שני מתחמים בתחום המועצה כמיועדים 

בוץ מזרח יער חולדה, ממערב לקי-ל"אזור נופש, פנאי ותיירות". מתחם אחד נמצא באזור צפון

 ונחל איילון. 1לדרך מספר  424משמר דוד, והמתחם השני באזור מאגר איילון, בין דרך מספר 

שילוב תיירות במקומות  21/3במסגרת תכנון מקומי, מאפשרת תכנית המתאר המחוזית תמ"מ/

 המתאימים ביישובים הכפריים בהתאם להוראות תכניות המתאר.

 7/3תמ"מ 

, אשר המליץ ליצור מדרג של פעילויות כלכליות 4"דו"ח קדמון"הוגש לשר החקלאות  1994בשנת 

חקלאית בחלקות א' במושבי עובדים ובכפרים שיתופיים, -במשק המשפחתי, ולאפשר פעילות לא

באזור מלאכה במושב ובפארק תעשייתי אזורי. על בסיס דו"ח זה התקבלו החלטות בממשלה 

                                                           
 .1994יבטים מרחביים פיזיים וארגוניים, יוני משרד החקלאות, פעילות יצרנית נוספת במשק המשפחתי, ה      4
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ורך הסדרת הפעילות הלא חקלאית )פל"ח( ובמוסדות התכנון, שאפשרו יצירת כלים מעשיים לצ

 במשק המשפחתי.

(, ועל ידי מועצת מקרקעי ישראל בהחלטה 2.4.96המלצות ועדת קדמון אושרו על ידי הממשלה )

( 12.3.96 -ו  24.10.95 -(. הדו"ח נדון במועצה הארצית לתכנון ולבניה )ב27.2.96) 755מס' 

 עסוקה מושביים. ועיקריו אומצו, למעט ההמלצה להקמת אזורי ת

החלטות המועצה הארצית לאמץ את מדיניות הממשלה בנושא שימושי פל"ח, הביאו להכנתן של 

. בכל התכניות היא אחת מהן, ומתייחסת למחוז המרכז 7/3תמ"מ/, שמחוזיות מתאר תכניות

שנים, במהלכן ניתן יהיה לאשר תכניות מתאר מקומיות  3המחוזיות נקבעה הגבלת זמן של 

ות האזוריות בנושא הפל"ח בנחלה, והן נועדו לתת מענה מיידי לאותם שימושים שהיו על למועצ

 סדר היום באותה עת. 

ד' ראשונים( בחלקות א',  3 -לקיים תעסוקות שונות בראש הנחלה )כמאפשרת  7/  3תמ"מ 

מ"ר )במבנה חקלאי קיים או במבנה חדש(, לשימושים שונים שאינם  500בהיקף בינוי של עד 

 חקלאיים, בנוסף לפעילויות החקלאיות שהותרו בחלקות א' במקור, כמפורט להלן:

 ומלאכה. אחסנה, שירותי משרד  

  .גני ילדים, מעונות יום ומועדון לקשישים 

  אירוח כפרי.  -ביישובים עם מאפיינים תיירותיים 

 (.28.11.05)מיום  1000-גזהוכנה במועצה האזורית גזר התכנית המפורטת  7/  3מתוקף תמ"מ 

כי תכנית המתירה יחידות קיט תאושר רק במושבים בעלי  1000-גזקובעת  בנוגע לפיתוח תיירות

אין התכנית קובעת כמה יחידות מותרות ומה . אפיון תיירותי, ולאחר התייעצות עם משרד התיירות

 שטחן.

 תכנית אב ומתאר מחוזית חלקית לנחל איילון

לתכנית זו חשיבות בהקשר לתכנון תיירות  .אזורית גזרה התוכנית נושקת לגבולות המועצה

המסדירה שימושים בשטחים  ,במועצה האזורית גזר, שכן זוהי תכנית מרקמית מחוזית חלקית

הפתוחים לאורך רצועת נחל איילון תוך יצירת קשרים של שימושי פנאי ונופש למרחב הסובב 

ה תהווה תכנית מנחה לגורמי התכנון שוריובכללו היישובים הנושקים לתכנית. התכנית, עם א

 לניהול וממשק סביבת נחל איילון. תכנית זו תהווה בסיס להכנת תכניות מקומיות פרטניות.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [97] 

 מטרות התכנית:

 -פארק אקסטנסיבי )פיתוח שבילים וצמחיה בהתבסס על הנוף הקיים -יצירת "מקום"  .1

ים אינטנסיביים )למשל פיתוח מינימלי ללא בנייה( לאורך נחל איילון, המשובץ פארק

פיתוח דשא וצמחיה, שבילי הליכה ומתקני משחק ופיקניק( בסמיכות לריכוזים אורבניים 

   תן מענה לצרכי הפנאי והנופש של אוכלוסיית מרכז המדינה.יולאטרקציות קיימות, אשר י

כת שינוי דימויו של הנחל כמקום שולי ונידח, לציר מרכזי בסביבה הכפרית והאורבנית. הפי .2

   האזור והנחל למרחב אשר האוכלוסייה תהיה מודעת לו, תהנה ממנו ותסייע בשימורו.

גיבוש מדיניות תכנון שתאפשר שימוש ופיתוח רצועת הנחל וסביבותיה תוך שמירה על  .3

   ערכי טבע, נוף ואיכות הסביבה ויצירת ריאה ירוקה אזורית.

   .הנחלהום יומניעה מוחלטת של ז -איתור המוקדים המזהמים  .4

 שיקום ושחזור ערכיו ההידרולוגיים, האקולוגיים והנופיים של נחל איילון.  .5

 יעדים 

 .והאזורית הארצית ברמה פתוחים שטחים רצף על רהשמי .1

 והנופש הפנאי ערכי מימוש לצד והנופיים האקולוגיים ערכיו מבחינת" חי" נחל רתיצי .2

 .הסביבה לתושבי

 לנוע יהיה שניתן באופן, לשפלה ההר מאזור, ןהנית ככל הנחל ציר רציפות על שמירה .3

 .לאורכו בחופשיות

 .ובוטני טבעי פי,נו, והיסטורי כי"תנ כמונומנט איילון לעמק ועיצוב דימוי הקניית .4

 העולה הדרך יתימחוו כחלק ירושלים – א"ת  1ס' מ דרך לאורך נופי מרחב יצירת .5

 .לירושלים

 הבנייה שתגדל ככל השנים עם תוחמרש הקיימים טפונותיהש לבעיית פתרונות גיבוש .6

 .הנחל באגן האורבנית

 .הניתן ככל פתוח הצפה פשט שמירת .7

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [98] 

 התייחסות בתכנית לאתרים במועצה האזורית גזר:

ישנה התייחסות  1במתווה התכנית במקטע מס'  מקטעים. 8 -התכנית מחלקת את רצועת הנחל ל

 :רוח תיירותייליישוב שעלבים כיישוב בעל פוטנציאל לא

 כפרי רוחילא אפשרות. 

 ונוף טבע שמירת של תכנים ישתלבו בו חינוכי מרכז. 

 המורשת ולמכלול איילון לנחל התחברות שביל. 

 ה,קבור מאורות, ההלניסטית התקופה מן מסתור מערת הכולל, שעלבים תל באתר קוריב 

 .התיכונה הברונזה מתקופת חצובה וגת חצובים מים בורות

וליער משמר איילון, ולציר  1מס'  שלאגן החזותי של כבי למרחבים:חסות ישנה התיי 2במקטע מס' 

 424דרך 

  והמרחב הנוף מן הנהנהות, פעיל מוקד של, נקודתי לפיתוחביער משמר איילון ישנה הצעה 

 בר" וגמת)ד לעמק הצופה מסעדה, הפארק לעבר תצפית :הם המוצעים האלמנטים /סביבו

זאת תוך  ה.והסבר שילוט מערך, פיקניק אתרי (ודהיה בהרי גיורא בר מושב ליד ר"בה

 היום כמו בדיוק באזור לטיולים מוצא נקודת ישמש המוצע המוקד. ביער מינימלית פגיעה

 .פעילות היקפי לו תוסיף זו שהוספה רק

  כדרך נופית המתאימה לרוכבי אופניים מסוגים שונים. 424פיתוח דרך 

של היישובים בן נון ומשמר איילון תוך הכוונה לפיתוח החקלאי  ישנה התייחסות למרחב 3במקטע 

 רוח כפרי ואטרקציות נלוות יא

 היום הקיימים האטרקטיביים המאפיינים הדגשת תוך כפרי אירוח מרחב יצירת:  

 .גדולים מאוד ולא מגוונים חקלאיים ושדות מטעים אזורי . 1

 .אילון ומשמר נון בן ביםהישו ליד 424 הכביש בקטע הקיימת י"הכפר הרחוב" תחושת . 2

  424 כביש "שדירת"ל נוספים ישובים חיבור ע"י  ולהעצימה להרחיבה כדאי

 מוצא ונקודת לאזור אנשים למשיכת מוקד יהוו אליו הנלוות והאטרקציות הכפרי רוחיהא 

 .וסביבותיו הנחל אל

 שביל ממשמר איילון לתל גזר 

 לאטרקציות מוצא כנקודת ריתכפ באווירה" צימרים" לינה מקומות -כפרי  רוחיא 

 לטרון אתרי, ענבה פארק ל,ישרא מיני ,אילון נחל, גזר תל :דוגמת) הסמוכות המקומיות

, לטרון מנזר ,העתיקה רמלה :פחות קרובים למקומות גם אך ,לטרון מאגרו םהילמינ

 יתרום רוחיהא מקומות ריבוי ,)מסורתית חקלאות – מורשת מכלול ,קנדה פארק, אמאוס



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [99] 

 .התיירותי ההיצע ולהעשרת וןלמגו

 בית ,אילון משמר ,שמואל כפר ,נון-בן כפר :המתאימים לפיתוח כפרי במרחב הישובים

 .מושבי כפריח רויא של מהתשתית חלק להיות עשויים – עזריה ,ם"רמב יד ,חשמונאי

 הקיבוצי הניחוח עם אך בדומה כפרי רוחיא – גזר קבוץ

 דתית יהיאוכלוס לצרכי מענה למתן רותאפש אך ,לגזר בדומה – שעלבים קבוץ

  אלא בעלת פוטנציאל רחב 424התפתחות המרחב הכפרי אינה מוגבלת לסביבת כביש ,

רוח י)נחשון וטל שחר(. ריבוי מקומות הא 3מי יוסף למשל(, וכביש כר) 44יותר באזור כביש 

 יתרום למגוון והעשרת ההיצע התיירותי. 

 ממכר ,והקיבוצים המושבים בכל עצמי קטיף :ותואחר חקלאיות ,כפריות אטרקציות 

, סוסים על רכיבה, אורגניים ירקות ,יחודיותי משתלות ,גבינות ,בוטיק  יקבי ת,מקומי תוצרת

 .'וכד סוסים חוות ף,ליטו פינות

 גלריות, הסעדה  :קטן קנה מידהב נלוות אטרקציות ,החקלאיות האטרקציות על נוסף 

 .אחרים בנושאים או המקום למורשת הקשור מקומי מוזיאון ,ואמנות אומנות

 424 מכביש ונגיש נצפה יהיה שאתרו בחודש כפעם ארעי כפרי שוקסד למ אפשרות קיימת 

 לחלק או לישובים דופן בצמידות למקם ניתן אלו שווקים האלה עמק לשוק בדומה 

 .בישובים המאושרים תעשיה ובאזורי המשק במבני שיותרו מהתכליות

 סוסים ורוכבי, אופניים וכביר, רגל להולכי ולטי ביליפיתוח ש. 

 לפחות יורחקו מגורים שאינם מבנים ם.הישובי בתוך ימוקם חקלאות עם ישירה בזיקה שאינו מה

 במקומות ימוקמו ,עצמי קטיף תומכי מבנים. 1ש מכבי 'מ 500-ו,  424 ומכביש מהנחל 'מ  300

 .1  מכביש נסתרים

 הכוללש, מומ טרם שלו שהפוטנציאל ארכיאולוגי אתרב משולבת תצפית נקודת -גזר  תל 

 ולהסדיר החפירות את לבצע מוצע. מרשימה מצבות ושורת עירונית מים מערכת, חומות

 זאת כל, הממצאים על ושמירה בטיחות אמצעי ,שילוט כולל דר,מסו באופן האתר את

 כחלק 424  ציר שוביימי אליו המובילים הטיול שבילי את להדגיש יש .ג"רט באמצעות

 תצפית ,בקוע וממצפה מהתל .מקומיות לאטרקציות והנגישות, הכפרי רוחיהא ממכלול

 .ההר וגב אילון עמק ועד, הסמוך החקלאי האגן כל על נרחבת

נדונה סוגיית הכנסת המושבים כפר  18.3.09שהתקיים בתאריך של התכנית ועדת ההיגוי ובדיון ב

. עלתה בקשה מן המועצה תחומהבתכנית, אל כלולים ך לא נון ומשמר איילון הסמוכים לנחל א-בן

בתחום התכנית כישובים תיירותיים. המחשבה הינה לאפשר  יישובים אלו להכלילהאזורית 

האזורית מהנדס המועצה  הצפוני. ולישובים פיתוח תיירותי, תוך זיקה לתיירות סביב הנחל בחלק



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [100] 

רק  ניתן להקים ביישוביםלון לשניים. כרגע יאיחוצה את משמר ילון ילנחל אציין בדיון שהתכנית 

רואה היא גם הועדה מחוזית ציינה כי לדבריו, . נוספים מרכיבים תיירותיים לאצימרים ומחסנים, ו

כיוון שהתכנית הנוכחית קשים ליישום.   7/3 נון מקום תיירותי. היעודים הקיימים בתמ"מ-בכפר בן

שממנו הכניסה  424הישובים סביב כביש על יש לתת דגש  י,התיירות ההיבטאת  מרחיבה

בסיכום הישיבה הוחלט שלגבי המושבים אשר בתחום התכנית יקבעו המרכיבים  העיקרית לנחל.

ח "בתוך המושב, מתוך כוונה שפעילות תיירותית תחליף עם הזמן את שימושי הפל םהתיירותיי

לכלול וצע הן בתחום התכנית, להכליל את כפר בן נון ומשמר איילו הבקשההקיימים כיום. לגבי 

 .נון מחוץ לה-בתכנית את כל משמר אילון אך להשאיר את כפר בן

 המליצה הועדה המחוזית לתכנון ובנייה למועצה הארצית לאשר את התוכנית. 2017באפריל 

 מדיניות רשות מקרקעי ישראל

ים במחוז מרכז רשות מקרקעי ישראל גובה דמי היוון גבוהים לשינויי יעוד ביישובים החקלאי

רוח או אתרי י(, עובדה שהופכת את תהליך היזמות הפרטית של חקלאים להקמת יחידות א91%)

תיירות חקלאית לבלתי כדאית מבחינה כלכלית, או לחלופין, גורמת להקמת עסקים תיירותיים 

 ללא היתרים.

אות : בהמשך למדיניות הרשות לתכנון במשרד החקלמועצת מקרקעי ישראל 1316החלטה 

שימושים נלווים בלה מועצת מקרקעי ישראל החלטה בנושא יק 2013ופיתוח הכפר, בסוף שנת 

, שמטרתה לאפשר פתרונות תעסוקתיים משלימים לחקלאות לפעילות החקלאית בנחלה

ביישובים חקלאיים. ההחלטה כוללת הרחבה של הגדרת הפעילות המותרת בנחלה חקלאית. 

כויות בנחלה הם: עיבוד ראשוני של תוצרת חקלאית )יקבים, העיסוקים שהרשות תתיר לבעלי ז

בתי בד, מגבנה, ועוד( ופעילות תיירותית וחינוכית, שימושים נלווים לגידול בעלי חיים. כל זאת 

 בכפוף לתכנית המתירה שימושים אלו.

תנאי החכרת  את על עדכוניה( מעדכנת 949, מחליפה את החלטה 6.12.10) 1126החלטה 

כי תעסוקה במשבצת יישובים חקלאיים. על פי החלטה זו, במחוז מרכז ניתן להקצות קרקע לצר

אגודה שיתופית חקלאית שהיא קיבוץ, מושב עובדים, כפר שיתופי, קרקע ביישובים חקלאיים )

או אגודה חקלאית שיתופית אשר מוחכרים או מושכרים לה מקרקעין כמשבצת  מושב שיתופי

מקרקעין המיועדים בתכנית תקפה למטרת תעשיה, מלאכה, ה" )( למטרות "תעסוקבתנאי נחלה

, תחנות דלק או לשימוש כלכלי אחר, למעט תכנית תיירות ונופשאחסנה, מסחר, משרדים, 

. קרקע זו יכולה להיות דונם 60(. היקף השטח הינו עד למטרת משק חקלאי ולמטרת מגורים

ם בפועל, טרם ההסדרה, על האגודה לשלם מוחכרת גם לשימושים תיירותיים. במידה והשימוש קיי

 מערך הקרקע על פי שומה לשימוש חורג. 6%דמי שימוש 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [101] 

ובע את ההנחות בדמי חכירה ק 3.1סעיף  –"מדיניות אחידה למתן הנחות בקרקע"  1505החלטה 

בהקצאת מקרקעין לתיירות, ישולמו לרשות  :מהוונים הניתנות על הקצאת קרקע לתיירות כדלהלן

ה מופחתים, בהתאם למפות אזורי עדיפות בתיירות למלונאות, מלוניות ואטרקציות, עפ"י דמי חכיר

 , כפי שעודכנה מעת לעת, כלהלן:1959 -החוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט 

פטור מלא מתשלום דמי חכירה מהוונים לתקופת 

חכירה מלאה ולחידוש במסגרת יובל חכירה ומדמי 

 יתרת שנות חכירה( חכירה שנתיים )לא כולל היוון

 ישובי קו עימות

 מערך הקרקע. 51%

  

שאר היישובים במפות תיירות בהתאם 

 חוק עידוד השקעות הון""ל

 

 מדיניות משרד התיירות

 תצו עידוד השקעות הון )קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל תיירות()הורא

ונים: מתקן תיירות ללינה , הצו מבחין בין מפעלי התיירות  הש2016 –שעה( התשע"ז 

 . 5חדרים ומעלה( ואטרקציה תיירותית 11)ממלונית של 

לאכסון תיירותי על פי קרבתו  6על פי הצו, הוגדר שטח המועצה האזורית גזר כולו כ"אזור עדיפות" 

עידוד הקמת מתקני אכסון בירושלים וסביבתה. פועל יוצא ממדיניות זו הינו בלירושלים והצורך 

 ת צימרים ואף קידום תכנית מאושרת למלון בתחום המועצה. שור הקמיא

מבחינת עידוד השקעות הון לאטרקציות יישובי המועצה הכלולים באזור עדיפות הם: מצליח, 

פתחיה, פדיה, יד רמב"ם, בית חשמונאי, עזריה, כפר שמואל, משמר איילון גזר, בית עוזיאל, חולדה, 

 .7משמר דודו

 

 
                                                           

תיירותי ייחודי שאינו מתקן תיירותי ללינה, המספק, בתמורה, פעילויות נופש, תרבות או פנאי,  יזםמ" - אטרקציה" 5 
 .ומהווה מוקד משיכה תיירותי באזור שבו הוא ממוקם

  
ון )קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעל אישרה ועדת הכספים את הצו לעידוד השקעות ה 2016לספטמבר  6 -ב

מטרת הצו להגדיל את היצע חדרי  , המגדיר מפת עדיפות חדשה לענף התיירות.2016 -תיירות( )הוראת שעה(, התשע"ו 
עפ"י הצו, ייהנו יזמים בתחום התיירות באזורים הנכללים  האירוח בישראל, בעיקר של מלונאות עממית, כגון אכסניות,

. 31.12.2019תוקף הצו  מערך ההשקעה. 20%עדיפות החדשה ממענק של עד במפת ה
https://www.gov.il/BlobFolder/legalinfo/tourismdevelopmentmap/he/tzav-2016.pdf 

 6  -https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/development_maps/he/Attractions_development_map

Central3.jpg 
 

7  

https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/development_maps/he/Attractions_development_map-Central3.jpg
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/development_maps/he/Attractions_development_map-Central3.jpg


      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [102] 

 ת כלפי פיתוח תיירות כפרית וחקלאית במחוז מרכזמדיניות משרד החקלאו

 מדיניות משרד החקלאות מבוססת על שני מסמכים עיקריים אשר יסקרו להלן: 

 בנושא מדיניותה את 2009 ביוני פרסמה הכפר ופיתוח החקלאות במשרד לתכנון הרשות .א

 משרד עמדת המשפחתי במשק קיימא בת כפרית יזמות יזמות כפרית במסמך "

 הכפר" ופיתוח תהחקלאו

התכנית השלים משרד החקלאות מהלך אינטנסיבי של  2015בהמשך למסמך זה, בשנת  .ב

המסמך מפורט מאוד  מסמך מדיניות תכנון. –לאומית לחקלאות ולכפר בישראל ה

וכולל הנחיות תכנון למרחב הכפרי בהיבטי שימור המורשת ורוח המקום, שימור 

 ה ושימור הסביבה. החקלאות, שרותי ציבור, כלכלה ותעסוק

 להלן העקרונות המנחים ממסמכים אלו:

ככלל, משרד החקלאות תומך בהרחבת מגוון התעסוקות בכפר, כדרך לחיזוק הבסיס הכלכלי, 

החיים החברתיים וכוח המשיכה של אזורים כפריים. הדגש הינו על פיתוח בר קיימא של תעסוקות 

ערכי טבע ונוף או יוצרות עומסים על תשתיות.  שאינן פוגעות במרקם הכפרי, ואינן מאיימות על

 לפיתוח תיירות כפרית חשיבות רבה בהקשר זה.

 :(2009המדיניות מסמך יזמות כפרית  ) עיקרי

 תיירות  לשילוב עדיפות חלה הכפרי. ובמרחב בחקלאות המשתלבת כפרית יזמות עידוד

 .החקלאי במשק

 התכנון  למדיניות ובהתאמה יבהבסב פוגעים הישוב, שאינם לאופי מתאימים שימושים

 .המקומית/המחוזית/הארצית

 והגליל הנגב בפיתוח כנדבך בפריפריה הכפרית היזמות עידוד. 

  עידוד היזמות הכפרית באזור המרכז על מנת לחזק את החקלאות ובזיקה לשמירת

 .כמענה לביקושי תיירות יומיתהשטחים הפתוחים, בעיקר 

  ויישובית.עידוד ראייה כוללת ברמה אזורית 

כמו כן, הוגדרו המלצות לשימושי יזמות כפרית המשתלבות עם המשק החקלאי המשפחתי 

 )חלקות א' במושבים( והנושאות אופי כפרי מובהק:

  לדוגמא: יקב, בית בד,  -עיבוד תוצרת חקלאית כפעילות משלימה לפעילות החקלאית

ות מיובשים, מיצים, תמציות מחלבה, מגבנה, יבוש תבלינים, שמנים ארומטיים, ריבות, פיר

וכו'. כל זאת בקנה מידה קטן )"מפעל בוטיק"( שיכול לכלול מרכז מבקרים וחנות ממכר, 

 בכפוף לכך שנפח הפעילות לא יפגע באיכות החיים בנחלה, או בסמוך לה.

 פתיחת המשק לביקורי קהל, כולל מרכז מבקרים עם שטח התכנסות,   - תיירות חקלאית



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [103] 

 וצרת.תצוגה ומכירת ת

 עסקים קטנים המנוהלים ע"י המתיישב, באווירה כפרית שקטה ובמגע  - תיירות כפרית

עם טבע, מסורת ומנהגים אתניים. חדרי אירוח, מסעדה, שירותי בילוי ונופש, גלריה, מרכז 

 מבקרים וסדנאות אומן.

 של הישוב. מכירה של תוצרת שעיקרה בזיקה לפעילות החקלאית 

 י.משרד לבעל מקצוע חופש 

 .שירותי רווחה וחינוך 

באותם   מדיניות כוללת של הישובבקשות ליזמות כפרית בישוב, יוצגו על רקע שנקבע כי ראוי 

נושאים ויכללו פתרונות חנייה ונגישות, מערך שילוט תואם, שיפור חזות הכפר וכו'. תכנית מקומית 

במוסד התכנון, בהתאם  תכלול הוראות להסדרת הפעילות ומגבלות סביבתיות ותפעוליות כנדרש

 למדיניות המועצה והישוב, ועל פי דרישות הגופים המוסמכים.

פרט מטרות בתחום מסמך מדיניות תכנון  –לאומית לחקלאות ולכפר בישראל ההתכנית 

היישוב הכפרי ובתחום המרחב הכפרי. הדגשים בתכנית זו, שלא הופיעו במסמך היזמות הכפרית 

כמרכיב בצמיחה  - שימור היישוב הכפרי ומורשתודגש על  – כפריההינם:  בתחום היישוב 

)דגש על הקטנת יוממות ושיתופי פעולה(.  כלכלה מקומית מקיימתובפיתוח החקלאות והכפר, 

לחיזוק הממשק בין המרחב הכפרי והחקלאות לבין מרחבים במרחב הכפרי קוראת התכנית 

 וניים, תשתיות(.)שטחים פתוחים, שימושים רגישים, ישובים עיר גובלים

 יישובי שטח לייעד ההנחיה רלוונטית לתיירות בתחום צמצום היוממות ופיתוח תעסוקה הינה 

תיירותי. בנושא הממשק התיירותי עם יישובים  אופי בעלי ביישובים – מרוכזים תיירות לעוגני

שלים , היצע אטרקטיבי ומכרשת משולבתעירונים סמוכים המליצה התכנית לראות את התיירות 

 בין הישובים העירוניים לבין היצע התיירות הכפרית והחקלאית בישובים הכפריים.

 מבנה של שימור רק איננו מורשת ומתווה קו לפיו שימור – שימורהתכנית שמה דגש משמעותי על 

 הנופית, המורשת שימור הינו שימור מורשת ,ייעודיים מבקרים מרכזי של הקמתם או בודד

 לאורך ישראל מדינת של סיפורה את מארג המספר יחד היוצרת יישוביםה ומרקמי החקלאית

 .הדורות

הצביון  מרכיב : איתורופתוחים מבונים מרחבים -  'רוח המקום' בשימור הוא חשוב דגש

 וערכיו. המקום במאפייני בהתחשב וזהיר,  מאוזן מושכל,  לשימור תנאי הוא המקומי

בהקשר לאפיון ותפרוסת ארצית של התיירות הכפרית  עקרון משמעותי במסגרת המלצות התוכנית

. משמע, התכנית על פנאי ונופש ופעילויות יום –במרכז בפריפריה דגש על אירוח כפרי,  -

 הלאומית אינה מעודדת פיתוח אכסון תיירותי במרכז הארץ, אלא פעילויות יום.



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [104] 

 

 ברמה המקומיתמאושרות תכניות ג. 

 ושבים )פל"ח(הסדרת פעילות יצרנית נוספת במ

הינה תכנית הפל"ח למועצה שתוכננה בעקבות הוראות   (.28.11.05)מיום  1000תכנית גז/

 . 3/7תמ"מ  –התכנית המחוזית לפל"ח 

 מטרות התכנית: 

בחלקות א' של נחלות  סדרת והתרת שימושים נוספים שלא למטרות חקלאיות )פל"ח(א. ה

קמת מבנים והסבת מבנים למטרות לא שתאפשרנה ה במושבים, וקביעת הוראות מפורטות

 .חקלאיות

זמניים בחקלאות בתחום  ב. קביעת הוראות מפורטות למתן היתרים למבני מגורים לפועלים

 ."'המגורים אשר בחלקה "א

 .ג. צמצום ומיזעור מפגעים סביבתיים וחזותיים במושב

 .ד. ניצול מושכל של התשתיות הקיימות במושב

 .שבתוכו להמשיך בפועלם המושב ומתן אפשרות לחקלאים ה. שמירת האופי הכפרי של

 .על קרקע חקלאית רביתימו. שמירה 

 שימושי הפל"ח המותרים בתכנית:

 אחסנה .א

 מלאכה ותעשייה זעירה .ב

 תעשייה חקלאית זעירה .ג

 שרותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים, פעוטונים, גני ילדים .ד

 מבני מגורים לפועלים זמניים בחקלאות .ה

 קייט כפרי. מבנה  .ו

כי תכנית המתירה יחידות קיט תאושר רק במושבים בעלי  1000-גזקובעת  בנוגע לפיתוח תיירות

אין התכנית קובעת כמה יחידות מותרות ומה . אפיון תיירותי, ולאחר התייעצות עם משרד התיירות

 שטחן.

 

 תכנית מפורטת להגדלת שטחי הגן הלאומי –תל גזר 

תל גזר הינו גן לאומי מוכרז באחריות רשות הטבע . 31.12.2015ה אושר / א  64תכנית גז / 

והגנה על אגנו החזותי )התכנית  להרחבת שטח הגן הלאומי תל גזרהינה תכנית הוהגנים. 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [105] 

רותים למבקרים בגן הלאומי בהיקף של יהתכנית מאפשרת מבני ש. (1998משנת  64הקודמת: גז/

החשובים בישראל, יחד עם חצור ומגידו. בתל נחפרו תל גזר הוא אחד משלושת התילים מ"ר.  100

שכבות של יישובים קדומים, והמחקר הארכיאולוגי טרם נשלם. לעת עתה האתר איננו מפותח  26

ואיננו מותאם לביקורים )מבחינת סידורי החניה והנגישות, בטיחות, שילוט ותצוגה וכדומה(, אם כי 

 קבוצות מבקרים מגיעות למקום. 

 

 ון אופניים במשמר דודתכנית למל

  2018אושרה ביוני  24/11גז/ -מלון במשמר דודתכנית ל

 מ"ר מסחר(.  250מ"ר מלונאות ו  1,400חדרים, מסעדה וחדר כושר ) 30מתירה מלון בן 

 

  תצפיותבשילוב עם נען נית למאגר מי קולחין כת

לחין ברמת טיהור מצפון לתל גזר תכנית למאגר מי קו:  8.11.11מתן תוקף  265מח/תכנית 

. חלק מהפיתוח הנופי מגדיר שטח לתצפית למבקרים על רום הסוללה עם נגישות וחניה שלישונית

 )פירוט בתוכניות הנספח הנופי(.

 

 רותים ונופשימרכז ש –יער שרת 

 ( 15.3.2005)מיום  156תכנית גז/

  מטרות התכנית:

 .22א. דיוק גבולות תמא/

 ."ל"יער נטע אדם קיים ב. שינוי יעוד מ"קרקע חקלאית"

 ."רותים ונופש בחיק הטבעיג. יעוד קרקע ל"מרכז ש

 ."ד. קביעת הוראות בהתייחס ל"יער נטע אדם קיים

 ."הטבע ים ונופש בחיקתרויקביעת הוראות בהתייחס ל"מרכז שה. 

 :רותים ונופש"יהתכליות, השימושים והפעולות המותרים ב"מרכז ש

 מסעדה ומזנון .א

 רותיםימבני ש .ב

 נת מידע והשכרת אופנייםתח .ג

 מתקנים למשחקי ילדים .ד

 שבילים וחניות .ה



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [106] 

  

 

 תכנית יער שרת – 5.3איור 

 יער משמר איילון

מתקנים  -(. ביער נטע אדם קיים, וביער נטע אדם מוצע 28.4.2010)מיום  22/18תכנית גז

מסתור  המיועדים לתצפית בציפורים בכלל ובנדידת העופות בפרט, כגון תחנות האכלה, מתקני

 לתצפית, תחנות טיבוע, רחבות תצפית וטלסקופים, שילוט רלוונטי וכיו"ב.

 יער חולדה

 . 27.7.2014מיום  14/24תכנית גז 

 מטרות התכנית:

 .22א. דיוק גבולות יער חולדה שעל פי תמא/ 

 .ב. עיבוי וחיזוק היער ובית הרצל שבתוכו ע"י הוספת שימושים ביער ופעילויות מושכות קהל

 .קביעת מקום למוקד שרות בגבעת החרוביםג. 

ד. ניצול שטחים פתוחים שאינם בשימוש חקלאי למטרת יער, קיט ונופש, בעיקר מדרום לכביש 

 :ע"י 411

 הגדרת קטע נחל שחם לשימור ופיתוח סביבתו לשימושי פנאי ונופש. 

 מרכז שרותים ונופש



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [107] 

 וג יצירת מעבר למטיילים לאורך נחל שחם תחת הגשר המתוכנן מעל הנחל במסגרת שדר

 ..המעבר יקשר בין חלקי היער משני צידי הכביש 411כביש מס' 

  '411קביעת יעוד של יער בשטחים שיתפנו כתוצאה משינוי תוואי כביש מס . 

תצפית אל נופיים רחוקים וחיזוק והדגשת נוף קרוב כגון חורשת חרובים, שדירה וושינגטוניות,  ה.

 .ים, צמחיית נחלים וכיו"בצמחיית בתה משולבת בסלעים, תצפית על עופות מ

 רוכבי אופניים והולכי רגל. -ו. יצירת מסגרת לפתיחת צירים נופיים לתנועת מטיילים

 

ומסילת הרכבת לירושלים ונחצה  44, 3משמר דוד נמצא במשולש הדרכים מס' – חולדהיער 

ובצדו  היער כולל את מתחם בית הרצל ,צדו הצפוניבוע"י נחל שחם.  411לרוחב ע"י כביש מס' 

הדרומי של הכביש נמצא מאגר מים חולדה. לאורך ערוץ נחל שחם מייעדת התוכנית הרחבת היער 

על מנת לפתוח שטח זה לפעילות ענפה של רוכבים ומטיילים. ביער שני מוקדי שרות: האחד הוא 

בית הרצל, עם חצר החווה, המבנים החקלאיים וההיסטוריים והאתרים הנוספים סביבו כגון 

המים, אנדרטת חולדה, חורשת רחל, המחצבה ועוד. בית הרצל מהווה אתר מאושר לשימור  בריכת

התכנית מאפשרת . 10/11. התכנית מאמצת את כל הוראות השימור שבתכנית גז11/10בתכנית גז

רותים ציבוריים, ומרכז מידע במבנה הקיים של בית הרצל. התוכנית אוסרת קיום יהקמת קיוסק וש

 ום.רועים במקיגן א

המוקד השני ביער הוא מבנה אבן ששופץ ושוקם בגבעת החרובים מזרחית למשמר דוד, אתר זה 

מהווה מוקד יציאה לטיולים רגליים ורכובים. התכנית מציעה לפתח את האתר תוך שמירה על 

 רותים סניטריים ומרכז מידע בלבד. יאופיו הצנוע והקטן של היער. במבנה הקיים יותרו ש

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [108] 

 

 תכנית יער חולדה ואתרי התיירות בתחומה – 5.4איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [109] 

 אבתוכניות ד. 

 2010תכנית האב לתיירות איזן וגסול 

תכנית האב לתיירות התמקדה בפיתוח תיירות כפרית וחקלאית בנחלות; פיתוח מבוקר של אמצעי 

 אכסון; פיתוח צירים נופיים ומקשרים ופיתוח עוגני תיירות:

 זרתל ג 

 חוות שפון 

 מכלול נען 

 בית הרצל ויער חולדה 

הכרה ביישובים תיירותיים, קידום תכניות נקודתיות,  1000האמצעים לפיתוח התמקדו בשינוי גז/

נחים לפיתוח התיירות. את מזמויות, מיתוג, ניהול ושיווק התיירות ויצירת מערך קווים יטיפוח 

 מהלך התכנון כולו ניתן לראות באיור הבא.

 

 תהליך התכנון, תמונת העתיד והכלים למימושה של תכנית האב לתיירות גזר – 5.5איור 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [110] 

 תכנית אב לנען 

בתמיכת מוא"ז גזר  2008תכנית אב לקיבוץ הוכנה בשנת  נען הינו הקיבוץ הגדול ביותר בארץ.

ה, ישל הקיבוץ בנושאי אוכלוסי פניו העתידייםת בחינ –ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר. עיקרה 

ארגון קהילתי, תחבורה ושימושי קרקע. בנוגע לאפשרויות פיתוח תיירותי, התכנית מזהה בנען 

 -ריכוז יוצא דופן של אתרי מורשת, הכוללים אתרים חשובים שיש להם ערך ברמה הלאומית 

מימי מלחמת היסטורית, דוגמת הצריף בו נחתם חוזה הפסקת האש עם מצרים, משוריינים 

בית הנופש של הנוער העובד בו שכנה מפקדת מבצע נחשון, שדה  –הקוממיות, "בית ברל" 

המוזיאון ההיסטורי של נען הבנוי על  –התעופה הראשון של חיל האוויר הישראלי, "בית החמרה" 

 (2008)הסליק הישן ועוד. בנוסף קיים בנען "בית גלילי" שהוקם לזכרו של ישראל גלילי, ונמצא 

בשימוש לא אופטימאלי, כתוצאה מהעדר תקציבים לסיום הבניה ולהפעלה. פוטנציאלית ניתן 

להפעיל בבית גלילי אולם מופעים, חדרי חוגים והרצאות ואזור תצוגה בתכנים שונים. לסיכום, 

ישנה בקיבוץ מורשת התיישבות עשירה, מתקנים ברי שימוש תיירותי, ורצון בקרב האוכלוסייה 

 סיפור הקיבוץ בפני הציבור הרחב. כל אלה הינם תשתית תיירותית פוטנציאלית. להציג את

 

 אתרי מורשת נען )מתוך תכנית האב לנען( – 5.6איור 

 

)פרטיים הוקם בית אירועים מאז סיום תכנית האב ניכר פיתוח תיירותי בנען:  בבית גלילי 

שודרג ושופץ בית החמרה צד המוזיאון ומקיימים סיורים במקום. ומסעדה הפועלים לומוסדיים( 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [111] 

בבית הקברות של נען בו , בין השאר סיורים וקולט קבוצות רבות לסיורים במהלך כל ימות השבוע

. ניכרת תנופה של יוזמות של שרותי תיירות ומסחר תיירותי קבורים משוררים ואנשי רוח ידועים

, מאפיית ג'ילברט שהוקמה על מבנה המאפיה הקיבוצי הישן, חוות קפה אורלי, חנות ביגודיתכגון: 

מקיימים הרצאות החי ורדי ם אירועים וכנסים, פאב הדיר, ומפעל ארימתח סוסים, "מוזה נענית"

 וסיור במפעל. 

 

 

 תכנית אב לכפר ביל"ו

יך את תכנית האב של כפר ביל"ו מציינת שהנהלת היישוב וחבריו החליטו שעתידו של היישוב ימש

 מתכונתו הנוכחית: יישוב חקלאי כפרי, פיתוח אופציות תיירותיות וחיזוקו כיישוב עצמאי.

 לאור מסקנות אלו תוכנית האב ליישוב קובעת את יעדי הפיתוח הבאים:

  ( ומיזמים רכיבהתיירות חקלאית באמצעות קטיף עצמי, ביקור במשקים )יקב, כוורות, חוות

 פרטיים.

 גינות קהילתיות 

 י אופניים ודרכי יציאה למסלולי טיולשביל 

 במרכז הכפר: מוזיאון+ ארכיב+ מסעדה 

 מרכז ספורט ונופש 

 חוות בריאות 

 פיתוח מיזמים משותפים עם היישוב גני יוחנן 

 שדרות ירוקות 

 מסגרת המיזמים הפרטיים ישנה כוונה לפתח לינה כפרית בבמרכיבי התוכנית צוין ש

 כפר ביל"ו וגני יוחנן ביישובים



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [112] 

 

 תכנית אב כפר ביל"ו – 5.7איור 

 תכנית אב לגני יוחנן

הנהלת היישוב וחבריו החליטו שעתידו של היישוב ימשיך את מתכונתו הנוכחית: יישוב חקלאי 

 כפרי, פיתוח אופציות תיירותיות וחיזוקו כיישוב עצמאי.

 לאור מסקנות אלו תכנית האב ליישוב קובעת את יעדי הפיתוח הבאים:

 ית באמצעות קטיף עצמי, ביקור במשקים )גן בוטני לקקטוסים( ומיזמים תיירות חקלא

 פרטיים.

 גינות קהילתיות 

 שבילי אופניים ודרכי יציאה למסלולי טיול 

 )מלונית למטיילים )בחיבור עם הדרך הרומית 

 בית ספר חקלאי 

 )מרכז חנויות+ אומנויות ומלאכה+ מסעדה )במרכז הכפר 

 בית אבות 

 ם עם היישוב כפר ביל"ופיתוח מיזמים משותפי 

 שדרות ירוקות 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [113] 

 

 

 תכנית אב כפר ביל"ו – 5.8איור 

 

 תכנית אב ותכנית מפורטת לשימור ופיתוח מתחם חוות שפון בנצר סירני 

חינוכי -, ושימשה בין היתר כבית יתומים ומוסד חקלאי19-חוות שפון הוקמה בסוף המאה ה

. מטרת התכנית שבהכנה הינה 35תמ"א לילדים ערביים. המתחם הינו מתחם לשימור על פי 

לשמר את מבני החווה ולהפוך אותה למתחם פעיל ומנוצל לפעילות תרבות, פנאי וספורט, תוך 

 שימור מתווה החווה ההיסטורי.

 

 פיתוח שביל אופניים לאורך נחל גזר –עין ירדה 

ח נופי מקומי בעין תכנית מפורטת שנערכה עבור מוא"ז גזר, בשיתוף עם רשות הניקוז, כוללת פיתו

 ירדה )מעיין בחלקו המזרחי של תל גזר( ושביל אופניים לאורך נחל גזר.

 

 424תכנית לנתיב אופניים לאורך דרך 

תכנית בתמיכת משרד החקלאות במטרה לשדרג את התשתית התיירותית לרוכבי אופניים לאורך 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [114] 

י אופניים רבים, הנדרשים , קולטת בסופי השבוע רוכב1. דרך זו, המקבילה לדרך מס' 424דרך 

 למסלולי אופניים אחרים במרחב. 424לתשתיות תומכות. בין היתר קושרת התכנית את דרך 

 

 תיירותית -תכנית לדרך חקלאית

תכנית לדרך תיירותית הקושרת בין שמורת טבע עינות גיבתון, מכלול חולדה ותל גזר. מתוכננת 

ת האפשרות להפעיל לאורכה מיזמים חקלאיים דרך עפר לרכב רך שתקשר בין האתרים תוך בחינ

 ארעיים וניידים, על פי עקרונות קיימות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [115] 

 גזרהתיירות במועצה אזורית  מצאי 4.5
 

 כבסיס לפיתוח התיירות –הפוטנציאל הערכי של המועצה האזורית גזר א. 

 

 דולים של ליבת המדינה. מרכז הארץ, בין גוש דן וירושלים, בסמוך לריכוזי האוכלוסייה הג 

 25 תושבים. 22,000-יישובים, כ 

  יתרון נופי יוצא דופן באזור המרכז.  -חקלאות "פתוחה" הכוללת כרמים, מטעים ושדות 

  (.45%-ל 30%החקלאות מהווה שימוש עיקרי בשטחי המועצה )בין 

  .חלק משמעותי מ"הריאה הירוקה" של מרכז הארץ, בה נשמר אופי כפרי וחקלאי 

 גוון אתרי ביקור המשקפים את תולדות האזור והארץ בכלל, לאורך חתך של תקופות מ

 היסטוריות שונות, ביניהם אתרים ארכיאולוגיים, היסטוריים, אתרי מורשת והתיישבות. 

  שטחי יערות ואתרי טבע )מאגר איילון, עין ירדה, עינות גיבתון(, נופים חקלאיים רחבי ידיים

 לנופש ולטיולים, לרבות לרוכבי אופניים.המהווים מוקד משיכה  -

  אתרים מתקופת המקרא )תל גזר(, אתרי התיישבות ומורשת קרב מתקופת המאבק על

הקמתה של מדינת ישראל )תחנת הרכבת בנען, בית הרצל, חוות קק"ל ביער חולדה, חוות 

 שפון בנצר סרני, אנדרטת פורצי הדרך לירושלים ועוד(.  

  התיישבות ומגוון תרבותי בתוך היישובים.מגוון צורות  –בנוסף 

סקירה של היצע אתרי הביקור העיקרי במרחב גזר, אשר משמש בסיס להגדרת  מציגפרק זה 

 תפיסת הפיתוח התיירותי המוצע לאזור. 

   

 אתרי הביקור יוצגו בחלוקה על פי הקטגוריות הבאות: 

  שביליםשמורות טבע וגנים לאומיים, יערות, מעיינות, פארקים ותצפיות נוף,  -משאבי טבע ונוף 

  תלים, אתרי ארכיאולוגיה ועתיקות, אתרי התיישבות וציונות ואתרי  –אתרים היסטוריים

 מורשת קרב 

 תשתיות ופעילות אופניים במועצה האזורית גזר וסביבותיה 

  י תיירות חקלאית, שרותי תיירות, מרכזי מבקרים(אתר)אטרקציות תיירותיות שונות 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [116] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבט מתל גזר לכרמי יוסף: 5.1תמונה 

 

 ב. משאבי טבע ונוף

 שמורות טבע וגנים לאומיים

דונם, וכולל בתוכו אתרי טבע ונוף  2,198גן לאומי המשתרע על שטח של    גן לאומי חולדה:

זורי נופש ובילוי ואתרים היסטוריים )ראה פרוט בנושא(. אתר ייחודיים, יערות )ראה פרוט בנושא(, א

 טבע הכלול בשטח הגן הוא נחל שחם. 

נחל שחם הוא נחל אכזב, המנקז את השטחים ממזרח לקו פרשת המים באזור השפלה הנמוכה. 

 1.5-הזרימה בנחל שטפונית בעיקרה, אך במהלך החורף קיימת נביעה עונתית בערוץ של כ

שכת בין פברואר למאי. בחורפים גשומים נמשכת השפיעה לעיתים עד יוני. קוב/שעה, הנמ

 RITURUS) השפיעה העונתית בערוץ הנחל מהווה מרכיב חשוב במחזור החיים של טריטון הפסים

VITTATUSחי נדיר המצוי בסכנת הכחדה בארץ. בעל חיים זה מתבסס על מקווי מים -(, מין דו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [117] 

 רות במינים המתקיימים במקווי מים קבועים )דגים(. עונתיים, מאחר ואינו יכול להתח

הגן משמש היום אחד האתרים הפעילים בתחום המועצה, ומושך אליו מבקרים רבים. הכניסה אל 

 הגן ואל האתרים השונים הכלולים בו, ללא תשלום.

 

תל בעל חשיבות היסטורית רבה )ועל כך בנושא אתרים היסטוריים  גן לאומי תל גזר:

לוגיים(, הנחשב לאחד מן התלים הגדולים בארץ. התל ממוקם בסמיכות ליישוב כרמי יוסף, וארכיאו

 בלב מרחב חקלאי פעיל, חולש על כל סביבתו, ומהווה לכל אורכו מצפור נוף מרהיב. 

 

דונם, ובה שתי  80שמורת טבע, מדרום למושב יציץ, ששטחה  :שמורת הטבע עיינות גיבתון

ומדרום לתל מלוט )ראה אתרים היסטוריים וארכיאולוגיים(, הנמצא גם קבוצות של נביעות מצפון 

, ובסמוך ישנה חורשת םהוא בתחום השמורה. סביב הנביעות גדלים צמחי מים וביצה אופייניי

 ידי תעלות. -אקליפטוסים ובה שולחנות ואזור לפיקניק. אזור הנביעות מנוקז על

 

זרחית למצליח, שבה נחשפת תצורת סלע נדירה שמורת טבע גיאולוגית קטנה, מ :שמורת מצליח

 מגיל אוליגוקן. במקום יש מזבלה לא חוקית.

 

 יערות ופארקים

דונם, הוא מראשוני  130 -: יער הרצל בגן לאומי חולדה, אשר שטחו כער חולדה / יער הרצלי

 יערות הקרן הקיימת לישראל, ונטיעתו מסמלת את התחלת מפעל ייעור הארץ ע"י קק"ל. אדמת

. לאחר רכישתה נמסרה האדמה לאגודת "תרומת 1908חולדה נרכשה לראשונה ע"י קק"ל בשנת 

עץ הזית", אשר חיפשה אתר מתאים לנטיעת חורשת עצי זית לזכרו של בנימין זאב הרצל, חוזה 

הוחל בנטיעת חורשת הזיתים. לאחר שהתברר כי גידול עצי זית אינו  1910-מדינת היהודים. ב

ולדה, הוחלט לעבור לנטיעת עצי סרק, וכך ניטעה במקום חורשת עצי האורן מצליח באזור ח

 דונם.  250הראשונה, על שטח של 

דונם,  800-כיום מהווה יער הרצל בחולדה חלק מגוש יערות חולדה, המשתרע על פני למעלה מ

רכת, מטל שחר במזרח, ועד קריית עקרון במערב. ביער מגוון של עצי סרק ועצי פרי: אורן, אזד

ברוש, פלפלון, קזוארינות, שקמים, שיזף, אשל, חרוב, תמר, וזית. ביער ישנה שדרה מרשימה של עצי 

וושינגטוניות, שציינה את הדרך מחוות חולדה הישנה לתחנת הרכבת של נען. ביער ישנה גם 

ידי בני דורה, כאות -, שנת מותה של המשוררת רחל, על1931-"חורשת רחל", אשר ניטעה ב

 כתם הרבה אליה.להער

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [118] 

מזרח לצומת נחשון, ממזרח -ק"מ מצפון 3-: יער מחטני, נטע אדם, כיער בקוע / יער המגינים

לכרמי יוסף. ביער מפוזרות אנדרטאות לזכר חללי צה"ל. על גבעה המתנשאת מתוך היער שוכן 

 ם. מצפה בקוע )שיח מוסא(. על הגבעה הזו השתלטו כוחות צה"ל לקראת כיבוש הציר לירושלי

 

יער מחטני עם שרידי בוסתן, מזרחית למשמר איילון, צופה על מאגר איילון. במקום  :יער הבריגדה

מצבת זיכרון ללוחמי הבריגדה, החטיבה היהודית הלוחמת, מתנדבי הישוב העברי לצבא הבריטי 

 ה. ביער גם שולחנות ואזור לפיקניק.יבמלחמת העולם השני

 

 ב, חורש חרובים ואלונים נטוע עם מתקנים לפיקניק.: מצפון לישוחניון בית חשמונאי

 

 מעיינות ואתרי מים

מעיין למרגלות המדרון המזרחי של תל גזר. המעיין נובע כל השנה מתוך  עין ורד )עין ירדה(:

מבנה מעוגל דמוי באר, ובחורף הוא יוצר פלג קטן עם מים צלולים, לאורכו צומחים צמחי מים כמו 

 חיים.-המים. במעיין מתקיים ומתרבה טריטון הפסים, מין נדיר יחסית של דוגרגר הנחלים ונורית 

 

קבוצת מעיינות הנובעים מול תחנת הרכבת של נען, מעברה השני של מסילת  :עיינות נענה

הברזל, למרגלות תל נענה. המעיינות נובעים כל השנה, ובחורף יוצרים אחו ביצתי ובו צמחי מים 

 אופייניים.

 

. המאגר משתרע על 1מאגר מים מלאכותי עונתי בעמק איילון, סמוך לדרך מספר  :מאגר איילון

קמ"ר, ואוסף את המים הזורמים באפיק נחל איילון ונחל נחשון, הנשפך אליו, לפני  0.5שטח של כ 

סכר האגם. המאגר מחלחל, ואינו מחזיק מים במשך מרבית ימות השנה, אך בעונות חורף גשומות 

ר אגם בעל שתי זרועות, המשמש במשך חודשים אחדים פינת חמד ואזור משיכה נוצר מאחורי הסכ

 לעופות מים ולבעלי חיים שונים.

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [119] 

 היסטוריה, ארכיאולוגיה ומורשת .ג

 

 תל גזר - 5.2תמונה 

 

 אתרי ארכיאולוגיה ועתיקות

בים גזר היא אחת הערים החשובות הנזכרות במקרא, ותל גזר הוא אחד התלים החשו תל גזר:

בארץ. חשיבותה נבעה ממיקומה סמוך להצטלבות דרך הים הבינלאומית עם דרך הרוחב המוליכה 

ממישור החוף לירושלים, ומהתצפית הטובה שיש מאזור התל על דרכים אלו. למרות שנערכו בתל 

מספר חפירות, ונתגלו בו ממצאים בעלי עניין, התל במצבו הנוכחי אינו ערוך לקליטת קהל באופן 

 דר ובטיחותי.מסו

 תל גזר קשור בנושאים הבאים: 

מצבות קדומות במרכז התל, חלקן גבוהות משלושה  10שורה של  -הבמה הכנענית  – פולחן ודת

מ',  ובמרכזן אגן אבן מרובע חצוב מגוש אבן אחד. מקליסטר, החופר שגילה, הגדיר את המקום 

יכונה כאתר פולחן דתי, או כבמה הגדולה. משערים כי המקום שימש בתקופת הברונזה הת

 לטקסים של כריתת ברית שהיו מקובלים במזרח הקדום. 

התל חולש, טופוגרפית, על כל סביבותיו, ומכאן ניתן להבין את החשיבות האסטרטגית  - בטחון

של גזר בעת העתיקה, שדרכי מעבר חשובות ממישור החוף מזרחה עברו בקרבתה. ביצורי העיר 

נה והברונזה המאוחרת נמצאים בדרום התל. כאן נחשף גם שער העיר, מתקופת הברונזה התיכו



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [120] 

המורכב משני מגדלים לבנים גדולים. ממערב לשער נחשף מסד של מגדל אדיר, הביצור הגדול 

מ' ממזרח לשער העיר. משני  200 -ביותר מתקופה זו שנחשף עד כה בארץ. שער שלמה נמצא כ

ה זוגות של תאים. לפני הכניסה עמדו שני מגדלים. בשער צדדו יש ארבעה זוגות של אומנות, ושלוש

 ניכרת בניית גזית בסגנון האופייני לימי שלמה, כמו בתל חצור ובמגידו.

במורדות הדרומיים של התל, מצפון לשער ולחומות, נמצא אחד ממפעלי המים  - מפעל המים

לע ומובילים למקור הגדולים והחשובים שנחשפו בארץ. הוא מורכב מפיר ומנהרה חצובים בס

מפלס מי התהום במעמקי הקרקע. הנקבה החצובה שמשה כמקור מים לצורכי התושבים  –המים 

בימי קדם, בייחוד בימי מלחמה ומצור. מערכת מדרגות הוליכה אל מנהרה משופעת, שהובילה אל 

נחצבה מ'. המנהרה  29מ', ועומקה מפני הקרקע כ  45 –אולם הנביעה. אורך המנהרה החצובה כ 

 כנראה בתקופה הממלוכית הישראלית.

המוצג  –אחד הממצאים החשובים ביותר שנמצאו בתל )מקליסטר( הוא " לוח גזר"  - חקלאות

כיום במוזיאון באיסטנבול. זהו לוח חרס קטן, המהווה את אחת התעודות הקדומות ביותר 

ו לוח שנה המונה את הכתובות עברית עתיקה, והמעידות על חיי היומיום בתקופת המקרא. זה

 החודשים בזוגות, בשמות המתייחסים לעונות החקלאיות.

הנוף הנשקף מהתל כולל חקלאות מודרנית, ואפשר לקשור אותה עם החקלאות העתיקה. יש בתל 

 חקלאות של כרמים וזיתים. -שרידים של גתות ובתי בד, ובנוף 

 

 לוח גזר – 5.9איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [121] 

 

  

 כרמי גזר –5.3תמונה 

 

שרידי  שרידי כפר ערבי היושב על תל קדום, ממזרח לקיבוץ שעלבים. במקום התגלו בים: תל שעל

בית כנסת שומרוני מן התקופה הביזנטית, שכללו יסודות ורצפות פסיפס. ממזרח לתל נמצאה גת 

 מרוצפת בפסיפס.

 

ן, תל השוכן בשמורת עיינות גיבתון. על פי הסברה, כאן שכנה העיר המקראית גבתותל מלוט: 

לפנה"ס(, וכאן הכה  9אשר נזכרת במקרא בפרשת הקשר של בעשא נגד ירבעם מלך ישראל )מאה 

 בעשא את ירבעם ומלך תחתיו.

 

 תל הנמצא מול תחנת הרכבת של נען, ובו שרידי עיר עתיקה, אולי נעמה המקראית. תל נענה:

 

 גיתיים. יר המקראיתובסמוך לה. האתר מזוהה עם הע 44תל נמוך, ממזרח לדרך מספר  תל חמיד:



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [122] 

 אתרי התיישבות ומורשת

ראשיתה של החווה החקלאית בחולדה בשנת תרס"ז  בית הרצל והחווה החקלאית בחולדה:

(. הראשונים בה היו פועלים שעסקו בנטיעת יער הרצל. מטרת החווה החקלאית הייתה 1907)

. 1909שלמה בשנת הכשרת חלוצים לקראת הקמת יישובים חדשים. בנייתו של "בית הרצל" הו

מיקומו של הבית בנקודה הגבוהה ביותר בתחום החווה נועד לאפשר תצפית טובה על החווה 

וסביבתה. חצר המשק נתחמה בחומת אבן, ועל אחת מצלעותיה הוקם בית מגורים בן שתי קומות.  

קומתו העליונה של הבית נועדה לשמש למגורים למנהל החווה ובני משפחתו, וקומת הקרקע 

 ועדה למחסנים, משרד, וכן למגורי העוזר למנהל. נ

 

לאחר קרב קשה במאורעות תרפ"ט, ננטשה החווה בהוראת הבריטים, ועמדה הרוסה ונטושה 

החליט הקונגרס הציוני  1931למעלה משנה, כשרק שומרי קק"ל הגנו על הרכוש ועל היער. בשנת 

ם והתיישבו בבית הרצל ובמבני החווה. ליישב מחדש את חולדה. חברי גרעין "גורדוניה" עלו למקו

 הם עברו למקום בו שוכן קיבוץ חולדה, כקילומטר מערבית ממקום החווה.  1938בשנת 

 

מוזיאון בקיבוץ חולדה על שם פנחס לבון. המוזיאון מהווה חלק ממכלול אתר  מוזיאון גורדוניה:

 ההתיישבות בחולדה.   

 

נו מבנה תחנת הרכבת, ששימשה בזמן המנדט סמוך לקיבוץ נען יש תחנת הרכבת של נען:

הבריטי את תושבי הכפר הערבי נענה ואת תושבי קיבוץ נען. מבנה התחנה עומד בשיממונו ליד 

 מסילת הברזל.

 

ידי הברון הגרמני פון -על 1897מבנה שנבנה כבית ספר חקלאי בשנת  חוות שפון בנצר סירני:

הקים בו הגנרל  1917הצבא הגרמני, ובשנת  שפון. במלחמת העולם הראשונה שכן במקום מטה

עבר שימור ופועל כמסעדה שרידי חווה חקלאית וחצר טמפלרית. המבנה אלנבי את מטהו. באתר 

 רועים )חוות שפון בית אלנבי(. בית היתומים שוחזר ומהווה אתר ביקור לתיירים. יואולם א

 

 אתרי בטחון ומורשת קרב

ה", אנדרטת "הגבורה", "קו השילוח", באר שחם, מכלול חולדה )אנדרטת "עבודה והגנ

, במאורעות תרפ"ט, הותקפו המתיישבים היהודים בחוות חולדה ע"י המון 1929בקיץ  המחצבה(:

לוחמים. תגבורת  24ערבי מכפרי הסביבה. הפורעים הסתערו על הקבוצה הקטנה והמנותקת, ובה 

גן על ביתם, אולם לאחר קרב ארוך של אנשי "השומר" הגיעה אמנם כדי לסייע למתיישבים לה



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [123] 

וקשה ננטשה החווה. מפקד המגינים על החווה, אפרים צ'יזיק, נפל בקרב. מעל קיברו בחווה 

. באנדרטה מתוארות שלוש 1937מתנוססת אנדרטת "עבודה והגנה", שהוצבה במקום בשנת 

'יזיק, אשר נפלה דמויות: הדמות העליונה היא של אפרים צ'יזיק, המסוכך על דמות אחותו שרה צ

 חי.-חי. הדמות השלישית היא של החלוץ בנימין מונטר, שנפל אף הוא בתל-בקרב על תל

לאחר שננטשה החווה, הפכו הבית והחווה למקום אימונים של ארגון "ההגנה". בשלביה 

הראשונים של מלחמת העצמאות נערכו חברי ארגון "ההגנה" ביער הרצל בחולדה, לקראת 

 אבטחת השיירות העולות לירושלים.  משימתם החשובה,

צינור  –בשולי חורשת הזיתים נמצאת בריכת מים עגולה מבטון, ממנה הוזרמו מים ב"קו השילוח" 

שהונח במלחמת העצמאות לאורך דרך בורמה, וסיפק מים לירושלים, לאחר שהקו הראשי לעיר 

ה בקו השילוח בראשיתו נותק. ליד הבריכה מוצב שריד מן הצינור המקורי. כמות המים שזרמ

מ"ק מים לשעה, וללא ספק הצילה את תושבי ירושלים מצמא. ניתן לעלות  100עלתה במעט על 

 לגג הבריכה ולצפות לסביבה. 

הושבתה אספקת האבן ממחצבות ערביות. חברת "סולל בונה"  1936-1939בתקופת מאורעות 

. מאוחר יותר ניצלו לוחמי הקימה בחולדה מחצבה כדי לספק חצץ לסלילת דרכים וכבישים

 "ההגנה" את המחצבה לצורך אימוני ירי. 

במלחמת הקוממיות, ביום הולדת   -צבא הגנה לישראל   -ניתן לומר כי ביער הרצל נוסד צה"ל 

מדינת ישראל. כאשר הוכרזה המדינה, יצאו מתוך היער אנשי ההגנה כחיילים ראשונים בצבא 

הראשון להשתלט על הסביבה מזרחה, ולהבטיח את  ההגנה לישראל, לקראת מבצעם הצבאי

הקשר אל ירושלים הנצורה. לזכר הנופלים ולכבוד פורצי הדרך לירושלים במלחמת השחרור, 

, ועליה דברי הקדמון: "אם אשכחך ירושלים "אנדרטת הגבורה"הוקמה בצומת הסמוכה לחולדה 

 .הנדסהמשמשת אתר הנצחה מרכזי לחללי חיל התשכח ימיני". האנדרטה 

 

: אתר ההנצחה הוכרז כאתר הנצחה לנופלים משמר דוד –אתר ההנצחה לחללי חיל ההנדסה 

, מאוחר יותר הוכרז האתר כאתר רשמי לחללי חיל 1948בדצמבר  םרושלייאשר פרצו את הדרך ל

איש, מגרש מסדרים  2,500 -ההנדסה. בנוסף לאנדרטה המרשימה האתר כולל אמפיתיאטרון לכ

 ים אירועים ממלכתיים וצבאיים ומרכז הנצחה.גדול בו נערכ

, וכמעט 1948ביוני  10במלחמת העצמאות תקפו חיילי הלגיון הערבי את קיבוץ גזר, ב  קיבוץ גזר:

חברי גזר ותשעה חיילים. הנופלים קבורים בבית  19 –לוחמים  28וכבשוהו. בהתקפה נפלו 

 הקברות שבקיבוץ.

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [124] 

את המאבק לשימור "קו השילוח" קו המים לירושלים אותו מרכז מבקרים המתעד  "דיזל" חולדה:

הניחה מקורות במבצע נועז בתקופת מלחמת השחרור. באתר בונקר תת קרקעי שבו נמצאת 

תחנת הדיזל ההיסטורית שהיא בין תחנות המים הראשונות שאפשרו אספקת מים לעיר. האתר 

 ץ חולדה.לקיבוק"מ צפונית מערבית מהכניסה  1.2, 411נמצא על כביש 

 מוזיאון בנושא ביטחון האזור מיום ייסוד היישוב ועד לקום המדינה. בית החמרה בקיבוץ נען:

 

 תשתיות ופעילות אופניים במועצה האזורית גזר וסביבותיה ד.

פארק קנדה וביער בן שמן הולכת  –מסביב למועצה האזורית גזר ביער חרובית, ביער איילון 

אופניים. חלקם "סינגל טרקים" )מסלול מקצועי וטכני, צר מאוד( ומרושתת רשת ענפה של שבילי 

מוניטין בקרב הרוכבים  צברווחלקם מתאימים לרוכבים לא מנוסים ולמשפחות. אתרים אלו 

מוקדי משיכה עבור רוכבים מכל הארץ. ביער חרובית נעשית פעילות ענפה של  ומהוויםהמקומיים, 

" והוא תוצר שיתוף רוכבים ובונים. הפרויקט נקרא "בניית שבילים בשיתוף הקהילה וביוזמתה

. תחנת הדלק בצומת לטרון הפכה נקודת מפגש ויציאה של קק"להשל איגוד האופניים ו הפעולה

(, במקום Trail Head, ומבחינה זו מהווה "ראש שביל" ))אופני הרים ואופני כביש( רוכבי אופניים

ם סניף של "אלונית" ומסעדה )אסא(. שיטוט הותקנו מקלחות ומתקני שטיפת אופניים. במקו

בפורומים הרוכבים באינטרנט, מצביע על כך שיער בן שמן, יער איילון, ויער חרובית נחשבים 

כ"פארקי אופניים" בשל הצפיפות הרבה של שבילי האופניים לקילומטר רבוע. גם "יער המגינים" 

סינגלים טכניים. על פי המצוין באתרים, ליד כרמי יוסף תופס מקום של כבוד בפורומים, כאתר של 

האופנוענים אשר יצרו את ראשוני הסינגלים ביער, ובהמשך הגיעו רוכבי  תחילה גילו את המקום

 בין השאר, היה זה כנראה המקום הראשון בארץ בו נבנו גשרי עץ -האופניים, והוסיפו את שלהם 

נעימה ועל משטחי  ה על אדמת יערמקום מתאפיינים בזרימה טובה וחלקב םסינגליהומקפצות. 

 .לכולם ועד לרמה גבוהה למדי סלע, ומתפרסים מרמה טכנית בסיסית המתאימה

יש לציין שחלק מפעילות התכנון והכשרת השבילים באזור יער בן שמן ויער חרובית  ממומנת על 

יתוח " ומנוהלת על ידי עמותת "רוכבי שמשון". העמותה מציגה דגם של פ2000ידי "שותפות 

 תשתיות יחד עם עבודה קהילתית התנדבותית בהדרכת חוגי אופניים לילדים מעוטי יכולת.

 "מרובע \משולש האימונים " מומלצים באתרי האינטרנט המקצועיים מסלולירוכבי הכביש ל

המסלול  .לשני מסלולי רכיבה שהבסיס להם יכול להיות משותף בצומת נחשון המתייחסים

, ממשיך בדרך  3והוא מתחיל בצומת נחשון לכיוון לטרון על כביש מספר  "המשולש"הראשון הינו 

 30 –לצומת נחשון )אורך המסלול כ  וחוזר 44בצומת גזר לכביש  ,לכיוון  מיני ישראל 424מספר 

לכיוון בית שמש על כביש  פניה ,44מצומת נחשון לכיוון צומת שימשון על כביש – "המרובע" ק"מ( .



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [125] 

. 383ימינה לכיוון כפר מנחם עד צומת שערי אברהם על כביש  , משםזקהעד לצומת תל ע 38

 .(ק"מ 50 –אורך המסלול כ ) בחזרה לצומת נחשון 3בצומת שערי אברהם ימינה על כביש 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גשר עץ ביער המגינים –5.4תמונה 

 

 ם" -מתוך פרויקט "מים אל י 3מקטע  -שביל אופניים 

שביל אופניים כחלק  וביער המגינים בסמוך לתל גזראזורית גזר התוותה בשטחי המועצה הקק"ל 

 ם" )שביל אופניים בין הים התיכון וירושלים(. -מפרויקט "מים אל י



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [126] 

 

 ם-שביל מים אל י 3קטע  -  5.10איור 

בנוסף למסלול האופניים לאורך כביש שש תכננה המועצה ארבעה מסלולי רכיבה בין יישובי 

מסלול אחד מעוכב בגלל התנגדות מע"צ, ואחר, ממשמר איילון   ק"מ. 25 –המועצה באורך של כ 

 .ובן נון ליער המגינים, תוכנן ביחד עם קק"ל ומחכה לתקציב

תוואי רכיבה באורך של  –בחוברת התיירות של המועצה פורסם פרויקט בהקמה "סובב לב גזר" 

ון, תל גזר ומצפה טל. לאורך ק"מ, המשלב שלוש נקודות תצפית באתרים מרכזיים: עינות גיבת 30

המסלול יוצב שילוט מוסדר ובשלוש נקודות ההתרעננות המרכזיות יוקמו תשתיות בסיסיות 

 לרכיבה בטוחה ונוחה.

 

 לוגו סובב לב גזר -  5.11איור 

המבוססים על שבילים קיימים: סובב תל פופולריים בקרב הרוכבים באזור גזר ישנם כמה מסלולים 

 ים.גזר, יער המגינ



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [127] 

 

 מסלול חולדה, תל גזר, יער המטוס -  5.12איור 

סביב גבולות המועצה נמצאים כמה מיעדי  –אזור השפלה מהווה יעד מועדף לרוכבי האופניים 

 רכיבת ההרים הפופולריים ביותר: יער בן שמן, יער חרובית, עדולם. 

 

כבי אופניים והכשירה נחשון דרכים לרכב פרטי ושבילים לרו-קק"ל פרצה בכל גוש היערות גזר

-מסלול רכיבה חד - - כביש מסלול אופנימסלול ייחודי הוא  .חניוני נופש לבילוי בחיק הטבע

סטרי לאופני כביש )סימון ירוק(, שנסלל ביוזמה משותפת של קק"ל, איגוד רוכבי האופניים 

ועת אספלט בישראל, משרד התחבורה ואנשי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. המסלול הוא רצ

  מטרים, המאפשרת רכיבה בכיוון אחד. התוואי כולל שתי לולאות סגורות )לופים(. 4-ברוחב כ



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [128] 

 

 מפת שבילים וחניונים יערות גזר נחשון)מקור: קק"ל( -  5.13איור 

 

 אטרקציות תיירותיות . ה

 אתרי תיירות חקלאית

מלוא  ז המבקרים החקלאימרכממוקם ליד כרמי יוסף,  – מרכז מבקרים חקלאי -מלוא הטנא  

בין פעילויות המרכז: מסיק זיתים, ייצור שמן זית,  .חוויות ארץ ישראליות לכל המשפחה מציגהטנא 

קטיף פירות, בציר ודריכת ענבים, ייצור טחינה, רדיית דבש, קלייה וטחינת קפה ועוד. הפעילויות 

ת. המרכז ממוקם בתוך בוסתן עונתיות ומתאימות למבוגרים ולילדים, חובבי טבע ומסורת חקלאי

 .פירות בסמוך לישוב כרמי יוסף 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [129] 

 על ידי 1975מכוורת 'משק דבורים לין' בכפר ביל"ו נוסדה בשנת  -משק דבורים לין בכפר ביל"ו 

 כוורות. 250-משפחת לין ומשלבת מכווורת רגילה לצד מכוורת אורגנית הכוללת כ

)דבש, פרופוליס, מזון מלכות ושאר מוצרי  אפשר להגיע למשק על מנת לקנות את מוצרי המקום

 בריאות( ואפשר להצטרף לפעילות חווייתית במרכז המבקרים. 

לילדים מציעים תחנות הפעלה המפגישות בינם לבין מושגים מעולם הדבורה והכוורן. המבוגרים 

 מוזמנים להרצאה וסרט בנושא עולם הדבורים ומוצרי המכוורת. במרכז המבקרים אמצעי המחשה

 .שונים, ובהם כוורת זכוכית

 חינוכי במושב -בוסתן תיירותי   -בוסתן פירות אקזוטיים במושב מצליח  –בוסתן שושן 

ק. הקמת המיזם לוותה על ידי חממת סיורים לקבוצות ויחידים ממכר תוצרת משהמציע  מצליח

סיפור הקמת במרכז המבקרים סרט המגולל את יהודה.  –התיירות בשיתוף עמותת התיירות יואב 

הפעילות מתאימה לכל המשפחה, לקבוצות  הבוסתן וכן סרט מיוחד המציג את עצי הפרי השונים.

במקום מכירת פירות  בכל עונות השנה.מתקיימת פעילות מיוחדת לבתי הספר והגנים  ויחידים.

 ן.העונה וריבות טריות מעשה ידי זיוה, בעלת הבוסת

 

 יקבים:

דונם סמוך לקיבוץ חולדה, אשר בו נבנה יקב  45חברה שטח בן רכשה ה 1999 -ב -יקבי ברקן 

מ"ר. מלבד מתקני ייצור, חוות מיכלים  16,000 -נוסף, חדיש ומודרני, שמשתרע על שטח של כ

גדולה ומעבדות, יש ביקב החדש מרכז מילוי ואיחסון ומרכז שיווק ולוגיסטיקה. במקום מרכז 

היקב ואבן שואבת לתיירות ולאנשי התעשייה כאחד. סביב מבקרים חדש, מעין "מוזיאון יין" כללי, 

כיום היקב מייצר דונם כרמי היין אשר שייכים ליקבי ברקן בשיתוף עם קיבוץ חולדה.  2,200נטועים 

כיעד תיירותי, היקב מושפע בתפיסתו מהיקבים האמריקניים בעמק מליון בקבוקים בשנה.  15

רע תשהמהמבקרים במרכז .  לק מ"דרך היין" שבאזורנאפה. כלומר יקב גדול ומסחרי המשתלב כח

רועים עסקיים יסדנאות טעימות, סיורים ואחדר טעימות וחלל חביות,  מ"ר, 1,800על שטח של 

http://www.barkan-) , כמו גם הופעות כחלק ממתחמי המופעים של חברת זאפהופרטיים

.co.ilwinery/.) 

 יקבי בוטיק: 

  דונם בסמוך לכרמי יוסף. האתר קיבל ליווי  200ממוקם בלב כרם של  –יקב ברבדו בכרמי יוסף

מטעם חממת התיירות ומופיע בפרסומי "דרך היין" )מועדון יקבי יהודה( של עמותת התיירות 

 יהודה.-יואב

  גזר.-סיידון –בתחומי כרמי יוסף  –יקב חוות טל רד פואטרי 

http://www.barkan-winery.co.il/
http://www.barkan-winery.co.il/


      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [130] 

 קבוץ חולדה. –ינות סגל י 

  מושב גני יוחנן. –יקב רענן מרגלית 

  קבוץ שעלבים –יקב עמק איילון 

  מושב בן נון-נון  יקב בן 

  כפר שמואל –יקב בראון 

  סתריה –יקב הרצברג 

  יוסף כרמי –יקב בזק 

  כרמי יוסף –יקב יערה 

  יקבRED BOAT כרמי יוסף 

   רמות מאיר-יקב סולטן 

  עזריה –יקב אלול 

 יקבים.  14

 

 חוות סוסים:

  נצר סירני –חוות נועם 

 בסתריה; חוות סטרין; חוות יפתח, אוורות רוסמן  טיו מאריו 

 חוות דים בכפר בן נון 

  משמר איילון המאלףחוות 

 כפר שמואל -חוות המרחב הפתוח 

  נעןהמרכז לרכיבה 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [131] 

 

 יישוב מיון תיאור שם

מרכז מבקרים, סיורים,  יקב יקבי ברקן
 רועיםיסדנאות, א

 חולדה

 כרמי יוסף  יקב יקב ברבדו 

יקב חוות טל רד 
 פואטרי 

 כרמי יוסף  יקב

 כרמי יוסף  יקב יקב בזק

 כרמי יוסף  יקב יקב יערה

 כרמי יוסף  יקב RED BOATיקב 

 חולדה  יקב יינות סגל 

 גני יוחנן  יקב יקב רענן מרגלית 

 שעלבים  יקב  –יקב עמק איילון 

 כפר בן נון  יקב   נוןיקב בן 

 כפר שמואל  יקב יקב בראון 

 סתריה  יקב  –יקב הרצברג 

 עזריה  יקב יקב אלול

 רמות מאיר  יקב יקב סולטן

 סתריה  חוות סוסים טיו מאריו 

 סתריה  חוות סוסים חוות סטרין

 סתריה  חוות סוסים חוות יפתח

 סתריה  חוות סוסים אוורות רוסמן 

 כפר בן נון  סוסיםחוות  חוות דים 

 משמר איילון  חוות סוסים המאלףחוות 

 כפר שמואל  חוות סוסים -חוות המרחב הפתוח

 נען  חוות סוסים המרכז לרכיבה נען

 כרמי יוסף ממכר תוצרת משק בית בד שמן זית יניב 

 כרמי יוסף ממכר תוצרת משק בית בד בית הבד של פינקס

; תוצרת משק ממכר בית בד; מכוורת מלוא הטנא
 סדנאות; מרכז מבקרים

 כרמי יוסף

שמעון פז משק  פז 
 שמן זית 

 ממכר תוצרת משק בית בד
 כפר שמואל 

 כפר שמואל  ממכר תוצרת משק בית בד כרמי זיתיםרוטמן 

 עזריה ממכר תוצרת משק בית בד משק חבוב



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [132] 

 עזריה ממכר תוצרת משק מחלבה מחלבת עברי

 עזריה וצרת משקממכר ת מחלבה מחלבת פרילי 

 כפר שמואל ממכר תוצרת משק מחלבה  –מחלבת דותן 

 מצליח ממכר תוצרת משק מחלבה מחלבת ארגמן

מרכז מבקרים, סדנאות,  מכוורת משק דבורים לין 
 וממכר תוצרת משק

 כפר ביל"ו

 סתריה   משתלה משתלת סלונר

המשתלה של דובי 
 –ואלכס וייס 

 קקטוסים
 סתריה   משתלה

 יד רמב"ם   משתלה וצמח שתיל 

 ישרש   משתלה ישרש -משתלת אייל 

פורח  -איגלו גרדן 
 ברגע 

 חולדה   משתלה

 גני הדר   משתלה אורגני בגינה  -צבי קרן 

 נען   משתלה משתלת אורלי 

 סתריה   משתלה משתלת סלונר

בוסתן פירות  בוסתן שושן  
 אקזוטיים

מרכז מבקרים, סדנאות, 
 משקוממכר תוצרת 

 מצליח

 מצליח ממכר תוצרת משק שוק שוק חקלאי דניאלה

 אתרי תיירות חקלאית במ.א. גזר – 5.1טבלה 

 

הכוללים סה"כ של  , במרחב המועצה האזורית גזר מגוון רחב של אתרי תיירות חקלאיתלסיכום

. ב אחרים מהנ"ל 2משתלות  7מחלבות,  4בתי בד,  6חוות סוסים  6יקבים,  14: מהם מיזמים 39

 אתרים קיימת מכירה של תוצרת משק )שמן זית, זיתים כבושים, גבינות, דבש, ועוד(. 11

 

 אתרי ביקור אחרים

 במושב מצליח ריכוז של בני העדה הקראית בישראל. –מושב מצליח  –מרכז המורשת הקראית 

 במושב בית כנסת ובית מדרש קראי המקיימים סיורים והרצאות על העדה הקראית.

 גדי פריימן, פסל בעל שם בינלאומי,: משמר דוד - ים וסדנת הפיסול של גדי פריימן גן הפסל

פסלים, פינות ישיבה מאבן. במרכז  –בעה מעל משמר דוד את יצירותיו גמציג בגן פסלים על 

הגבעה עומד בית שהיה ככל הנראה בית המוכתר של חולדה הערבית. גדי שיפץ את הבית והפך 

  בודה.אותו לגלריה וסדנת ע



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [133] 

 אמנים וגלריות:

אמנים בתחומים שונים ומיישובים שונים  37בחוברת התיירות של המועצה האזורית מופיעים 

 חלק מהאומנים מקיימים גם סדנאות שונות.  במועצה: קרמיקה, ציור, צורפות, זכוכית ועוד.

 

 . שרותי תיירותו

 לינה והסעדה

הסעדה אינם רבים. במספר מושבים הסמוכים מערך שירותי התיירות במועצה הינו דל. שרותי ה

 לרחובות ישנן יוזמות של פיתוח יחידות קיט בודדות, בעיקר בבקתות עץ מוכנות. 

 מסעדות 

   מסעדה כפרית עם תפריט המשלב מנות איטלקיות, דגים ובשרים -ריה תמושב ס -לוסטיג.  

  תחנת דלק סונול סתריה, על הכביש בין סתריה לרמלה - 443גריל. 

  ארוחות בוקר, בית קפה, חלבי  -מושב ישרש  -אוסי קפה גלריה 

  קיבוץ נען –אורלי בית קפה 

  כרמי יוסף –החומוסיה של זרזיר 

 חלקית(לעיל  רשימהבתי אוכל, ה 25ברחבי המועצה כ  ) 

 יחידות קיט

  ארוח  יחידתבנוסף  אתר ספא כפרי בחדרים אישיים. –צימר ספא "הדרים" במושב סתריה

 דולה.אחת ג

  בקתות 3חולדה.  –"שקיעה לבנה 

  "יחידות 2כפר בין נון  –"צימר בלטרון 

  "בקתות עץ במושב סתריה 2"חיק הטבע 

 בקתות 2 – בקתות עץ "פרפרים" במושב יציץ 

  "בקתות במושב ישרש 7"חדרי אירוח הינומה 

 חדרים 3, רוח במושב ישרשי"פסיפלורה לאוהבים" חדרי א 

  יחידות 8 –"בקתה כפרית" במצליח 

 מפעילים. 8רוח, יחדרי א 38כ סה"

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [134] 

 יחידות יישוב שם

 3 חולדה "שקיעה לבנה" 

 2 יציץ בקתות עץ "פרפרים" 

 7 ישרש "חדרי אירוח הינומה" 

 3 ישרש "פסיפלורה לאוהבים" 

 2 כפר בן נון "צימר בלטרון" 

 8 מצליח בקתה כפרית" 

 1 סתריה צימר ספא "הדרים" 

 2 תריהס "חיק הטבע"

  38  מפעילים 8

 אכסון תיירותי במ.א. גזר – 5.2טבלה 

(. התכנית מתירה 15.6.2018, 24/11גז/) -במשמר דודאופניים מלון אושרה תכנית ללאחרונה 

מ"ר מסחר באזור  250ו  מלונאות מ"ר 1,400, , בית קפה וחדר כושרחדרים 30הקמת מלון של 

יהווה למעשה את מתקן האכסון המשמעותי הראשון עם הקמתו ה בכניסה למשמר דוד. יהתעשי

 במועצה האזורית גזר. 

 שרותי תיירות נוספים:

רותים קהילתיים אשר יכולים לשמש גם כתשתית יבנוסף לשרותי התיירות שנמנו לעיל ישנם ש

תיירותית כגון מרכז הספורט בכפר ביל"ו ובריכות שחייה בקיבוצים, אולמות מופעים וכנסים )נצר 

 מדריכים )טיולים, אופניים, סוסים ועוד(.הוליסטיים,  רותים כגון מטפליםיי( ונותני שסירנ

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [135] 

 

 ז.  פסטיבלים ואירועים

שוק איכרים, יריד אומנים  ויה בכרם: פסטיבל חקלאי חדש המשלב טיולי אופניים,ופסטיבל ח

 במהלך חודש ספטמבר.במהלך שלושה ימים  והפעלות למשפחה. הפסטיבל מתקיים

 ועי ספורט:ריא

 והפך למסורת קהילתית ואזורית. מסלולי הצעדה  2002רוע המתקיים משנת יצעדת גזר: א 

 .עוברים באתרי מורשת ובשדות המועצה ולבסוף מתקיים הפניניג פעילויות אומנות בטבע 

  מרוץ שדה בנופי המועצה. – 2003מתקיים משנת  –מרוץ גזר 

 יבה אתגרי לזכרו של בן המועצה. מתקיים בחודש טור גזר ע"ש איתי שטיינברג ז"ל מסלול רכ

 מרץ.

   מרוץ לזכר בן סתריה המתקיים בחג השבועות. –לזכר יפתח ברזילי ז"ל -סתריה על גלגלים 

 יהודה מקיימת מספר פסטיבלים אשר הפכו למסורת מוכרת בתחומה. שפלת עמותת התיירות 

בשפלת יהודה )בעבר השתתפו בו  נ"ך"שנתיים נוספים הינם פסטיבל "דרך התים יאזורפסטיבלים 

. במסגרת פסטיבל דרך של יקבי הרי יהודה פסטיבל "דרך היין"מספר אתרי תיירות מהמועצה( ; 

במסגרת האזורית גזר לפעילות הפסטיבל ; היין חוברים מספר יקבי בוטיק בתחום המועצה 

תחים תושבים את , פושפלת יהודה פסטיבל "אוכל כפרי" המתקיים במרחבי עמותת התיירות

מקדם עסקי  ומהווהבתיהם לארוחות אותנטיות. הפסטיבל מושך אלפי מבקרים מכל רחבי הארץ. 

משמעותי וישנן משפחות רבות במרחב העמותה אשר הפכו את מאכלי העדות כארוחות הביתיות 

 בהזמנה מראש למקור הכנסה משני למשק הבית, ומתפעלים את המיזם כל השנה.

 

 

 רות תפעול תייח. 

אך מזה חמש שנים פועלת רכזת תיירות ויזמות אשר במועצה האזורית גזר אין מחלקת תיירות 

עוסקת בקידום יוזמות של תושבים, איגום משאבים מתקציבים ממשרד התיירות, משרד 

רועים, כיסוי תקשורתי בעזרת חברת יחסי ציבור ותכלול כל יהחקלאות, קק"ל וכדומה, ארגון א

רגע בעמותת תיירות מרחבית )הייתה חברה בעבר כתית. המועצה לא חברה הפעילות התיירו

בהמשך לתכנית האב לתיירות והמלצותיה, המועצה הקימה אתר  תת "שפלת יהודה"(. מובע

רועים במועצה, יוזמות, אתרים ופעילויות. כמו כן פתחה יאינטרנט חדש לתיירות גזר המציג א

קית לתיירנים, חדשה לחונכות עסזמות עסקית. תכנית ף רמלה ליהמועצה קורסים בשיתוף מעו"



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [136] 

 בשיתוף משרד התיירות ומשרד החקלאות מציעה ליווי עסקי מסובסד במסגרת חממות התיירות.

סטיבלים, לקידום תשתיות פנאי ותיירות כגון פרועים ויפעילות רכזת התיירות הניבה תקציבים לא

, קידום יזמים בתיירות הכפרית )כולל ליווי 424סלילת שביל אופניים והולכי רגל לאורך כבישי 

יזמים להקמת צימרים בעלי כל האשורים, ליווי יזמים להקמת אתרי תיירות חקלאית כגון יקבים, 

 יער מאכל )בהקמה(. 

 

 תיירות במ.א. גזר -סיכום מצב קיים 5.5
 

 א. הערכת הפוטנציאל התיירותי של המרחב

 עלה את הנקודות הבאות: סקירת אתרי ומיזמי התיירות לעיל  מ

 מיזמי  כארבעים) בעיקר בתחומי התיירות החקלאיתמתמקדים  אתרי היזמות התיירותית

יקבי בוטיק ויקבים גדולים יותר, בתי בד, מכירת תוצרת מקומית בחוות, פעילויות עם  – תיירות(

חינוכי  –ותי חיות משק, סוסים, דבורים, גבינות עיזים, מרכז מבקרים לפרי הארץ, בוסתן תייר

 ועוד.

 מערך שבילי אופניים בהתהוות המקושר למוקדי רכיבה מוכרים באזור 

  כמו גן וסדנאות פיסול ,סטודיו וגלריות לאמנות –יוזמות אומנותיות 

 תוכן מורשת לקבוצות  יאתר 

 מעט )מידי( מסעדות 

  חדרים( 30מפעילים,  8) רוחילהקמה של חדרי אפרטיות ולא מאורגנות יוזמות ישנן מעט. 

  מרביתם  –במרחב המועצה האזורית גזר מגוון אתרי ארכיאולוגיה, מורשת והיסטוריה יישובית

 כרגע בגדר פוטנציאל תיירותי שכן אינם מוסדרים לביקור או שאינם בדרגת שימור ראויה.

  מהווה מוקד משיכה למבקרים רבים וסמוך לגבולות המועצה ממוקם האתר מיני ישראל

 לאתרים נוספים באזור. שעשויים להמשיך

 .חלק גדול מאתרי הביקור מרוכזים לאורך צירי תנועה 

ריכוז מספר האתרים לפי סוגים והערכה של מספר המועסקים הישירים בתיירות  –בטבלה להלן 

 50, נספרו 2011תכנית האב לתיירות שנערכה למועצה והסתיימה בשנת בושרותי תיירות. נציין ש

נקטה הם יתן לשייך את הגידול במיזמים בפעולות לקידום התיירות במשרות. נ 87 -אתרים וכ

עידוד יזמים, אתר הפעלת רכזת לתיירות ויזמות במועצה, המועצה בעקבות תכנית האב לתיירות: 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [137] 

 רועי ספורט ופסטיבלים. יאינטרנט, חוברת תיירות וא

 סוג האתרים

מספר 

 אתרים

מועסקים 

 )הערכה(

     אתרי תיירות חקלאית:

 60 14 יקבים

 36 6 חוות סוסים

 25 5 מרכזי מבקרים, סיורים וסדנאות

מרכזי מבקרים בנושא מורשת 

 25 5 ומוזיאונים

 40 37 סדנאות אומנים וגלריות

אתרי מורשת וביקור ארכיאולוגיים 

והיסטוריים )מרביתם בהסדרה 

 10 15 (תמינימלי

 100 25 מסעדות ושרותי דרך

 12 8 ילים(קיט )מספר מפע יחידות

 סיכום 

)ללא  115

 62האומנים 

 300 אתרים(

 : אתרי תיירות במוא"ז גזר 5.3ה טבל

 

רוכזו בטבלה להלן אתרי ומיזמי התיירות הפעילים בתחום  על פי סקירת אתרי התיירות מעלה,

היישובים או בסמיכות מידית אליהם )לא כולל אתרים פוטנציאליים או בשלבי תכנון(. זאת על 

 .בחון מהם היישובים אשר להם זיקה גבוהה יותר לתיירות נכון להיוםמנת ל



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [138] 

 

 סוג שם היישוב
אתרי 

תיירות 
 חקלאית

אתרי 
מורשת 
 פעילים

 אכסון  הסעדה

אומנים 
)הפותחים 

דלתם 
 לקהל(

מספר 
יזמויות 

 תיירותיות 

בית 
 חשמונאי

 5 2   3     קהילתי

 1 1        מושב בית עוזיאל

 6 3 1    2 מושב בן נון

 1        1 קיבוץ גזר

 1 1       1 מושב גני הדר

 1        1 מושב גני יוחנן

 11 4 1 1 2 3 קיבוץ חולדה

 1 1      1  מושב יד רמב"ם

 2   1  1   מושב יציץ

 3   2 1   1  מושב ישרש

 4 2   1   1 מושב כפר ביל"ו

 4 1      3 מושב כפר שמואל

 17 3   6   8 קהילתי כרמי יוסף

 4   1    3 מושב מצליח

 1     1   1  מושב משמר איילון

 6 3   2 1   קהילתי משמר דוד

 1        1 קהילתי נוף איילון

 11 5   2 2 2 קיבוץ נען

 0          קיבוץ נצר סירני

 15 5 2    8 מושב סתריה 

 3        3 מושב עזריה

 1 1        מושב פדיה

 2     2     במוש פתחיה

 3 3       1 מושב רמות מאיר

 4 2   1   1 קיבוץ שעלבים

 108 37 8 20 6 37   סיכום

 על פי יישובים : אתרי תיירות במוא"ז גזר5.4ה טבל

  :ההבדל במספר האתרים בין הטבלאות נובע מכך שבטלת היישובים לא נכללו אתרי מורשת במרחב הערה

 והסעדה בשרותי דרך.הפתוח 

( הינם היישובים בהם 15וסתריה ) ( 17, כרמי יוסף )(11, נען )( 11) חולדהפי הטבלה נמצא כי  על

יזמויות תיירותיות  108ל נמנו כ ובשלב זה מספר היוזמות התיירותיות הגבוה ביותר. בסך הכ נמנו

 , מסוגים שונים.אומנים( 37)מהם  בתוך היישובים



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [139] 

בשנת לדוגמא, בישוב סתריה קמה וועדה תיירותית  מויות.הכוונה והסדרה סטטוטורית יהוו זרז ליז

בשל רצון התושבים לפתח יוזמות תיירותיות ולפעול להסדרתם. במפגש ציבורי שיזמה  2010

פניות של יזמים פוטנציאליים שהביעו רצון לפתח אתרי ביקור בתחומים  30הוועדה התקבלו 

 הבאים:

 ,צמחים ייחודיים, כרם/יקב, כוורות, משתלות.  גידולים: פספלורה, זיתים, פרחים, סחלבים 

 .אומנות: צילום, פיסול, קרמיקה, ציור, שילוב אומנויות 

 .בעלי חיים: סוסים, משק חי, תוכים, יונים, ציפורים 

 .בריאות וספורט: ספא, פעילות גופנית, רכיבת אופניים 

 עבר לצוות אוכל: בישול ואפיה ביתית )מתוך מסמך וועדת התיירות בסתריה אשר הו

 התכנון(

 

 מוקדי תיירות במ.א. גזר )מקור: תכנית האב לתיירות( – 5.14איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [140] 

בטבלה להלן התייחסות לתשתית הקיימת והפוטנציאלית אל מול התועלות הצפויות מפיתוחה 

 התיירותי.

 

תשתית פיסית 
ופוטנציאלית / 

 תחומי עניין

הפעילות התיירותית/ 
 קהל היעד

כלכלית /  תועלת נקודות לעיון
תעסוקתית 

 למועצה
שטחים פתוחים, 

מרושתים  במערך 
 דרכים

מרחב לנב"ט, סיורי יום, 
תיירות / פנאי אופניים. 
מסגרת נופית לפעילות 

 תיירותית.

 פיתוח מערך סיורי יום.
את מערך שבילי האופניים יש 

 לקשר למרחב כמסגרת תפקודית

התמורה הכלכלית 
של סיורי יום ונב"ט 

 מזערית. 
יתוח שרותי פ

 הסעדה.
שבילי אופניים 

 מפותחים ובתכנון
תיירות / פנאי אופניים. 

 בעיקר יחידים ומשפחות.
קביעת מיקום "ראשי שבילים". 

למשל ביער חולדה, כנקודות 
 שירות.

שת"פ עם מרחבים נושקים 
 )"רוכבי שמשון"(

 פיתוח מערך שירותים תיירותיים.

נקודות שירות, 
חנויות מתמחות, 

 מדריכים. הסעדה,
 -פיתוח מלון בוטיק
 צימרים לרוכבים.

שטחי חקלאות 
נרחבים, תעסוקה 
 חקלאית ביישובים

פנאי ונופש משפחתי, 
קבוצות חינוכיות 
ואחרות. תיירות 

חקלאית, ביקור ביקבים, 
פעילות חקלאית 

)קטיף עצמי,  תחווייתי
גיבון גבינות, ביקור בדיר 

 או רפת(

 מעמד חוקי של פל"ח,
 ותעידוד יזמ

פיתוח עסקים 
קטנים בתחום 

שימור  –החקלאות 
 החקלאות.

אתרים 
ארכיאולוגיים, 

 מורשת

פנאי ונופש משפחתי, 
קבוצות חינוכיות 

ואחרות. בעיקר פעילות 
 יום. 

פיתוח אתרים אלה לכדי 
"סיפור", תמה תיירותית כגורם 

 משיכה.

חשוב לתמהיל 
התיירותי מבחינת 

גורמי משיכה ועניין. 
ללא  האתרים עצמם

 תשואה כלכלית.
יישובים עם 

 אוכלוסייה דתית
אכסון ופעילות 

לאוכלוסייה דתית / 
 חרדית

בחינת הביקוש, חיבור עם 
אתרים כגון "שורשים". ימי עיון 

 וכנסים
יש לבחון במהלכי שתוף ציבור 

 את עמדות האוכלוסייה.

פיתוח אתרי לינה 
החסרים בתמהיל 

התיירותי, 
התמקדות 

 באוכלוסיות נישה.
גיוון אתני עדתי 

 של היישובים
פיתוח יזמות מקומית 

בתחום ההסעדה 
הייחודית. חיבור מעמיק 

יותר לפסטיבל האוכל 
 יואב יהודה.של  

יש לבחון במהלכי שתוף ציבור 
 את עמדות האוכלוסייה.

פיתוח מינימאלי, 
תעסוקה נוספת 

 למשק הבית. 

 גזר: בחינת תשתיות תיירותיות לפיתוח במוא"ז 5.6טבלה 
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 נקודות חוזק וחולשה תיירותיים במרחבב. 

 זקות ויתרונותוח

הפוטנציאל הקיים לפיתוח תיירות במועצה האזורית גזר נובע ממאפייניו הפיסיים של האזור, מערך 

התחבורה, ההיצע התיירותי הקיים ומאפייני הביקוש. להלן מובא ניתוח נקודות החוזק והיתרונות 

 של התיירות באזור:

 רונות מיקום ונגישות ית א.

המועצה האזורית "גזר" שוכנת במרכז הארץ, בין גוש דן וירושלים, בסמוך לריכוזי האוכלוסייה 

הגדולים של ליבת המדינה. מיקומה של המועצה מקנה לה יתרון נוסף, והוא קרבה לנתב"ג. 

יירות הקרבה לנתב"ג ולציר התנועה הראשי לירושלים, מביאה לכך, שעיקר התנועה של הת

 הנכנסת לישראל עוברת בתחומי המועצה.

את הקרבה לקהל היעד ניתן לנצל לפיתוח תיירותי, בעיקר של פעילויות בילוי למשך היום, כאשר 

המבקרים מעוניינים רק בביקור יומי. במקרה כזה, העובדה שניתן להגיע לאתרי הביקור תוך זמן 

להיות מנוצל לשהות ארוכה יותר, ולביקור  קצר מהווה יתרון, שכן החיסכון בזמן הנסיעה יכול

בעלי מאפיינים  ו מסעדות, בתי קפה, או מועדוניםשירותי תיירות כמ פיתוחבכמה אתרים. 

 מיוחדים, ויהוו אטרקציה, עשוי להוות גורם משיכה של תושבי המרכז לאזור, גם בשעות הערב.

מועצה, בעיקר מעורק התחבורה לקרבה לקהל יעד גדול, מתווסף יתרון הנגישות הנוחה לאזור ה

, אשר עוברת בתחומה המזרחי של המועצה, ובה עוברת תנועה 1הראשי לירושלים, דרך מספר 

 רבה של כלי רכב מדי יום. 

לפוטנציאל זה, של תנועה רבה, תיירותית ושאינה תיירותית, ושל נגישות טובה לתחום המועצה, 

ק מהתנועה אל תוך תחום המועצה ואל אתריה, חשיבות רבה, ומימושו עשוי להתבטא במשיכת חל

 ידי פיתוח של שירותי דרך ואטרקציות תיירותיות אחרות.-על

 

 . משאבי נוף ושטחים פתוחים ב

שטח מוא"ז גזר נחשב לחלק משמעותי מ"הריאה הירוקה" של מרכז הארץ. למרות הלחץ והביקוש 

אות כמקור פרנסה, הצליחה הגובר לקרקע במרכז המדינה, ולמרות הירידה בחשיבות החקל

המועצה לשמור על אופייה הכפרי. השדות, החורשים, אתרי הטבע, הנוף הפתוח והיישובים 

הכפריים שבהם בתים צמודי קרקע, ומסלולי הטיול הרגלי והרכוב, יוצרים מרקם אזורי ייחודי 

ת במרחב במרכז הארץ. בדומה לארצות אחרות בעולם, גם בישראל הולך וגדל הביקוש לתיירו

הכפרי. אחד המאפיינים החשובים לפעילות תיירותית בכפר הם שטחים חקלאיים ונוף פתוח 
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 נרחב.

מתוך מחקרים שונים שנערכו בארץ ובעולם עולה, כי לצביון החקלאי של אזור קיים ערך כלכלי 

  גבוה לתיירות. פגיעה בשטחים אלו עלולה להביא לירידת תרומתם הכלכלית לתיירות.

 בי ארכיאולוגיה, היסטוריה, מורשת והתיישבותמשא ג.

בתחום המועצה, ובסביבה הקרובה ישנו מגוון של אתרים, רובם ללא תשלום, אשר מאפשרים 

לימוד והמחשה של החיים באזור ובארץ בכלל, לאורך חתך של תקופות שונות בהיסטוריה הרחוקה 

ופת המקרא, דוגמת תל גזר, וכלה והקרובה. החל מאתרים ארכיאולוגים בעלי חשיבות מרבית מתק

, ואתרי מורשת קרב מתקופת המאבק על הקמתה של מדינת 20 -באתרי ההתיישבות מהמאה ה

 ישראל. 

הימצאותם של מגוון אתרים אלה בסמיכות יחסית, וברמת נגישות טובה, מהווה פוטנציאל לפיתוח 

קבוצות מאורגנות אחרות, כולל ספר, תנועות נוער, חיילים ו-מסלולים של סיורים לימודיים לבתי

תיירות נכנסת, המתעניינת בהיסטוריה והתיישבות ציונית. פיתוח הולם של אתרים אלו יכול להוות 

 מוקד משיכה גם למבקרים פרטיים, בעיקר למשפחות בסופי שבוע וחופשים.

 ורזרבות קרקעיות הפעילות תיירותית מועט ד.

פנות ופנות תיירותיות. אותחות של מגמות חדשות באתנועות תיירותיות מושפעות לא מעט מהתפ

כאלה מתפתחות לרוב מתוך רצון לחדש, להגיע למקומות ולאתרים חדשים, בסגנון שונה 

 ההיצע המגוון,מהמקומות שכבר ביקרנו בהם בעבר. משום כך יש לאזור גזר יתרון, בכך שלמרות 

 ליים טרם ביקרו בו. האזור טרם פותח כאתר תיירות, ורבים מהתיירים הפוטנציא

יתרון נוסף, הנובע מהפיתוח המועט יחסית באזור, הוא שעדיין קיימות רזרבות קרקעיות שניתן 

לנצל לצורך פיתוח מושכל. רזרבות קרקעיות לפיתוח במרכז הארץ הולכות והופכות לנדירות יותר 

 באזור.ויותר, ועובדה זו יכולה להוות תמריץ חשוב במשיכת יזמים להשקעה בפיתוח 

 תכניות קיימות ומגמות פיתוחה. 

תכניות סטטוטוריות קיימות, המאפשרות פיתוח של יזמויות תיירותיות במרחב גזר, וכן מגמות 

פיתוח של יוזמות תיירותיות, פרטיות ברובן, יוצרות אווירה חיובית של הזדמנות במרחב, ועשויות 

מאפשרות פיתוח, מקצרות את תהליכי להוות זרז לעידוד יזמים לפיתוח. תכניות מאושרות, ה

 היישום ליזמים, ולפיכך הן עשויות להוות כוח משיכה לא מבוטל.

 

 וחסמים בפיתוח התיירותי באזור חסרונות

הפן ההפוך לפוטנציאל ולנקודות החוזק, הוא הבעיות ונקודות החולשה בפיתוח תיירות באזור, 
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מיקום ועוד. לעיתים אותו , ים סטטוטורייםהיבטאשר גם הן מושפעות מנתוני הבסיס של האזור, 

נושא מהווה גם יתרון וגם בעיה, ולעיתים הבעיה היא אי מימוש הפוטנציאל. להלן הבעיות 

 העיקריות שזוהו בפיתוח התיירות באזור גזר:

 

 תיירות עוברתא. 

ורה פוטנציאל הקרבה של אזור המועצה לריכוזי האוכלוסייה הגדולים במרכז הארץ, לעורק התחב

הראשי לכיוון ירושלים ולנתב"ג, איננו ממומש לפיתוח תיירותי. התנועה בתחום המועצה היא 

אומנם רבה, אך תנועה זו בעיקרה רק עוברת בשולי שטח המועצה. למעשה חלק קטן בלבד 

מהתיירים העוברים בסמוך, או דרך המועצה, גם נכנסים אל תחומי המועצה עצמה, מבקרים 

בה פעילות תיירותית כלשהי. זוהי אחת הסיבות העיקריות לכך שהתיירות  באתריה, ומקיימים

 עדיין איננה מנוצלת כמנוף כלכלי משלים ליישובי המועצה.

 קירבה רבה מדי לקהל היעדב. 

. האפשרות חסרוןקרבה אל קהל היעד, היא כמובן גם יתרון אך בתחום התיירות היא מהווה גם 

טן למקומות לינה. מרבית האנשים מעדיפים לצאת לנופש למשך ביקור קצר גורמת לביקוש ק

באזור רחוק יחסית מאזור המגורים שלהם, כדי לחוות חידוש ושינוי מהסביבה הטבעית שלהם. 

מכיוון שחלק גדול מהפעילות התיירותית מתבצעת במהלך הנופש, ובאזור הסמוך לאזורי הלינה, 

 הביקוש גם לפעילויות תיירותית אחרות.ה מצמצמת את יקרבת מוא"ז גזר לריכוזי אוכלוסי

 ידי תשתית-ג. שיסוע המרחב הפתוח על

אפיונו כמרחב פתוח בעיקרו בלב הארץ, נפגע לא מעט  –היתרון הבולט ביותר של האזור גזר 

בעקבות חציית המרחב על ידי דרכים ומסילות ברזל. נראה כי בעיה זו צפויה עוד להחמיר לאור 

 אזור.התוכניות התחבורתיות ב

 ד. מחסור באטרקציות בילוי וחוויה

אומנם קיימים אתרים לא מעטים באזור, אך רובם הגדול הם אתרי היסטוריה ומורשת, וקיים 

מחסור באתרי בילוי ובידור חווייתיים. דרוש פיתוח של אתרים נוספים, בעיקר אתרים המיועדים 

שיש לאזור להציע, ויפנו לפלחי שוק לבילוי משפחתי עם ילדים, שיגוונו את הפעילות התיירותית 

 נוספים. 

 ה. אתרים קיימים שאינם מפותחים ו/או אינם מוסדרים חוקית

באזור ישנם אתרים ייחודיים, בעלי חשיבות רבה, דוגמת תל גזר, שאינם מפותחים, ואינם ערוכים 

ך נוצר כיאות לקליטת מבקרים. פיתוח של אתרים כאלה דורש משאבים רבים, שאינם בנמצא, וכ
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מצב בו אתרים חשובים, שיכלו להוות גורם משיכה של תיירים לאזור, עומדים בשיממונם. בנוסף 

קיימים לא מעט אתרים במרחב שהוקמו כיזמות פרטית, אך אינם מוסדרים כראוי מבחינה 

 תכנונית וחוקית.

 ו. מחסור בשירותי תיירות נלווים

מערך שירותי התיירות. מערך זה כולל שירותי  חלק חשוב ובלתי נפרד מהפעילות התיירותית הוא

אכסון, הסעדה לסוגיה השונים, ושירותי דרך ותחבורה. בתחום המועצה והסביבה, מערך דל של 

בתחום ההסעדה ניכר פיתוח של יוזמות  שירותי תיירות. ההיצע בתחום הלינה והאירוח אינו רב. 

 חדשות בשנים האחרונות.

 בעלי מאפיינים כפריים בדרום ובצפון הארץז. תחרות עם אזורי תיירות 

התחרות שיש לאזור גזר עם אזורי תיירות אחרים בארץ לא פשוטה. על היתרון שיש לאזורים 

המתחרים, במרחק מהמרכז ובמגוון נופים ואטרקציות, מתווסף יתרון משמעותי נוסף, והוא 

בשל מיקומם \צים שונים העובדה שאזורי תיירות בגליל העליון ובנגב זוכים להטבות ותמרי

וצים להשקיע בפרויקטים בפריפריה. לעובדה זו יש משמעות במערכת השיקולים של יזמים הר

 .תיירותיים

 ח. האזור אינו נתפס כמרחב תיירותי

אזור גזר עדיין אינו מוכר כאחד מיעדי הביקור והתיירות בישראל. על מנת לקדם את האזור 

אותו ולהביא לתפיסתו כאזור תיירותי הן בקרב מבקרים  מבחינה תיירותית יש צורך "למתג"

פוטנציאליים, אך בראש ובראשונה בקרב הציבור המקומי, על מנת שיכיר בפוטנציאל ויקדם יוזמות 

 תיירותיות. 

 ט. מדיניות לא אוהדת לפיתוח אכסון תיירותי והסעדה

מרכז. בנוסף, תכנית  לא לפתח צימרים במחוזמדיניות משרד התיירות ומשרד החקלאות הינה 

הפל"ח הקיימת למועצה לא מאפשרת פיתוח הסעדה בנחלות המושבים ודורשת שאכסון תיירותי 

יפותח רק במושבים המוכרים על ידי משרד התיירות כבעלי אפיון תיירותי. נוסיף לכך את דמי 

שהאפשרות  ם וניווכחיההיוון הגבוהים שדורש רמ"י לשינוי ייעוד לצורך הקמת מיזמים תיירותי

 לפיתוח תיירות כמיזמים פרטיים על ידי תושבי המועצה הינה מינימלית.

לסיכום, שטח המועצה האזורית גזר הינו מרחב כפרי חקלאי בעל רציפות של שטחים פתוחים 

 ומגוון ייחודי של אתרי מורשת. במשאבים אלו טמון כוח המשיכה התיירותי העיקרי של האזור.

ת תיירותית ברחבי המועצה על מנת לחזק את התמהיל התעסוקתי ולשמר ראוי ונכון לפתח תשתי

חקלאי. יחד עם זאת יש לציין כי ניתוח משאבי התיירות הקיימים -את האופי הכפרי
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והפוטנציאליים וניתוח החוזקות והחולשות שנערך לעיל, מביאים למסקנה כי משאבים אלו אינם 

ת, או כאזור המיועד לפיתוח אינטנסיבי של תשתיות בתיירו המתמחהיכולים להפוך את גזר לאזור 

לפיתוח עדין יחסית, המשתלב ומעצים את הסביבה  המתאר לכווןתכנית על תיירות. לפיכך 

 חקלאית ומאפשר גיוון תעסוקתי לתושבי המועצה.  -הכפרית

 

 סוגיות מרכזיות לתכנון

 ת מספר סוגיות לדיון:ת המתאר עולותחום התיירות, כרקע לתכנון תכנימפרק מצב קיים ב

 ( ביישובים, בשטחים הסעדהכלל זה ובהגדרת מדיניות תכנונית לפיתוח עסקי תיירות )

 גובלים )חקלאיים ואחרים(, במבנים חקלאיים ובמבנים לשימור

  אמצעים לפתרון הקונפליקטים הנוגעים  –פרוגרמה לאכסון תיירותי במועצה האזורית

 לאכסון תיירותי

  למשל חיבור בין אתרי מורשת( רצף וקישוריות בתמות תיירותיות  –התייחסות מרחבית(

 הן בתוך המועצה והן בין המועצה למרחבים גובלים ובשבילים )הליכה, אופניים(

 שימור החקלאות בעזרת תיירות חקלאית. 
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חזון, מטרות וכלים נושאים להתייחסות, הגדרות יסוד לתכנון:  5.4
 תכנוניים

 

 ת בתכנית המתאר הכוללנית למ.א. גזרנושאים להתייחסוא. 

ונושאים בסיכום הפרק התיירותי של דוח מצב קיים ניתן לזהות את נקודות המוצא הבאות 

 להתייחסות באסטרטגיית הפיתוח התיירותית:

 ה של מטרופולין תל אביב, יבמחוז מרכז, בטבעת השני גזרהאזורית  מיקומה של המועצה

היערות, יום פוטנציאליים לשטחים הפתוחים ומבקרי  מאפשר נגישות מידית למאות אלפי

כתשתית פנאי ונב"ט )נופש בחיק הטבע( לאוכלוסייה העירונית הסובבת. מכאן נובע 

: מחד התיירות ככלי לשימור הסביבה יחסי התיירות והסביבהשנדרשת הגדרה של 

תשתיות או  ומנגד קווים מנחים והגבלות למניעת פגיעה בסביבה על ידי פיתוח תיירותי,

 עומס מבקרים.

  אופי כפרי. מאפיינים אלו וחקלאי ויישובים בעלי טבעי שטחי נוף בשטח המועצה

תיירות חקלאית , טיילות, נופש בחיק הטבעמתאימים לסוגי תיירות מסוימים כגון 

 ביקור ולימוד במרחב הכפרי והחקלאי  ,שהייההמבוססת על ותיירות כפרית 

 שרותי תיירות מניביםעל כן יש לפתח  – יום ונב"ט מזערית התמורה הכלכלית של סיורי 

)הסעדה, ממכר תוצרת משק, סדנאות אומן, מסחר תיירותי, אכסון תיירותי במקומות 

 המתאימים( 

  היישובים הכפריים מאבדים מאופיים הכפרי והחקלאי שמהווה כוח משיכה לתיירות

התורמת לשימור  וחקלאית לעודד תיירות כפריתחקלאית. מכאן נובע שיש –כפרית 

עסקים  100 -כ קיימיםהחקלאות ואורח החיים הכפרי. ביישובי המועצה נכון להיום 

ם התיירות עסקים כעסקים בתחו 37ניתן לסווג תיירות / מסחר תיירותי, מתוכם 

. מכאן נובע שקיימות יוזמות "מלמטה" והתיירות החקלאית החקלאית / התיישבותית 

 של המועצה מבחינה תיירותית. הינה מאפיין קיים 

 רועי תיירות ייחסים מורכבים עם הקהילה: א לתיירות בקהילות מתחדשות ומשתנות

המורשת הכפרית ו מנוף לשימור הקהילתיותופעילות פנאי מובנית יכולות להוות 

רועי חגים חקלאיים, שימוש תיירותי במבנים לשימור ועוד. ירועי ספורט, אילמשל על ידי א

תיירנים, בין -תיירות יכולה ליצור קונפליקטים בתוך היישוב הכפרי בין תיירנים ללאמנגד, 

 חברי האגודות השיתופיות לחברי הקהילה ועוד.

  ,ביערות, במרכזי המבקרים התיירות המאופיינת בעיקר בביקורי יום )בשטחים הפתוחים
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יתוח התיירות ( יוצרת מכפילים כלכליים נמוכים. משמע, יש להכיר בכך שפהחקלאיים

המבוסס על המשך מגמות אלו, של תיירות יומית, לא יהווה שינוי מהותי בבסיס הכלכלי 

 . תיירות תהווה בסיס לגיוון מסוים, אך לא עוגן כלכלי משמעותישל המועצה, 

  ,התחום המזוהה ביותר עם התיירות הכפרית כמעט ואינו בנמצא בשטח אכסון תיירותי

הינו המכפיל הכלכלי החשוב ביותר בנושא תיירות על כן אכסון תיירותי  המועצה.

 . המדיניות הינה לפתח אכסון תיירותי בהיקף קטן בתחומי המועצה

 פשרים ביקור בסטודיו בהזמנה מראשברחבי המועצה פועלים אומנים רבים,  מרביתם מא .

זו, חלקם מקיימים סדנאות יצירה ואמנות לקבוצות קטנות. על התכנית לעודד פעילות 

 .הקצאת שטחים במתחמי פיתוח מרוכזיםלמשל, 

 תוח עסקים תיירותייםפי 

הסדרה של פיתוח  -נושא נוסף במוקד האסטרטגיה התיירותית הינה השאלה בנוגע להסדרה או אי

קיים לא מוסדר של עסקי תיירות )כולל מסחר תיירותי והסעדה( ברחבי המועצה, כמו גם תובנות 

הקיים, קבלת כל האישורים לשינוי ייעוד להקמת  סטטוטורי והקנייניבמצב הלגבי פיתוח עתידי. 

עסק תיירותי כרוך בדמי היוון גבוהים ומהלך תכנוני ארוך. יתר על כן, תכנית הפל"ח המחוזית, 

מקשה על פיתוח עסקים תיירותיים במחוז מרכז שכן נדרשת המלצת משרד התיירות,  3/7תמ"מ 

 1000גז/מת חדרי קיט במחוז מרכז. תכנית הפל"ח למועצה אשר מדיניותו הינה לא לעודד הק

מדיניות משרד החקלאות,  תיירותי אכסוןבהתייחס לדומה מאוד בהנחיותיה לתכנית המחוזית. 

משרד התיירות ולשכת התכנון של מחוז מרכז הינה לצמצם אכסון תיירותי במחוז מרכז. זאת 

ופן לא חוקי למגורי קבע, כמו גם בשל הסבת האכסון התיירותי )בעיקר צימרים( באממחשש 

קובעת אף ( 2010למלונאות ) 12/1החשש ליצור תחרות עם המלונאות העירונית הסמוכה. תמ"א 

יחידות באכסון מלונאי  100אכסון התיירותי במרחב הכפרי וקובעת סף של עד היא הגבלות ל

 ; 400רוח לא עולה על יביישובים בהם סך יחידות הא

ות של המבקר בכלל, ולינה בפרט גורמים להגדלת המכפיל הכלכלי של הארכת משך השה

על התכנית לאפשר התפתחות אכסון תיירותי במועצה, שמחד תהיה התיירות, ועל כן 

ברחבי המועצה מעט מאוד אתרי אכסון  מבוקרת ומנגד, תאפשר תמהיל תיירותי מאוזן.

)מלונות, כפרי  עצה במתחמי אכסוןפיתוח אמצעי אכסון במוהתכנית מעודדת על כן תיירותי, 

 ומתחמים משותפים במושבים(.  מסוימיםנופש בקיבוצים 

 ב. חזון ומטרות

 החזון

פיתוח מערך תיירות בתחומי המועצה  - גזר על "מפת התיירות הישראלית"מרחב לשים את 
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תוך  כוח המשיכה התיירותי של האזור, הגדלת ,הפוטנציאל הקייםכמנוף למימוש האזורית גזר, 

ו וגיוון הבסיס התעסוקתי של תושבי שלחקלאי  -על הצביון הכפרי , שמירה על משאבי הסביבה

 המועצה.

 

  מטרות:

 

 פיתוח תיירות בת קיימא במרחב גזר. .1

 גיוון והרחבת ההיצע התיירותי, הן באתרי הביקור והן בשירותי התיירות הנלווים. .2

"ז גזר, והגדלת בסיס ההכנסות של פיתוח ענפי פרנסה כתרומה לגיוון התעסוקתי במוא .3

 המועצה האזורית.

עידוד תיירות חקלאית כאמצעי לחיזוק הפעילות החקלאית ושימור השטחים המעובדים והנוף  .4

 הכפרי בגזר.

 הענקת חוויה תיירותית מקיפה, אטרקטיבית ומגוונת והארכת משך השהות של המבקרים.   .5

 ר.טיפוח הפוטנציאל של אתרי המורשת והטבע באזו .6

 חשיפת תושבי מרכז הארץ לתכנים של חקלאות, טבע ומורשת. .7

 מיתוג ייחודי לתיירות באזור. .8
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שטחים בנויים – 6פרק   
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 .  שטחים בנויים6

 מבוא 6.1

סוגי  וןיפבאפרק זה יעסוק בשטחים הבנויים בתחום המועצה. חלקו הראשון של הפרק יעסוק 

 טחים ציבורים.השטחים הבנויים במועצה: קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים, אזורי תעסוקה וש

ונטיים לשטחים בחלקו השני של הפרק יפורטו תכניות ברמה ארצית, מחוזית ומקומית הרלו

 הבנויים בתחום המועצה.

 סוגי השטחים הבנויים 6.2

ככלל, הבינוי מעיד על שאיפותיה של החברה, על תפקודה ועל דמותה כפי שנקבע ונתפס על ידי 

עדיפויות של החברה. אותן שאיפות מקבלות ביטוי פיזי החברה עצמה. הבינוי מעיד גם על סדרי 

ובעיצובן משאבים, ביניהם משאבים של כסף, מחשבה וזמן. משמעותי שעה שמושקעים בגיבושן 

צורות התיישבות הקשר בין חברה למבנה פיזי בולט במיוחד כשמדובר על הקיבוצים והמושבים, 

 " בתחילת המאה הקודמת בארץ ישראל. חברתיות וכלכליות ייחודיות אלו, שנבנו "יש מאין

שובי המועצה ויתר האזורים הבנויים בה ואת ייבפרק זה ננסה לתאר את המבנה הפיזי המקורי של 

 השינויים שהתרחשו עם הזמן.  

 הקיבוצים  .א

החברה הקיבוצית נוסדה כמסגרת חברתית מיוחדת בעלת אורחות חיים ייחודיים לה, אורחות 

 עולם שזכתה לביטוי ברור מאד במבנה הפיזי של הקיבוץ:חיים הנובעות מהשקפת 

 ע והשאיפה למתן תעסוקה לכל החברים בקיבוץ באים קרהחזרה לעבודת כפיים, הקשר לק

 לידי ביטוי באופי הכפרי של הישוב ובשילוב החקלאות, המלאכה, התעשייה והשירותים.

  החיים, יצר את המבנים השיתוף המרבי ביצור, בצריכה, בחינוך, בבריאות ובשאר מעגלי

המרפאה וכד', והשפיע על  ,י הילדים, מחסן הבגדיםהייחודיים לקיבוץ, כמו חדר האוכל, בת

 המבנה הכללי של הישוב, על אזוריו השונים והקשרים בניהם.

  השוויוניות המרבית בין חברי הקיבוץ באה לידי ביטוי בשאיפה למגורים אחידים וזהים

 ברמתם. 

חקלאית ששייכת למשבצת שלו, לעיתים קיימים חלקי משבצת נה" מוקף בקרקע הקיבוץ, או "המח

 יד. ככלל, שטח המחנה מחולק לשני אזורים ראשיים :חאשאינם ברצף 

 אזור המגורים ומבני הציבור .א
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 אזור מבני המשק והתעשייה  .ב

זרח, כדי דרום, כאשר אזור מבני המשק והתעשייה ממוקם ממ-"קו התפר" בין האזורים מכוונן צפון

 .יעבירו את הריחות של משקי החי ליתר האזורים בישוב שהרוחות המערביות לא

 :אלהניתן לראות את הביטוי לעקרונות  טיפוסית של קיבוץ ילציהפבקומ

 

 להלן פרוט האזורים השונים:

  ממוקם במרכז הישוב ובו חדר האוכל, מזכירות הקיבוץ, המועדון לחבר, בית  -מרכז הקיבוץ

 בו"(, מרפאה וכד'. -תרבות, אולם מופעים, המכבסה ומחסן הבגדים, הצרכנייה )"כל

 לאזור המגורים, ובו בתי הילדים )בית תינוקות,  ממוקם בין מרכז הקיבוץ -חינוך ה וראז

ששימשו לטיפול וחינוך הילדים,  -פעוטונים, גני ילדים, כיתות בית הספר ושטחי ספורט

 טיפויסת לקיבוץקומפילציה  6.1 - איור 

ההפרדה בין מגורים 
ה ומבני המשק ילתעשי

 רוםנף צפון דמכו
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                כולל לינה במבנים אלה. 

 של שתי ה וחילאזורי המגורים, שבו מבנים אחידים של ארבע יחידות מגורים במבנה ת

 יחידות במבנה בהמשך. 

 בתוכו רפת, מבני מלאכה ומפעל תעשייה.  -זור המשק א 

  מערכת דרכים לכלי רכב מיועדת בעיקר להבאת נוסעים ואספקה למרכז הקיבוץ ולאזורי

העדרן של מדרכות. חנייה מרוכזת במגרש חנייה אחד או המשק. בצדי הדרכים בולט 

 מספר מגרשים מרכזיים 

 וחים במרכז הקיבוץ, באזור החינוך ובאזור המגורים הם רצופים, ללא גדרות הפתים השטח

ומגוננים ברובם, אשר גם שמשו לפנאי, לבילוי ולתרבות המשותפים של חברי הקיבוץ, הן 

 בימי חול והן בחגים.

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הגדול חדר האוכל והדשא – 6.2יור א

 הגדול בקיבוץ גזר
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קיבוציחינוך אזור  – 6.3 איור  

נצר  קיבוץ)מקור: ארכיון חדר האוכל בקיבוץ  6.4איור 
(סירני  

 
 קיבוץרכיון )מקור: א קיבוציתיה יבריכת שח 56.איור 

( נצר סירני  



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [154]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מבני מגורים בקיבוץ  – 6.6איור   
 

מבני מגורים בקיבוץ – 6.7איור   



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [155]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מערכת דרכים  6.8איור 
 קיבוצית

 

 

 

 

 

 

 
 

מגרש חנייה  6.9איור 
 מרכזי 

 
 
 
  



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [156]   

 

לאורך השנים, ובמיוחד לאחר תהליכי השינוי שעברו על הקיבוצים, חל שינוי תפקודי ועיצובי של 

 ם הבאים: יחלק מהמבנים, המתבטא לרוב בשינוי

 קי )למשל, חדרי האוכל מספקים רק המבנים המרכזים הפסיקו לתפקד באופן מלא או חל

 המספק מגוון גדול של מצרכים(. מרקט של ממש,-והצרכניות הפכו למיני חלק מהארוחות

 .מבני החינוך משרתים גם ילדים שמחוץ לישוב ואין בהם לינה 

  המגורים בנויים כיחידות בודדות, ובחלק מהמקרים שונים בשטח כל יחידה, בתכנון הפנימי

 י. נבנות גדרות בין יחידות המגורים. ובעיצוב החיצונ

 המסורתית ובמקומם נכנסו עסקים  הינעלמו חלק ממבני המשק, מבני המלאכה ומהתעשי

  .שעוסקים במתן שירותים, חלקם באזור המשק וחלקם ביתר אזורי הקיבוץ

קיבוצישדות ואזור התעשייה  10.6איור   



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [157]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שכונת הרחבה בקיבוץ  6.11איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [158]   

 מושבים  .ב

 וי במבנה הפיזי של המושב.גם המושבים מושתתים על השקפת עולם ייחודית שקבלה ביט

  הכפרי של הישוב ובשילוב החזרה לעבודת כפיים והקשר לקרקע באים לידי ביטוי באופי

 החקלאות, המלאכה והשירותים, שהיו הבסיס הכלכלי של התושבים,

  השוויוניות בין חברי המושב באה לידי ביטוי ביחידות מגורים אחידות, גודל מגרש אחיד

 עיבוד שווים פחות או יותר בחלק מחלקה א'.  )ככל שהתאפשר( ושטחי

  ובחינוך יצרו מבנים כגון המזכירות, הצרכנייה, השיתוף בעיבוד ושיווק התוצרת החקלאית

 גני הילדים. 

 ג', והפעלה של פעילויות חקלאיות כמו מרכזי -העיבוד החקלאי המשותף של חלקות ב' ו

  מזון לבעלי חיים.

 

 :מושבשל  עקרוניתניתן לראות חלוקה ושב טיפוסית של מבקומפילציה 

 טיפוסית של מושבקומפילציה  6.12-איור מס' 

 איור



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [159]   

 השונים:להלן פרוט האזורים 

 את האזורים הבאים:הישוב כולל 

 נחלהחלקה א' ב 

 חלקים: 2-חלקה א' מתחלקת ל

o :בחזית כל נחלה נמצא שטח להקמת יחידות למגורים. על פי רוב גודל אזור  אזור למגורים

מ"ר  55"ד גדולות ועוד יח"ד קטנה של עד יח 2-דונם ומותר להקים בו כ 2-4זה הוא בין 

גורים היה בנוי בצפיפות גם עם שימושים )סה"כ יח"ד לשלושה דורות(. לעיתים אזור המ

 ים כגון לולים, רפתות, חממות וכו'.יחקלא

o :ם ייחידה חקלאית צמודה לאזור המגורים ובה מאושרים שימושים חקלאי אזור חקלאי

  בלבד.

 משקי עזר/ בעלי מקצוע  

 ה,בעבר למור דיםעומי ללא קרקע חקלאית. מגרשים אלו היושל "נותני שירותים"  מגרשים

 .' או 'משקי עזר'בעלי מקצוע' מגרשים אלו נקראים. ונותני שירותים נוספים חותאל

 שטחי ציבור  

שטחים לטובת הציבור שרוכזו במרכז המושב וכללו את מזכירות המושב, הצרכנייה, מבני 

 פורט.ציבור ומגרשי ס

 אזור החינוך 

 רכז המושב. מסמוך ל ב אזור החינוךו. לרספר-גני הילדים, ובמקרים מסוימים בית

 אזור משקי 

 מכון תערובת משותף, מוסך, תחנת דלק וכד'אזור משותף ובו 

 מרחב ציבורי 

של אזור  'הגדר חי'שימוש בעלי ידי  הוגדרה ללא מדרכות, דופן הרחובות הרחובות היו תחיל

 . המגורים

 :קרקע חקלאית 

ה א'(. ושאר לקהקרקע החקלאית במושב מתחלקת. לכל נחלה שטח צמוד לאזור המגורים )ח

ג'( לחלק מהמושבים משבצות חקלאיות -חלקות ב' והשטחים בקרקע המקיפה את המושב )

 ד'(-לעיתים חלקות ג' ונוספות שאינם בצמידות לישוב )

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [160]   

 

 
 חלקות א' הכוללת ביתי מגורים בחזית וחקלאות בחלק האחורי – 6.14-ו 6.13איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [161]   

 מושב אזור ציבורי ב 6.15איור  

  במושב  אזור משקי 6.16איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [162]   

 

 

 בית התרבות במושב  6.17יור א

 במושב בית העם  6.18איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [163]   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 במושב צרכניה  6.20איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [164]   

 

 רחוב טיפוסי במושב  6.21איור 

 ב  ורים במושחקלאות ומג 6.22איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [165]   

 חקלאות ומגורים צמודים במושב  6.23איור  

 שכונת ההרחבה במושב  6.24איור 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [166]   

 ספר שינוים:מהרחבות במושבים, חלו הלאורך השנים, ובמיוחד לאחר בניית 

  למבנה מזכירות האגודה השיתופית נוסף מבנה לוועד הישוב. הצרכנייה הפכה  -במרכז הישוב

 מרקט. -למיני

 גני לו בחלק מהמושבים גני הילדים משרתים גם ילדים שמחוץ לישוב, במושבים אחרים בוט

 לגנים בישובים הסמוכים.  הולכיםוהילדים הילדים 

 כמו כן, במסגרת הרחבות הישוב, וד מבנה או שנייםקה יש לרוב עמבני המגורים גדלו ובכל חל .

 נבנו יחידות מגורים נוספות, ללא קרקע חקלאית צמודה להם. 

 ול עופות(, ומבני נעלמו חלק ממבני המשק )למשל, רוב הלולים, בעקבות ביטול המכסות לגיד

לות לא חקלאית, יפי התכניות לפעהמלאכה ובמקומם נכנסו מצד אחד שימושים מותרים על 

, כגון שרותי משרד לבעלי מקצועות חופשיים, תעשייה חקלאית זעירה, שרותי אחסנה, מלאכה

עסקי מסחר, לרבות הסעדה, בד"כ צמודים ליחידות המגורים,  ,תעשייה זעירה וכד' ומצד שני

 לקם באזור המשק. חלק גדול מעסקים אלה הם ללא היתר. ח

  פיתוח רחובות, כולל מדרכות וכיכרות. ן,ריבוי גדרות אב -מרחב ציבורי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [167]   

 קהילתיים ישובים  .ג

. הישובים כוללים קרקע תצמודם בבניה יפיינווהם מא ביישובים הקהילתיים אין שטחים חקלאיים

בגני  ם,תושבי 2200-בבית חשמונאי כ .בני ציבור ומגרשי מגוריםמרכז אזרחי מסחרי, מגרשים למ

-כ נוף איילוןוב תושבים 1700-כ כרמי יוסףב ,תושבים 780-דוד כ שמרבמ ,תושבים 290-הדר כ

  1תושבים. 2200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2016למ"ס, אוכלוסיה בישובים 1

 קהילתירחוב בישוב  6.25איור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ישוב קהילתי 6.26איור 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [168]   

 תעסוקהה אזור .ד

לרמלה, גזר ותף סוקה משאזור תע'. רג"ם'ה/א, 90תכנית מאושרת, מח/ ישנה בצפון המועצה

מחדש כחלק מהפיכת  נוןתכ תהליך שלב האזור נמצאוכיום  מומשהתכנית לא . הןוחבל מודיעי

 של רכבת ישראל.האזור לדיפו 

  ים שונים.תשתיות ובו מחצבה, מט"ש איילון, מפעלהבאזור זה נמצא משולש 

 

 אזורים ציבורים .ה

 כנון. בהלכי תבמועצה שלושה מרכזי ציבור קיימים ואחד 

 סתריה מרכז

 ועצה.ל המים שיקריה ציבורית הצמודה למושב סתריה ומשמשת את הישובים הדרומ

 , אולם ספורט., בית ספר על יסודיםבתי ספר יסודיי 2בקריה ישנם 

 

 בית חשמונאי מרכז

 קריה ציבורית בית חשמונאי נמצאת בתוך הישוב בית חשמונאי בצמוד למושב עזריה.

 בתי ספר יסודיים, בית ספר על יסודי. 2 די המועצה השונים,בתחומה נמצאים משר

 

 שעלבים מרכז

ל המועצה אשר נמצאת בין הקיבוץ שעלבים והישוב נוף איילון. תורנית ש-דתיתור הריית הציבק

ים )אחד לבנים ואחד לבנות(, תלמוד תורה, ישיבה תיכונית, אולפנה יבתי ספר יסוד 2בתחומה 

 וישיבה גבוהה. 

 

 דה )בתכנון(ולח מרכז

 לדה.חדשה בצמוד לקיבוץ חו בימים אלו מתוכננת קריית ציבור

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [169]   

 עודי קרקייע 3.6

בפרק זה נתייחס לתכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות המשפיעות על התכנון והבנייה של 

 השטחים הבנויים במועצה.

 

 ופיתוחלבנייה, לשימור  – 35תמ"א   .א

 35י תמ"א ה בחלוקה למרקמ: יישובי המועצ6.27איור 

 

עצה האזורית גזר ח המונה למרקמים. שטמחלקת את המדי 35תכנית המתאר הארצית מס' 

 לק בין שני מרקמים: מרקם שמור משולב ומרקם עירוני. מתח

 רוב שטח המועצה מוגדר במרקם שמור משולב. 

  מרקם שמור משולב:

נוף, התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה  מטרת המרקם היא איחוד ברצף של ערכי טבע, חקלאות,

שימור האופי הסביבתי ם פיתוח צמוד דופן ודגישיתנאים לפיתוח מה רך ערוצי הנחלים.ירוקה לאו

משולב הם: נצר סירני, ישרש, מצליח, סתריה, נען, גני האזור. הישובים בתחום מרקם שמור  של

, כרמי יוסף, בית עוזיאל, עזריה, יד רמב"ם, הדר, רמות מאיר, יציץ, פתחיה, פדיה, חולדה, משמר דוד



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [170]   

 , נוף איילון.כפר בן נון, שעלבים ילון,שמואל, משמר איבית חשמונאי, גזר, כפר 

 

 מרקם עירוני

בצפון המועצה ובמזרח המועצה נמצאים שטחים המוגדרים במרקם עירוני. מרקם עירוני מוגדר 

ה בצפון המועצה מוגדרים במרקם זה וכן כמרקם שעליו מוכוונים מרבית הפיתוח. שטחי התעשיי

   הישובים גני יוחנן וכפר בילו.

 

 ורלשימ מכלול כפרי

בסימבול של 'מכלול כפרי לשימור'. ועל כן הקיבוץ נדרש להכין תכנית הקיבוץ נצר סירני מסומן 

 הוראות בדבר אופיו ,בתכנית זאת ייקבעו האתרים הראויים לשימור וגבולותיהם .מקומית לשימור

רות דבר פיתוח התייומניעת פגיעה בערכים אותם הוא מבטא, וכן הוראות בשל האתר, שיקומו 

 ור, ככל שנדרש.שילובה בתהליכי השימו

 

 מניין יחידות דיור לישוב

 .(2לוח להלן: לבנייה במושבים ובקיבוצים ) תהתכנית קובעת מניין יחידות דיור מותר

ממספר יח"ד  10%-כ יח"ד ועוד 250ם לגדול עד ולייכ יח"ד 250-הקטנים מ ישובים קהילתיים 

  .9.6.16ביום  המאושרות

  .9.6.16ממספר יח"ד המאושרת ביום  5%סיף יח"ד יכולים להו 250-שגדולים מ םלתייקהי ישובים

 תותר תוספת של יח"ד אחת בכל נחלה. התנאים לתוספת זאת: במושבים נקבע כי

 )יום אישור התיקון( 9.6.16שהנחלה הייתה מאושרת בתאריך   .א

 2.5-ושטח המיועד למגורים קטן משיח"ד תמוקם בשטח המיועד למגורים בנחלה. היה  .ב

דונם )כולל מגרשים שפוצלו  2.5-סד התכנון להחליט על הרחבתו עד לנם רשאי מודו

 מהנחלה בעבר(.

 השטח יהיה ברצף לשטח המיועד לבינוי. .ג

 מחייב תכנון של כל שטח הנחלה .ד

ה אך לכל נחל 2ד במניין הכולל בלוח נוספת לכל נחלה נספרת כיח"ה היחידהבמחוז מרכז 

 .ד הקבוע בלוחהזכות למימוש היח"ד השלישית גם בחריגה ממנין יח"

הוחלט לאפשר  5.6.2018-שהתקיימה בתאריך הבמועצה הארצית לתכנון ובנייה בישיבה 

ולא פוצל  1992קיים בינואר  יחידת דיור נוספת בכל מגרש מגורים שאינו מוגדר כנחלה שהיה

למעט הרחבת חלקת המגורים זאת ספת בנחלה, מאז בדומה להוראות התמ"א בנוגע ליח"ד נו

 (.35ג' לתמ"א  1דונם. )יופיע בתיקון  2.5-ל

מוצגים ישובי המועצה כולל מספר יח"ד המאושרות ופוטנציאל הגידול  בטבלה המצורפת 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [171]   

 על תיקוניה וסעיפה: 35בהתאם לתמ"א 

 יישובי המועצה מוצגים בטבלה הבאה: 

 

 יח"ד מאושרות מושב

ד )כולל יח" פוטנציאל

 ומשקי עזר( 3תוספת יח"ד 

מספר יח"ד לפי 

 2לוח 

 350 350 233 בית עוזיאל 1

 300 300 209 גני יוחנן 2

 300 408 294 יד רמב"ם 3

 300 317 236 יציץ 4

 300 338 240 ישרש 5

 400 433 330 כפר ביל"ו 6

 300 319 235 כפר בן נון 7

 300 365 273 כפר שמואל 8

 400 466 344 מצליח 9

 300 341 256 משמר איילון 10

 400 468 344 סתרייה 11

 300 386 280 עזריה 12

 300 312 236 פדיה 13

 300 320 234 פתחיה 14

 300 300 168 רמות מאיר 15

 4,450 5,423 3,876 מושבים סה"כ

 2בהתאם ללוח פוטנציאל  "ד מאושרותיח קיבוץ 

 350 216 גזר 16

 400 258 חולדה 17

 800 600 נען 18

 400 373 נצר סירני 19

 350 152 שעלבים 20

 2,300 1,599 קיבוצים סה"כ

 8פוטנציאל יח"ד לפי סעיף  יח"ד מאושרות ישוב קהילתי 

 292 278 בית חשמונאי 21

 266 158 גני הדר 22



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

ית מתאר כוללניתתכנ [172]   

 727 692 וסףכרמי י 23

 367 350 משמר דוד 24

 445 424 נוף איילון 25

 2,097 1,902 בים קהילתייםישו סה"כ

 8,847 9,820 7,377 כלל המועצה סה"כ
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 תכנית המתאר המחוזית, מחוז מרכז. – 21/ 3תמ"מ  .ב

 21/3: שטחים בנויים במועצה האזורית גזר בתמ"מ 6.28איור 

 

 מגדירה אזורים שונים. 21/ 3' תכנית המתאר המחוזית מס

 האזורית גזר: למועצה םלהלן פירוט האזורים הרלוונטיי

 

 עירוני אזור פתוח

 יעוד זה נמצא בצפון המועצה בצמוד לעיר רמלה.מוגדר כשטח המיועד לפיתוח עירוני אינטנסיבי. 

 

  אזור פתוח כפרי:

 מוגדר כישוב באזור בעל אופי כפרי. 

חים ר זה: מגורים, מבני משק חקלאי, מבני ציבור וספורט, דרכים, שטשימושים המותרים באזוה

חים, מבנים ומתקנים לנופש ואירועים, נופש, פנאי ותיירות, כולל אירוח כפרי, מבני מסחר פתו
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 תעשיה ומלאכה, מתקני תשתית. 

 עיקרי הנחיות והוראות לתכנון:

  ולהבטחת מניעת מפגעים השימושים המותרים כפופים להבטחת פיתוח תשתיות הנדרשות

 ומטרדים סביבתיים.

 ה פרופורציונאלי לגודל האוכלוסייה ברשות המקומית. סחר יהיהיקף השטח המיועד למ 

  הרחבות יישובים למטרות מגורים תתאפשר באזור פתוח כפרי. בסמכות הועדה המחוזית

פתוח כפרי לאשר הרחבה ב"נוף כפר פתוח/ אזור חקלאי" במקרה ואין עתודות קרקע באזור 

 ובתנאי שהפיתוח יהיה צמוד דופן ליישוב הקיים.

 

 ה מלאכה ותעסוקהרי תעשיאזו

 שטח המיועד להקמת מבנים לתעשייה מלאכה ואחסנה יחד עם שירותים נלווים.

רג"ם ובדרום המועצה  –התכנית קובעת שני אזורי תעסוקה בתחום המועצה בצפון המועצה 

 בצמוד למזכרת בתיה.

 

 מוסד

רווחה נופש ומטרות יועד למטרות חינוך, דת, תרבות, קהילה, בריאות, מחסה ציבורי, שטח המ

 מוסדות ציבור. -ספורט ומוסדות ממשל 

 ביער חולדה. ובית הרצלהתכנית מגדירה במועצה שני מוסדות: קריית החינוך הצמודה לסתריה 

 

 אזור מתקנים הנדסיים

 ו'משולש התשתיות' ה נקבע מט"ש איילוןמתקני תשתית ברמה מחוזית ארצית. בתחום המועצ

 כאזור למתקן הנדסי.

 

 

 תכנית הפל"ח ) פעילות לא חקלאיות( המחוזית. -7/ 3מ"מ ת .ג

 מטרת התוכנית: הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה, וקביעת מגבלות של שימושים אלו.

ון קשישים, אחסנה משרד, גני ילדים, מעונות יום, מועד התכנית מגדירה כתעסוקה לא חקלאית :

. הגדרת שימושים אלה מגבילה את ה זעירהלמעט אחסנה גלויה, אירוח כפרי, מלאכה ותעשי

 .21/ 3שימושים המותרים על פי תמ"מ ה

כשימוש לתעסוקה לא חקלאית תאושר רק במושבים עם אפיונים  תכנית המתירה אירוח כפרי

בעקבות פסיקת בית המשפט לפרשנות  תיירותיים ולאחר התייעצות עם משרד התיירות. כמו כן,

 , נקבע שהכוונה היא למבני קייט )"צימרים"(.התכניתהמונח "אירוח כפרי" בהוראות 
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 עיקרי מגבלות תכנוניות:

 השטח המותר יהיה בתחום המגורים בחלקה א'. ‒

 דונם לא תותר תעסוקה לא חקלאית. 1חלקה א' בגודל עד  ‒

 ק שימוש לאירוח כפרי.דונם יותר ר 1-1.6חלקה א' בגודל שבין  ‒

 )עיקרי+שרות(. מ"ר 500סך השטח לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על  ‒

 מטר. 25 -מרחק המבנה לתעסוקה לא חקלאית מכל מבנה אחר לא יפחת מ ‒

 כלי רכב ע"פ תקן חניה. 5 -לא תותר תעסוקה לא חקלאית המחייבת יותר מ ‒

 מקומות החניה יותרו רק בשטח המותר. ‒

 הפל"ח של המועצה.תכנית  - 1000גז/ .ד

למועצה כתנאי לאישור תכנית  כוללת אשר דרשה תכנית פל"ח 3/7בהתאם להוראות תמ"מ 

למרחב התכנון 'לודים' שאושרה  1000מתאר מקומית לתעסוקה לא חקלאית, הוכנה התכנית גז/

התכנית מתירה  ותקפה בכל הנחלות. . התכנית מתייחסת לכלל המושבים במועצה2004 בשנת

ומבני שירות  חממה( לקה א' במושבים, בנוסף לשימושים החקלאים )כגון לול, רפת, דיר,בתחום ח

 למשק חקלאי )כגון מתבן ומחסן(, גם שמושים לפעילות לא חקלאית )פל"ח(.

שימושי הפל"ח כוללים: מלאכה ותעשייה זעירה, תעשיה חקלאית זעירה, שירותי משרד שונים 

זמניים לחקלאות ומבני  ליםועוגני ילדים, מבני מגורים לפלבעלי מקצועות חופשיים, פעוטונים 

 ימרים(.פרי )צקייט כ

מ"ר. כמו כן, התכנית קובעת סדרה של  500-סך השטחים לשימושי פל"ח לא יהיה יותר מ

הגבלת רעש המתאימות לאזורי מגורים, ת כולל מגבלות לפל"ח, בניהן: מגבלות איכות סביבה שונו

גבלת שעות פעילות, איסור על פעילות שבמסגרתה משתמשים הגבלת שימוש באנרגיה, ה

רכבים  25-, הגבלת תנועת כלי הרכב בלא יותר מ5-ם, הגבלת מקומות החניה למסוכניבחומרים 

בשעת  10טון. מספר העובדים לא יעלה על  4-ה מביום והגבלות תנועת רכבים וציוד כבד הגבו

 שיא.ה

 1523/ 979החלטת רשות מקרקעי ישראל   .ה

י המקרקעין מן בספרההחלטה מאפשרת למתיישב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים ורישו

מערך חלקת  3.75%כיחידה נפרדת ועצמאית. לצורך עיגון הזכויות יהא על כל מתיישב לשלם 

 מ"ר. 375המגורים. זכויות הבניה בחלקת המגורים יהיו  

ה על בעל הנחלה לרכוש את יתרת ניתן יהיה לפצל מגרש מתוך שטח הנחלה. ולצורך זה יהי

ועד  3.75% -מע השלמת של יתרת התשלום מעבר לוצל, משהזכויות במגרש המיועד להיות מפ
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 מערך חלקת המגורים.  33%

 :979להלן תנאי סף ליישום החלטת 

 רישום חלקה א' בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת 

 הסדרת תשלום כל השימושים בנחלה 

  מערך הקרקע של חלקת המגורים 3.75%תשלום דמי חכירה בסך 

 35ע"פ תמ"א פר יח"ד לעמידה במס התחייבות האגודה. 

 

 סיכום 6.4

המבנה הפיזי של יישובי המועצה מבטא את המבנה החברתי והכלכלי של יישוביה. חלקם, כמו 

הקיבוצים והמושבים, נוצרו כחברות ייחודיות מבחינה חברתית וכלכלית, ששאפו לתת בתוך 

יצירת מבנה ר הביא לאת אמצעי ייצור והן את מירב השירותים הדרושים לכל חבר. הדב הישוב הן

פיזי שהתאים לשאיפות האלה. השינויים החברתיים והכלכליים שעוברים ישובים אלו משפיעים 

 גם על המבנה הפיזי. 

ה לא התושבים מלכתחיל בהישובים הקהילתיים, שנוסדו יותר מאוחר, הם "יישובי שינה", בהם רו

 בישוב אלה יוממים, רובם למרכז המטרופולין. ים עבד

ורית, חלות מגבלות רבות על פיתוח הישובים בתחום המועצה, כגון מספר יחידות נה סטטוטמבחי

כתוצאה ממגבלות אלה, יש לעתים קושי  הדיור המותר, חלוקת מגרשים, שימושים מותרים וכד'.

 תנים של תושבי המועצה.לתת מענה לצרכים החברתיים והכלכליים המש

הערכים הפיזיים של הישובים שיש לשמר הגדיר את בשלבים הבאים של התכנית יהיה צורך ל

מגבלות סטטוטוריות יש לשנות כדי לאפשר את  לוואלה שניתן לשנות. כמו כן, יהיה צורך לבחון א

 ההתפתחות החברתית והכלכלית של הישובים.
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 נוף – 7פרק 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]178] תכנית מתאר כוללנית

 נוף . 7

 מורפולוגיה 7.1

 קמ"ר.  114-מועצה אזורית גזר חולשת על פני כ

ר החוף ממערב. חטיבות אלו שטחי המועצה ממוקמים בתווך שבין שפלת יהודה ממזרח למישו

רומים ושיפועים, צמחייה, תכסית ) נבדלות האחת מהשנייה באופן משמעותי בהיבטים רביםה

  נופי מרשים.מגוון  ( נפגשות בשטחי המועצה ובכך יוצרותאדם וכד'

 

במזרח המועצה שיפולים תלולים של הרי יהודה המאופיינים בחורש, גריגה ובתה ים תיכוניים 

ז ומערב המועצה מאופיינים בשיפועים מתונים ובשטחים חקלאיים נרחבים וביניהם בעוד מרכ

תלים בודדים החולשים בתצפית על שטחים אלו. תל גזר, הבולט והגבוה מבין תלים אלו, ממוקם 

ביחד עם השטחים המעובדים מסביבו יוצר מכלול נופי כפרי רחב ידיים המשלב בלב המועצה ו

 וארכיאולוגיה. בתוכו ערכי טבע, מורשת

 

 מפת שיפועים  - 1איור 
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 הידרולוגיה וניקוז

במרכז המועצה עובר קו פרשת מים אזורי, המחלק את אפיקי הנחלים במרחב המועצה לשני אגני 

 ניקוז עיקריים:

ומתנקז בסופו  (, נחשוןעזר, שעלביםענבה,  , הכולל את הנחל איילון ויובליו )גזר,מזרחי אגן צפוני

 (.עקרון, השלושה, שחם) –ואגן דרום מערבי, הכולל את נחל שורק ויובליו של דבר לנחל הירקון 

נחלים אלו מסיעים את קרקעות הסחף מהרי יהודה ובכך יוצרים מרחבים המתאימים לעיבוד 

 חקלאי. 

 

 מפת אגני ניקוז – 2איור 

 

 

 

 

 

 אגן נחל איילון

 אגן נחל שורק
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 יחידות הנוף 7.2

פירוט של חטיבות הנוף הנידונו במסמך ההכנה לתמ"א לניתוח המורפולוגי של המועצה וככסיכום 

 .)שפלת יהודה הצפונית ומישור החוף( חילקנו את שטחי המועצה לשש חטיבות נוף מאפיינות 35

חטיבות הנוף במזרח המועצה )גבעות מודיעין וגבעות גזר( וחטיבת הנוף במערבה )חמרה רחובות 

מיפוי רגישות שטחים  ל בסיסע או גבוהה ביותר רגישות גבוהה ותהן בעלוכורכר נצר סירני( 

בעוד מרכז המועצה מאופיין ברגישות בינונית. שקלול רגישות  ,פתוחים של המשרד להגנת הסביבה

לב מספר קריטריונים לרגישות בתחומים שונים )כדוגמת מורשת, חזות, הידרולוגיה ועוד( זו מש

 היוצרים יחדיו מערכת שיקולים ענפה לתהליך התכנון. 

 

 המשרד להגנת הסביבהמקור: מפת רגישות שטחים פתוחים,  - 3איור 
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 עיצוב סביבה. מפת יחידות הנוף. מקור: רם איזנברג - 4איור 

 

הנוף מסודרים באופן שחטיבת הנוף בעלת השטח הנרחב ביותר בשטחי המועצה  יחידותתיאורי 

 היא הראשונה בעוד שחטיבת הנוף ששטחיה הם המצומצמים ביותר היא האחרונה בתיאור:

 

 אגן איילון 

קמ"ר משטחי המועצה. אזור הממוקם במרכז המועצה המאופיין בקרקעות סחף המוסעות  35-כ

הם שטחים מעובדים בשיפועים מתונים  םמזרח. שטחים אלו ברובעם נחל איילון ויובליו מ

שהוא  משוםהיוצרים יחדיו מכלול בעל ערך נופי גבוה. ישובים רבים במועצה ממוקמים באגן זה 

מאופיין בשיפועים מתונים המתאימים להתיישבות ולחקלאות. גבולו הדרומי של האגן הוא קו 

 אגן נצפים מגבעות גזר ומהתלים.שטחי ה פרשת המים בינו לבין אגן שורק.

 

 

 

 גבעות מודיעין אגן איילון

 כורכר

 סרנינצר 

 חמרה רחובות

 אגן שורק
 גבעות גזר
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 אגן שורק 

קמ"ר משטחי המועצה. אזור הממוקם בדרום המועצה ומאופיין גם הוא בקרקעות סחף  24 -כ

ובשטחים מעובדים. בחטיבת נוף זו מתקיים עושר ביולוגי המתאפיין בבתי גידול לחים כדוגמת 

 לים.גובל מצפון באגן איילון ונצפה ממזרח ומהת עינות גבתון.

 

 גבעות גזר 

גבעות הממוקמות בחלקה המערבי של שפלת יהודה הצפונית.  שטחי המועצה.מ קמ"ר 23-כ

בדרום מזרח, בסמוך לכרמי יוסף,  צפופות וגבהות גבעותכהגבעות בשטחי המועצה מאופיינות 

יחס תל גזר כלול גם הוא בחטיבת נוף זו ובולט ב ולכיוון צפון מערב דועכות בצפיפותן ובגובהן.

שטח  לסביבתו בשל גובהו. חטיבת נוף זו כוללת יערות, חורשות ושטחים מעובדים בגידולים שונים.

 בעל נוכחות נופית משמעותית מכיוון השטחים המישוריים באגנים.

 

 חמרה רחובות

קמ"ר משטחי המועצה. האזור המערבי של המועצה הגובל במרחב הבנוי של גושן דן. שטח  22-כ

מישורי המכיל גבעות חמרה נמוכות. מרבית השטח מעובד אך בשטחים מצומצמים בו נותר צומח 

 טבעי בעל חשיבות אקולוגית רבה. 

 

  גבעות מודיעין

הצומח ביערות נטועים.  ןבחלק ותכוסמאופיין בגבעות טרשיות המ קמ"ר משטחי המועצה. 8-כ

. מאופיין בשיפועים תלולים ובמגוון של חי וצומח בשל הקישוריות לשטחי שפלת הטבעי הוא בתה

 יהודה. מאופיין בנקודות תצפית רבות לכיוון דרום ומערב.

 

 כורכר נצר סירני

ובה כי היא ששטח יחידה זו מצומצם בשטחי המועצה היא חשקמ"ר משטחי המועצה. למרות  2-כ

משמשת כזכר לרכסי הכורכר במישור החוף ונותרו ממנה שטחים מעטים כתוצאה מלחצי הפיתוח 

של ערי גוש דן. בחלק משמעותי של חטיבה זו ממוקם קיבוץ נצר סירני אך עדיין נותרו בה נקודות 

 מעטות בהם קיימים מינים ייחודים כדוגמת השיטה המלבינה.

 

 

 



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]183] תכנית מתאר כוללנית

 רקע תכנוני  7.3

  35א "תמ - ולים נופייםמכלא. 

 מספרים את סיפורה התרבותי וההתיישבותי של ארץ ישראל. פעילות 35מכלולי הנוף בתמ"א 

האדם לאורך ההיסטוריה חקלאות, התיישבות, מלחמות, מסעות ונדודים הותירו את רישומם בנוף, 

מתוך תמ"א ) דרכו ניתן ללמוד את סיפור חיי היומיום בארץ ישראל מימי קדם ועד לעת החדשה

35.) 

 

 ב'.1, שינוי 35. מקור: תמ"א 2מפת מכלולי נוף גליון  - 5איור 

 

 העלייה לירושלים - 27מכלול נופי מספר 

 ,והחדשות העתיקות הדרכים לאורך נופים" המבטא זמננו ובנות עתיקות דרכיםמכלול נופי מסוג "

 .וסביבתו האדם של תכוף מפגש מתקיים בהם

  .של ירושלים המבוא המערבי תמתחילבגבולה הדרום מזרחי של המועצה המכלול ממוקם 

תנ"כיים בלתי בנויים בשערי  אשר הוא שומר עדיין על נופי קדםכחשיבות ויזואלית רבה,  למבוא

הרגל באים אל העיר מכיוון מערב. מכאן החשיבות הרבה לשער הכניסה  רוב התיירים ועולי , העיר

ולמרחבים בלתי מבונים בדרך אל העיר. בנוסף, יש לשער כי נחל שורק לצד ר המערבי אל העי

 .היה ציר עלייה ראשי לירושלים בעת הקדומה נתיבי נחל אחרים

 

 :(35)מתוך התיאור בתמ"א  ערכים עיקריים

 שמירה וטיפוח השטחים החקלאיים לאורך ציר העלייה לירושלים, תוך הדגשת מוטיבים 

 היסטוריים, תרבותיים, דוגמת טרסות ומבנים כמו שומרות.      

 .שילוב מעיינות, צירי נחלים ואתרי טבע בשטחים חקלאיים לאורך ציר העלייה לירושלים 

 רבית בציר העלייה.ישמירה על פתיחות ונצפות מ 
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  ישרש - 28מכלול נופי מספר 

  מקומות בעלי מופע נוף דרמטי ויוצא דופן המבטא "מופעי נוף ייחודייםמסוג " מכלול נופי

 הכורכר רכסי את ומייצג ישרש בסמוך למושבהצפון מערבי של המועצה  בחלקההמכלול ממוקם 

 החוף מישור של ונסיגה הצפה לאירועי עדות הינם במישור החוף הכורכר רכסי. רחובות באזור

 הנגר את אליהם המנקזים" המרזבה עמקי" ומאורכים צרים עמקים נותרו, הכורכר רכסי בין בעבר.

 בחלקן .הכורכרים של בליה ותוצרי חרסיתיות אדמות מצטברות במרזבות .הכורכר מרכסי העילי

 .הגרועים הניקוז מתנאי כתוצאה ביצות התפתחו

 ברובה מעובדתגבעת איתן כדוגמה לשטח כזה,  .ברובו מעובדמתון  רכסמכלול נופי ישרש הוא 

שטחים המעובדים נותרו עדיין ה. בין עבותים זית ועצי שקמה עצי שביניהם צפופים בפרדסים

 . מלבינה שיטה עצי של גדולכדוגמת שמורת ישרש בה ריכוז  ,שטחים טבעיים

 

 : ( 35)מתוך התיאור בתמ"א  ערכים עיקריים

  האקוטון שבמפגש השדה המעובד ורכס הכורכר הטבעי. –שמירה וטיפוח קו המגע 

 בהם. פנאישטחים הטבעיים הסובבים ולמסלולי הטיול והות הקשור לממשק חקלאי נא 

  ירוקות במרחב הצפוף של מרכז הארץ כאתנחתותרכסי הכורכר. 

 

 

 אדריכלים אהרונסון שלמה: מקור. לירושלים העלייה - 7איור 

 

 lib.cet.ac.il: מקור. בשרון רוחב חתך - 6איור 



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]185] תכנית מתאר כוללנית

  ב. שטחים מוגנים בתמ"אות

 מפורטים במפה זו: 1המאושרות וטיוטת תמ"א  8, 22השטחים הפתוחים המוגנים בתמ"אות 

 

 1 א"ותמ 22 א"תמ: מקור, וייעור יער ושטחי טבע שמורות מפת - 8איור 

 גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף – 8תמ"א 

, כוללת בתוכה את כל הגנים הלאומיים ושמורות הטבע שהיו מוכרזים, מאושרים 8 תמ"א

מופקדים, או מוצעים על ידי רשות הגנים הלאומיים ורשות שמורות הטבע בעת הכנת התמ"א ואף 

  ים , כשמורות טבע או כשמורות נוףסימנה שטחים נוספים לשימור כגנים לאומי

 (.8מתוך תמ"א )

 תל גזר

דונם שטח  800דונם , מהם  2,580 -כ תר ארכיאולוגי וגן לאומי המשתרע על שטח שלהנו א התל

  (./א גזר64תוכנית גז/)להרחבת הגן  דונם שטח מאושר 1,780-כמוכרז ו
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שכבות יישוב, החל מהתקופה הכלקוליתית ועד לתקופה הרומית, רוב השרידים  26בתל נמצאו 

 הם מהתקופה הכנענית התיכונה המאוחרת ומהתקופה הישראלית. 

 –הרחבת הגן הלאומי כוללת שטחי גבעות סמוכות, כולל שרידי הכפר אבו שושה והמעיין עין ורד 

יבו יש אחו לח בו גדלים צמחי בר מקומיים. סביב פסגת המעיין האחרון הנובע באזור תל גזר וסב

ינות מהן ניתן פירה שעובר בין נקודות תצפית מצוהתל הוכשר מסלול היקפי החושף את אתרי הח

  .עמק איילון והשפלה, הרי ירושלים והרצף המטרופוליני של גוש דן –להשקיף על האזור 

 

 מעיינות גיבתוןשמורת 

( המשתרעת על 426-0196071 -חבה בתכנון מתקדם )שם התכנית שמורת טבע מוכרזת עם הר

בשמורה מגוון  צה הכולל נישות אקולוגיות לחות.דונם של בית גידול של שטחי בי 280-שטח של כ

  מינים אדומים ומינים נדירים נוספים. 5ביולוגי עשיר של צמחיה לחה הכוללת 

ל מלוט , מעיינות אלו, יצרו ביצה שנוקזה באתר נמצאות שתי קבוצות נביעות, מדרום ומצפון לת

בתקופת המנדט לאפיק נחל עקרון הנכלל בשמורה. בעבודות השיקום ומיגור השיטה הכחלחלה 

שונה כליל נוף השמורה של עשרות השנים האחרונות, והשטח עוצב מחדש כשקע ביצתי. במרכזו 

 . אגם )ללא תעלות ניקוז(, סביבו צומחת חישה סבוכה של קנה מצוי

דונם, וכוללת למעשה את כל  205-הרחבת השמורה משתרעת סביב השמורה, בשטח של כ

השטחים הלא מעובדים מצפון, ממזרח ומדרום לשמורה עד לגבול מסילות הרכבת והשטחים 

החקלאיים הסמוכים, באופן שיאפשר שחזור בתי הגידול של שולי הביצה. שטח זה כולל מספר 

ר הארכיאולוגי החשוב תל מלוט שבו קיים מצפור נוף. בעתיד חורשות אקליפטוסים ואת האת

 מתוכנן שביל מטיילים היקפי סביב השמורה, השונה מדרכי העפר הקיימות באזור כיום.

 

 www.mapa.co.il' מפה' אתר: מקור, גזר תל - 10איור 

 

 מועצה' אתר: מקור. גיבתון עינות שמורת - 9איור 

 'גזר אזורית
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 )סלעי אוליגוקן( שמורת מצליח

שמורת טבע מוכרזת , בשטח השמורה נמצאה בעבר מחצבה בה נחשפו סלעי קירטון מתקופת 

 האוליגוקן, בעבר נחשב מחשוף זה ליחיד מסוגו בארץ אך כיום ידועים מחשופים נוספים . 

כחלק נחפרה במקום בריכת חורף  2012-מ' וב 6בעומק  תנקברה המחצבה תחת פסול 1993-ב

, הבריכה טרם 2014נכון לאביב  משיקום השמורה שתשמש מקלט לחי וצומח אופייניים לאזור.

 אוכלסה במיני חי וצומח מקומיים, תהליך שעשוי להימשך מספר שנים

 )מערת איילון( מערת נשר

מ'  100 -מערכת מסועפת של מחילות, כ -, התגלתה בשטח המחצבות מערת איילון 2006בשנת 

מתחת לפני השטח המקוריים. מערכת קרסטית זו היא המערה השלישית באורכה בישראל, באורך 

מ'. המערה בנויה בשני מפלסים אופקיים  100*140מ', ומשתרעת בשטח של  2,700-כולל של כ

יות מגוונות הכוללות בין במערה יש תופעות גיאולוג עיקריים וביניהם ארובות קרסטיות אנכיות.

תופעות התגבשות מינרלים. אין במערה נטיפים בשל האופי  -היתר "אלמוגי מערות" ו"מחטי גבס" 

 החומצי של המים במקום.

 

עקב אופי האתר )הן בתחום מחצבה פעילה והן בעל ערכי טבע יחידים מסוגם בעולם כולו(, הוא 

 סגור למטיילים.

 

 .מצליח טבע שמורת - 12איור 

 http://www.inature.info :מקור

 גנים לאומיים בסמיכות למועצה

גבעות המכוסות ובו  דונם 1300-כממזרח לשטחי המועצה ממוקם גן לאומי מודיעין בשטח של 

  .ועשירות באתרים ארכיאולוגייםבתה 

מוצעות בעלות ערכים אקולוגיים קטנות מועצה ממוקמות שתי שמורות טבע שטחי הממערב ל

 בריכת רחובות ושיטה מלבינה ישרש. – םיונופיים ייחודי

: מקור. נשר מערת - 11איור 

http://www.inature.info 
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 יער וייעור  – 22תמ"א 

 ,בהם המותרות הפעולות ואת ,לייעור והמיועדים הקיימים היער שטחי את מגדירה זו תכנית

 כאזור היער שטח של ולשימושו לשמירתו ,לשיקומו ,לפיתוחו ,לקיומו הדרושות הפעולות :שעיקרן

 (.22מתוך תמ"א )ע הטב בחיק ותיירות נופש

 

בעיקר ניתן לראות כי ישנם מספר מוקדי יער קיימים המרוכזים  תחום השיפוט של המועצהב

רצף שטחי הייעור של מזרח הארץ מ . שטחים אלה מהווים חלקבחלקה הדרומי והדרום מזרחי

רוב היערות הינם יערות נטע אדם וחלקם יערות  ומבואות ירושלים.המלווה את מורדות השומרון 

 :1ובשילוב טיוטת תמ"א  22על בסיס תמ"א להלן שטחי היער בתחום ובקרבת המועצה  .טבעיים

 יער חולדה 

נמצא מזרחית לקיבוץ חולדה, משתרע על הוא גן לאומי המנוהל על ידי קק"ל , נקרא גם יער הרצל, 

 דונם, והוא היער הנטוע הראשון של קק"ל. 200-שטח של כ

בריכה עונתית המוקפת , , בריכת מים גדולהי הליכה, מצפה, מוזיאון קטןכולל חניונים, שביליער ה

  .לאומיים ומורשת היום בצמחייה סבוכה ואתרי הנצחה

 נחשון  -יערות גזר

במערב שפלת  זהו אזור של גבעות נמוכותמזרח המועצה. -בדרוםממוקמים  נחשון-יערות גזר

יהודה בעל נצפות גבוהה משטחי המועצה ומחוצה לה. חלק מהיערות סמוכים לתל גזר ומהווים 

 מרכיב מהמופע הנופי של התל.

 בשטח יערות אלו ראויים לציון היערות הבאים:

 נון מצפון ובקוע -יער של קק"ל המשתרע בין היישובים כרמי יוסף וכפר בן – המגינים יער

ולוגיים דוגמת בורות מים, ואתרים ארכיא ונחשון מדרום. במקום עצי אורן, חרוב, ברוש וזית

 מערות, קברים וגתות. בארות,

 שתי מדרום מזרח למושב משמר איילון נמצא יער קטן ובו  -)לח"י( יער משמר איילון

 אנדרטאות מרשימות, שרידי בוסתנים ותצפית למאגר איילון.

 יערות שעלבים

בסמוך לקיבוץ שעלבים וממזרח לאפיק נחל איילון. מכלול יערות זה הוא בעל חשיבות נופית בשל 

נחנך יער  2016-בסמיכותו לשמורת נוף המעוגנת בתמ"מ ותוואי שביל הישראל העובר ביניהן. 

 זור ונציגי קק"ל .קהילתי ע"י תושבי הא
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  3/ב34תמ"א  -נחלים וניקוז ג.  

מטרת התכנית היא הבטחת המשך קיומם ותפקודם של נחלים וסביבתם, הן לצורך שיקום, שימור 

ופיתוח ערכי נוף, אקולוגיה ותרבות והן כמוקדים לפעילויות נופש ופנאי, בד בבד עם הבטחת 

 ולצמצום נזקי סחף והצפות הנגרמים מנגר עיליתפקודם כעורקי ניקוז ופשטי הצפה להולכת מים 

 (.3ב/34מתוך תמ"א )

 

 1 א"ותמ 3/ב34 א"תמ: מקור. הצפה ופשטי נחלים, ניקוז מפת - 13איור 

 

נחל איילון ודרומית מערבית למועצה  -אורך גבולה המזרחי של המועצה עובר עורק ניקוז ראשיל

נחלים אלו מוגדרים נחל שורק שאף חודר מעט לשטחי המועצה.  -עובר עורק ניקוז ראשי נוסף 

 בתמ"א כנחלים לתכנון ויש להכין עבורם תכנית מקומית או מפורטת לאזור הנחל וסביבתו.

 מספר עורקי ניקוז משניים: נחלי גזר, נחל עקרון וערוץ נשר.בשטחי המועצה  עוברים בנוסף

עורקי ניקוז ראשיים ומשניים אלה כוללים רצועות מגן ורצועות השפעה משני צדי הגדות של כל 

 פשטי ההצפה של הנחלים.  1ערוץ. מעבר לרצועות אלו מוגדרים בתמ"א 

 



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]190] תכנית מתאר כוללנית

  3/21 תמ"מ -יעודי קרקע  .ד

התנאים התכנוניים בשטחי המועצה ואחת ממטרותיה היא שמירה על רצף של  תכנית היוצרת את

 שטחים פתוחים גדולים בכלל, ועל עתודות קרקע לעיבוד חקלאי בפרט.

 

 3/21 א"תמ :מקור. קרקע ייעודי מפת - 14איור 

" וביניהם נמצאים פתוחי שטח חקלאי/נוף כפרביעוד "מועצה מוגדרים ב השטחים הפתוחים רוב

המוגדר ביעוד "אזור נחל וסביבותיו" בגבולה המזרחי עוברת רצועת נחל איילון  שובי המועצה.יי

 ובו מצויים כיום מאגר איילון ומאגר תעוז. וכולל גם יעוד "שטח לאיגום החדרה וניצול מים עיליים"

 ". ממזרח לנחל ובסמוך ליערות שעלבים מוגדר שטח ביעוד "שמורת נוף

צאים שני מקבצים של שטחים מוגנים )שמורות טבע, גנים לאומים בדרום שטח המועצה נמ

 יער חולדה.סביבות וגזר בואכה תל גזר -יערות נחשון - ויערות(

שטח התחום בין תשתיות תחבורה  -נמצא "משולש התשתיות" בחלקה הצפוני של המועצה 

אזור פתוח ביעוד "אזור מתקנים הנדסיים ושטחים בנויים לשימושי תעסוקה, ארציות וביניהם 

 . "ושיקום כרייה חציבה



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]191] תכנית מתאר כוללנית

חוצה את שטחי המועצה ממערב למזרח. תהליכי  ,המוצע מוגדר כ"דרך נופית" 423תוואי כביש 

 התכנון של הכביש פסקו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שבילי אופניים בשטחי המועצה )תחום נישה שמהווה הזדמנות( - 15איור  



    

                                            

                                         

 

 

 

 ]192] תכנית מתאר כוללנית

 רשימת איורים

 

 178 ........................................................................................................................... שיפועים מפת - 1 איור

 179 ......................................................................................................................... ניקוז אגני מפת – 2 איור

 180 ......................................... הסביבה להגנת המשרד: מקור, פתוחים שטחים רגישות מפת - 3 איור

 181 ........................................................... .סביבה עיצוב איזנברג רם: מקור. הנוף יחידות מפת - 4 איור

 183 .......................................................... '.ב1 שינוי, 35 א"תמ: מקור. 2 גליון נוף מכלולי מפת - 5 איור

 lib.cet.ac.il .................................................................................... 184: מקור. בשרון רוחב חתך - 6 איור

 184 ......................................................... אדריכלים אהרונסון שלמה: מקור. לירושלים העלייה - 7 איור

 185 ...................................... 1 א"ותמ 22 א"תמ: מקור, וייעור יער ושטחי טבע שמורות מפת - 8 איור

 186 ........................................................ 'גזר וריתאז מועצה' אתר: מקור. גיבתון עינות שמורת - 9 איור

 www.mapa.co.il .................................................................... 186' מפה' אתר: מקור, גזר תל - 10 איור

 http://www.inature.info................................................................... 187: מקור. נשר מערת - 11 איור

 187 .............................................................................................................. .מצליח טבע שמורת - 12 איור

 189 ..................................... 1 א"ותמ 3/ב34 א"תמ: מקור. הצפה ופשטי נחלים, ניקוז מפת - 13 איור

 190 .................................................................................. 3/21 א"תמ:מקור. קרקע ייעודי מפת - 14 איור

 191 ................................... (הזדמנות שמהווה נישה תחום) המועצה בשטחי אופניים שבילי - 15 איור

 14.9.16192-מה סיור, השכנות ולמועצות המועצה לשטחי לדרום יוסף כרמי מכיוון מבט - 16 איור

 

 

 

 

 

 

 

 14.9.16-מבט מכיוון כרמי יוסף לדרום לשטחי המועצה ולמועצות השכנות, סיור מה - 16איור 

file:///M:/All-data/124%20-%20גזר/A%20-%20Docs/C%20-%20misc/דוח%20מצב%20קיים/18-03-14_מצב%20קיים.docx%23_Toc509833239
file:///M:/All-data/124%20-%20גזר/A%20-%20Docs/C%20-%20misc/דוח%20מצב%20קיים/18-03-14_מצב%20קיים.docx%23_Toc509833242
file:///M:/All-data/124%20-%20גזר/A%20-%20Docs/C%20-%20misc/דוח%20מצב%20קיים/18-03-14_מצב%20קיים.docx%23_Toc509833244
file:///M:/All-data/124%20-%20גזר/A%20-%20Docs/C%20-%20misc/דוח%20מצב%20קיים/18-03-14_מצב%20קיים.docx%23_Toc509833248
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 אקולוגיה – 8פרק 
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 אקולוגיה .8

 מערכות אקולוגיות 18.

מערכות אקולוגיות  שלוש בתחום המועצה מתקיימות .קמ"ר 12-כ גזרתחום המועצה האזורית 

 (8.1.2 איור) ארציות ראשיות

 .מזרחיחלק  – בתה וגריגה ים תיכונית באזורים הררים ,חורש. 1

 מרכזי.חלק  –ם אלוביאלים באקלים ים תיכוני . עמקי2

 חלק מערבי – וכורכר בשרון ובמישור החוף . קרקעות קלות3

את שטחם הכולל של היחידות האקולוגיות כאשר ייצוג  מציג 2016רותם וחוב'  מתוך 8.1.1 איור

 של הנו ערך הסף הרצוי. מן הטבלה עולה כי מידת ייצוגם 17%בערך  של תסטטוטורישל הגנה 

ים באקלים ים תיכוני המוגנים נמוך באופן לושטחי העמקים האלוביא הקרקעות הקלותשטחי 

 ניכר מערך זה.
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 : מידת הייצוג הסטטוטורי של בתי גידול טבעיים8.1.1איור 
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 ארציות: חלוקה ליחידות 8.1.2איור 

 

 : מידת הייצוג הסטטוטורי של בתי גידול טבעיים8.1.1איור 
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 מצב השתמרותן של המערכות האקולוגיות 8.2

 טגוריות שימוש עיקריות:שטחי המועצה חולקו לשלוש ק

 שמורות טבע, שטחים טבעיים, יערות, פארקים, אזורי קציר נגר –. פתוח 1

 גידולים עונתיים, מטעים, חממות –. חקלאות 2

 ישובים מוסדרים ולא מוסדרים, אזורי תעשייה, בסיסים ותשתיות. –. בנוי 3

מועצה אינם מבונים התפלגות השימוש בכלל שטח המועצה מצביעה על כך שמרבית שטחי ה

(.  כאשר נבחן היקף 8.2.1)איור  ( 67%עיבוד החקלאי משתרע על מרבית השטחים )והחקלאות וה

מהווה השטח  יחידה הים תיכוניתהשטח הפתוח בכל יחידה אקולוגית ארצית עולה כי בשטחי ה

 8% -מכלל השטח בעוד ביחידת העמקים האלביואלים מהווה השטח הפתוח כ 32% -הפתוח כ

 .(8.2.2)איור  4% –ובשטחי הקרקעות הקלות כ  מכלל שטח היחידה

 

 

 : אחוז התפלגות שימושי הקרקע8.2.1איור 
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 : היקף השטח הפתוח והשטח החקלאי במערכות האקולוגיות הארציות 8.2.2איור 

 

 תאור מאפייני היחידות האקולוגיות 38.

 8.3.1 איור

 עמקים אלוביאלים 8.3.1

תבצעת מרבית הפעילות החקלאית בתחום המועצה. פעילות זו כוללת גידולי בתחום העמקים מ

שדה עונתיים, מטעים וכרמים, חממות ובתי רשת. בשטחי בור בהם הופסק העיבוד ניתן לראות 

התחדשות של צומח עשבוני המתאפיין בשיעור גבוהה של מינים רודראלים וסגטאלים. בתי גידול 

ערוצי הנחלים אשר הנם לרב מוסדרים ברמות שונות, שטחי  לחים בתחום העמקים כוללים את

הצפה היוצרים בריכות עונתיות ומאגרים לאיגום מים. בתי גידול אלו מהווים בסיס להתפתחות 

 של מערכת אקולוגית ואזורי פעילות לבעלי חיים.

 

 שטחים חקלאיים

חברת הצומח הנה חברה  בי לאורך כל עונות השנה על קרקעות גרומוסול.ישטחים בעיבוד אינטנס

 רחוח עקוד. בשולי החלקות ניתן למצוא רצועות של צמחיית ב –סגטרלית של ינבוט השדה 

הכוללת מינים כגון: חרדל השדה, ארכובית שבטבטית, עולש מצוי, קורטום דק, אמיך קוצני, שומר 

 ., שלמון יפואי ומיני ירבוז וכף אווזפשוט, גדילן מצוי
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 ם מעובדים: שטחי8.3.1תמונה 

 

 שטחי בור

שטחי הבור משולבים באופן כתמי בין השטחים החקלאיים. מאפייני הצומח בשטחים תלויים 

חלק משטחי  –במספר גורמים: משך הזמן שחלף ממועד הפסקת העיבוד, רמת ההפרות בשטח 

 הבור משמשים כאתרים פסולת חקלאית ובחלקם ניכרת פגיעה בקרקע.

כתמים קטנים ורצועות בין שדות חקלאיים בהם לא מתבצעת  בתחום התכנית קיימים מספר

פעילות חקלאית באופן תדיר. בשטחים אלו ניתן לראות התפתחות של מיני צומח מקומיים 

לחומרי ריסוס והדברה  המתאפיינת בשליטת מיני חלוץ בשטחים משובשים וכאלו בעלי עמידות

ים: ינבוט השדה, חוח עקוד, גדילן מצוי, מינים נפוצ המגיעים מן השטחים החקלאיים הסמוכים .

מרור הגינות, אזנב מצוי, ציפורני חתול מצויות, חרדל לבן, לפתית מצויה, קורטום דק,  סביון אביבי,

 דבקה זיפנית.  פטל קדוש, קנה מצוי,

במקומות אליהם מתנקזים מים נפוצים חומעה מסולסלות, ארכובית שבטבטית ומיני הירבוז וכף 

  האווז.
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 : שטחי בור8.3.2תמונה 

 

 בתה

בתה עשבונית מופיעה בבתי גידול טבעיים בהם לא בוצעה פעילות חקלאית מזה זמן רב ורמת 

ב מתפתח בית גידול זה על תילים ארכיאולוגים. הצמחייה הנפוצה הנה בתה וההפרות נמוכה. לר

 .עשבונית בשליטת דגניים

 

 תל מלוט

אולוגי המהווה חלק משמורת עינות גבתון. על התל צמחיית בתה עשבונית בשליטת זקנן תל ארכי

נשרן מכחיל. במקום גדל הצמח האדום חוחן קרדני וקיימים ריכוזים גדולים של חצב מצוי.  –שעיר 

 מינים מלווים: חומעה יפה, אמיך קוצני, ינבוט השדה, קיפודן מצוי. מינים פולשים: לנטנה ססגונית.
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 תל נענע 

תל ארכיאולוגי הכולל שטחים בהם קיימת התחדשות של הצומח הטבעי היוצרת תכסית של בתה 

זקנן שעיר. מלווים נוספים: מתנן שעיר,  –חברת הצומח השלטת הנה עכנאי שרוע  .עשבונית

קורטום דק, אספרג ארך עלים, צמרנית הסלעים ,שיבולת שועל נפוצה ודגניים נוספים. בשטח נצפו 

ם מיני גיאופיטים כגון: חצב מצוי, סחלב קדוש, שום גבוה ולוף א"י. שטח נוסף מצוי בחלקו ג

מינים שולטים הנם שלמון יפואי חוח עקוד, גדילן מצוי וברקן סורי. מינים  .הצפוני של תל נענע

 .על, זקנן שעירונוספים: חרדל לבן, שומר פשוט, שיבולת ש

 הבאים: אשל הפרקים, שיזף מצוי, תות ותאנה.בשטח פזורים מספר עצים מן המינים  

 

 גופי מים

 נחלים

נמצא בתחום אגן הניקוז של נחל איילון וחלקה הדרומי בתחום אגן  המועצהחלקה הצפוני של 

נחלי המשנה בחלק הצפוני הנם: גזר, עזריה, נשר וענבה. בחלק הדרומי:  הניקוז של נחל שורק.

  עקרון, שחם, חולדה והשלושה.

חוצים שטחים חקלאיים ושטחים מובנים וסובלים בחלקם מרמת  הנחלים בתחום התכניתתוואי 

ני. חתך הנחלים צר לרב והפרות גבוהה בשל השלכת פסולת חקלאית, עירום עפר והזרמת נגר עיר

ברוחב של מספר מטרים ולא ניתן להבחין ברצועות חיגור הצומח המאפיינות נחלים טבעיים . 

ם כוללת שילוב של מינים סגטאלים ורודראלים לצד מינים מקומיים הצמחייה לאורך הנחלי

 היוצרים כיסוי עשבוני צפוף.

 להלן תיאור מאפייני הנחלים בתחום התכנית:

מ' חוצה שטחי צמחיית בור. לאורך ציר הנחל שולט שיח  5 –ערוץ הנחל שרוחבו כ  :נחל ענבה

ט שומר פשוט. מינים נפוצים: טיון דביק, אברהם מצוי אותו מלווה עבקנה שכיח. בשטחי הבור שול

ברקן סורי, נשרן צפוף, מרווה משולשת, חרדל לבן, שיזף מצוי, אזדרכת, שיטת עלי ערבה )פולש(, 

 אמיתה קייצית, ארכובית שבטבטית, סירה קוצנית, עכנאי שרוע, עולש מצוי, שלמון יפואי.

ים מלווים חמציץ נטוי, גדילן מצוי, שיח אברהם מצוי. מינ –יחידת צומח שומר פשוט נחל גזר: 

חרדל לבן, ינבוט השדה, נירית הקמה, שלמון  ,קיפודן מצוי, ארכובית שבטבטית, אקליפטוס המקור

. מינים פולשים שיטה יפואי, חומעה מסולסלת, קורטום דק, מעוג כרתי, חסת המצפן ואזוב מצוי

 כחלחלה.

פון בחלקו המזרחי עבר הסדרה. צומח שולט הנחל עובר בצמוד לתחנת כח גזר מצנחל איילון : 

ארכובית שבטבטית. מינים מלווים: טיון דביק, גדילן מצוי, ברקן סורי, שלמון יפואי,  –שומר פשוט 
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 שיח אברהם מצוי, עולש מצוי, לכיד נחלים. מינים פולשים: שיטה כחלחלה, קיקיון מצוי.

  ים חקלאיים.ערוצים צרים בתחום שטח נחלים עקרון, חולדה והשלושה:

ושומר פשוט מינים מלווים: ינבוט השדה, סביון אביבי,  טיון דביק –יחידת צומח של קנה מצוי 

 יבלית מצויה, גרגר הנחלים.

 

 

 ערוץ נחל גזר 3.38.תמונה 
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 בריכות עונתיות

 עינות גיבתון

סגורה כבר מספר  בית גידול של שטחי ביצה הכולל נישות אקולוגיות לחות. השמורה ,שמורת טבע

ן הפולש שיטה כחלחלה שהשתלט על שטחים נרחבים בשמורה. בשמורה ישנים לצורך טיפול במ

מינים אדומים )דוחנן קיפח, כריך שעיר, געדת  5מגוון ביולוגי עשיר של צמחיה לחה הכוללת 

סמר חד.  – הביצות, גלדן מוארך, זון פרסי( ומינים נדירים נוספים. יחידת הצומח היא של קנה מצוי

מינים נוספים: סוף מצוי, אשל, מלוח קיפח, מולח מפושק, גרגר הנחלים, אגמון ימי, עבדקן מצוי, 

 ערברבה שעירה, שנית מתפתלת, פרעושית ערבית, חנק מחודד, חומעה יפה, ערבז דק פרחים ועוד.

 

 : עינות גיבתון8.3.4תמונה 

 

 שטחי הצפה

מנקזים אליהם מים כתוצאה מחפירה או פעולות סכירה כדוגמת סכר נחל איילון. שטחים ה

צמחייה עשבונית בשליטת מיני באשה: טיון דביר, שומר פשוט, קנה מצוי, חרדל השדה, ארכובית 

 שבטבטית.
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 מאגרי מים

א חולדה, נען ונשר. המאגרים מטופלים ומתוחזקים ול –מאגרי מים מלאכותיים  3בתחום התכנית 

 .מתפתחת מערכת אקולוגית עשירה ומורכבת. עיקר חשיבותם לעופות מים )ראו פרק בע"ח(

 

 יערות

ב מדובר בחורשות ובתחום השטחים האלוביאלים נטועים יערות בכתמים מצומצמים יחסית. לר

בשילוב עצי ברוש ואורן. בחלקה המזרחי של התכנית בשל הבדלים בתשתית  אקליפטוס צפופות

ים יערות נטע אדם של אורן וברוש בהם משולבים מיני בר מקומיים: אלון תולע, אלון הקרקע מופיע

שיזף מצוי.  –מצוי, אלה א"י, חרוב מצוי. באזור בית העלמין קיים יער פתוח בשליטת חרוב מצוי 

 הצומח בתת היער תלוי בצפיפות העצים. 

 

ל בשילוב מיני בר כגון: נשרן עשבוני חובב צ ים של אקליפטוס מתפתחת שכבת צומחביערות צפופ

 צפוף, חמציץ נטוי. 

ביערות אורן מופיעים שיחיית צל כדוגמת: אלת המסטיק, אשחר א"י, אספרג החורש, נשרן צפוף 

 וצלץ קוצני. 

 ביערות פתוחים צפיפות העצים נמוכה וביניהם מתפתחות בתות עשבוניות ובתות בני שיח.

 

 אקליפטוס ת: חורש8.3.5תמונה 
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 קרקעות קלות 8.3.2

מרבית השטחים בתחום המועצה הנם שטחים חקלאיים. כלל השטחים עובדו בעבר ולא ניתן 

למצוא טיפוסי צומח של בתה וגריגה המאפיינים קרקעות קלות. בשטחי הבור שולטים מיני 

המעזבות כדוגמת: חרצית עטורה, חלמית מצויה, ארכובית שבטבטית וקורטום דק. בחורשות 

קליפטוס וחרוב מופיעים מיני שיחים כגון: קידה שעירה, אספרג החורש ושרביטן. נטועות של א

ברחבי השטח פזורים עצי בר מוגנים כגון: פיקוס השיקמה ושיזף מצוי כמו כן קיים ריכוז קטן של 

 עצי שיטה מלבינה הנחשב מין אדום בסיכון.

עשבונית מצויים על  שטחים בהם קיימת התחדשות של הצומח הטבעי היוצרת תכסית של בתה

גבי קרקעות חמרה בחלקה המערבי של התכנית. שטח איכותי המייצג את בית הגידול האופייני 

זקנן שעיר.  –מצוי בשטחים מדרום מזרח לקיבוץ נען. חברת הצומח השלטת הנה עכנאי שרוע 

ועל נפוצה מלווים נוספים: מתנן שעיר, קורטום דק, אספרג ארך עלים, צמרנית הסלעים ,שיבולת ש

ודגניים נוספים. בשטח נצפו גם מיני גיאופיטים כגון: חצב מצוי, סחלב קדוש, שום גבוה ולוף א"י. 

מינים שולטים הנם שלמון יפואי חוח עקוד, גדילן  .שטח נוסף מצוי בחלקו הצפוני של תל נענע

ר בשטח פזורים מצוי וברקן סורי. מינים נוספים: חרדל לבן, שומר פשוט, שיבולת שעל, זקנן שעי

 מספר עצים מן המינים הבאים: אשל הפרקים, שיזף מצוי, תות ותאנה.

 

 : צמחיית חמר8.3.6תמונה 
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 ים תיכונית בתה וגריגהיער  8.3.3

על קרקעות רנדזינה המתפתחות על  בתי גידול אלו מופיעים בחלקה הדרום מזרחי של המועצה

ם מופיעות בתות של בני שיח בשליטת סירה תשתית סלע. בבתי גידול טבעיים ללא התערבות אד

קוצנית. בתי גידול אחרים כוללים שטחים בהם בוצעו פעולות ייעור בהיקפים משתנים למן יערות 

 אורן צפופים ועד יערות פארק פתוחים של רחבי עלים.

 

 בתות בני שיח

ת הקרקע שטחי בתה שנותרו באופן כתמי ומשולבים במרחב של יערות ושטחים חקלאיים. תשתי

ואיכותי. צמחים שולטים: סירה  סלעית ובלתי מופרת. בבית גידול זה קיים מגוון מינים גבוה

קוצנית, מרווה ריחנית, אזוב מצוי. מינים נפוצים: אשחר א"י, קורנית מקורקפת, כלנית מצויה, 

ת זקניים כפולי שיבולת, כתנה עבת שורש, סחלב פרפרני, מרווה דגולה, צהרון מצוי, צמרני

 הסלעים.

 

 : בתת בני שיח8.3.7תמונה 
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 יער נטע אדם

יערות בוגרים של אורן ירושלים, אורן קפריסאי וברוש. בתחום היער משולבים עצי בר: חרוב מצוי, 

ושטחים נטועים: זית, שקד מצוי. מגוון הצומח בתת היער תלוי בצפיפות  שיזף מצוי, אלון התולע

ב ממינים בעלי יכולת צימוח בתנאי תאורה חלקיים, הנטיעות. הצומח בתת היער מורכב לר

בקרחות יער גדולות מופיעה צמחיית הבתה האופיינית. מינים שולטים בתת היער: אשחר א"י, 

אספרג החורש, אלה א"י, שבטן לבן, רקפת מצויה. מינים נפוצים: לופית מצויה, סירה קוצנית, כלך 

 .ול, צלף קוצני מצוי, אזנב מצוי, כתמה עבת שורש, פרסיון גד

 

 : יער אורן וברוש8.3.8תמונה 

 

 יער פתוח

יער של רחבי עלים בשליטת חרוב מצוי, שיזף מצוי, שקד מצוי וזית. הנטיעות נעשות במרווחים 

, . מינים שולטים: שיבולת שועל נפוצהגדולים המאפשרים התפתחות בתה עשבונית בתת היער

מינים נפוצים: חצב מצוי, כלנית מצויה, שפרירה שעורת התבור, חרדל השדה, חלמית מצויה. 

 קשקשנית, אמיתה מקייצת, מרווה ריחנית, מרקולית מצויה.
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חרוב מצוי : יער פתוח בשליטת8.3.9תמונה 
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: בתי גידול ותכסית8.3.1 איור
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 צומח ייחודי  48.

ם מינים אדומים, ( הכוללי54ייחודיים )בבתי הגידול בתחום המועצה קיים עושר של מיני צמחים 

   : להלן פירוט מיני צומח המוגדר כאדום או נדיר. נדירים, אנדמים ומוגנים

 .1999נדירות לפי פרגמן וחוב' 

 

  :: רשימת מינים נדירים ואדומים מן האזור8.4.1טבלה 

בית גידול  סטאטוס שם המין בית גידול עיקרי סטאטוס שם המין

 עיקרי

 אדום אזוביון דגול

עות גריגת קרק

 בתה אנדמי דרדר הקורים קלות

 בתה אנדמי בן חיטה שרוני לח אדום גילדן מוארך

 בתה אנדמי גרגרנית בירותית קרקעות קלות אדום גלונית פלשתית

 בתה אנדמי דבקת יהודה לח אדום געדת הביצות

 בתה אנדמי חורשף מצוייץ לח אדום דוחנן קיפח

 בתה דמיאנ מצילות החוף בתה אדום היפוכריס קרח

 בתה אנדמי מרוות ירושלים לח אדום וליסנריה סלולה

ורבורגינת 

 בתה אנדמי ניסנית שיכנית לח אדום פקטורובסקי

 בתה אנדמי עכנאי יהודה לח אדום זון פרסי

 בתה אנדמי פעמונית י"ם בתה אדום חוחן קרדני

 בתה אנדמי צפרנית א"י בתה אדום כף עוף מנוצה

 בתה אנדמי קחוון הגליל לח אדום כריך שעיר

 בתה אנדמי קחוון החוף לח אדום לשישית מקומטת

 בתה אנדמי קחוןן א"י לח אדום עטיינית מגובבת

 בתה אנדמי שלשון החוף בתה אדום פקעון הכלך

 בתה אנדמי שערור שעיר יער פתוח אדום שיטה מלבינה

 בתה אנדמי תורמוס א"י לח אדום שרוכנית החוף

 בתה אנדמי תלתן א"י בתה אדום תורמוס צהוב

 יער מוגן אורן ירושלים בתה אדום סומקן ענקי
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בית גידול  סטאטוס שם המין בית גידול עיקרי סטאטוס שם המין

 עיקרי

 יער מוגן אורן קפריסאי בתה אדום צורית א"י

 בתה מוגן אזוב מצוי בתה אדום שום הגלגל

ארבע כנפות 

 חורש מוגן אלה א"י בתה נדיר צהובות

 חורש מוגן אלון התולע בתה נדיר בקיה עדינה

 חורש מוגן אלון מצוי בתה נדיר סחלב קדוש

 לח נדיר סמר מרצעני

אקליפטוס 

 יער מוגן המקור

 לח נדיר עדן חד שנתי

אקליפטוס 

 יער מוגן מסמרי

 לח מוגן אשל הפרקים לח נדיר ערבז דק פרחים

 יער מוגן ברוש אריזוני בתה נדיר שום תל אביב

 יער מוגן ברוש מצוי בתה נדיר תלתן פלשתי

 יער פתוח מוגן זית אירופי בתה רנדי בן חילף שעיר

 בתה מוגן חצב מצוי חורש נדיר דבקה משולשת

 יער פתוח מוגן חרוב מצוי בתה נדיר זמזומית ארוכה

 בתה מוגן כלנית מצויה בתה נדיר חד שפה תמים

 בתה מוגן לוף א"י בתה נדיר לוטוס צר עלים

 בתה מוגן מרווה משולשת בתה נדיר מרווה מנוצה

 מוגן פיקוס השיקמה לח נדיר ביצותערידת ה

קרקעות 

 קלות

 בתה מוגן צתרה ורודה בתה נדיר פשתנית יפו

 בתה מוגן קורית מקרקפת בתה נדיר צללית ים תיכונית

 יער מוגן רקפת מצויה לח נדיר קרסילת השלולית

 בתה מוגן שום גבוה בתה נדיר רכפה גדולה

 פתוח יער מוגן שיזף מצוי בתה נדיר שלמון סורי

 יער פתוח מוגן שקד מצוי בתה נדיר תורמוס שעיר
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בית גידול  סטאטוס שם המין בית גידול עיקרי סטאטוס שם המין

 עיקרי

 יער פתוח מוגן תאנה לח נכחד מרסיליה זוחלת

 יער פתוח מוגן תות      

 בתה מוגן אירוס א"י      

      

דם המכבים 

 בתה מוגן האדום

 לח מוגן כף צפרדע דגנית      

 בתה מוגן מרווה ריחנית      

 בתה מוגן נורית אסיה      

 לח מוגן נרקיס מצוי      

 בתה מוגן עדעד כחול      

 בתה מוגן עזרר קוצני      

 בתה מוגן עכובית הגלגל      

 בתה מוגן צבעוני ההרים      

 בתה מוגן תורמוס צר עלים      

 בתה מוגן סחלב פרפרני      

 בתה מוגן צהרון מצוי      
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 בעלי חיים   58.

חיים מתרכזת בשטחים טבעיים גדולים יחסית בעלי רצף וקישוריות לשטחים הר פעילות בעלי עיק

 מוקדים בעלי חשיבות עבור מיני חוליתנים: שלושהפתוחים במרחב. בתחום התכנית ניתן לציין 

בית גידול למגוון עופות ויונקים . חלקה הדרום מזרחי של המועצה. שטחי הבתה והיערות לכיוון 1

 : צבי ישראלי, צבוע מפספס, דורבן.כדוגמת

. עיינות גיבתון המהווים בית גידול לח בו קיימת אוכלוסייה של דו חיים מהמין טריטון פסים 2

הנמצא בסכנת הכחדה. השמורה מהווה גם אזור ופעילות למגוון גדול של בעלי כנף ומתבצע בה 

 26תועדו  2014ועד לחורף  2013ץ ניטור תקופתי של מצאי העופות. בסקר שבוצע ע"י רון הרן מקי

בשמורה נצפה בעבר צולל  מינים בעלי תחום פעילות רחב יותר. 13מינים הניזונים בשמורה ועוד 

 ביצות המצוי בסכנת הכחדה חמורה.

אתרי משיכה לבעלי כנף. נתונים מפורטים קיימים עבור מט"ש  –מאגר מט"ש איילון ומאגר נען  .3

מיני עופות  37ערכו ע"י רשות הטבע והגנים נצפו באתר נים שאיילון בלבד . על פי סקר

יה של יהמתקבצים באלפיהם בעונת החורף. מבין המינים הייחודים נמצאת במקום אוכלוס

מין בסכנת הכחדה עולמית החולף מעל ישראל. מינים ייחודיים נוספים: עיט שמש,  ,צחראש לבן

 זרון סוף ומיני צולל שונים.

בקבוצות בעלי החיים השונות מצביעות על אחידות בכל שטחי המועצה עבור  התפלגות התצפיות

יונקים וציפורים בעוד עיקר התצפיות בזוחלים ובדו חיים מתרכזות בבתי גידול לחים )עינות גבתון( 

 ובחלקה הדרום מזרחי של המועצה )מרחב כרמי יוסף(

ועה ומעבר בשולי החלקות השטחים החקלאיים וערוצי הנחלים משמשים את בעלי החיים לתנ

ניתן למצוא זוחלים ויונקים קטנים כגון: נברן שדות, חומט גמד,  .המעובדות ובמטעי עצים לסוגיהם

 :מצא במרחב התכניתיקיפוד מצוי וארנבת מצויה. להלן פירוט מיני בעלי החיים הצפויים לה

 

 : תצפיות בבעלי חיים במרחב התכנית8.5.1טבלה 

 )רשימה חלקית( עופות ייםזוחלים ודו ח יונקים

 סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין סטאטוס שם המין

 לא בסיכון עורב אפור לא בסיכון חרדון מצוי לא בסיכון שועל מצוי

 לא בסיכון תור צוארון לא בסיכון צפע מצוי לא בסיכון דרבן

 לא בסיכון בולבול לא בסיכון חומט גמד לא בסיכון חולד

 לא בסיכון תפר לא בסיכון זעמן שחור יכוןלא בס עכבר הבית

 לא בסיכון פשוש לא בסיכון זיקית לא בסיכון נברן שדות
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חולדה 

 מצויה

נחושית  לא בסיכון

 עינונית

 לא בסיכון בז מצוי לא בסיכון

 בסיכון נמוך תור מצוי לא בסיכון צפע לא בסיכון תן זהוב

חומט מנומר  לא בסיכון קיפוד מצוי

 צפוני

 לא בסיכון נץ מצוי כוןלא בסי

עתידו  צבי ישראלי

 בסכנה

 בסיכון נמוך בז עצים לא בסיכון צב ביצות

 נכחד כמקנן זרון סוף בסיכון נמוך נחש מים לא בסיכון גירית מצויה

בסכנת  טריטון פסים לא בסיכון נמייה

הכחדה 

 חמורה

 בסיכון נמוך עקב חורף

ארנבת 

 מצויה

קרפדה  לא בסיכון

 ירוקה

 עתידו

 בסכנה

 בסיכון נמוך כרוון

עתידו  קרקל

 בסכנה

צפרדע 

 נחלים

 בסיכון נמוך חוגלה לא בסיכון

סנונית  לא בסיכון זעמן זיתני לא בסיכון דלק

 רפתות

 לא בסיכון

סנונית  לא בסיכון עינחש לא בסיכון מריון מצוי

 מערות

 לא בסיכון

מניפנית  לא בסיכון חזיר בר

 מצויה

 לא בסיכון כוכית גדות לא בסיכון

עתידו  סמור

 בסכנה

שממית 

 עצים

 לא בסיכון סיס חומות לא בסיכון

שממית  לא בסיכון נוטריה

 בתים

  קורמורן גדול לא בסיכון

אילנית   

 מצויה

עתידו 

 בסכנה

ברווז צהוב 

 מצח

 

חפרית   

 מצויה

בסכנת 

הכחדה 

 חמורה

 בסיכון נמוך ברכייה
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 לא בסיכון שרשיר    

 סיכון נמוךב טבלן גמדי    

 לא בסיכון לבנית קטנה    

 לא בסיכון סיקסק    

 לא בסיכון מגלן חום    

אנפה     

 ארגמנית

 בסיכון נמוך

 לא בסיכון אנפית בקר    

 בסיכון נמוך אנפית סוף    

 לא בסיכון אנפית לילה    

אנפית     

 גמדית

 בסיכון נמוך

 לא בסיכון רלית    

ברודית     

 גדולה

 

 לא בסיכון סופית    

 בסיכון נמוך אגמיה    

עתידו  תמירון    

 בסכנה

שדמית     

 אדומת כנף

 

חרטומית     

 ביצות

 

חרטומית     

 גמדית

 

ביצנית     

 שחורת כנף

 

  שלדגון    

שלדג לבן     

 חזה

 בסיכון נמוך
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 לא בסיכון פרפור עקוד    

בסכנת  צולל ביצות     

הכחדה 

 רהחמו

 בסיכון נמוך תנשמת    

 

 

 מסדרונות אקולוגים 68.

 : מסדרונות ארציים8.6.1

 :(8.6.1)איור  בתחום המועצה עוברים שני מסדרונות עיקריים

. מסדרון מצפון לדרום לאורך חלקה המזרחי של המועצה. מסדרון המשכי לציר הגבעות העובר 1

 שומרון ויהודה.לאורך מזרח מישור החוף ומהווה את שיפולי גבעות 

. מסדרון ממזרח למערב העובר בחלקה הדרומי של המועצה לאורך נחל שורק ומקשר את אזור 2

 ההר עם מישור החוף.

בתי הגידול הטבעיים שמורות טבע ושטחי יער מהווים את ליבת המסדרונות הארציים אליהם 

 נוספים ערוצי נחלים ושטחים פתוחים אחרים. 

התנועה בין אזורי המחייה של  נוניים המנצלים תאי שטח גדולים יחסיתעבור יונקים גדולים ובי

האוכלוסיות השונות מתבצעת לאורך מגוון בתי גידול ובכלל זה חציית שטחים מופרים וחקלאיים. 

עבור מכרסמים וזוחלים התנועה לאורך המסדרונות הנה ברמת האוכלוסייה ולא ברמת הפרט. 

מסדרונות ו"אבני מדרך" המאפשרים  צומח במישורים מהווים וכתמי מקווי מיםערוצי הנחלים, 

קיום של אוכלוסיות מקומיות כמו גם קישור וחיבור בין אוכלוסיות שונות, כל זאת בהתאם לרמת 

 הרצף ואיכות המערכות האקולוגיות. 

ם כל קיטוע של בתי הגידול עלול ליצור נתק בין אוכלוסיות ולהוביל להכחדתן. אוכלוסיות היונקי

והזוחלים רגישות במיוחד לקיטוע של צירי המעבר לעומתן אוכלוסיות בעלי הכנף למיניהם וחסרי 

 החוליות האקווטים רגישות פחות משום יכולתן לדלג מאתר אחד למשנהו. 

מהווה תחום המועצה חלק מציר הנדידה העובר במרכז הארץ חוצה את צפון הנגב וממשיך  כמו כן

 .(8.6.2איור ) לצפון סיני
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 : מסדרונות אקולוגים8.6.1איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : צירי נדידה עיקריים )מתוך אתר ציפורים ללא גבולות(8.6.2איור 
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 . קיטוע, חסמים וצווארי בקבוק8.6.2

 

השפעת הפיתוח על תפקוד המסדרון האקולוגי באה לידי ביטוי במספר אופנים ובעוצמות משתנות 

ופי הפיתוח. תשתיות לינאריות על פני השטח כגון כבישים התלויות ברוחבו של המסדרון ובא

די התשתית. יומסילות ברזל יוצרות קיטוע של המסדרון המקשה על תנועת בעלי החיים משני צ

הרחבת ישובים, בינוי והקמת מתקנים גדולים יוצרים חסמים אשר מצריכים את בעלי החיים 

י צר במיוחד וכלוא בין תשתיות ופיתוח למצוא דרכי מעקף. במקומות בהם המסדרון האקולוג

 קיימים נוצר צוואר בקבוק אשר פיתוח בתחומו יגרום לחסימה משמעותית של ציר התנועה. 

בחלקם קיימות  (,8.6.1בתחום המועצה ניתן לזהות מספר אזורים רגישים מבחינה זו )איור 

 תשתיות כבר בהווה ובחלקם יתכנו בעתיד:

 . ציר נחל איילון1

 נחל גזר . ציר2

 . ציר נחל שחם3

 . ציר נחל ענבה4

 

 

 ערכיות בתי הגידול  78.

 ערכיות 8.7.1

 :(8.7.1 איור) הערכת ערכיות השטחים בוצעה על בסיס דרוג של ארבע רמות ערכיות

   שטחים טבעיים, שטחי יער, שמורות טבע, ערוצי נחלים. –. גבוהה מאוד1

צירי הנחלים הנם בהגדרה בעלי ערכיות  .ולוגישטחים פתוחים בתחום מסדרון אק –. גבוהה 2

 גבוהה בשל תפקודם כצירים אקולוגים 

 שטחים חקלאיים –. בינונית 3

 שטחים מבונים -נמוכה . 4

 

 מוקדים בעלי חשיבות אקולוגית 8.7.2

להם קיימת חשיבות רבה הן מבחינה ( 8.7.1 איור)בתחום המועצה קיימים מוקדים של ערכי טבע 

ן מבחינות חינוך, לימוד, תיירות ונופש. במוקדים אלו ניתן למצוא תופעות אקולוגיות אקולוגית וה

חשובות ומעניינות כגון: אתרי פריחה, מוקדי מינים אדומים ונדירים, אזורי מחיה למיני חי נדירים 
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 וכד'. הרשימה המוצגת הנה רשימה חלקית וכוללת את האתרים העיקריים:

 ע: מוקדי ערכי טב8.7.2טבלה 

 מאפיינים מרכזיים סוג מס'

 צומח חמרה וכורכר בוטני 1

 ריכוז שיטה מלבינה בוטני 2

 ריכוז שיטה מלבינה בוטני 3

 צומח חמרה וכורכר בוטני 4

 צומח חמרה וכורכר בוטני 5

 ריכוז שיטה מלבינה בוטני 6

 צומח חמרה וכורכר בוטני 7

 תל נענע צמחיית בתות בוטני 8

 יחודיצומח י בוטני 9

 עינות גבתון בית גידול לח אקולוגי 10

 ריכוז פריחת רקפות בוטני 11

 צמחיית בתה בוטני 12

 פעילות צבי ישראלי זואולוגי 13

 עופות מים זואולוגי 14

 עופות מים זואולוגי 15

 עופות מים זואולוגי 16

 תל גזר צמחיית בתה ומינים ייחודיים בוטני 17

 וכורכרצומח חמרה  בוטני 18

 צומח לח ודוחיים –עין ורד  לח 19

 עינות נענע צומח לח לח 20
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 : ערכיות אקולוגית8.7.1 איור
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 המשרד להגנת הסביבה – רגישות השטחים הפתוחים 8.7.3

קרקעות בתחום  ם החקלאיםשטחיהת הרגישות של המשרד להגנת הסביבה מוגדרים פי מפעל 

אזורים של  . ו בתחום קרקעות קלות כבעלי רגישות גבוההואיל כבעלי רגישות בינונית כבדות

שטחי הבתות והיערות באזור ה וכורכר מוגדרים כבעלי רגישות גבוהה ביותר כמו גם רקרקעות חמ

 (8.7.3 איורמוגדרים כבעלי רגישות גבוהה ביותר )ה הדרום מזרחי

 

 

 

 המשרד להגנת הסביבה –: רגישות השטחים הפתוחים 8.7.3 איור
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 קונפליקטים 8.8

 ישובים

הצורך בהרחבת ישובים קיימים ופיתוח צמוד דופן מהווה איום על שטחים טבעיים הצמודים 

ההשפעה באה לידי ביטי בצמצום בתי גידול איכותיים, וצמצום רוחבם של  .לישובים הקיימים

ים והפצת מינ רעש, ימות השפעות שוליים של תאורהיהמסדרונות האקולוגים. נוסף על כך ק

 המגדילות את תחום השפעת הישובים על בעלי חיים ומערכות אקולוגיות.  פולשים

לצד הישובים המוסדרים ניתן למצוא נקודות ישוב בלתי מוסדרות היוצרות אף הן פגיעה 

משמעותית בבתי הגידול. אופיין הספורדי של ישובים אלו מגדיל את טווח ההשפעה ויוצר חסמים 

פורצים דרכים לא מוסדרות בשטח  ישובים אלוות האקולוגיים. והפרעות בתחום המסדרונ

  הפוגעות בתשתית הקרקע ובבעלי החיים המקומיים.

 ומיקום המסדרונות האקולוגים הארציים:  מיקום הישובים נבחן ביחס לערכיות השטחים

 

 : ישובים ביחס להיבטים אקולוגים8.8.1טבלה 

אזורים רגישים בגבול  ישוב

 הישוב

 סדרון אקולוגימרחק ממ

 סביב מצפון ומערב שעלבים

 –ובמרחק של כ  מצפון לישוב כפר בן נון

 מ' בהיקף 200

 סביב

בצמוד מדרום מזרח ודרום  משמר איילון

 מערב

 סביב

 צפון ודרום בצמוד - כפר שמואל

 צמוד ממזרח - בית חשמונאי

 דרום מזרחמ 'מ 200 –כ  - עזריה

 - - יד רמב"ם

 מ' ממזרח 150 –כ  - בית עוזיאל

 סביב סביב כרמי יוסף

 - - פתחיה

 - מ' מערבה 650שמורת גבתון  פדיה

 - - מצליח
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אזורים רגישים בגבול  ישוב

 הישוב

 סדרון אקולוגימרחק ממ

 - - ישרש

 - כתמים ממערב נצר סירני

 בצמוד ממזרח ומדרום ממזרח חולדה

 סביב סביב משמר דוד

נחלים מדרום שמורת גיבתון  יציץ

 מ' מדרום 500

- 

 - - גני יוחנן

 - - כפר בילו"ו

 - - רמות מאיר

 - כתמים מצפון ומדרום נען

 - כתמים ממזרח סתריה

 סביב - גזר

 

 חקלאות

מזרחי לא מתקיימת חקלאות על גבי הרכסים והיא מוגבלת בעיקר דרום בשטחי הבתות בחלק ה 

לעמקים. באם ישתנה מצב זה אזי תתכן פגיעה וצמצום של שטחי הבתות. גם החקלאות מייצרת 

ם בשל אופן הממשק החקלאי הכולל ריסוס ודישון המשנה את אוכלוסיות הצמחים השפעות שוליי

מינים מתפרצים. ריסוסים מיועדים להדברת חרקים מזיקים אך פוגעים גם  לומאפשר הופעה ש

 בחרקים מאביקים החיוניים לגידולים עצמם. 

 

 מינים פולשים, מתפרצים וחיות משק ובית

ישובים ומתקנים הסמוכים לשטחים  והיא מאפיינת גזרהאזורית סוגיה זו אינה ייחודית למועצה 

פעולות פיתוח הכוללות פגיעה בפני הקרקע והפרה של  פתוחים בהם מתקיימות מערכות טבעיות.

שטחים אחרים מאפשרת התבססות של מיני צמחים פולשים כגון: שיטה כחלחלה, שיטת עלי 

הווים אמצעי התפשטות עבור מינים מלווי אדם ערבה, טבק השיח וקיקיון מצוי. הישובים עצמם מ

כגון: מאיינה מצויה, עורב אפור. מינים מתפרצים מופיעים כתוצאה משינוי תנאי בית הגידול כמו 

טריפה ע"י חיות בית  .למשל ריבוי אוכלוסיות עורבנים ביערות והימצאותם של מקורות מזון נגישים

לתי מוסדרים באלו האחרונים קיימות להקות של משוטטות מאפיינת ישובים חקלאיים וישובים ב
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   כלבים חופשיים הצדות את מיני הבר המקומיים ודוחקות אותן מבית גידולם.

כבשים ועיזים מסתובבות בכלל שטחי המועצה. ללא ממשק רעיה בקר, עדרים של חיות משק כגון 

משמעותי על איכות מבוקר קיים פוטנציאל לתופעות של רעיית יתר המהווה גורם בעל השפעה 

בית הגידול. השפעות שליליות כוללות פגיעה בקרומי קרקע, הסרה מוחלטת של צמחים, שינוי 

 תנאי בית הגידול ואובדן מינים מקומיים. 

 

 

 פיתוח

לפגוע בבתי גידול טבעיים וייחודיים. כמו כן עלולים הרחבת ישובים, הקמת מוקדי מסחר ותעסוקה 

 של מסדרונות אקולוגים והשפעות שוליים מחוץ לתחום התכנית עצמה.מיקומן עלול ליצור קיטוע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 איורים
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 : מידת הייצוג הסטטוטורי של בתי גידול טבעיים8.1.1איור 

 : חלוקה ליחידות ארציות8.1.2איור 

 : אחוז התפלגות שימושי הקרקע8.2.1איור 

 כות האקולוגיות הארציות : היקף השטח הפתוח והשטח החקלאי במער8.2.2איור 

 : בתי גידול ותכסית8.3.1איור 

 : מסדרונות אקולוגים8.6.1איור 

 : צירי נדידה עיקריים )מתוך אתר ציפורים ללא גבולות(8.6.2איור 

 : ערכיות אקולוגית8.7.1איור 

 המשרד להגנת הסביבה –: רגישות השטחים הפתוחים 8.7.3איור 

 

 טבלאות

  ים נדירים ואדומים מן האזור: רשימת מינ8.4.1טבלה 

 : תצפיות בבעלי חיים במרחב התכנית8.5.1טבלה 

 : מוקדי ערכי טבע8.7.2טבלה 

 : ישובים ביחס להיבטים אקולוגים8.8.1טבלה 

 SWOT : ניתוח8.9.1ה טבל

 

 תמונות

 : שטחים מעובדים8.3.1תמונה 

 : שטחי בור8.3.2תמונה 

 ערוץ נחל גזר 8.3.3תמונה 

 עינות גיבתון :8.3.4תמונה 

 : חורשת אקליפטוס8.3.5תמונה 

 : צמחיית חמרה8.3.6תמונה 

 : בתת בני שיח8.3.7תמונה 

 : יער אורן וברוש8.3.8תמונה 

 חרוב מצוי : יער פתוח בשליטת8.3.9תמונה 

 

 

 מקורות
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  :מערכת המגוון הביולוגי של האוניברסיטה העברית

http://www.biogis.huji.ac.il/biogis/static/en/index.html 

  :מפת רגישות השטחים הפוחים המשרד להגנת הסביבה

http://gis.sviva.gov.il/interactiveMap1.htm 

 ( דולב ופרבולוצקי )עורכים(. רשות הטבע 2002ליתנים בישראל )הספר האדום של החו

 והגנים, החברה להגנת הטבע.

  (2007הספר האדום צמחים בסכנת הכחדה )שמידע ופולק 

  (2002הספר האדום של החוליתנים בישראל )דולב ופרבולוצקי 

  '(2003הציפורים המדריך השלם לציפורי אירופה וישראל )סוונסון וחוב 

 .( מידת יצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות 2016, וייל.ג.,וולצ'אק.מ.,אמיר.ש.)רותם.ד

 16-23( 1)7; 2016בשטחים המוגנים בישראל. אקולוגיה וסביבה 

  מכון דש"א –סקר מזרח רחובות 

  מערכת תצפיות במינים אדומים. רט"גhttps://redlist.parks.org.il/ 

 

 

 

http://www.biogis.huji.ac.il/biogis/static/en/index.html
http://gis.sviva.gov.il/interactiveMap1.htm
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יבהות סבאיכ – 9פרק   
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 איכות סביבה 

 היבטים סביבתיים -עודי קרקעיי .א

 תותכניות ארצי

 בינוי ושטחים פתוחים 

מרקמים  - תכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור – 1/35תמ"א/ 

 )9.6.2016)מאושרת 

רב רובו של שטח התכנית במרקם שמור משולב.  ולכל המרקמים של התמ"א בתשריט

ערב במרקם עירוני וכולל שטחים סמוכים שגם הם נכללים שטח התכנית גובל מצפון וממ

במרקם עירוני. על פי דברי ההסבר להוראות התמ"א , מטרתו של מרקם שמור משולב 

רוקה... "לאחד ברצף ערכי טבע, חקלאות, נוף, התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה י

רץ. גבולות להשיג שילוב מרבי של הערכים המאפיינים עם פיתוח מוגבל במרכז הא

מהווים "קווים אדומים" התוחמים את  המרקמים העירוניים המסומנים בתשריט

נמצאת באזור  התפתחות הרצפים העירוניים בישראל". המועצה האזורית גזר

 , הפיתוח במרקם 7.4.1מ"א , סעיף חיבור/הפרדה בין המרקמים הללו. על פי הוראות הת

ופי האזור, ויתחשב בצורך בשימור ערכי תרבות שמור משולב לא יהווה שינוי מהותי של א

 .הנוף

על פי  התמ"א כמכלול נוף ישרש. בתוך תחום התכנית מצוי שטח המסומן בתשריט

ח נספעם , תכנית החלה בשטח המסומן כ "מכלול נופי" תוגש  9.1ת התמ"א, סעיף והורא

תר ביקור ותאפשר רק את התכליות הבאות: שירותי תיירות המשרתים א נופי סביבתי

סמוך, קווי תשתית ומתקנים נלווים קטנים, הרחבת ישוב רק אם שוכנע מוסד התכנון כי 

לא ניתן להרחיבו לשטחים שאינם כלולים במכלול הנופי, מבנים חקלאיים, טורבינות רוח, 

 .כדיןשימושים אחרים המאושרים 

בעלי  התמ"א חלקים משטח התכנית מסומנים כשטחים הסביבתי של תשריטהעל פי 

בהתאם לסעיף  .3רגישות נופית סביבתית גבוהה. אזורים אלה מופיעים בתרשים מספר א.

רגישות נופית ( תכנית החלה בשטח המסומן כבעל 35לתמ"א  1)לאחר שינוי  10.1

בהוראות  11תאם לסעיף תי. נספח זה, בהבנספח נופי סביב בתסביבתית גבוהה מחוי

הנוף והמערכות האקולוגיות בתחום התכנית והדרכים התמ"א, יכלול תיאור תכונות וערכי 

 .לשימורם ולטיפוחם תוך ניתוח ההשפעות הסביבתיות של התכנית

מסומנים שני מסדרונות אקולוגים העוברים ואף נפגשים  35לתמ"א  1בתשריט שינוי 

נית, בחלקה המזרחי. וכן רצועת נחל לאורך תוואי ערוץ נחל איילון. בתחום שטח התכ

מחייבות שכנוע  9.2.1ובל מדרום גם ברצועת נחל שורק. הוראות התמ"א, סעיף השטח ג
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שבין מטרותיה חל נקיומה של תכנית ל קוד הנחל )אומוסד התכנון במניעת פגיעה בתפ

  .העיקריות שיקום ושימור הנחל

מערבי של שטח התכנית כשטח  -מסומן חלקו הצפוניסביבתיות ההנחיות ה בתשריט

התשריט מסמן אזור החדרה ואיגום סביב תוואי נחל איילון בגבולו ם. לשימור משאבי מי

בתכנית בתחום כזה ישקל  10.2על פי הוראות התמ"א, סעיף  המזרחי של שטח התכנית.

יים. תכנית שעלולה, לדעת הצורך בקביעת הוראות בדבר חלחול והשהייה של מי נגר עיל

ות דעת הידרולוגית ובהוראות למניעת מוסד התכנון לגרום לזיהום מי התהום, תלווה בחו

 פגיעה כזו. 

 (19.12.1995תכנית מתאר ארצית ליער וייעור )מאושרת  -22תמ"א 

כתמי יער נטע אדם קיים פזורים בחלק הדרום מזרחי של התכנית ובעיקר ביחידת הנוף של 

ער וי בקוע, וכן מערבית למחלף ענבה. יער פארק קיים, יער נטע אדם מוצע,-גזרגבעות 

 מזרחית וצפונית לגן לאומי תל גזר.  טבעי לשימור מסומנים

( בשטחי יער נטע אדם מוצע או יער פארק מוצע יותר שינוי 9על פי הוראות התמ"א )סעיף 

דה מחוזית. שינוי יעוד לשטח יעוד הקרקע עד עשירית משטחו על פי תכנית שתאושר ע"י וע

ן ובנייה או וועדת משנה שמונתה לכך. מעל יחס זה טעון אישור המועצה הארצית לתכנו

אחוזים בלבד מהשטח ובתנאי שגודל השטח  5ביער נטע אדם קיים יותר שינוי יעוד עד 

 יעודם ישונה לא יעלה עלידונם, וסך כל השטחים ש 30יעודו ישונה לא יעלה על יהרצוף ש

הוראות ב 13ל. בסעיף "עוד שטחי יער אלא בהתייעצות עם קקדונם. לא ישונה יי 100

א מפורטות הפעולות המותרות בשטח היער ובכלל זה נופש וחניונים, מתקני ספורט, "התמ

ל. יער פארק קיים או מוצע יאופיין בדלילות נטיעותיו "נופש ומשחקים, וזאת בתאום עם קק

 צומח העשבוני להתפתח בתוכו וע"י כך לאפשר רעייה.תוך מתן אפשרות לחברות ה

, ללא התערבות ו הטבעי.א ,יער טבעי לשימור יוותר במצב13עיף על פי הוראות התמ"א, ס

 ורך שמירה ואחזקת השטח וכן פעולות טיפוחצחיצונית, ותותר בו התערבות רק ל

 המעודדות מרעה. 

 

 (1981ות טבע ושמורות נוף )תכנית מתאר ארצית לגנים לאומיים, שמור: 8תמ"א 

 ושתי שמורות טבע מוכרזות: בסביבת שטח התכנית מצויים שני גנים לאומיים 

 דונם. 2,500 -, כ 43/ 4ג/ -גן לאומי מוצע גבעת גזר  .1

 דונם. 100 -, כ43/ 5ג/ -גן לאומי מוצע מצבת חולדה   .2

 דונם. 80 -, כ43/ 7ש/ -שמורת טבע מוכרזת מעינות גבתון   .3

 דונם. 8 -, כ43/ 8ש/ -ת סלעי אוליגוקן בע מוכרזשמורת ט  .4

, הוא קו מנחה לשטחים 1:100,000י התשריט הערוך בקנ"מ בהוראות התכנית נקבע, כ
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א'(, וכי הגבולות 3המיועדים בתכנית זו לגנים לאומיים או שמורות טבע מוצעים )סעיף 

ות מתאר שיאושרו המפורטים של ייעודי השטחים ייקבעו לפי תכניות מפורטות או תכני

 (. 3ב' 3בעתיד )סעיף 

 
 (18.12.2006לנושא ניקוז ונחלים )מאושרת  תכנית מתאר ארצית – 3ב//34תמ"א 

שטח התכנית נמצא חלקו בתחום אגן הניקוז של נחל איילון הנשפך בעצמו לירקון, וחלקו  

עזריה  א מסומנים שני יובלי נחל גזר ונחל"בתחום אגן ניקוז נחל שורק. בתשריט התמ

י פשט הצפה; נחל ז ירקון(, סביבם מסומנים גם מספר אזורכערוצים משניים )רשות ניקו

לכיש(, ומסומנים לאורכו אזורי פשט הצפה;  -מסומן ערוץ משני )רשות ניקוז שורק עקרון

מסומן ערוץ משני )שורק לכיש(. נחל איילון )וכן מפגש נחל נחשון איתו( מסומן  נחל שחם,

 רך הגבול המזרחי של שטח התכנית. וראשי לתכנון וכן רצועת נחל לא כעורק ניקוז

וכל עוד לא נקבעו בתכנית מאושרת, רוחב העורק הינו המרחק  6.6הוראות התמ"א על פי  

מ' מנקודות אלה. רצועת ההשפעה  5 בין נקודות המדידה משני עבריו, ורצועת המגן הינה

מת מתקנים ומבנים בתחומים אלה תותר מ' לכל צד מציר העורק. הק 100תהיה ברוחב 

חשש שיגרמו לזיהום המים. כמו כן תינתן עדיפות אם אין  7.4על פי הוראות תמ"א סעיף 

למעבר חופשי ורציף לאורך צירי העורק להולכי רגל ורוכבי אופניים. בתכנית שעבורה הוכן 

, הנספח גבוההחלה באזור רגישות סביבתית  כנספח מסמך ניהול נגר עילי וניקוז והיא

כלול פירוט ההשפעות יועבר לקבלת חוות דעת של רשות הטבע והגנים. נספח הניקוז י

הצפויות על שטחים גובלים ועל שטחים במורד אגן ההיקוות כתוצאה משינויים במשטר 

על ערוץ הנחל, גדותיו וסביבתו וכן על תחום התכנית בשל נגר המגיע אליה  הנגר ושינויים

 וות.ממעלה אגן ההיק

 

 תכנית מתאר ארצית למשק המים )ביוב( - 34תמ"א 

מאגרי  יתור מאגר קולחים במרכז שטח התכנית וכן שלושההתשריט מסמן שטח לא

איילון, חולדה, נען( מתקן טיפול שפכים מוצע קיים נשר איילון, ציר רצועה קולחים קיימים )

 דרום -בכיוון צפון יתאופציונלית לתכנון מובל קולחים בין אזורי עובר בשטח התכנ

ך תחום שטח התכנית(. קו מים לאורך הגבול המזרחי ובתו )בדיגיטציה: גם ציר נוסף

 "המוביל הארצי" עובר בשטח התכנית מצפון לדרום.

 

איגום, החדרה והעשרה  –תכנית מתאר ארצית למשק המים  – 4/ב/34תמ"א 

 (12.07.2007והגנה על מי תהום )מאושרת 

כה )ג(, ואילו ורב שטח התכנית באזור פגיעות מי תהום נמ ן אתתשריט התמ"א מסמ

מזרחי שלה באזור פגיעות מי תהום גבוהה )א(. אזורים רגישים להחדרת מי החלק הצפון 
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מחוץ לשטח התכנית  תהום נמצאים בשטח התכנית ליד קיבוץ נען וליד בית עוזיאל, וכן

סירני(. מפעל החדרה קיים, לפי תמ"א  ועד רמלה וליד נצר 44בגבולה הצפוני )לאורך כביש 

 צפונית מזרחית למושב בן נון. ,חל איילוןשריט בין כביש לתוואי נמסומן בת 11

במקרים בהם הקרקעות אינן חדירות או שקיים חשש לזיהום מי תהום בשל קרקע או מי 

 נגר מזוהמים, יופנו מי הנגר לניצול מיטבי אחר ולא לשצ"פים. 

 

 
 צית לדרכיםמתאר ארתכנית  : 3תמ"א 

הגובלת בשטח  1יש מהירה כב דרך תשריט תמ"א דרכים מסמנת בשטח התכנית את

 6כביש  הגובלת בשטח התכנית ממערב; הדרך המהירה 40 התכנית ממזרח, ודרך ראשית

מקביל לגבול הצפון  424דרום. כביש אזורי  -, בציר צפון44ודרך ראשית קיימת כביש 

 411ת לטרון )מחוץ לתחום התכנית( לרמלה וכביש אזורי המזרחי עובר בדרכו מצומ

 מערב. -חוצה את שטח התכנית בציר מזרח 423ביש אזורי ממשמר דוד צפונה, כ

 

( שמרחק קווי הבניין מציר רצועת הדרך הראשית בתכנית 8הוראות התמ"א קובעות )סעיף 

ביעתם יכללו מטר כאשר בשיקולים לק 100מטר ולכל היותר  50מפורטת יהיה לפחות 

וכן הצורך למנוע (( 6ד ) 8יבתיות והאמצעים המוצעים להפחתתן )סעיף השפעות סב

(. בנייה בין קו הבניין 8מפגעי נוף לאורך הדרך או למנוע חסימת הנוף מהדרך )סעיף קטן 

לבין גבול רצועת הדרך תתאפשר עבור אמצעים אלה או חלק ממתקני הדרך כגון גדר, 

 ב,ג (. 9כי רגל. )סעיף שבילי אופניים והול

 

  6כביש  12/א/31תמ"א 

, כולל מחלף נשרים 3 לדרך 1בקטע שבין דרך  ת שטח התכניתחוצה א 6דרך מהירה כביש 

התכנית ייעוד שטחים לטיפול נופי, שיקום סביבתי  . בין מטרות( 2/12/א/31)תמ"א/

כוללת מסמך נית התכ .(9( ומניעת מפגעים סביבתיים )ח.5ומניעת מפגעי רעש )סעיף ח.

 אקוסטי באזור יד רמב"ם ומצליח.

 

 צית למסילות ברזלתכנית מתאר אר :23תמ"א 

(, חולפת בתחום התכנית מכיוון  19/12/2004/א מאושרת 9מסילת לוד באר שבע, )תת"ל 

צפון לדרום מערב עם תחנה בנען. מתוואי זה מתפצל קו מסילה לירושלים בהתאם לתמ"א 

התכנון )והמשכו מזרחה לכיוון  בכיוון דרום בתחום (2001מאושרת , 16/23)תמ"א  16/23

מסילת עוקף לוד נמצאת בהכנה וטרם  79תת"ל  חוץ לתחום מ.א. גזר(.בית שמש מ

 אושרה. תוואי מסילה זו צפוי לעבור בתחום התכנית, בחלקה הצפוני.



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [232] 

(  24/12/1998מאושרת  8/23)תמ"א  8/23מרכז בהתאם לתמ"א  מערכת מסילות במחוז

ה מתחבר ז מערב . תוואי –של תחום התכנית בכיוון מזרח מסומנת בחלק הצפוני 

לפרוזדור מסילות ברזל רחובות לוד החולף מחוץ לשטח התכנית בכיוון מצפון ומערב לה. 

פיצול נוסף של מערכת מסילות מחוז מרכז מתחבר לתוואי מסילות לוד באר שבע שתואר, 

 מצפון לתכנית.

( 15/1/2004-מאושרת מ 1/א/16/23תמ"א מערב )-"גנתב-ים שער הגיאמסילה לירושל

 1ול התכנית ממזרח וחולפת בתוך תחומה בחלק הדרום מזרחי לצד כביש עוברת בגב

 בקרבת שעלבים.

 

 חשמול הרכבת 18תת"ל 

הפעלת מערך הרכבות הארצי באמצעות חשמל כתחליף את תכנית זו נועדה לאפשר 

ל( להנעה. השינוי נועד להביא לשיפור באמינות ותנאי השירות לשימוש בדלק פוסילי )דיז

צמצום פליטות מזהמים, הקטנת מפגעי רעש ועבירות תחבורה  השלכות על אך יש לו גם

 תציבורית בתנאי טופוגרפיה הרריים מורכבים. עם זאת, מערך זה כרוך בהגדלת חשיפ

ירות המונעת נקבע הון הזאלקטרומגנטית. בהיעדר תקינה והתאם לעיקר לקרינה הציבור

תי )ע"פ הנחיות הממונה על הקרינה מיליגאוס ממוצע יממ 4כי סף הקרינה המגביל הינו 

רד ה"ס(. רכבת ישראל מחויבת להעביר למשרד להגנת הסביבה דוחות מדידת קרינה שבמ

שנתיים כחלק מתנאי "היתר סוג" ועליה לנקוט אמצעים על מנת למנוע חריגות מהערך 

ב( מתירות קרינה העולה על רמת הסף בתחום רצועת  4.1.2ראות התת"ל )הנ"ל. הו

בתים קיימים בתחומה. לא מחוץ לגבולותיה, ולא במבנים/ ת הבנייה והפיתוח אךמגבלו

כמו כן ההוראות מחייבות ניטור רמות הקרינה ודיווח תקופתי למשרד להגנת הסביבה. 

עור השפעת קרינה על תפקודם הוראות התכנית מחייבות מיגון קווי התשתית למז

וצמצום זרמים תועים דרך תשתיות ותקינותם, כולל צנרת ביוב ומים, תקשורת וגז 

 מתכתיות טמונות.

השדה המגנטי והחשמלי במקומות הנגישים לנוסעי ועובדי הרכבת יהיו נמוכים מהסף 

ף, למסמכי (. בנוס6המומלץ לקוצבי לב, גם בתנאי זרם קצר ובמקרי חירום )סעיף קטן ג' 

 עלי כנף.התכנון המפורט יצורף מסמך המפרט פתרונות מניעת התחשמלות של ב

ל בתוואי מסילות הברזל המסומן בשטח התכנית בתשריט "התשריט מסמן החלת התת

ירושלים( ומסילת שער  -מסילת לוד באר שבע )ללא הפיצול בכיוון בית שמש 23תמ"א 

 נתב"ג מערב -הגיא

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [233] 

 

להערות הוועדות המחוזיות, אוגוסט  תאר הארצית החדשה)תכנית המ 1תמ"א 

2016) 

 (.23, 3ל )"להחליף את התמ"אות הננועדה  1תמ"א 

 קובע את מידות רצועות הדרכים, צמתים ומחלפים. ואת תחומי קווי הבניין 4.1.2סעיף 

עם גמישות באישור המועצה הארצית(. בתכנית מפורטת לדרך ניתן לצרף לרצועת הדרך )

תאם ם עבור מסילות, דרכי שירות, נתיבי השתזרות ומערכות ניקוז או מדרונות בהשטחי

לתנאי השטח, ולהרחיב את המידות לשם כך. בהוראות התמ"א ישנה התייחסות לדרך 

 .במנהרה ולבנייה מתחת לפני הקרקע ומעל הדרך

 

רוחב מרבי  
רצועת  של

 הדרך )מ'(

 קווי בניין )מ'(
 לפחות לכל היותר

 75 150 100 המהירדרך 
דרך פרברית 

 מהירה
60 100 50 

 50 100 50 דרך ראשית
 40 80 40 רך אזוריתד

  
 הגבלות בנייה בין קו הבניין לגבול רצועת הדרך:

בשטח שבין קו בניין לבין גבול רצועת הדרך תיאסר בניה, אך ניתן לאשר בו לפי כל דין את 

עיליים ותחתיים להולכי רגל ולרכב, דרכי  מעברים -השימושים הבאים: חלק ממתקני הדרך

לכי רגל, גדר, עמודי תאורה, רמזור ותעלה, אמצעים שירות, שביל רוכבי אופנים ולהו

 להפחתת מפגעים סביבתיים. וכן מבני שירות )חשמל, מים, ביוב, טלפון, גז(.

תן תחום הרצועה ניבמ'.  50: רוחב מרבי של רצועת המסילה 1תמ"א  מסילות ברזל ע"פ

סביבה מבנים ומתקנים הנדרשים לתפעולה, להנגשה ולמזעור מפגעים ללייעד שטח ל

לרבות חנייה. מרחק ציר המסילה מקו הבניין  ולהגנה על הבריאות ואמצעי ניטור ובקרה

 מ' )מרחק קטן יותר באישור ועדה מחוזית או ארצית בהתאם לרוחב(. 120יהיה 

 

 נמל תעופה בן גוריון 2/4תמ"א/

 ערבי של התכנית, שבו הישובים ישרש ונצר סירני , סתריה וכפר בילו.צפון מהשטח ה

  .7נמצא בתחום נתיב טיסה בציר מסלול 

על פי הוראות התכנית, בנתיב הטיסה לא יעלה גובה הבניה המותר בנתיב טיסה על  

מטרים  40הגובה המוחלט במרכז הבסיס של אותו נתיב טיסה בהוספה של מטר לכל 

האזור הצפון מזרחי סביב ישרש ונצר סירני  וי הבסיסים.ורך ציר המסלול מקמרחק לאו



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [234] 

באזור כזה לא תאושר תכנית ולא יינתן  נמצא בתחום ציפורים ב. על פי הוראות התכנית

 רים, לרבות מקלטי ציפורים.והיתר לבנייה או לשימוש בקרקע עבור מתקני ושהייה לציפ

דרושים אשפה אורגנית בכפוף לקביעת אמצעים הניתן יהיה להתיר אתר לסילוק פסולת ו

 סכנה לתעופה. רים וגרימתולמניעת משיכת ציפ

 שטח התכנית אינו נמצא בתחומי מתחם רעש מטוסים המסומנים בתשריט.

 

 
 חשמל מאושרת -תכנית מתאר ארצית 1/ג/10תמ"א 

תשריט התמ"א מסמן מעברים לקווי חשמל עליים ראשיים מאתר דרום )רוטנברג( 

 אשקלון, לתחנת מיתוג פתח תקווה. המעברים חוצים את שטח התכנית.ב

 בהוראות התכנית מתייחס לתכליות ושימושים של האזורים המסומנים בתשריט. 13סעיף 

הגבלות בנייה ועבודות: בשטחי מעבר מותר להקים עמודי חשמל וקווי חשמל  1א.  א.

יתן להתיר הקמתם של ביתני עיליים ותת קרקעיים ברוחב כמסומן בתשריט. במעבר נ

מטר. מותר להשתמש  3א יעלה על רותים ומבנים חקלאיים בלתי רצופים שגובהם ליש

במעבר למעברים לקווי מים, ביוב ודרכים, מסילות ברזל, עורקי ניקוז, גנים, שמורות טבע 

ת התאמ ף וכיוצא בזה ועיבודים חקלאיים, תוךווגנים לאומיים, לצורך שמירת ערכי טבע ונ

 רחקים למגבלות ובהתייעצות עם חברת החשמל.המ

 אלא במרחקים המפורטים להלן מקו המשוך אל הקרקעלא יינתן היתר בנייה  2א.

מטר מציר חשמל  20ין: ילבין החלק הקרוב ביותר לבנ מהתייל הקיצוני או מציר הקו

 . מטר מציר קו חשמל מתוכנן או קיים במתח על 35מתוכנן או קיים במתח עליון; 

 100 בכל מקרה של שינוי יעוד שטח פתוח לאזור בנוי בקרבת שטח מעבר, עד 3א.

 מטר ממנו תתקיים התייעצות עם חברת החשמל. 

 

תכנית מתאר ארצית )חלקית( לתחנת כוח ורשת החשמל  7/ב/10תמ"א 

 (1995ח פנים ארצית "גזר" )ספטמבר ותחנת כ -הראשית

זר" מאושרת במרחק כק"מ ממזרח למפעלי התשריט מסמן תחנת כוח פנים ארצית "ג 

 מלט "נשר" רמלה.

ק"ו שבה  400תחנת מיתוג  -תכנית מפרט את מאפייני התחמ"גהוראות ה -מסמך א'

 9.2ק"ו(. סעיף  161ק"ו( למתח עליון ) 400מתבצעת הסדרה והשנאת חשמל ממתח על )

אי חדש ומוסדר להטיית האפיק הטבעי של נחל איילון בתוו יםבהוראות התכנית מתייחס

על דפנותיו והסדרתו  פשית של הנחל תוך נקיטת אמצעי הגנהובאופן שיאפשר זרימה ח

יעודו הטבעי. אישור התכנון להטיה ע"י רשות הניקוז ונציבות המים יכדי שימשיך לשמש ב

שמורת נוף הכולל רצועות קרקע משני צדי נחל  לשטח מתייחס 9.3( סעיף 11.2.1)סעיף 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [235] 

 שרת דרכים ציבוריות כציר נופש מטרופוליני, טיילות ואחזקה.תרו הכבהן יו איילון

שימוש בדלק )תכולת גופרית  ובכלל זה למניעת מפגעים סביבתיים כולל הוראות 12סעיף 

ויר, ניטור מפלסי רעש, מניעת זיהום מקורות מים ע"י ו(, עמידה בתקני איכות הא0.4%עד 

 דלקים ושפכים.

 

 גז טבעי - 37תמ"א 

תחום  החוצה את 1/א/37לפי תמ"א  מ"א מסמן רצועה לתכנון קו הולכת גזט התתשרי

(. 6התכנית לאורכה בצמוד לציר התחבורתי ממחלף נשרים לכיוון מחלף שורק )כביש 

א מסמן תחנת הגפה, חלוקה והתפצלות בסמוך לנשר וכן הסטת תוואי "קיבוץ נען" "התמ

חולף בחלקו הדרומי של תחום התכנית  ב 37 והקטנת קווי בניין. קו נוסף , בהתאם לתמ"א

 וכן מסומן קטע הנמשך צפונה  לדה ומשמר דוד(וחמזרח )דרומית ל -בכיוון מערב

  .מתחנת גז נשר

 
תכנית מתאר ארצית חלקית ברמה מפורטת משולבת ליעוד שטחים  1/4/14תמ"א 

וך נוספים לכרייה וחציבה למשק הבנייה והסלילה ולהתווית נחל איילון בסמ

 למחצבת נשר רמלה

על מנת לייצר עתודות אבן  להרחבת שטחי הכרייה והחציבה ב"משולש התשתיות" תכנית

מהצריכה הארצית. התכנית  90%גיר לכרייה עבור ייצור מלט במפעל "נשר" המספק כ 

 מערבה ויצירת מאגר ויסות בחלקה הדרומי. נחל איילון העובר בתחומהכוללת הסטת 

בק ורעש, למניעת זיהום אור ולטיפול נופי. ות למניעת מפגעי אהתכנית כוללת הורא

ת שלבי ביצוע של פעילות הכרייה והחציבה לצד הסטת נחל איילון ושיקום כולל התכנית

 נופי של פני השטח.

בהוראות התכנית מתמקד במערה שהתגלתה באזור החציבה והוכרה כשמורת  4.7סעיף 

/ב. על פי סעיף זה, יתאפשר, על פי החלטת 67גז/טבע עם הנחיות מיוחדות על פי תכנית 

 , לבטל ייעוד זה.לאחר פעולות הניטוררט"ג, 

 

 תכניות מחוזיות

 מחוז מרכז 21/3תמ"מ 

תשריט התמ"מ מסמן את מרבית שטח התכנית כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח שבו פזורים 

זר(, שטחי יער, אזור אזורי פיתוח כפרי. על פי התשריט שטח התכנית כולל גם גן לאומי )ג

ם החדרה וניצול מים עיליים )בעמק נחל וסביבותיו )לאורך ערוץ נחל איילון( ושטח לאיגו

 איילון(. 

תחום התכנית בצמוד לעיר רמלה, וכן אזור מתקנים הנדסיים, באזור פיתוח עירוני נכלל 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [236] 

ופוליני אזור חציבה, כרייה ושיקום, אזור תעשייה מלאכה ותעסוקה ואזור תעסוקה מטר

הצפון מזרחי של מודיעין )רג"מ( לתעשייה וטכנולוגיה מתקדמת בחלק -גזר-משני רמלה

 התכנית.

מ אזור חקלאי/נוף כפרי פתוח הינו שטח המיועד לשימוש חקלאי "על פי הגדרת התמ

כמשמעו בתוספת הראשונה לחוק להגנה על נוף כפרי, שימור הנוף הפתוח, מתקני נופש, 

נים ומוסדות הקשורים להתיישבות הכפרית המשתלבים בשטח פנאי ותיירות, מתק

 החקלאי. 

( תוך מניעת גלישה 7.2.1תוח כפרי יותרו מגוון השימושים המפורטים )סעיף באזור פי

הנדרשות  פיתוח התשתיות ,שמירה על האופי הכפרי של הישוביםלשטחים חקלאיים ו

 ומניעת מפגעים או מטרדים סביבתיים.

דרכים נופיות. על הדרכים יחולו  411, 423ודרך  6מסמן דרך מהירה תשתיות: התשריט 

 . 3תמ"א הוראות 

עדה ומעבר תשתיות באזורים בנויים יהיה ככל האפשר תת קרקעי. ה 4.4.3בהתאם לסעיף 

קרקעיות גם בשטחים פתוחים.  המחוזית רשאית, על פי שיקול דעתה, לקבוע תשתיות תת

מי הנגר  שמר, ככל הניתן, מסדרון להעברת קווי תשתית.לאורך דרכים מהרשת הארצית, יי

אפשר בתחומי המגרשים/מתחמים באמצעים המגבירים את העשרת העילי יטופלו ככל ה

 מי התהום ואמצעי השהיית נגר.

חולף בתחום ה נחל איילון ניהםיבעדת חמישה אזורים כאזורי נחל וסביבותיו התמ"מ מיי

( השימור 7.7פי הוראות התמ"מ )סעיף  ול התכנית(. על)ונחל שורק בגבתכנית המתאר גזר 

סביבותיו יהיו בהתאם לתכנית מפורטת לכל נחל או למקטעיו. תכנית נחל ו והפיתוח באזור

 כזו תכלול דרכי גישה, מגרשי חנייה ופירוט המתקנים והמבנים וההגבלות לפיתוחם.

 

 )בשלבי תכנון(תכנית מתאר חלקית "נחל איילון וסביבותיו"  3/21/25מ"מ ת

ורך נחל איילון ויובליו, יצירת אקולוגי רציף לא-התווית מסדרון נופיכוללות  מטרות התכנית

רצף שטחים פתוחים, הגנה על נחל איילון כיחידה בעלת ערכיות נופית סביבתית גבוהה, 

הגנה על המערכת האקולוגית לאורך הנחל, מניעת זיהום הנחל, שמירה ושיקום של ערכי 

  נוף ומורשת לאורך הנחל ועוד.טבע, 

חים פתוחים בתחומי המועצה גזר משתרעים על שט התמ"מ בתשריט 2,3,4מקטעים 

 לון שבתחומה.יוכוללים גם את הישובים כפר שמואל, ומשמר אי

התכנית קובעת הוראות והנחיות להכנת תכניות מפורטות עתידיות, תוך הגבלת מכסת 

תרי בנייה יחומה. בנוסף, התכנית מאפשרת מתן הזכויות הבנייה לפיתוח במוקדים בת

לרווחת המטייל, שיקום אתרי מורשת ועתיקות, שיקום נופי לשבילים, גשרונים, מתקנים 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [237] 

  וחזותי ונטיעות.

 

 שימושי קרקע  .ב

 יישובים 

ישובים כפריים הפזורים בין השטחים הפתוחים.  25 מועצה אזורית גזר כוללת

גני מי יוסף, נוף איילון, בית חשמונאי, ים: כרקהילתייישובים  5בתחום המועצה 

מושבים:  15; שעלבים, נצר סירני גזר, חולדה, נען, קיבוצים: 5 ;משמר דוד הדר

בית עוזיאל, גני יוחנן, יציץ, ישרש, כפר ביל"ו, כפר בן נון, כפר שמואל, מצליח, 

 .סתריה, עזריה, פדיה, פתחיה, יד רמב"ם, רמות מאיר משמר איילון,

 

 שים חקלאייםמושי  

ים מעובדים בתחום המועצה מגוון גדול של שימושים חקלאים. שטחים פתוח

ובהם ריבוי מטעים )זיתים,  ורב שנתיים )גד"ש( כוללים גידולי שדה עונתיים

שקדים ועוד(. בנוסף קיימים, בעיקר בשולי הבינוי למגורים בתי צמיחה, אריזה 

לב, רפתות חלב וגידול עגלים שר ולחצאן לב -ומחסנים וכן סככות לגידול בע"ח

 אורוות ופינות חי. לבשר, לולי פטם, הטלה, טיפוח ורבייה,

 

 אזורי תעשייה 

המשותף לרשויות רמלה, גזר וחבל מודיעין  משולש התשתיות, מתחם רג"מ

מתחם מתקיימים נוסף למפעל נשר בב .431וכביש  44דרך  ,6ממוקם ביו כביש 

 מפעל בטון שפיק, מפעל סופר גז, שפיר הנדסה, מפעלים למגוון שימושים בהם

( מפעל מתכת )רינגל(, מפעל מולרם, מפעל תעשיית מתכת ומבנים )הארגז

 .מפעל נעמן )צמוד למתחם נשר(, אברבוך, מפעל פוליבה

 מתחמי מסחר ותעשייה קטנים יותר מתקיימים בצמידות למספר יישובים:

 ב.סטיק, פירוק רכמפעל דלתות, פל שבו א.ת. קטן בנצר סירני.

 .ת תעשייה חקלאי -א.ת. מאושר מתוקף תכנית מתאר כרמי יוסף

 

בקיבוץ משמר דוד קיים מבנים בייעוד תעשייה )על פי תשריט תכנית מפורטת 

בקיבוץ חולדה קיימו תכנית לשינוי מבני משק לתעשייה (. 1985מאושרת 

וץ נען חלק (. בקיב1998( ותכנית למתחם תעשייה )מאושרת 1988)מאושרת 

ו  1979ממבני המשק משמשים למלאכה ותעשייה על פי תכניות מאושרות 

קיבוץ שעלבים קיים ב. לתכנית המאושרת קיימות הוראות סביבתיות. 1989



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [238] 

( המייעדת אותו למפעל לייצור פאנלים מבודדים 1986אזור תעשייה מאושר ) 

( כוללת אזור 2011תכנית לאזור תעשייה בקיבוץ גזר )תכנית מאושרת לבנייה. 

ומפגעים. באזור כן הוראות סביבתיות למניעת מטרדים וה ישל שימושי התעשי

 אסורההפעלת מפעלים מזהמים ושימוש בחומצות. כמו כן  אסורהה יהתעשי

משרדים למעט משרדים המשרתים את התכליות  יינינובתעשייה עתירת ידע 

ול מי חונטיעות, לחלהמותרות. התכנית כוללת הוראות להקמת מתרס אקוסטי 

 נגר, ולשמירת מרחקים משימושים רגישים )מגורים(.

 נען )לא מאושר(ו חולדה בנצר סירני, במספר קיבוצים: פועלים אירועים גני

 

 דרכים  

רמלה בין  44כביש ממחלף נשר דרומה וכן  התכנית חוצה את שטח 6כביש 

לות התכנית חולפים בגבו 40וכביש  3ודרך  1כביש מספר . צומת נחשוןל

 בהתאמה . וממערב דרוםממזרח מ

 לטרוןמ 424 ישובים בתוך המועצה הן דרךהדרכים האזוריות המקשרות בין ה

 וצומת ביל"ו. 40לכביש  3בין כביש  411 למחלף נשרים ודרך

לוד באר שבע חוצה את תחום התכנית בכיוון צפון, דרום,  מסילות הרכבת בקו

תוואי מסילת  בית שמש.מסילה לכיוון ממנה מתפצלת ה .6כביש ל במקביל

( מתוכנן לעבור לבי תכנון מתקדמים, הנמצאת בש79עוקף לוד )על פי תת"ל 

 (.431במקביל לכביש מודיעין )-לף נשרים למסילת נתב"גבין מח

בתחום הרג"מ מתוכנן מסוף רכבות )דיפו( שישמש כמרכז לוגיסטיקה, אחסנה 

בחיבורים  תוכננות תחנות רכבתמסילות. בנוסף מ 10-ותפעול ויכלול כ

-בתיה, על תוואי מסילת לודהתכנית וכן באזור מזכרת  תחבורתיים בסביבת

 באר שבע.

 פתוחיםהשטחים יישובי המועצה ואתרי טבע בבין  עובר לב גזר""סובב שביל 

  .בתחומה

 

 ואתרי טבע גנים לאומים 

 תקופהדונם ובו ממצאי עתיקות מה 130-גן לאומי תל גזר משתרע על כ .א

 מ'. 230-הכלכוליתית ועד לתקופה הרומית. גובה התל כ

מהתקופה הכנענית . בתקופה זו נחצב מפעל המים הכולל עיקר הממצאים 

הרחבת  מ' שהינו מפלס מי התהום. 40פיר ומנהרה משופעת המגיעה לעומק 

הגן הלאומי כוללת שטחי גבעות סמוכות כולל הכפר אבו שושה והמעיין עין 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [239] 

 ן זה הינו המעיין האחרון הנובע בתל גזר וסביבו אחו לח.ורד. מעיי

אך אין מתקני קליטת  זרה מכרמי יוסף ומהכניסה לקיבוץ גקיימות דרכי גיש

 .קהל

על התפר  ק"מ ממזרח למזכרת בתיה, 2-נמצאת כ מעיינות גיבתוןשמורת  .ב

 .מעיינות שסביבם בית גידול לחקבוצת , וכוללת בין השפלה לפלשת

)עבירה לרכבי שטח בלבד בעונה הרטובה( ואין  רה בדרך עפרהגישה לשמו

של  וייחודייםבתחום השמורה תועדו מינים נדירים  סדר.בה שביל טיול מו

לביעור השיטה הכחלחלה  מתקיימות עבודות 2009-מ ,צמחים ודו חיים

)מין פולש(. הרחבת השמורה תכלול שטחים בלתי מעובדים ואת אתר תל 

 מלוט.

 דונם ובהם חניונים ומסלול משולט. 200-רע על כר חולדה משתגן לאומי יע .ג

. הבית שימש כאשר הוקם למגורים ל ביער חולדה שוקם ע"י קק"לבית הרצ

מפעל הייעור  , בראשית20שעסקו בנטיעות בתחילת המאה ה  עליםולפ

 של קק"ל בארץ.

 

 ושפכים מאגרי מים 

רים עונתיים המשמשים לאיגום מי גשם ועודפי קולחין. גבתחום התכנית מא

ובין חולדה לקיבוץ נען  , בסמוךמט"ש איילוןנמצאים בשטח  מאגרי הקולחין

מאגר יסודות )המכונה "מאגר חולדה"( משמש אתר צפייה בציפורים.  .ליסודות

 גישה למבקרים. למאגר נען חסומה

 .יובלי נחל ענבהם מים מעונתי נמצא ליד לטרון ובו נקווימאגר מי גשם 

 

  אתר הטמנה נען 

תר ממוקם ת יבשה. האלאתר הטמנה לקליטה, מיון, מחזור והטמנה של פסו

ידה הסביבתית יחהבפיקוח ונמצא  האתר מאושר בסמוך למחלף נשרים.

 להגנת הסביבה.משרד הו

 

 יושלם -טחונייםימתקנים ב 

 תעש  בתחום המועצה שטחים שבהם מתקנים ביטחוניים

 ה שורה צמוד לתעשמחנ

 ;)בתכנון( פיקוד העורף -מחנה רחבעם

 .ביל"ו 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [240] 

 לטרוןימ"מ בסמוך ל

 

 מחצבות 

בתחום  ברובהנמצאת  ב"משולש התשתיות האזורי " רג"מ רנשמחצבת 

 .משטח המועצה 10% משתרעת עלוהמועצה האזורית גזר, 

. האתר מיועד 44לכביש  6מחצבת נען מסומנת ממזרח לקיבוץ,  בין כביש 

( וכן לחקלאות 2007כריית חול והטמנת פסולת יבשה )תכנית מאושרת, ל

יכוסה האתר בקרקע חקלאית.  לאחר השלמת ההטמנה בהתאם לשלביות:

להכנת תקנון הפעלה הכולל מניעת קליטת פסולת  התכנית כוללת הוראות

 הם והוראות לאיסוף וטיפול בתשטיפים.ימסוכנת וניטור מזהמים ומפגעים למינ

 

 חשמל מתקני 

קיימת תחנת בנוסף  במשולש התשתיותותחמ"ש  תחנת כוחבתחום המועצה 

 .40כביש על  -סתריהבסמוך למושב  כוח

 ד.בסמוך למשמר דו ףחול 400קו  -קווי חשמל

 

 דלק וגז 

 .כלי דלק באחזקת תש"ןיממדרום למושב סתריה ממוקמת חוות 

 

 אקלים .ג

 משטר רוחות  

 .1-3ג.  מיםבתרשייום ולילה, מוצגות שושנות רוח על בסיס שנתי, עונתי ו

1/1/2013-שושנות אלה מבוססות על תחנת הניטור כרמי יוסף, בין התאריכים 

31/12/2017 .  

מערב, בתדירות של -מכיוון צפוןהשנה הינן רוחות  במשךהרוחות השכיחות ביותר, 

 2.62. מהירות הרוח הממוצעת היא 12% רוח מכיוון דרום נושבת בתדירות של .14%

מטר  0.5-מהזמן נושבות רוחות חלשות במהירות של פחות מ 0.3%-מטר לשנייה. בכ

 לשנייה.

(. מהירות הרוח 24%מערב ) -עולה שכיחות הרוחות מכיוון צפוןבשעות היום 

 .0.09%מטר לשנייה ושכיחות הרוחות החלשות עומדת על  2.88הממוצעת הינה 

(. 16%מזרח ) -( ומכיוון דרום16.5%בשעות הלילה שולטות רוחות מכיוון דרום )

ות הרוחות מטר לשנייה. שכיח 2.32מהירות הרוח נחלשת, ומהירותה הממוצעת הינה 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [241] 

 0.5%החלשות עומדת על 

. %25מערב הנושבת בתדירות של  -בחודשי הקיץ שולטות רוח מכיוון צפון קיץ:

הינה  מטר לשנייה, ושכיחות הרוחות החלשות 2.36מהירות הרוח הממוצעת הינה 

.0.44% 

(. רוחות מכיוון מזרח %26מערב ) -בחודשי הסתיו שולטות רוחות מכיוון צפון סתיו:

. גם כן 10% ורוחות מכיוון צפון נושבות בתדירות של 10%ת בתדירות של נושבו

מטר לשנייה, ושכיחות הרוחות החלשות הינה  2.48מהירות הרוח הממוצעת הינה 

0.48% 

. (%13מזרח ) -( ומכיוון דרום%16.5ות רוחות מכיוון דרום )בחודשי החורף שולט חורף:

יה, ושכיחות הרוחות החלשות הינה מטר לשני 2.91מהירות הרוח הממוצעת הינה 

0.12% 

(, רוחות מכיוון דרום %14מערב ) -בחודשי האביב שולטות רוחות מכיוון צפון אביב:

מטר  2.73ממוצעת הינה מהירות הרוח ה. (11%מערב ) -( ורוחות מכיוון צפון11%)

 .0.15%לשנייה, ושכיחות הרוחות החלשות הינה 

מי אוויר עלולים להגיע לשטח התוכנית ממפעל מניתוח משטר הרוחות עולה כי מזה

מקורות  מערבית לשטח התוכנית. -צפוןמ ומקורות זיהום אחרים הממוקמים "נשר"

 בהמשך. ואלה יפורט

 (2018-3201שושנת רוחות שנתית ):  1תרשים ג.

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [242] 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [243] 

 (2018-2013) : שושנת רוחות עונתית2תרשים ג.

                                      סתיו

  

 חורף

 

 

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [244] 

 אביב

 

 קיץ

 

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [245] 

 (2013-2018שושנת רוחות יומית )

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [246] 

 

 איכות אויר .ד

 התקן הישראלי

ותקנות  2011 –תקנות חוק אוויר נקי )ערכי איכות אוויר( )הוראת שעה(, התשע"א 

קובעות ערכי  - 2013וויר נקי )ערכי איכות אוויר()הוראת שעה( )תיקון(, התשע"ג א

יפה עבור המזהמים השונים. תקנים אלה, המפורטים להלן, הנם סביבה וערכי יעד לחש

הרלוונטיים למקרים החמורים ביותר, דהיינו שעות שיא התנועה בכבישים, ומהווים 

.הוניכות האוויר בסביבת התכנית הנדמדד לא  

 

 : ערכי סביבה נבחרים מתוך תקנות חוק אוויר נקי1מספר ד.טבלה 

תקן 
 שנתי

תקן 
 יממתי

 8תקן 
 שעתי

תקן 
 שעתי

תקן חצי 
 שעתי

 מזהם סימול יחידות

מק"ג  - *350 - **50 20
 למ"ק

2SO גופרית דו- 
 חמצנית

מק"ג  940 - - 560 -
 למ"ק

NOx  תחמוצות
 חנקן

מק"ג  - *200 - - 40
 למ"ק

2NO נקן דוח- 
 חמצני

מק"ג  - - ***140 - -
 למ"ק

3O אוזון 

מק"ג  - - - ****130 ∞50
 למ"ק

10PM  חלקיקים
 ימיםנש

 

 חריגות בשנה. 8*מותרות 

 חריגות בשנה 4** מותרות 
 חריגות בשנה. 10*** מותרות 

 חריגות בשנה 18מותרות  ****
 בשנהימים של הריכוזים הגבוהים  18ממוצע שנתי לאחר הפחתה של ∞

 

 איכות האוויר הקיימת באזור התכנית 

כנית הינם מזהמים ויר בתחום התוהמרכיבים המשמעותיים המשפיעים על איכות הא

מערב, מחצבת  -הנפלטים ממפעל "נשר" אשר נמצא בסמוך לשטח התוכנית מכיוון צפון

מפעל "נשר" אשר נמצאת מצפון לשטח התוכנית ומזהמים שמקורם בפליטה מכלי רכב 

 .ועוד 6, כביש 431וברים בכבישים הראשיים הסמוכים לשטח התוכנית, כביש הע



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [247] 

 .ות ניטור פעילות: יד רמב"ם, בית חשמונאי וכרמי יוסףבשטח התוכנית ישנן שלוש תחנ

סקירה של מצב איכות האוויר הקיים בשטח התוכנית, המבוסס על נתוני תחנות הניטור 

 :הנמצאות בשטח התוכנית מוצגת להלן

 

 "2ת ניטור "יד רמב"ם תחנ

החלה לפעול תחנת זו, אשר בבעלות "נשר". תחנה זו ממקומת  22.12.2015בתאריך 

 -ו ,SO2, NOX, NO2, NO -מטר מעל פני הים. בתחנה זו מנוטרים ריכוזי ה 92גובה של ב

PM10.  מציגה את הפרמטרים הנמדדים בתחנה זו 2ד.' טבלה מס. 

 

 (31.12.2017-1.1.2017" )2ת ניטור בחחנת "יד רמב"ם : סיכום של תוצאו2מספר ד.טבלה 

פרק זמן  פרמטר

 מיצוע

דרך 

 החישוב

ריכוז 

(ppb) 

יכוז ר

 )מק"ג/מ"ק(

אחוז מערך 

 הסביבה

שעת 

 מדידה

תחמוצות 
 NOx -חנקן 

 - 2% 22 12 ממוצע חצי שעתי

 17:30 37% 346 186 מקסימום
21.12.2017 

 - 4% 22 12 ממוצע יממתי

 20.12.2017 20% 110 59.1 םמקסימו

 -חנקן דו
 –חמצני 

2NO 

 - 10% 19 10 ממוצע שעתי

 18:00 58% 115 61.9 מקסימום
16.11.2017 

 -גופרית דו

 –חמצנית 

2SO 

 - 1% 3 1 ממוצע שעתי

 17:00 7% 24 9 מקסימום
22.9.2017 

 יממתי

 - 6% 3 1 ממוצע

 5.10.2017 42% 21 7.6 מקסימום

חלקיקים 
 –נשימים

10PM 

 - 41% 52.7 - ממוצע יממתי

 13.11.2017 183% 237.3 - מקסימום

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [248] 

 "שמונאיתחנת ניטור "בית ח

החלה לפעול תחנה זו, אשר בבעלות חברת החשמל. תחנה זו  28.12.2016בתאריך 

 ,SO2, NOX -מטר מעל פני הים. בתחנה זו מנוטרים ריכוזי ה 108ממוקמת בגובה של 

NO2, NO, O3 ו-PM10 מציגה  3ד. פרכמו גם מספר פרמטרים מטאורולוגיים. טבלה מס

 .את הפרמטרים הנמדדים בתחנה זו

 

 (31.12.2017-1.1.2017סיכום של תוצאות ניטור בחחנת " בית חשמונאי " ) :3ספר ד.בלה מט

 

פרק זמן  פרמטר
 מיצוע

דרך 
 החישוב

ריכוז 
(ppb) 

ריכוז 
 )מק"ג/מ"ק(

אחוז מערך 
 הסביבה

שעת 
 דידהמ

תחמוצות 
 NOx -חנקן 

 חצי שעתי

 - 2% 22 12 ממוצע

 9:00 40% 379 204 מקסימום
19.4.2017 

 מתיימ
 - 4% 22 12 ממוצע

 21.12.2017 18% 100 54 מקסימום

 -חנקן דו
 –חמצני 

2NO 
 שעתי

 - 10% 19 10 ממוצע

 9:00 55% 110 59 מקסימום
19.4.2017 

 -גופרית דו
 –חמצנית 

2SO 
 תישע

 - 1% 3 1 ממוצע

 15:00 8% 28 11 מקסימום
26.2.2017 

 יממתי

 - 6% 3 1 ממוצע

 7.1.2017 16% 8 3 מקסימום

 3O –אוזון 

 שמונה שעתי

 - 46% 64 33 ממוצע

 16:00 99% 138 71 מקסימום
17.8.2017 

חלקיקים 

 –נשימים

10PM 
 יממתי

 - 74.5% 76.8 - ממוצע

 26.3.2017 772% 1003.2 - מקסימום



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [249] 

 

 "תחנת ניטור "כרמי יוסף

ל. תחנה זו ממוקמת החלה לפעול תחנה זו, אשר בבעלות חברת החשמ 1.1.2000בתאריך 

 SO2, NOX, NO2, NO  -המטר מעל פני הים. בתחנה זו מנוטרים ריכוזי  260בגובה של 

O3  וPM10 - מציגה את  4מספר ד.רולוגיים. טבלה וכמו גם מספר פרמטרים מטא

  .הפרמטרים הנמדדים בתחנה זו

 

 (31.12.2017-1.1.2017סיכום של תוצאות ניטור בחחנת "כרמי יוסף" ) :4מספר ד.טבלה 

פרק זמן  פרמטר
 מיצוע

דרך 
 החישוב

ריכוז 
(ppb) 

ריכוז 
 )מק"ג/מ"ק(

אחוז מערך 
 הסביבה

שעת 
 מדידה

תחמוצות 
 NOx -חנקן 

 חצי שעתי

 - 2% 16 9 ממוצע

 4:00 36% 335 184 מקסימום
11.4.2017 

 יממתי
 - 3% 16 9 ממוצע

 20.12.2017 13% 73 40 מקסימום

 -חנקן דו
 –חמצני 

2NO 
 שעתי

 - 8% 15 8 ממוצע

 19:00 57% 113 62 מקסימום
21.12.2017 

 -גופרית דו
 –חמצנית 

2SO 
 שעתי

 - 1% 3 1 ממוצע

 11:00 17% 61 24 מקסימום
3.7.2017 

 יממתי

 - 6% 3 1 ממוצע

 17.5.2017 26% 13 5 מקסימום

 3O –אוזון 

 שמונה שעתי

 - 57% 80 42 ממוצע

 16:00 103% 144 76 מקסימום
22.5.2017 

חלקיקים 

 –נשימים

10PM 
 יממתי

 - 32% 41.3 - ממוצע

 12.3.2017 165% 215 - מקסימום



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [250] 

 

 סיכום

ך נתוני הניטור של שלוש בחלק זה נבדקה איכות האוויר הקיימת בשטח התוכנית, על סמ

  כנית.תחנות הניטור הפזורות בשטח התו

גות מערך הסביבה השמונה שעתי של אוזון. הריכוז בתחנת ניטור "כרמי יוסף" התקבלו חרי

מערך הסביבה. עם זאת, ע"פ חוק אוויר נקי מותרות  104%המקסימלי שהתקבל עומד על 

חריגות מערך הסביבה, בהתאם לכך  2חריגות בשנה, ובשנה הנבדקת התקבלו סה"כ  10

 .אין חריגה מחוק אוויר נקי בריכוזי האוזון

מקסימליים אשר חורגים מהתקן  PM2.5 התקבלו ריכוזי בכל שלוש התחנות שנבדקו

היממתי. הריכוז הגבוה ביותר שנוטר בתחנות הניטור התקבל בתחנת "בית חשמונאי" 

 18זה. ע"פ חוק אוויר נקי מותרות  מערך הסביבה היממתי עבור מזהם 772%ועומד על 

בתחנת "יד  חריגות 7חריגות בשנה מערך הסביבה היממתי, ובשנה הנבדקת התקבלו 

בהתאם חריגות בתחנת "כרמי יוסף",  5 -חריגות בתחנת "בית חשמונאי" ו 11", 2רמב"ם 

 .אוויר נקי לכך אין חריגה מחוק

נבדקו לא התקבלו חריגות ש , בכל שאר המזהמיםפרט לשני המזהמים שפורטו לעיל

 מערכי הסביבה של חוק אוויר נקי.

 

מת לאורך הנתיבים שתוארו החוצים את פליטת מזהמים ממקורות תחבורתיים מתקיי

. כבישים אזוריים וכן ומסילת הרכבת 6-ו 44דרכים הארציות בעיקרה ו תחום התכנית

  ם רגישים.שייישובים בסמוך לשימו אינם חולפים בתחומי יבים אלהאולם, נת

 ואף לרבות תנועת מטענים מתקיימת הן בשעות היום והן בשעות הלילה תנועת הרכבות

ובכלל זה מסילת עוקף לוד, בחלק הצפוני של  לגדול עם הרחבת מערך המסילותצפויה 

יחד עם זאת,  ומרכז תחבורתי ברג"מ. תחום התכנית. בנוסף, מתוכנן מסוף רכבות )דיפו(

 י להצטמצם עם המעבר לחשמול הרכבות.הזיהום מרכבות צפו

 

צפון לתחום , מת"ויר מרוכזים ב"משולש התשתיוולא פליטת מזהמיםמקורות נוספים לה

למכון  .שבסמיכות אליהםהתכנית, וכוללים את המחצבה ומפעלי נשר ותחנות הכוח 

 טיפול שפכים פוטנציאל למפגע ריחות.

 

 

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [251] 

 מפעל נשר

"מקור פליטה טעון היתר" לפי התוספת השלישית -מפעל נשר, לייצור מלט, מוגדר כ

ם סובבים בעלי כושר ייצור ייצור מלט באמצעות כבשני) 6112 בחוק אוויר נקי תשס"ח

קו ב במפעל קיימים שני כבשנים בטכנולוגיית ייצור יבשה : (./טון ליום 11העולה על 

 שניהיבש ה ייצורה קוב .6.0/טון.  211יומי ה קלינקרהקצב ייצור  ראשוןהיבש הייצור ה

 .טון 2611יומי ה קלינקרהקצב ייצור 

יצור מלט. שני וא מהווה אבן ייסוד ביהקלינקר המיוצר בכבשן הינו חומר מינרלי, וה

סוג של דלק מוצק על בסיס ) דלק מוצק המכונה פטקוק באמצעותפועלים הכבשנים 

 הכוללת נרגיהלא (כולל צמיגים) פסולותשריפת  למפעל גם ת. בנוסף, מאושר(נפט

-Refuse Derived Fuel ) חומרי בעירה יבשים שהופרדו מפסולת ועברו גריסה ועיבוד

RDF ,) ל בהתאם לתנאים בהיתר הפליטהוממיסים אורגאניים וכד'. הכ. 

וסקר ( best available technologies ) BATלמפעל קיים היתר פליטה, על בסיס

מביא לכך שהשימוש  יב הביוגני בפסולתהמרכ .פיזור מזהמים הכולל מידול סביבתי

לק פוסילי. גזי בדלק ממקור זה תורם להפחתת פליטת גזי חממה בהשוואה לשימוש בד

המשמש לייצור  החומציים נספחים ישירות במערכת המכילה גיר בסיסי הפליטה

זה תורם לצמצום היקף הטמנת  הקלינקר, וכך גם קליטת מתכות. בנוסף לכך, שימוש

 רקע. הפסולת בק

 

 48בהספק של  5/ד/10תחנת הכח בסמוך למפעל נשר רמלה הוקמה במסגרת תמ"א 

מפעלי חברת נשר  ספק את החשמל שצורך המפעל ואת צרכיעל מנת ל MW 80מתוך 

הכח הינה מקור פליטה טעון היתר, לפי חוק אוויר  תחנת .האחרים בחיפה ובית שמש

נקי בעל מקור פליטה שפעילותו אוויר  בחוק 17.לפי סעיף  2008נקי, התשס"ח 

רש ברשותו היתר פליטה ונד מוגדרת בתוספת השלישית לחוק מחויב לפעול כאשר

  לפנות אל המשרד להגנת הסביבה בבקשה לקבלת היתר פליטה.

 

. תחנת הכח פעלה בתחילה על סולר, אך הוסבה 1997תחנת כח גזר הוקמה בשנת 

 .גזשתי טורבינות  בתחנה.  טבעי לעבוד על גז

 

בכפר שמואל וכרמי יוסף מתבצע ניטור חודשי של  בתחנות ניטור של חברת חשמל

 .זור גזרממצאי איכות אויר בא

 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [252] 

 הדברה 

בשטחים החקלאיים הסמוכים למבני מגורים יש להביא בחשבון השפעות חומרי 

 הדברה.

 קובעות 1979 –תקנות הרוקחים )הגבלת פיזור רעלים וכימיקלים מזיקים מכלי טיס( 

מ' מדרך )הקלה למרחק  12מ' ממגורים או  120איסור ריסוס מהאוויר עד מרחק של 

זבוב הפירות(. עוד קובעות התקנות איסור ריסוס גורף מהאוויר  מ' בריסוס כנגד 50של 

כשהרוח נושבת מהשטח המרוסס לכיוון בית או דרך )ללא ציון מרחק(. תקנות 

, מגבילות גם ריסוס מן 2005 –בנים( החומרים המסוכנים )שימוש בתכשירים ליד מ

קמ"ש  5וח של מ' ממבנים יבוצע ריסוס בר 100הקרקע. לפי התקנות, בטווח של עד 

)היותר רעילים( חל איסור שימוש  1,2לכל הפחות. לגבי חומרים מדרגת רעילות 

מ'( מותר ריסוס רק  100הנותרים )עד גבול  50-מ' מבתים, וב 50במרחק של עד 

 קמ"ש ומעלה( נושבת לכיוון הפתוח.  5 -מור כשהרוח )כא

 

 רעש .ה

 44הדרכים הארציות את בעיקר כבישים פנימיים ו כוללים תחבורתייםהמקורות הרעש  

יישובים בסמוך  החוצים את תחום התכנון, אך אינם חולפים בתחומיומסילת הרכבת  6-ו

 לשימושי מגורים ומבני ציבור .

 

 קריטריונים לרעש מכבישים

)בהמשך  2011למסמך ''מתודולוגיה לתכנון אקוסטי של כבישים'', מאי בהתאם 

משרדית לקביעת קריטריונים  -ל הנחיות הועדה הבין ''המתודולוגיה''( המהווה עדכון ש

)להלן ''ההנחיות''(, יש לנקוט באמצעים אקוסטיים להפחתת  2/99 -לרעש מכבישים מ

י במסגרת הליך סטטוטורי, כאשר מפלס רעש מדרך חדשה או קיימת בה מתוכנן שינוי פיז

( למבנים A)Leq = 64 dBמ' מחוץ למבנה גבוה מהקריטריון של  1 -הרעש החזוי ב

( למבנים המוגדרים כמבנה א' )מבנה Leq = 59 dB(A -המוגדרים כמבנה ב' )מגורים( ו

 ציבור המשמש כבית חולים, בית הבראה, בית אבות עם מחלקה סיעודית, מוסד חינוך(.

 

 קריטריונים לרעש מרכבות

ע''י  הקריטריונים לרעש המרבי המותר מתנועת רכבות למסילה הנדונה המומלצים כיום

מחוץ למבנים רגישים המשמשים למגורים או  מתייחסים לרעשהמשרד להגנת הסביבה 

ים ע"י שכלול נתוני היום והלילה בשוומח לשימוש ציבורי )מוסדות חינוך, בתי חולים(

הינם  dBA 47למסילות מתוכננות בהם רעש הרקע נמוך מ  מפלסי הרעש .Ldenביחידות 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [253] 

מבנה, ובמסילות קיימות ומתוכננות בהם רעשי הרקע ה בהתאם למידת רגישות 58ו  55

 בהתאם. 63ו  60,סף הרעש המותר בינו dBA 47ו שווים ל אגבוהים 

 

ויה לגדול עם צפ מתקיימת הן בשעות היום והן בשעות הלילה ואף תנועת הרכבות

 ובכלל זה מסילת עוקף לוד, בחלק הצפוני של תחום התכנית. הרחבת מערך המסילות

 ומרכז תחבורתי ברג"מ. תוכנן מסוף רכבות )דיפו(בנוסף, מ

 

מקורו במתקנים בטחונים בתחום התכנית ובסביבתה: בימ"מ  -ומסוקים רעש מטוסים

)מחוץ לשטח התכנית(, מגבלות  בסיס תל נוף ,ליד לטרון, יחידת המסוקים המשטרתית

 .תחומי התכניתבר "תחה

 

 

 נחליםקרקע וזיהום  .ו

 

פשט ההצפה של . גזר ונחל איילון ראשיים: נחל נחליםרוצי בתחום התכנון שני ע

 1בין כביש ש . בשנים גשומות האזוריובלים של נחל ענבהגם נחל איילון כולל 

 .הופך למאגר עונתי של יובלים אלה לימ"מ

ים: מאגר נען ירים עונתיים נוספים שימשו להשקיית שטחים חקלאשני מאג

לש התשתיות" ונותן מענה לשפכי מט"ש איילון נמצא ב"משו .יסודותומאגר 

  רמלה, לוד מודיעין, שוהם, באר יעקב וגזר. המועצות

 .מרמלה ומי שטפונות מנחל גזר לקליטת קולחין 80 -מאגר נען הוקם בשנות ה

מערכת ביוב סגורה והם מחוברים למט"ש  י המועצהבתחומ בכל הישובים

וב שקיבלה תוקף קיימת תכנית אב לבי ,תחנות שאיבה 30איילון. קיימות 

 במשרד הבריאות.

לנחל  בחורפים עתירי גשמים מתבצעות הזרמות עודפי קולחים ממט"ש איילון

  .איילון וכן לנחל גזר

 . ןלחיקיימת השקיה בקובשטחים חקלאיים ברחבי המועצה מת

עורכת דיגום קבוע של מי  האזורית המועצהבהתאם לתקנות משרד הבריאות, 

דוחות הדיגום מתפרסמים באתר  .יישובי המועצה השתייה, מדי חודש, בכל

בתשע דגימות דגימות.  318בוצעו  2017המועצה ובאתר משרד הבריאות בשנת 

ותם נקודות התקבלה חריגה בתוצאות הבדיקות, לכן נלקחה דגימה נוספת מא

 והתקבלו תוצאות תקינות.



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [254] 

 

ת מגבלות לקווים אלה קיימות על פי התמ"אוא חולף בתחום התכנון. "קו קצא

  .מטרים מהקצה הקיצוני של הקו 5בניה ופיתוח, ברצועה של 

בתכנית הסמוכה לקווי דלק, יש לקבוע הוראות לביצוע בדיקת זיהום קרקע 

 .יתגלה כזהבסביבת הקווים, ולטיפול בזיהום ככל ש

מ' ובנוסף  30מ', מרחק ציר הרצועה מקו הבניין  10רוב רצועת צינור גז הינו 

 ה לסקירה.מסומנת רצוע

 

התאם להנחיות רשות המים והמשרד להגנת הסביבה ובמסגרת החלת כללי ב

שפכי תעשיה על מועצות אזוריות, מועצה אזורית גזר נדרשת לבצע בקרה על 

 בתקופה זו. דיגום בהכנה תכנית .שפכי תעשיה בתחומה

 

המשותף ים פוטנציאלים נמצאים באזור התעשייה הצפוני ימוקדי זיהום תעשיית

 ב"משולש התשתיות".

  היתרי רעלים

חוק החומרים המסוכנים מגדיר חומר מסוכן כרעל או כימיקל מזיק, על פי 

בהתאם לחוק, העיסוק ברעלים מחייב היתר  הרשימה המפורטת בתוספת לחוק.

ת הממונה ע"י השר להגנת הסביבה. בעל ההיתר מחוייב לעמוד בתנאים מא

לזיהוי, היערכות למצב חירום, שינוע, טיפול המפורטים כגון אחסון נאות, שילוט 

 בפסולת חומ"ס למניעת חדירתם לקרקע , למקורות מים או לאוויר. 

 וכן תחנת הכוח "משאב" הממוקמת בתחומו.מפעל נשר מחזיק בהיתר רעלים 

באזור זה קיימים מפעלים המחזיקים בהיתר רעלים ובהם מפעל "פוליבה" 

פעל אברבוך )לפרומייקות ומוצרי עץ( אינו מ, למוצרי אפייה, מפעל "הארגז"

 המפעל משתמש בדבקים )מרביתם מגיעים עם. מחזיק בהיתר רעלים

 .ובדלקים במצב מוצק( –הפורמייקה 

 

ובשטח המרכז הלוגיסטי במתחם ה זור התעשייתחנת דלק פוליבה ממוקמת בא

הכרוכים  מבוצעים טיפולים שוניםתחנת תדלוק למשאיות, ותעבורה קיימת 

 בשימוש בשמנים ודלקים. 

תחנות דלק נוספות בתחומי התכנית קיימות בסמוך למושב פתחיה, בסמוך למושב 

 תחנת נען מזרח ונען מערב. -6סתריה )בתחום רחובות( ושתי תחנות לאורך כביש 

 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [255] 

. בחלק תשטיפיםבתחומי המועצה קיימים שימושים חקלאיים שלהם פוטנציאל ליצירת 

עים למניעת זיהום קרקע ונחלים הנאכפים באמצעות מערך מהשימושים קיימים אמצ

שיון עסק ואי לכך עמידה יבר רפתות וגידול צאן. רפתות מחויבות רישוי העסקים.

 שיון עסק.יסביבתיות. לכל הרפתות ר בדרישות

טיפול מקדים להזרמה יקבים וכו' בנחלות מחויבים ב -וים לחקלאותשימושים נלו

 בהתאם. גרות ביובאתשלום למערכת השפכים וב

גידולי זיתים שבהם נעשה שימוש טמונים ב שמקורם בעיבודים חקלאיים סיכונים נוספים

לי הדברה בטיפולי הדברה במטעי נשירים וטיפו בחומרים מכילי נחושת )כנגד פטריות( וכן

 )כנגד עשבייה ומזיקים(.המבצעים בשטחים פתוחים 

 

בתחנות כוח, ומכיל חומרים רעילים  חומר שנוצר לאחר שריפת הפחם – 1אפר הפחם

שלא נשרפו ) וכן גופרית, כספית, סלניום, סטרונציום, ניקל, ארסן, אבץ(.  ורדיואקטיביים

 ראל, בעיקר בתעשיית הבנייהשימוש באפר הפחם נעשה באופן נרחב ברחבי העולם וביש

וש שימכתוסף לבטון ולמלט. האפר משמש  ומאגרים שלו נמצאים ליד תחנות הכוח.

ובאוורור חופשי הינו במינון נמוך באפר הפחם כתוסף לבטון נחשב לבטוח, מפני שהאפר 

 ראדון ממנו קטנה.הקרינת 

 

 פסולת .ז

 

המשרת את כלל יישובי מרכז אתר נען הינו עתודת ההטמנה הגדולה ביותר במרכז הארץ, 

 .הארץ והשפלה ומהווה פתרון כולל לטיפול בפסולת יבשה באזור

באתר קיים ’(. , ניקוז וכו)איטום, תשטיפים הנדרשיםסטנדרטים ל תאםבה הוקםאתר ה

, ייבוש מיון, הפרדה, גריסה, ניפוי, שטיפה כולל חזור לטיפול בפסולת בנייהמערך מ

חזור מטפל במרב הפסולת הנקלטת, על מערך המ .ורחזוהשבחת החומרים תוצרי המ

 נעשית באופן שיתקבל. ההטמנה ן את כמות הפסולת המועברת להטמנהמנת להקטי

 מצע יציב לשיקום הקרקע. 

האתר מאושר על ידי המשרד להגנת הסביבה ומורשה לספק הסכמי התקשרות ואישורי 

 עדות לתכנון ובנייה.בהתאם לדרישות הוו 4הטמנה עבור היתרי בנייה וטופסי 

 

שנתי על פי דוח מחזור  הפרדה ואיסוף פסולת למחזור. במועצה האזורית גזר פועל מערך

מהפסולת שנאספה הועברה למחזור ובכלל זה פסולת נייר וקרטון,  50%, כ 2016

                                                           

  1אסף בן נריה, זוית- סוכנות ידיעות למדע וסביבה, אוגוסט 2016 



    
                                            

                                         
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [256] 

פלסטיק, מתכת, זכוכית. בתחומי היישובים מתקיימת הפרדת פסולת פריקה ביולוגית 

 ( 4% בהיקפים קטנים )כ

נשלח לקיצוץ באתר מורשה. הגזם ו במועצה פעם בשבוע מכל יישובמתבצע גזם  איסוף

מפונה אחת לחודש מכל  פסולת גושית לרפד בע"ח ולחיפוי קרקע; משמש לקומפוסט,

 אחד מהישובים. 

 .בקשת היישובל בהתאם טמוני קרקעבתחומי המועצה נעשה שימוש במכלים 

 .)פלסטיק; עודפי פרי וירק( חקלאית פסולתלפתרון קצה בשלב זה אין 

 

 קרינה .ח

 

כי רמת החשיפה קובע  ( (World Health Organization WHO ארגון הבריאות העולמי

 5111הרץ, , הינה  05מגנטי משתנה בתדר  האדם לשד-המותרת של בני הרגעית המרבית

את  שפיםקובע כי מתקני חשמל החו( IARC) הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן .מיליגאוס

הינם "גורם אפשרי  מיליגאוס ממוצע שנתי 2הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 

ממחקרים שבוצעו בנושא זה בעולם ומהניסיון שנצבר  (("Carcinogenic Possible"לסרטן

מדידות ברחבי הארץ, ניתן ללמוד שהחשיפה הממוצעת בתוך מרבית  לאחר ביצוע מאות

 .מיליגאוס 1ם, אינה עולה על המגורים בארץ ובעול בתי

 המשרד להגנת הסביבה ממליץ שמתקני חשמל יתוכננו ויופעלו בהתאם לעקרון

נחשף הציבור  הזהירות המונעת, לשם הפחתה ככל האפשר של השדות המגנטיים אליהם

 .בישראל ממרכיבים שונים של רשת החשמל

ולל מגורים, מוסדות חינוך לאזורים שנועדו לשהייה ממושכת )כ חשמל המרחקים בין קווי 

 :וכו'( על פי המלצות המשרד להגנת הסביבה

 ה הקרובמ' ממוליך הפאז 3קו מתח נמוך: 

 מ' ממוליך הפאזה הקרוב 5ק"ו(:  33,22,13קו מתח גבוה )

 מ' מכל חלק של השנאי או החוטים היוצאים ממנו 5שנאי חלוקה: 

עיליים יש לבצע מידול קרינה על מנת  עליון-לשימושים רגישים בקרבת קווי מתח עליון ועל

 .לעמוד בהנחיות המשרד להגנת הסביבה

 

 

 

 מהתיל הקיצוני ]מ'[ מציר הקו ]מ'[ סוג הקו
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 מתח נמוך

 בשטח בנוי

 בשטח פתוח

 

2.25 

3.00 

 

2.00 

2.25 

 ק"ו( 33מתח גבוה )עד 

 בשטח בנוי

 בשטח פתוח

 

6.50 

8.50 

 

5.00 

8.50 

 --- 20.00 ק"ו( 110-161מתח עליון )

 --- 35.00 ק"ו( 400מתח על )

 

 .קווי החשמל בתחום הבינוי הקיים חלקם עיליים וחלקם מוטמנים

)רשת החשמל( וקרינה אלקטרומגנטית  ELFבדיקות קרינה )מדידת שדות מגנטיים בתחום 

 .במוסדות החינוךמתבצעות בתחום הרדיו והסלולר( 

הן של הרשת  ות מדידות קרינהבבתי הספר ובגני הילדים ברחבי המועצה מתבצע

להגנת  מדידות נערכו ע"י בודק מוסמך מטעם המשרדהסלולרית והן של רשת החשמל. ה

 .הסביבה וציוד מדידה בהתאם לדרישות

מתוצאות המדידה נמצא כי רמות הקרינה האלקטרומגנטיות עומדות בדרישות המשרד 

ת נמצאו ליקויים שטופלו במקומות בהן נמצאו חריגולהגנת הסביבה ומשרד הבריאות. 

 ונערכה מדידה חוזרת.

 

 סיכום  .ט

רו ייעודי הקרקע שמקורם בתכניות בבחינת ההיבטים הסביבתיים של המצב הקיים תוא

  בסביבתם. האקלים ותנאי עליונות, השימושים הקיימים בתחום התכנון

ים ם בעלי פוטנציאל רחב ומגוון למפגעשיכנית כולל מתקנים, תשתיות ושימושטח הת

 לדוטבע כגון קרקע, מי תהום, בתי גיולמטרדים סביבתיים ובכלל זה, השפעות על משאבי 

  לבריאות הציבור. ניםוסיכו אורח חייהםעל תושבים ועל ה תוביבתיסהשפעות  לצד

חציבה, רעש, זיהום קרקע ומים, אויר,  איכות כוללים שנסקרוסביבתיים ההיבטים ה

המקורות העיקריים בעלי פוטנציאל לזיהום אויר, זיהום  פסולת, קרינה וחומרים מסוכנים.

ים את להצפוני של תחום התכנון וכול מרוכזים ב"משולש התשתיות" בחלקו קרקע ונחלים,

טיפול השפכים איילון, וריכוז מפעלי  ןומתק תחנת הכוח גזר מחצבת ומפעלי בטון נשר,

 תעשייה ותחנות תדלוק.

 

דרום. פוטנציאל  -חוצים את תחום התכנון בכיוון צפון מסדרון תשתיות וצירים תחבורתיים
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 אלה משימושים רגישים.המפגעים הסביבתיים נמוך בשל המרחק של תשתיות 

 .שטחים פתוחים כוללים שטחים חקלאיים, שמורות וגנים לאומיים

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [259] 

 
מים, ביוב וניקוז – 10פרק   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [260] 

 תשתיות רטובות .1

 (5143-01)ראה תכנית  מים 1.1

  שמקבל  מקורות, מלבד הישוב נצר סירניממקור מי השתייה של יישובי המועצה הוא

 באר פרטית, הבאר מגובה על ידי מקורות באמצעות צומת מיהול.מאת מי השתייה 

  במ"ק, מנתוני רשות המים 2016נתוני צריכת המים השפירים בישובים לשנת 

 שם הישוב
אוכלוסיה 

 2016לשנת 

צריכה מחברת 

 מקורות

הפקה 

 פרטית
 צריכה ביתית

חקלאות כולל 

 פחת

סה"כ 

 צריכה

צריכה סגולית 

 לנפש/שנה מ"ק

 138.5 227,033 0 227,033 0 227,033 2,186 בית חשמונאי

 90.7 737,115 679,511 57,604 0 737,115 635 בית עוזיאל

 210.9 109,652 50,388 59,264 0 109,652 281 גזר

 181.7 52,504 0 52,504 0 52,504 289 גני הדר

 130.9 740,515 657,767 82,748 0 740,515 632 גני יוחנן

 145.7 400,115 259,983 140,132 0 400,115 962 חולדה

 116.9 510,545 385,721 124,824 0 510,545 1,068 יד רמב"ם

 105.9 920,969 838,379 82,590 0 920,969 780 יציץ

 134.5 425,615 296,921 128,694 0 425,615 957 ישרש

 138.6 818,273 638,066 180,207 252,570 565,703 1,300 כפר ביל"ו

 131.3 207,260 117,869 89,391 0 207,260 681 כפר בן נון

 103.2 719,821 633,008 86,813 0 719,821 841 כפר שמואל

 190.0 327,360 6000 321,360 0 327,360 1,691 כרמי יוסף

 111.1 1,059,097 911,665 147,432 0 1,059,097 1,327 מצליח

 117.2 275,171 212,829 62,342 0 275,171 532 משמר איילון

 96.8 75,132 0 75,132 0 75,132 776 משמר דוד

 76.4 170,577 0 170,577 0 170,577 2,232 נוף איילון

 150.1 818,187 579,583 238,604 0 818,187 1,590 נען

 281.2 705,098 488,878 216,220 498,570 206,528 769 נצר סירני

 122.8 493,900 366,066 127,834 0 493,900 1,041 סתריה

 83.2 506,664 405,316 101,348 0 506,664 1,218 עזריה

 90.1 1,166,428 1,093,927 72,501 0 1,166,428 805 פדיה

 95.6 976,205 892,873 83,332 0 976,205 872 פתחיה

 101.7 284,181 207,674 76,507 0 284,181 752 רמות מאיר

 91.2 186,797 25,443 161,354 0 186,797 1,769 שעלבים

  

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [261] 

 (5143-02)ראה תכנית  ביוב 1.2

  שהוכנה על ידי א.נ. קפלן 2017למועצה קיימת תכנית אב לביוב ממרץ 

 שפכי המועצה נסנקים למט"ש איילון. 

  ראשיים אגני ביוב שנישטח המועצה מתחלק ל: 

היישובים נוף איילון, משמר איילון, כפר בן נון, גזר, שעלבים, כפר  – אגן מזרחי

 שמואל, בית חשמונאי, עזריה, יד רמב"ם ובית עוזיאל.

משם ממשיכים אל קיבוץ שעלבים,  נוף איילון ת"ש נוף איילון סונקת את שפכי היישוב

 השפכים בגרביטציה אל ת"ש שעלבים, תחנה זו סונקת את השפכים אל ת"ש אנוש

שממוקמת מזרחית למשמר איילון, משם נסנקים השפכים אל ת"ש "אופרה" 

, אל תחנה זו זורמים בגרביטציה שפכי היישובים כפר הממוקמת דרומית לכפר שמואל

)שפכי הבסיס זורמים בן נון, משמר איילון ובסיס הימ"מ הממוקם מזרחית לכפר בן נון 

 ,מט"ש איילוןת השפכים אל ת"ש "אופרה" סונקת א .אל כפר בן נון דרך ת"ש(

אליה מגיעים שפכי בית חשמונאי  באמצעות קו סניקה משותף עם ת"ש יד רמב"ם,

 ם ועזריה.)בסניקה דרך ת"ש בית חשמונאי( ושפכי היישובים בית עוזיאל, יד רמב"

 שפכי האגן נסנקים אל מט"ש איילון דרך ת"ש מרכזית אחת: ת"ש נען. – אגן מערבי

 :הנסנקים כולם אל התחנה תתי אגנים 3–את האגן ניתן לחלק ל

 משמר דוד, חולדה, כרמי יוסף, פדיה ופתחיה. היישובים – אגן מרכזי

שפכי היישוב משמר דוד זורמים בקו סניקה דרך ת"ש משמר דוד לת"ש חולדה, אל 

סונקת יחד עם שפכי  תחנה זו זורמים בגרביטציה שפכי היישוב כרמי יוסף. תחנה זו,

 היישובים אל ת"ש נען. 3היישוב חולדה את שפכי 

אל ת"ש נען, זורמים בנוסף, שפכי היישובים פדיה )דרך ת"ש פדיה כרם( ופתחיה )דרך 

 (.2ת"ש פתחיה 

 היישובים ישרש, מצליח, סתריה ונען. – אגן צפון מערבי

 שפכי הישוב נען זורמים בגרביטציה אל ת"ש נען.

. אל ת"ש 3דרך ת"ש ישרש  1שפכי היישוב ישרש זורמים בקו סניקה אל ת"ש סתריה 

זורמים בגרביטציה גם שפכי היישוב סתריה, תחנה זו סונקת את שפכי  1סתריה 

 היישובים לת"ש נען.

 שפכי הישוב מצליח זורמים אל ת"ש נען דרך תחנות שאיבה מקומיות.

 גני הדר, רמות מאיר ויציץ. ו,"היישובים כפר ביל – אגן דרום מערבי

ויציץ נסנקים אל ת"ש רמות מאיר הגדולה דרך ת"ש  כפר ביל"ו, גני הדרשפכי 

 ת"ש רמות מאיר הגדולה סונקת את השפכים אל ת"ש נען.מקומיות. 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [262] 

זורמים דרך ת"ש רמות מאיר חממות בקו סניקה משותף עם ת"ש  רשפכי רמות מאי

 רמות מאיר הגדולה אל ת"ש נען.

שפכי היישוב נסנקים דרך ת"ש מקומית לנצר סירני ומשם דרך  – ב נצר סירניהישו

 ת"ש באר יעקב למט"ש איילון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [263] 

 (5143-03)ראה תכנית  ניקוז 1.3

  ,ומבדיל בין האגנים איילון ושורק.את שטח המועצה חוצה קו פרשת המים הארצי 

קו פרשת המים מהווה את קו הגבול בין שתי רשויות ניקוז: רשות הניקוז ירקון איילון 

 ניקוז שורק לכיש.הורשות 

 

 

 :קרקעות 

 :הקרקעות השולטות באזור התכנית הינם קרקעות מסוג

H - (1H ,2H ,3H ,4H גרומוסול חום ,)–  אלו קרקעות חרסיתיות, המכילות את המינרל

מונטמורילונית, תכונה זו מאפיינת קרקעות התופחות במגע עם מים ונסדקות במידה 

 ניכרת בעונת היובש.

B – (3B ,4B ,6  (B זוהי קרקע חרסיתית, הקרקע  –רנדזינה חומה ורנדזינה בהירה

סופחת כמויות גדולות של  קשה או סלע גיר אחר. הקרקע ןמכוסה לעיתים נארי, קירטו

 מים ומחלחלת באיטיות.

E – (1E קרקע אלוביאלית )–  .קרקע שנוצרה מסחף אלובי ששקע בעמק ובפשטי ההצפה

 היא בדרך כלל בעלת מרקם גלי דק והיא מוגבלת לאזורים בהם שקע סחף.

 איילון

 שורק

 גבול המועצה



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [264] 

 האיור הבא מציג את הקרקעות בשטח המועצה.

 

  3/ב'/34תמ"א: 

מטר  100בנחלים אלו חלות מגבלות שימוש ברצועת הנחל למרחק של  –נחלים ראשיים 

 מכל צד של ציר הנחל ובפשט הצפתו, אלא אם אושרה תכנית לצמצום רצועת ההשפעה.

 , נחל איילון, נחל גזר, נחל נחשון -באגן איילון הנחלים הראשיים בתכנית הינם: 

 נחל שורק. -באגן שורק 

מטר  50בנחלים אלו חלות מגבלות שימוש ברצועת הנחל למרחק של  –נחלים משניים 

 מכל צד של ציר הנחל ובפשט הצפתו, אלא אם אושרה תכנית לצמצום רצועת ההשפעה.

 נחל ענבה, ערוץ נשר, נחל גזר, נחל  –הנחלים המשניים בתכנית הינם: באגן איילון 

 משני, תעלת מצליח. 2, נחל גזר 2עזריה, נחל גזר 

 נחל השלושה, נחל עקרון, נחל שחם.  –שורק  באגן

 האיור הבא מציג את הנחלים על פי התמ"א:



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [265] 

 

  4/ב'/34תמ"א: 

 ג'. -באזורים א', ב' והתכנית ממוקמת 

 מוגדר כאזור בעל פגיעות גבוהה של מי תהום. - אזור א'

האזור הנ"ל ממוקם על פני אקוויפר החוף, והנחיות התמ"א הינן בנייה מעשירה מי תהום 

 מרמת המגרש הבודד, זאת בשל יכולת החידור המהירה של מי התהום לתת הקרקע.

 משטח המגרש חדיר למים. 15%להשאיר  בתכניות באזור זה מחייבת התמ"א

 

 בתמ"א( 23.3ישמם בפרויקט. )סעיף ילהלן הוראות והנחיות התמ"א לאזור תכנון א' ויש ל

שטחים חדירי מים מתוך  15%שבתמ"א, יוותרו לפחות  2באזור א', כמסומן במפה מס'  -

חולם שטח המגרש הכולל, במגמה לאפשר כמות גדולה ככל הניתן של מי נגר עילי וחל

מים אפשר שיהיו מגוננים או מצופים  רילתת הקרקע בתחומי המגרש. השטחים חדי

 בחומר חדיר )כגון: חצץ, חלוקים וכד'(.

שבתמ"א, תקבע התוכנית הוראות להעברת מי הנגר  2, כמסומן במפה מס' 1באזור א' -

העילי מתחומי המגרשים והמבננים לשטחים ציבוריים פתוחים או למתקני החדרה 

 כים לצרכי השהייה, החדרה והעשרת מי תהום.סמו

 תעלת מצליח



      
                                                                                       

                                                                                
 

 

 

 תכנית מתאר כוללנית [266] 

תכנון שטחים ציבוריים פתוחים, לרבות שטחים מיוערים, בתחום התוכנית, בכל  -

בין השאר, קליטה, השהייה והחדרה של מי נגר עילי באמצעות שטחי  ,האזורים, יבטיח

ם את מי הנגר העילי בתחום כולאיחלחול ישירים, או מתקני החדרה. השטחים ה

ם ציבוריים פתוחים יהיו נמוכים מסביבתם. כל זאת ללא פגיעה בתפקוד שטחי

 ובשימושים של שטחים אלה כשטחים ציבוריים פתוחים.

בתכנון דרכים וחניות ישולבו רצועות של שטחים מגוננים סופגי מים וחדירים ויעשה  -

 שימוש בחומרים נקבוביים וחדירים.

 

 של מי תהום. בינוניתמוגדר כאזור בעל פגיעות  - 'באזור 

 .נמוכה של מי תהום או אזור לא פגיעהמוגדר כאזור בעל פגיעות  - 'גאזור 

 

 האיור הבא מציג את גבול התכנית על רקע התמ"א:

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [267] 

 
חשמל – 11פרק   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [268] 

 2018, אוקטובר 15עדכון:                                                 חשמל       .11
 

 ניתוח המצב הקיים 11.1

 

יצור, הולכה, השנאה וחלוקה  מערך כוללת החשמל חברת של הארצית החשמל אספקת מערכת

 החשמל". "שרשרת להלן ושיקרא של החשמל

 

 -על  אותו במתח ומספקות גז או פחם באמצעות חשמל המייצרות כוח תחנות כולל היצור מערך

400KV. 

 400kV על של  במתח הכוח מתחנות המוזנות מיתוג )תחמ"ג( תחנות כולל ההשנאה מערך

 כוללות אלה המסופק לתחנות המשנה )תחמ"ש(. 161kVומשנאות אותו למתח עליון ברמה של 

כתלות באזור הגיאוגרפי.  13kVאו  33kV 22kV,שנאים המורידים את המתח שוב למתח גבוה של 

המתח הגבוה הוא מתח החלוקה בתוך הישובים והוא מגיע עד לתחנות ההשנאה למתח נמוך של 

400V. 

נמוך  ומתח גבוה עליון, מתח על, מתח מתח החשמל רשתות את כולל ההולכה והחלוקה מערך

 החשמל". ב"שרשרת ההשנאה יחידות ובין ההשנאה למערך היצור מערך בין ברותהמח

המחברת בין כל תחנות  (400kV)על  מתח רשת בוצעה אמינה, ארצית מערכת ליצור על מנת

 של מערכת שדרה חוט מעין שמהווה ראשי חשמל אספקת ציר זה באופן ויוצרת גים"והתחמ הכוח

 לתחנת חיבור בדרום עם חובב רמת ועד בצפון חיפה ממפרץעוברת  זו הארצית. מערכת האספקה

 .ספיר באבן ירושלים של ג"והתחמ באשדוד הכוח

ק"ו( מאפשרת העברת אנרגיה בצורה יעילה  161ק"ו( ועליון ) 400על )-הולכת החשמל במתח

מתחנות הכוח למקטע החלוקה. לאחר השנאת החשמל למתח גבוה בתחנות משנה )תחמ"ש(, 

 ל אל צרכני הקצה )הלקוחות( באמצעות מערכת החלוקה. מועבר החשמ

למרבית לקוחותיה מספקת חברת החשמל חשמל במתח נמוך בעוד ללקוחותיה הגדולים )אלו 

 הצורכים כמות חשמל גבוהה דוגמת מפעלי תעשייה( מספקת חברת החשמל חשמל במתח גבוה.

 
 

 פרוזדורי חשמל 11.1.1

 מתאר תכניות ומסומנים במסגרת מתואמים 400kVל ע מתח לרשתות הנדרשים הפרוזדורים

 הפרוזדורים יתר ובניה. לתכנון הוועדה המחוזית י"ע ניתנים עליון מתח לפרוזדורי ארציות. היתרים

 .הוועדה המקומית י"ע מאושרים נמוך ומתח גבוה למתח

 בהתאם לתשריט החשמל. התכנית: בגבולות קיימים פרוזדורים

 
 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [269] 

חשמל מתח עליון ועל בגבולות מועצה אזורית גזרפרוזדורי  – 1איור    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :תחנות מיתוג ותחנות משנה 11.1.2



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [270] 

 תחמ"ג קיים בתחום התכנית:

 גזר באזור רג"ם   ג"תחמ 

 

 התכנית: באזור םקיי ש"תחמ

  תחמ"ש סתריה. 
 
 
 

 נתוני צריכת החשמל 11.1.3

מנהלי מועצה אזורית גזר מצביעים על אופייה  הנתונים הסטטיסטיים השנתיים המתייחסים לאזור

הדומיננטי של צריכת המגזר הביתי מכלל הצריכה באזור. צריכה זו הינה מעל ומעבר לחלקו היחסי 

 של מגזר זה מסך הצריכה הארצית הכללית.

 7,645הגיע לכדי  2011שיעור צריכת האנרגיה של הצרכן הביתי הממוצע באזור הנ"ל לשנת 

מהגבוהים בארץ. לאופי צרכנות זה השפעה ניכרת על אופי העמסת האזור, הן בעונת קווט"ש והוא 

 שיא החורף והן בעונת שיא הקיץ.

 נתון סטטיסטי בולט נוסף הוא קצב גידול צריכת האנרגיה במגזר המסחרי ציבורי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [271] 

, 2015טיסטי הצריכה הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים )דו"ח סט – 1טבלה  
 חברת החשמל(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [272] 

 

 סוגיות מרכזיות בתכנון עתידי 11.2

 

 תחזית הביקוש לחשמל  11.2.1

התפתחות צריכת החשמל מושפעת מגורמים כלכליים, אקלימיים ודמוגרפיים. כמו כן, יש לקחת 

 ים.בחשבון בתחזיות הביקוש התייעלות אנרגטית בצריכת החשמל לאורך השנ

 

 קריטריונים להקמת תחנת משנה  11.2.2

 30MVAבין  כלל בדרך יהיה סטנדרטי ש"בתחמ המותקנים השנאים של החשמלי ההספק

 -כ ועד - 350,000 ,לחילופין או ד"יח 30,000 עד -10,000 לכ הספקה כלומר  90MVAועד

 .ן מגוריםלבי אלה בין שילוב כל או/ו תעשיה או שטחי מסחר, משרדים ר"מ  1,000,000

 .אספקה רדיוס גם הנדרש החשמלי לעומס בנוסף כוללים הקריטריונים

לשימושים אחרים.  בניה ר"מ -350,000 כ או ד"יח -10,000 כ כ"בד יהיה ש"לתחמ הדרישה סף

או /ו את הדרישה לספק היכול קיים ש"תחמ החשמל לחברת שאין במקרה רק תבוא הדרישה

 .זאת מצדיק קיים ש"מתחמ כשהמרחק

 דונם בקירוב. 10-שנאים הוא כ 4-השטח הנדרש להקמת תחמ"ש פתוחה ל

בשטח התכנית מופיעים המיקומים להקמת תחמ"שים עתידיים קבועים בהתאם לאינפורמציה 

 שהתקבלה מחברת החשמל.

 

 מרחקי בנייה מרשתות חשמל  11.2.3

 קרבה למבנים

 מבני  תעשייה, מסחר, מפעליל מגורים, מבנים בתי כמו: מאוכלסים מבנים המצאות אסורה

 .ועל עליון מתח לקווי וכו' מתחת הבראה חולים,-ציבור, מבני חינוך, מלונות, בתי

  לא יינתן היתר בניה מתחת לקווי חשמל עיליים קיימים או מאושרים. בקרבת קווי חשמל

עיליים יינתן היתר בנייה רק במרחקים גדולים מהמרחקים המפורטים בטבלה הבאה, בקו 

 י המשוך אל הקרקע בין ציר קו החשמל לבין החלק הבולט ביותר של המבנה.אנכ

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [273] 

 

 מרחקי בנייה מרשתות החשמל – 2טבלה  
 

מהתיל  
 הקיצוני /

 מהכבל

מציר 
 הקו

 מ' 3.5 מ' 3 קו חשמל עילי מתח נמוך
ק"ו מציר עמוד לכל צד  33קו חשמל עילי מתח גבוה עד 

 יותרבתנאי שאינו נמצא בפרוזדור רחב 
 
 מ' 5

 
 מ' 6

ק"ו: דו מעגלי מציר עמוד  161קו חשמל עילי מתח עליון 
לכל צד )קיים או מוצע( בתנאי שאינו נמצא בפרוזדור רחב 

 יותר

 
---- 

20.0 
 מ'
 

 ק"ו: 161קו חשמל עילי מתח עליון 
חד מעגלי מציר עמוד לכל צד )קיים או מוצע( בתנאי 

 שאינו נמצא בפרוזדור רחב יותר
---- 

33.0 
 מ'
 

 ק"ו מציר עמוד לכל צד 400קו חשמל עילי מתח על 
 )קיים או מוצע( בתנאי שאינו נמצא בפרוזדור רחב יותר

---- 
35.0 

 מ'
 

 או  פיצוץ מבחינת הקו את המסכנים מסוכנים חומרים המכילים מבנים המצאות אסורה

 האופקי המרחק .ועל עליון מתח לקווי וכו' מתחת נפץ חומרי לאחסון כגון: מבנים דליקה

 מ'. 80 –ק"ו  400מ', ל  55 -ו "ק 161 ל הקו:  מציר אלה מבנים של

 

 .בתכנית כמוגדר הבניה גבול יהיה מתאר בתכניות המוגדרים בפרוזדורים

 

 גשרים או לכבישים מרחקים

 הכביש מעל נמצאים כשהמוליכים למוליכים במקביל כבישים להעביר לא ככלל, מומלץ.  

ל "הנ הכביש. מעל ימצאו שהמוליכים מיוחדים, אפשר במקרים יל,לע האמור למרות

 .החשמל חברת באישור מותנה

 שגשר, ניתן .לכבישים כמו הינה רגל להולכי או רכב לכלי המשמשים לגשרים ההתייחסות

 הצורך, פי וינקטו על הדרושים, הבטיחות מרווחי שישמרו בתנאי עליון מתח קו מעל יהיה

 .הקווים חפצים על נפילת או השתלשלות מפני אלה מרווחים ירתלשמ הגשר על אמצעים

 לכבישים  אופקי מרחק–  

ק"ו  400 -מ' ל 10-ק"ו ו 161 -מ' ל 5 לפחות של אופקי במרחק יהיה האספלט קצה

 בטיחות אמצעי נקיטת תוך אלה מרחקים להקטין ניתן מיוחדים במקרים .מהעמודים

 .החשמל חברת באישור מותנה .מיוחדים

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [274] 

 כבישים חציית

 החשמל חברת ובאישור בתאום מותנה חוצה לקו מתחת כבישים בניית. 

 

 

 קרינה אלקטרומגנטית  11.2.4

בלתי  קרינה (האלקטרומגנטי השדה רמת את להגביל יש הסביבה להגנת המשרד הנחיות פי על

 מייצרים חשמל וקווי שנאים ותחנות מאחר ממושכת. שהיה אדם בני שוהים בהם באזורים מייננת(

 לאורך פרוזדורי השדות של מדגמי לחישוב מומחה יועץ יהיה צורך בהפעלת אלקטרומגנטי שדה

 .שים"התחמ ובהיקף החשמל

עוצמת השדה האלקטרומגנטי ממתקני תחנת המשנה ומקווי החשמל המתחברים אליה, לא 

תשס"ו תעלנה על רמות השדה האלקטרומגנטי שתקבענה מתוקף חוק הקרינה הבלתי מיינת ה

2006. 

 

 תכניות עתידיות  11.2.5

 בהתאם לתשריט החשמל המצורף בסוף החוברת.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [275] 

 

 היתרי הקמה והפעלה של מתקנים ברשת חשמל
 

מס' 
 ההיתר

תום תקופת  דרישות ההיתר לגבי מרחק בטיחות שם ההיתר
 ההיתר

 
81 

כבל רשת תת קרקעית 
 במתח נמוך

(400V) 1-2 מעגלים 

העוברים לאורך מבנה מאוכלס כבלים 
או שנועד לאיכלוס אך לא נכנסים 

מ' לפחות בין  0.5ויוצאים ממנו יהיו 
 הכבל הקרוב למבנה.

 
22/5/2037 

82 
 

 כנ"ל כנ"ל מעגלים 3-4כנ"ל אך עם 

 כנ"ל כנ"ל מעגלים 5-8כנ"ל אך עם   83
 כנ"ל כנ"ל מעגלים 9-12כנ"ל אך עם  84
וב לזרם נק 1ארון שכונתי  85

630A 
מ' לפחות  1.00הארון יוקם במרחק של 

בין כל דופן שלו לבין חדר מאוכלס או 
 הנועד לאיכלוס

 כנ"ל

 2פילר  910Aכנ"ל אך לזרם  86
 

  כנ"ל

כבל רשת תת קרקעית  87
 12.6/22/33)מתח גבוה 

KV) 
 מעגלים 1-2עם 

א. במקרה בו עוברים כבלים לאורך 
ר כלוס ישמימבנה מאוכלס או שנועד לא

מ' לפחות בין המוליך  3מרחק של 
הקרוב למבנה לבין קו הבניין. בכניסה 

או יציאת הכבל מהמבנה ישמר המרחק 
האמור מחדר  מאוכלס או שנועד 

 לאיכלוס.
ב. הגבלת הגישה למקור הקרינה, 
העומק המזערי של נקודת הכבל 

העליונה של כבל תת קרקעי בהנמכה 
מ' למעט  0.7גלויה או בצינור יהיה 

 חריגים שפתרונן יהיה לפי חוק חשמל. 

 
 
 

 כנ"ל
 

 5-12אך עם כבלים  כנ"ל 88
 מעגלים

  כנ"ל
 כנ"ל

כבל רשת חשופה מתח  94
גבוה עילי עם מעגל אחד 

 (KV 12.6/22/33)של 

בין החדר המאוכלס לבין קו המתח 
 6.00הגבוה החשוף בנטייה מרבית יהיה 

 מ' לפחות

 
 כנ"ל

 כנ"ל כנ"ל מעגלים 2-3כנ"ל אך עם  95
א. המרחק המזערי בין מבנה מאוכלס  שנאי מדידה על עמוד 97

או שנועד לאיכלוס לבין כל חלק של 
 מ' לפחות. 5.00המתקן יהיה 

ב. הגובה המזערי של שנאי המדידה 
 מ' 5.00מעל פני הקרקע יהיה לפחות 

 
 

 כנ"ל

המרחק המזערי בין מבנה מאוכלס או  תחנת טרפו זעירה תט"ז 98
ד לאיכלוס לבין כל תחנת הטרפו שנוע

מ' כאשר דופן בו  3.00)תט"ז( יהיה 
חיבורי המתח הנמוך יהיה בצד המרוחק 

 מהבנין המאוכלס

 
 

 כנ"ל



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [276] 

תחנת השנאה במבנה נפרד  99
שנאים בהספק של  3עם 

(630 KVA) 

המרחק המזערי בין מבנה מאוכלס או 
שנועד לאיכלוס לבין מבנה תחנת 

אשר הדופן מ' כ 5.00ההשנאה יהיה 
שבו הלוחות למתח הנמוך יהיו בצד 

 המרוחק מהבנין 

 
 

 כנ"ל

תחנת טרפו פנימית במבנה  100
 מאוכלס בעל הספקים 

המרחק המזערי בין חדר מאוכלס או 
שנועד לאיכלוס לבין תחנת הטרפו יהיה 

מ' כאשר הדופן בו חיבורי  3.00לפחות 
המתח הנמוך יהיה בצד המרוחק מחדר 

 מאוכלס

 
 

 כנ"ל

תחנת טרפו פנימית תת  104
קרקעית ובה שנאים בעלי 

 KVA 1000-400 -הספק מ

 8/7/2037 כנ"ל

חדר מיתוג ומדידת האנרגיה  105
ללקוח במתח גבוה עד 

36KV 

המרחק המזערי מסביב לתחנה בין 
מבנה מאוכלס או שנועד לאיכלוס לבין 

 מ'  2.50מבנה התחנה יהיה 

11/7/2037 

ת תחנת מיתוג משולב 106
 במבנה מאוכלס

 כנ"ל מ' 3.00כנ"ל אך 

תחנת מיתוג צמודה למבנה  107
 מאוכלס 

המרחק המזערי בין חדר מאוכלס או 
שנועד לאיכלוס לבין מבנה התחנה 

 מ' לפחות 3.00יהיה 

 כנ"ל

כבל רשת תת קרקעית  109
 2עד 160KV מתח עליון 

 מעגלים באזור העירוני

י המרחק בין חדר מאוכלס ובין ציר תווא
 הכבלים יהיה לא פחות 

 מ' ובהתקנה שטוחה  20-מ
 מ' בהנחה משושלת 10-ו
מ' עם שימוש באמצעים מיוחדים  5-ו

כך שהקרינה לא תעלה מעל התקנה 
 משושלת

 
 

11/7/2038 

תחנת השנאה פנימית  111
במבנה מאוכלס הכולל עד 

שנאים עם בידוד יבש בעל  3
 1000KVAהספק של עד 

מאוכלס או  המרחק המזערי בין חדר
שנועד לאיכלוס לבין תחנת הטרפו יהיה 

מ' כאשר הדופן בו חיבורי  6.00לפחות 
המתח הנמוך יהיה בצד המרוחק 

 מהחדר המאוכלס או שנועד לאיכלוס

 
 

25/7/2038 

תחנת השנאה מיתוג  112
ומדידה למתח גבוה עד 

36KV 

המרחק המזערי בין חדר מאוכלס או 
יה שנועד לאיכלוס לבין התחנה יה

 מ' 3.00לפחות 

 
19/8/2038 

קווי מתח נמוך תת  120
 קרקעיים

המרחק בין הכבל הקרוב לבניין 
מ'. בעל  0.50מאוכלס יהיה לפחות 

המתקן יפעל להפחתת החשיפה 
לקרינה לפי דרישת הממונה במסגרת 

תכנית שנתית ותקציב שנתי כפי שנקבע 
בוועדת המומחים לעניין שדות מגנטיים 

 מרשת החשמל 

 
 

12/8/2038 

קווי מתח גבוה תת  121
 קרקעיים

 12/8/2038 מ' 1.00כנ"ל אך 

קווי מתח גבוה תת  122
 קרקעיים

 30/7/2038 מ' 10.0כנ"ל אך 

 12/8/2038 מ' 2.00כנ"ל אך  קווי מתח נמוך עיליים 123



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

 תכנית מתאר כוללנית [277] 

 1-2תחנת טרפו חיצונית  124
 33KVשנאים עד 

המרחק בין כל חלק של התחנה לבין 
מ'  3.00וכלס יהיה לפחות הבניין המא

לפי דרישת הממונה במסגרת תכנית 
שנתית כפי שנקבע בוועדת מומחים 

 לעניין שדות מגנטיים לרשת חשמל

 
 

12/8/2038 

   KV 400קווי מתח  125
 מעגלים1-2

מ' בין המבנה המאוכלס  35כנ"ל אך 
 לבין ציר הקו

12/8/2038 

 1-4-קווי מתח עליון מ 126
 מעגלים עיליים

 12/8/2038 מ' 20"ל אך לפחות כנ

תחנת טרפו פנימית, תחנת  127
 טרפו זעירה תט"ז

המרחק בין קיר התחנה לבין קיר 
 מ' 3.00המבנה המאוכלס יהיה לפחות 

12/8/2038 

 1-3קווי מתח גבוה עיליים  128
 מעגלים

א. המרחק בין החוט הקרוב ברשת 
מרבית לבניין המאוכלס יהיה לפחות 

 מ'  3.00
בלת הגישה למקור הקרינה הגובה ב. הג

 מ' 5.00המזערי מפני הקרקע הוא 

 
 

12/8/2039 

תחנת משנה ניידת ותחנת  129
מיתוג על עליון פתוחה, 
תחנת על עליון סגורה 

ותחנת משנה עליון פתוחה 
 וכנ"ל אך סגורה

א. בין גדר התחנה לבין הבניין 
 מ' לפחות. 35המאוכלס המרחק יהיה 

ור הקרינה המתקן ב. הגבלת גישה למק
 יהיה סגור מגודר ונעול.

 
13/8/2038 

 תחנת השנאה פנימית  130
 )תחנת תחט"פ(

המרחק המזערי בין הדפנות והגג של 
התחט"פ לחדרים מאוכלסים בני אדם 

מ'  6.00קבועים או זמניים גם יחד יהיה 
לפחות. לוחות המתח הנמוך יהיו בצד 

 המרוחק מהחדרים המאוכלסים.

 
 

20/5/2040 

 כבלי מתח נמוך וגבוה 132
 כניסה ויציאה מהמבנה 

א. המרחק המזערי בין כבל מתח גבוה 
 3.00לבין קיר המבנה המאוכלס יהיה 

מ'. המרחק המזערי בין כבל מתח נמוך 
 מ'. 0.50לקיר חדר מאוכלס יהיה 

ב. עומק הטמנת הכבלים בכניסה 
 מ' 0.70למבנה יהיה מינימום 

 
 

9/9/2038 

 1-2שמל מסוג מתקן לח 134
שנאים על עמוד עד 

630KVA   
  לכל שנאי

המרחק האופקי המזערי בין מבנה 
מאוכלס לבין כל חלק של המתקן עבור 

שנאים  2מ'. ועבור  5.00יהיה  1שנאי 
מ'. גובה השנאי מעל פני הקרקע  6.00
 מ' לפחות 5.00יהיה 

8/12/2038 

(  1ארון שכונתי )פילר רשת  135
630A   גישה עם הגבלות

 מהדפנות

א. המרחק בין ארון חשמל לחדר 
 מ' לפחות. 1.00מאוכלס יהיה 

 ב. הארון יהיה סגור ונעול

7/10/2039 

 7/10/2039 כנ"ל 910Aכנ"ל אך לארון  136
המרחק המזערי בין מבנה מאוכלס או  תחנת מיתוג ומדידה 139

 3.00שנועד לאיכלוס לבין התחנה יהיה 
 מ'

22/5/2037 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [278]   

 

תחבורה – 12פרק   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [279]   

 תחבורה .12

 ת מינועת ורמהרגלי ניידו

.  רמלהוגובלים בערים רחובות, נס ציונה והמרחב העירוני  המועצה האזורית גזר פזורים סביב יישובי

ות אחרות. הנגישות למוקדי הישובים  מפוצלים ע"י כבישים ארציים, מסילות רכבת, נחלים ותשתיות ארצי

ברובה נסמכת על רכב פרטי, התחבורה הציבורית אינה מספקת  תעסוקה שעיקרם במטרופולין ת"א כיום

 בלשון המעטה והנגישות בין הישובים מורכבת. 

 התושביםכלי רכב פרטיים. סך  9,652ם כלי רכב מנועיים, ומתוכ 11,718לתושבי המועצה האזורית גזר  

 איש. 26,000במועצה 

והן הן לממוצע הארצי ש. רמה זו גבוהה נפ 1000-כלי רכב ל 340 –רמת המינוע של התושבים במועצה

 (348)במ"א דרום השרון רמת המינוע  .(2 )ראה טבלהלמטרופולין ת"א 

 רמת מינוע  :1 טבלה

 

 אזורי תנועה בנספחמפת  ראה*

 

                 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [280]   

 

 

 : השוואת רמת מינוע 2 טבלה

 

 

 

 מינועת רמ

מספר כלי רכב 

 נפש 1000ל

 340 גזר

 308 ממוצע ארצי

 421 מטרופולין ת"א

 .2016יסטיקה מקור: הלשכה המרכזית לסטט

 

 פיצול נסיעות

וש"ת  תע"ש ימים, צומת בילו, מפעלימוקדי המשיכה העיקריים בתחום המועצה הם: אזורי התעסוקה הק

עובדים במטרופולין תל  54%-. מתוכם כתחום המועצהאחוז גבוהה מהיוממים עובדים מחוץ ל .תל נוף

 .(2008אביב )ע"פ מפקד האוכלוסין בשנת 

ק"מ ובכרמי  0.7ק"מ. בנען המרחק הממוצע  14.5ע"פ מפקד זה הם בממוצע  רחקי הנסיעה לעבודהמ

 .ק"מ 28.4הוא  וצע לעבודהממהמרחק ה –יוסף 

ם מיישובי המועצה בשעות שיא בוקר יוצאים צאיהיומ 85%-כך שפיצול הנסיעות במצב הקיים מצביע על 

יעתם בשעות שיא בוקר אל שמטרת נס 87%משתמשים בתחבורה ציבורית. בעוד ש  15%ברכב פרטי ורק 

 יבורית. רה צמגיעים בתחבו 13%תוך יישובי המועצה מגיעים ברכב פרטי ורק 

 )ראה טבלה(.

מתחומי המועצה ייסעו בתח"צ בעוד שרק מהיוצאים  18%, מניח המודל של התחזיות כי 2040בשנת 

פור משמעותי חום המועצה יגיעו בתח"צ )ראה טבלה(. המשמעות, שלא יהיה שיהנכנסים לת 12%

 לתחנות רכבת.כים בשירותי התחבורה הציבורית עבור יישובי המועצה למרות היות התושבים סמו

 חברת נתיבי איילון(מודל התחבורה של מטרופולין תל אביב שעורכת )הנתונים נלקחו מ

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [281]   

 

 

 פיצול נסיעות במצב קיים :3 טבלה

 

 (2017)דצמבר  4.0.04מקור: מודל תחבורה של מטרופולין תל אביב, גרסה 
 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [282]   

 

 

 2040פיצול נסיעות בשנת : 4 טבלה

 

 (2017)דצמבר  4.0.04יב, גרסה של מטרופולין תל אבורה מקור: מודל תחב
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [283]   

 
 
 

 מפת אזורי התנועה: 1 איור

 

 

 

 

 ותבמערכת הדרכים הקיימות והמתוכננ רמת שירות

 רמת השירות של קטע דרך תלויה ביחס נפח/קיבולת כדלקמן:

 רמת שירות  נפח/קיבולת

 A-C 0.75 -קטן מ

 D 0.90 -ל 0.75בין 

 E 1.2 -ל 0.90ן בי

 F 1.2 -גדול מ

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [284]   

 

 

 מצב קיים : קיבולת הכבישים 2 איור

 

 : נתיבי איילוןורמק

 

 תנועה מצב קיים נפחי 

 D  ל Aנעה בין  מצב קיים ברמת השירות בכבישים מהנתונים ניתן לראות כי בתחום כבישי המועצה, 

ברמת שירות  בשעות אחה"צקר והן ובב שיאהתנועה זורמת גם בשעות ההמשמעות כי . (3-5)ראה איורים 

בין  40הוא הקטע של כביש  Eות א ברמת שריבולת והוגדול מהק הקטע היחיד בו נפח התנועה  .טובה

נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מראים כי כמות תאונות הדרכים . 431צומת רחובות צפון לכביש 

. שיעור תאונות הדרכים 2015נפגעים בשנת עם  תאונות 6בכבישים בתחום המועצה נמוך יחסית. נרשמו 

 .0.5 –כלי רכב היה  1000-. שיעור התאונות עם נפגעים ל0.2 –תושבים היה  1000-עם נפגעים ל

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [285]   

 

 

 מצב קיים-: נפח תנועה שעת שיא בוקר 3 איור

 

 מקור: נתיבי איילון

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [286]   

 

 

 ועצה(זור הממצב קיים )בהגדלה של א-: נפח תנועה שעת שיא בוקר 4 איור

 מקור: נתיבי איילון

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [287]   

 

 

 מצב קיים – : נפח תנועה שעת שיא אחה"צ5 איור

 

 מקור: נתיבי איילון

.  

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [288]   

 

 

 2040בולת הכבישים בשנת י: ק 6 איור

 מקור: נתיבי אילון

 2040לשנת  תחזיות תנועה

  מעודכן"פ מודל תל אביב היבי איילון עתתחזיות התנועה נערכו ע"י חברת נ

 .2040לשנת התחזיות נערכו 

  6ה בהתאם לאיור באזור המועצה יהי 2040בשנת שים קיבולת הכבי

 7,8ם מוצגים באיורי 2040לשנת נפחי התנועה החזויים 

 ם אלו.תאם למקרא באיוריהב באיורים אלו מוצגת גם רמת השירות בכל קטע כביש בצבע שונה

נעה  411ו 44,424בכבישים  עתידימצב ברמת השירות , מועצהמהנתונים ניתן לראות כי בתחום כבישי ה

התנועה זורמת גם בשעות המשמעות כי ו, אלבכבישים . (בצבעים צהוב וירוק 7-8ם )ראה איורי D -ל Aבין 

נוף מחבר בין , כביש 4233 ,  431,   40,1, 6 יםישבכב .ברמת שירות טובה שיא בבוקר והן בשעות אחה"צה

. המשמעות )צבע אדום( E נמצא כי חלק מקטעי הכביש נמצאים ברמת שרות   ,לוןמשמר אייאיילון ל



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [289]   

 ונפחי שובי המועצה על מנת להגיע למטרופולין יהיו פקקי תנועהיישים אלו המשרתים את יבכב שכבר

 .התנועה בהם יהיו מעל הקיבולת שלהם

 2040: תחזית נפח תנועה שעת שיא בוקר לשנת 7 איור

 מקור:נתיבי אילון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [290]   

 

 

 2040לשנת  –: תחזית נפח תנועה שעת שיא אחה"צ 8 איור

 י אילוןמקור: נתיב

 מסקנות

מתוך התחזיות ניתן לראות כי גם עם הוספת נתיבים בכבישים המהירים והפרבריים, רמת השירות 

הוא , . היוממים ישהו יותר שעות בפקקים. הפתרון היחיד למצב זהבכבישים אלו תרד בצורה משמעותית

  מצעי התחבורה הציבורית. והקישוריות בין אמצעי התחבורה הציבורית.פיתוח א

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [291]   

 

 ות מצב קיים ומתוכנןהדרכים הארצי רשת

 (9)ראה איור  שובי המועצה מפוזר לאורך כבישי האורך והרוחב הארצייםיתחום י

הכבישים הארציים המובילים ל הנגישות לישובים טובה. עיקר הבעיה הם עומסי התנועה בשעות השיא ע

 על הכבישים הארצייםפולין כבר היום. עומסי התנועה המשמעותיים נמצאים למטרו

 דרכים מהירות

נשרים ומחלף שורק. עומסי התנועה  מחלפים: מחלף שלשההמועצה דרך  יישובימשרת את  6כביש  -

 ים.רבשעות העומס כבר היום הינם בגישות למחלפים הנ"ל ומצפון למחלף נש

 .המועצה דרך שני מחלפים: מחלף ענבה ומחלף לטרון יישובימשרת את  1כביש  -

והן לכיוון ירושלים דרך  6המועצה הן לכיוון דרום דרך מחלף שורק )עם כביש ( יישובימשרת את  3 ישכב -

 44. מתוכנן מחלף על כביש זה בצומת עם כביש .(1מחלף לטרון )עם כביש 

 

 דרך פרברית מהירה

, םמחלף נשרי מחלף ישפרו ומחלף ענבה, המחלפים הבאים:רך ד המועצה יישובימשרת את  431 שכבי

 .חלף רמלה ומחלף נס ציונהמ

 

 דרכים ראשיות

  44 כביש

מדרום  3כביש  המועצה אל יישובימחבר את ל ומשרת את הישובים : כרמי יוסף, פדיה, פתחיה ובית עוזיא

  .מחלף נשרים ובהמשך לכיוון ,ומצפון

  40כביש 

שובים: נען, גני הדר, רמות יה, ישרש, כפר בילו, ישירות ואת היימשרת ישירות את הישובים: מצליח. סתר

 .4233יץ וגני יוחנן דרך כביש צמאיר, י

 

 דרכים אזוריות

משרת את הישובים: יד רמב"ם, עזריה, גזר, כפר שמואל, משמר ו משמר איילוןחוצה את  - 424כביש 

 ילון.ישמר אמדרך  ילוןישעלבים ונוף אואת הישובים  ן נון, בלון, כפר יאי

 מסומן כדרך נופית( 6)מזרחה לכביש  דוד, חולדה וגני יוחנן.ובים: משמר משרת את היש - 411כביש 

ה ועד ירתמדרום לצומת ס מערבה 40מתוכנן מכביש  הכביש.  21/3כביש המופיע בתמ"מ  – 423כביש 

, מסומן הכביש ככביש  40 . מזרחה לכבישבמחלף ציונה בתפר בין נצר סירני לנס  431לכביש  התחברות

 נופי. עדיין אין תכנית מפורטת לכביש זה.

 ם: נען, גני הדר, רמות מאיר, יציץ וגני יוחנןמשרת את הישובי - 4233כביש 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [292]   

 .  4233ביש ולישובים מדרום עד כ מצליח לרמלה מחבר את - 4304כביש 

 : מערכת הדרכים הקיימת והמתוכננת9 יורא

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [293]   

 

 תנועה עוברת

, מתקיימת תנועה עוברת המקצרת Wezeית פליקציאקב עומסי תנועה בכבישים הארציים והשימוש בע

ומכך  אליהם מבעיות בטיחותדרכה דרך ישובים רבים במועצה הסובלים מעומסי תנועה שאינם רגילים 

דר, נען, גני ה - 4233שובים הנפגעים מתנועה עוברת נמצאים על כביש . הישהתשתיות בישובים נפגעות

המתוכנן יוכל לתת מענה לבעיית התנועה  423כביש ביצוע הקטע המערבי של . רמות מאיר, יציץ וגני יוחנן

במקביל למסילת הרכבת יכול אף הוא להפחית  4304הארכת כביש בדיקת התכנות ל ,כמו כן העוברת.

 שובים אלו.ת ביתנועה עובר

בים ונוף איילון עלשומהתנועה העוברת ל הישוב את 424כביש חציית ר איילון נפגע ממשמ ף, המושבבנוס

 תחנת הרכבת בפאתי מודיעין.ול

 

 הצעות לשינויים ותוספות

  424ביש לכ 44ביטול כביש הנוף המחבר בין כביש ובמקביל  424ביש כביצוע 

  בפועל יש לעגן אותו סטטוטורית קיים לתחנת רכבת פאתי מודיעיןחיבור. 

 דרומה 4304הארכת כביש בדיקת התכנות ל 

 

 מערך הנתיבים המהירים וחניוני "חנה וסע"  

וחנה וסע בשפירים מתכננת חברת נתיבי איילון  1סיון המוצלח של הנתיב המהיר על כביש ילאור הנ

 (10 איורקמן: )ראה לפולין כדוהגדלת החניון בשפירים ומערכת נתיבים מהירים נוספים במטר

 5ראשל"צ כביש  –שלב א  •

 וחניון חנה וסע מול שפיים 5יש מפולג לכב -שלב ב •

 וחניון חנה וסע בצומת מורשה מזרחה 5מכביש  –שלב ג  •

ם ת יישובי המועצה הן בדרכם לירושלינבחן היום מיקום נוסף באזור מחלף לטרון שיוכל לשרת א •

 .והן בדרכם למטרופולין תל אביב

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [294]   

 המהירים וחניוני חנה וסע: מערך הנתיבים  10 איור

 

 נתיבי איילוןמקור: 

 

 

 של הרכבתמערכת מסילות הברזל והתחנות 

 ומתוכנן מצב קיים

בסביבות המועצה קיימות תכניות פיתוח בתחום תשתיות התחבורה המסילתית הכוללות פיתוח, הרחבה 

וחיבורו   22וואי של הרכבת המזרחית עפ"י תת"ל  ת. תכנון ה(11)ראה איור  ושדרוג של מסילת הרכבת

יתרום  וחיבור הרכבת מבאר שבע לתל אביב לרכבת לירושלים ע"י כפר דניאל 79תת"ל  ותכנוןלצפון 

המועצה תהיה ברג"מ סמוך למחלף  ליישוביהסמוכה ביותר התחנה המרכזית  המועצה. ליישובירבות 

  נשרים.



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [295]   

 תחנת ,ם בפאתי מודיעיןהיר לירושליתחנה על הקו המהמועצה הם:  ייישובנוספות המשרתות את תחנות 

 ותחנת הרכבת ברמלה. מזכרת בתיה הנבנית בימים אלוהרכבת ב

 .18מערך המסילות הארצי ע"פ תת"ל  חשמול שיפור נוסף ברמות השירות של הרכבת יהיה

מים והמתוכננים כולל קיירשת המסילות והתחנות בתחום המועצה ושוליה ה 11-13 להלן מוצגים באיור

 . 79נן ע"פ תת"ל המסילה החדש המתוכואי ומערכת הקווים ות

 

 מרכז תחבורתי

 באזור התעשייה רג"מ מתוכנן מרכז תחבורתי שיכלול :

 דיפו של הרכבת הכולל מרכז האחזקה של הרכבות, תחנת רכבת ותחנת אוטובוסים.

 אזור התעשייה רג"מ נמצא בשלבי תכנון מתקדמים.

 

 ת והמלצותנומסק

על שסילה מעל הת רכבת הוספת תחנ, מומלץ לבחון מועצההעל מנת לתת שרות טוב לתושבי  -

 .לצידה חניה גדולמגרש ויצירת  ם"רמבליד מצפון  431כביש 

"ל תחנת הרכבת המתוכננת על שטח מחנה צהאת על מנת ליצר חיבוריות וקישוריות יש להזיז  -

 .ל המסילה המזרחיתעולרכבת  431כביש לו לקשוריות וחיבוריות יכך שתהיה קהמתפנה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [296]   

 מתוכנותהקיימות וה ותחנות הרכבת מערך מסילות רכבת :11 יורא

 

 

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [297]   

 מפת קווים ותחנות : 12 איור

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [298]   

 בתכנון 79אי תת"ל ו: תו13 יורא

 

 

 מערכת קווי אוטובוסים

 (14)ראה איור . סופרבוסחברות אגד, קווים ו ישובי המועצה ניתנים ע"ייקווי האוטובוסים המשרתים את 

ב היישובים גם בהתאם לאשכולות. ורמשרתים את התנועה בתוך היישובים  בוסיםקווי האוטוחלק מ

 הכביש הארצי שנמצא בכניסה ליישוב.באמצעות תחנות בצומת על  קבלים שירותמ

  432,433,404,403,434,435נמצאות תחנות לקווים הבאים:  424על כביש 

 160,248,249,139,432,435,439נמצאות תחנות לקווים:  40כבש  על

 211,411,413נמצאות תחנות לקווים:  44על כביש 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [299]   

ים משרתים אשכול ישובים אל העיר הקרובה: רמלה, רחובות הקווים הפנימיים המשרתים בין הישוב

  16,18,24,25,26,27,28,10בהתאמה. מספרי הקווים הם:

 נקודה כחולה תחנות האוטובוסיםנים בלהלן מסומבאיור ש

 

 ובוסמערך קווי אוט: 14 איור

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [300]   

 

 BRT ((Bus Rapid Transitמערכת 

 .(15)ראה איור מתוכננת ע"י חברת נת"ע  BRTמערכת ה

 בביצוע הקו האדום בלבדכיום, 

 הקו הירוק והקו הסגול מקודמים היום לתכנון מפורט לביצוע. 

 לכיוון ראשון לציון ברמלההתחברות הקרובה ביותר תהיה 

  מתע"ן: מערכת 15 איור

 

 

 

 

 

 



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [301]   

 

 רכת שבילי האופניים מע

  .(16)איור  מתכנית האב לשבילי אופניים במועצהעל שבילי האופניים במועצה ניתן ללמוד 

וגם  עבור יוממיםגם  ם אלו יהיושביליכמו כן, לאורך הכבישים הארציים, יתוכננו בעתיד שבילי אופניים. 

 ופש וספורט. רך נלצו

 : מערכת שבילי אופניים16 איור

 

 מסקנות

 תעסוקה ולתחנות הרכבתרכיבה של יוממים למקומות הצורך לעודד  יש. 

  למרכזי התעסוקה לתחנות הרכבת החיבור אפשרשתמערכת שבילי אופניים כנן לתיש צורך , 

 .ךולמוסדות החינו

  הכבישים  עלרכת שבילי האופניים למע שבילי אופניים לנופש וספורטיש צורך בחיבור בין

 .ירות לכל המשתמשיםספק שהארציים וכך הרשת ת



      
                                                                                       

                                                                                
 
 

 

מתאר כוללניתתכנית  [302]   

 

 

 והצעות לבחינה בתכנית מסקנות 

  שעות העומס והפקקים על הכבישים המובילים למטרופולין הולכים וגדלים מידי שנה. גם

הולך ממים ת המצב לא ישתפר בצורה משמעותית מאחר ומספר היושתושלם מערכת הכבישים הארציכ

משיפור בתחבורה הציבורית ועידוד השימוש בה  גודש צריך לבואהפתרון ל גם רמת המינוע. ואתווגדל 

  לצותינו לבחינה:, להלן המ. לאור זאת אופניים ברכיבה עלוביוממות 

 מערכת התחבורה הציבורית הן בתדירות, והן בקישוריות מתואמת לזמני הרכבות בתחנות זוקחי 

 מצפון ליד רמב"םכבת הוספת תחנת ר 

 וחיבור בין הקווים החוציםאפשר קישור "ל כך שינת הרכבת המתוכננת בשטח מחנה צהתח הזזת 

 411דרומה עד לכביש  4304המשך כביש  התכנות  

 וחיבורו לרכבת פאתי מודיעין ר איילוןכביש עוקף למשמל חלופות בדיקת 

 ךכבת ולמוסדות החינוהר מערכת שבילי אופניים שיאפשרו חיבוריות לתחנות תכנון 

 למערכת שבילי האופניים עבור היוממיםש וספורט שבילי אופניים לנופבין  תכנון חיבור 

 

 


