
 

תכנית  מתאר כוללנית
מועצה  אזורית גזר

ה המועצ בפני מליאת התכניתצגת ה

13�6�19

מתאר כוללנית תכ נית



צוות התכנית 
חגי  דביר  �אדר '
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� 
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� 

� 

� 

� 

תכנון  פיזי ושיתוף ציבור  ריכוז צו ות התכנית�

מתכנן  ערים ושיתוף  ציבור טובי אלפנדרי � חברה ופרוגראמה למבני  ציבור

עזרא ס דן  כלכלה פרופ '

תיירות ד"ר דלית גסול 

נוף רם איזנברג 

תנועה מהנדסת רחל ברקן 

אקולוגיהניר מעוז 

לשם שפר  איכות סביבה גילת ברתנאי  \

לביא נטיף  בי וב וניקוז מהנדס ג' קי סווידי \ מים �

אפ רו  חשמל מהנדס איציק   ארבל  \

מתאר כוללניתתכ נית



 


 היוםישה בפג

מתאר כוללניתתכ נית

מהי תכנית כוללנית ?•
התכנית • בהכנת מבוא לוחות זמנים

קיים • הצגת תמצית מצב
ומטרות • הצגת חזון
שונים  • בנושאים תוצרים פיתוח חלופות

עכשיו ? • לאן  ל אן
עכשיו

המליאה •  שאלות והערות
שו"ת 



 

  

  

  

  

  

 

 

דובריםמןזעהשוכן ת

00�18�18תיחה ברי פד�עצההמודס מהנועצה מות אשר 10 10

10�18�18 ?תלנילכות תכנימהי �תראש צוו 20 10

20�19�18ם קיימצב �בהסבית איכו �להלככ �עהתנו �תירותי �לוגיהקוא �נוף �בורצימבני  �תצוואש ר 10 50

10�19�19רות טומהצגת חזון �התכנון תראש צוו 15 5

15�20�19 פיתוח כיוונית הצגו�ת ירותי �בורצימבני  �לוגיהקוא �נוף–תי מועצ 00 45

ד "יח �שובי י

00�20�20עכשיו  אןל�תראש צוו 05 5

רות העות לואש

אה ליהמ

20�05�21�00 55 

מתאר כוללניתתכ נית

 




?כוללניתתאר מכנית תמהי 	

תכנית על  כל שטח המועצה  1.

תכנית סטטוטורית  2.

מפורטת בעתיד3 � תכנית  המגדירה הוראות  להכנת  תכניות

יעברו  סמכויות  מהועדה המחוזית  לועדה �4 תכנית שעם אישורה
המקומית 

שקוף יותר �  זול יותר � יעיל יותר � מהיר יותר �

מתאר כוללניתתכ נית



כנית מטרות הת
.גיבוש חזון תכנוני למועצה

.להוות בסיס אסטרטגי/סטטוטורי משותף להשגת יעדי חזון המועצה

.הגדרת השלד המרחבי הראשי

.תיאום תכנית המתאר של המועצה לתכניות הישובים

 .תיאום תכנית המתאר של המועצה לתכניות מחוזיות וארציות

  .מתן הנחיות לקידום תכניות מפורטות משלימות ותואמות

מתאר כוללניתתכ נית

� 



תכנונית שה ההגי
מיקוד  בנושאים עיקריים •

גישה רב תחומית   •

• �עבודה  בשני מימדים  

צוות תכ נון מקצועי 

שיתוף  בעלי עניין

ביצוע  תכנית ישימה  בלוח זמנים קצר •

�קיימות 

שמירת משאבים לדורות הבאים  •


ביבה�•	 חוסן חברתי ושמירה על הס פ יתוח כלכלי � איזון  בין

מתאר כוללניתתכ נית



תכנית תוצרי ה

�שטחים בנויים 

ללא חלוקה פנימית לייעודי קרקע שונים � • לכל ישוב � קביעת  'גב ול פיתוח '

למבני ציב ור • פירוט  זכויות הבנייה למגורים � � 'בתחום  גבול הפיתוח'
ולתעסוקה �

קביעת  אזורים בעלי פוטנציאל להרחבת הישוב � •

�שטחים פתוחים 

יערות וחקלאות � • גנים לאומיים � שמורות טבע � �פרוט השטחים הפתוחים 

ניקוז וכד'�• גז � ביוב � מים � חשמל� דרכים� �קביעת  תשתיות ראשיות

מתאר כוללניתתכ נית



מתאר כוללניתתכ נית

ארצית מו עצה

חוף � חקלאות  �  �שונים  לנושאים משנה  כוללת ועדות
מעודפים לדיור  תשתיות � נושאים עקרוניים � מתחמים

מאושרת ע"י הממשלה  ארצית' – מתאר  'תכנית

מחוזית ועדה

מאושרת  מחוזית' –  'תכנית מתאר
על ידי המועצה הארצית

ועדה מקומית

מקומית' – מתאר 'תכנית
מאושרת ע"י ועדה מחוזית



 כוללנית מתארתכנית 

כוללנית היא תוכנית מתאר מקומית   תכנית  מתאר

המאושרת על ידי הועדה המחוזית �

תכנון כו לל לכל שטח  המועצה ולתת  הוראות מחייבות להכנת  תפקידה  להתוות
ללא צורך באישור הו ועדה  במסגרת ה ועדה המקומית � תכניות  מקומיות

המחוזית �

מועצה ארצית

ע"י  הממשלה מאושרת 'תכנית מתאר ארצית' –

וע דה מחוזית

מאושרת   מחוזית' – מתאר 'תכנית
הארצית המועצה על ידי

ועדה מקומית

מקומית' – מתאר 'תכנית
מחוזית ע"י  ועדה מאושרת

מתאר כוללניתתכ נית
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כנית לתשלבי עבודה 

התכנית צוות

ציבור שיתוף

הישוב  מפגש  עם

הסתיים 

בתהליך 

ודיון בנושאים עקרוניים  ועדת  היגוי

סיור במועצה 1

2 מצב קיים היגוי ועדת

3 
 ועדת היגוי  חזון

4 חלופות  התכנון ועדת  היגוי

5 חלופה נבחרת  ועדת  היגוי

הישוב מפגש עם

הערכת חלופות
נבחרות בישוב

הערכת חלופה
בישוב נבחרת

עבודה מפורטת תכנית הכנת

נתונים איסוף עם מפגשים
המועצה הנהלת

עניין זיהוי בעלי

ערב השקה

מצב ניתוח סדנת
קיים

מצב ניתוח מסמך
קיים 

מטרות סדנת
גיבוש חזון

ופרוגרמה עקרונית

חלופות גיבוש
תכנון

הערכת סדנת
התכנון חלופותחלופות בח ירת

התכנון

חלופות עיבוד
התכנון

הערכת סדנת
חלופההחלופה הנבחרת אישור

נב חרת

ועדות תכנון  � 
ה תנגדויות ותיקונים
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ועצה ל המכל ציבורוף יתש
ציבור מס' 1 שיתוף סדנת

29�11�16 

כנס השקת 

התכנית  2�5�16


ים  ציבור עם הישוב שיתוף
ראשון סבב פגישות

יב ישובים  11�16�1�17

הצגה במליאה 

לשכת התכנון המחוזית  מפגשי תיאום  עם

מפגשי תיאום  עם משרדי ממשלה

ובעלי סיור יועצים

תפקידים

14�9�16 

משרד החקלאות

15�3�17 

ציבור מס' 2 שיתוף סדנת

5�7�18 

ביישובים שני סבב פגישות

3�18�1�19 

ציבור  שיתוף סדנת

22�7�19 3 מס'

�6
�1

9
 

1
3

סבב פגישות  

ביישובים ש לישי

7�8�19 

מליאת הוועדה  

המקומית

13�6�19 

היגוי בלשכת התכנון המחוזית  4�18�5�19 ועדות 5 
פגישות עבודה 

וועדות  נושאיות

הי גוי

מש רד החקלאות

26�7�18

 רשות הטבע  

והגנים

24�2�19 

להגנת   המשרד

הסביבה

7�4�19 

פגישות עבודה 

נוספות עם משרדי  

וגופים   הממשלה

ממשלים

קק"ל 

24�2�19 
משרד החקלאות

22�5�19 

2016201720182019

5.16 8.16 11.16 2.17
	5.17 8.17 11.17 2.18 5.18 8.18 11.18 2.19 5.19 8.19 11.19 


 



mm "'J ... ,>~?~ l''-" - TIOl n.,, ,-, no 11t1rv ·s1"l!:I 'ne> 1'1'0 - 113, ~1n 
w>'ll'Xl'l fl~H 'l"l H'l? ,~ CNJ., -f\llrl'C: oi D''"'>' o,p:>.nrn o"'1~..,.,-,c 

מסמך ניתוח מצב  קיים

פרקים בדוח 
תקציר  (1

תולדות המועצה  (2

חברה  (3

כלכלה  (4

תיירות  (5

שטחיים בנויים  (6

נוף  (7

אקולוגיה  (8

איכות הסביבה  (9

ביוב וניקוז  מים � (10

חשמל  (11

תנועה  (12

הישובים  פרופיל (13

מתאר כוללנית תכ נית



נתונים כללים 

דונם.130,000שטח: 

.28,000מספר תושבים: 

ישובים:25במועצה 
מושבים.15•
קיבוצים.5•
ישובים קהילתיים.5•

מתאר כוללניתתכ נית




רשויות גובלות 
 •11�
ות	 רשויות גובל
o ( ע)  מכבים  רעות מודיעין

o ( ע)  רחובות

o ( ע)  נס ציונה

o ( ע)  רמלה

o( מ�א)  מטה  יהודה

o ( מ�א)  נחל שורק

o ( מ�א)  ברנר

o ( מ�א)  חבל מודיעין

o ( מ�מ)  מזכרת בתיה

o ( מ�מ)  קריית עקרון

o ( מ�מ)  באר יעקב

מתאר כוללניתתכ נית




 קייםמצב תשריט 

תאי שטח בתכנית:  •
9,100

ייעודי קרקע בתכנית:•
300

מספר תכניות •
190מאושרות: 

עבר התאמה לייעודי מבא"ת  התשריט

מתאר כוללניתתכ נית



 

 

 

 

תמ"א  35
 משולבור שממרקם�
	

טבע � שמירה  על ערכי
התיישב ות  נוף � חקלאות�

תוך פיתוח צמ וד  ומורשת �
דופן �

 רוניעימרקם� 

 �ייבנסנטאיוח יתלפועד מי

טבעורות יערות ושמ�
	

נופילול מכ� 


י ותהתרביפורה ס אתמספר 
ישראל  
וההתיישבותי  של ארץ

אקולוגיון מסדר 

 תשתיותריבוי 

מתאר כוללניתתכ נית
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3/ 21תמ"מ
ייעודי קרקע

 ישובים ד קרקעיעו •

 כפריפיתוח ור אז

 מרכזי ד קרקעיעו•
 פתוחים בשטחים

נוף כפרי  אזור חקלאי �
פתוח 



מתאר כוללניתתכ נית

טיוטה ראשונית 
מצב מוצע – 




 ושטחים פתוחיםנוף 

 עיצוב סביבהרג נבאיזרם 

מתאר כוללניתתכנית



 

שיפועים  – פיזי מבנה

ברוב ניםמתוחבות בשיפועים עות רגבנה מב 
שטחי המועצה �

 למועצהזרח ממ תלולים של הרי יהודהשיפועים 


 הגבוה והבולט ביותר מ' � גובה   230 �תל גזר
במועצה 

מתאר כוללניתתכ נית

� 2018 גזר � מאי מתל מבט מזרחה
מתון

ת לול
תלול

מתון




מבנה פיזי –ניקוז 
�קו פרשת מים אזורי במרכז המועצה 

� נחל איילון  ויובליואגן  צפון  מזרחי 
נחשון )� שעלבים � עזריה � ענבה � (גזר �

מתנקז לנחל הירקון �

� נחל שורק ויובליו אגן דרום מערבי 
שחם )� השלושה� (עקרון�

מתנקז לים התיכון �


 הנחלים מסיעה קרקעות הסחף  מהרי יהודה  מע '
�
ע"י הנחלים ויוצרת מרחב חקלאי  נח לעיבוד	

שורק נחל

מתאר כוללניתתכ נית




יחידות הנוף ומאפייניהן 
�נוף  � רקע  �
ניתוח רגישות שטחי ם פתוחים כוללת (סביבה	

הסביבה � המשרד  להגנת מגוון ביולוגי וכד')� תיירות �

ורכס  גבעות מודיעין רגישות גבוהה ביותר לגבעות גזר �
הכורכר �

רגישות גבוהה לגבעות החמרה  במערב

רגישות בינונית בלב המועצה 

מתאר כוללניתתכ נית

ורכס

נוף  �
	



 כוללנית

 

מתאר תכ נית

יחידות הנוף ומאפייניהן 

�נוף  יח ' חלוקת ל� 6

אגן  איילון

נוף   בשיפועים נוחים לחקלאות והתיישבות � גבעות  מתונות
ברגישות סביבתית בינונית � שדות פתוח

אגן שורק

עינות   דוגמת וריבוי בתי גידול לחים וגפנים זיתים כרמי ריבוי
גיבתון �

גבעות  גזר

וגבוה יחסית בעל נוכחות נופית משמעותית �   שטח  גבעות צפוף
מרובה שטחי יער וחורש �

רחובות ח מרה

מרובה   חקלאי חמרה נמוכות � נוף גבעות של שטח מישורי
ממערב � הערים של הבנוי המרחב מטע ים בגבול

מתל גזר ממזרח לרחובותמבט צפונה פרדסים

מצפון גזר גזרת ל תל כרמי גפנים בסביבת

ר "קמ 35

ר "קמ 23

ר "קמ 24

ר "קמ 22

לרחובות ממזרח פרדסים גזר מתל צפונה מבט

מצפון גזר גזרת ל תל בסביבת כרמי גפנים



יחידות הנוף ומאפייניהן 

�נוף  יח ' חלוקת ל� 6

גבעות מודיעין

אדם ומרובות   ביערות נטע מאופיינות תלולות � גבעות טרשיות
דרום ומערב � איכותיות לכיוון תצפית נקודות בתה � צמח יית

סרני נצר כורכר

כולל   במישור החוף � הכורכר כזכר לרכסי הנשאר שט ח מצומצם
השיטה המלבינה � דוגמת מינים ייחודים בהן מעטות נקודות

הדרומיות מודיעין גבעות

ר "קמ 35

ר "קמ 23

ר "קמ 8

ר "קמ 2

סרני כורכר נצר

ר "קמ 24

ר"קמ22

מתאר כוללניתתכ נית

קמ"ר 8

הדרומיות מודיעין גבעות

סרני כורכר נצר



   

 

מערת איילון

  


 תכנונירקע 

יים מוגנים לאו טבעת רומוש

.1 � רב יאולוגיר ארכשעל עולאומי בגן תל גזר 
נפרש על  שטח של  ותצפית פ נורמית איכותית �

כולל הצ עת ההרחבה � ד ' כ� 2600
פוטנציאל לפיתוח כעוגן תיירות ו נוף 

מטרופוליני �

.2 � �כשל טח שעל  יצותבשמורת עינות גיבתון 
בעלת מגוון ביולוגי עשיר של צמחיה  280 ד '

לחה �

.3 �שוף מחשל יאולוגית גשמורה שמורת מצליח 
יחיד מסוגו בארץ � קרטון מתקופת האוליגוקן �

.4 � של קרסטית מסועפתמערה מערת איילון 
עם תופ עות  מ ' מחילות באורך של כ� 100

נמצאת ב"מ שולש  גיאולוגיות ייחודיות �
 �כיום לציבורשה נה נגיאיוהתשתיות 

2 

3 
4 

1 

טבע שמורת

שמורה מוצעת

גן לאומי

מוצע גן לאומי

יער וייעור

שמורת מצליח

גזר בתל גיבתוןעתיקות עינות
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שמורת מצליח

גזר בתל גיבתוןעתיקות עינות



  


 תכנונירקע 
וייעור 22תמ"א  יער –

ום והדרח מזרם בפרוסייער די מוקספר מ
�המועצה 

מתאר כוללניתתכ נית

היער  הנטוע הראשון  של קק"ל � 1. �יער חולדה 
ואתרי  מורשת  שבילי  הליכה  כולל חניונים �

לאומיים  (בית הרצל )�

רצף מיוער בעל נצפות גב והה 2. �יער  גזר�נחשון  	 

	 

	 

מהווה מרכיב במופע הנופי של  משטחי המועצה �
כולל את  יער  המגינים ויער לח"י � תל גזר�

בסמוך לקיבוץ  שעלבים 3. �יערות  שעלבים 
שטחים בעלי נצפות  וממזרח לאפיק   נחל איילון �

גבוהה מהמועצה �

1 

2 

3 

טבע שמורת

שמורה מוצעת

גן לאומי

מוצע גן לאומי

יער וייעור



  

 תכנונירקע 

21�3תמ"מ 

נוף  כפרי פתוח � �מרבית  המועצה 

 �חשיבות המרחב הפתוח ברמה מטרופולינית 
אזור חקלאי נרחב  בסמיכות לריכוזי אוכלוסיה

גדולים במרכז הארץ �

כפריים בשטחים  פריסה רחבה  של יישובים
אינם סגורים בגדרות ומייצרים בטחון  הפתוחים �

מרחבי ופוטנציאל לתיירות כפרית �

�לאומיות )כבישים  ומסילות ( ריבוי חציית  תשתיות
עם הגבלות על  חלוקת המועצה ל"פלחים "

רציפות  הנוף והתנועה במועצה �

מתאר כוללניתתכ נית



נופיים ערכים  

�קונטסקט אזורי 

  חשיבות  מחוזית �עוגן מטרופוליני פתוח
הכפרי  הפתוח    כשימור המועצה באופיה

הנגשתה והעצמת התיירות כפרית בשטחה �

 �לב  המועצה כמכלול נופי פתוח"לב  גזר "
מרובה  פינות  ללא חציית תשתיות ארציות �

חמד לאורך  רשת שבילי החקלאות �

�מרשימה � תל גזר  ייחודי ובעל נוכחות  נופית
פוטנציאל לפיתוח כעוגן מטרופוליני וכשער 

לטיילות ורכיבה במועצה �

רמלה

לוד 

רחובות

נס 
ציונה

באר  
יעקב
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חקלאית  ניתוח  תכסית

�מופעי נוף חקלאי  נופים חקלאיים  מובחנים 
נוף  כרמים בלב המועצה ונוף מטעים  �מובחנים 

ופרדסים במערב המועצה 

נוף כרמים

נוף מטעים

נוף שדות
ל
חל

ק
מ

ח
ש/

ף
בי

ו
כ

אזורי נ

כביש/מחל

emaN

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

מתאר כוללניתתכ נית

ערכים  נופיים 



נופיים ערכים  

�תשתיתחציות וים לניתוח שבי 

�רשת דרכי עפר ע נפה גריד השבילים 
פוטנציאל לפיתו ח רשת  בשטחים הפתוחים  –

צירים  איכותית לטיילות ויוממות �

�מערכת ענפה של מעברים חציות  תשתיות 
בעיקר על   מתחת לכבישים  ארציים ומסילות �
בתוך המועצה � בסיס טוב  לקישוריות כביש �6

מטרוקות 

שבילים בגבול חלקה 

שבילים בתוך חלקה 

שבילים בשטחים פתוחים 

חציות תשתית 

מעברי קווי תשתית

epyt

קיים - הליכה ורכיבה

קיים - אקולוגי

קיים - משולב

מוצע - משולב

סטטוס

תכנית מאושרת

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

ecnaveleR ,1dueY

כביש/מחלף

DEER_שבילי עפר

leveL ,epyT

מטרוקה ראשית

מטרוקה משנית

גבול חלקה - ראשי

גבול חלקה - משני

פנים חלקה

שביל שטחים פתוחים

421_k52_reffuB_lohcaK_vaK

מעברי קווי תשתית

epyt

קיים - הליכה ורכיבה

קיים - אקולוגי

קיים - משולב

מוצע - משולב

סטטוס

תכנית מאושרת

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

ecnaveleR ,1dueY

כביש/מחלף

DEER_שבילי עפר

leveL ,epyT

מטרוקה ראשית

מטרוקה משנית

גבול חלקה - ראשי

גבול חלקה - משני

פנים חלקה

שביל שטחים פתוחים

421_k52_reffuB_lohcaK_vaK

מעברי קווי תשתית

epyt

קיים - הליכה ורכיבה

קיים - אקולוגי

קיים - משולב

מוצע - משולב

סטטוס

תכנית מאושרת

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

ecnaveleR ,1dueY

כביש/מחלף

DEER_שבילי עפר

leveL ,epyT

מטרוקה ראשית

מטרוקה משנית

גבול חלקה - ראשי

גבול חלקה - משני

פנים חלקה

שביל שטחים פתוחים

421_k52_reffuB_lohcaK_vaK

מעברי קווי תשתית

epyt

קיים - הליכה ורכיבה

קיים - אקולוגי

קיים - משולב

מוצע - משולב

סטטוס

תכנית מאושרת

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

ecnaveleR ,1dueY

כביש/מחלף

DEER_שבילי עפר

leveL ,epyT

מטרוקה ראשית

מטרוקה משנית

גבול חלקה - ראשי

גבול חלקה - משני

פנים חלקה

שביל שטחים פתוחים

421_k52_reffuB_lohcaK_vaK
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אקולוגיה 
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ת ארציות מערכות אקולוגיו

מערכות  שלושמות מתקייהמועצה ם בתחו •
אקולוגיות ארציות ראשיות


ררים רים האזוב תיכונית יםגה וגרי בתהחורש �1•
זרחי מלק ח–

תיכוניים  קליםבאביאלים אלועמקים  �2•

ר החוף ובמישון רור בשורככותו קלקרקעות �3•

מידת ייצוגם  של שטחי הקרקעות הקלות ושטחי   •
העמקים  האלוביאלים באקלים  ים תיכוני 

המוגנים נמוך בקנה מידה  ארצי
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מערכות אקולוגיות בתחום המועצה 

שטחי המועצה חולקו  לשלוש קטגוריות  
�שימוש עיקריות

שטחים טבעיים � �1 שמורות טבע � פתוח  –
אזורי קציר נגר פארקים � יערות �

מטעים � �2 גידולים עונתיים � חקלאות   –
חממות 

מוסדרים � 3 � ישובים  מוסדרים ולא בנוי   –
בסיסים ותשתיות � אזורי תעשייה �

מתאר כוללניתתכ נית



 

 

 

 

 

 

 

 

 

קולוגים ומסדרונות אתי גידול ב
 � �ר ��ר �ים תיכ�ני רקע�ת קל�תק �ל��י�ליםקים עמ

ותקלאחותקלאחות קלאח

רוברובר ובי חשט

ותינובת עשובתותינובת עשובתות ינובת עשובת

תוחפיער ותישיחים נחל

אדםנטע יער יםוצערות ינתועות בריכ

  ה הצפי חשט

  ים מאגרי מ

  טוע נר יע

 ייחודייםמחים צמיני  54

�בסיכוןבעלי חיים  

 2–נקים יו

 2–זוחלים 

 �4חים דו 

 �15ציפורים 

מתאר כוללניתתכ נית



 


 אקולוגיםערכיות בתי הגידול ועוגנים 
�רכיותעמות רחמש 

שטחי  יער ��1 שטחים טבעיים� גבוהה מאוד–

ערוצי נחלים�    שמורות טבע �

מס דרון �2 שטחים פתוחים בתחום גבו הה –

אקולוגי

שטחים חקלאייםבתחום  בי נונית  – �3

מס דרון אקולוגי 

שטחים חקלאים  מחוץ  4 � בי נונית  –  נמוכה  –

למס דרון אקולוגי 

שטחים מבונים 5 �  נמוכה  �

מתאר כוללניתתכ נית



מתאר כוללניתתכ נית

SWOT
חולשות ח וזקות 

הארצית ברמה ייחודיים בהם מתקיימות מערכות טבעיותכתמי בתי גידול שטחים מיעוט

גבוהה  ברמת השתמרות שטחים עם ערכייםקו מגע בשטחים פתוחים פיתוח ישובים

ערכיים שטחים סטטוטרית על השפעות שוליים והשפעות מישובים לא מוסדריםהגנה

איומיםהזד מנויות

בקרבת ישובים   יתרשימור שטחים ערכיים רעיית

שטחים פגועים ופיתוחשיקום ע"י ת שתיות קיטוע מסדרונות אקולוגים

ייחוד וענין בעלי טבע חופשיותפיתוח אתרי ע "י חיות בית טריפה ודחיקה

אקולוגיה תומכת לחקלאות עקרונות השפעה שלילית של הממשק החקלאי על יישום

חיים  אוכלוסיות בעלי

טבע אתרי של מערך מקושר ונגיש יצירת
 



  

חזון 

 טבעייםדול ובתי גיקולוגיות א מערכות עלנה הגוור שימ •

 יצירת אמצעותבר תפקודם ושיפו אקולוגיםונות מסדרור שימ •

קישוריות בין העוגנים  האקולוגים

 לחותרכות ומע קלות קרקעותשל גידול  בתי שיקום •

 הגובלותות האקולוגיות מערכר הימוך שיתוח תופ •

מתאר כוללניתתכ נית




ברה ח

מתאר כוללניתתכנית



בתהליך גידול לצד השתנות  2006�2016 
אוכלוסיית  המועצה  �
תושבים  � • תושבים לכדי   26�000 לשנה בממוצע האוכלוסייה גדלה מכ� 21�000 גידול של   2�6%

מהאוכלוסייה בעשור  (2006�2016 )�הגירה ותחלופה גבוהים • כ�60% הם תושבים חדשים  � כ� 15�000 �   

על  • תושבים מראה  רמת  ביקוש גבוהה מאד למועצה �מאזן  ההגירה  החיובי של כ�2�600

לצד ילדים בגילאי  0�14 �משפחות צעירותההגירה היא בעיקר   של  • הורים לילדים בגילאי  30�64 �    

ל�508 � הריבוי  הטבעי  גדל משמעותית •  מ� 342 עי קר התרומה מספר הלידות שעלו  במהלך  העשור  �

ילדים במשפ חה  � • כ� 1�7 נפשות במ מוצע  – בגו דל  3�7 משפחות בשלות  יותר דמוגרפית � משק  בית נקלט

ילדים במש פחה • במשפחות  עם 3�4 יש עלייה  במספר

מתאר כוללניתתכ נית



תהליך  גידול לצד השתנות – השפעות עיקריות  


הקן המתרוקן"  •	 תהליך  של " מתבגרים וצעירים שעו זבים  – יציאה גדולה  של

הזדקנות של האוכלוסייה הוותיקה  •

 תחלופה של  משפחות וותיקות  עם משפח ות צעירות  •

צעירה יותר  • שהאוכלוסייה  הופכת מביאים לכך   �

חדרים �  • יח"ד גדול ות במספר החדר ים בעיקר של 5�6 הבנ ייה  – רוב מוחלט  של

מתאר כוללניתתכ נית



יישובים   


	




מג דילתם • האחרון  נבע המועצה  בעשור חלק גדול מהגידול  של

של מספר יישובים בצו רה משמ עותית 

היישובים שהם מלכתחילה מגוונים בפרמטרים  רבים הופכים •

לעוד יותר בדלניים ומגוונים בתוכם כתוצאה מפרופיל הקליטה. 

לשונות זו תורמים: חוסר קישוריות בין היישובים, המרחק •

ביניהם, ויכולותיהם השונות לקלוט  

2.5%המועצה גדלה בעשור האחרון ב-•

  מוצעמתישנדולגי תתוספ 20062016הגורם 

דודמרשמ   19777657929.4% 

 33296263019.0%דהולח

 1,0158.7% 2�186 1�171יאונמשחתיב

 4034.9% 8151�218יהעזר

 5347692354.4%יסרנצרנ

 4736812084.4%ןון נכפר ב

 5064.0% 1�769 1�263יםלבעש 

 5868052193.7%יהדפ

 5557521973.5%יראמתומר

 4073.4% 1�590 1�183ןענ 

4175321152.8%ןויליא מרשמ 

 6648411772.7%ואלמשכפר 

יאלוזעתיב  5036351322.6% 

 7709571872.4%ששרי

 2322.2% 1�300 1�068ו "ילכפר ב

 7298721432.0%יהתחפ

 1441.2% 1�327 1�183יחצלמ

 880.9% 9801�068ם "מברדי

 740.8% 9671�041יהיתרס 

 28628930.1%דרהיגנ

ןוחנייגנ  637632-5-0.1% 

 838780-58-0.7%ץיצי

ףוסיימכר  1�826 1�691 -135-0.7% 

 265-1.1%- 2�232 2�497ןולייאףונ

 353281-72-2.0%גזר 

 20,82725,9865,1592.5%"כ סה
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שירותים  

תרבות הפנאי והנופש �אבן שואבתהמועצה ואיכויותיה מהו וים   • ובע לי מוגבלויות � קשישים � נוער �  לחינוך �


לוסייה�  שהיו  גבוהים  �לא  שינתה צרכים וטעמיםהאוכלוסייה החדשה  •	 רק הגדילה  את הדרישה בגלל גידול באוכ

חללים רבים נוספים �מערך המתקנים הקי ים  לא  מספק  • ונדרשים כבר  כיום

בנושאים  בהם יש למוע צה חסרונות לקוטן  • שת"פ עם  הערים השכנות מעטים  יחסית והם

מתאר כוללניתתכ נית
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תיירות במועצה אזורית גזר
מצב קיים 



מתאר כוללניתתכ נית

גזר האזורית במועצה מאפייני התיירות

משיכה גו רמי

מושבים וקיבוצים � • �חיי כפר 

מטעים  • כרמים � שדות � �חקלאות 

מגוון תרבותי •

ומורשת • אתרי התיישבות

ועתיקות • אתרי ארכיאולוגיה

קרב  • אתרי בטחון ומורשת

שמורות טבע ומעיינות • יערות �

אביב  • תל למטרופולין כל זאת ב קרבה
ולירושלים

אתגרים 

את השטח • ארציות ה"מבתרות " תשתיות
הפתוח �

הכפר  • חיי בין פוטנציאלי קונפליקט
והחקלאות לבין תיירות

סטטוטוריים וקנייניים  • מכלול קשיים
מרכז במחוז תיירות בפיתוח

והנוף בעזרת  • אתגר שימור החקלאות
תיירות 

של התיירות • לשווקי המקור קרבה
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 תיירותיהיצע 

מיזמים  37תיירות חקלאית  – •

15אתרי מורשת וביקור �  •

5מרכזי מורשת ומוזיאונים –  •

 37אמנים וגלריות� •

25הסעדה ו שרותי דרך � •

•  �מפעילים 8 חדרי ארוח� 38אכסון תיירותי

פסטיבלים וארועים  •

מערך שבילי אופניים (קיים ובהתהוות)•
ארגון התיירות •

וסף

וסף

וחנן

ן נון

ואל

וסף

ן נון

יילון

ואל

וסף

ואל

ן נון

ביל"ו 

 אחר(3

אומנים ) תיירותיות בתוך היישובים  (מהם  37 י זמויות כ  110 ביישובים � סה"כ נ מנו יוזמות היקף

ןו מי וריא ת םש

יישוב

חולדה 

כרמי

כרמי

חולדה 

גני

שעלבים 

כפר

כפר

סתריה 

כרמי

סתריה 

ן נ כפר

משמר

כפר  

נען 

ו כרמי

עזריה 

כפר

עזריה 

כפר

גזר 

כפר 

מצליח  

שעלבים "

ןוימוראיתםש

,םריוסי,םרי מבקזכרמ יקבןקי ברקבי   
סדנאות, ארועים 

  יקבודקב ברבי
דטל רוות חקב י

פואטרי
  יקב

 יקבגלסנות יי
  יקביתגלמרן נעקב רי

 יקב–ן ויליאק עמקב י 
  יקב   הנחן קב בי
 יקבןואקב ברי
  יקב –גהרצברקב י
יתלמ–ק קב בזי  

יוסף
  יקב

םסיוסתווחו  יארו מיט    
םסיוסתווחם  ידוות ח   

  

םסיוסתווחו  אליסוות ח     
םסיוסתווח-חותפהחב מרהוות ח     
םסיוסתווחן ענה יבככז לרמרה   

רכממ  משקתרוצת דת בבייב  ניית שמן ז 

רכממ  משקתרוצת לבהחמ יעברמחלבת 

  משקתרוצתרכממ לבהחמ  –ן תודמחלבת 

  משקתרוצתרכממ לבהחמי  ילפרמחלבת 

 'פמשית שמן ז
ובכוורב

  משקתרוצתרכממ דת בבי

סדנאות, ארועים,  בית בד בית בד מגד  
הסעדה, וממכר תוצרת 

משק 
מרכז מבקרים, סדנאות, מכוורת משק דבורים לין  

וממכר תוצרת משק 
בוסתן פירותבוסתן שושן   

אקזוטיים 
מרכז מבקרים, סדנאות, 

וממכר תוצרת משק 
מרכז מבקרים, סדנאות,   חוויה בכרמים" 

תווח  5,םבי יק10)ם מיזמי24 םסיוס   ,תולבח מ3  ,דתי ב ב3 



מתל גזר דרומה עינות גבתון תצפית מערבה גזר מתל תצפית

נוף כרמים ביערות אופניים מסלולי יער חולדה

עינות גבתון מתל גזר דרומה תצפית מערבה גזר מתל תצפית

כרמים נוף ביערות אופניים מסלולי חולדה יער

מתאר כוללניתתכ נית
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מתאר כוללניתתכ נית

נעןבית הרצל שפוןתחנת חוות

הנדסה חיל חולדהאנדרטת –ממגיני לוח גזרקבר ואנדרטת צ 'יזיק

נעןבית הרצל שפוןתחנת חוות

הנדסה חיל חולדהאנדרטת –ממגיני צ 'יזיק לוח גזרקבר ואנדרטת



מגד גזר

פינת שורשים

ברקןבית הכנסת הקראי מלוא הטנא יקבי

מתאר כוללניתתכנית

ברקן מלוא הטנא יקבי




תחבורה 

מתאר כוללניתתכנית



 

הרגלי ניידות 
� כלי רכב מנועיים לתושבי המועצה   12�000

כלי רכב פרטיים � מתוכם   9�600

1000כלי רכב ל� במועצה  הוא   340 רמת המינוע  של התושבים
נפש �

 � בילו מוקדי  המשיכה העיקריים  בתחום המועצה  הם  צומת
ובסיס  תל נוף � מפעלי  תע"ש

 � נפש היוממים מחוץ למועצה כ�7�700 במועצה  יש
�מתוכם 
o � אביב עובדים  במטרופולין תל עובדים ) 4�000 ) 54%
o�  יוצאים מהמועצה  בשעות השיא עובדים ) 6�500 ) 85%

בוקר  ברכב פרטי 
o � משתמשים בתחבורה ציבורית ( 1�155) רק  15%

רמת מינוע 

נפש  מספר כלי  רכב  ל-1000

340גזר 

308י צע ארצוממ

ן יופולמטר

ת"א 

421

מתאר כוללניתתכ נית



 

   

 
 

 

 קיים דרכים מצבמערכת 
ומתוכנן 

רות ים מהירכד

 1שכבי •

 6שכבי •

רות מהיריות רבפם רכיד

 431ש כבי •

שיות ראים רכד

 3שכבי •

 40שכבי •

 44יש כב •
מקומיות וריות זואם רכיד

 424יש כב •

 411ש כבי •

מתאר כוללניתתכ נית



מסילות ברזל מערכת  

 

  

  

  

 

 

  

  

מתאר כוללניתתכ נית

במסילות  תחום המועצה מרושת

23  תמ"א

22  תת"ל

 מסילת הרכבת לכביש (הצמדת תת"ל 79
מזכרת  הקמת תחנת �6הכפלת המסילה �

תחנה  תפעולית בנען � תחנת ברמלה  בתיה�
דר ום )

מתוכננת מסילה

קיימת מסילה

קיימת תחנה

מאושרת תחנה

בתכנון תחנה

 )בתכנון(גזר

רחבעם

מ "רג

באר

יעקב

רחובות

מ זכרת

בתיה

נען 

 )תיפעולית(

רמלה

פאתי מודיעין

מודיעין



  

  

 

מערכת  תח"צ באוטובוסים 

לים לירושור חיב

אביב ל לתור חיב

לרמלהור חיב 

ון צילוןראשלור חיב

בות רחולור חיב

מתאר כוללניתתכ נית



עתירת נוסעים )מערכת  מתע"ן   (מערכת תחבורה

מתאר כוללניתתכ נית

לגזר תחנו ת רלוונטיות



סקנות מ
� שעות הע ומס והפקקים על הכבי שים המובי לים למטרופו לין הולכים וגדלים מידי שנה 

גם שתושלם מערכת הכבישים הארצ ית המצב  לא ישתפר בצורה משמעותית מאחר   
המינוע �  ומספר היוממים הולך וגד ל ואיתו גם  רמת

 מת ואמת לזמנ י והן  בקישוריות יש לחזק את מערכת התחבורה הציבור ית  הן בתדירות �
הרכבות בתחנות �

 ולי יצר תחנת רכב ת מומלץ   לחבר  את ישובי  המועצה ל תחנת הרכבת פאתי  מודיעין
נוספת  על קו  הרכבת למודיעין  עם מגרש חניה לחנה וסע 

 וך
 יש  לתכנן מערכת שבי לי אופניים שיאפשרו חיבורי ות לתח נות הרכבת ולמוסדות החינ

 מח וברים למערכת שבילי האופנ יים עב ור יש  לתכנן שבילי אופנ יים לנופש וספורט  שיהיו
היוממים � 

424  עם כב יש כב יש  44 לבטל  את  דרך הנוף  המחברת את רצוי 

מתאר כוללניתתכ נית




כלכלה 

מתאר כוללניתתכנית



לחודש� שכר ממוצע של שכירים תושבי גזר� ₪)2015(


רמלהצ"ראשלותרחובגזר .א.מיונהצנס יעין מוד

14,217 12,814 12,192 10,187 9,976 6,990

מתאר כוללניתתכ נית



(לפני מענק ומלוות לאיזון	
)עודף�גירעון  בתקציב הרגיל
המועצות האזוריות� לנפש � ₪ )2015(

מתאר כוללניתתכ נית




רמת הוצאה מוניציפאלית  

רמת

הוצאה

לתושב לשנה₪ 

מתאר כוללניתתכ נית



  

 

 


מות  נבחרות דו רמת ההוצאה  לתושב בתקציב הרגיל  של מועצות אזוריות �
לתושב� ₪ ) 2015(


תתפות השכוי בניאה ההוצסך  'ב ההוצאה סך 'א

ה והעברות רווחובבחינוך התושבים 

לה משמהשל (earmarked)מיועדות 

מתאר כוללניתתכ נית



לכליות כקנות מס 

גזר מאוזנת  ואיתנה עקב התנהלות כלכלית •
שמרנית � 

נמוכה � • כבר היום   – הוצאה לתושב   –

פער של   • מיליון ש"ח  32בגידול אוכלוסיה הצפוי   �
לשנה �

מ"ר תעסוקה.• נדרש עוד 500,000 – מעבר לרג"מ
עלולה להצעיד את  • כל פגיעה  בהכנסות המועצה  –

גזר  לגרעון � 

מתאר כוללניתתכ נית




 סביבהאיכות 

מתאר כוללניתתכנית



תשתיות  ומוקדי תעסוקה תחבורה �

רה תחבותשתיות 

מסדרון חשמל ורצועת קו גז • באר שבע � מסילת  לוד �6 כביש �בציר  צפון  –דרום  תשתיות  ארציות 		

כביש מספר  6כביש• בין  רמ לה לצומת נחשון � דרו מה וכן  כביש  44 חולפים  40וכביש  3ודרך  1ממחלף נשר
בגבולות הת כנית ממ זרח מדרום ו ממערב 

		

		

		

ומרכז תחבורתי ברג"מ � • מסוף רכ בות (דיפו ) �מסילת עוקף לוד  הרחבת מערך המסילות �

תחום  תח"ר (תל נוף)� • הגבלות גובה ומגבלות משי כת צפרים  מנתב"ג � �השפעות  מתעופה 

•		�השלכות סביבתיות 

קיטוע שטחים פתוחים 		•

מטרדי רעש ופגיעה באיכות אויר 		•

נגישות  טובה

ריחוק משימוש ים רגישים 

מתאר כוללניתתכ נית



 מטרדיםמקורות 
�מליבת המועצה ומשטחים פתוחים  רגישים  מ וקד תשתיות ותעשיה  מרוחק מישובים �

תחנת הכוח גזר ומ תקו טיפול השפכים  • נשר � מחצבת ומפעלי  בטון רג"מ � "משולש התשתיות" � 	
תעשייה ותחנות תדלוק �  ריכוז מפעלי איילון �

�נוספים  מוקדים

סמוך לנען 		• מרכז מח זור פסולת  יבשה אזורי �

בסמו ך לסתריה • דלק (תש"ן ) חוות  מיכלי

מח נות צבא 		•

שדות תעופה 		•

מאגרי קולחים 		•

ל רעש  משדות תעופה  חשיפה

מאג רי קולחין 

מחצבה 

מכון  טיפול שפכים

אתר פסולת 

תחנת משנה 

תחנת  כוח ( עם תחמ"ג )

חוו ת מיכלי דלק 

מתאר כוללניתתכ נית



תיות תשתוח הפי

מרכבות צפוי  להצטמצם עם המעבר  לחשמול הרכבות �  הזיהום

על  כביש מדרכים (דגש ונופי  )�431  40יבחן מיגון אקוסטי

 

  

   

  

   

ים ובבישם ייקוממ אום יריזואהוקתעסזי מרכ

ים רדטמור זעמלמוה ורחבת ואמצעיות גישנוק זחי		•
צמודים  לשימושים

ם חיתופםחיטשות ריישוקירת שמ

בין  ותריישוקירת ליצם ייוגלקואםרימעבל שהוספהוהירשמ		•
פתוחים  שטחים

ם ישאבלמם יירדמטות ורמקיכת הפ

לת פסומה גיאנרירת ויצית הארצז הגית בתשתימוש ש		•

ם בימושם מיבימוש השבת חהר		•

מתאר כוללניתתכ נית



חקלאי  אופי כפרי שמירה על

על פני    מתפרשים אלף דונם � 74�3השטחים החקלאיים  המעובדים

35�800דונם מטעים אחרים�14�300דונם  פרדסים�3300מתוכם   		•
גד"ש �

מרבית השטחים החקלאיים מעובדים  בממשק אינטנסיבי  הכולל  		•
תוך שימוש נרחב   הדברה  (קרקעית ואווירית)  והשקייה עיבודי  קרקע �

במי  קולחין 

 פיתוח חקלאות 

שילוב  חקלאות בת קיימא�אורגנית  

 

ממשק  הדברה ועיבודי  קרקע �• בחירת גידולים  חקלאיים �

מסדרונות   • איזור חקלאות  בהתאם  לרגישות שטחים  פתוחים�
ונחלים ושימושים  רגישים  אגני ניקוז אקולוגיים �

		

	

		

		

	

בין שטחים חקלאיים � שימור מסדרונות בתי  גידול טבעיים •

תיירות כפרית  פיתוח  מקורות תעסוקה  כולל •

 פתוחיםרגישות שטחים ל רקע עקלאיות חקות חל


בית  גבוה ה מיר רגישות גבוהה �


קלאיות  חלקות ח

מתאר כוללניתתכ נית



סיכום מגבלות והזדמנויות סביבתיות

מתאר כוללניתתכ נית

לשותחוחוזקות 

גז  �מלחש רהתחבודרכי  � �יות ארציותי תשת "קיטוע ערחביםנפתוחיםשטחים 

  � �  צבהחמ �ש"מט � חכוחנתתדיותטרמיות ארציותתשת מותת מתקדולפסובשפכיםולתשתיות טיפ 
צבאמחנות לקיםד  � אחסון 

לאותחקועשיהבת מיםמזהומריםחבמוששייצרניתלאותחק 

מיםאיוותדמנויהז 
   די מוקבלופיםחרגיהאנמקורותבמושושיפיתוח 

ייםלאחקניםמבגגותעל   )PV �גז �קהעסות  )
גיהקת אנרהפת לולפסבימושש

(  � � יםתשטיפ ולתפס פתוחיםושטחיםטבעבימשאפגיעה ב 
 )רההדבולחיןק

   �  לערוציםמיםהשבתוושביםממיםבמושרחבת שיה
פרותצתריכאגריםמאפיתוחו

מהירותרהתחבומדרכיקרעיבאויראיכות  �   רעשדימטר

ושטחי תעסוקהציבורמבניבקהה ירונייבתקניוץימא 
מאת קייבלאותחקלרגתיהדומעברחדשהובבניה   

 




שטחים בנויים 

מתאר כוללניתתכנית



  
  

  
   

    
  

  
  

  
 

  
  

  

 

יח"ד  כלל המועצה

•�יח"ד 6�300במצב קיים

•

 

 

 

 

 

 

 

 �יח"ד1�300יח"ד (תוספת של   7�600במצב מאושר
ממצב  קיים )

תמ"א • יח"ד 9�400� פוטנציאל הגידול  לפי לוח 2 35
יח"ד ממצב מאושר )1�800(תוספת  

10�000בנחלה� 3פוטנציאל הגידול  כולל תוספת יח"ד  •
(תו ספת    )יח"ד 35 יח"ד מעבר למכסת תמ"א 570

•�10�000סה"כ יח"ד  במועצה במימוש מלוא הזכויות
יח"ד 

ממצב מאושר �2�400תו ספת  • יח"ד

ממצב קיים�3�700תו ספת  • ממצב  קיים )�60%(תוספת  של כ�יח"ד

ם יציבוק
ם יבשויו

ם ייילתקה

דות יחי
מעל ימות יק

ר "מ 55

ד "חיכמות 
יות תכנב

רות שמאו

יאל צפוטנ
י פלדול יג

 35א "תמ

יאל צפוטנ
כולל (ד "יח

פת תוס
חלות בנ

 )זרעי שקמו

 5�423 4�850 3�900 3�450ב שמו

 2300 2300 12641599ץ בוקי

 2270 2270 15862089הילתי קב ישו

 9�993 9�420 7�588 6�300כ "סה

ד "חיפת תוס

 �1288   

  �1832  

   �573 

מתאר כוללניתתכ נית




טרות התכנית חזון ומ

מתאר כוללניתתכנית



מועצה ון החז

מרחב בעל צביון   ישאר  מרחב המועצה האזורית גזר � על יישוביו �


מתוך   המנוהל ע"י המועצה ובשיתוף התושבים� כפרי וחקלאי �


ים� 	 אחריות ומחייבות הדדית לשמירת הסביבה והמשאבים  הטבעי

 
לצורך הבטחת  מפגעים ומעורבות  סביבתית וחברתית � מיזעור

ופיתוח כלכלי התואם את אופי   ובעתיד � איכות חיים  גבוהה בהווה


קום�	 ורוח המ




האב לפיתוח בר קיימ א יוני   חזון  תכנית �2012מקור 

מתאר כוללניתתכ נית




חברה 

מתאר כוללניתתכ נית

ומטרת על  מטרות נ ושא

החוסן החברתי חיזוק
תושבי  והקהילתי של

המועצה ויישוביה �

� מאוזן דמוגרפי גי דול

בישובים חיי הקהילה ח יזוק
ובמועצה �

 איכותיים לכל מתן שירו תים
האוכלוסיות �

 בין הישובים הגד לת השוויון
והקה ילות �



 

 

 

מטרותעל ומטרת נושא 
תעסוקה 

 מקורות שמירה ופיתוח של
תעסוקה  בדגש על 

תיירות ה �החקלאות
הכפרית והשירותים �

תים שירווייה עשטיפוח ת
עסקיים במרכזי תעסוקה 

חקלאותהיזוק ח� 

פיתוח תיירות כפרית�חקלאית
 �יימתמק

מתאר כוללניתתכ נית



 

 

 

מטרותעל  ומטרת נושא
 פיזימבנה 

 פיזימבנה 

טיפוח המועצה 

האזורות כמרחב 

כפרי 

 שמירה וטיפוח השטחים
הפתוחים  (חקלאיים  

והנגשתם לציבור � וטבעיים )

 שמירה על הצביון ומורשת
הבנייה של ישובי המועצה �

 שיפור איכות הסביבה והגנת
האקלים �

מתאר כוללניתתכ נית




פיתוח נופי 

מתאר כוללניתתכנית



 

 

 

 

�
 נופיות	 מטרות 
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79 

גזר תל

שימור  1.

העצמה  2.

הנגשה  3.



 

 

 

 

.1
שימור  

מגוון נופי 

ים  אזורי חקלאות  מובחנ


שטחי  יער 

שטחים טבעיים ומורשת  האדם 
�
וגנים  לאומיים	 שמורות  טבע

פתוחים  מבטים
  �
שימור המבטים  הפנורמיים  למרחב הכפרי	

מתאר כוללניתתכ נית

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

סטטוס

מאושרת תכנית

ecnaveleR ,1_daoRepyT

כביש

Legend

FID_blue

השיפוט תחום

Kav_Kachol_Buffer_25k_124

ברזל למסילת מאושרת תכנית

ברזל למסילת הוראה הכוללת מאושרת תכנית

% % במנהור ברזל מסילת

מאושרת תכנית

- 1 כביש

דרך מהירה; פרברית דרך מהירה; דרך

אזורית; דרך

- ייעור שטחי

אזור

גבולות

ארץ

ארץ

ארץ

255

0

6 

40 

44 

431 

1 
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באר יעקב

נס ציונה

רחובות

מזכרת
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קרית
עקרון

גזר תל

ארץ השדות
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העצמה  .2

והתל גזר מרחב לב
רציף כפרי כמרחב פיתוח  נופי�ת יירותי

כעוגן נופי מטרופוליני � גזר תל פיתוח

וצפרּות מים
בנחל איילון פיתו ח המאגר העונתי

פנאי לצפרֽהת � כמוקדי ומט"ש איילון

משולש התשתיות
פ יתוח נופי�תי ירותי חשיבה על

התשתיות � במשולש המתועש לנוף

 ) 35מכלולים נופיים (תמ"א
איילון וסביבתו כחלק מערכי מכלול "הע ליה פיתוח נחל

לירוש לים "�

כמבואה    במכלול "ישרש " הייחודי הפריחות פיתו ח מופע
העירונית � למועצה מהסביבה

 

1 

2 

1 

2 

גזר תל
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הנגשה  .3

קישוריּות לטיילּות
לטיילֽהת � רשת צירים נופיים

הפתוחים � היישובים לשטחים תיירותי בין ממשק יצירת

העירונית � הסביבה אל הנגשת המועצה

קישוריות ליוממּות

מרחב רציף � תשתיות ליצירת תכנון מערך חציות

במועצה   תחבורה וחינוך יוממֽהת למוקדי רשת  צירי
ובהיקפּה �

82 

רמלה

לוד 
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רחובות

מזכרת
בתיה

קרית
עקרון
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40

6 
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431
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גזר תל



 

 

כיווני פיתוח

כיוון פיתוח 'הפלחים ' – 1
ונפרדים � בין רצועות הכבישיםאזורי נוף מובחנים 

�והמסילות 

כרמים � פרדסים �   שדות � �הייחודי לפלח  שימור הנוף
נוף מתועש וכד'�

הפתוחים � העניין והמבטים שימור  מוקדי

בלב גזר והתל בפיתוח הנופי �תיירותי � מיקוד

כ �תאי שטח מקומיים תכנון הפלחים

אחד מהפלחים � בכל מקומי טיילֽהת מערך  צירי

התאמת  ממשקי נוף �ת יירות לאופי הפלח �  

חציות תשתיות ליצירת   מערך תכנון דגש על ה יעדר
קישוריות  בין הפלחים �
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טיילּות ציר

תל גזר

מבטים פתוחים

לאומיים שמורות וגנים

צפרּות מוקד

40 

6 

44 
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גזר לב
השדות(  )אזור

עמק 
איילון

אזור
הפרדסים

חמרת 
רחובות

אזור
הכרמים

משולש
התשתיות



חלופות 

כיוון פיתוח 'מרחב פתוח כלל אזורי ' – 2
�אזורית  כלל רציף בעל חשיבות כפרי נוף המועצה כמרחב

�חיזוק הקישוריות 

פתוח   מרחב תשתיות ליצירת מערך חציות תכנון דגש על
רציף �

ע"ב מערך   המרחב � בכלל טיילֽהת רציפה רשת צירי אפיו ן
החציות �  

במועצה   ותחבורה יוממֽהת למוקדי חינוך רשת צירי אפיו ן
ובהיקפּה �

העירונית � יצירת 'שערים ' א ל המועצה מהסביבה
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�והעצמת הנוף  שימור

�רציף  כמגוון נופי העצמת המרחב
כרמים � פרדסים � נוף מתועש וכד'� שדות �

הפתוחים � העניין והמבטים שימור  והעצמת מוקדי

התאמת  ממשקי נוף �תיירות לאופי הפלח �

טיילּות ציר

ותשתיות חצית כבישים

יוממּות ציר

תחבורה חינוך�מוקד

העירונית מהסביבה גישה

עניין מוקד

תל גזר

44 

6 

40 

84 
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קולוגיה אחלופות 

מתאר כוללניתתכנית



 

 

 

חלופת  1 חלופה  –
בסיס 

�התמקדות 
 בתי הגידול שימור •

הייחודים שאותרו 
בתחום המ ועצה 

  )עוגנים5(
 על שימור הרצף •

בסיס שטחים בעלי 
הגנה סטטוטורית 

קיימות 
מערך המסדר ונות  •

האקולוגים האר ציים 
בהתאם לעבודות 

רשות הטבע והגנים �
ועל תוואי   תמ"א  35

ערוצי הנחלים  
הראשיים והמשניים �

מתאר כוללניתתכ נית



  

 

 

  

 

חלופת  2חלופה  –
 תל נענערון מסד

 1חלופה ם בחיכל השט
�ספתתוו 

בתי  במרחב יםשטח •
הגידול הלחים ושטח י 

ם יליעל תות בת
ארכיאולוגים בא זור 

ענע תל נן ותוגבשמורת 

מתאר כוללניתתכ נית



  

 

 


חלופת  3חלופה  –

 סירני נצרון מסדר
ופה בחלים טחכל הש

�ספתתוו�2ו 1 

נע נע תלחים בין שט		•

 

וקיבוץ נצר  סירני � 

שטחים אלו נשענים 
על  בתי גידול של 

קרקעות קלות 
ומאפשרים ברמה  

העקרוני ות קישורי ות 
לשטחים פתוחי ם 

מחוץ לתחום המועצה
אנ"מ ראשון נס  – 

ציונה 

 

מתאר כוללניתתכ נית




 לשירותי ציבורפרוגרמה 

מתאר כוללניתתכנית



תחזית אוכלוסייה 

של השנ ים  • תושבים לכד י 21�000בה  גדלה האוכלוס ייה מכ�2006�2016ע"פ המשך מגמ ות  �

המועצה ת גיע לכ�2�6% 26�000 תושב ים 42�000ג ידול לשנה  בממוצע  � ג ידול של    תושב ים  �

�2040בשנת 

בנחלה מ גיע  • של התכניות המאושרות  כולל בית  שלישי סך כל היחידות האפשרי ע"פ  מימוש מלא

הבית  של  12�000לכ�  בהנחת המשך מגמ ות בגודל  משק 42�000אנו מגיעים לכ�3�5יח"ד �

תושב ים גם בש יטה זו �

האזורית גזר  תושבים במרחב  המועצה התכנית  מציעה פרוגרמה התואמת  42�000

מתאר כוללניתתכ נית



  

    

 

עקרונות  

ותים תחומי השירודיים בכל הייענים והמתקנים מבהרך גדלת מעה		א�

עד היית סיאוכלו מלא שליקוש ל בעבנה תייבור יי צרכלצראמה וגהפר 	1.

רמת ה בינטגרציליצור א מנת עלים הגוששל ים וקדבמנתנו ייבי על יישוגודל  מסדרים שירות 	2.

הגוש � 

פתרונות לכלל יישובי  המועצה (ולא רק   	3. מערכים מועצתיים במוקד ישאפו להתמחות  למתן

לגוש )

מתאר כוללניתתכ נית



 

   

עקרונות  


וסף�ב �	 מוקד נ הגדלת הגמישות הכוללת  ואיזון מרחבי בין מוקדי השירות  –

ות הקרישאר מומס ת העהורד •

 �ותהשכב ביןתוכם ובים ן הגושביימי פניזון א •

אוכלוס ייה  • של גדילה  לא רציפה של מתן  מענה ל"פיקים "

ייעול מערך ההיסע ים שמכבידים מאד על קופת  המועצה •

המוקדים  • הקטנת הצפיפות בכיתות ע"י איזון מבוקר  בין

מתן אפשרות להקניית התמחות להרחבת מרחב האפשרויות הכולל �  •

מתאר כוללניתתכ נית



 

  

  

עקרונות  

המשך מתן מענה נפרד לקבוצות אוכלוסייה מובדלות ע"פ דתיות �ג �

ים עלבשבגוש  מענהקבל ל ימשיכוים ובהייש מכללים תיהדים ידשהתלמאיפה ש •

 �יםהאחרוניים חילהים קדבמוים מענבלו יקוניים חילהים ידהתלמ •

מתאר כוללניתתכ נית



  

 

 

    

עקרונות  

�הערים סביברותים מול השיאספקת בנימום מיות לת התלהקטנד � 

 �יתחבמריו אלוב הקרקד במו מענהקבל לד יוכל תלמיכל  •

 כל של הנשיאהשר כוינת בחמשר מתאפ הדברוד עכל  �ויך משהקד וץ למובחירה מחות שראפ •

 �גוש

וץ למועצה בל מחתקלהם ימשיכו צרכיחלק מה •

 המועצה בתוךנתנו יייוחד המינוך יי החרכצ •

מתאר כוללניתתכ נית



 

  

      

    

    

 יסוד נחותה

�םדירב�3�2לול לק בגדחיתותים השירמערך  1. 

ימת קיחבית מרחשיבה כביטוי למוצע והיים הקושים הגמערך רת מיש �ית המועצתרמה ה •


מתמחים ובים ביישלובה שיול מצתית ועלמושית הגהרמה  סיפוח שלבחינה  –שית גוהההרמ •

�"קהחז"לוסייה אוכבלם דוגילאור ובים הייש בכלדות לאחיואף השותים ל שירס �ית ובישהירמה ה •

מתאר כוללניתתכ נית




עצתי תים מושירולמערך  פיתוחיווני כ 

מתאר כוללניתתכ נית





2040מערך המוקדים הקיים כבסיס  לתכנון	 


�ושנתון סטטיסטי של000�42 כמות הכיתות הדרוש למועצה ע"פ גודל אוכלוסייה	 1
�8% 

כיתות על יסודי � 168כיתות יסודי� 168


�המוצעיםמהמוקדים אחד בכל ודי סיעל ות כית42 �וודי יסות כית 42רשו יידבממוצע 	

–

יש   
56דרישה ל �כיתות יסו די –112כיום  כיתות נוספות  


ות 58דרישה ל �על יסו די – 110 כיתות נוספ

�
	

מתאר כוללניתתכ נית



 תומךמערך שירותים על יישוביים 

כיתות  לפי6�21 בית  ספר לחינוך מיוחד גילאי א- 
ושי�  5 נדרשים  20	 ג מוסד � יש למקם  אחד בכל מרכז כיתות  בכל –

י ש למקם  מרכז קהילתי  – דונם א ו 
  3מ"ר בהקצאה  של1000�2�500מרכזים בינוניים בשטח  של  4מרכז חוגים  – ב-

גוש �   כחלק מאחד  מבתי הספר היסודיים  בכל

חשמונאי � 2 נדרשים מרכז  יום לקשיש   –ג- אחד ממוקם כיום  בבית � 

לד- דונם � 4צופים בשט ח של  �3�000 הי  כל ספורט –

נדרשיםה- המוקדים �   4מתוך�2 יש לאתר עבורם שטח ב�   2מגרש כדורג ל  –

מתאר כוללניתתכ נית



 

מאפיינים  מוקדים  קיימים  �
בית חשמונאי 

בי ת עוזיאל 

גזר 

יד  רמב"ם 

 כפר בן נון 

כפר שמואל 

כרמי יוסף 

מצליח 

משמר איילון

נצר  סרני

ע זריה

פ דיה

פ תחיה

חשמונאי בית

יישובים 13

 �המועצה )38%(כ� 2017בשנת9�985גודל אוכלוסייה מאוכ '

�2�610 סה"כ תלמידים

324 ) �למועצה13�1%מתוכם מחוץ לומדים � (

המועצה1�495 בתוך לומדים � 

1�375– פנים הם תלמידי (מהלומדים )92% �

1�255 ) יסודי במועצה )�48%תלמידי היסודיים מתלמידי

1�031 ) על יסודי תלמידי ממוצע )39% � העל יסודי מתלמידי

האחרים120 בשני הגושים חוץ – הם תלמידי � 

דתיים16%כ�  ספר בבתי לומדים בגוש מהלומדים

גילאי  1�66% סטטיסטי ממוצע הגוש6�18שנתון מאוכלוסיית

למועצה50 מחוץ מגיעים תלמידים  

הדר  גני

גני יוחנן 

חולדה 

יציץ 

ישרש 

 כפר בילו 

משמר דוד 

נען

סתריה 

מאיר רמות

סתרייה נען 

יישובים  10

�המועצה )35%(כ�2017בשנת 9�397גודל אוכלוסייה מאוכ '

�1�835 סה"כ תלמידים 

316 ) �למועצה 18�1%מתוכם לומדים מחוץ � (

לומדים בתוך המועצה 1�519 � 

הם תלמידי פנים –1�504 (מהלומדים )99% �

935) מתלמידי היסודיים במועצה )�51%תלמידי יסודי

584) תלמידי על יסודי ממוצע )39% � מתלמידי העל יסודי

בשני הגושים האחרים 15 הם תלמידי חוץ � � 

מהלומדים בגוש לומדים בבתי ספר דתיים 18%כ�

מאוכלוסיית הגוש 6�18שנתון סטטיסטי ממוצע גילאי 1�61%

למועצה  0 תלמידים מגיעים מחוץ

איילון נוף

ש עלבים

שעלבים

יישובים 2

 �המועצה )15%(כ� 2017בשנת4�009גודל אוכלוסייה מאוכ '

�1�049 סה"כ תלמידים

103 ) �למועצה9�8%מתוכם מחוץ לומדים � (

המועצה946 בתוך לומדים � 

946– פנים הם תלמידי (מהלומדים )100% �

499 ) יסודי במועצה )51% �תלמידי היסודיים מתלמידי

על יסודי ( 447  תלמידי העל יסודי ממוצע )�39% מתלמידי

האחרים0  בשני הגושים חוץ – הם תלמידי �

דתיים 100% ספר בבתי לומדים בגוש מהלומדים

גילאי  2�18% סטטיסטי ממוצע הגוש6�18שנתון מאוכלוסיית

למועצה950  מחוץ מגיעים תלמידים �

מתאר כוללניתתכ נית



יינים מאפ � קיימיםמוקדים  

יישובים הכל 

יישובים  25

�אוכלוסייה 2017בשנת  26�483גודל

�1�785 סה"כ תלמידים 

754 ) �לומדים מחוץ למועצה 14%מתוכם � (

לומדים בתוך המועצה 4�751 � 

הם תלמידי פנים –4�553 (מהלומדים )95% �

מתלמידי היסודיים במועצה )�48%תלמידי יסודי (1�255

תלמידי על יסודי (1�031 מתלמידי העל יסודי ממוצע )39% �

האחרים 198 בגושים הם תלמידי  חוץ – � 

מהלומדים בגוש לומדים בבתי ספר דתיים 22%כ�

מאוכלוסיית הגוש 6�18שנתון סטטיסטי ממוצע גילאי 1�73%

תלמידים מגיעים מחוץ למועצה 1000 � 

מתאר כוללניתתכ נית




 תכונות ומאפיינים  נגזרים מוקדים  קיימים  –

מסקנות תכנוניות 

המאפיין 

מספר לא שווה בכל גוש  יישוב ים –

שעלבים קטן יותר 2גודל אוכלוסי יה –  גושים מאוזנים  כמעט –

לומדים מחוץ למועצה 14% � 

תלמידי פנים  95% מהלומדים במועצה לומדים בגוש שלהם  �

המינון בין יסודיים ללא יסודיים אינו שווה בכל גוש 

בגושים האחרים 198  הם תלמידי  חוץ – �

מתלמידי הפנים לומדים בבתי ספר דתיים 22%כ� 

�1�6% 1�7%נע בין 6�12גודל שנותן סטטיסטי  

תלמידים מגיעים מחוץ למועצה – 1000 מהם לשעלבים  950 �

המדד

מספר יישובים במוקד

גודל אוכלוסייה בכל מוקד

שיעור לומדים מחוץ למועצה

פיזור בין מוקדים פנימיים

מידת ההתאמה לצורך

קביעת מוסד קולט 

מידת האינטגרציה בין היישובים

מידת הדתיות של האוכלוסייה

הומוגניות בין קבוצות הגיל השונות

מידת התלות הקיימת למערכת

המטרה

לשאוף לאיזון

לשאוף לאיזון

שאיפה ל�0

גמישות ובחירה כמה שיו תר –

גמישות ובחירה התאמה  � תלוי גילא ים –

הגדלת האינטגרציה והמפגש בין הגושים

תכנון ע"פ מגמות עבר (בבחינה)

שאיפה לגודל דומה בכל השכבות

שאיפה להקטנת התלות בתקופות טובות דמוגרפית

מתאר כוללניתתכ נית




שיקולים   מוקדים חדשים � 
�הממדים העיקריים של יצירת החלופות הן  

יישובים לפי גודל אוכלוסיית יעד שהם יוצרים  1. קביעת � יצירת ספי אוכלוסייה דומה בין הגושים 

קביעת גושים לפי קרבתם ציר מוביל או מרחב גיאוגרפי מצומצם יותר  2. גבוהה לגו שים – נגישות יצירת

יותר יישובים בכל רמות השרות בגוש  3. גושים ע"י הכללת קביעת היררכיית יצירת אינטגרציה בין האוכלוסיו ת –

�תחוהנ 


ה בחולדז רכומףיוסי כרמברספבית קים הלחלט הו


ף)	 יוס (כרמי תת מוקד � (חולדה) מוקד נוסף מוקדים קיימים � 3 יש כרגע –


נוניות תכקנות מס

מוקדים  כיווני הפיתוח יתמקדו ב� 5

גושיים  ו� 3 מוקדים מועצתיים 2 .1

מתאר כוללניתתכ נית



  

 


המועצה  ישירותריסת לפ הפיתוחכיוון 
מוקדים אזוריים  3 מוקדים  מועצתיים � 2 

מתאר כוללניתתכ נית

נען � סתריה

(קיים )

בית

חשמונאי

(קיים )

שעלביםחולדה 

(קיים)
כרמי יוסף




ובי ייששירותים מערך   

מתאר כוללניתתכ נית



 דיור מספר יחידותס מבוססל שירותים יישובי   
	הישובי  שירותים אפשריים בסל 

ישוב ) כלל השירותים  בכל (לא מחייב  את

מעונותא-

גני ילדיםב-

מרכז קהי לתי ישוביג-

מקווה ד-

מגרש ספורט משולב ה-

מוע דון נוער ו-

מועדון לקשיש ז-

מרפאה מקומית ח-

ספריה ט-

 מזכירות �בית ועדי-

בנוסף 

בית עלמין א �

בריכת  שחייה ב �

צרכניה ג �

מגרשי ספורטד �

התכנית שומרת שטחים לשירותי ציבור בכל יש וב 
שינוי תכנוני במסגרת הארצית  ) (דורש יח"ד ל פי  500

התדריך הארצי לתכנון מבני ציבור מגדיר

נדרש לטובת שטחי ציבורמינמום

דונםבישובי המועצה �� 11 

התכנית מציעה להגדיר שטחי ציבור בכל ישוב 

דונם  שלא יפחתו מ� 22

מתאר כוללניתתכ נית




יירות תפיתוח 

מתאר כוללניתתכנית



 תיירותעקרונות לפרוגרמת 

הגדרת מדיניות תכנונית לפיתוח עסקי תיירות  (תיירות חקלאית� תעשיה  1)
בשטחים גובל ים (חקלאיים   ביישובים � תיירות כפרית והסעדה ) חקלאית  זעירה �

במבנים חקלאיים ובמבנים לשימור ואחרים)�


 פרישה 2) היקף � סוג האכסון � �פרוגרמה לאכסון תיירותי במועצה האזורית 

 מרחבית ואמצעים לפת רון הקונפליקטים הנוגעים לאכסון תיירותי

(3
 תיירותיות  (למשל חיבור בין  רצף וקישוריות  בתמות התייחסות מרחבית   –
המ ועצה והן בין המ 
ועצה  הן  בתוך אופניים ) ובשבילים (הליכה � אתרי מורשת )


 למרחבים גובלים

חיזוק  החקלאות בעזרת תיירות חקלאית� (4

תיירות כענף כלכלי � (5

מתאר כוללניתתכ נית



מכלולי תיירות 
מרכזיים לפיתוח 

תל גזר

בית הרצל ויער חולדה

תחנת הרכבת נען  –

משולש התשתיות 

מתאר כוללניתתכ נית



פיתוח  כיווני

תיירות כפרית  
ח קלאית

תיירות
מורשת

תיירות ספורט  
בחיק  ונופש

הטבע 

�פיתוח על בסיס 
פל"ח תיירותי 		•
תיירותי  		• מרכז  עסקי
אכסון תיירותי לקבוצות •
דרכי נוף חקלאיות 		•

 

	

	

	

�פיתוח על בסיס 
פיתוח ע"י גופים  ציבורים תוך הקניית זכויות 	•

מסחריות 
ב תל גזר  – מבואה  		•
שווקי איכרים 	• מסעדה � בית קפה � בית  הרצל �

ואירועים  ציבורים
מלון בוטיק ומרכז כנסים 		• חוו ת  שפון  –
הסעדה 		• תחנת רכבת בנען  –
שימור על ידי הקניית ערכים 	• אתרי מורשת בישובים  –

מסחריים 
פיתוח צירים נופיים המחברים בין  האתרים השונים	•

�פיתוח על בסיס 
מיתוג האופניים כמותג מרכזי •
הגדרת  ראשי שביל עם מרכיב •

מסחרי 
פיתוח שבילי אופני  כביש נוספים•
זיהוי פינות חמד  וטיפוחן•
אכסון  ספורטאים•

מתאר כוללניתתכ נית



רציונל לאכסון תיירותי בגזר 
המרכיב הכלכלי המשמעותי ביותר בתיירות כפרית הינו האכסון התיירותי  

ויצירת  מכפילים כלכליים בתעסוקה �  אשר גורם להא רכת משך  השהות
ואטרקציות נוספות � שרותים נלווים וצריכת  אתרי  ביקור

ובמועצה  האזורית גזר לא זכה לתמיכה  התיירותי במחוז מרכז � עד כה  האכסון
דמי היוון גבוהים   )�  תמ"א �1�12 משרד התיירות �  מהרשויות (לשכת התכנון �

שכן גם התיירות השתנתה �  כיום יש נה חשיבות גבוהה לשנות גישה זו �
אידאלי   ובסמוך לנתב"ג בין ירושלים לתל אביב � מיקומה של  גזר �

  ולמעשה מבחינת אכסון גם גזר נחשבתלמשי כת לינות של תיירות נכנסת �
כיום כאזור פיתוח א למלונאות� 

�העונה על  התנאים הבאים  בשל  התנאים הללו יש מקום לפתח  מלונאות
o	  מרבית החדרים חדרי אכסון עממיים ולא יוקרתיים  (שיצדיקו  את מרח ק

וירושלים ) הלינה  מתל אביב
o	  ארועים ומלון ספא � מלונאות מתמחה כגון מלונות אופניים  (קטנים )

מלונאות למגזר הדתי�חרדי  �שפון) במבנה  לשימור (כגון  בחוות
o	  מלונאות  כפרי נופש הנשענת על הקרבה ל נחל איילון ופיתוח בעתיד כציר

 נופש מטרופוליני �
o	  ב נחלות (שכן אלו לא נותנים מענה לצרכים לא לאפשר  פיתוח צימרים

באיכות  החיים במושב )�   ומנגד מהווים  פגיעה מסוימת

 


נסתנכרות ייעכשוויות בתמות מג 


ח   הצדקה לפיתו

י   אכסון תיירות


ר  בגז

גידול 
משמעותי 
בתיירות

המרכזי  הגידול
הינו  בביקוש

לירושלים ות ל 
אביב 

בפלחי  גידול
שוק הצורכים  
תיירות "מחוץ  

למסלול  " 

 

בתיירות גידול
חוזרת

FIT  ב גידול

תפוסות 
גבוהות 

בירושלים ותל
אביב 

מתאר כוללניתתכ נית



 
  

 
 

  

 
  

 
 

 
   

 
  

  

 
    

 
 

מה פרוגר
 לאכסוןראשונית 

א ל(ם מיקוסוג 
סופי )

ף היק
חדרים 

יצובמ

ם ועיואר ספאון למ
 –ירני סנצר 

חוות שפון
   Aרגדרי כפן מלו –רתי וקי80�120

מלון קונספט    �
 ספורט ואתגר

ל ע "לוית"ן מלו
קיר  המחצבה

   Cאו   Aרגדרי כפן מלו80�100

ים ינופאית נלומ
ריתכפמלונית  �עממי30ר דוד משמ(תכנית מאושרת )

מלון כנסים 
ואירועים  לציבור  

תי הד
 Cרג דופש נכפר  � עממי100�120ם בילשע

 � םליייטמון למ
משפחות 

  Cרגדופש נכפר  � עממי100�120זרג

Cרג דרי פכן מלו � ממיע50ןיילואשמר מם יליימטון למ

 � םליייטמון למ
משפחות 

Cרג דופש נכפר  � עממי100ןנון בכפר 

נג פיקמ
יער  �חולדהיער 

המגינים (יער  
שרת )

 
לב משוקמפינג 

 600�650 כ "סה

מתאר כוללניתתכ נית



במשולש התשתיות רציונל לפיתוח תיירות
עם תעשייה אינטנסיבית ותש תיות  אזור מופר התשתיות הינו � NIMBYמשולש

הנוב ע  ייחודי� קסם מיוחד קו רקיע יחד עם זאת � בעל מט"ש ) (מחצבה �
פנאי פוטנציאל לפיתוח תשתיות ולפיכך המופע התעשייתי מאינ טנסיביות

ותיירות  � 

מתאר כוללניתתכ נית

�שחודש (צילום בפארק  ( Flickr.com ,James Thorpמס לולי הליכה

http://Flickr.com


 


תשתיות ש הבמשול תיירותעקרונות לפיתוח 
�הבאים  תפישת  הפיתוח הינה בראייה ארוכת טווח  הכוללת את המרכיבים

במשולש התשתיות שיכולים  כבר כיום 	1. איתור שטחי חייץ ושטחי  ביניים
ל שמש כתשתיות פנאי  קוויות ומקשרות (מסלולי אופניים למשל עם 

שוליים מגוננים )
איתור מתחמים היכולים לשמש לפיתוח תשתית אתגרית כגון פארק   	2.

פארק לרכיבת שטח בשטחי חייץ בין   אומגות  באזורים נטושים במחצבה �
על קיר המחצבה �  וכו  מלון קונספט ייחודי  "תלוי " המאגר למחצבה �

מה יתפוס את 	3. בראיה של עשרות  שנים לעתיד  – פרוגרמה ל"יום שאחרי"
 מקומה של התעשייה הכבדה ? 

 

שר נלעמפ

Zollverein  אונסק ו בשל היותו עדות חומ רית  יוצאת דופ  ן של הוכרז  כאתר מ ורשת עולמי

) �Wikimediaלהתפתחות והשקיעה ש ל התעשייה במא ה העשרים  ואחת (צילום

מתאר כוללניתתכ נית




יירות במרחב הכפרי   בפיתוח הת סוגיות "רוחביות "
עות נוגרוחביות ה סוגיותמספר  הציפומתאר כוללניות תוכניות מהלכי תכנון    

�לפיתוח התיירות בגזר 
האם   זה הזמן לסגת מהפרדיגמה 1. פיתוח אכסון תיירותי במח וז מר כז – 	 

	 

	 

	 

	 

במחוז  במרחב  הכפרי המקובלת המתנגדת  לרוב למלונאות
הא ם לפתח תשתיות תיירותיות  2. סוגיית  הפל"ח בנחלות ב מושב  –

צימרים לנחלה  אינו  צימרים  ( מודל  2 מה  לפתח ? ואם  כן – בנחלה ?
הצימרים   זהו "טרנד בדעיכה " כלכלי�

מבנה משק �3. ציבורי במבני ציבור � מסחרי � עסקי � פיתוח  מרכז תיירותי �
שטח לתעסוקה של היישוב  הכפרי

בעיקר  4. ריקים למחצה  – שימושים מסחריים ב מבני ציבור נטושים �
ארכיטקטוניים הראויים   לרוב הינם  מבנים חדרי האוכל הקיבוציים �

סובלים מהזנחה ומחוסר יכולת הקיבוץ לתחזקם עם יציאת   לשימוש �
את  שטח המבנה כש טח  רמ"י  דור שלהחשיב �מנגד  השימושי המסורתי �

סחיר � 
מבנים מראשית  5. מגדל המים � שימור מבני מורשת בישובים  (סילו �

�תוך השמשתם לתיירות  למשל ) ההתיישבות ) ובמרחב (מבני משאבה �
מסחר תיירותי � מרכזי מבקרים � הסעדה �
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ח התיירותי סות לפיתותייחבההיררכיה 

תיירותי   � הגדרת פל"ח ברמת המשק
בנחלות 

מרכז אזרחי תיירותי �  �ברמת היישוב 
שימור מבנים 

רשת    �אכסון מלונאי�מתחמי קמפינג �ברמת המועצה 
משולש  התשתיות �שבילים ומבואות 

מתאר כוללניתתכ נית



 אזרחי תיירותי שירותיםמרכז 

בכל יישוב יוגדר "מרכז שרותים לבחינה �  

בו מתרכזת  כל או רוב – אזרחי�תיירותי"

במושבים יכול   הפעילות הציבורית ביישוב�

מזכירות  שמרכז זה הינו המרכז  הקיים בו מבני

מתחם  ובקיבוץ באזור המשקי � צרכניה � היישוב �

קיימות במרכז  זה יכול להתבסס  על זכויות

שימוש ציבורי  היישוב במבנים  בהם קיים כבר

מתנ"ס  בריכת השחיה � בית העם � (מזכירות �

במבני משק בקיבוץ  במבנים לשימור � �צרכנייה) �

או במבנים חדשים �
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דוגמא  מרכז שירותים אזרחי תיירותי   –
מבנה חדש לשרותי תיירות 

�מרכז תיירות  – " בואכה יודפת"
הסעדה  •
ממכר  תוצרת משק •
חנויות ייחודיות  •
מאפיה  •
מגבנה  •
ארועים קהילתיים  •
מרכז  מבקרים •




דוגמא  –מרכז שירותים אזרחי תיירותי  
כפר גלעדי  השמשת מבני משק ישנים   –

�גלריות ותיירות  מרכז סדנאות אומן � "שביל הלולים" –
השביל הינו שיחזור  של חצר המשק הראשו נה שנבנתה ב שנות 		•

שנותיו הרא שונות של הקיבוץ �  העשרים �
שוכן במבנה שהיה הרפת הרא שונה 		• �1922 מבנה מסעדת האחיות

של הקיבוץ �
גלריה של אומניות גליליות  •		

מעדנייה וחנות לבשלנים 		•
חנות  מתנות וחפצי נוי		•
סטודיו  לקרמיקה		•
סוסים  		• וממ נה יוצאים לטיולי בסמוך לשביל ממוקמת  חוות נמרוד

וטרקטורונים �
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בים ישובפיתוח  

מתאר כוללניתתכ נית




בים במושיתוח פ 
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מושבים התוח עקרונות לפי
ורים מג

דונם לנחלה  • השלמות ל� 2�5

תוספת יח"ד שלישית  •

תוספת שימושים  תיירותים בפל"ח  •

ציבורי 

הציבור  • חיזוק  אזורי

שטחי ציבור  • פיתוח  סל מסחרי במסגרת

תעסוקה 

ובראייה כלל מועצתית  • פיתוח עסקי בהתאם  ליכולת הישוב

מתאר כוללניתתכ נית



 

עקרונות לגודל יחידות הדיור

יחידות דיור חדשות  

מ"ר 270גודל יח"ד  חדשות לפי   •

מתחת לקרקע   200מעל הקרקע   מ"ר  =20מ"ר � חניה   50מ"ר�

מ"ר ליח"ד  270 

לדונם �3�4מגרשים חדשים בצפיפו ת של  •

יחידות דיור קיימות 

7%  � או  50מ"ר 6% �השלמת הקלות קיימות

מתאר כוללניתתכ נית




יבוצים בקפיתוח 

מתאר כוללניתתכנית



 

 הקיבוציםעקרונות לפיתוח 

מגורים 

תמ"א  35 • תוספת יח"ד  להשלמת  מכסת

• '
במחנה ההיסטורי התאמה לתכניות מאושרת ובהכנה של הליך 'שיוך הדירות	

יבורי צ

ינוך החאזורי ויבוריים הצאזורים הוק חיז •

שטחי ציבור  במסגרת מסחריפיתוח סל  •

סוקה תע

תית מועצלל ה כייובראשוב הי ליכולתאם סקי בהתפיתוח ע •

מתאר כוללניתתכ נית



עקרונות לפיתוח המגורים  בקיבוץ �

בהתאם למצב  • ד ' צפיפות במחנה קיים גודל  מגרש עד   0�35�0�5
קיים �

ד ' • הגדלת  המחנה מחוץ למחנה ההיסטורי תהיה לפי    0�35

 הסדרה פרוגרמתית של ייעודי הקרקע והשימושים השונים  •

ממשפחות  החברים • או   1�3 תוספת יח"ד  קטנות עד 100

מתאר כוללניתתכ נית



מדיניות ליחידות דיור קטנות  בקיבוץ �

המאפיין את הקהילה 3�1�4" כדי לאפשר את  שמירת הרצף הרב דורי
הקיבוצית   וחשוב לשמירת צביונה יותר דיור  זמני בשטח המחנה  המיועד  

ובמבנים קיימים " למגורים בתכנית  תקפה �

�
דיור זמני	

ניהול  על ידי האגודה 1.


ר  2. מ" ג ודל יחי דה עד  55

.3 
ה נמוך  החברים או  100 ממספר  משפחות היקף היחידות לפי  1�3
הקיימות ) מ בניהם (או  מנין

בתמ"א 35 4. ב לוח  2 לא נכלל




מינהל התכנ ון  2006 מסמך  הנחיות לתכנון הקיבוץ � �מקור 
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 קהילתייםישובים בפיתוח 

מתאר כוללניתתכנית



תיים קהילת ישובים צמיח

הכפרי גם ה ישובים  • בדומה לשאר סוגי ההתיישבות  במרחב
הקהילת יים נמצאים בתהליכי התבגרות �

 בניגוד למושבים ולקיבוצים בהם קיימת אפשרות גדילה במסגרת   •
אפשרויות הגדילה מצומצמת ביותר �  תמ"א 35 �

הארצית לשינוי היקפי  • יש לפעול במקביל על ידי  פנייה למועצה
הבנייה בישובים הקהילתיים 
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לדוגמא מפת ישוב  

 קייםמצב 
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לדוגמא מפת ישוב  

מצב קיים  � גבול הישוב 
בתכנית המחוזית 
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לדוגמא מפת ישוב  

גב ול הישוב  מצב  קיים  �
בתכנית הכולל נית 

(מוצע )
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לדוגמא מפת ישוב  

(
 מצב מוצע (ישובי	



מתאר כוללניתת

הערותסה"כ מוצע תוספת בתוכנית זאתמצב מאושריעוד

מ"ר דונם יח"ד מ"ר דונם יח"ד מ"ר דונם יח"ד

1

אזור 

מגורים 
1400140

לפי 70 נחלות * 2 יח"ד

2
11263175)חלקות א'(

השלמה ל-2.5 דונם לנחלה

3
27,300027,300

לפי 390 מ"ר ל-2 יח"ד

4
010,50010,500

הקלה לפי 6% )150 מ"ר לנחלה(

5
מרתף לפי 50 מ"ר  )***(07,0007,000

7
70070יח"ד הורים

8
לפי 55 מ"ר ליח"ד3,85003,850

9

יחידה 

שלישית
יח"ד אחת לנחלה07070

10
לפי 250 מ"ר ליח"ד018,90018,900

11
לפי 500 מ"ר לנחלה35,000תכני35,0000פל"ח

 



 

 ?מה עכשיו  

פיתוח חלופות נבחרות  מועצתית •


לישי  • סבב ישובים ש סגירת פרוגרמות לישובים  –

המחוז  • משרדי הממשלה  ולשכת המשך תיאום  מול

שיתופי ציבור  •


התכנית  מסמכיהכנת  •

מתאר כוללניתתכ נית



 התכניתמסמכי 

הוראות  •

תשריט יעודי קרקע  •

מחייב �   מתחמים (פרוגרמה לפיתוח הישובים ) • נספח 

איכות סביבה ותשתיות � • תיירות  – נוף –אקולוגיה � פרוגרמה למבני ציבור� �נספחים מנחים 
מים ביוב וניקוז �

מתאר כוללניתתכ נית




המליאה  והערותשאלות  

מתאר כוללניתתכ נית




