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 :דברי פתיחה .1

  :ההיגוי ועדתר "יו, יוסטמן אהוד
הצגת-הישיבהמטרת אתהציג קייםדוחטיוטתעיקרי חקלאותומצב בנושא תכנוניות סוגיות הצגת

.הדיוןלקראתלמוזמניםהופצההדוחטיוטת.ותיירות
תכניתמטרת המתאר המועצהטווחארוכתתכנוןמדיניותהתוויתהיאהכוללנית עבור התכנוןימ. נהל
מקדם של השינויתהליך בתכנוןמדיניות הכפרי בהמרחב עם השוניםמשרדישיתוף אחד.הממשלה

ביחוד,במועצהביםבהםתעסוקהתכניתהואזהותהישוביםהכפרייםוהמרחבהחקלאישוהנושאיםהח
.לאורלחציהפיתוחהמשמעותייםבמחוזמרכז


:ראש המועצה האזורית חוף השרון, אלי ברכה

מצייןכיהמועצההאזוריתחוףהשרוןמהווהמודללהתפתחותשלהמרחבהכפרי,בירךאתהמשתתפים
מודללתהליכיםדומיםשיקרוהמהווהולךומצטופףשמיקומהשלהמועצהבלבמרחבעירוני.בישראל

.בכלהמדינהעםהתפתחותה
המועצהלאמעוניינתלייצרעודמרחבשמציין.מברךאתנציגיהרשויותהשכנותהמשתתפיםבדיון

,המועצהמבקשתלשמראתהמרחבכמרחבכפרי.עםהרשויותהעירוניותסביבהעירונישמתחרה
ישלהביא,עםזאת.להתקייםלתיירותולטבעמאפשרתה,שמשרתאתהמטרופוליןסביבוכריאהירוקה

כתוצאהמפעולותאכיפהבחשבוןשבשניםהאחרונותישתהליךבמועצהשלירידהבהכנסותהעסקיות
כךשהמועצהתוכלאמתווהלפתרוןולמצאותנומחייבמצבזה.שנוקטתהמועצהשלבנייהבלתיחוקית

 .להמשיךלספקשירותיםברמהנאותהלתושביה
 

 המשתתפים והתייחסות קיים מצב סקר הצגת .1

:ראש צוות תכנון,  אילן איזן
רקעהאתהציג המועצהשלתכנוניהוהיסטוריה, ומאפייני, בתחוםההישובים הקיימים מוסדות

המועצה סוגיותלהתייחסותכולל, עיקריות וכןתכנון בסיסכהעבודהבמהלךשעלותובנותראשוניות
תכנונילדיון בנוסף. כי נילפציין השלימהכשנתיים את שלההאסטרטגיתהתכניתהכנתהמועצה

שמתווה תחומים במגוון ובמסגרתהמדיניות המועצה חזון הרואהגובש עצמה כפריתמועצהכאת
התמונההעיקריתשעולהמהסקירההתכנונית.הארץמרכזשלירוקהריאההמהווהתיירותיתחקלאית

שימור בדרגות מוגנים פתוחים או חקלאיים כשטחים מוגדרים האזורית המועצה שטחי רוב כי היא
 נוף,טבעשונותכגוןשמורות שמורות וכד, בנוסף.'יערות , נופש לאזור תכניות (מ"אנ)מטרופולינישתי

 המועצה בתחום "אנ–חלות השרון אילנות"ואנמ מ . גבולות שינוי של תהליכים הוצגו תחוםבעוד
(.מולאבןיהודהובאזורגלילים)בהווהנמצאיםבדיוןכאלהשו(כפרנטר)בעבראושרוששיפוטה

,קצבהגידולשלהאוכלוסייהבכללזהודמוגרפיתסקירההציג כןכמו והשונותביןכלכלי-חברתימדד
.הישובים

 :מרכזת תפעול ומנהל, ליכטנשטייןמיכל 
גריםהקיימיםתהאואתהיצעשטחיהציבור,הציגהאתהיקףופרישתשירותיהציבורבמועצהובישובים

.והצפוייםבנושאזה

 :-ותעסוקהכלכלה
 :כלכלה יועץ, מינץ צביקה
ארנונההנתוני,ס"בהתבססעלנתונילמ,שוביםהיוברמתהמועצהברמתהכלכלייםהמאפייניםאתסקר

המועצה של וה, מאושר סטטוטורי המועצהבתחוםהמניביםהשימושיםמגווןאתסקר.ציע פריסתם,
במרחב מהםמאפייניהם, ההכנסות עללהתייחסבוהיקף .תושבפרהמועצהשלההוצאהרמתנתונים

כמו התייחס להיצעכן תעסוקה שטחי של הנרחב והמתוכנן גובלותוברשהקיים רעננה)יות ,נתניה,
(.הרצליה

:חקלאות
 :חקלאות יועצת, אמדור לירון

.המועצהבתחוםהחקלאיתלפעילותבהתייחסוהןהארציתברמההןהחקלאותבנושאסקירההציגה
הארץמבחינתבכוללחקלאותאחדהאזוריםהטוביםציינהכיהאזורהגיאוגרפיבומצויההמועצההוא

החקלאותבמרחבחוףציינהכי.אפשרויותהשקייהוקרבהלשווקיהמקור,משקעים,אקלים,טופוגרפיה
 בנמצאתהשרון הקו וכפרי עירוני בין תפר .רביםקונפליקטיםקיימיםבו החקלאות במועצהשטחי

ולגדמשמשים ש"למטעים וו, השרון ברפת חיים בעלי גידול גם קיים קבכן במושביםטהיקף גם .ן
המועצה הוריהםאתלהמשיךשרוציםצעיריםחקלאיםעלבדגש,חקלאותהבנושאבתנופה מאופיינת
-בנוסףהציגהאתהאתגריםעמםמתמודדיםהחקלאיםבמרחבוביניהם.בתחום
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 .הארץלשארביחסמשבצותחקלאיותונחלותקטנות
 .פולגנחלשטחיםחקלאייםשלהיישוביםבאזורהצפת

 .בנושאפסיקותשלבתימשפטגללבמבניםחקלאייםנדרשיםבעיותבהקמת

 .זהממשקוהצורךהעולהלניהולמיטבישלהתיירותבשטחיםהפתוחיםוחקלאותביןממשקה


:וקיימותסביבה
 :סביבה יועץ, עמיר דני

הפתוחיםמערךאת סקר השטחים שלוש, זיהוי תוך הסמוכות לערים משלים פתוח מרחב ההמהווים
:שוניםמרחבים

 .הכוללאתרכסהכורכרומוגדרברובוכגןלאומי-החוףמרחב
 .אקולוגיתותערכיבעליהמאופייןבשטחיהצפהובתיגידוללחים-פולגנחלמרחב

 השרוןמ"אנשטחיואת(שמורתבניציוןוחרוצים)טבעשמורותשתיכולל-המרחבהדרומי. 


ערכיביןשוניםקונפליקטיםישנםעדייןאךסטטוטוריתכיוםמוגניםאקולוגיתהערכייםהשטחיםרוב
סופיתנפתרושטרםלחקלאותהטבע השוניםהשימושיםביןוהרצויהנכוןהממשקאתלבחוןיש.

נוף,שלטבעעלידישילובהשטחיםהפתוחיםשמירתבדגשעל,ארוכתטווחמתוךראייה,אלובשטחים
אותלחקשימושיו תו, הגדרת .םביניההממשקיםך את הפתוחיםצורךבניהולהציין בנוסף.השטחים

.ותעשייה,אתריפסולת,נושאיםסביבתייםכגוןהגנהעלהמצוקמגווןסקר


 :פתוחיםושטחיםנוף
  :נוף יועץ, לנר משה
סקר שתיאת נוףהחטיבות המועצה היםחוףוחולותהצפוניהשרון-של המורפולוגיהמבנהואת,

הכתיבש -הבנויהבאזורהמערכתאת ברכסממוקמיםישובים הכורכר .במרזבותחקלאותהושטחי,
סקראתהנחליםהחוציםאתמרחבהתכניתהמהוויםערךנופיחשובאליוישלהתייחסבראיהבנוסף

ניקוזכעורקיכללאגניתולארק צייןשני.הקיימיםבאזורטיילותוהנחליםמהוויםגםבסיסלשבילים.
-לאזורםייחודימרכיבים

 .הביצותשהןחלקמתבניתהנוףההיסטורית

 אתהאזורבעברשכבראינוקייםואפייןיערפארקשלאלוניתבור. 


שביןהישוביםמעברלשטחהפתוח , יםמושבבשלהשטחיםהפתוחיםהייחודייםמאפייניםהגםצוינו
 .ציםובקיבו

 : תיירות

 :תיירות יועצת, גסול דלית
  ההקשר את המועצהסקרה במרחב התיירות יתרון-של מהווה שמחד המטרופולין בלב ירוקה הפוגה
גדול) לקהל קרבה ( חסרון מהווה )ומאידך בעיקר ביקוש קורלבימייצר יוםי הוא(. נוסף מובהק יתרון

הים חוף משאב כן.  כמו במועצהההיצענסקר  עלמבוססהואאםבין,ונופשפנאימבחינתהתיירותי
מועצהבקיימתבנוסף.פארקהמיםבשפייםאוחמיגעשכגוןוביןאםעלאטרקציותהטבעבחיקטיילות

.חקלאיתתיירותמעט
 יתרון נופששלכמקוםלפיתוחרבופוטנציאלהמטרופוליןבלבירוקהריאהבהיותהלמועצה פנאי,

.האסטרטגיתלמועצהבתכניתתפיסהאשרגובשהכבר,ושירותיתיירותמגוונים
תיירותי אכסון היצע -מבחינת אכסוןישבמועצה הכוללתחדשהתכניתאושרהכשנתייםלפני.מעט

לפיתוח.מגמהשינויעלאולימצביעהשביקוםנופשלכפראכסון מתאימים האזורית המועצה משאבי
,תיירותחקלאיתותיירותכפריתהמבוססתעלשהייה,תיירותאופניים,טיילות,(ט"נב)נופשבחיקהטבע

והחקלאי הכפרי ולימודבמרחב  .ביקור כן כמו לפיתוח פוטנציאל תיירותקיים תומכי כגוןשימושים
.וכדומהממכרתוצרתמשק,הסעדה,תיירותיאכסון

למועצהישלצייןש.מורשתאושילובביןפעילותתיירותיתלשימורהתיירותאתתחוםנוסףניתןלפתחב
לפתחוישלבחוןשיתוףפעולהאזוריעלכןמועצותאזוריותאחרותבשרוןלהאזוריתמאפייניםדומים

אופניים ושבילי טיול שבילי כגון בתשתיות וקישוריות ליצירתרצף .כלים חוויהכלזאת ליצור מנת על
  .תיירותיתמרחבית
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 :ומורשתשימור
 :שימור יועץ, אופק אבנר
הציג בנושאהסקראת אשר כוללהשימור של"ותצמפות ההיסטוריה לאורך שונות מתקופות אות
ישוביםהי . בזה,החקלאותכיציין זה וקשורים מתחברים המועצה ברחבי והשימור הנוף קירתס.

המועצהברחבייםארכיאולוגיההאתרים , מרביתהתקופותמעידה ,במרחבהתיישבותתהיהישלאורך
 אך השרידים כיום ההיסטוריים זו התיישבות ונעלמיםשל השימורהיבטיאתסקרבנוסף.הולכים

בתצ.ההתיישבותילנוףוהקשרבמועצההשוניםביישובים הישובים התפתחות שנים"בחינת לאורך א
הישובראהמ של הראשוני המבנה את ו, האידיאולוגית המקור לתפיסה אתשתאם לאורךהכן תוספות

במרביתהישוביםישמפעלישימור.אתהמבנההבסיסישלהישובשלאתמידתואמו,השנים האתגר.
.כיוםבנושאשימורהואבנייתקשרמרחבייותרביןאלמנטיםלשימור

 :תחבורה
 :תנועה יועץ, אסיף אלי
המועצהבתחוםהראשייםהתחבורהציריאתסקר ההיררכיותבכלהסטטוטוריותהתכניותאת,

אתמערכתהתחבורההציבוריתהקיימתואתהסוגיותהתחבורתיותהעיקריותשעלו,המקודמותבמרחב
הישובים עם שהתקיימו .במפגשים כי ציין המינוע רמת גבוהה הארציבמועצה לממוצע בנוסף.ביחס

02המשךכביש,ימשרדהתחבורה"בימיםאלהעהמקודמת,20א"תמכיבגרסההאחרונהשלהדגיש
הוצגמערךכןכמו.מתנגדתלקידומועצהמושהדבר,מסומןכדרךבלעדיתלתחבורהציבוריתלכיווןצפון

.מענהגםליוממותלתתשמטרתו,שחלקוכברמבוצע,אופנייםהשבילי
 :וניקוזביובמיםתשתיות

 :וניקוז ביוב מים יועץ, שגיא גיל
סקר עיקרייםהניקוזהעורקיאת , התייחסות תוך ההצפותלנושא נחל שעלוחלופותולהפולגבאזור

הבעיהלפתרוןבמהלךהשנים במועצההמיםמקורותצייןאת. המשמשיםאתהקולחיןמקורמיאתו,
הרצליה"מט)החקלאות את.(ש השרון"מט)הקצהפתרוןכוללהשוניםהביובפתרונותפירט (ש וכן,
.בעיותבתחוםהביובכגוןחוסרהחיבורשלמספרישוביםלמערכתהביובובורותספיגהמספרהתייחסל

מעלהאתהלחציםעל,מועצהלמואץבעריםהסמוכותהפיתוחסיכםאתהסקירהבתובנהמרכזיתכיה
נושאב.בעייתיתכברהיוםהמערכתהניקוז קולחיןשלמי לסגירתוהןלהתייחסתכניתהמתארצריכה,

.לנושאהאיגוםהנדרשוהן,שהרצליה"מטשלהצפויה

:כלליותיותוהתייחסודיון

 :מנהל התכנון, מתכנן מחוז מרכז, גיא קפלן

 מרביתהשטחיםהפתוחיםהיותש,תכניותהמתארשלהמועצותהאזוריותהןבעלותחשיבותגבוהה
בתחובמחוז נכונה.ןמנכללים חקלאית כפרית עולם תפיסת מציגה השרון חוף האזורית המועצה
.ארץבבאזוריםאחריםמדיניותתשמשבעתידלקביעתצופהשהתכניתהזו.בעיניי

 לדברעלחקלאותוגםעלהמרחבהאקולוגיצריך ונמצאיםוממוקדיםברוריםבנושאקונפליקטיםה.
צריךלקבלהחלטותאמיצותכדי.פריפריהבהמדיניותעלגםשנקבעבחוףהשרוןישפיעמה.בטיפול

.סביבתייםבטיםילשמורעלהשטחיםהחקלאייםגםבה

 יוצרתמצבחדש,'אתחלקותאהאפשרותלפצל.המושבאופיעלחשיבותהואהגדרתבנושאנוסף
.שישלתתעליואתהדעת

 תכניתהמתאר.בכדילתתשירותיםנאותיםלתושביםלדאוגלכלכלההעירוניתשלהצריכהכלרשות
לכך להתייחס צריכה הכוללנית הואברור. האזורית למועצה איתן כלכלי בבסיס הצורך אסור, אך

 .היותהגובלותבמועצהוהצורךשלהםבבסיסזהולהתעלםמהרש

 :מ ראש עיריית נתניה"סגן ומ, אלי דלל
 בהיבטשל.בתחוםהמועצההאזוריתחוףהשרוןכלכלההלאחקלאיתמשניםנתניהנפגעההלאורך

צריךלפתחבמועצהכלכלה-להיותמשלימהכלכלהותעסוקההפעילותברשויותהמקומיותצריכה
 .שלאיכולותלהתקייםבתוךהערים-תיתיירותכפריתוחקלאחקלאיתו

 .הנושאהתחבורתינוגעלכללהרשויותוהואצריךלהיבחןבראייהאזוריתמצייןכי

 אתאגמוןפולגלשטחיםהערכייםהטבעייםושביליאופנייםשיחברמציעלכלול,אופנייםילגבישביל
 .בנתניה
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 :נתניה עיריית, תכנון אגף מנהלת, גזית שרה
צירממשיכה02דרך.לצפון02כבישבפיתוחהמשךכבישמעוניינתכןמציינתשנתניה-התחבורהבנושא

פגיעהברצףתחבורהציבוריתהיהווביטולהכביש.אחרותבדרכיםמענהלושאיןוריתציבתחבורהשל
 : ג"רט, מירה אבנרי.אלהעירוממנה

שלאאושרהאבל,עלידייעדאדריכליםחלקיתלפולגחוזיתמתכניתבעברהוכנה,בהקשרשלהפולג
.דאתהחומריםלמיחשובשצוותהתכנית.עקרונותנעשתהבההרבהחשיבהונוסחו

 :האזורית חוף השרון המועצהמהנדס , ירדן ערמון
 תכליותעלממגבלותסובליםבמועצההתעסוקהאזורישכלציין-והתעסוקההכלכלהבנושא

מפעיליקיימיםהמועצתיתעסוקהאזורבוונופשפנאיללאהואבמועצהח"הפל,ושימושים
.פיתוחשמונעים,בטון

 בדרכיםהתכנון.0-ו2דרכיםשלהרחבותעםמתמודדתהמועצהכיוםכיציין-התחבורהבנושא
02כבישהמשךאתלקדםסיבהרואהלאהמועצהולכןהציבוריתהתחבורהאתגםמשרתאלו

550מצייןשאתדרך.שבהליכים20א"כפישמוצעבתמציבוריתלתחבורהבלעדיתכדרךלצפון
היהצפויםבהשלהשטחיםסביבתיתהרגישותהבשלהוחלטלבטל0לכביש2בקטעשביןכביש

.לצפון02דרךהמשךאתלבטלישמאותההסיבהטועןש.לעבורהכביש

 החלקיתהמחוזיתהתכנית.פולגנחלשלמהרגישותמתעלמתלאהאזוריתהמועצה,הפולגלגבי
.שגויהיהמבוססתיתהיההיאעליוהנתוניםומסדהמועצהעםתואמהלאבעברשקודמה

 :לשכת תכנון מחוז תל אביב, רונית קידר
לאזוריםסביבגלילייםכאזוריםלפיתוחהמיועדיםבראייהצריךלהתייחס,לגביתחוםמחוזתלאביב

מציינת.לפיתוחהעירוניונמצאיםבלבהמטרופוליןדופןדיוצממשוםשהםוזאת,עתידיתלמגורים
.ד"יח05,222-כלשתכל,תכניותמערברמתהשרוןמקודמתכיוםש

 :ההיגוי ועדתר "יו, יוסטמן אהוד
שתוצגבקרוב,תכניתמחוזיתלשביליאופנייםמחוזמרכזמצייןכיבימיםאלומקודמתבלשכתהתכנון

.ישלוודאכיקיימתהתאמהביןהתכניתהזולמערךהשבילהקייםוהמתוכנןבמועצה.במנהלהתכנון



 הצגת סוגיות רוחב תכנוניות לדיון .3

 :חקלאות
 :חקלאות  יועצת ,אמדור לירון

ולאפשרתנאיםזהראוילשמורעלהחקלאותבאזור,לחקלאותהמועצהאזורהיתרונותשלבשל,כאמור
:אליהםחסיתתיהמתארשתכניתשחשובנושאים'מסהעלתה.ותשתיותנדרשות

 מבניםחקלאייםותשתיותנדרשותלחקלאות: 
תורמיםוייעולהשימושבקרקעלמביאים,בתירשתומנהרותעבירות,בחממותחקלאותאינטנסיבית

בנוסף.הפחתהבחומריהדברהערכיםסביבתייםחשוביםכמוהפחתהבמיםלהשקייהולשמירהעל
 חשיבות יש כגון החקלאות לקיום הנדרשות מבנילתשתיות צמחיתשירות מבניםלחקלאות וכן

.ח"לבע םבסמיכותלישוביםוקירוצמחיהמדיניותהמוצעתלענייןזההיאריכוזמבניםאינטנסיביי
.בשטחיםחקלאייםבשטחיםפתוחים

 :ממשקביןתיירותוחקלאות
ונופשיחלקמהיעודיםהחקלאי םמוגדריםתחתפנאי ,ולניאזורנופשוסביבותיוואזורנופשמטרופ,

שטחיםלפארקאינטנסיביבואושרוהשרוןמ"אנבלכךישדוגמה-כשבפועלאלושטחיםחקלאיים
סוגיותשלומעלהאתהבשטחיםהחקלאייםמטייליםלתנועהמביאהדבר.חקלאייםהשטחיםהבלב

.ובבטיחותהמטייליםרכושבפגיעהביבולו
אפשר-ותמחייבראייהכוללתשלהמרחבוניהולהפעילותהתיירותיתאנושאשלממשקתיירותוחקל

 לפתור לתיירות החקלאות שימושי בין הקונפליקט חסימהאת יד על ילוטש, ל, או לופיןיחשערים
.לפעילותתיירותיתבמרחבאולסמןכמהשבילים,יצירתעוגניםחקלאיים

 שטחיהצפהבפולג: 
 מהלך מקודם האחרונות עלניהולליצורבשנים הסכמות מערך בהשטח המוצף נחלהחקלאי אזור

,פולגה הכוללשטחיהצפה יםועונתייםקבועבאופן ל, כלכלייםצד בכלים תכנוניים/פיצוי זה. מהלך
לחקלאים לתרום עשוי אקול, ערכים על לפתורלוגייםשמירה וכן רמאת מול לאור.י"הקשיים

בוולבחוןאתשילאתעיקריהתהליךללמודמוצע,יבעליהענייןהמרכזיים"העובדהשההליךמנוהלע
 .התוצריםבתכניתהמתאר
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 :אקולוגייםמסדרונות 
מרכזביוזמהשל במחוז אקולוגיים למסדרונות מחוזיתחלקית תכנית הכנת מקודמת אלו בימים

ג"רט התכניתצפויהלסמןחלקמהשטחיםהפתוחיםכשטחיםהמיועדיםלמעברבעליחייםולהטיל.
מגבלותמסויימותעלהשטחהחקלאי ,ששטחיםחקלאייםהםלאביתגידולמיטביהמחקרמלמד.

להתייחסלשטחיםישםאהסוגיהשעולהבנושאזההיא.המיניםמהםמהוויםחסםסלקטיבילחלק
 אקולוגיחקלאיים ,כמסדרון לאפשראו אינטנסיבית להיות לעודלחקלאות נדרש שלא כדי יותר

.שטחיחקלאות

 :השרון חוף האזורית המועצה ראש, ברכה אלי
צריךלדברגםעלהניקוזוגםעלניהולהשטחים.המועצהמבקשתלשמורעלערכיהטבע,הפולגלגבי

.הפתוחים

 :האזורית חוף השרון המועצהמהנדס , ירדן ערמון
 אםנוגסיםבאפשרותשלאותהפעילות.זכותהקיוםהבסיסיתשלהישוביםזוהפעילותהחקלאית

.חקלאיתאזמחלישיםאתאותםישובים
 הנוףהחקלאילאכוללחשובלזכורש.לנוףחקלאירקכשאומריםחקלאותמתייחסיםהרבהפעמים

וצריךלתתמענהסוגהגידוליםללמשלאורךהשניםהפעילותהחקלאיתהיאמשתנה.רקאתהשדה
.שינוייםאלהל

 הנוכחית קושיבמציאות יש מבניםחקלאיים בנושא בעברהוצאנו. המשותפת לרפת אבלהיתרים
תמפורטתלהרחבתהרפתפסיקתביתמשפטנאלצנולעשותתכנילאור שאפשרתקפותגםבתכניות.

להוציאמכוחןהיתר עדההמקומיתוודעתלשיקולתההגדרהשליהי, בלנוהחלטהלהקיםיקכאשר.
 .לכךהרחבהשלתושביםבתההתנגדותיהי,שלרשפון'דירעיזיםבחלקותב

 אנחנו.שלמסדרונותאקולוגייםבגדולנשמעטובאבלבישוביםבחוףהשרוןלאבהכרחעובדהרעיון
 .לאשותפיםלתכניתוהתכניתלאהוצגהלנו

 :רשות הטבע והגנים, מירה אבנרי
  תנושאשנויבמחלוקזה,לגבישטחיההצפהבפולג שנמצאבדיוןבפורוםרחבכברכמהשניםולכן,

.לאיכוללעמודלדיוןבמסגרתהועדההזולדעתי
 לגביהתכניתהמחוזיתהחלקיתלמסדרונותאקולוגיים סיימנולכתובבשיתוףמשרדהחקלאותאת,

התכנית של התקנון ה. השטחים פתוחיםהחקלאיים רצף שמורותמייצרים בין הזאת. התכנית
מפרטת למעשה בתמאת המסומנים "המסדרונות 55א . במסגרת התכנית נבחן הנדרשמה הרוחב

.תצפיותבעבודתשטחוגםעלידילמסדרון

 :משרד החקלאות מחוז מרכז, טובית שושן
אמנםטרםגובשוהסכמותמלאותאבליש,התכניתהמחוזיתהחלקיתלמסדרונותאקולוגייםלגבי

.חקלאיותהלנחלותהמסדרונותביןמשמעותיחיץשטחוחשובשישמרהסכמותכלליות

 :התכנון למנהל אקולוגי יועץ -דרור דופוראן מארק 'ז
ליונקיםעבירמרחבהואאקולוגימסדרון-האקולוגייםהמסדרונותלגבי קיימיםבשטחיםהחקלאיים.

בעמכשולים של חופשי מעבר מאפשרים ח"שלא גידור, כגון , עללכן.גפניםכדומהאו הדעת את לתת
.השימושיםומאפייניהשטחהחקלאישיוכללשמשגםכמסדרוןאקולוגי

 :המשרד להגנת הסביבה, ורד אדרי

 לאמשתלבבנוףשלמבניםלבעליחייםהמופעהיום.תישהרבההשלכותסביבתיוחייםמשקיבעליל.
 .לתחקלאייםוסכגוןשפכיםופשלהםבהמשךטיםסביבתייםשנדרביישה

 פסולתאתההקיטועשלבתיגידולו,צריךלהזכיראתהנוף,החיובייםלצדההיבטים,לגביחממות
.תכניתהמתארתצטרךלתתמענהלנושאיםאלו.שהחממותמייצרותחקלאיתה

 בלבהשרוןעשו-דוגמהלעבודהבנושא.מחוזיתצריךלהסתכלבראייה,לגבימסדרונותאקולוגיים
ווןהביולוגיגםגמיםאתהצישדרכיםלהע,מעברליצירהשלהרצף.תכניתאבלפרוזדוריםאקולוגיים

.בשטחיםהחקלאיים
 .ניתוחממשקביןהעירלשטחיםהחקלאייםהיהחסרבהצגה
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 :מועצה אזורית חוף השרון, מנהלת מחלקת קיימות, הדס גנות דותן
גועםהיחידה"עובדתבשיתוףפעולהעםרטמחלקתהקיימותבמועצה,לגבניהולשטחיםפתוחים

.רחבשלמתנדביםהיאמפעילהמערךועםהקהילהכןוהסביבתית

 :התכנון מנהל, מרכז מחוז תכנון לשכת, רגב ליאור
בנושא.זהאחדהנושאיםהכיחשוביםבתכניתהזאת,נושאהחקלאותוהממשקביןהשימורלפיתוחעלה

שלחוףהשרוןזהעודיותרמתחדדבגללהמיקוםשלהולכןישפהחשיבותגדולהלאופיהנופישל
.החקלאות

 :חוף השרון ז"למואמתאר ה תכנית צוות ראש ,אילן איזן
 הייצור,אבלנרצהלחפשאתהאיזוניםביןהאקולוגיה,שלהשטחאנחנומודעיםלחשיבותהנופית

.החקלאיוהנוף
 .ציבורנשמחלהיפגשעםהפעיליםבמועצההרתשיתוףבמסג

 :התכנון מינהל, ההיגויר ועדת "יו, יוסטמן אהוד

 ישיבתעבודהעםקבעית.תכניתכוללניתלאיכולהשלאלהתייחסלזה,לגביהמתווההמוצעבפולג
.נושאלהאנשיםהרלוונטיים


:תיירות

 :תיירות יועצת ,גסול דלית

 ישבהשטחיםפתוחיםשמוריםוהיאמאפשרת,לתושבהעירוניירוקההפוגהכאמורהמועצהמהוה
מעטוישמעטחקלאותתיירותית.איןהרבהעסקיתיירותבמועצהעלבפו.אתריטבעלגישהנוחה
.תיירותיוםמרביתםבמסגרת,בשנהכחצימליוןמבקריםהערכהשל.קיימתמאדאכסון

 פיתוחתיירותמניבה,טיובוהרחבתההיצעהתיירותי,גיווןחשיבותלהתייחסלישבהיבטהתיירותי
פיתוחתיירותכתרומהערכיתלמרחב,כאמצעילתחזוקתשטחיםפתוחיםוכאמצעילגיווןתעסוקתי

.ופיתוחתיירותבתקיימאהכפרי

 תיירותונופשלפריסתשימושיכלליתמדיניותמוצעתבמועצהמטרהלעודדפיתוחעסקיתיירותב
חשוב.היקפםוגודלם,כאשרהתכניתתכלולהגדרהשלשימושיםתיירותיים,בייעודיקרקעשונים

תוחובמרחבהפמבנימורשתבישוביםובשימורלבמבניםתיירותשימושילשילובאפשרותגםלבחון
-ישיתרוןלרכזכמהעסקיםתיירותייםבמקוםאחד.חקלאייםתיירותחקלאיתבמבניםוכןשילוב

צריךלכוון.ה"כפרגלעדיוכפרהרא,יודפת:דוגמה.'ממכרתוצרתמקומיתוכו,שישבומסעדה
.להיקפיםקטנים

 למעט,באופןמסורתיישבמחוזמרכזהכוונהלתיירותיוםבמרחבהכפרי,אכסוןתיירותילגבי
.יוצאתדופןזודוגמה,בהקשרהזהאישורהתכניתלכפרנופשביקום.במרקםחופיותלאכסוןאפשר

ישלזכורשהמלון.לאורמגמותשלשינויבדפוסיהתיירותבארץיתכןשישמקוםלשינויבפרדיגמה
הכפריטותבמרחבלינהושוטאכסוןכפרימאפשר.שקייםבשפייםהואשונהמהמלונותשישבנתניה

םשניתןלממשובהתאםלכךלאפשרמניפהשלדבריבהקשרהזההתפקידשלהתכניתהיא.תוחוהפ
(גנמלוניותואתריקמפי,חדרים022מלונותמעל)באמצעיאכסוןמגווניםוליניותלשימדלבחוןמוצע

 .חיבורלשטחיםפתוחים-קשרהאזוריהתוךבחינתהמינוןבהתאםלאופיהמקוםול

 יגיעוהרבה,בעלטלהגיעברגעשאנחנויוצריםתשתיתנוחה-תיירותבשטחיםפתוחיםלגביפיתוח
הניהולשלהמעיינותנבע,עמקהמעיינותדוגמהשלגםב.מאדאנשיםויהיובעיותשלתחזוקהוניהול

יצירתעוגןכלכלישניתןהואחשלשטחיטבעמוצלחלקמהמנגנוןשלניהול.ממקוםשלקריסה
בהקשרשלשטחיםפתוחיםצריךגםלהזכיראתמרחב.במבואותלשטחיםהפתוחיםלמשללפתח
 .שהואמשאבתיירותישישלפתחו,החוף

 :רשות הטבע והגנים, מירה אבנרי
 ?מהןהמגבלות,נבנהעדייןכפרהנופשביקוםמדועלאישלבחון

 תלטייליוםשלםאפשרללכעיקרהיתרוןבמרחבהואש,חוףהשרוןבבאכסוןנושאמרכזירואהלא
 .ולאחייביםללוןבו



 :משרד התיירות, משה צימרמן
אומצצריךלחשובלזכורשכדילממשתכניותלתיירות.זאתתכניתיחסיתחדשה-ביחסלתכניתביקום

.זוסוגיהמורכבתשדורשתלעיתיםזמןרבכדילבואלידיביצוע.הספציפיקטיזםשמוכןלהיכנסלפרוי
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 השרון חוף האזורית המועצה ראש, ברכה אלי
 הנופש.להקמתיוזמותצריךלתתאפשרות,מגביליםשימושיםכברעברהמהעולםהתפיסהשאנחנו

במועצההאלטרנטיבההזאתצריךלתתגםאת.ללוןלאבהכרחרוצהללכתלנתניהלטיילמגיעש
יהצריךלתתגםאוכלוסיהביקושיםמצדתיירותובגללההתפתחותוהשינוייםבאופישלה.האזורית

 .אפשרותאחרת

 בגללהקרבה.אפילוברמההבסיסיתשלניקיון,ישבעיהכלכליתלתחזקשטחיםפתוחים
.םגיהיהקושילתחזקאת"לרטגם,מליוןתושבים5-להפוטנציאליתשלאתריהביקורבמועצה

 :סביבה יועץ, עמיר דני
.הגדלתהפעילותהתיירותיתבמרחבמחייבתניהולשלהשטחיםהפתוחים

 :חוף השרון ז"למואמתאר ה תכנית צוות ראש ,אילן איזן
לאשימושיםלאיךלמנועגלישותהואהאתגר,לגבישילובעסקיתיירותבישוביםובמבניםלשימור

.מתאימים

 :שימור יועץ ,אופק אבנר
.בשטחהפתוחפזוריםשםחקלאייםימבניבארותומבנ,בתימשאבהמבקשלהדגישאתהפוטנציאלשל

לבחוןחשוב.יםוהנושאלאמקבלטיפולראוימוזנחהמבניםהיום.באופןהנכוןבהםבתכניתצריךלטפל
.האלוהמבניםלהשמשתאפשרות

 :כלכלה יועץ ,מינץ צביקה
האתגרשלהתכניתהואלייצראת.כמשקסגוראועסקתיירותיעובדכלאטרקציהחשובלזכורש

דבריםמיוחדיםכמואכסוןתיירותיברמהעלחשובלצריך.הקשריםולהוסיףדבריםשלאקיימים
.גבוהה

 :התכנון מינהל, ההיגויר ועדת "יו, יוסטמן אהוד
 רואהאתהפוטנציאלהתיירותישלהמרחבביצירהשלרשתשלמקומותלבילוייוםשתכלולגם

שיהפכו,ועושרשלפעילויותמצרףשלאפשרויותהחוזקיהיהביצירהשל.מסעדותומסחרתיירותי
אבלהיתרוןהעיקרישלהמרחב,אפשרלשלבגםאכסון.למשפחותובילויטבעפארקאתכלהמרחבל

.הואהקרבהלמטרופולין

 .אקולוגיה,נוף,בראייהכוללתשלסביבהנצטרךלבחוןאתהמדיניותהתיירותית

 .להעמיקבונכוןשהואנושאניהולשטחיםפתוחים

 

 :סיכום .1

 :ההיגוי ועדתר "יו, יוסטמן אהוד

 עדלהעבירמהמוזמניםמבקש.חהמצבהקיים"לצוותהתכנוןעלהעבודהועלהכנתדומודה
 .ץחשהופ"דוהטיוטתליהםהערותאת0202לסוףחודשיוני

 לגביניקוזהפולגמשרדהחקלאותוהגורמיםהנוספים,ג"ישיבתעבודהעםרטישלתאם. 
 .הגורמיםהרלוונטייםישלתאםישיבהבנושאתחבורהבמועצהובמרחבעם
 תוךהתייחסותלסוגיםהשוניםומיקומם,חקלאייםהמבניםישלגבשמדיניותרחבהבנושאה

 (.אזוריתעשייהחקלאייםחקלאייםאוהבשטחים,בצמודלאזורהבנוי)
 ישלבחוןולהציגאתנושאהפסולתהחקלאיתבאופןרחבולהציגאתהמשמעויותהתכנוניות. 
 למדבאופןמעמיקיושאניהולהשטחיםהפתוחיםינ. 
 עםפורוםהפעיליםבנושאקיימותבנושאהשטחיםהפתוחיםישלקייםשיתוףציבור. 


ליכטנשטייןמיכל:רשמה
ולמוזמניםלמשתתפים:תפוצה

 


