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מוזמנים לוועדת היגוי

ראש המועצה האזורית חוף השרון , אלי ברכה❑
מנהל התכנון, ר ועדת העבודה וההיגוי"יו, יוסטמןאהוד ❑
מהנדס מועצה אזורית חוף השרון, ירדן ערמון❑
לית המועצה האזורית חוף השרון"מנכ, טרייברהילה ❑
מרכזת תכנית המתאר מטעם המועצה  , אורלי הדס❑

האזורית
מנהל התכנון  , מתכנן מחוז מרכז, גיא קפלן ❑
ראש עריית נתניה, מרים פיירברג ❑
הרצליהראש עיריית , משה פדלון❑
ראש עיריית רעננה, ברוידאחיים ❑
מועצה אזורית דרום השרון ראשת, אושרת גני גונן❑
ראש המועצה האזורית לב השרון, ריטובעמיר ❑
ראש המועצה המקומית אבן יהודה  , אבי הררי❑
מונדראש המועצה המקומית תל , סיסושמואל ❑
ראש המועצה המקומית כפר שמריהו, קורשיא' סרג❑
ש"משהב, אסנת קמחי❑
ש"משהב, מגרליטימור ❑
י"רמ, ויטנברגגלית ❑
י"רמ, אמגדידוד ❑
משרד החקלאות, רענן אמויאל❑
משרד החקלאות, חגי שניר❑
משרד הביטחון, שני כנעני❑
משרד הבריאות, אתי בורלא❑

משרד התחבורה, טופז פלד שטיינברג❑
משרד התיירות, משה צימרמן❑
המשרד להגנת הסביבה, ורד אדרי❑
רשות הטבע והגנים, מירה אבנרי❑
ל"קק,זרחיןענבל ❑
החברה להגנת הטבע, משה פרלמוטר❑
רשות הניקוז שרון , דרור אפשטיין❑
משרד האנרגיה והמים, הוכנרדורית ❑
משרד הכלכלה, צייזלרמשה ❑
רשות העתיקות  , שחר פוני❑
רשות העתיקות  , מחוז מרכז, אלכס גליק❑
משרד החינוך, קמנצקיגנאדי ❑
משרד הפנים, ממונה על מחוז מרכז, יונתן בר סימן טוב❑
משרד הפנים   , אלעד לב❑
רשות המים, קניגסברגאפרת ❑
מנהל התכנון, לשכת התכנון מחוז מרכז, ליאור רגב❑
מנהל התכנון, לשכת התכנון מחוז מרכז, שפרה פרנקל❑
מנהל התכנון, לשכת התכנון  מחוז תל אביב, רונית קידר❑
מנהל  , האגף לתכנון מקומי, אקסלרוד ומתן כתריאלאולה❑

התכנון



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חברי צוות התכנון

ראש צוות תכנית מתאר מועצה אזורית חוף השרון,  אילן איזן❑

יועץ תנועה, אלי אסיף❑

יועצת תיירות  , גסולדלית ❑

יועץ סביבה  , דני עמיר❑

יועץ כלכלה, צביקה מינץ❑

ושיתוף ציבור  פרוגרמהיועץ חברה , טובי אלפנדרי❑

יועץ שימור  , אבנר אופק❑

יועצת חקלאות  , לירון אמדור❑

יועץ נוף  , משה לנר❑

יועץ מים ביוב וניקוז  , גיל  שגיא❑

מרכזת מנהל ותפעול  , מיכל ליכטנשטיין❑
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סדר הצגת הנושאים-עיקרי סקר מצב קיים-חלק א

נתונים כלליים1.

רקע תכנוני2.

חברה ודמוגרפיה3.

קהילה ושירותים4.

כלכלה5.

חקלאות6.

סביבה וקיימות7.

נוף ושטחים פתוחים8.

תיירות9.

שימור ומורשת10.

תנועה ודרכים, תחבורה11.

ניקוז וניהול נגר עילי12.

תשתיות מים ביוב  13.

הליך שיתוף ציבור14.
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סקר מצב קיים

נתונים כללים. 1
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.המרכזיהשרוןבאזור-החוףבמישור•

שמוריםפתוחיםשטחים,חקלאותשטחיהכוללפתוחמרחב•
.נתניהלביןדןגושביןירוקהריאהומהווה,חוףורצועת

.(2016ס"למנתוני)תושבים14,900-כ•

שטחידונם47,964-כ,מתוכם,דונםאלף50-כ-שיפוטתחום•
(יםגלילשטחי)דונם2,058-וכמרכזמחוזבתחוםהמועצה
.המועצהיישובימרצףבמנותק,א"תמחוזבתחום

:(יםגלילללא)המועצהשלהשיפוטתחוםגבולות•
(ממערב)ונתניה(ממזרח)יהודהאבן-בצפון➢
.(ממערב)והרצליה(ממזרח)רעננה-בדרום➢
הים-במערב➢
4'מסדרך-במזרח➢

Iנתונים כלליים . 1
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:רשויות עירוניות גובלות

מספר תושבים      הרשות
(2017ס"למ)

שטח תחום השיפוט
בדונם

214,10029,040נתניה

93,98921,770הרצליה

72,81014,820רעננה

13,7048,250אבן יהודה

12,6057,050מונדתל 

1,8722,710כפר שמריהו

:בהשוואה למועצות אזוריות גובלות-ז חוף השרון "מוא

מספר תושביםהרשות
(2016ס"למ)

שטח תחום השיפוט
בדונם

31,90096,760דרום השרון

23,50056,720לב השרון

14,90047,600חוף השרון

Iנתונים כלליים . 1



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תחום שטח  שם הישובסוג התיישבות
(דונם)מוניציפלי

מספר תושבים 
(2017ס"למ)

2,8501,367אודיםמושבים

2,4501,076בית יהושע

2,2101,236כפר נטר

2,5501,188בצרה

3,0601,401בני ציון

3,0001,463רשפון

2,9701,029תל יצחקקיבוצים

3,300733יקום

3,220728געש

4,0101,266שפיים

1,480500גליל ים

ישובים  
קהילתיים

165178ארסוף

215898חרוצים

*100-כ-קדםארסוףישוב ללא מעמד

Iנתונים כלליים . 1

תושבים1000עד 

תושבים1000-1300

תושבים1300מעל 

:לפי הפרוט הבא, ישובים14בתחום המועצה 
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:מוסדות ואתרים בשטחי המועצה

,  1949הוקם בשנת -כפר הנוער נווה הדסה
ארגון נשות  "עליית הנוער ו"על ידי הארגונים 

הכפר  . וקיבוץ תל יצחק" ארגון יסודות", "הדסה
.  יב-'כולל פנימייה ובית ספר לנוער בכיתות ז

שירות בתי  שלבית סוהר-בית כלא השרון
על מצודת  1952-שהוקם בהסוהר
משטרת  אתהמנדטששימשה בתקופתטגארט

.הרוכבים הבריטית

בית חולים -בית חולים קריית שלמה
.פסיכיאטרי

גן אירועים וחווה חקלאית בשטח -חוות רונית
.פרטי

,  רפת משותפת לקיבוצים געש-רפת השרון
.שפיים ותל יצחק, יקום

3

4

5

2

1

1

2

3

4

5

1

3

4

5לירון אמדור: צילום
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ארסוף

שפיים

געש

ארסוף
קדם

יקום

3-באופן מרחבי ל( ללא גליל ים)ניתן לחלק את ישובי המועצה 
:בהתאם לדרך העיקרית עליה נשענים הישובים , אשכולות

: אשכול ישובים מערבי-2דרך •
קדם ורשפוןארסוף, ארסוף, שפיים, געש, יקום

:  אשכול ישובים צפוני-553דרך •
.בית יהושע ותל יצחק, כפר נטר, אודים

:  אשכול ישובים דרומי-4דרך •
(.ב"חובגוש )בני ציון וחרוצים , בצרה

רשפון

אודים

כפר 
נטר

בית  
יהושע

תל  
יצחק

חרוצים

בני ציון

בצרה

Iנתונים כלליים . 1
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(2014ס"למנתוני : מקור)

אחוז(דונם)שטח שימוש קרקע
13.10.03חינוך והשכלה
12.00.03בריאות ורווחה

67.70.14שירותים ציבוריים
122.90.26נופש וספורט, פנאי, תרבות
116.50.24מסחר

351.80.73תעשייה ותשתיות
8.70.02תחבורה

2,843.05.93מגורים

2,315.44.83מבנים חקלאיים
438.70.91שטח פתוח ציבורי

4,110.08.57יער וחורש
10,923.522.77פרדסים ועצי זית, מטעים

12,686.126.45שדות מעובדים
11,273.623.50שטח פתוח אחר

2,680.85.59אחר
47,964100%כ"סה

1%
5% 6%

1%

9%

23
%26

%

23
%

6%
שימושי קרקע  

:מבונים

-שימושי קרקע
:שטחים פתוחים

Iנתונים כלליים . 1

(.92%מעל )מרבית שטחי המועצה הם שטחים פתוחים 
.משטחי המועצה55%-השטחים החקלאיים המעובדים מהווים כ
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אחוז(דונם)שטח בעלות

204.10.43%שלטון מקומי

5,317.211.09%פרטי

2,123.84.43%מעורב

31,425.465.52%מדינה

6,068.312.65%לא ידוע

2,825.15.89%אחר

47,963.9100.00%כ"סה

בעלויות קרקע

שלטון מקומי

פרטי

מעורב

מדינה

לא ידוע/ לא חושב 

אחר
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רקע תכנוני. 2
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,  המועצה האזורית הכנת תכנית אסטרטגית שנמשכה כשנתייםהשלימה2016-ב•
. בשיתוף הציבור ובליווי ועדת היגוי בין משרדית

.  קווי מדיניות ואמצעי יישום, מטרות, כחלק משלבי התכנית גובש חזון המועצה•

: בהם, רצויה של המועצה ויישוביה בתחומים שונים" תמונות עתיד"גובשה הצעה ל•
.'וכואיכות סביבה , תחבורה, תכנון פיזי, כלכלה, חברה

תכנית אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון  Iרקע תכנוני . 2
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נושאי ההתייחסות העיקריים שעלו בתכנית האסטרטגית  
:  והמטרות שנוסחו בתכנית

חזון המועצה במסגרת התכנית האסטרטגית

מטרה תחום 

גידול דמוגרפי מאוזן  חברה 

יצירת קהילה של קהילות

קידום מערכת החינוך המובילה בארץ 

חיזוק החקלאות והשימוש בקרקע חקלאית כלכלה 

קיימא  -פיתוח מערכת תיירות בת

טיפוח התעשייה והשירותים העסקיים בתחום המועצה

מבנה  
פיזי

שימור ושדרוג השטחים הפתוחים והנגשתם לציבור  

שמירת על הצביון והמורשת הבנויה של יישובי המועצה

יצירת מערכת תחבורה מקיימת  

שיפור איכות הסביבה והגנת האקלים 

השוויוניות והשקיפות של , היעילות, שיפור הנגישותממשל  
שירותי המועצה  

תכנית אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון  Iרקע תכנוני . 2
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Iרקע תכנוני . 2

:מרקמי תכנון

בתחומו נמצאים הישובים  . בשטחה המערבי של המועצה: מרקם חופי•
. אודים ורשפון, יקום, געש, ארסוף, שפיים

.    במזרח שטחי המועצה וכמחצית משטחה: מרקם שמור משולב•
בתחום המרקם כלולות מספר שמורות טבע קטנות אשר בחלקן פרושות 

במרקם זה נמצאים . לאורך אזור נחל פולג וכן מערבית לבני ציון וחרוצים
.  תל יצחק ובית יהושע, חרוצים, בני ציון, בצרה: הישובים

תחום המועצה כולל שטחים : מרקם עירוני•
:בתחום מרקם עירוני

oאזור גליל ים
o  אזור כפר נטר
oשטחים חקלאיים צמודים לרעננה.
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בעיקר בליבת השטחים הפתוחים  , חלקים משטחי המועצה: מכלול נופי
.  ובאזור נחל פולג

:נופימכלולמעטפת
מנתעל,תכנוןלמוסדתכנונימידעהמהווהסימון

.בוהכלולהמידעאתוהצורךהענייןלפילשקול

-2נספח -35א "תמ
געשמונד-מעטפת מכלול תל

Iרקע תכנוני . 2

:המרקמיםבתשריטסימונים נוספים 

:רצועת נחל
.  החוצה את המועצה ממזרח למערב, נחל פולג

תכנית בתחום זה תכלול הוראות בדבר שיקום הנחל  
,  תפקוד הנחל כציר ניקוז, ושימור בתי הגידול שבו

ושמירה על זכות המעבר של  , עיצוב גדותיו וייצובן
.הציבור לאורך ערוץ הנחל

נועד  , .מסומן לאורך נחל פולג: מסדרון אקולוגי
במטרה לאפשר מעבר , לקשור בין שטחים טבעיים

.  חי וצומח, מינים
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תשריט הנחיות סביבתיות  

: רגישות נופית וסביבתית גבוהה•
.  מרבית שטחי המועצה האזורית

בשטח זה יש לשמור על משאבי  
המים והאוויר תוך פיתוח , הקרקע

.  מבוקר המשתלב בסביבתו

כל שטח המועצה האזורית מסומן  •
. כשטח לשימור משאבי מים

שטחי אש ושטחים  , שטח בטחוני•
.  מסומן בחלק מרצועת החוף: סגורים

Iרקע תכנוני . 2
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8א "י תמ"סימונים עפ
.על חלק גדול מרצועת החוף של המועצה-גן לאומי מוכרז חוף השרון•
,  תל פולג, שלולית געש מערבית, שלולית געש: שמורות טבע מוכרזות•

.חרוצים-ושמורת בני ציון, שמורת תל יצחק

:22א "י תמ"מתחמי יערות עפ5בתחום המועצה 
ועד תל  , לאורך אפיק נחל פולג מצפון לבני ציון-נטיעות בגדות נחלים •

.פולג מצפון ליקום
.חורשה ממערב לתל יצחק-יער נטע אדם קיים •
גבעות כורכר ממערב  , מדרום לתל יצחק-מתחמי יער טבעי לשימור 3•

(.בחפיפה לשמורת בני ציון)גבעות כורכר ממערב לבני ציון , לחרוצים

Iרקע תכנוני . 2



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

Iרקע תכנוני . 2

בעיקרם גן לאומי לאורך רכס  –קובעת מכלולים לאורך החוף 13א "תמ
.הכורכר ומערבית לו ושטח חקלאי ממזרח לרכס הכורכר

, שפיים, געש, (חלקית)הם אודים 13א "יישובי המועצה אשר נכללים בתמ
.קדםארסוף, ארסוף

13א"בתמייעוד יישוב

שמורת טבע מוכרזת  , שטח ישובאודים

שטח ישוב חקלאיגעש

שטח ישוב חקלאישפיים

ללא יעודארסוף

שטח חקלאיקדםארסוף
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(בהכנה)42א "תמ

551' ביטול דרך מס•
;.4במקטע ממערב לדרך 

עם העדפת תחבורה  4דרך •
;ציבורית

מצפון -20המשך דרך •
לשפיים דרך בלעדית 

לתחבורה ציבורית לצד 
.מסילת הברזל

23א "ותמ3א "תמ

דרך אזורית נופית-551' דרך מס•
.לאורך מסילת הברזל, 20המשך דרך •
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למחוזות תל אביב ומרכזמטרופולינייםהוספת אתרים 

גורעת אתר מתוכנן בסמוך לחוות רונית  , 2014שאושרה בשנת , התכנית
תא השטח  . ומוסיפה אתר חדש בשטחים הפתוחים ממזרח לשפיים

.67ל"תתהמסומן נמצא בחפיפה חלקית עם שטחי 

Iרקע תכנוני . 2

67ל"תתגבול 

אתר לגריעה

אתר להוספה
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כלא קיים

נווה הדסה רשות מקומית אבן 
יהודה

התכנית מסמנת מצפון וממערב למתקן הכליאה  
ז  "הקיים מרחב חיפוש להרחבתו בתחום מוא

בצמידות  , חוף השרון ורשות מקומית אבן יהודה
.לכלא הקיים

כמו כן הוראות התכנית כוללות התייחסות 
:נוספת לאתר הכלא

להערות הועדות המחוזיות2019הועברה במרץ , בהכנה
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:כללי
, שטחי פיתוח בישובים, נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי•

.גן לאומי ואזור נחל וסביבותיו, שמורות
השטחים הפתוחים נבדלים זה מזה ברמות השימור  •

.והפיתוח
מסמנת מספר דרכים שאינן קיימות בפועל כגון  מ"התמ•

במקטע בין  551דרך אזורית , עד למחלף פולג20דרך 
.2לכביש 4כביש 

Iרקע תכנוני . 2

חלקיותמחוזיותתכניותשלושהכנתעלמורהמ"התמ
באזורים,הפתוחיםהשטחיםבנושאהמועצהבתחום
:הבאים

(טרם הוכנה)נחל פולג •
אילנות                                            מטרופוליניאזור נופש •

(2017אושרה בנובמבר , מ אילנות"אנ–36/ 21/ 3מ"תמ)
רעננה                           –חוף השרון מטרופוליניאזור נופש •

(2018שאושרה בנובמבר , מ השרון"אנ-38/ 21/ 3מ"תמ)
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גיליון תשתיות

:בתחום המועצה האזורית מסומנים אתרי התשתית הבאים

בתחנת המעבר הקיימת -שני אתרי אשפה•
.וממערב ליקום

.אתר איגום והחדרת מי קולחין מצפון לגעש•
בסמוך לכלא השרון -שני אתרי טיהור•

.וממזרח לשפיים
בסמוך לתחנת רכבת בית יהושע-ש"תחמ•
קו , קו החוצה את בצרה-מתח עליוןקוישני •

.לאורך מסילת הברזל החוצה את כפר נטר
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.  בתחום שיפוט חוף השרון ורעננה, 2018אושרה בנובמבר 
הוסיפה לרעננה שטחים לפיתוח בהיקף . דונם6,800-כ

בחפיפה  , ממערב לרעננה וממזרח לרשפון, מ"מהאנ15%
. למשבצות חקלאיות של רשפון ויקום

השטחים החקלאיים בתחום המועצה האזורית חוף  •
".   פארק חקלאי"השרון מסומנים בתכנית זו ביעוד 

שטחים , חקלאות: התכליות המותרות ביעוד זה הן
, שבילי הליכה, דרכים וחניות, מתקני תשתית, פתוחים

.  מתקנים לפיקניק ושטחים לצפרות

Iרקע תכנוני . 2

בצרה

בני ציון

רעננה
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,  חלה על שטחי העיר נתניה. 2017אושרה בנובמבר •
אבן יהודה והמועצות  , צורן-המועצות המקומיות קדימה

.האזוריות לב השרון וחוף השרון
חופף לגבול הועד מ"האנ, בתחום המועצה האזורית•

בתחום השטחים החקלאיים  כפר נטר המקומי של 
.בצפון המושב

הפיתוח העירוני המוצע בתכנית מהווה את המשך •
הפיתוח של העיר נתניה ומרחיב את אזורי התעסוקה  

.של נתניה וקדימה צורן
התכנית מציעה שימור של  , בהתייחס לשטחים חקלאיים•

הפעילות החקלאית כפעילות בעלת תועלות ציבוריות 
.  שונות ובכללן תועלות חזותיות

עוד קובעת התכנית שמבנים חקלאיים ימוקמו ככל •
הניתן באזורים פחות רגישים בצמידות דופן לפיתוח 

.  אחר

Iרקע תכנוני . 2

כפר נטר
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התוותה במידה רבה  , 1970שאושרה ביולי , תכנית המתאר של המועצה האזורית
. את הפיתוח הקיים בתחום המועצה כיום

:יעודים עיקריים בשטחים בנויים

זכויות  שימושיםיעוד
בניה 

השטח בו  
היעוד חל

ישוב  אזור
חקלאי  

וחקלאי  
קיבוצי

בניינים , מבנים חקלאיים, בתי מגורים
,  משתלות וחממות, מקומות תפילה, ציבוריים
,  בתי הבראה, מוסכים פרטיים, משרדים
בתי מלאכה שאינם  ,פילנטרופייםמוסדות 

,  מחסנים הקשורים לחקלאות, מהווים מטרד
,  מקומות אספקה, צרכנייה, בית קפה, מזנון

.חקלאות, ספורט ובידור

תכניתלפי
מפורטת

חל על כל  
שטחי הישובים 
במועצה למעט  

חרוצים

אזור ישוב  
פועלים

חקלאיים

חקלאי  כל תכלית שהותרה באזור ישוב
.בתוספת חנויות

תכניתלפי
מפורטת

חרוצים

תכניתלפי.ואופיוהמוסדמטרתעםהקשורהתכליתכלשטח מוסד
מפורטת

,  נווה הדסה
,   בית סוהר

חולים  בית
קריית שלמה

Iרקע תכנוני . 2
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(:המשך)יעודים עיקריים בשטחים בנויים  השטח בו היעוד חלזכויות בניה שימושיםיעוד

אזור נופש  
ומלונאות

בתי , בניינים לצרכי נופש ומרגוע
מקומות  ,מתקני רחצה, מגורים
,  בתי מלאכה ושירותים, חניות, תפילה

.נספחים ובנייני עזר, בניינים ציבוריים

לפי תכנית  
מפורטת

חוף הים ומצוק הכורכר  
.הדרומי

אזור  
תעשייה

בתי חרושת ומלאכה על כל שרותיהם  
בתי , מאפיות, פרט לתעשייה מזיקה

,  מזנון, אחסנה,בתי אריזה, קירור
.דיור לשומר, מסעדה

לפי תכנית  
מפורטת

תעשייה בית יהושעאזור•
הכניסה הצפונית לאודים•
אזור רפת השרון•
4בית אריזה ליד דרך •

,  חממות, משתלות, גנים,חקלאותחקלאיאזור
בנייני מגורים לפי  , בנייני משק, מטעים

בתי , בלבד" תכנית ישוב או שיכון"
.עלמין לפי תכנית מפורטת

בניה  מותר
הקשורה  

לעיבוד חקלאי 
בלבד

למעט  , כל תחום המועצה
אחריםשטחי יעודים

אזור חקלאי
מיוחד  

וחלוקה  
חדשה

בתי , משתלות וחממות, גנים, חקלאות
בנייני  , בנייני משק, ל"מגורים לצרכי הנ

.ציבור ושירותים לפי צרכי האזור

ר  "מ220
50+ עיקרי  

ר שירות"מ

קדם והשטח  ארסוףאזור 
החקלאי מדרום

כל שימוש המתאים לאופי של פארק  שטח פארק
ומבנים הקשורים ומתאימים לשימוש  

.זה ולפי חוק גנים לאומיים

בניה אסורה  
פרט לבניה  

הקשורה  
בתכלית  
ועדה  באישור 
מחוזית

שטח הגן הלאומי מצפון  
לארסוף
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(מילוי תנאים להפקדה)2035/נת-408-0242412-תכנית מתאר נתניה 

מקטע דרומי-2גיליון -תשריט מוצע

Iרקע תכנוני . 2

אודים

כפר נטר

בית יהושע
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(בשלב דיונים בהתנגדויות)2530/הר-504-0336685-תכנית מתאר הרצליה 

רשפון

קדםארסוף
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(  1999אושרה בשנת )ח "פל-7/ 3מ"תמ

במושבים במחוז  ' מטרת תכנית זו היא הוספת שימושים בתחום חלקה א
.תוך קביעת מגבלות על שימושים אלו, מרכז

:השימושים המוגדרים כתעסוקה לא חקלאית בתכנית זו כוללים
משרדים•
,  מועדון לקשישים, מעונות יום, גני ילדים•
,  אחסנה למעט אחסנה גלויה•
מלאכה ותעשיה זעירה•
לגבי אירוח כפרי קובעת  •
*  אירוח כפרי•
התכנית קובעת כי שימוש זה יאושר רק במושבים בעלי אפיונים תיירותיים  *

.ולאחר התייעצות עם משרד התיירות

,  15/ 10/אשרה המועצה האזורית את תכנית חש, מכוח תכנית זו
.במועצהח"הפלהמפרטת את שימושי 

Iרקע תכנוני . 2
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(  2003-אושרה ב)ח"פל–15/10/תכנית חש

תוך  , בנחלת מושב' מטרתה הסדרת פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית בחלקה א
.  שמירת האופי הכפרי ומתן אפשרות להמשך פעילות חקלאית

(:כל הזכויות לפי תכניות תקפות)את השימושים הבאים ' התכנית מתירה בחלקה א
(ד דיור בשני מבנים"יח3)מגורים לפי תכניות תקפות •
(.'רפת וכו, דיר, אורווה, כגון חממות)מבנים לשימוש חקלאי •
(.'וכוסככת מיון ואריזה , מחסן חקלאי, כגון מתבן)מבני שירות למשק חקלאי •
.שירותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים•
.מלאכה ותעשייה זעירה, שירותי אחסנה•
.ובהיקפה ישירות לעיסוקו של החקלאיבאופיהתעשייה חקלאית זעירה הקשורה •
.פעוטון ומועדון יום לקשיש•

,  כפרי כמו מרכז מבקרים-התייחסות לשימושים בעלי אופי תיירותיאינה כוללת התכנית 
.תיירות חקלאית או יחידות אירוח

.בנחלהח"פללשימושי ר "מ500של התכנית מקצה זכויות בהיקף 
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(גליל ים)השרון_רמת/ 18/ גבול שיפוט שש/ בקשה לשינוי מרחב תכנון

:להלן עיקר הדברים שעלו בדיון

עמדת רמת  
השרון

מדובר בשטח מובלעת שרמת השרון עוטפת  
השטח נכלל במרחב תכנון  . מכל הכיוונים

הבקשה נועדה ליצור חפיפה בין  -רמת השרון
תחום התכנון לתחום השיפוט

עמדת  
ז חוף  "מוא

השרון

. קיבוץ גליל הוא קיבוץ עם פעילות חקלאית
חובת המועצה לשמור על השטחים 

סומנו שטחים 1068/ל"בתמ. החקלאיים
על השטח המעובד להישאר . חקלאיים

.  בתחום חוף השרון

עמדת  
לשכת  
התכנון

בחינת שינוי הגבולות צריכה להיעשות על 
חלוקת כל שטחי חוף השרון בין רמת השרון  

.להרצליה

רמת השרון הגישה בקשה לשינוי גבולות המתייחסת  
הבקשה . סביב קיבוץ גליל ים, דונם2000-לשטח של כ

.  11.12.2018נדונה בוועדה הגיאוגרפית בתאריך 
.  טרם התקבלה הכרעת הוועדה בנושא

רמת השרון

הרצליה

חוף השרון
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גבול שיפוט                  / בקשה לשינוי מרחב תכנון
יהודה-אבן / 14/ שש

אבן יהודה הגישה בקשה לשינוי גבולות המתייחסת למספר  
לגבי המועצה האזורית חוף השרון . רשויות מקומיות שכנות

דונם ביעוד 230-הבקשה היא לספח לתחומה שטח של כ
.  חקלאי

Iרקע תכנוני . 2
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2012אוקטובר -חוף השרון -ועדת חקירה לגבולות ולחלוקת הכנסות נתניה 

התנהלה ועדת חקירה לגבולות וחלוקת 2008-2012בין השנים 
לב השרון  , המועצות האזוריות עמק חפר, הכנסות עיריית נתניה

. וגבולה של נתניה עם חוף הים התיכון, וחוף השרון

בוועדה נדונה בקשת נתניה לשטחים מהמועצה האזורית חוף  
הכוללים את החלק הדרומי של  ( דונם2,259בהיקף של )השרון 

בית , שטחים נוספים באזור כפר נטר, המטרופוליניאזור הנופש 
.  ושטח מדרום למכון וינגייט( לא כולל היישובים)יהושע ואודים 

:הועדה המליצה על העברת המתחמים לתחום שיפוט נתניה

המשלימים את אזור התעסוקה המתוכנן להיות  C2-וC1מתחמים •
.משותף בין נתניה ללב השרון

–( דונם27-כ)הכולל בחלקו הצפוני מתחם תעסוקה קיים  C3מתחם •
ובחלקו הדרומי שטח שיועד בתוכנית האב של המועצה  –" נטרגרנד"ה

.  האזורית חוף השרון לתעסוקה

Iרקע תכנוני . 2



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חברה ודמוגרפיה. 3
טובי אלפנדרי
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מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייהIחברה ודמוגרפיה . 3

ניתוח המצב הקיים בנושא הדמוגרפי על בסיס המגמות של העשורים  ▪
האחרונים מראה שהאוכלוסייה במגמת עלייה בגודלה והצערתה לצד מגמות  

.להלן תיאור מגמות אלה. מיתון במגמות אלה
.השאלה המרכזית שעולה היא האם המגמות האלו תמשכנה בשנים הבאות▪
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גודל וגידול אוכלוסייה 
עיקר הגידול ביישובים התקיים בחלק הראשון של העשור כאשר 1.

.מגמת דעיכה ומאז יש 2008-השיא היה ב

גדולה בגידול האוכלוסייה ביישובים השוניםשונותהייתה 2.

2005-2016חוף השרון . א.גודל אוכלוסייה במ

.  שאלונים ת, קדםארסוף, ארסוף, אתר תל יצחק, ס"למ, 2017, 2006, קובצי היישובים: מקור
אסטרטגית

(פ אתר תל יצחק"ע)דיירי אחוזת פולג 460-מתל יצחק הופחתו כ: הערה

מגמות בגידול אוכלוסיהIחברה ודמוגרפיה . 3

הגורם
תוספת20132017

תוספת 
שנתית 
ממוצעת

גידול שנתי 
ממוצע

3.2%                6              56 500            444גליל ים

2.8%                7              74 728            654געש

2.7%              12            122 1,236         1,114כפר נטר

2.7%                6              56 569            513תל יצחק

2.6%              12            118 1,266         1,148שפיים

2.3%              12            116 1,367         1,251אודים

2.1%                6              58 733            675יקום

2.1%                1              16417814ארסוף

2.0%                9              86 1,188         1,102בצרה

1.9%                6              62 898            836חרוצים

1.7%                7              68 1,076         1,008בית יהושע

1.5%                8              83 1,463         1,380רשפון

1.0%                5              52 1,401         1,349בני ציון

0.0%             -             -100100ארסוף קדם

2.0%              84            835      11,475         10,640מועצה

2013-2017חוף השרון . א.גודל אוכלוסייה ביישובי מ

יכולת הקליטה של היישובים שונה –1מסקנה 
והולכת ונגמרת עם הזמן  
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מגמות בגידול אוכלוסיהIחברה ודמוגרפיה . 3

אוכלוסיית היישובים מול אוכלוסיית המועצה  

חוף השרון  . א.במגודל האוכלוסייה במועצה מול היישובים 
2003-2017בין 

פער זה יכול להיות מוסבר  . יש פער משתנה בין סך כל אוכלוסיית המועצה לפי נתוני היישובים לבין נתוני המועצה•
.  ובהורים מבוגרים או צרכני מוסדות קשישים, 30-44בשוכרי דירות בגילאי , בבנים בוגרים שאינם חברים

הפערמועצהיישוביםגילאים
4-0 1,207       1,168        -39          

"5-91,192       1,247        55           

"10-141,132       1,122        -10          

19-15 1,058       1,091        33           

29-20 1,684       1,156        -528        

44-30 3,472       2,749        -723        

59-45 2,563       2,132        -431        

64-60 641          504           -137        

          51-        1,886       1,937 ומעלה 65

     1,830-      13,055     14,885סה"כ

2016-מספר נפשות במועצה מול היישובים ב
לפי גיל

ס "למ, 2003-2017קבצי הרשויות , 2003-2017, קובצי היישובים: מקור

,  יש סוגי אוכלוסיות מעבר–2מסקנה 
שמהוות גורם לוויסות האוכלוסייה ושיעורם  

.משתנה לפי צרכי היישובים
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מגמות בגידול אוכלוסיהIחברה ודמוגרפיה . 3

מסקנות עיקריות

נמצא בתהליך של גידול והתייצבות לקראת  -מספר הילודים •
2016 ,

.במגמת עליה-מספר הנפטרים •
בתחילת העשור תרם  -של משפחות צעירות –מאזן ההגירה •

הרבה יותר לגידול האוכלוסייה 
יוצאים  5600-נפש נכנסים מול כ7000-כ-תחלופה גדולה •
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לידות חי פטירות ריבוי טבעי

1999-2016חוף השרון . א.מרכיבי הריבוי הטבעי במ
ס "למ, 2000-2016קבצי הרשויות : מקור

בעשור זה נותן ביטויו יותר הריבוי הטבעי –3מסקנה •
מבטא את השתקעותן של –מאשר תהליכי ההגירה 

.משפחות שנקלטו בהרחבות השונות
התחלופה הגדולה הממשיכה להוות גורם  -4מסקנה •

ומתאפיינת ממשפחות שוכרות מקורה ברוב המקרים 
–ח בוגרות יותר "בכניסת משפחות צעירות ע

שמגדילות את מספר הילדים
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מאפייני גיל 

חוף השרון  . א.שיעורי גילאים במ
2006-2016

20062016 גילאים

גידול 
שנתי 

0-48.48.1     0.4%-
5-98.28.0     0.2%-

10-148.37.6     0.8%-
15-197.47.1     0.4%-
20-2912.911.3   1.3%-
30-4425.823.3   1.0%-
45-5915.017.2   1.5%

60-643.44.3     2.6%

65+10.613.0   2.3%

0-1729.628.2   0.5%-
75+6.26.2     0.0%

-0.5%   1.57   1.65גודל שנתון סטטיסטי

ס "למ, 2006-2016קבצי הרשויות : מקור

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייהIחברה ודמוגרפיה . 3

.(לעילהגירהאפיוני'ר)מבחוץמגיעותברובןהחדשותהצעירותהמשפחות•

ביישוביהגרותצעירותמשפחותשלילודהבעקבותבגידולהקטניםהילדיםמספר•
.חדשותנקלטותצעירותמשפחות+המועצה

והןהילדיםגילאישלהיחסיהשיעורלשמירתמספיקותאינןמבחוץהצעירותהמשפחות•
תרומתןמבחינתירידהבתהליך

בשיעורגידוליש–ההוריםגילאיאתביישוביםמשאירהיישוביםשלהבינייםגיליציאת•
.(האזוריותהמועצותלממוצעבהשוואה)הקשישים

:3-למתחלקיםוהםגילאיתמבחינההשוניםהיישוביםביןרבשונייש•
.ושפייםרשפון,יהושעבית,יקום,נטרכפר,יםגליל–0-14ילדיםשלגבוהשיעורעםיישובים•

.וארסוףאודים,יםגליל,געש,חרוצים,ציוןבני-20-34בינייםגילאישלגבוהשיעורעםישובים•

ציוןבני,יםגליל,געש,חרוצים,יקום-ומעלה60קשישיםשלגדולריכוזעםיישובים•
פנימייהילדיריכוזלצדגבוהקשישיםשלריכוז–הדסהנווהיצחקבתלחריגיםנתונים2קיימים

שמתבגרות לבין משפחות צעירות שוכרות הולך ( בהרחבות)המינון בין משפחות צעירות קבועות –5מסקנה 
הולך ויורד להצערת היישובים שתרומתן של השוכרות ומשתנה כך 
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משפחה ומשק בית
מרכיבי האוכלוסייה השונים משתנים בצורה שונה-2008-2017ניתוח מבנה הגילאים 

( 3.1-ל2.5)מביא להגדלת משק הבית הממוצע -במשפחה 2.2-ל1.95-ילדים ומספר הילדים מ3-4משפחות עם % -העלייה ב•
(5.2%)נמוך מקצב גידול האוכלוסייה ( שנתי3.7%של )קצב גידול במספר המשפחות , יחד עם זאת•
קצב גידול של מספר התלמידים בתיכונים גבוה מזה של התלמידים ביסודי•

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייהIחברה ודמוגרפיה . 3

השתקעות של )במספר הילדים בהם למרות העלייה הולך ופוחת שיעורן של המשפחות עם ילדים –6מסקנה 
במקביל מתגבר תהליך ההזדקנות של האוכלוסייה הוותיקה, (המשפחות

למגמת ירידה בגודל משק הבית הממוצעאלה יביאו 2
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שמרסנות עד פועלות כנגד  מגמות הפוכות לחלוטין למרות מגמות העלייה בגודל האוכלוסייה ישנן 
:תהליכי התחדשות האוכלוסייה

ד אלה  "יח. ד שלא קיבלו היתר"חלק מרכזי במנגנוני ההתחדשות של המועצה נובע ממלאי יח1.
ד שלישית  "צפויות להיעלם בהדרגה עם התקדמות תהליכי ההסדרה הנדרשים עבור מימוש יח

פ דרישת מוסדות התכנון  "בנחלה ואם הפעלת פעולות של פיקוח והסדרה המבצעת המועצה ע
י"ורמ

ללא ילדים ברוב  , שמביאים משפחות מבוססותנטריפיקציה'גחלק מהתחלופה נובעת מתהליכי 2.
לאור מחירי הדיור באזור והמשך הזדקנות הוותיקים תהליכים  . ח משפחות צעירות"ע, המקרים

.  אלה צפויים לגדול דבר שישפיע בהכרח גם על הדמוגרפיה
ד שהולך ונגמר ואינו מייצג עוד את מה שיקרה  "חלק גדול מתהליכי הגידול נבעו מפוטנציאל של יח3.

.ביישובים בשנים הבאות

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייהIחברה ודמוגרפיה . 3

בהתפתחות האוכלוסייה-תפויותמגמות קיימות ומגמות 
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מיעוט בפיצולי נחלות או בכלל בגלל העלויות הגבוהות▪
פ תחלופה לשמירה על שלום המשפחה"העדפה של מימוש ירושות ע▪
צפוי של יחידות ללא היתרים  ( כמעט מוחלט)חיסול ▪
ד בנחלה  "ד או לממש יותר יח"חוסר האפשרות לפצל יח▪

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייהIחברה ודמוגרפיה . 3

בהתפתחות האוכלוסייה-תפויותמגמות קיימות ומגמות 

שלישית בנחלהד"יח▪
35א "מימוש של יתרת הפוטנציאל לפי תמ▪
(בעיקר בקיבוצים)תחלופה טבעית בין דורית ▪
(בלתי נמנע)מגורים ביחד של מספר משקי בית ▪

במהלך השלב התכנוני בא יבחנו מגמות אלה בכל ישוב בהתאם למאפייניו תוך הערכה גודל  
האוכלוסייה הצפויה ליעד התכנית

מגמות תומכות  
בגידול  

אוכלוסייה

מגמות תומכות  
בהקטנת היקף  

האוכלוסייה
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קהילה ושירותי ציבור. 4
טובי אלפנדרי
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אשכולות חינוך3-ניתן לחלק את ישובי המועצה באופן מרחבי ל
:יסודיים4
(כיתות4מוסיפים )תלמידים 310, כיתות12, בבני ציון–ב"חובבית ספר היסודי •
עלול להיסגר בגלל  )תלמידים 402כיתות12, קיבוץ געש-בית הספר היסודי אדם וסביבה •

(על רזרבה למגוריםשיוש
תלמידים559, כיתות18, בבית יהושע: מיקום, חיים ויצמן' ש דר"בית הספר היסודי ע•
תלמידים348, כיתות18, משותף כפר שמריהו: גשר( יסודי)בית ספר ממלכתי •
על יסודי•
: מיקום, (חטיבת ביניים ותיכון)שנתי 6בית ספר מקיף -בית החינוך המשותף חוף השרון •

מכון  –פנימיית המחוננים בספורט , כפר שמריהו; כל ילדי חוף השרון: אוכלוסיית יעד,שפיים
(כיתות12ב עוד "בונים לחט)תלמידים 1283, כיתות42. וינגייט

בבית הספר  . לתלמידי חטיבה ותיכון, ללקויי למידה, בשפייםהממוקם -הבית של תמר•
.  תלמידים לכל היותר12בכל כיתה , תלמידים180לומדים כ־

תלמידים מעטים יחסית מהמועצה לומדים מחוץ למועצה במגמות ייחודיות •
בשנים האחרונות חוזרים תלמידי החוץ לבתי הספר של המועצה  •
תלמידים במקיף בשפיים שבאים מבחוץ  30%-מנגד יש כ•
חרדיים מוצאים פתרונם מחוץ למועצה9-תלמידים דתיים ו33•

בחלק מהיישובים . שנים אך החלוקה הפנימית השתנתה6מספר הגנים נותר כמו לפני -גנים
בחלק אחר נפתחו גנים . נסגרו גנים בגלל חוסר בביקוש והקטנה במספר הילדים בגילאים אלה

. על מנת לתת מענה לביקושים

חינוךIקהילה ושירותי ציבור . 4
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דמוגרפיה  

49

ביישובים
:שירותים

היישוביםביןזההאינוהשימושיםמספר▪
קייםלא"המלאהשירותיםסל"והשונים

.יישובבשום
אחדמיישוביותרהמשמשיםשימושיםישנם▪
שימושיםקיימיםשבתוכםיישוביםישנם▪

המועצהברמתואףאשכולברמת

התפלגות שירותים ברמות השונות  -המערך הקיים. בIקהילה ושירותי ציבור . 5

מבני ומתקני ציבור בדונם לפי סוג ביישובי חוף השרון
גוב-מפסקר יישובי לפי , התכנית האסטרטגית: מקור

ארסוףאודיםשירותים
 ארסוף

סה"כיצחק תלשפייםרשפוןנטר כפריקוםחרוציםגעשים גלילבצרהציון בנייהושע ביתקדם
המועצה ברמת שירותים/אשכול

11אזורי יסודי על ספר בית

11114שפייםאזורי יסודי ספר בית

11 חוגים מרכז

1113מופעים אולם

1112תרבות מועדון

12נטר כפר עם1נטר כפר עםנטר כפר עם1נוער מועדון/נוער תנועת

11114ספורט אולם

6מוגן בדיור1111101שחייה בריכת

11צהרון

11הזהב גיל מרכז

11ספרייה

11ספורט אולם

11חוגים מרכז

היישוב ברמת שירותים
211026שפייםפרטייםפעוטונים

332202433224נטר כפר עםשפיים4ילדים גני

112חוגים מרכז

1111115יישובי מועדון

1110114 עם בית

111114ספרייה

22111117כנסת בתי

11111111111111מרפאה

11114חלב טיפת

11113 יום מועדון

11מוגן דיור

112סיעודי בית

11111016כדורגל מגרש

11111116ספורט מגרשי

1111104כדורסל מגרש

31116טניס מגרש

11שעשועים גן

11הזיכרון גן

21113כנסת בית

101שיניים מרפאת

11ספורט אולם

111111111111111מזכירות

11111116צרכנייה

1113ארכיון

פעיל עלמין בית
 פרטי

1115יהודה אבןציון בני עם011בשפיים

:שטחים
צ"שבשטחיישהיישוביםלכללארסוףלמעט▪

.דונם77-כועדדונם25-מהנעים
דונם42-למגיעבמושביםצ"שבממוצע▪

.39.4הואבקיבוציםהממוצעואילו
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התפלגות שירותים ברמות השונות  -המערך הקיים. בIקהילה ושירותי ציבור . 5

מבני ומתקני ציבור בדונם לפי סוג ביישובי חוף השרון
גוב-מפסקר יישובי לפי , התכנית האסטרטגית: מקור

ארסוףאודיםשירותים
 ארסוף

סה"כיצחק תלשפייםרשפוןנטר כפריקוםחרוציםגעשים גלילבצרהציון בנייהושע ביתקדם
המועצה ברמת שירותים/אשכול

11אזורי יסודי על ספר בית

11114שפייםאזורי יסודי ספר בית

11 חוגים מרכז

1113מופעים אולם

1112תרבות מועדון

12נטר כפר עם1נטר כפר עםנטר כפר עם1נוער מועדון/נוער תנועת

11114ספורט אולם

6מוגן בדיור1111101שחייה בריכת

11צהרון

11הזהב גיל מרכז

11ספרייה

11ספורט אולם

11חוגים מרכז

היישוב ברמת שירותים
211026שפייםפרטייםפעוטונים

332202433224נטר כפר עםשפיים4ילדים גני

112חוגים מרכז

1111115יישובי מועדון

1110114 עם בית

111114ספרייה

22111117כנסת בתי

11111111111111מרפאה

11114חלב טיפת

11113 יום מועדון

11מוגן דיור

112סיעודי בית

11111016כדורגל מגרש

11111116ספורט מגרשי

1111104כדורסל מגרש

31116טניס מגרש

11שעשועים גן

11הזיכרון גן

21113כנסת בית

101שיניים מרפאת

11ספורט אולם

111111111111111מזכירות

11111116צרכנייה

1113ארכיון

פעיל עלמין בית
 פרטי

1115יהודה אבןציון בני עם011בשפיים

מועצה
.משלהמתקניםלמועצהאיןמעשיבאופן▪

השימושעללשלםצריכהשהיאלכךמעבר
שהםמתקניםאיןביישוביםבמתקנים
בהםוניטראלייםטריטוריאליים-אקסטרה

למטרותיישוביותעלפעילויותלבצעניתן
.היישוביםביןומפגשחיבור

ברמתלמתקניםרצוןהביעובמועצה▪
אליוכזהשמתקןהיאהתפיסה-המועצה

לתתיכולהיישוביםמכללההיסעיםינותבו
האינטגרציהלתהליכיומרכזיחשובנדבך

.במועצהמאדהנדרשים
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כלכלה. 5
צביקה מינץ
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-בוצע ניתוח כלכלי, במטרה לזהות את מידת החוסן הכלכלי של המועצה ותושביה ולבחון צורך בשטחי קרקע מניבים
:באינדיקטורים הבאים, ביחס לרשויות המקומיות במרחב האזורי וביישובי המועצה

שכרשלאינדיקטוריםבאמצעות,האזוריבמרחבהיישוביםלתושביביחסהמועצהתושבישלהכלכליחוסנםבחינת•
.יני'גומדדהחברתיכלכליחברתיהמשוכללהמדדבאשכולמיקומם,ממוצע

מדדבאמצעות,האזוריבמרחבהמקומיותלרשויותביחסהשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלהכלכליחוסנהבחינת•
.וכלכלהתעסוקהלשטחיהארנונהשטחינתוניי"עפלנפשמניבר"מתעסוקהשטח

באמצעותהאזוריבמרחבהמקומיתלרשויותביחסהשרוןחוףהאזוריתבמועצהלתושבשניתנתהשירותרמתבחינת•
.ולתעסוקהלמגוריםארנונהמשטחילהכנסותביחסהרשותשללנפשההוצאהתקציבביןהשוואה

.(קהילתימושב,קיבוץ)לישובההשתייכותלפייישוביםביןבחלוקהתעסוקהלשטחיהארנונהתקבוליניתוח•

היישובתושבישלכלכליהחברתיהאשכוללמדדבהתייחסהיישובשלהכלכליהחוסןשלניתוח•

:מידעמקורות4י"עפנבחנוהמועצהשלהתעסוקהשטחיבחינת•
מקומיותרשויותי"עפס.מ.לבלוחותשמופעיםכפיהארנונהנתוני-א
12.2018להאזוריתהמועצהשלהארנונהגבייתמיחידתארנונהנתוני-ב
מאושרותתכניותמתוקףהיתרי"עפלשטחיםבהתייחסהמועצהנתוני-ג
שבתוקףתכניותי"עפבניהזכויותניתוח-ד

.תושביהשלהכלכליוחוסנםהאזוריתהמועצהשלהכלכליחוסנהעללהצביעעשויאלואינדיקטוריםעיבוד

מרכיבי הניתוח הכלכלי

מתודולוגיה. אIכלכלה . 5
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8.98.7
8.3
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2.7
3.13.0

5.3

3.9

2.5

1.2
1.51.4

3.3

1.8

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

רעננה  הרצליה נתניה  עמק חפר לב השרוןחוף השרון  

מהתקציב הרגיל ₪ הוצאה לנפש  

₪ הכנסה לנפש מארנונה 

מתקציב ההוצאות (  מגורים ועסקי )אחוז הארנונה 

47%

45%

כ ארנונה  "אחוז ארנונה לא למגורים מסה

48% 60%43%62% 45%47%

31%
37%

58%

40%

(2016ס"למ)₪ הוצאות לנפש תקציב רגיל מול הכנסות לנפש מארנונה אלפי 

חוף השרון בולטת בחוסן כלכלי היחסי הגבוה ביותר וברמת ההוצאה  , במרחב הרשויות המקומיות באזור
.הגבוהה ביותר ביחסית לרשויות הסמוכות

הוצאה לנפש-תקציב הרשות המקומית. גIכלכלה . 5
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רעננה  הרצליה  נתניה  עמק חפר . א.מלב השרון. א.מחוף השרון  . א.מ

( ללא מגורים )ר ארנונה סחיר לנפש "כ מ"סה
ר  "ר ארנונה מסחר ומשרדים לנפש  מ"כ מ"סה

איתנה . ראיתנה . ראיתנה . ר יציבה . ר יציבה . ר יציבה . ר

שטחי מסחר % 
כ  "ומשרדים מסה
שטח סחיר  

42%

58%

28%

63%
54%45%

י האינדיקטורים של "חוף השרון הינה הרשות בעלת החוסן הכלכלי היחסי הגבוה ביותר במרחב האזורי עפ
. שטח תעסוקה לנפש 

(  2016ס"למ)השוואה בין רשויות מקומיות -ר לנפש "שטחי תעסוקה מ

מדדי חוסן כלכלי רשויות מקומיות. דIכלכלה . 5
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מאושרים ומתוכננים   , קיימיםשטחי תעסוקההשוואת נתוני
1,690(:ר"מ' אלפי)בין הערים סביב המועצה האזורית חוף השרון

נתניה

חוף השרון. א.מ

492

שטחי תעסוקה  עיר
לפי : )קיימים 

ארונונהנתוני 
'  אלפי,2016

(ר"מ

שטחי תעסוקה  
בתכניות  
מאושרות

ר  "אלפי מ

שטחי תעסוקה לפי  
תכניות מתאר 

מאושרות/בהכנה
ר  "אלפי מ

1,6903,0006,000נתניה

1,1962,3404,150הרצליה

773שלתוספתלא צוין791רעננה

הרצליה

1,196

791
רעננה

שטחי תעסוקה לפי  
2016נתוני ארנונה 

:ר"אלפי מ
o  משרדים

ומסחר
o  תעשייה

ומלאכה
o  בנקים וחברות

ביטוח
oבתי מלון

ניתן לראות מגמה ברורה שבתכניות המתאר המתוכננות  
של ביישובים העירוניים מוצעת  כמעט הכפלה של שטחי  

.תעסוקה המתוכננים לעומת קיימים

היצע שטחי תעסוקה במרחב. הIכלכלה . 5
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אחוז שטח 
השימוש  

כ השטח "מסה
העסקי 

(2018ארנונה  )ר "התפלגות שטח סחיר לפי שימושים אלפי מ

11.1 9.7

211.5

230.0

בית הארחה וצימרים 
מסעדות ומבנים לאירועים  

תחנות דלק / בנקים/היטק / מסחר/ משרדים 
/בתי אריזה/מלאכה /מחסנים /תעשייה 

46%
50%

2%

2%

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה . 5

ר  "אלף מ462.8כ שטח "סה
ר   "אלף מ492.2–השטח הסחיר הינו 2016ס"למי "עפ
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נתוני 200620072008200920102011201220132014201520162018
המועצה 

(  ס"למנתוני )לפי שימושים 2006-2016ר  "מגמות בשטחי ארנונה עסקית אלפי מ
נתוני המועצה חוף השרון   2018ביחס ל 

(ר"שטח באלפי מ)שירותים ומסחר , חיוב ארנונה למשרדים
(ר"שטח באלפי מ)חיוב ארנונה לתעשייה ולמלאכה 
(ר"שטח באלפי מ)חיוב ארנונה לבנקים וחברות ביטוח 
(ר"שטח באלפי מ)חיוב ארנונה לבתי מלון 

ר"כ חיוב ארנונה עסקית  שטח באלפי מ"סה

ניתן לזהות מגמה של ירידה  2014החל משנת 
.בהיקף השטחים הסחירים במועצה

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה . 5
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20062007200820092010201120122013201420152016

(  עסקי + מגורים )כ חיובי ארנונה "אחוז החלק היחסי של החיוב העסקי מתוך סה
(   ס"למ)2006-2016בין השנים 

כ חיובי ארנונה  "אחוז החלק היחסי של החיוב העסקי מתוך סה

.42%ל 50%-קטן החלק היחסי של שטחי ארנונה העסקי מכלל שטחי ארנונה  מ( 2006-16)בעשור האחרון 
.ר למגורים"אלף מ97.0ר סחיר לעומת "אלף מ55.0בין אותם שנים נוספו 

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה . 5
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פריסה מרחבית של מוקדים מרכזיים של שטחי תעסוקה לפי נתוני 
(:ר"אלפי מ)2018ארנונה עסקית  

השטחים העסקיים כוללים שימושים חורגים שחלקם ייהרס  
במהלך השנים הבאות 

ר המהווים באופן יחסי  "אלף מ100.8למועצה האזורית משויכים  
.ר לנפש"מ33כ היחסי שעומד על  "ר לנפש מיתוך סה"מ7.2כ 

100.8

269.4

92.6

מועצה אזורית   קיבוצים מושבים וקהילתי  

58%

22%
( ח"פל)מזה במגורים 20%

(3.5%)ר "אלף מ3.2

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה . 5
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י  "לשטחים עפ2018השוואה בין שטחי הארנונה 
:4.2019נתוני המועצה –תכניות בהיתר 

משטחי התעסוקה המדווחים בארנונה  38%כ •
.י תכנית בתוקף"אינם עפ( ר "אלף מ168.5)

י תחשיב שטח תעסוקה לנפש השטח העסקי "עפ•
ר לנפש בחישוב ארנונה  "מ31לנפש מצטמצם מ 

.י השטח בהיתר"ר לנפש עפ"מ19לככוללת 
מכלל שטחי התעסוקה  ( ר "אלף מ162.6)57%כ •

.  בהיתר נכללים בתחומי קיבוצים

להיצע  2018השוואה בין שטחי הארנונה 
:הסטטוטורי של שימושים מניבים

יש לציין כי  ההשוואה בין הנתונים מהארנונה  
שכן  –לנתונים הסטטוטוריים היא מוגבלת 

הקטגוריות הקבועות בארנונה וביעודים  
הסטטוטוריים הם אחרים וכן החיתוכים 

עם זאת ניתן ללמוד . הגיאוגרפיים לא בהכרח זהים
מהנתונים הכלליים על היקפי המימוש הגבוהים  

(.אחוזי מימוש77%-כ)של תכניות מאושרות 

בהתייחס לשטחים בהיתר-שטחים סחירים במועצה. וIכלכלה . 5
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:הבאיםהממצאיםעוליםהכלכלייםהאינדיקטוריםמניתוח

הן ביחס לשכנותיה והן ביחס לראיה  , כלכלית גבוהה-המועצה האזורית מאופיינת באוכלוסייה ברמה חברתית•
.שיוון יחסי גבוה בין תושבי המועצה מבחינת הכנסה והשכלה-אולם קיים אי, הארצית

סיכום. זIכלכלה . 5

היישובים העירוניים המקיפים את המועצה האזורית חוף השרון מתוכננים במסגרת תכניות המתאר המקודמות  •
ר וברעננה  "מיליון מ1.8בהרצליה תוספת של , ר"מיליון מ3.0בנתניה תוספת של כ : להכפיל את שטחי התעסוקה

.ר "מיליון מ0.8תוספת של כ 

.  ביישובי המועצה ניתן להבחין בשונות בשטחי התעסוקה לנפש•

2%ורק כ ( ר "אלף מ441כ )המשרדים העסקיים והמסחר , משטחי התעסוקה הינם בענפי התעשייה86%כ •
.  הם בענפי התיירות והלינה והשאר הסעדה ( ר"אלף מ11)

ר  "אלף מ220הקיבוצים ומרביתם 5-במועצה האזורית מרוכזים ב( ר"אלף מ270כ )משטחי התעסוקה 53%-כ•
.2בסמיכות לעורק התחבורה הראשי כביש , געש ושפיים, יקום: קיבוצים3-ממוקמים ב

ר ממוקמים באזורים המשקיים של המושבים ולא בחצר  "מ90-מרבית שטחי התעסוקה כ, המושבים7-מנגד ב•
.  תעסוקתי/מושבים אין שטח  משותף ביעוד כלכלי3-ל. המשק האישי

הינה נמוכה יחסיתח"הפלרמת מימוש . הינם מוגבלים מבחינת השימושיםח"בפלשטחי התעסוקה המותרים •
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:(המשך)הבאיםהממצאיםעוליםהכלכלייםהאינדיקטוריםמניתוח

לסגירת)המועצהשלאכיפהפעילותלאורהיתרביןבצניחההאחרונותבשניםנמצאתבמועצההעסקיתהארנונה•
השטחקיטוןשלמגמתיתהליךלזהותניתן.לתוקףהחדשהחוקכניסתעםתגברשזווהצפי(חורגיםשימושים

8%בכהעסקיהשטחשלמשקלוהקטנתשלמגמהוכן2006שבשנתלרמתוכיוםשמגיעכךהאחרוןבעשורהעסקי
.האחרוןבעשור(מגורים+עסקי)המבונההשטחמכלל

סיכום. זIכלכלה . 5

ביחס40%בכקטןשהואנמצאהאזוריתהמועצהלנתוניבהתאםמאושרותתכניותלפילנפשהעסקיהשטחבניתוח•
.לנפשר"מ19לכלנפשר"מ31מקטןלנפשהעסקישהשטחכךהארנונהי"עפלשטח

.שלהםהבניהזכויותמלואמיצושכמעטבקיבוציםנמצאשבהיתרהעסקיהשטחמכלל60%כ•

תכניותשלהגבוהמימושהיקףקייםכימעלהסחיריםלשימושיהסטטוטוריההיצעשלהכללייםהנתוניםבחינת•
.(מימושאחוזי77%-כ)מאושרות

בשניםפחתואילומהיטליםההכנסותאולם,השבחההיטליהינהלמועצההנוספיםההכנסהממקורותאחד•
(ד"יח44כשנהמידינבנוהאחרוןבעשור)הבניהבהיקפיירידהעקבהאחרונות

נדרשתעסוקהלאזוריתכניותאיןובמושביםהתכניותשלמלאמימושלפנינמצאיםבקיבוציםשבובמצב,לפיכך•
.כיוםהקיימתהשירותרמתאתלתושביהלתתלהמשיךתוכלשהמועצהכדיאזורייםתעסוקהאזוריהקמתלבחון
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חקלאות. 6
ר לירון אמדור"ד
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:כפרי-עירוניהתפרבמרחבכלליותמגמותרקעעללבחוןניתןהשרוןבחוףהחקלאותאת

אורחלקיים,ובעולםבארץ,רביםביתלמשקימאפשרתוהנגישותהתשתיותשיפור,הבינוניהמעמדהתחזקות•
.בעירלעבודאךבכפרלהתגורר:עירוני-כפריחיים

.כפראיננווהכפרעיראיננההעיר;זהויותוטשטושתחומיםבעירובשמאופייןייחודימרחבנוצר•

.מהשטחהצומחותהמגמותאתלכווןמתקשותהרשויותשבודינאמימרחב•

."החדשה"והעירוניתהוותיקההחקלאיתהאוכלוסיהביןוזהותציביוןשלבשאלותקונפליקט•

יצרני-חקלאימרחבאו,בעירהמתפרנסותלאוכלוסיותחייםאיכותמרחבלהיותנועדהמרחבהאם•
?בוהמתגורריםאתהמפרנס

כפרי-חקלאות במרחב התפר העירוניIחקלאות . 6
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השטח החקלאי לנפש בישראל הוא  : במצב הקיים•
ר לנפש"מ370-כ: מהקטנים בעולם

, מיליון תושבים16-בתרחיש של כ, 2050בשנת •
ר"מ200-כיהיה השטח החקלאי לנפש בישראל 

.בלבד
באספקה לנפש  22%ירידה של כ –2000משנת •

.של פירות וירקות בישראל
2015נתוני משרד החקלאות 

החקלאות בישראל-רקע Iחקלאות . 6

היא מפתח לשמירה על  , בתי רשת וחממות, חקלאות אינטנסיבית
ולחקלאות סביבתית ובת קיימא, יכולת אספקת המזון לאוכלוסייה

השימוש בקרקעיעול, בחומרי הדברה, חיסכון במים✓
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ישוב
משבצת  

(דונם)
1,275גליל ים

1,418בית יהושע
1,482בצרה

1,505כפר נטר
1,619אודים
1,925רשפון

2,307בני ציון
2,423יקום
2,786געש

3,502תל יצחק
4,436שפיים

24,678כ"סה

במועצה אזורית חוף השרון המשבצות  
.והנחלות קטנות יחסית

ז עמק "לשם השוואה המשבצות בקיבוצי מוא
;  דונם7,000המעיינות הינן בגודל ממוצע של 

-כ-שדות נגבבישובי; דונם5,000-ז מגידו"במוא
.דונם4,000

דונם לפי  30-הנחלות במושבים הינן בגודל של כ
.תקן

לאורך השנים חלו הפקעות קרקע כך שכיום 
.הנחלות קטנות מכך

דונם אינו מאפשר  30משק חקלאי בגודל 
אלא אם לחקלאי יש  , הכנסה משמעותית

או הוא משלב תיירות חקלאית  /ו, חממות
.ומכירה ישירה של התוצרת

משבצות חקלאיות-חקלאות בחוף השרון Iחקלאות . 6

גליל ים

רשפון

שפיים
בני ציון

בצרה

געש

יקום
תל 
יצחק

בית 
יהושע

אודים

כפר  
נטר

אתר משרד החקלאות: מקור
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משרד החקלאות, ג"הממיחידת : מקור המיפוי והנתונים

תפרושת גידולים צמחיים-חקלאות בחוף השרוןIחקלאות . 6
:  הגידולים העיקריים בחוף השרון הינם✓

ש וירקות בשטח "וגד, מטעים והדרים
.פתוח

6%: גידול הפרחים הינו ענף ייחודי✓
מהחקלאות  1%-באזור לעומת פחות מ

.הארצית
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אחרסוסיםלולצאןבקרישובסוג ישוב
פיטוםמטילותבשרחלבבשרחלב

אורוות700160010ראש -כבשים אודיםמושב

בית יהושעמושב
+  600ראש -כבשים 

1אורווה 3002400טלאים 

אורוות5טון430בני ציוןמושב
לול רביה של חברת 

דיר כבשים קטן. בראון
טון460ראש400בצרהמושב

כפר נטרמושב
חולבות -עיזים 

אורוות2010003
גידול פרגיות להטלה  

טון בשנה185

ראש600רשפוןמושב
ראש  1500-כבשים 
(אמהות800מתוכם 

טון1070גליל ים קיבוץ

קיבוץ
+יקום+ געש

שפיים
+  1200חולבות 

800עגלות 

כ"סה
+ 1200חולבות 

ראש8001000עגלות 
חולבות -עיזים 

20
2800ראש -כבשים 

300טלאים + 
מטילות  

5000
טון  1960

אורוות19פטם בשנה
גידול פרגיות להטלה  

טון בשנה185

ראיונות עם נציגי  : מקורות
טבלת מוכנות לשעת  , הישובים

אתר  , ז חוף השרון"חרום מוא
משרד החקלאות

מפטמה ודיר ברשפון

גידול בעלי חיים-חקלאות בחוף השרוןIחקלאות . 6

ז חוף השרון איננה מאופיינת בגידול אינטנסיבי של בעלי חיים"מוא✓
רפת החלב המשותפת הינה ענף בעלי החיים העיקרי: בקיבוצים✓
וכן לולים ודירי צאן, אורוות רבות: במושבים✓

צילום לירון אמדור. רפת חוף השרון
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(1970מאושרת )2-10-חש
חממות ומשתלות בשטחים , מתירה בנייני משק

החקלאיים
ב מבנים חקלאיים יותרו במגרש 2-10לפי תכנית חש 

דונם25מינימאלי בגודל 

לפי פסיקת בית המשפט העליון ניתן להוציא היתרים  
רק במקומות בהם לא 2-10-למבנים חקלאיים לפי חש

משמחלות תכניות 

בתכניות המפורטות של היישובים נקבעו הוראות שונות  
ישנם יישובים בהם מותרים  ; לעניין מבנים חקלאיים

מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים ויישובים אחרים בהם 
אסורים מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים

תשתית סטטוטורית לקיום חקלאותIחקלאות . 6
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גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

בשנים האחרונות ישנה התעוררות של החקלאות בחוף השרון

משתלת עצי נוי של חקלאים צעירים מרשפוןמשק כבשים ובקר של חקלאי צעיר מרשפון

התעוררות החקלאות-מגמות עכשוויותIחקלאות . 6

החקלאות ברשפון
כמחצית צעיריםמתוכם , חקלאים פעילים35-במושב כ

יש תנופה של נטיעת אפרסמון בשנים האחרונות
:נפגשנו עם16.1.2019-במהלך סיור שנערך ב

חקלאי צעיר המגדל כבשים ובקר-
אחד מהם הקים בית אריזה משקי; שני חקלאים צעירים המגדלים אפרסמון-
ומשווקים למשתלות מסחריות, שהקימו משתלת עצי נוישני אדריכלי נוף -

החקלאות בבני ציון
שטחי החקלאות עברו לניהול  2016-ב

.  האגודה החקלאית של המושב
,  דונם600-האגודה מעבדת במרוכז ככיום 

. פועלים5-מעסיקה מנהל מטעים בחצי משרה ו
רוסקוסחקלאים המגדלים 7-8בנוסף במושב 

ושני  , משקי בעלי חיים7-8, (ענפי קישוט)
.משקים אורגניים של חקלאים צעירים



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

:הסוגיות העיקריות בתכנית המתאר הינן
צמצום , התמודדות עם היישובים העירוניים הסמוכים1.

והרחקת הפיתוח מהקרקעות החקלאיות האיכותיות  
.ביותר

.תיאום ממשק בין מטיילים לחקלאות במרחב2.

.מבנים חקלאיים לסוגיהם–קידום של תשתיות נדרשות 3.

.קידום פעילויות משלימות כגון תיירות חקלאית4.

בדגש על סביבות נחל  ,  התמודדות עם בעיות סביבתיות5.
.והצפות, פולג

מטע אבוקדו צעיר בבני ציון

סיכוםIחקלאות . 5
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לחלקניתןהמועצהשלהפתוחיםהשטחיםמערךאת
:אופיינייםפתוחיםמרחביםלשלושה

,המרזבהשטחיאתהכולל2לכבישממערבהחוףמרחב1.
כולל.היםוחוףהמצוקאת,המערבייםהכורכררכסי

.ביותרגבוהותונופיתאקולוגיתערכיותבעלישטחים
,שלוההצפהואזוריהנחלסביבתאתהכוללהפולגמרחב2.

לחגידולביתשלביותרגבוההאקולוגיתערכיותמבטא
.ונופשופנאיעתיקותבאתרימשולב

מעובדיםשטחיםהכולללרעננהמצפוןהחקלאיהמרחב3.
שמורותואתאקולוגייםוכמסדרונותנופיתחשיבותבעלי

.וחרוציםציוםבניהטבע

הפולגמרחב 

רחב שמורות בני ציון חרוציםמ

מרחב החוף
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אזוריםשלליבותשלושהעלההפתוחיםהשטחיםמערךניתוח
:השרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחוםערכיים

מיםגופי,החקלאיוהעורףההצפהשטחיאתהכוללת-הפולגליבת•
משתלביםבאלו.רבהאקולוגיתחשיבותבעללחגידולוביתעונתיים
.ועתיקותענפהפנאיפעילות

,הכורכררכס,המרזבה:מובחנותאורךרצועותהכולל–החוףליבת•
בעליגידולובתינופיםמגווןמייצריםאלוכל.והיםהחוף,המצוק

.ביותרהגבוההמהרמהוטבעיתנופיתחשיבות
הצמודיםהיערשטחי,השמורותשטחיאתכוללת–הדרומיתהליבה•

זוליבה.מ"בתמנוףשמורתבמסגרתהמוגןהחקלאיהמרחבואתלהן
ושטחיםנופיתערכיותבעליחקלאייםשטחיםשלבפסיפסמאופיינת

.אקולוגיתחשיבותבעליטבעיים

ליבתביןרקכיוםמתקיימתהליבותביןוהמעבריםהקשריםמערכת
,מטייליםלמעברלחלוטיןמנותקתהחוףליבת.הדרומיתהליבההפולג

.2כבישידיעל,צמחיםגםמסוימתובמידהחייםבעלי
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,  רמות הגנה שונותשלד השטחים המוגנים בתחום המועצה כולל שטחים ב
מאחר , החל משטחים ברמה המחוזית שמידת ההגנה עליהם חלקית

וכלה בשמורות טבע , ומתאפשרים בהם שימושים נוספים והם אינם מנוהלים
.שמידת ההגנה עליהם מיטבית, וגנים לאומיים

יש להבחין בין סוגי השטחים המוגנים בהתאם למידת ההגנה הסטטוטורית שהם  
:מספקים לשטחים הפתוחים

, גנים לאומיים, שמורות טבע–ייעודי קרקע המבטאים הגנה מרבית 1.
.יערות

מרקם נופי ; (21/3מ"תמ)נחל סביבותיו -ייעודי המבטאים הגנה טובה 2.
(.35א "תמ)

א  "תמ)מרקם חופי ומרקם שמור משולב -ייעודים המבטאים הגנה נמוכה 3.
מ"תמ)נוף כפרי פתוח / ואזור חקלאימטרופוליניאזור נופש , שמורת נוף; (35

21/3.)

קומפילציה-שטחים מוגנים 

כ רמת ההגנה על שטחים פתוחים רגישים  "מבחינה הסטטוטורית סה•
.בתחום המועצה היא גבוהה

אינה נותנת בהכרח מענה ( בינוי)ההגנה הסטטוטורית מפני פיתוח •
.בשל העדר מנגנון ניהול, לשמירה יעילה של ערכי טבע
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:תכנית האב האסטרטגית–הניתוח האקולוגי 

רכס  , משתרעים לאורך החוףהשטחים הערכיים •סקרי טבע וערכיות אקולוגית
.הכורכר המערבי וחולות החוף

נמצאים בעיקר בשטחים שאינם ערכי הטבע והנוף •
,  חולות, שדות בור, מחשופי הכורכר–מעובדים 

,  ביניהם. ולאורך החוף, בבתי הגידול הלחים
יש מסדרונות אקולוגיים  , בשטחים שאינם בנויים

הנחוצים לשמירת הקישוריות בין השטחים  
.  הערכיים

חלק  . הנם בעלי חשיבות רבהבתי הגידול הלחים •
.  מברכות החורף אינן בשטחים מוגנים

בשמורות זניח וראוי  קרקעות החמרה ייצוגן של •
לבחון הגדלת היקף השטחים השמורים המייצגים  

.בית גידול זה

צמחים  במרחב המועצה גדלים עשרות מיני •
לרבות בשטחים שאינם שמורים  , ומוגניםנדירים 

.או מיועדים לשימור

.  מיני עופותבמרחב המועצה מתקיימים עשרות •
מינים רבים חורפים בבתי הגידול הלחים או 

.  שוהים באזור במועדים שונים בעונות הנדידה
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מזמןהטבעייםבשטחיםטבעושמירתהחקלאותשטחיביןהממשק
:כגון,הדדייםונזקיםמתמשכיםקונפליקטים

ברחיותי"עלחקלאיםנזקים•
.אקולוגייםמסדרונותקיטוע–חקלאייםשטחיםגידור•
מסדרונותקיטוע-לישוביםמחוץח"בעלגידולמבניםמיקום•

.שפכים,רעש,תאורה,אקולוגיים
טיפול,פולשיםומיניםמתפרציםמינים-סביבתיותהשפעות•

.הדברה,פסדיםפינוי,חקלאיתבפסולת
.צייד•

שלבהיבטים,אמצעיםבמספרשימושמצריךההדדיהנזקמזעור
:ואכיפהניהול,תיאום,תכנון

,מחקרהמשלב,הענייןבעליבשיתוףטבעשמירתממשקגיבוש•
ומאוזניםמידתייםאמצעיםונקיטתניטור

הכלליםיקבעובמסגרתו,החקלאיהנוףמכלולישלאזוריתכנון•
והסביבההנוףלשימורוהאמצעיםחקלאותלקיום

ללא)נופיתבחקלאותולתמיכהלעידודמשלימיםאמצעיםפיתוח•
מקיימתובחקלאות(חקלאייםמבנים
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ממשק בין עיבוד חקלאי ושמירת טבע
והשטחיםהחקלאותשטחיביןלממשקביחסמהותיתסוגיה

.הצפהפשטולשטחילנחליםבסמוךחקלאיעיבודהיאהטבעיים

עיבוד חקלאי לאורך נחל פולג

ממשק בין עיבוד חקלאי ופעילות פנאי ונופש

.  פעילות הפנאי והנופש מהווה פוטנציאל לנזק לחקלאים וליבולים•
.גידור השדות עשוי יפריע לתנועת המטיילים•
.בטיחות, תחזוקה, ניקיון–קושי בניהול השטח הפתוח •
פעילות הפנאי בשטח החקלאי מחזקת את חשיבות שמירת השטח •

נופשים בבריכת פולג.החקלאי הפתוח

ממשק בין פעילות פנאי ונופש ושמירת טבע

בדגש על שמירת  ג"רטי "שמורות טבע וגנים לאומיים מנוהלים ע•
החשיפה להיקפי מבקרים גדולים יחד עם הצורך בשמירת  . טבע

.  מייצרת הגבלות שונות על פעילות הנופש, ערכי הטבע
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מרחבים פתוחים לשימור
מרחב הפולג
מרחב החוף

המרחב הדרומי
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בתחום חוף השרוןהפולגמרחב 

שימור נכון של : מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי קרקע במרחב הפולג: מקור
2016ספטמבר , דני עמיר ואיריס האן, מסמך מסכם, בתי גידול לחים ונופש בחיק הטבע, חקלאות

:תפקודיתרבחשיבותבעל,הארץבמרכזייחודישטח•
פעילחקלאיאזור•
אורבנייםאזוריםביןפתוחחייץ•
הצפהפשט•
ונופשלפנאימבוקשמרחב•
ונדיריםייחודייםגידולבתיהמקייםמרחב•

גידולבתישלסוגיםארבעהבתוכווכוללדונם4,300-כפניעלמשתרע•
.לחיםושקעיםחורףבריכות,עונתיותביצות,קבועותביצות:לחים

.שנים1:10שללהצפהגבוההבהסתברותנמצאהשטחמרבית•
.שנהמדימוצפים(מהשטח20%-כ)דונם840-כ•
כללאורךמיםהמחזיקה,קבועהביצההם(7%-כ)דונם300-לקרוב•

.כללחקלאילעיבודניתנתואינההשנה
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ומספקהפולגמרחבשלהמרכזייםהתפקודיםאחדהואחקלאיעיבוד•
:תועלותמספר

האזוריישובילתושביפרנסהמקור•
טרייהחקלאיתתוצרתאספקת•
חשובהנופיותתועלות•
ונופשלטיילותפעילמרחב•
חקלאית-התרבותיתהמורשתשימור•

.גבוההבתדירותאוקבועבאופןהמוצפיםשטחיםלעבדרבקושיקיים•
השטחיםבכל,עיבודחובתקיימתי"רמעםהחכירהחוזהמכוח•

.החכירהחוזהלסיוםלהביאעשויעיבודהעדר.החקלאיים
בשניםהביאה,שנהמדיהמוצףהחקלאיהשטחאתלעבדהחובה•

.מילויבאדמתשטחיםהגבהתשללתופעההאחרונות
דוחקרקאלא,ההצפותבעייתאתפותראינובעפרהצפהשטחימילוי•

המילוי.בעברמוצפיםהיושלאאחריםחקלאייםשטחיםאלהבעיהאת
פנאילמטרותהמרחבבתפקודופגיעה,נופית,אקולוגיתלפגיעהגםמביא
.כלכליתמבחינהיקרהגםהפעולה.ונופש

עיבוד חקלאי-הפולגמרחב 

שטחים מעובדים בפשט ההצפה של נחל פולג 

השער הרומי
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האבוסבשטחיביצותשיצרמה,כורכררכסידיעלבמערבונחסםפולגנחל•
המכונה,הפירצה.הכורכררכסנפרץהיסטוריותבתקופות.לרכסשממזרח

.היםאלמערבההשטפונותממיחלקשלניקוזאפשרה"הרומאיהשער"
מרחב,הצפהפשטהיותוהואהמרחבשלהמשמעותייםהתפקודיםאחד•

אילנותמ"באנהמתוכנןהפיתוחאתהיתרביןהמאפשר,שטפונותלוויסות
.השרוןמ"ובאנ

אשרהנפתול-"הרומיהשערמעקף"תכניתלקידוםהביאואלופיתוחיוזמות•
ואזיקוםלאגםויתחברמדרוםפולגשערשמורתשלהכורכררכסאתיקיף

היקףאתמשמעותיתתקטיןלא,הרומיהשערמעקףתכנית.הפולגלשפך
.המוצףהשטח

אילנותמ"ואנרעננהמ"באנובעיקר,זהבמרחבהמתוכננתהפיתוחתוספת•
ניהולמחייבת–הפולגשלהניקוזאגןבתחוםשניהםהמצויים(נתניהמזרח)

.הצפהפשטיושימורזהבמרחבהנגרמישלכולל
לניהול,לתכנוןכתשתיתהמועצהביוזמתשהוכנהלניקוזאבתכנית•

ההצפהבפשטחקלאייםשטחיםלהגביהמציעה,הניקוזמערכתולתחזוקת
.ותיירותטבעכאזוריאחריםחלקיםוהכשרת

שטחי הצפה-הפולגמרחב 
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במרחבקרקעמשימושיהציבוריותהתועלותהעצמת
בחיקונופשלחיםגידולבתי,חקלאותשימורהפולג
:2016,הטבע

-המרביתערכיות-(ועונתיתקבועה)הביצהשטחי•
.לשימורוחשוביםנדיריםגידולבתי

,עונתיותביצות)נוספיםאקווטייםגידולבתי•
עדנמוכהערכיות-(לחיםושקעיםחורףבריכות

קיום,ההצפהמשך,עומקם,לגודלםבהתאם,מרבית
.ועודנדיריםמינים

אקולוגיתערכיותכבעליזוהולאהיבשיםהשטחים•
סביבתייםערכיםאלולשטחים.לחיםגידולכבתי

.(ואחריםנופייםערכים,אקולוגימסדרון)אחרים

ערכיות אקולוגית ונופית-מרחב הפולג
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.ישראלתושביוכללהסמוכותהעריםתושבי,המועצהתושביעבורפעילויותלמגווןנופשכמרחבמתפקדהפולגמרחב•
.פתוחיםלשטחיםוהביקושהעריםבאוכלוסיותהגידולעםניםלגדולצפויבמרחבהנופשפעילותהיקף

.אלולפעילויותהמרחבשלהמשיכהכוחאתמהווים–הפולגבמרחבוהנוףהטבעערכי•
לשביליהאבתכנית,המטרופוליניתהנופשטבעתפיתוח:הפולגבמרחבהמקודמותהעיקריותהתיירותיותהיוזמות•

.יקוםהנופשלפארקתכנית,היםחוףעדאודיםמחצבת,אופניים

פעילות פנאי ונופש-הפולגמרחב 
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וינגייטלמכוןדרומית,2לכבישמערביתמשתרעהחוףמרחב
בצורהמאופייןהמרחב.הנטושיםנוףש"תעלמפעלוצפונית

,מ"ק7.5כשלואורךמ"ק1-כשלברוחב,וארוךצרמלבןשל
:(למערבממזרח)לינאריותאורךיחידותבחמשמאופיין

לחקלאותבעיקרהמשמשחולישטח–המרזבהאזור•
והתיישבות

בעל,לאומיגןשלביעודמוגןאזור–הכורכררכס•
לפעילותמשמש,מאודגבוהותונופיתטבעיתערכיות

.רביםמבקריםשלונופשפנאי
'מ30-40שלגובהבתלולשיפועבעל–המצוקמדרון•

.התמוטטויותשלפעילותהליך
.חוףסלעישלקטעיםשלאורכוצרחוליחוף–היםחוף•
מערבית–השרוןחוףשלהשיפוטבתחוםהימיהמרחב•

חשיבותבעל,חוליתוקרקעיתסלעימצעכולל,החוףלקו
.אקולוגית

מרחב החוף

געש
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ארסוףואתקיבוציםשניכוללר"קמ7כשלבשטחהחוףמרחב-יישובים•
.משמעותייםומסחרתעסוקהשטחיכולליםהקיבוצים.קדםוארסוף

גםיקוםקיבוץשטחיב.שדהגידוליבעיקרכולליםהחקלאותשטחי-חקלאות•
.פולגמנחלמיםהשואבשיטפונותלאיגוםמאגר

גםוכוללהכורכררכסלאורךהשרוןחוףלאומיגן–מוגניםטבעייםשטחים•
לארסוףשצפוניתחלקורקכיאם,המועצהתחוםכללאורךנמתח,החוףאת

לחיםגידולבתישלנוספותקטנותטבעשמורותשתי.מוכרזלאומיגןהינו
.המרחבבצפוןמאושרתימיתשמורה.במרחבנמצאות

.מוגניםבשטחיםחורףבריכותוכןלהשקיהשיטפונותמימאגר–מיםגופי•

געשלקיבוץמערבית–מוכרזרחצהחוף•

הגןבתחוםמרביתם,החוףלאורךפזוריםעתיקותאתרימספר–עתיקות•
.השרוןחוףהלאומי

שימושים-מרחב החוף 
מבט מצפון מערב, מרחב החוף

מבט מצפון, קיבוץ געש

שמורת בריכת געש
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(ברקע)קיבוץ געש וקיבוץ שפיים 

ארסוף חוף רחצה מוכרז געש

גופי מים מוגנים

מרחב החוף  
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2כבישבשללמערבממזרחאפשריתאינה-הרגלהולכיתנועתרציפות
,המצוקושפתהכורכררכס,החוףרצועת:אורךרצועותבשלושונבחנת

.המרזבה

בשלושהבעייתיתאךאפשריתמטייליםרציפות–החוףרצועת-א
:עיקרייםמובנים

החוףרצועתרוחב•
.המצוקתלילותבשלהחוףרצועתאלהגישה•
.המצוקמהתמוטטותבסכנהכרוכההחוףעלההליכה•

רצף שטחים פתוחים–מרחב החוף 

הטופוגרפיהבשלבעייתיתזורצועהלאורךהתנועה–הכורכררכס-ב
ואינםאותוהחוציםעמוקיםוואדיותערוציםהכוללתהרכסשל

סוגייתהואנוסףהיבט.המצוקשפתלאורךרציפהתנועהמאפשרים
.ההתמוטטותסכנתבשל,המצוקשפתלאורךלציבורהבטיחות

חסימה.ישראלבשבילמתקיימתמטייליםתנועתרציפות–המרזבה-ג
וארסוףשפייםהצמודיםהיישובים-והמצוק2כבישביןבינוירצףבשל

.געשבקיבוץגםחסימה

חוף הים הצר לרגלי המצוק

המצוק
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היישובים געש ושפיים וארסוףהחסימה שיוצרים היישובים שפיים 

שביל ישראל---

ארסוף
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שלבגובה,הכורכררכסשלהמיוחד,הטבעיהשטח.המצוקשפתלקומערבהשנעיםככלעולההחוףמרחבשלהנופיתהערכיות

עם,הגובהשלהשילוב.אנושייםבאלמנטיםמופרתשאינהרחבהבגזרהלאופקמבטיםמאפשר,היםהחוףמעל'מ30-40
התיכוןהיםבחופישקיימיםביותרמהאיכותייםחופינופימכלולמייצרהחוףוסלעיהטבעיהיםחוף,המצוקשלהדרמטיהמדרון

.ישראלשל
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רעננהסגורפסולתאתר

3/21מ"תמ)השרוןמטרופולינינופשאזורבלב,השרוןחוףז"מואשלהשיפוטבתחום
.סגורפסולתאתרקיים(38/

נפח.1995בשנתונסגר1980-מפעלהשרוןחוףבתחוםמצויהמעורבתהפסולתאתר
.דונם65שלשטחעלמשתרעוהואק"ממליון1.5-בכמוערךהאתר

כך,בתשטיפיםטיפולאואיטום:כגוןסביבתיזיהוםלמניעתתשתיותכוללאינוהאתר
.ומיםקרקעלזיהוםפוטנציאלבמקוםשקיים

.המדרונותיציבותבעייתקיימת,תלוליםהאתרמדרונות

הוראותעםנופשכפארקהפסולתאתרסומן,השרוןמ"אנ–3/21/38מ"בתמ
והוראותסביבתיבמסמךתלווהזהבשטחמקומיתתכנית-(3מתחם)מיוחדות
.האתרלשיקוםמנגנוןעוגןלא–הפסולתאתרלשיקום

תשתיות טיפול בפסולת

אתר הפסולת הסגור של רעננה

מ"בע(1987)1965ת"מפאמעבר.ת

.115/חשתכניתפיעלהוקמההמעברתחנת

.גושיתופסולתגזם,מעורבתפסולתשלביוםטון1,200-בכמטפלת

.השרוןחוףז"מואכולל,השרוןבאזורמרשויותהמגיעהפסולתקולטת
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,תעשיהאזורישלקטןמספרהשרוןחוףאזוריתמועצהבמרחב
בשני.הקיבוציםשלמשקמבנימאזורבעיקרשהתפתחו

ציוןבבניהאחד,ותעשיהלמלאכהאזוריםקיימיםמושבים
מספרקיימים,כןכמו.ואחסנהלמלאכהאזוראודיםובמושב
למסחרותעשיההמלאכהשינוישלתהליךעוברבהםאזורים

.ותעסוקה

דונם57ומלאכהתעשיה–יצחקתלקיבוץ•

.דונם220–ותעסוקהמסחר,תעשיהאזורי–יהושעבית•

.דונם100-כ–ותעסוקהתעשיה,מלאכה–יקום•

.דונם17–ותעשיהמלאכה–געש•

.דונם58-כ–ותעסוקהתעשיה,מלאכה–שפיים•

כללי
כבדותתעשיותאיןהשרוןחוףבתחוםותעשיההמלאכהבאזורי1.

.הכוללניתבתכניתתכנוניתהתייחסותהמחייבותומזהמות

אלהאזורים.המשקמבנימאזורבקיבוציםהתפתחוהתעשייהאזורי2.
מלאהאוחלקיתבבעלותהם,בקיבוץלמגוריםבסמיכותלרבמצויים

ביצועיםעללהקפידברוראינטרסלבעליםישכיונראההקיבוץשל
.נאותיםסביבתיים

בעייתקיימתכינראהיהושעבביתותעשיהתעסוקה,למסחרבאזור3.
,במקוםשתפעלמנהלתהקמת.הציבוריהמרחבשלותחזוקהניהול
העסקיםבעלילכללהמשותףהציבוריהמרחבבטיפוחלסייעיכולה

.במקום

במועצהוהתעשייההמלאכהאזורישינוישלמגמהעללהצביעניתן4.
.ותעסוקהמסחרלאזורי

תובנות

אזור תעשייה בית יהושע
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נוף משה לנר' אדר
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גופי מים וצמחית מים-פארק יקוםכלוא בין אזור עירוני מצטופף 

הפולגשביל ישראל בשער נוף חקלאי פתוחרכס הכורכר המערבי ורצועת חוף

שמורות טבע 
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שרון צפוני
בעיקרה , כוללת את עיקר שטח המועצה האזורית חוף השרון•

.שטח חקלאי
.  מאופיינת במערך של רכסי כורכר ומרזבות שכיוונן צפון דרום•

אדמת חמרה אדומה מכסה . הסלעי כורכר בונים את הרכסים
באבוס שבין הרכס המערבי והתיכון השטחים  . את מישור השרון

. מכוסים באדמת ביצה
ידי רכס  -רוב הנחלים החוצים את השרון נקטמו בדרכם לים על•

.הכורכר המערבי והתיכון ובין רכסים אלה התפשטו ביצות

חולות חוף הים  
מקור החולות בחול המוסע מדלתת הנילוס בזרמי הים מדרום •

.ומושקע לאורך קווי החוף של ארץ ישראל, לצפון
המונע את  , מצוק הכורכר ניצב כמכשול רציף בקו החוף•

התקדמות החול אל תוך היבשה והוא המרכיב הדומיננטי 
.בחטיבת נוף זו

קיימת חדירה של חול מקו החוף אל , בתחום מישור השרון
המישור באזור שפך הפולג  

: בשטח המועצה שני חטיבות נוף מרכזיות
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:והםאורכייםכורכררכסישלושהלזהותניתןהמועצהבתחום

היםי"עמסיביתארוזיהעובר,היםלחוףהצמודרציףרכס–החופיהכורכררכס•
הנופייםערכיובשל.הנוףבולטולארךשלוהמזרחיהמופע.מצוקיהמערביוחלקו

.לאומיכגןבחלקוזהרכסהוכרזוהאקולוגיים

נחצבזהברכס.לומזרחהכקילומטרשלובמרחקהחופילרכסמקבילשנירכס•
היםלעברדרכומתנקזהפולגשנחלהרומאיהשער

:גבעותכמהנותרוזהמרכס.החופילרכסממזרחמ"ק4.5–כממוקםשלישירכס•
וגבעה,ציוןובניחרוציםשלהטבעשמורות,יצחקלתלמזרח-מדרוםזוריקיהתל

.לחרוציםומצפוןיצחקלתלשמדרוםהמטעיםבאזור

אתחוצהפולגנחלתוואי.פולגנחללאגןהמתנקזותאורכיותמרזבותהרכסיםבין•
.היםאלמערבההמרזבותאתומנקזלמערבממזרחהרכסים

שטחיעיקרואילוהרכסיםעלכולםממוקמיםהמועצהישובישלהבינוישטחי•
.במרזבותממוקמיםהחקלאות

רכסי הכורכר

מרזבה
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-אביןהנחלשלראשיתו.המועצהבתחוםהראשיהנחלהואפולגנחל•
נתניההעירבתחומינמצאליםושפכו,הכובשרמתקיבוץוביןטירה

.ווינגיטמכוןצפוניתאודיםליד
,דונמים135,000-כשלשטחאליומנקזוהוא,מ"ק17-כהואהנחלשלאורכו•

שניים.אודיםונחלרשפוןנחל,חרותנחל,רעננהנחל,דרורנחליובליואת
,דרומהרעננהמאזורהזורםרישפוןנחל:המועצהבתחומיהמצוייםמהיובלים

.דרומהיהודהאבןמאזורהזורם,אודיםונחל
מכיווןכךקרויהוואדי."פאליק"הערביתבמילההואבעבריתהנחלשםמקור•

.לרוחבוהשרוןאזוראת(מחלק)מפלגשהוא

אגן ניקוז ירקון

אגן ניקוז אלכסנדר
הפולגאגן ניקוז 

,אכזבנחלהואהנחל,ברובו•
הואהאחרוןבחלקורק

שמיכךבקרקעמתחתר
.בווזורמיםמבצבציםהתהום

מהנחליםהינופולגנחל•
והואהחוףבנחליהקטנים

ר"קמ200-כשלשטחמנקז
השרוןבאזור
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:ניתוח ממצאי ערכיות
שמורות הטבע וגן לאומי חוף השרון קיבלו דירוג  , רוב אפיקי הנחל

.מירביתערכיות נופית גבוהה עד 

.רוב השטחים החקלאיים קיבלו דירוג ערכיות נופית בינונית

.  השטחים המבונים ותשתיות שונות קיבלו ערכיות נמוכה

מירביתערכיות 

ערכיות גבוהה

ערכיות בינונית

ערכיות נמוכה
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10

1

המועצה האזורית חוף השרון מהווה מרחב פתוח בתווך של אזור 
מרחב המועצה כולה משמש כריאה ירוקה . בנוי הולך ומצטופף

.  בשירות אוכלוסיית המטרופולין

, בהיותו ממוקם על רכסי הכורכר , הבינוי הכפרי בתחומי המועצה
. מאורגן סביב הליבה הירוקה של המועצה

הלב הירוק

ציר אזורי מקשר

ישוב עירוני 

ישוב כפרי
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10

2

נחל הפולג ויובליו עוברים בתחום המועצה ומאפשר יצירת מערכת  
:  אזורית מקשרת בשתי רמות

שימוש בתוואי ערוצי  –פוטנציאל קשרים פנים מועצתיים •
הנחלים הראשיים והמשניים ליצירת מארג צירים מקשרים בין  

ישובי המועצה לבין עצמם ובין ישובי המועצה והמרחב הפתוח  
.  שבתוכה

באמצעות המטרופוליניפוטנציאל פיתוח הקשרים למרחב •
. פיתוח מסלולי טיול לאורך הנחלים 
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10

3

שטח המוצעה מקושר לגוש דן ולמרחב הצפוני על ידי מערכות  
.דרכים ארציות ואזוריות ומסילת ברזל-תחבורה

553כביש 

קדימה

תל 
מונד

מערכות התחבורה החוצות את שטחה המועצה לאורכו ולרוחבו  •
מספקים  , מאפשרים אתנחתא קלה לנוסעים העוברים בכבישים אלה 
, מטעים, מבטים לשטחים הפתוחים הכוללים נופי חקלאות פתוחים

.  ושטחים טבעיים
מערך הכבישים והרכבת מחלקים את שטחה של המועצה לתאי שטח  •

. כלואים וקטנים יחסית
לנוסע ברכבת תחושת מרחב , לנוסעים בכבישים הנוף מבונה וצפוף •

. פתוח ונופים חקלאיים פתוחים
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10

4

אלון תבור

ואכן זו היתה תמונתו הנופית הקדומה  -פרוש השם שרון הוא אזור של חורש ויער 
כפי שניתן , בנקודות בודדות בשרון נותרו שרידי חורש אלון התבור. של השרון

. 1880לראות במפת משלחת הסקר הבריטית משנת 

בתחום המועצה קיימות שלוש ברכות חורף שהן שריד למערכת רחבה יותר של 
הבריכות . ברכות עונתיות שהייתה נפוצה לכל אורך המרזבות שבמישור החוף

כמו כן נותרו מספר שרידי ביצות . משמרות נוף עונתי ייחודי שכמעט ונכחד מהארץ
בה ניתן לראות את נהר  1880כפי שמסומנות במפת הסקר הבריטי משנת , הפולג 

.ואת נופי הביצות שלאורכו, הפולג הרחב

במפת הסקר הבריטי ניתן לראות בברור את תוואי . אזור זה היה מיושב בדלילות 
.  פחות או יותר בתואי ההיסטורי שלהם 4וכן את תוואי כביש , (2כביש )דרך הים 

Palestine exploration fund 1880 ביצות השרון
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ידי אדם במרחב מאופיינים בעיקר  -הנופים התרבותיים תוצר מעשה
בנופים חקלאיים המתווים את אופייה של המועצה האזורית ושזורים  

.  בחייהם של תושבי המועצה

גילוי מי תהום שינה את ערכן  . העוגן הכלכלי הראשוןהיתההחקלאות 
.  של האדמות והשרון הפך לאידיאלי לגידול הדרים באדמות חמרה

שטחי החקלאות באזור הם מישוריים או בשיפועים מתונים ביותר 
.וכיום

שתורמת  , המשבר בענף החקלאות גורם לאיחוד חלקות חקלאיות
הניסיון של החקלאים להתפרנס ממקורות  . לאחידות בנוף החקלאי

.נוספים גורם להופעת שימושים נוספים בחלקות א
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10

6

בנסיעה ברכבת ישראל שטח 
שדות , המועצה נצפה כשטח פתוח

חקלאיים נפתחים בפני הנוסע  
מספר גופי מים המשקפים את 

נופיה הביצתיים של המועצה

מבטים  
מרכבת  

ישראל

2נופי החקלאות הפתוחים המאפיינים את שטח המועצה נצפים באופן חלקי לחולפים בשטח המועצה בדרך 
.  כחלק משמעותי בנוף המועצהנתפסיםואינם 

.בו ניתן לראות שדות חקלאיים פתוחים מצד מזרח וממערב יש תעלת מבוטנת2קטע בכביש 

מבטים  
2מדרך 
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שפך הפולג. 6 2מעבר הפולג מעבר כביש . 5

אזור  בני ציון-הפולג . 2 מושב בצרה-נחל רעננה . 1

1

3
2

5
6

הפולג בסמוך למאגר . 3

4

נחל הפולג מדרום למושב אודים . 4

חלקה מבוטן וחלקה פתוח אך מוסדר  , נחל פולג הוא נחל אכזב המוסדר ברובו כתעלת ניקוז
.  הנדסית
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סוגית ההצפות
קיים קונפליקט בין שימור נוף ייחודי של מקווי מים עונתיים המספקים מופע נופי 

ומזמינה מגוון של בעלי  , ייחודי של גוף מים מוקף בצמחית מים מקומית עשירה
לשמירה על פרנסתם של החקלאיים ולאפשר להם לעבד את החלקה שלהם , חיים

כל השנה ללא הפרעות וגם הצורך בשמירה על נופי חקלאות שהם בעלי ערך  
.תרבותי ונופי רב ועם השנים ערכם רק עולה

מטע פקאנים מוצף בשטח ישוב אודים

שדות חקלאיים מוצפים

בעיקר  , לנחל פולג כמה יובלים. נחל פולג הוא נחל אכזב המוסדר ברובו כתעלת ניקוז
זורם ממזרח למערב בין תל יצחק  " )תעלת שמורת הטבע"נחל אודים והערוץ המכונה 

.המהווים אפיקי ניקוז מקומי וסובלים מהצפות תכופות, (לבית יהושע

,  בו הם מוסדרים, אך במצב הנוכחי, לערוצי הנחלים פוטנציאל נופי ואקולוגי רב
והפרות הקרקע התדירות מעודדות דווקא , ההצמחיה הטבעית אינה מתפתחת

התפתחות של מינים האופייניים לאזורים מופרים ומינים פולשים
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לאורך חופי המועצה רכס כורכר אשר עובר תהליכי בליה הכוללים סחיפת קרקע עקב 
התנפצות גלי הים על בסיס המצוק וכן עקב סחיפה וחתירת נגר  מתמשכים ההופכים 

בשל ייחודו החזותי הוגדר קטע חוף זה כגן לאומי השומר עליו . אותו לחוף מצוקי  ופראי
.בהיבט הסטטוטורי מפיתוח ובניה אך איננו מונע את המשך הבלייה המואצת בו

בשל תהליכי הבלייה וסכנת התמוטטות מקטעי המצוק פותח לאורך מקטע זה חוף  
.  אשר הגישה אליו תלולה ולא מאפשרת גישה לקהל הרחב, רחצה אחד בלבד
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רוב שטח המשבצת של . מבני ציבור ומבני המשק תוכננו באזור מרוכז אחד, מגורים-כל אזורי הבינוי.מבנה הקיבוצים הוא ייחודי
שבילים צרים מקשרים בין בתי המגורים  . בתוך השטח הבנוי מצויים שטחים פתוחים ציבוריים. הקיבוץ מיועד לגידולים חקלאיים

. למרכז הישוב מאפשרים חוויית שיטוט במרחבי הקיבוץ
השטח החקלאי מאופיין בשטחי עיבוד חקלאי גדולים הפרושים במרחב . קיימת הפרדה מלאה בין השטח החקלאי לשטח הבנוי

.  ויוצרים נוף חקלאי פתוח  גדול 

מגורים

בית אבותתעשיה/אזור משקי

שטח המחנה-קיבוץ תל יצחק

553כביש 

קיבוץ תל יצחק שטחים חקלאיים 
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רחוב בישוב הישןרחוב בהרחבה

נקודת התצפית

שבילים מקשרים בין בתיםהדשא המרכזי בחזית חדר האוכל
מאפשרים תחושת שיטוט

פים"והשצמבני הציבור : קיבוץ בעל מבנה קלאסי

ישנו אזור תעשיה בכניסה . מרוכזים בלב הישוב

המגורים מרוכזים באזור אחד ומקושרים אחד . לקיבוץ

שכונת ההרחבה מתוכננת  . לשני בשבילים צרים

.  באופי שונה מהישוב הישן

שטחים פתוחים בישוב-קיבוץ תל יצחק
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רחוב בהרחבה שבילים מקשרים בין בתיםרחוב בישוב הישן

יש מרכז של  . קיבוץ בעל מבנה קלאסי 
אזור תעשיה בגב . פים"ושצמבני ציבור 

המגורים מרוכזים באזור אחד . הקיבוץ
והשטחים הציבוריים מרוכזים בשני 

מבני המגורים ומקושרים  . מוקדים
. בשבילים צרים

"הדשא הגדול"

מגוריםספורט

תעשיה 

ציבור

קיבוץ יקום
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הנחלות כוללות . מבנה המושב האופייני מבוסס על מבנה של נחלות חקלאיות המאורגנות לאורך כבישי הישוב•
אוהממוקמות בסמיכות ', וחלקות ג' קיימות חלקות ב, בנוסף, שטח חקלאי צמוד וובה אזור מגורים ' את חלקה א

הישוב אינו נתפס כגוש בנוי אלא מתאפיין  . צפיפות הבינוי נמוכה , בשל הפריסה הרחבה. 'במנותק מחלקות א
.  בפריסה רחבה של הבינוי במרחב

: במרחב המועצה האזורית חוף השרון זוהו שני מבנים טיפוסיים •
כפר נטר–מבנה הכביש המרכזי בו הנחלות מאורגנות לאורכו -
. רישפון, יהושועכפר , בני ציון, בצרה–מבנה הכבישים ההיקפיים בו מתקיימים כבישי אורך ורוחב -
. מושב אודים הוא שילוב של שני מבנים טיפוסיים אלה-

בעיקר  , מאפיין נוסף של הנוף המושבי שבתחומי המועצה האזורית חוף השרון הוא ריבוי מבנים חקלאיים•
. שבהמשך לאזורי המגורים' בחלקות א

. לעיתים רק מדרכה אחת, מינימלילמרחב הכפרי ומאופיינים בפיתוח יחודייםרחובות הישוב הוותיק הינם •
המשמשים אתת כלל פים"והשצגם במושב ישנו בדרך כלל אזור מרכזי בו ממוקמים מבני הציבור , כמו בקיבוץ•

.התושבים
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כפר נטרכפר נטר 

שכונת 
הרחבה

פולג.ת.א

מבני ציבור

השכונות של אבן יהודה ממזרח . ישוב הכלוא בין שטחים מבונים
בחלקו המערבי של הישוב  . מגיעות עד גבול המשבצת של הישוב

ממוקמת כיחידה מנותקת שכונת הרחבה המתכוננת באופי שונה  
.  פ"שצבמרכז ההרחבה קו מתח גבוה שתחתיו פותח . מהישוב הוותיק

רחוב . מדרכה מצד אחד-רחוב בישוב
מלווה בשדרת ברושים

"עירוני"רחוב בהרחבה באופי 

.במרכז הישובפ"שצ
סמוך לאשכול גנים משותף

עם בית יהושע

בכניסה הדרומית  פ"שצ
לישוב

פ"בשצערוץ ניקוז העובר קו מתח גבוה בהרחבה
בשכונת ההרחבה
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בצרה

בני ציון 

בצרה

שכונת 
הרחבה

רחובות בישוב

שביל אופניים בבצרה

המושב מאופיין  . מופע הנחלים במושב אינו טבעי. במושב עובר עורק של נחל רעננה ותעלת ניקוז מקומית המתחברים לנחל פולג
מדרכה בצד אחד או ללא מדרכות, שימוש רב בצמחיה, באופי כפרי

מבט לנחל רעננה החוצה את הישוב

נחל 
רעננה

נחל 
פולג

תעלת 
ניקוז  

מקומית



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

Iנוף ושטחים פתוחים . 8

:8,22בשטח המועצה מספר שטחים המוגנים על ידי תוכניות מתאר ארציות 
חולש על כמעט כל רצועת החוף בחלקה , גן לאומי חוף השרון-גן לאומי מוכרז•

הגן מגן על נוף הולך ונעלם של רכס הכורכר המערבי בו  . המערבי של המועצה
.ח נדירים"מתקיימת מערכת אקולוגית עשירה של מיני צמחים ובע

, שמורת בני ציון, שמורת טבע אודים, הפולגשער -שמורות טבע מוכרזות•
בריכת געש, שלולית געש, שמורת טבע תל יצחק

שמורת יקום-שמורות טבע מאושרות•
ביצת אודים, שמורת תל יצחק דרום, שמורת חרוצים-שמורות טבע מוצעות•
.22א "קטע נחל פולג מוגן בתמ•
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Iנוף ושטחים פתוחים . 8

11

7

.שביל ישראל עובר לאורך שטחה המערבי של המועצה
עובר בשמורת הטבע שער  , השביל מתחיל באזור ווינגייט

, עובר דרך נופים חקלאיים פתוחים של קיבוץ געש, הפולג
לדרך שעוברת ברכס הכורכר המערבי ומספקת מבטים  

ואז . לפריחה מרשימה ומגוונת, למצוק, מרהיבים לחוף הים
מגיע לגבולה הדרומי של המועצה דרך שטחים חקלאים של 

ורשפוןארסוף

שדות חקלאיים של קיבוץ געשהפולגשמורת שער 

לארסוףסמוך רכס הכורכר המערבי
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Iנוף ושטחים פתוחים . 8

11

8

בתחומי המועצה אותרו מספר מוקדי  
נוף ומורשת במעטפת הליבה  , טבע

פיתוח מערכת טיילות בין  .הירוקה
מוקדים אלה מארגנת את המוקדים 

הללו לאורך ציר טיילות סובב 
.  המועצה
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Iנוף ושטחים פתוחים . 8

11

9

11

9

שלולית געששמורת חרוצים

בריכת געש

שמורת שער  
הפולג

ציון-שמורת בני

חוף  ל"ג
השרון

שמורת טבע מוצעת

גן לאומי מוכרז

שמורת טבע מוכרזת

טיילותישביל אופניים 

שביל מוצע בתוכנית האסטרטגית

שביל ישראל

מסילה/שביל אופניים מלווה כביש

חיבור מוצע בין מוקדים

שמורת תל יצחק

הפולגביצת 

שבילים במועצה-מפת קומפילציה
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Iנוף ושטחים פתוחים . 8

12

0

נדרשת שמירה על הנוף החקלאי בדגש על  . בשלד המועצה ובזהותהויחודיהנוף הפתוח הינו מרכיב חשוב •
.הליבה הירוקה של המועצה

קיים קונפליקט בין חקלאות לבין שמירה על נופים טבעיים כגון  שלוליות חורף עונתיות המספקות מערכות  •
.אקולוגיות עשירות ובילוי פנאי ונופש לתושבי המועצה המטיילים ולקהל הרחב

. מוצע להשיב לנוף את יערות האלונים שאפיינו חלקים ממנו בעבר•

במרחב המועצה כתמים של שמורות טבע ואתרים מוגנים ישנם שטחים ערכיים שאינם מוגנים כמו בריכות  •
.בין כתמים אלהוקישורויותיש חשיבות ליצירת רצף . עונתיות וחלקים מנחל הפולג

יש לשמר את ערך הנצפות של -תפיסת נוף המועצה לעוברים בעורקי התחבורה הארציים וברכבת ישראל•
.שדות חקלאיים פתוחים

ניתן להחזיר לנחל את מופעו הטבעי לשם יצירת  . ללא צמחיה עשירה ומגוונת, ברובו נחל מוסדר-נחל הפולג•
יש להתייחס אתל הנחל בראיה כלל . בריאה וכן להנגיש את הנחל לקהל מטייליםאקוהידרולוגיתמערכת 

.מתפקדת ואיכותיתאקוהידרולוגיתליצירת מערכת אגנית

.  יש חשיבות לשמירה על נוף ייחודי זה שהולך ונעלם-מצוק הכורכר•

ניתן לפתח שבילי טיילות על בסיס שבילים קיימים ועל בסיס ערוצי הנחלים והשטחים הפתוחים•
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תיירות. 9
גסולר דלית "ד
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ניתוח גאו מרחבי של מיקומה של המועצה במרחב הארצי מעלה כמה  
:נקודות התייחסות מבחינה תיירותית

למועצה  , חופי ים מהווים משאב תיירות ונופש מרכזיים-חוף הים•
האזורית קו חוף משמעותי

המקור של  לשווקיקרבה –א "מיקום במחוז מרכז וקרבה למחוז ת•
? מבקרים ונופשים מעלה את השאלה האם הקרבה הינה יתרון או חסרון

הפוגה ושבירת הרצף במרחב המגובש בין חדרה , חיץ–" הפוגה ירוקה"•
. לגדרה

אך  , הינה יתרון למרחבי תיירות מחדנגישות-(2,4,6)–צירי נגישות •
.על פני המועצה מבלי לעצור בה" לחלוף"יכולים לגרום , מאידך

המועצה במרחב הארצי

מרחבית-תפיסה גאו-מבואIתיירות . 9
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מקבלת משנה תוקף " הפוגה ירוקה"חשיבות שטחי המועצה כ
.  בהתבוננות על פריסת המרחבים העירוניים שסביבה

ראיה אזורית

תחרות על קהל 
מרחבי נופש  : היעד

נוספים במחוז מרכז  
,  מהווים תחרות

ולכן עיקר הביקוש  
לביקורי יום  

.הגובלת במועצה

מרחבית-תפיסה גאו-מבואIתיירות . 9

תושבים ברשויות סמוכות
2016ס"למ: מקור
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יחידות נוף גדולות ורצופות המצביעות על איכויות הנופש והטיילות  
: והפוטנציאל למשיכת היקף גדול של  מבקרים לשטחים הפתוחים

חוף הים•

עורף חוף הים•

נחל פולג•

מ השרון"אנ•

.שטחי חקלאות רצופים•

ראיה מקומית

מרחבית-תפיסה גאו-מבואIתיירות . 9
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היבטים סטטוטוריים ותכנונייםIתיירות . 9

המשאביםשימורעלמורותוהמחוזיותהארציותהמתארתכניות•
אלומשאבים.פולגונחלהיםחוף:המועצהשלהעיקרייםהסביבתיים

.המועצהבמרחבהטבעבחיקונופשטיילות,לתיירותהבסיסהינם
כגוןנופשלתשתיותקרקעשימושימייעדותהתכניותהחוףבאזור

.תיירותושרותיחניוני,אכסוןאמצעי

החקלאותומשרדהתיירותמשרד,התכנוןמוסדותמדיניות•
יומיתנופשפעילותבעיקרמעודדת,מרכזבמחוזתיירותלתשתיות
.הפתוחובמרחבהכפרייםביישובים

בחלקקייטיחידותהקמתמאפשרותהמקומיותהמתארתוכניות•
.(4/5/חש;15/10/חש)ח"הפלמהגדרותכחלקהמועצהמיישובי

וביקוםבשפיים:למלונאותמאושרותתכניות•

(מרחצאות)געש–ואטרקציותביקורלאתריתכניות•

פירוט תכניות מקומיות

חדרי  100: כפר נופש יקום6/29/חש
ר"מ5,400, (כפר נופש כפרי)מלון 
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היבטים סטטוטוריים ותכנונייםIתיירות . 9

תיירות בתכנית האב האסטרטגית לחוף השרון
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תיירות כפרית וחקלאית

חקלאית ומקומה בפיתוח המרחב הכפרי-תיירות כפריתIתיירות . 9

סוגיות ואתגרים בתכנון ופיתוח  
:תיירות במרחב הכפרי

חסמים סטטוטוריים וקנייניים•
יחסי תיירות וחקלאות•
יחסי תיירות וקהילה•
קישוריות במרחב•
ניהול ותפעול התיירות•
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:עוגנים המבוססים על משאבי טבע ונוף
(כמשאב לכל אורכו וחוף הרחצה המוכרז)חוף הים •
גן לאומי חוף השרון•
פארק יקום ושמורת שער פולג•
מ השרון"אנ•
שבילי טיול ושבילי אופניים•

המרחב החקלאי והפעילות  ; שלוליות החורף, שמורת חרוצים–עוגני משנה 
החקלאית

:עוגנים המבוססים על אטרקציות
פארק המים בשפיים•
חמי געש•
ואודיםברשפון, מסחר תיירותי במתחם געש שפיים•

גולף בגעש; גלריות וסדנאות; הסעדה-עוגני משנה

עוגני תיירות במרחב

תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
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. חוף צר למרגלות מצוק הכורכר הנתון רכס הכורכר: חוף געש
היורד  ' מ200הירידה לחוף ברגל לאורך שביל חולי באורך של כ 

.  דרך המצוק

תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
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ביצות פולג

בריכת נתיב

פארק יקום

תל פולג

מחצבת 
אודים

השער  
הרומי

אתרי טבע וטיילות לאורך נחל פולג
רשות ניקוז ונחלים שרון: מקור בסיס המפה

אגמון  "מחצבת אודים 
" פולג

טבע וטיילות לאורך נחל פולג

שער פולג
inature: מקור

תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
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הסליק ברשפון

סקר שימור חוף השרון: מקור התמונות

כיום : מגדל המים בשפיים
המוזיאון לתולדות שפיים

מפעל נשק שננטש  –במפנה –תל יצחק 
עם קום המדינה

שחזור  –תל יצחק 
המגדל של חומה  

לרגל  )ומגדל 
70חגיגיות ה 

הוקם  ( , לקיבוץ
ליד עמדת  

השמירה הישנה

מגדל השמירה בקיבוץ יקום

אתרי תיירות מורשת

הטירה בגעש

תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
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תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
עסקי תיירות ביישובים

עסקיםיישוב
8אודים  
2קדםארסוף

1יהושועבית 
7בני ציון  

6בצרה 
5גליל ים

7געש  
3יקום 

1כפר נטר  
15רשפון  
6שפיים

3תל יצחק
64כ"סה
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תיירות במועצה האזורית חוף השרוןIתיירות . 9
עסקי תיירות ביישובים

פירוטקטגוריה
מספר  
עסקים

21חנויות ביישובים, גלריותאומנים ואומנות

אטרקציות
/  צניחה/ ספא/ פארק מים

מוטורי
5

21מסעדות וקפהשרותי תיירות

אכסון
כ  "סה)מלונות וצימרים 

(א"חד198
4

אחר
3ארועיםגני 

3מרכזי מסחר
1מוזיאון

2ממכר תוצרת משקתיירות חקלאית

4פינות חי וחוות סוסיםתיירות חקלאית

מיזמי תיירות/ אתרי65ברחבי המועצה כ 

:ביקוש
מבקרים בשמורות ובגנים בשנהמליוןכחצי •
300,000פארק המים כ •
400,000כ : חמי געש•
לינות שנתיות140,000כ•
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תיירות במועצה האזוריתIתיירות . 9

תשתיות הטיילות בחוף השרון
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סיכוםIתיירות . 9

סוגיות לדיון–תובנות ממצב קיים 

,אופנייםתיירות,טיילות,(ט"נב)הטבעבחיקנופשלפיתוחמתאימיםהאזוריתהמועצהמשאבי•
.והחקלאיהכפריבמרחבולימודביקור,שהייהעלהמבוססתכפריתותיירותחקלאיתתיירות

סדנאות,משקתוצרתממכר,הסעדה,תיירותיאכסון)מניביםתיירותשרותילפיתוחפוטנציאלקיים•
.(תיירותימסחר,אומן

רביםמורשתנכסיישנםלמועצה•

יש-(אחדתיירותיבחירהמרחב)בשרוןאחרותאזוריותמועצותעםדומיםמאפייניםהאזוריתלמועצה•
אזוריפעולהשיתוףלבחון

תיירותיתחוויהליצורמנתעלאופנייםושביליטיולשביליכגוןבתשתיותוקישוריותרצףליצירתכלים•
.מרחבית
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סיכוםIתיירות . 9

השפעת המיקום והנגישות על התיירות•
נגישות וחניה לאתרי תיירות וראשי שביל•
שבילי אופניים סלולים•

תכנון תשתיות פנאי עבור  •
ט"נב, ספורט, תרבות, התושבים

מניעת השפעות שליליות על •
הקהילה

,  תשתיות פנאי)שיפור איכות החיים •
(חזות ונראות

עידוד יזמות•

(המועצהכלכלת )שטחים מניבים •
תיירות בשטחים יישוביים שיתופיים  •

(היישובכלכלת )
כלכלת  )תרומה לגיוון תעסוקתי ומשרות •

(התושב
:  עירוב שימושים)תכליתיים -מתחמים רב•

(תרבות/ תיירות/ מסחר/ תעסוקה

שימור הנוף החקלאי•
שימור מורשת החקלאות  •
נוף סוגי ההתיישבות  / שימור מורשת•

(מושב, קיבוץ)
שימור מבנים על ידי שימושים תיירותיים•
מניעת פגיעה בחקלאות ובסביבה•
רצף וקישוריות עם מרחבים גובלים• ,  נוף

סביבה  
ושימור

כלכלה

חברהתחבורה

סוגיות להתייחסות בתכנית הכוללנית
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סיכוםIתיירות . 9

בפיתוח התיירות במרחב הכפרי " רוחביות"סוגיות 
כמו גם סקירת המצב הקיים  , מתאר כוללניות אחרותתוכניותמהלכי תכנון 

:במועצה העלו מספר סוגיות רוחביות הנוגעות לפיתוח התיירות במרחב הכפרי

?האם יש מקום לשינוי פרדיגמה-פיתוח אכסון תיירותי במחוז מרכז  1.

?  האם לפתח פעילות תיירותית בנחלה–בנחלות במושב ח"הפלסוגיית 2.

?עסקים אחרים? צימרים ? מה לפתח–ואם כן 

/  מבנה משק/ ציבורי במבני ציבור/ מסחרי/ עסקי/ פיתוח מרכז תיירותי3.

. שטח לתעסוקה של היישוב הכפרי

שימור מבני מורשת בישובים ובמרחב תוך השמשתם לתיירות4.

פיתוח תיירות בשטחים פתוחים5.

סוגיות רוחביות לתכנון
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שימור ומורשת. 10
אבנר אופק' אדר
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סקירה היסטורית: עברIשימור ומורשת . 10

מאנית'מהתיישבות הקבע הראשונה ועד התקופה העות
.פולגשערנשארממנה,הנחלבאזורקבעהתיישבותמוצאיםאנוהתיכונההברונזהמתקופת

ליישובצפוניתהתפשטזהיישוב;חומהמוקףשאינוגדוליישובפולגבתלנתגלההפרסיתהתקופהמן
שלמקומימערךפולגעמקבאזורהתקייםזובתקופה.הכורכרברכסהעתיקההפרצהשפתעדלוהקדום

.פולגבתלשמרכזו"ובנותיהעיר"

החדשהשלטוניהמרכזשלהשפעתותחת,חדשהלנקודההמקומיהמוקדעוברההלניסטיתבתקופה
.באפולוניהשהוקם

.פולגנחלאגןשלהביצותייבושמפעלבמקוםלפעולהחלהרומיתבתקופה

,צלבניותמצודותמספרהוקמושטחהסביב:השרוןחוףסביבחלפוהבינייםימי
שהתנהל,(ארסוף)ארסורקרבהואלגבולותיהסמוךשהתחוללחשובהיסטוריואירוע

אמנםהסתייםזהקרב.1191בספטמבר7-ב,הארי-לברד'ריצלביןדין-אצלאחבין
נפלו13-הבמאה.רבזמןנמשךלאבאזורהצלבניםשלשלטונםאך,צלבניבניצחון
.הממלוכיםלידיהצלבניםשבשליטתהאזוריםאחרוני

.ממששלקבעיישוביבאזורהתקיימולאמאנית'העותבתקופה

לוהסמוכיםובאזוריםבאזורלהתיישבהחלו20-ההמאהשל30-וה20הבשנות
.הערביותמהמשפחותהאזוראדמותאתשרכשו,יהודיםמתיישבים

1799, אקוטן'מפת ז
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אתרים ארכאולוגיים: עברIשימור ומורשת . 10

141

אתרים ארכאולוגיים מוכרזים  

ארכאולוגיהאתרי30כקיימיםהשרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחום

.מוכרזים

החלומגווניםשוניםממצאיםבהםויששונותמתקופותהינםאלואתרים

צורכלי,בחרסיםוכלהומבניםיישוביםשרידידרךקבורהממערות

.שוניםוממצאים

.המבוניםבאיזוריםואףהיישוביםבתחומימצוייםהאתריםמןחלק

.הפתוחיםוהשטחיםהחקלאותבאיזורינמצאחלקם

ושרדי,עתיקהחציבההכולל,רבהמשמעותבעלאתרהינופולגאתר

בתחוםשיטכלישרידיאףנמצאיםפולגלאתרבסמוך.3-6.מצודה

.לחוףבסמוךהמים
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תל פולג  
מתוך אתר הסקר הארכאולוגי של ישראל

על שלוחת כורכר  : מיקום גיאוגרפי: תאור
ממזרח  , מדרום. ידי נחל פולג-הנקטעת על

מוקפת השלוחה באפיקו הקדום של  , וממערב
קוטעת את השלוחה פרצה  , מצפון. הנחל

.שהורחבה, מלאכותית עתיקה
הברונזה התיכונה  ,הברונזה הביניימית: תקופה 

, הברזל, הברונזה המאוחרת',שלב א', ב
,  הרומית הקדומה, ההלניסטית, הפרסית

הביזנטית
, מערת מגורים, מגדל, סוללה, מצודה: שרידים 

.מבנים, יישוב, חומה, שער, מערת קבורה

פירוט אתרים ארכאולוגיים: עברIשימור ומורשת . 10
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הישובימאפיינים היסטוריים בקנה מידה : עברIשימור ומורשת . 10

.בשטחעדייןנוכחתשבחלקה,במרחבהיהודיתלהתיישבותקודמתהתיישבות
,השרוןחוףהאזוריתהמועצהבמרחבהמדינהקוםמלפניערביםיישוביםנותרולא
המאזכריםהיישוביםשביןהפתוחיםבמרחביםבעיקר–מבניםמספרנותרואך

.המדינההקמתוטרוםהיוםהקיימיםהישוביםהקמתטרוםשהייתההתיישבות
.מועטבמרחבציונםאךהאזורשלמהמורשתכחלקהינםוהאדמותהיישוביםשמות

עיקרם.הקודמיםהמרחבסימניעלמבטמאפשרהאזורשלהיסטוריותבמפותעיון
ניתןובעלויותגושיםמפותובאמצעות,היסטוריותגיאוגרפיותממפותללמודניתן

.ושמותיהםמהיישוביםלהתרשם

יישובים ערבים מלפני קום המדינה

חרםאלאדמות:קרקעותמפת

ת'ע   ְפר ֿסּור  אבָּ .  בימבנה מהכפר הער–כ 
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התפתחות על ציר הזמן: הווהIשימור ומורשת . 10

ההתיישבות היהודית
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מאפיינים היסטוריים בקנה המידה הרחב: הווהIשימור ומורשת . 10
איסוף מידע

המרכזייםוהאירועיםהמרחבאתהמתאריםשוניםמיפוייםנמצאיםההיסטוריהלימודבמהלך
.מסקנותממנולהפיקמנתעלשונהבורהולהביןללמודישמהםאחדכל.המקומיתבהיסטוריה

BIRKET RAMADAN

S/O/P/1926
3. מ.מ.ת-מתאר מחוזית תוכנית
1965משנת 

מיפוי סטטוטורימיפוי ארכיוני

1930תחום המועצה במפה אזורית משנת 

מיפוי  גיאוגרפי
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מאפיינים היסטוריים בקנה המידה הרחב: הווהIשימור ומורשת . 10

מערכות המים והבארות–השקייהמפות  1949, א כפר נטר"תצשימושי הקרקע–יישובי חוף השרון 

איסוף מידע

,משאביםאובעלותמיפוייישנםהמרחבשלהגרפייםלתיעודיםנוסף
.אוירתצלומיפיעלכרונולוגיתהתפתחותניתוח–ובמקביל

1942, מפת גושים

ניתוח תצלומי אוירמשאבים ובעלויות
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מאפיינים היסטוריים בקנה המידה הרחב: הווהIשימור ומורשת . 10

לאבחןניתןהשרוןחוףהאזוריתהמועצהמרחבעלבהתבוננות
שמורותלצדהיישוביתההתפתחותאתהשניםלאורךבמיפוי
.השניםלאורךהחקלאיתוההתפתחותהטבע

ותרבותמורשתערכימוצאיםאנוהפתוחיםהמרחביםבתחומי
-הכפריהיישובשלהנרטיבאתהמבניםמהותייםמרחביים

:חקלאי
מודרניתבחקלאותמעובדיםמרחביםהכולליםנופים•

.מסורתיתוחקלאות
.הפתוחיםבמרחביםחקלאייםמבנים•
שדרותבעיקר,שוניםוגידוליםחלקותביןגבולותסימוני•

.הברושים
.צפופיםצברשיחיבאמצעותותיחוםגדרות•
.האזורימהמרחבכחלקתרבותמורשתנופי•

פתוחכמרחבהאזורשללשימורומשמעותיותאלונקודות
.בוהגובליםמאלהפחותואינטנסיבי

החקלאי והטבעי, בין המרחב הבנוי
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מאפיינים היסטוריים בקנה המידה היישובי: הווהIשימור ומורשת . 10

עללמדיםאנוהשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלהישוביםהתפתחותעלבהתבוננות
.ההיסטוריתוהתפתחותםאופיים

.והקיבוציםהמושבים:קבוצותשתילהבדיליכוליםאנוהישוביםמבין
בסממניםאופייןהמקוריתכנונםאשר–הקיבוציםאתמובהקבאופןלאפייןניתן

והמבניםהמגורים,הציבורמבניותכנוןהאזוריהתכנוןברמת,ברוריםוקהילתייםחברתיים
.תעשיתיים/החקלאיים

במרחבההתיישבותמלימודמהותיחלקתהווההקיבוציםתכנוןבתחוםחקרעבודת
.המועצה

:המועצהבתחוםהקיבוצים
.געש,יצחקתל,יםגליל,שפיים

ההתיישבות הקיבוצית  

–שפייםקיבוץ1936הארבעהבית:תוכנית
שרוןאריהאדריכל

תלקיבוץ1938,ראשוניתתוכנית
קאופמןריכארדאדריכל.יצחק
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מאפיינים היסטוריים בקנה המידה היישובי: הווהIשימור ומורשת . 10
ההתיישבות במושבים  

מרשיםבאופןמשתקףהמושביםשלוהקהילתיהחברתיאפיונם
.היישוביםשלהמקוריבתכנונם

המרחביםביןהקרקעותחלוקתהכולל,המרחבתכנוןאופן
שלבתכנונו.הפרטיותהחלקותלביןהמשותפיםהציבוריים

העמדתאתמרתקבאופןלזהותניתןקאופמןריכארדאדריכל
לאופיומובהקדגשתוךהמגוריםובתי,השוניםהציבורמבני

.היישובשלהחברתי
מהיתרילאמודניתןבמרחבומעמדםהשוניםהחקלאותמבניעל

.שוניםבניה
והביתהמיישבותהחברותי"עמאופייניםלמגוריםהבינויטיפוסי
.בקיבוציםהמשותפיםהמגוריםלעומתהפרטי

:המועצהבתחוםהמושבים
.רשפון,נטרכפר,בצרה,ציוןבני,יהושועבית,אודים

נטרכפר–המושבתוכניתנטרכפר–הצרכניהתוכנית
קאפמןריכארדאדריכל1941

אודיםמושב–לאסםהבניהרשיוןמתוך
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מפעלי שימור בישובים: הווהIשימור ומורשת . 10

.מפעלי השימור העצמיים של היישובים הינם מקור מיוחד לתחום השימור והמורשת
.פ רוב היישובים עצמם הגדירו בתחומם ערכים ואתרים לשימור"ע

.הבדל מסורתי ניכר בין הקיבוצים לבין המושבים
וזאת בנוסף  , בקיבוצים ישנו ארכיון מקומי המאגד בתוכו אוצרות תרבות מקומיים

.כמובן לארכיוני התנועות המיישבות השונות

. בנוסף מפעלי שימור נעשו על ידי הדורות הצעירים והבוגרים במרבית היישובים
ספרות זו הינה  –בחגיגות היובל ליישובים הוצאו ספרי זיכרון ומורשת של היישובים 

פ רוב הספרים "ע. ההתפתחות המרחב והתרבות המקומיתבתאורחלק מרתק 
. הוצאו בהפקות עצמאיות

.מפעלי הנצחה מקומיים•
.  שילוט מקומי של אתרי מורשת ביישובים•
.ספרי יישובים ומורשת מקומית•
.פעילויות חינוכיות•
.מסלולי טיול מקומיים משולטים•
.ארכיונים•
.חדרי זיכרון•
.  אנדרטאות•

דוגמאות לספרי יישובים
בהוצאה עצמית

דוגמאות לשילוט והסברים  
בתחומי היישובים

שימור מקומי
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סקר אתרים: עתידIשימור ומורשת . 10

י המועצה האזורית חוף השרון בשיתוף המועצה לשימור אתרי מורשת  "הסקר המקיף בנושאי שימור האתרים והמורשת נעשה ע
.  מהות הסקר הינה לחשוף את ההתפתחות המבנית הבנויה שכבות ודורות של תרבות וחיים במקום. בישראל

:שימור

להעשיר ולגוון  , מ שימשיכו להתקיים"שמירה על ערכי תרבות וחברה קיימים ע
את המרחב הבנוי בהווה ובעתיד

:ויישוביאיזורימדיניות שימור בתכנון 

.אימוץ רעיון השימור ככלי תכנוני בידי הרשות להליכי פיתוח ופיקוח

.כרטיס אתר לדוגמא מתוך סקר האתרים

.קיום נוהל שיתוף ציבור באמצעות נאמני שימור בישובים:    שיתוף ציבור
.סקרים ייעודיים בהתאם לייחודו של המתחם הרלוונטי:  סקרים נושאיים

.מערכת גמישה הניתנת להוספה עדכון ושינוי מדור לדור:  שנתי-עדכון רב
.גוף מידע מתפתח המאפשר הוספת ידע בכל שלב נתון:   מערכת לומדת

חומרים ארכיוניים -א  "תצ-שיתוף ציבור 
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קטגוריות לשימור-סקר אתרים: עתידIשימור ומורשת . 10
: המלצה של קטגוריות לשימור במדרג 

בניין לשימור ללא תוספות בנייה–אתר לשימור  /דרגה א של מבנה
. איסור הריסה•
.עריכת תיק תיעוד מלא•
.  איסור תוספות בניה•
.איסור שינוי בחזיתות מקוריות•
.  פנים וחוץ לפי המקרה והעניין, פרטים מיוחדים/שימור אלמנטים•
.  אישור וועדת השימור של המועצה•

בניין לשימור הכולל תוספות בנייה-אתר לשימור /דרגה ב של מבנה
. איסור הריסה•
.עריכת תיק תיעוד מקדים•
.  תיאום תוספות בניה עם וועדת השימור של המועצה•
.  לפי המקרה והעניין–איסור פגיעה בחזיתות ראשיות •
.  אישור וועדת השימור של המועצה•

בניין לשימור חלקי  –אתר לשימור /דרגה ג של מבנה
.עריכת תיק תיעוד מקדים•
.  תיאום שינוים ובנייה חדשה עם וועדת השימור של המועצה•
קביעת ערכים לשימור  •

.  לפי המקרה והעניין-אלמנטים לשימור , חזית, חלק משימור מרקמי
.  אישור וועדת השימור של המועצה•

מתחם לשימור  –שימור נופי ומרקמי 
.  פ המקרה והעניין"מתחמי ע/ יישובי –עריכת תיק תיעוד •
.  כל תכנון במתחם יתואם עם וועדת השימור של המועצה•
הדרך הראשית ושלד היישוב  –כפר נטר : נוף מורשת. אתרים בעלי משמעות שימור נופית•

מושב בצרה–בית העם : מונומנט אסתטי

טיפולוגיה קיבוצית–קיבוץ גליל ים : המרקם הבנוי

מושב אודים–הסילו : ערכים היסטוריים
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סיכום ותובנות מרכזיות: עתידIשימור ומורשת . 10

:מרחבי–האורבניההיבט

,החקלאייםהאזוריםביןפרוסיםהישובים.בצפוןנתניהועדבדרוםמהרצליההמשתרעמרחבירצףמהוויםבעמקהיושביםהשרוןחוףיישובי
.במרחבמזוזוהמרוחקותבודדותכיחידותוהיוהחקלאיתפעילותםעלהתבססורובפ"עהישוביםהקמתםבראשית

תרבותיותהחברתיותההגדרותלביןהתכנוןביןמרתקתהלימהמתארותהןשכןבמיוחדמעניינותהיישוביםשלהמקוריותהבינויתוכניות
אתעיממולמינהםוההרחבותהבניהתוספותובחלקםהיישוביםשלדהיוםעדנותרוחלקם.השונותהמיישבותהחברותושלהיישוביםשל

.המקוריהתכנון

אתשינוכלכלייםוהןחברתייםהןמשמעותייםשינוייםבפרטהארץמרכזאיזורוהתפתחותבכללהעירוניתהכלכלה,המדינההתפתחותעם
אחדכלשללייחודםהלבותשומתהדעתאתלתתיש,הכוללתהמרחביתוהןהפרטניתהיישוביתהן,השימוריתבראיה.המרחבפני

ושוניםמגווניםהישוביםשלהפיזיהתכנוןדפוסי.המכלולבתוךהפרטיםאתהמגדירבאופןהבנויהמרחבאתמחדשולנסחמהיישובים
ופריסתהדרכיםמתווה,ציבוריים/האזרחייםוהמרכזיםהבינויפריסתאופןהקהילתייםוהיישובים–המושבים–הקיבוציםביןבמהותם

.זהבאזורהישראליתהבנייהממורשתחלקהינםבישוביםהבינוי

:האדריכליההיבט

השונותהבנייהבתקופותבנקללהבחיןניתן.הבנויעלחותמםוהותירוהשפיעואלורביםשינוייםעברוהתפתחותםכלעלהשרוןחוףישובי
מהתקופהנותרומבניםשלמועטמספר.האחרוניםהעשוריםבשלושתהיישוביםהרחבותלבנייתועדלקרקעעלייתםמאזהשניםלאורך

מעדותחלקהמהוויםמקורייםציבורייםמבניםישנםובקיבוציםבמושביםזאתעםיחד.כללנותרוולאכמעטמהישוביםכשבחלק,הראשונה
השונותהתקופותממהלךלשמרישלהבנתנואותםהמבניםאתמצייןזהבמסמךהעקרונות.המדינההקמתשלמשמעותיותבתקופותבניה
.היישוביםהתפתחותאלמבטלשמרבכדיוזאת
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סיכום ותובנות מרכזיות: עתידIשימור ומורשת . 10

:הנופיההיבט

ומוגניםידועיםבתחומהוהגניםהטבעשמורות.שבארץהיפיםמןאדםידיומעשיטבעיים,פתוחיםבמרחביםעשיריםהשרוןחוףישובי
הןלשימורחשוביםהמועצהשלהעשיריםהחקלאייםהמרחבים.המרכזבלבפנינההינההשרוןחוף.ברביםנודעתהגדולהוחשיבותם

והןהאחרונותבשניםמשמעותיבאופןחסותםאתעליהםלוקחתהאזוריתהמועצהאשרהידועיםוהסביבתייםהאקולוגייםמההיבטים
.באזורההתיישבותמתרבותמהותיחלקהינהזוחקלאיתמורשת.חברתייםהתרבותייםבהיבטים

אףוחלקםבמרחבמוזנחיםנותרורובםאשרדופןיוצאימיםובארותחקלאייםמבניםקיימיםהיישוביםשביןהפתוחיםבמרחביםכןכמו
לאתרםרבהחשיבותוישנההיהודייםהישוביםהקמתטרםבמרחבשהיוהערבייםליישוביםאףעדותהינםאלומבנים.מסוכןבמצב

.ולשמרם

ברחבילצמחייהדגשלתתישהשימורממארגכחלק.היישוביםשלהפנימיוהןהחיצוניהןהקסוםהנוףאתמאפייניםגםפנימייםמבטים
.השרוןחוףהאזוריתהמועצהיישובישלוההתפתחותהעברבסיפורמשמעותיחלקלהםשגםהיישוביםשביןובמרחביםהיישובים

הפתוחיםבמרחביםוטיפולשמירה.השימוריתמהבחינההשרוןחוףיישובישלהמוסףערכםאתמהוויםלעילשנמנואלומאפיינים
הקיימתוהחוויההייחודיתהאווירהשלקיומהאתיבטיחוהשונותבדרגותיהםלשימורהמבניםעלושמירההיישוביםבכללהמשותפים

.במרחב

מקנההחללמרחבמלאשימוריפרופיללניסוחאיתןבסיסמהוויםהשוניםההיסטורייםוהמסמכיםהתוכניות,הצילומים,המפותאוסף
אתיהווותרבותיותהיסטוריותנארטיביותוהגדרותמיפוייםשלמערכת.המבניהמידהלקנהועדהיישוביהמידהקנהדרךהאזוריהמידה
.הכוללניתלתוכניתהשימורלנספחהרעיוניהבסיס
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סיכום: עבר הווה עתידIשימור ומורשת . 10

שמירה וטיפול במרחבים הפתוחים המשותפים  
לכלל היישובים ולמרחב המועצה

שימור תרבות ההתיישבות

שימור מורשת הבניה

שימור ושימושים מחודשים

מתווה השימור נשען על מיפויים היסטוריים  
וגיאוגרפיים היוצרים יחד סיפור היסטורי  

ותרבותי
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תחבורה. 11
אלי אסיף
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מערכת ראשית קיימתIתחבורה . 11

בתחום השיפוט של המועצה מספר צירי תחבורה חשובים במערכת  
:המשרתים תנועה עוברת רבה, הארצית

:צירי אורך❑
oראשית-2' דרך מס;
oפרברית מהירה–20' דרך מס;
oראשית-4' דרך מס;
oמסילת רכבת החוף.
:צירי רוחב❑

oאזורית-( 4)מחלף דרור –( 2)מחלף פולג : 553' דרך מס;
o(מחלף שמריהו מזרח)20' דרך מס–פרברית מהירה  –531' חיבור דרך מס

:מחלפים•
o וביטל קטע מכביש השרות  , 2018נחנך באוגוסט 20לדרך 531חיבור דרך

2.ממזרח2המקביל לדרך 

20

531

4

553

מחלף= 
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כבישים-תכנון עתידיIתחבורה . 11

2
531

4

553

שפייםם"מתח–67ל"תת

20

חיבור לרעננה, מחלף שפיים השלמה-15ל "תת

מאושרת  . מקומות7,000חניון + תחנת רכבת 
2.10.17

,  ליד געש15ל "השלמת תת. שפיים–קטע וינגייט 2הרחבה ושדרוג דרך –39ל "תת
11.2.14מאושרת . ויקוםלוינגייטהסדרת כניסה 

מאושרת . מחלף נחל חדרה–קטע מחלף הדרים 4שדרוג ומחלוף דרך , הרחבה–43ל "תת
2.10.17

בבחינת  . מחלף הדרים–קטע מחלף רעננה דרום 4שדרוג ומחלוף דרך , הרחבה–א 43ל "תת
מבקשת לשמר פניות ימינה . א.מ. חלופות מסילה

מועצה מתנגדת להגבהת . לבני ציון ולבצרה
.הכביש

לקיים דיון חוזר לאחר –ל "דיון ות–26.3.18
.בחינת חלופות

(. טרם בוצע)2כולל מחלף על דרך שכונת מגורים–א 1004ל"תמ
21.8.16מאושרת 

5.2.19פ"ולקחשאישור . נופית–דרך אזורית 561דרך –401-0547752תכנית 

401-0385773תכנית 
2' כביש שרות מזרחי דרך מס

.קיים תכנון
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תכנון עתידי כבישיםIתחבורה . 11

פרטים
:67ל "תת

מחלף שפיים

:'א1004ל"תמ

שכונת אפולוניה

מס
ך 

דר
 '2
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רכבתIתחבורה . 11

2
531

4

553

20

שדרוג מסילות החוף–65ל "תת

.531הוספת שתי מסילות מהירות ושתיים פרבריות בין נתניה לכביש 
4.10.18פרסום הכנת תכנית 

'  הרחבת רצועה לתוך חלקות א, הוספת תחנת שפיים, שינוי תחנת בית יהושע
.מועצה הגישה התנגדות. בבית יהושע ובכפר נטר

תחנת שפיים
(67, 65ל"בתתמוצעת )

תחנת
בית יהושע

(קיימת)

הפרדה מפלסית חוות רונית–30/ 26ל "תת

.אין קידום מאז. 30/10/2006לא עברה תנאי סף 

הפרדה מפלסית זמנית חוות רונית–א 30/ 26ל "תת
.  לא קודמה. 16.8.2007אושרה 

ג"נתב–תל אביב –תכנית למסילה כפולה תת קרקעית שפיים 

:  יעד למתן תוקף. נמצאת בשלבי תכנון ראשונים. האיילוןבפרוזדור 5+6מסילות 
.עדיין אין מספר תכנית. 2020סוף 
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(ע"ולנתלדיון –2019מאי )42א "טיוטת  תמIתחבורה . 11

;4במקטע ממערב לדרך 551' ביטול דרך מס•
;עם העדפת תחבורה ציבורית4דרך •
מצפון לשפיים דרך בלעדית  -20המשך דרך •

;לתחבורה ציבורית לצד מסילת הברזל 
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רמת מינועIתחבורה . 11
(נפש1000-ר ל"כ)רמת מינוע 

ארצית. מ.ררמת מינועכלי רכבתושביםשנה

201414,4006,705465357.5

201514,6006,718460365

201614,9006,664447375

201715,1006,664441384

2017-השוואה למועצות שכנות 

רמת מינועכלי רכבתושביםמועצה
אחוז מרמת  
מינוע ארצית

32,70016,011490127דרום השרון

23,60010,838460120לב השרון

42,20019,190455118עמק חפר

מרמת המינוע  20-30%-רמת המינוע במועצה גבוהה ב
.ירידהונמצאת במגמת , הארצית לאורך השנים שנבדקו

אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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שירותי תחבורה ציבוריתIתחבורה . 11
נסיעות ביוםיעדיםמקום השרותקויישוב

אין שרות ביישובארסוף
-( 'מ900)2השרות המערבי לכביש כביש

כמו געש ושפיים

בית יהושע

בכל כוון79חדרה, צורן-קדימה, נתניהתחנת הרכבתקווים10

553כביש קווים4
רמת גן , כפר סבא, רעננה, נתניה, חדרה

בכל כוון73(א"שיב)
(מעגלי)8נתניהכפר נטר, בית יהושע, תל יצחק48

בכל כוון6רעננהבצרה, בני ציון, חרוצים5בני ציון

בצרה
כמו בבני ציון5

4כבישקווים6
,(א"שיב)רמת גן , כפר סבא, רעננה, נתניה
חדרה, חיפה, עפולה

('מ750)הרב קוק בהרצליה ' אוטובוסים ברחאין שרות ביישובגליל ים
תל  , כפר סבא, רעננה, רמת השרון, הרצליה

(תל השומר)רמת גן , נתניה, אביב
חזור98הלוך 84תל אביב, נתניה2השרות המערבי לכביש כבישקווים3געש

כמו בבני ציון5חרוצים

2כבישקווים12-14יקום
עמק  , רמת השרון, הרצליה, נתניה, תל אביב

מדרום204מצפון 185חיפה, חדרה, פרדס חנה, חפר
כמו בבית יהושע48כפר נטר
כמו ביקום2כביש קווים12-14רישפון
כמו בגעשקווים3שפיים

כמו בבית יהושע48תל יצחק
כמו בבית יהושע553כביש קווים4
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שירותי תחבורה ציבוריתIתחבורה . 11

ח המנתח את צורכי התושבים ומציע שינויים  "הוגש למועצה דו2017בינואר 
וכן תוספת קו חדש בין רעננה , 48וקו 5קו –בשני קווים המשרתים אותה 

השינויים בקווים הקיימים הם  . חרוצים וגעש, בני ציון, לשפיים דרך בצרה
.במסלול הקו ובתדירותו

.נכון להיום ההמלצות לא יושמו-ככל הידוע  
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תכנית אב לשבילי אופניים
צפון המועצה•

שבילי אופנייםIתחבורה . 11
:בתכנית שבילים משלושה סוגים

;מקשר יישובים/ שבילי סובב •
;שביל תיירות ונופש•
שביל יוממות וספורט•
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תכנית אב לשבילי אופניים
דרום המועצה•

שבילי אופנייםIתחבורה . 11
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שבילי אופנייםIתחבורה . 11
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תאונות דרכיםIתחבורה . 11
ללא הכבישים הארציים הראשיים–תאונות דרכים עם נפגעים 

קטלניקשהקליישוב/ כביש שנה

1בני ציון2014

3יקום

3שפיים

1בית יהושע

1כפר נטר
1בני ציון2015

1יקום

2שפיים

1בית יהושע

1כפר נטר

2בצרה

1כניסה לאודים–553כביש 
כניסה לבית –553כביש 

1יהושע

קטלניקשהקליישוב/ כביש שנה

1בני ציון2016

21יקום

11שפיים

1כפר נטר

1אודים

1חרוצים

1רשפון

1כניסה לאודים–553כביש 

11בני ציון2017

1יקום

2שפיים

11(האלון, ההדרים)כפר נטר 

11בצרה

1געש

1מול בצרה–4כביש 
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור
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תאונות דרכיםIתחבורה . 11
תאונות דרכים עם נפגעים

אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

קטלניקשהקליישוב/ כביש שנה

2בני ציון2018

11(האלון, ההדרים)כפר נטר 

22שפיים

2בני ציון

1אודים

1בצרה

1געש
כניסה לבית  –553כביש 

1יהושע

1כניסה לאודים–553כביש 

בולטים  . ביישובים תאונות מעטות
בהם יש תנועה עוברת  , שפיים ויקום

.רבה
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סוגיות תחבורתיות בישוביםIתחבורה . 11
נושאי תחבורה שעלו במפגשים ביישובים

נושאיישוב

.עד היום הכביש לא סטטוטורי, דרך הכניסה נסללה על ידי נתיבי ישראל בקטע ללא תכנית מאושרת: הכניסה לישוב•אודים
הגישה לאתר היא דרך  . מקצתו במשבצת אודים, באגמון שנוצר במחצבה ישנהאתר צפרות מדרום למושב נפתח •

.נדרש פיתוח של דרך כניסה מתחנת הרכבת בית יהושע, במקום זה. המושב

דבר זה יוצר בעיות קשות מאד של  . תחנת הרכבת הקיימת בישוב נותנת כיום מענה לכל המרחב:  תחנת הרכבת•בית יהושע
הצד  -תחנת הרכבת ומגרשי החניה נמצאים כיום בצד המזרחי של המסילה . תנועה עוברת ושל חניה בתחום הישוב

. הגבוהים הרכבת פתחה גם מערך חניות בצד המערביהביקושיםבגלל .  של המושב
. מתוכננת העברת כל המתקנים לצד מערב,  הכפלת מסילת החוף-65ל "במסגרת תת

כמות כלי . שטרם נסלל, 561הכבישים הפנימיים של כפר נטר ובית יהושוע מהווים תחליף לכביש : תנועה עוברת•
. 561הפתרון הוא סלילה של כביש . הרכב גדולה מאד

.קיים עומס תנועה משמעותי בהתחברות לכביש החוףיקום

עם המשך הגידול  , בעיה זו צפויה להחמיר עוד. קיימת בעיה של תנועה עוברת בתוך הישוב בהיקף גדול: תנועה עוברתכפר נטר
.בישובים העירוניים הגובלים

.נדרש פתרון לעניין זה. היא כיום דרך קיבוץ שפייםלארסוףהכניסה שפיים

.במפגשים לא עלו כל טענות כלפי התחבורה הציבורית
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סיכום סוגיות עיקריותIתחבורה . 11

;(531,20, 4, 2)בשטח המועצה עוברות דרכים ראשיות ארציות עתירות תנועה •
ועדיין , בכוון צפון המצב שונה. שינו באופן משמעותי את רמת העומס בכוון דרום2לדרך 20ודרך 20לדרך 531השלמת חיבור דרך •

;ישנם עיכובים גדולים באזור ההתמזגות
;4ושל דרך 2בתכנון עתידי שדרוגים של דרך •
;חשש מהשפעת תכנית מתאר אבן יהודה. קיימת בעיית תנועה עוברת בכפר נטר ובכפר יהושע•
.553לבין 531חסר כביש רוחב בין •

כבישים

מסילות רכבת
;בשטח המועצה עוברת מסילת הרכבת העמוסה ביותר•
;תחנת בית יהושע גורמת עומסי תנועה ובעיות חניה ביישוב ובכפר נטר•
;בכפר יהושע ובכפר נטר ' התכנית להוספת שתי מסילות גורעת שטחים מחלקות א•
.ם"ממתחכחלק , בתכנון עתידי תחנת רכבת באזור שפיים•

תחבורה ציבורית
;המשרתים את היישובים שלאורכן, 4-ו2קיימים קווי אוטובוס רבים ומרובי נסיעות בדרכים •
;ביישובים בהם נכנס שרות אוטובוסים התדירות קטנה והיעדים מצומצמים•
;לא נשמעו טענות לגבי השירות הקיים•
.עם חניון ענק באזור שפייםם"מתחבתכנון עתידי •

בטיחות בדרכים
;לא זוהתה בעיית בטיחות נקודתית•

שבילי אופניים

.נמצא בתחילת יישום. מוצע מערך שבילים משמעותי•



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ניקוז וניהול נגר עילי. 12
ליטל צלניק, גיל שגיא: יועצים

גיל שגיא-משרד הנדסי 
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רקעIניקוז וניהול נגר עילי . 12

:עורקי ניקוז עיקריים בתחום האגן

ר"קמ120-עורק ניקוז ראשי המנקז כ–נחל הפולג 1.
. ותעלות מלאכותיות, רשפון ורעננה, אודים,  פולג מזרחי:יובלים עיקריים•
.כשטח מישורישטח האגן מאופיין •

'  מ15-מפתח מלאכותי ברוחב של כ–" השער הרומי"2.
.  הצפות תדירות כתוצאה מאירועי גשם חזקים וקצרים•
בשנים גשומות  . התנקזות השטח איטית בשל שיפוע אורכי כמעט אפסי•

.דונם ויותר2000השטח המוצף משתרע על 

תחילתו . ומסילת הרכבת20חלקו  זורם בתעלה לאורך כביש -נחל רשפון 3.
.  באזור מערב רעננה עד לנחל פולג

.תעלת ניקוז ראשית המתנקזת אל נחל פולג-נחל אודים 4.

.תחילתו בצפון רעננה ושיפכו אל נחל פולג-נחל רעננה 5.

.  רשות ניקוז השרוןבתחום אחריות אגן ההיקוות פולג א חוף השרון שוכנת בתחומו של .מ

חוף השרון–עורקי ניקוז עיקריים 
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עורק ניקוז

3' ב34א "פ תמ"עהגדרה

הערות ראשי בתחום נחל לתכנוןראשימשני

ויקוםבית יהושע ,פשטי הצפה בשטחי אודים(4עד כביש )Xפולג

הנחלפשטי הצפה בשפךXאודים

Xאילנות

באזור רשפוןפשטי הצפה לאורך תוואי הנחלXרשפון

Xשפיים

Xשפיים צפון

Xרעננה

Xדרור

נחלים וניקוז–3'  ב/34א "תמ. 1

תכניות מתאר ארציותIניקוז וניהול נגר עילי . 12

"העשרה והגנה על מי תהום, החדרה, איגום מים עיליים"-4'  ב/34א "תמ. 2

.א"כהגדרת התמ, "פגיעות מי תהום גבוהה"–' רגישות אכאזורמוגדרשטח התכנית 

(.לאורך החוף)באזור ארסוף אזורים רגישים להחדרה מציינת א "התמ•

.באזור תל יצחק ובאזור יקוםאתרים להחדרה מציעהא "התמ•

אזורי רגישות–4'ב34א "תמ

נחלים וניקוז–3'ב34א "תמ
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:מוקדי הצפהעל פי דיווחי הרשות קיימים בתחום התכנית מספר 

עליית עודפי המים בנחל רשפון 
.כשתי תעלות כביש, 20במסגרת כביש ,בעקבות הסדרת הנחל•
.בנייה רוויה מתוכננת צפויה להגדיל את כמות הנגר העילי באגן הפולג•

:הסדרות נדרשות
.20לכביש 531בדגש על התחום הכלוא בין כביש , הסדרת הניקוז בתחום הנחל1.
"(.חלופות מאקרו לפתרון ניקוז"תכנית )מוצע להקים מאגר השהייה לנגר 2.

"השער הרומאי"הצפות השטחים החקלאיים באזור הפולג ו
נושא הניקוז לא קיבל התייחסות בתכניות מתאר חלקיות קודמות וההצפות מתרחשות  

.בשל אי הערכות והתייחסות לעליה הצפויה בכמויות הנגר העילי

:החלופות לפתרון ההצפות
".שער הרומאי"הגדלת יכולת ההולכה ב1.
.מילוי שטחי ההצפה לסף התרוקנות2.
.נתיב זרימה משני-" השער הרומאי"מעקף של 3.

"השער הרומאי"נחל פולג ושטחי ההצפה 

"השער הרומאי"

תחזוקת ערוצי ניקוזIניקוז וניהול נגר עילי . 12
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.2009, אגף שימור קרקע וניקוז–עבור רשות ניקוז ונחלים שרון ומשרד החקלאות , תכנית אב לניקוז אגן היקוות נחל פולג•
.2014, בעריכת לביא נטיף מהנדסים, עבור מועצה אזורית חוף השרון, תכנית אב לניקוז בשטחים חקלאיים•

2009, רשות ניקוז ונחלים שרון, תכנית אב לניקוז

תכניות אב לניקוז בסביבת התכניתIניקוז וניהול נגר עילי . 12
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(.תכנית אב)2016, בעריכת לביא נטיף מהנדסים, עבור רשות מקרקעי ישראל, נפתול הפולג מעקף השער הרומי•

עם תעלת  10%מצב קיים ותחום הצפה 10%תחומי הצפה 
המעקף

עם תעלת  1%מצב קיים ותחום הצפה 1%תחומי הצפה 
המעקף

תכניות אב לניקוז בסביבת התכניתIניקוז וניהול נגר עילי . 12
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בעריכת לביא נטיף  , י"עבור רמ, במסגרת תכנית מתאר צפון הרצליה,חלופות מאקרו לפתרון הניקוז בתחום נחל רשפון•
.2017, מהנדסים

חלופת תכנית המתאר  –לניקוז 1תשריט חלופה 
הרצליה, הכוללנית

תכנית  , חלופות לתכנון, נחל רשפון, אגני הניקוז הקיימים
הרצליה, מתאר כללנית

תכניות אב לניקוז בסביבת התכניתIניקוז וניהול נגר עילי . 12
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יהצפות השטחים החקלאיים באזור הפולג והשער הרומ1.
.  בשל מבנה טופוגרפי שלא מאפשר התנקזות סדירה ובשל היצרות בשער הרומי•

אזור ארסוף, ריקון בריכות שחייה2.
להבטיח שפעילות הבריכות וריקונן לא יפגע ביציבות  במטרה כי יש להכין תכנית ניקוזמגדירה' א/10/5/תכנית חש•

.  י חיבור למערכת הניקוז"שריקון הבריכות יבוצע עודורשתהמצוק 
.קיים חשש להתמוטטות המצוק בוואדי הצפוני ובוואדי הדרומי של ארסוף בשל אי יישום ההנחיות ודילול המצוק, בפועל•

.  הנחיות מרחביות לגבי ריקון בריכות שחיה וטיפול במים3.

.ריקון הבריכות לשטחים פתוחים או למערכות הניקוז העירוניות יוצר עומס בכניסה למתקן הטיפול בשפכים •
.יש מקום לשקול קביעת הנחיות בתחום זה•

שינויים טופוגרפיים בנחלות במושבים4.
.משנה את מערך הניקוז בתחום•

שימור נגר במעלה  5.
.יש להגדיר פתרונות שימור נגר במעלה על מנת להגן על מורד אגן הניקוז•

סוגיות להתייחסותIניקוז וניהול נגר עילי . 12
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תשתיות מים וביוב. 13
ליטל צלניק, גיל שגיא: יועצים

גיל שגיא-משרד הנדסי 
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מי שתייה
מקורות אספקת מי שתיה  1.

(.מים שפירים" )מקורות"' רשת האספקה של חב•
(.בבעלות אגודות המים או האגודות החקלאיות)קידוחים פרטיים •

קידוחי מי שתייה2.
.קידוחים לאספקת מים לשימוש ביתי בשל איכות מיםפסילת •

אמינות אספקה3.
.מקורות' חלק מהישובים אינם מחוברים למערכת האספקה הארצית של חב•
.בתחום התכניתמקדמות תכניות לאספקת מים מקורות ' רשות המים וחב•
.  מצב הקידוחים מהווה איום על בטחון אספקת המים באזור•

מים לחקלאות
סוגי המים1.

.מקורות' קידוחים פרטיים או חיבורי צרכן של חב-מים שפירים •
.י אגודת קולחי חוף השרון"מסופקים ע-מי קולחים •

.ש הרצליה"ש רעננה ומט"מט, ש האזורי חוף השרון"ממטמקורם-
. ק קולחים להשקיה חקלאית"מלמ7.5-מספק כיום כמפעל ההשבה -
.  מנוידים למפעלי קולחים שכנים מצפוןעודפי הקולחים -

איגום2.
.ק"מלמ2.1נפח , מאגר תל יצחק•

"מקורות"' חב, וקידוחים( בכחול)קווי אספקת מים 

מצב קיים–אספקת מים Iתשתיות מים וביוב . 13

קו לאספקת מי –בקו אדום , חוף השרון
קולחים להשקיה
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.במצב כללי טובמספקות את הנדרש ומערכות המים בתוך הישובים באופן כללי 1.

.לאורך זמןלהבטחת אמינות אספקת מי שתייה קריטי חיבור כלל הישובים למערכת המים הארציתקידום 2.

השקיה בקולחים  , זיהום כתוצאה מדישון, התייבשות והמלחת האקוויפר. מקורות המים הינם קידוחים פרטיים, בחלק מהישובים

.מהווה איום על אספקת המים בישובים אלו, או חלחול מזהמים שמקורם בשפכים

ההנחה היא שצריכת המים תגדל ביחס .בתחום תשתיות הדרכיםהינן תכניות הפיתוח בתחום המועצה עיקר 3.

.לגידול אופייני לישוב

.שפכיםלבשל אי פתרון קצה , בין היתר, תכניות בינוי אינן מקודמות, באופן כללי

. ים לאיגום מים להשקיה/להקמת מאגרמקום נדרש לאתר 4.

.מציעה להקים מאגר בשטחי יקום" ספק הקולחים המרחבי"תכנית 

.מאיים על כמויות הקולחים הזמינות לחקלאות האזורש הרצליה "ביטול מט5.

.תלות בניוד קולחים ממפעלים שכנים

מסקנות וסוגיות להתייחסות-אספקת מיםIתשתיות מים וביוב . 13



2019יוני Iועדת היגוי ראשונה Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

.י  המועצה האזורית"מנוהלת ומתוחזקת עמערכת איסוף השפכים1.

.  למעט הישובים ארסוף וארסוף קדם,קיימת במרבית הישוביםתשתית לאיסוף השפכים 2.

ש חוף השרון"מט-פתרון הקצה 3.

.  יממה/ק"מ8,500מתוכנן לספיקת תכן של ,מתקן אינטנסיבי•

(.תעשייתיים ורפתות, שפכים עירוניים)יממה /ק שפכים"אלמ12-המתקן קולט ומטפל בכ•

.הטיפול השלישוני עובד לסירוגין-קולחים באיכות שלישונית •

.בשלבי תכנוןיממה נמצאת /ק שפכים"אלמ18לספיקה של תכנית להרחבת המתקן •

תשתיות איסוף השפכים בארסוף וארסוף קדם–סוגיות בנושא ביוב 4.

.  אינם מחוברים למערכת הביוב האזוריתהישובים ארסוף וארסוף קדם -במצב הקיים •
(.בורות רקב)שפכי המבנים נאספים אל בורות חלחול •

"  קולחי השרון"ש "תכנית להקמת מערכת ביוב פנימית בישוב ארסוף  וחיבור הישוב למט, 486/ש/מח, תכנית אב לביוב לישוב ארסוף•
התחנה הוקמה אך בעקבות הליכים משפטיים אינה ניתנת  , בפועל. ש מקומית ומערכת הולכה מקומית לביוב בארסוף"באמצעות ת

.  להפעלה טרם אישור תכנית מפורטת

ש קולחי השרון ומאגר תל יצחק"מט

רקע-תשתיות ביובIתשתיות מים וביוב . 13
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סוגיות להתייחסות-תשתיות ביובIתשתיות מים וביוב . 13

.  למערך הביוב האזורימציאת פתרון לחיבור ארסוף וארסוף קדם 1.

אי פתרון מתמשך לשפכים של ארסוף וארסוף קדם2.

.  והקרקע בתחוםפוטנציאל לזיהום מי התהום מהווה 

ש   "תכניות להרחבת המט3.

שיא קיבולת הטיפול והרחבתו נחוצה לשם בש "המט. ש אושרה אך התכנית טרם הגיעה להפקדה"הרחבת המט

.קידום תכניות פיתוח והרחבות בתחום המועצה

תכניות פיתוח יקום  4.

לא קיבלו היתר מאחר ואין פתרון קצה לתוספת  . בתחום הישוב( ד"יח100הוספת )תכנית להקמת כפר נופש 

.השפכים הצפויה

ש מול תכניות הפיתוח של המועצה"קיבולת המט5.

ש במסגרת תכנית ההרחבה בכדי לבחון האם תכניות הפיתוח  "נדרש לבחון את הקיבולת המתוכננת של המט

.יכולות להתממש והאם ישנו פתרון לשפכי האזור
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שיתוף ציבור. 14
טובי אלפנדרי
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שיתוף ציבור. 14

:ערוצים עיקריים-הליך שיתוף הציבור 

:קיום מפגשים פומביים פתוחים עם כלל הציבור. 1
07.02.2019-התקיים ב-מפגש פתיחה•
המתגבשת מפגש להצגת התכנית•

תיירנים וכן פורומים של בעלי עניין בסוגיות  , כינוס פורומים של בעלי עניין כמו חקלאים-קיום מפגש עם קבוצות עניין. 2
.רוחב במועצה שיזוהו לאורך תהליך התכנון

(:  נציגי ועד מקומי ונציגי אגודה חקלאית)קיום מפגשים עם נבחרי ציבור בישובים . 3
קבלת מידע והבנות לגבי  , הצגת עיקרי התהליך הצפוי, ועסק בהיכרות, התקיים בכל ישובי המועצה-מפגש ראשון

.האתגרים שעומדים בפני כל יישוב
דיון בחלופות תכנון לסוגיות , מפגשים נוספים יתקיימו בהמשך תהליך התכנון ויכללו העמקה בסוגיות תכנוניות שיזוהו

.  שונות

:פרסום מידע באתר האינטרנט של המועצה האזורית. 4
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,  ראש המועצה, תושבים100-בהשתתפות של כ7.2.2019-ב, המפגש נערך בקתדרה בבית ספר המקיף בשפיים
.ועוד, נציגי מנהל התכנון, בעלי תפקידים במועצה

: כפולההיתהמטרת המפגש 
.ידוע והסבר לגבי תכנית המתאר הכוללנית ותהליך הכנתה•
. דיון פומבי פתוח על סוגיות תכנוניות במרחב המועצה•

:  הוצג במפגש
הוסבר מהי תכנית מתאר כוללנית✓
מטרת הכנת תכנית כוללנית✓
תהליך העבודה✓
ליווי מקצועי של התכנית✓

07.08.2019מפגש פומבי Iשיתוף ציבור .14
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:הנושאים המרכזיים שהועלו בדיון
חיזוק הצביון החקלאי הכפרי  .1
.חיזוק ועידוד החקלאות והחקלאים•
.  חיזוק המשק המשפחתי•

מתן ביטוי למצוקת הדיור היום ובעתיד. 2
יצירת רצף בין דורי בישובים•
.מתן פתרונות לאוכלוסייה קשישה•

בנייה למגורים. 3
.  נדרש להגדיר איפה בונים מעט ואיפה לא לבנות בכלל•
.  לבחון איך מעבים בצורה רלוונטית•
.  להציע בניה של יחידות קטנות•
.לאפשר בנייה נקודתית לגובה בקיבוצים•

מהלך כוללני להסדרת השימושים בנחלה. 4
מתן תמריצים כלכליים ואחרים לשימושים רצויים•
.פישוט תהליכי הסדרה תכנונית של השימושים•
.י"רמיש לבחון את המשמעויות של התכנון גם בהיבט הקנייני ולפעול להגיע להסכמות מול •

07.08.2019מפגש פומבי Iשיתוף ציבור . 14
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07.08.2019מפגש פומבי Iשיתוף ציבור . 14

:הנושאים המרכזיים שהועלו בדיון
השטחים הפתוחים כסוגיה מהותית בתכנית. 5
.זכות הקיום של המועצה בגלל הטבע והחקלאות•
פנאי  , שמירת ערכי הטבע וטיילות, איזון בין חקלאות•

.ונופש
. כמוקד לטבע וליזמות חקלאית, שיקום נחל•
.כגון חניון משאיות: סינון שימושים לא רצויים•

תעסוקה ופרנסה. 7
הגדלת אפשרויות התעסוקה בתוך היישובים•
במגורים ובשטחי  )שילוב ועירוב שימושים בתוך היישובים •

(ציבור
בחינת האפשרויות לשימושים מניבים בשטחים הפתוחים•
מתן -הגדלת תיירות הפנים בישובים ובשטחים פתוחים•

.מענה לביקושים של הערים הסמוכות
קיצור תהליכי תכנון ברמת היישוב והפרט.6
.י"רמיש להגיע להסכמות עם •
יש לבחון ולתת מענה בתכנון לצרכים הכרחיים של  •

:נושאים נוספים. 8המגזר הכפרי  
טיפול בתשתיות היישוביות•
קדםארסוףהסדרה מוניציפאלית של •
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-דיון


