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וועדות ההיגויIהליך התכנון 

נושאים בדיוןתאריךמסגרת

נושאי רוחבישובים

מרחב המועצה–סקר מצב קיים ישובים-סקר מצב קיים 111.06.19ועדת היגוי
חקלאות ותיירות

,  מוקדי פיתוח, מערך שירותי ציבור222.09.19ועדת היגוי 
.  מרחב חוף הים, תחבורה וקישוריות

,  בית יהושע, כפר נטר: תכנון ישובים331.12.19ועדת היגוי 
,  חרוצים, בני ציון, בצרה, רשפון, אודים
קדםארסוף

מרכז המושב, ח"פל, אוכלוסייה

,  יקום, געש, תל יצחק: תכנון ישובים429.01.20ועדת היגוי 
ארסוף, גליל ים, שפיים

,  צפיפות)צביון הבנייה בקיבוצים 
מבני משק(. 'מרקם בינוי וכו, גובה

,  טיילות, ממשקים-שטחים פתוחים 517.06.20ועדת היגוי
.ניהול
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סדר יום

:תכנון השטחים הפתוחים
.תפישת התכנון❑
,  מסדרונות אקולוגיים, חקלאות: מרכיבי המרחב הפתוח❑

.שימושי קרקע, ניקוז
.מבנים חקלאיים❑
.  הפולגמיקוד חוף הים ומרחב + במרחב טיילות ❑
.לשימור בשטח הפתוחמבנים ❑
.השטחים הפתוחיםניהול ❑
.שיתוף ציבור בתכנון❑
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

תפישת התכנון
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(2014ס"למנתוני : מקור)

חינוך והשכלה

בריאות ורווחה

שירותים ציבוריים

, פנאי, תרבות
נופש וספורט מסחר

תעשייה ותשתיות
1%

תחבורה

מבנים 
חקלאיים

5% מגורים
6%

שטח פתוח  
ציבורי
1%

יער וחורש
9%

פרדסים , מטעים
ועצי זית

10,923.5
23%

שדות מעובדים
26%

שטח פתוח אחר
23%

אחר
6%

:שימושי קרקע מבונים

:שטחים פתוחים-שימושי קרקע

.מרבית שטחי המועצה הם שטחים פתוחים
שטחים חקלאיים מעובדים  -54%-כ
שטחים פתוחים שאינם חקלאיים-39%-כ

שימושי קרקע–מצאי קיים Iשטחים פתוחים -תפישת התכנון 
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ניקוז והחדרת מים

חקלאות

טיילות  

שימור ערכי טבע

שימור נוף ומורשת

דרכים ומסילות, מעבר תשתיות

ריאה ירוקה בלב מרחב  
עירוני מצטופף

נופש וספורט  , פנאי

חינוך והסברה 

תיירות

שימור רציפות  
וקישוריות שטחים  

פתוחים

שמירת עתודות שטח לצרכי הדורות הבאים

תפקידים חברתיים

נוף וסביבה

אקולוגיה ומגוון ביולוגי  

שימור מורשתייצור מזון

ריבוי וחפיפה בין תפקודים  Iשטחים פתוחים -תפישת התכנון 
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מגוון נופים ובתי גידולIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

מ"באננוף חקלאי 

פארק יקום רכס הכורכר המערבי

ביצת הפולג

שמורת טבע בני ציון  מטע פקאן מוצף באודים

חוף ים שדות ליד שפיים
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ריאה ירוקה בלב אזור עירוני מצטופףIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

נתניה
214,000

אבן יהודה
14,000

מונדתל 
13,000

הרצליה
94,000

רעננה
73,000

כפר סבא
101,000

למעלה מחצי מיליון  -ז "אוכלוסייה עירונית בקרבה מידית למוא❑
.תושבים כיום

-מרחב ההתייחסות מבחינת ביקוש לפעילות פנאי נופש וטיילות ❑
.  כל גוש דן

.תשתית ליצירת סביבה תומכת באורח חיים בריא❑
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ריבוי בעלי ענייןIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

תושבי המטרופולין•
תושבים מקומיים•
תיירנים•
חקלאים•
בעלי קרקע פרטיים•

רשות ניקוז•
רשות המים•
רשות העתיקות•
רשות מקרקעי ישראל•
המועצה לשימור אתרים •

מועצה אזורית חוף השרון•
ועדה מקומית חוף השרון•
רשויות מקומיות ואזוריות•

רשות הטבע והגנים•
החברה להגנת הטבע•
הקרן הקיימת לישראל•

משרד החקלאות ופיתוח הכפר•
המשרד להגנת הסביבה•
משרד התיירות•
משרד התחבורה•
התכנוןמינהל•



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ממשקים וקונפליקטים בין שימושיםIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

דוגמאות  

גידור  ושערים-הגבלת תנועה•
פעילות חקלאית שיש בה •

תנועת כלים  : סיכון למבקרים
הדברה, חקלאיים

גניבת ציוד ותוצרת•
תנועת כלי רכב בשדות•

פגיעה בבתי גידול•הגבלת תשתית תיירותית•

הגבלות על פעילות חקלאית•
התמודדות עם מינים  •

מזיקים לחקלאות

קיטוע בתי גידול•
גידור•
הדברה•
תאורה•

ערכי  
טבע

תיירות  
וטיילות

חקלאות
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תפישת התכנוןIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

,                  במסגרת תכנון השטחים הפתוחים
, יש צפייה להשיא תועלות מהשטח הפתוח

:  המרכזייםלתיפקודיובהתייחס 
חקלאות ❖
אקולוגיה , הידרולוגיה❖
טיילות פנאי ונופש, מורשת❖

:  התפישה המתבקשת
שונים בשטח הפתוחתיפקודיםיצירת תכנון המאזן בין ❑
ניהול ממשקים❑
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

חקלאות
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שפיים

יקום

בני ציון

רשפון

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

סוגי מבנים חקלאיים–תשתיות נדרשות לקיום החקלאות Iהמרחב החקלאי

בית רשת/ חממהמנהרה עבירהכיסוי רשת

בית אריזה סככה לכלים וציוד

לולרפת
יקב בוטיק

מבנים  : בנוסף
לתיירות חקלאית  

ועיבוד זעיר של תוצרת  
חקלאית

קירוי צמחי                  
(חממות; בתי צמיחה)

מבני שירות לחקלאות 
צמחית

מבנים לגידול בעלי חיים
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על רקע הירידה המתמשכת באספקת פירות 
הגידול באוכלוסייה  , וירקות טריים בישראל

.וההיקף המצומצם של הקרקע החקלאית

חממות ומנהרות  , השימוש בבתי צמיחה
עבירות מייעל את היצור החקלאי והוא צפוי  

.לגדול בשנים הבאות

הצורך בקירוי צמחי  הצורך בקרקע  

דילמות, צרכים, יעדיםIהמרחב החקלאי 

יש להגן על קרקעות טובות ומתאימות  
,  במיוחד אלה שבאזור השרון, לחקלאיות

.הנחשבות לטובות בארץ

מוצע לאפשר קירוי צמחי במרחב  
תוך שמירה על שטחים חקלאיים  , החקלאי

.  אם נדרש, מהשטח40%ללא קירוי עד 
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(1970מאושרת )2-10-חש

.מכוחה הוצאו לאורך השנים היתרים למבנים חקלאיים❑
מתירה בשטחים החקלאיים בניה הקשורה לעיבוד חקלאי בלבד  ❑

:  באישור וועדה מקומית
.  חממות ומטעים, משתלות, גנים, חקלאות-' קבוצה א
,  כל מבנה אשר ישמש למטרות חקלאיות; בנייני משק-' קבוצה ב

.'וכומתבן , מחסן לתוצרת חקלאית, דיר, רפת, לול: כגון
מבנים חקלאיים יותרו במגרש בגודל  ( 1978)ב -2-10לפי חש ❑

.א"מ20עם חזית מינימלית של , דונם25מינימאלי של 

הוצאת היתרים למבנים חקלאיים בשטחים הפתוחים

לא ניתן להוציא היתר  2013-לפי פסיקת בית המשפט העליון מ❑
.מ"משבמקום בו חלה תכנית 2-10-לפי חשלרפת בניה 

,  מ"למשבית המשפט לא הכריע בנוגע למבנים חקלאיים שמחוץ ❑
עיבוד  "לבין " גידול בעלי חיים"אם כי העלה את ההבחנה בין 

".חקלאי של האדמה
בחוף השרוןמ"משתכניות 

פסיקת בית המשפט  
לא חלה באזור שבו 

.מ"משאין תכניות 

התשתית התכנונית הקיימת Iהמרחב החקלאי
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נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי–21/3מ"תמ

התשתית התכנונית הקיימתIהמרחב החקלאי

וכן  מיועד לשימוש חקלאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לחוקהשטח 
,  פנאי ותיירות, מתקני נופש, שימור הנוף הפתוח, להגנה על נוף כפרי

מתקנים ומוסדות הקשורים להתיישבות הכפרית המשתלבים בשטח  
;החקלאי

:שימושים מותרים7.5
.....ועוד ; בהתאם לתוספת הראשונה לחוקחקלאות

:עקרונות לתכנון
;רצף לפיתוח קיים.א
;הימנעות מפריצת דרכים חדשות.ב
;ביוב וחשמל, נגישות לתשתיות קיימות כגון מים.ג
.העדר פגיעה באופיו של הנוף הכפרי הפתוח.ד
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אזור נחל וסביבותיו–21/3מ"תמ

התשתית התכנונית הקיימתIהמרחב החקלאי

,  לניקוז ולזרימה של מים, שטח המיועד למערכות הטבעיות הקשורות לנחל
לעיבוד , לנופש בחיק הטבע ולפעילויות הקשורות בנחל לרווחת הציבור

;חקלאי ולהקמת הבניינים והמתקנים הדרושים לשם כך

:שימושים מותרים7.7.1
-ועד לאישורה , על פי תכנית מתאר מחוזית חלקית

.נוף כפרי פתוח\שימושים המותרים באזור חקלאי

:הנחיות והוראות
השימור והפיתוח יהיו בהתאם להוראות תכנית 

אשר תוכן בהתאם  , מפורטת לכל הנחל או למקטעיו
.להנחיות תכנית מתאר מחוזית חלקית

מתחם תכנון נחל וסביבותיו5.2
בתכנית מחוזית חלקית לאזור נחל וסביבותיו  

וייעודים גובלים נוספים ייקבעו הוראות והנחיות לגבי  
שיקום ושמירת , מערכות הניקוז, שיקום הנחל

נוף  , שמירה וטיפוח של ערכי טבע, מערכות טבעיות
הוראות להמשך השימוש בקרקע כקרקע  וכן וחזות 

.נופש ופנאי למעט אכסון, ולשימושי ספורטחקלאית
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שמורת נוף–21/3מ"תמ

התשתית התכנונית הקיימתIהמרחב החקלאי

;  או כפי שאושרה בתכנית על פי חוק, 8/כהגדרתה בתמ״א-שמורת נוף 

תכליות ושימושים, הוראות-ייעודי קרקע . 7.11
או בתכנית מ"בתמעל שטחים אשר יועדו 

שמורות , מאושרת אחרת להיות גנים לאומיים
.8/יחולו הוראות תמ״א, טבע או שמורות נוף

רשאיות להמליץ בפני  ג"רטוועדה מקומית או 
להוסיף שטחים לייעודים אלה  , הועדה המחוזית

על שטחים אלה  . בדרך של הגשת תכנית לאישורה
.8/יחולו הוראות תמ״א

.  בטלה יעוד זה וחלקים ממנו הסבה ליעוד אחר1/א"תמ
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בשרון-שטח הצפה ופשט הצפה : 1א "תמ

התשתית התכנונית הקיימתIהמרחב החקלאי

"פשט הצפה"ו" שטח הצפה"1/א"לצד הפולג הוגדרו בתמ

,  רצועת קרקע המהווה חיץ הגנה על הנחל–רצועת המגן 
ומאפשרת מעבר רציף לאורך  , צידיולאורך האפיק משני 

.מטר מכל צד5. הנחל
רצועת קרקע שהפעילות בה משפיעה על –רצועת השפעה 

.  בהתאם לאופי השימושים, תפקוד הנחל ומושפעת ממנו
.בנחל משני' מ50-מכל צד בנחל ראשי ו' מ100

, שטח לאורך נחל בו זורמים או עומדים מים–פשט הצפה 
כתוצאה מזרימות שהנחל אינו מסוגל , תדיר או לפרקים

.להעביר
בו עומדים לפרקים מים , שטח מנותק מהנחל–שטח הצפה 

(.דוגמת שלוליות חורף או שטחי ביצות)

:שימושים מותרים
.  אסור שימוש חקלאי: באפיק וברצועת המגן

.פעילות חקלאית ללא בינוי: ברצועת ההשפעה
לאחר ששקל  , כל שימוש ופעולה: בשטחים מעבר להם

מוסד תכנון את מזעור הפגיעה בערכים אקולוגיים ואת  
ובכלל זה קיומם של שטחי  , הצורך בהותרת שטח פתוח

,  הכוללת בינוי, תכנית בפשט הצפה. הצפה במרחב הסמוך
תפרט בהוראותיה את האמצעים להגנה בפני הצפות  

.ולטיפול בנגר העילי
,  תינתן עדיפות לשמירת השטח בטבעיותו: בשטח הצפה

ובתנאי שפורטו  , ניתן לאשר כל שימוש ופעולהאולם 
האמצעים לניהול הנגר העילי ולמזעור הפגיעה בערכים 

.במי התהום ובאיכות המים, אקולוגיים



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

בתכניות ברמה מקומית

.למשתלות וחממותמותר להוציא היתרים בשטח ביעוד חקלאי ❑
בקרקע חקלאית שחלה  למבני משק לא ניתן להוציא היתרים ❑

.מ"משעליה תכנית 

בתכניות ברמה מחוזית

,  שמורת נחל וסביבותיוובאזור נוף כפרי פתוח /חקלאיבאזור ❑
.  שימוש חקלאי כמשמעותו בתוספת הראשונה לחוקמותר 

בתכניות ברמה ארצית
–למעט אפיק הנחל ורצועת המגן , של הנחלברצועת ההשפעה ❑

מכל צד בנחל ראשי  ' מ100. פעילות חקלאית ללא בינוימותרת 
.בנחל משני' מ50-ו
.  בתנאים, כל שימוש ופעולהביתר השטחים ניתן לאשר ❑

סיכום-הוראות תכניות סטטוטוריות תקפות 

בנייה בקרקע חקלאיתIהמרחב החקלאי 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

מסדרונות אקולוגיים



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

,  פולג, אלכסנדר: אגני היקוות נחלים
.הירקון



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

פריסת השטחים הפתוחים  
בהתבסס על  –בהקשר האזורי 

התכנית האסטרטגית לשטחים  
(בהכנה)2040פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

פריסת השטחים הפתוחים  
21/3מ"תמי "בהקשר האזורי עפ



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

למסדרונות אקולוגיים  50/21/3מ "תמ
(בהכנה)במחוז מרכז 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

למסדרונות אקולוגיים  50/21/3מ "תמ
(בהכנה)במחוז מרכז 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הגנה סטטוטורית על שטחים ערכיים 

(בהכנה)תכנית מחוזית חלקית למסדרונות אקולוגיים 

.  מקדמת תכנית מתאר מחוזית למסדרונות אקולוגיים במחוז מרכזג"רט
אך טרם גובשו הסכמות בכל , נערכת בשיתוף עם משרד החקלאות

.הנושאים

כולל כל , מסמנת את כל השטחים הפתוחים במחוז מרכזהתכנית 
.  השטחים החקלאיים כמסדרונות אקולוגיים מדרגות שונות

עמדת משרד החקלאות היא כי אין להגביל פעילות חקלאית או מתקנים  
.חקלאיים במרבית השטחים

מסדרונות אקולוגייםIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

הקשר אזוריIשטחים פתוחים 

ניקוז



202031יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דילמות, צרכים, יעדיםIהידרולוגיה 

אגן היקוות נחל פולג כולל 
,  כפר שמריהו, את רעננה
,  מונד-תל, אבן יהודה

צורן וחלקים  -קדימה
.  הרצליה וכפר סבא, מנתניה

נחל פולג עולה על גדותיו  
,  ומציף שטחים נרחבים

כשמוצאו לים מוגבל לפרצת 
.השער הרומי

בשנים גשומות משתרעות  
-ההצפות על פני למעלה מ

.  דונם2000



202032יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ניקוז הפולג/ ממשק חקלאות 

:הקרקעות החקלאיות הגובלות בנחל פולג

שאילו ניקוז הנחל היה מבוצע  , קרקעות עידית
,     היו יכולות לשמש למטעים–בצורה מיטבית 

. ירקות בחממות וגידולים אינטנסיביים

מוצפות מתקופות  אדמות ביצה -או לחילופין 
קדומות בהרבה מההתיישבות החקלאית  

שטחים טבעיים שהתפתחו בהם  . המוכרת לנו
.לאורך השנים בתי גידול מיוחדים ומגוון מינים

דילמות, צרכים, יעדיםIהמרחב החקלאי 

המהווים חלק , נדרש מענה לנושא הצפת שטחים חקלאיים
.ממשבצת הקרקע של יישובים המיועדת לצורך ייצור חקלאי



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

2020צילום ינואר פולגנחלבאזורמוצפיםםיחטש

,החקלאותמשרד,הניקוזרשותביוזמתההצפותהיקףלצמצוםתכניותמספרנעשוהשניםבמהלך
.הניקוזחוקמתוקףנעשוהתכניות.והגניםהטבעורשותהשרוןחוףאזוריתמועצה

דילמות, צרכים, יעדיםIהידרולוגיה 

:סל הפתרונות
.גיאויותהקמת מאגרי 1.
הגבהה חלקים מפני השטח  2.

קרקעי-ניקוז תת+ בעפר 
שמירה על שטחי פשט ההצפה  3.

כשטחי בור
שיפור הניקוז באזור השער 4.

הרומי



202034יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דילמות, צרכים, יעדיםIהידרולוגיה 

2009-תכנית אב לניקוז אגן היקוות נחל פולג 1.



202035יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דילמות, צרכים, יעדיםIהידרולוגיה 

2009-תכנית אב לניקוז אגן היקוות נחל פולג 1.

2014-תכנית אב לניקוז בשטחים חקלאיים 2.

2016-נפתול הפולג מעקף השער הרומי 3.

2017-הצעה להסדרת שטחים מוצפים 4.



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דילמות, צרכים, יעדיםIאקולוגיה 

אקולוגיה/ ממשק ניקוז 

זוכה  –מרחב הפולג 
להערכת ערכיות  

אקולוגית ונופית גבוהה 
בכל סקרי הטבע וכל  

בכל  העדעניותהתכניות
.רמות התכנון

הגבהת פני הקרקע והכשרת -מסתמן פתרון משולב 
רוב השטח יחזור לעיבוד . חלקים אחרים כאזורי טבע

.חקלאי אך חלקים ניכרים יוקצו לטבע

הישובים  , י"כרוך בהסדרת היבטים קנייניים מול רמ
, משרד החקלאות, בתאום רשות הניקוז, והחקלאים

.הגופים הירוקים והמועצה האזורית

כיצד תתערב התכנית  
?הכוללנית בשטח 

ערכיות אקולוגית ונופית-מרחב הפולג 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דילמות, צרכים, יעדיםIאקולוגיה 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

שימושי קרקע



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

רקע להערכת ערכיות השטחIשטחים פתוחים 

:1א "תמ

מצרף מלא



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

?היכן להקים מבנים חקלאיים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תפישת התכנוןIשטחים פתוחים -תפישת התכנון 

:מרכזיים תיפקודיםעל רקע הצורך לאזן בשטח הפתוח בין 
מסדרונות אקולוגיים / הידרולוגיה / חקלאות ❖

?היכן נכון להתיר מבנים חקלאיים לסוגיהם 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ז חוף השרון"י תפישת מוא"עפ. 1

התקפות החלות על התכניותי "הבנייה בקרקע חקלאית תותר עפ❑
.השטח

שינוים ביחס לתכניות תקפות ייעשו בתאום ובהסכמת מחזיקי  ❑
.הזכויות בקרקע

בנייה בקרקע חקלאיתIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ומשרד החקלאותג"רטי תפישת "עפ. 2

בתכנית למסדרונות  עקרונות תכנון המרחב החקלאי נקבעו 
(.בהכנה)אקולוגיים במחוז מרכז 

:המרחב חולק לשלושה תחומים* 2020על פי טיוטה מינואר 

".מסדרון אקולוגי"סומנו כמרבית השטחים החקלאיים . 1

,  במסדרונות אקולוגייםיותרו מבנים חקלאיים הוסכם כי 
-ובמקרים מסוימים , בכפוף למילוי שאלון על ידי אקולוג

הבניה תתוכנן כך  . ומשרד החקלאותג"רטבכפוף לחוות דעת 
.שלא יפגע המסדרון

מתחום  ' מ200-ובמרחק של כ, במושבים' חלקות א. 2
או מתחום השטח המיועד לפיתוח של  השטח המיועד לבינוי

,  לא יחול עליהם1סוכם כי סעיף . מביניהםהגבוה , ישוב כפרי
.היישובים הכפרייםלפיתוחישמשווהם 

לא יותרו  בו צוואר בקבוק שטח שסומן בתכנית זו כ. 3
.מבנים חקלאיים

המסמכים נמצאים בהכנה ויתכנו בהם שינויים בעתיד*

בנייה בקרקע חקלאיתIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מוטת טבע-י תפישה מאזנת "עפ. 3

.ז לב השרון הסמוכה"התקפה במואהתכניתבדומה להוראות *

בנייה בקרקע חקלאיתIשטחים פתוחים 

,  לאורך הנחל, במרחב ביצת הפולג( ללא בינוי)חקלאות פתוחה ❑
,  ובין השמורות הקטנות2במרחב החוף ממערב לכביש 

.  1/א"ותמ21/3/מ"לתמבהתאמה 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מוטת טבע-י תפישה מאזנת "עפ. 3

.ז לב השרון הסמוכה"התקפה במואהתכניתבדומה להוראות *

בנייה בקרקע חקלאיתIשטחים פתוחים 

,  לאורך הנחל, במרחב ביצת הפולג( ללא בינוי)חקלאות פתוחה ❑
,  ובין השמורות הקטנות2במרחב החוף ממערב לכביש 

.  1/א"ותמ21/3/מ"לתמבהתאמה 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מוטת חקלאות-י תפישה מאזנת "עפ. 4

.ז לב השרון הסמוכה"התקפה במואהתכניתבדומה להוראות *

:לחלק את המרחב לארבעה תחומים

, במושבים' בחלקות א, שטחים ביעוד קרקע חקלאית1.
לאפשר  –מתחום השטח המיועד לבינוי ' מ200ובמרחק של 

כולל גידול בעלי חיים ומבני שירות , מבנים חקלאיים לסוגיהם
מפורטות  לתכניותובכפוף 2/ 10/ בהתאם לחש, לגידולים צמחיים

.  הכוללניתבתכניתשעקרונותיהן יקבעו 

משתלות  , בתי רשת, יותרו חממותמרבית השטחים החקלאיים 2.
תכסיתלפי , ועיבודים חקלאיים, (ללא מסחר)חקלאיות 

*.למגרש60%מקסימאלית של 

מסדרונות  בתכניתצוואר בקבוק זו כבתכניתבשטח שסומן 3.
.אקולוגיים במחוז מרכז לא יותרו מבנים חקלאיים

יותרו  , לא יותרו מבנים חקלאיים או חממותלפולגבאזור הסמוך 4.
גבול אזור  . ומתקנים אחרים הפטורים מהיתר, כיסויי רשת עונתיים

.מפורטת למרחב הפולגבתכניתויקבע סכמטיתהמגבלות מסומן 

בנייה בקרקע חקלאיתIשטחים פתוחים 
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

טיילות
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מטרות

אתגרים

.חשיפת המבקרים למרחב1.

ארכיאולוגיה ונופש  , מורשת, טיפוח אתרי טבע2.
.במרחב

.חיבור המרחבים הפתוחים במועצה למכלול אחד3.

שמירה והגנה על הפעילות החקלאית  , עידוד4.
.במרחב

פיתוח תשתית טיילות במרחב1.

תפעול ותחזוקה שוטפים2.

אחריות ואכיפה, ניהול קהל3.

קונפליקטים בין טיילות לפעילות חקלאית 4.

מטרות ואתגריםIטיילות 
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:  בשטח המועצה שלושה  מכלולי נוף❑

, ( 1)מרחב חוף הים 
( 2)מרחב הפולג 

( .3)והליבה החקלאית 

כל מכלול מאחד בתוכו מגוון רב של  ❑
פעילויות ותצורות , בתי גידול, נופים

1.  נוף

2

קיים"מצאי"

נתוני רקע לתכנוןIטיילות 

3



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הקשר אזורי-נתוני רקע לתכנוןIטיילות 

נתניה
214,000

אבן יהודה
14,000

מונדתל 
13,000

הרצליה
94,000

רעננה
73,000

כפר סבא
101,000

:ביקוש לתשתית טיילות במרחב המועצה

למעלה מחצי מיליון תושבים  -אוכלוסייה עירונית בקרבה מידית ❑
מבחינת ביקוש לפעילות פנאי נופש וטיילות ההתייחסות  . כיום

.  לכלל אוכלוסיית גוש דן

.כל פיתוח תשתית תיירותית יביא לעלייה בהיקף המבקרים❑

פיתוח תשתית הטיילות יותאם לרגישות הסביבתית ולשימושי  
.י היקף הביקוש הפוטנציאלי"ולא עפ, הקרקע במרחב
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יצירת מערך טיילות  
אזורי המחבר בין  

המרחבים

1

חשיפה וטיפוח של 
:  אתרים במרחב

מוקדי , מוקדי טבע
אתרים , מים ונחלים

, עתיקות, לשימור
.'וכותצפיות נוף 

2

חיבור יישובי המועצה  
והערים הסובבות למערך  
הטיילות ויצירת היררכית 

.שבילים

3

ריכוז עקרונות התכנון

4

עקרונות תכנון

סכמה והצעה לדיוןIטיילות 
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שבילי טיילות-מערך מוצע 

מערכת הטיילות ממשיכה את תפיסת  
.של המועצה" טבעת הטיילות"

הטבעת מתבססת על דרכים חקלאיות  
, שביל ישראל, שבילים מסומנים, קיימות
מתוכנית  " שדות"וה" הפולג"שביל 

.הטיילות של המועצה

טבעת ראשית המחברת בין מכלולי הנוף  ❑
,  מרחב חוף הים-השונים שבמועצה 

. מרחב הפולג והליבה החקלאית
מהטבעת יוצאים שבילים משניים ❑

.המגיעים למוקדים שונים
מערך שבילי הטיילות משתלב בשטחים ❑

המוגנים ובשטחים החקלאיים  
.המעובדים

טבעת הטיילות מיועדת להולכי רגל ❑
.ורוכבי אופניים

סכמה והצעה לדיוןIטיילות 
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דילמות-טיילות / ממשק חקלאות 

מייצר  , שילוב חקלאות עם פנאי ונופש
:חיכוכים

כלים  , בשל ריסוסיםחשש למטיילים ▪
,  בעלי חיים במרעה, חקלאיים חוצים

.  ועודביטוחייםהיבטים , קולחיןשתיית מי 
, גניבת תוצרת חקלאית:  חשש לחקלאות▪

,  פגיעה בעצי מטע, רמיסת גידולי שדה
הפצת מחלות  , הטרדת חיות במשק

סגירת  /פתיחה, הפצת עשבים, וטרינריות
גניבה  , פתיחת ברזים, שערים במרעה

, השלכת פסולת, ופגיעה בציוד חקלאי
יצירת עומסים  , חיתוך גדרות, שריפות

.                                                                                                                          כפריות ועוד, בדרכים חקלאיות

:האמצעים לצמצום חיכוכים
למבקרים יהיו בשולי השטחים  חניות /המבואות❑

בצמוד לשטחים המבונים של הישובים  , הפתוחים
.ובקצות דרכי רכב סלולות קיימות

יעברו על דרכי  , במרחב החקלאישבילי הטיול ❑
.  עפר ושבילים קיימים ללא פריצת שבילים חדשים

או אמצעי הפרדה  , גידוריבוצע , ככל הנדרש❑
.בין מטיילים לבין שטחי חקלאותאחרים 

בידי גורם שייקבע  מערכת הטיילות תנוהל ❑
תלמידים ובני נוער          , י מתנדבים"ותיתמך ע

.דרך במסגרות פורמליות ובלתי פורמליות
הבוחן את הממשק בין         ייעשה ניטור ❑

.  הטיילות והחקלאות ופועל למניעת נזקים

חקלאות-ממשק טיילותIטיילות 
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השבילים אינם מיועדים לכלי רכב של  ❑
.מבקרים

הנגישות לרכב תוגבל למספר מבואות  ❑
מהם ניתן ,  בשולי השטחים הפתוחים

רכוב , יהיה לצאת לטיול רגלי
.באופניים

סכמה והצעה לדיוןIטיילות 

מבואות-מערך מוצע 

דרכי גישה עם רכב
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טיילות ותיירות במרחב הפתוח Iשטחים פתוחים 

כפריתמבואה מבואה עירונית

"טבעת הנופש"נקודות יציאה וחיבור אל : סוגי מבואות
. המבואות למערכת הטיילות מחזקות את הקשר למרחב העירוני הסובב

-עיבוי המרחב בעצי צל
דרכי גישה עם רכבאזכור הנוף הקדום של השרון. שימוש בעצי אלון תבור
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יוממות וטיילות–מערך מתוכנן 

נתוני רקע לתכנוןIטיילות 

מערכת יוממות משלימה את מערכת הטיילות ויוצרת קשר  
בין המרחב העירוני הסובב לשבילי הטיול

מערכת יוממות שבילי מטרופולין❑
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יוממות וטיילות–מערך מתוכנן 

נתוני רקע לתכנוןIטיילות 

מערכת יוממות משלימה את מערכת הטיילות ויוצרת קשר  
בין המרחב העירוני הסובב לשבילי הטיול

מערכת יוממות שבילי מטרופולין❑

מערכת יוממות שבילים בתכנון המועצה❑
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יוממות וטיילות–מערך מתוכנן 

נתוני רקע לתכנוןIטיילות 

מערכת יוממות משלימה את מערכת הטיילות ויוצרת קשר  
בין המרחב העירוני הסובב לשבילי הטיול

מערכת יוממות שבילי מטרופולין❑

מערכת יוממות שבילים בתכנון המועצה❑

ת ספיר.א
ופולג

מ"אנ
אילנות

מ"אנ
השרון

רעננה
הרצליה

מ"מתח

מרכז מסחרי
שפיים

תעשיה
ותחנת רכבת

מוקדים❑
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סכמה והצעה לדיוןIטיילות 

:שוניםרקעיםמערך שבילי טיילות ויוממות על 

משבצות ישובים❑

שימושי קרקע❑

21/3/מ"תמ❑
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Iטיילות 

התמקדות על מרחב חוף הים–טיילות במרחב הפתוח 
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:מערך הטיילות במרחב חוף הים מתבסס על שלושה מרכיבים עיקריים

המצוק , הים וחוף הים: ערכי הטבע והנוף  -התשתית הערכית . א
רכס הכורכר, החופי

שבילים ומבואות–פיתוח . ב

פיתוח ותחזוקת השטחים , מערך ניהול לשימור–תשתית ניהולית . ג
הפתוחים  

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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רמות שימור  -התשתית הערכית  
שימור גבוה ביותר 

שימור מירבי 

שפייםגעש

וינגייט

ארסוף

שימור גבוה

בנוי

. הכללית של השטח גבוהה מאודערכיותו
, חוף הים והמצוק החופי–של מרחב החוף היחודייםשימור הערכים 

זהשימור מירבי של כלל מרכיבי הנוף במרחב מחייב 
מוצע לשמור את שטחי החקלאות במרחב החוף ללא מבנים חקלאיים או חממות  

מרזבה

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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עקרונות מוצעים לפיתוח טיילות ב מרחב החוף

72

:שימור ערכי טבע ונוף❑
חסימת כניסה רכב לשטחים  ✓

.  בערכיות גבוהה
באזורים בעלי ערכיות טבעית  ✓

פיתוח מוכוון לשמירת  -גבוהה
.טבע והגבלת תנועת קהל

שיקום צמחייה✓
הגבלת זיהום אור ורעש ✓

.והפרעה לחיות הבר

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 

מחובר  , יצירת שביל רצוף❑
למערך שבילי טיילות ויוממות  

אזורי וחיזוק חיבורים לדרום 
(.נתניה)וצפון ( הרצליה)
פיתוח מבואות ומוקדי שהייה❑

שימור אופי  -מינימלי פיתוח ❑
התאמת פיתוח לכושר  , טבעי

. הנשיאה
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עקרונות הפיתוח  –פיתוח מבואות 

73

שישמור וידגיש את הנוף הטבעי הייחודי של ,  הפיתוח המוצע יהיה פיתוח ממוקד בלבד

שבילים מונגשים ככל  , הפיתוח יתמקד בכניסות בלבד ויכלול הסדרת חניה. המקום

.  תצפית לנוף ולצומח ולבעלי החיים הייחודיים למקום, האפשר בצמוד למוקד הכניסה

.מוקד הכניסה יתחבר לשבילים

:דוגמא לפיתוח
. מצפור חוף השרון הנמצא בחלקו הדרומי של גן לאומי חוף השרון

. וספסלי לאורך חלקו העליון של המצוק, מעקות, הפיתוח כולל דק עץ
לא נגיש לבעלי מוגבלויות

שימור

ללא פיתוח 
פיתוח מוקדי

שימור

ללא פיתוח 

סמוך למושב געש. השביל הראשי בכניסה הראשית לגן הלאומי

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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שבילים ומבואות-מערך מוצע

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 

מבואת
געש

כניסה דרומית
לגן לאומי

מבואה דרומית
מבואה 
מרכזית
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תנועת רכב

*ציר הרכס

75

רמת פיתוח השבילים-מערך שבילים ומבואות

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 

מבואת
געש

כניסה דרומית
לגן לאומי

מבואה דרומית
מבואה 
מרכזית

**ציר מרגלות הרכס

ציר מרגלות הרכס עובר כולו  **
.מחוץ לגדר של הגן הלאומי

שבילים בשמורת הטבע וגנים יתבססו  * 
על שבילים קיימים ומסומנים



20207676יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מערך  
השבילים  

בגן הלאומי

:געשמבואת חוף 

.חנית עפר בלבד–הסדרת והגדלת החניה 1.

הסדרת הגישה לחוף הרחצה2.

"  עורף המסחרי"פיתוח הקשר אל ה3.

שילוב המועצה האזורית בטיפול במרחב  4.

מצפור חוף השרון

כפריתמבואה 

מבואון

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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:הפיתוח יכלול

שביל הליכה נגיש לבעלי מוגבלויות

מוקד תצפית נגיש

פינות ישיבה מוצללות

.  גדרות עץ ומתכת, שבילי בטון: חומרי גמר

תצפיתמבואה חנית נכים

שביל נגיש 
'מ100–כ 

כפריתפיתוח מבואה 

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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געש

. הוספת מוקד משני בחלק הצפוני של קיבוץ געש

תצפית, שביל גישה-פיתוח מינורי  -
רכס הכורכר–חיבור לשביל ישראל -

חיזוק הקשר עם אתרים קיימים-מבואת געש

חמי געש

שביל ישראל ושבילים מסומנים אופניים והולכי רגל, תוואי מקשר לרכב חיבור למוקדים

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 

חמי געש
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חניה על בסיס דרך ומשטח קיים-

הסטת שביל ישראל מערבה על בסיס מטרוקה  -

תצפית, שביל גישה-פיתוח מינורי  -

.  שילוב חורשה קיימת כחניון שביל ישראל-

קישור לאפולוניה והרצליה-

מוקד צפוני 

הגלריה הירוקה

תצפית

חורשה קימת
חניון שביל ישראל 

קדםארסוף

ארסוף

הגלריה הירוקההחוף הדרומי

מבואה דרומית

הגלריה
הירוקה

טיילות במרחב חוף היםIטיילות 
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Iטיילות 

הפולגטיילות במרחב 
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מערך מוצע מיקוד על מרחב פולגIטיילות 

(2)הסכר הרומי 

מוקדי ביקור במרחב הפולג  

שמורת פולג1.

(הסכר הרומי)שמורת אודים 2.

שער הפולג-פארק יקום3.

אגמון אודים4.

שמורת תל יצחק  5.

זוריקהתל 6.

ביצת הפולג7.

שמורת תל יצחק דרום8.

(4)אגמון פולג 

(3)שער הפולג 

(8)תל יצחק דרום  (7)ביצת הפולג 
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מערך מוצע מיקוד על מרחב פולגIטיילות 
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מבואות-טיילות ותיירות במרחב הפתוח  Iשטחים פתוחים 

מבואה כפרית

חניון אגם יקום: מבואה כפרית

חניה❑

שביל טיילות❑
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מבואות-טיילות ותיירות במרחב הפתוח  Iשטחים פתוחים 

מבואה כפרית

אגמון פולג: מבואה כפרית

חניה❑

שביל טיילות❑
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מבואות-טיילות ותיירות במרחב הפתוח  Iשטחים פתוחים 

מבואה כפרית

מבואה כפרית

כביש 

אזור נחל פולג וקיבוץ תל יצחק

חניה❑

שביל טיילות❑
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מבואות-טיילות ותיירות במרחב הפתוח  Iשטחים פתוחים 

מבואה כפרית

מבואה כפרית

כביש 

אזור השטחים המוצפים ומבואה כפרית

חניה❑
שביל טיילות❑
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מערך מוצע

הפולגגשר מעל 

מיקוד על מרחב פולגIטיילות 

לאורך ציר נחל פולג קיימים מספר מוקדי 
הן לאורך הגדה הצפונית והן  , ביקור

על מנת להשלים  . לאורך הגדה הדרומית
את מערכת הטיילות המחברת בין כל 

המוקדים נדרש מעבר נוסף שיחבר בין  
.גדות הנחל

מתוך בקשה שהגישה המועצה לקרן  
2019שטחים פתוחים בשנת 
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

מבנים לשימור במרחב הפתוח
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מוקדים לשימור בשטח הפתוח בחוף השרון

בסקר אתרי מורשת שערכה המועצה האזורית בשנת  ❑
.  אתרים לשימור בשטחים הפתוחים20זוהו 2016

לצורך קביעת מדיניות לשימור אתרים בשטחים  ❑
סווגו אחרי מורשת אלו  , הפתוחים בתכנית הכוללנית

,  האיכות האדריכלית והנופית, על פי מידת החשיבות
.האפשרות לשלבם במערכת האזורית

אתרים לשימור שמוצע בהם  
שילוב מרכיבים תיירותיים

אתרים לשימור שמוצע בהם  
שילוב שימושי עזר חקלאיים

:הצעה לדיון-סיווג האתרים ❑

מבנים לשימור  Iטיילות 

2

1

3

3

2

4

1

510

7 8

6
9
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אתרים מוצעים לשימור תוך שילוב לפיתוח תיירותי

2

1

3

"בריכת  חנון"מבנה חקלאי 

3

20

ילת'גמתחם 

1

ילת'גמתחם 

2

בית באר ועמדת שמירה

אתרים לשימור שהם בעלי ערך אדריכלי ונופי ומוצעים לפיתוח 3זוהו 
.מרכיבים תיירותייםתוך שילוב 

מבנים לשימור  Iטיילות 
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ילת'גמתחם 

.גבוהאדרכליהמתחם הוא בעל ערך ❑
המתחם נכלל בתוך מערך הטיילות המוצע ומהווה אחת ❑

.ממבואות הכניסה למרחב הפתוח
לאור זאת ההמלצה היא לשמר את המתחם לפיתוח תיירותי  ❑

עם דגש על שימושים פתוחים לציבור הרחב שיתנו מענה 
.לציבור כנקודת יציאה לשבילי הטיול במרחב

1

מבנים לשימור  Iטיילות 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שהיה חלק מהישוב הערבי שהיה  ילת'גמתחם ידוע כבית 
.כיום המתחם סגור. ארועיםבעבר פעל במקום גן . במקום

מזרח ודרום , מצפון. המתחם הוא חצר מוקפת חומה ומבנים
הדרומי . שני מבניםילת'גממערב למתחם . חומת אבן בנויה

-הוא בן קומה אחת וגג רעפים והמבנה הצפוני הוא דומבינהם
.קומתי

ילת'גמתחם  1

קיבוץ  
יקום

חוות רונית

מבנים לשימור  Iטיילות 

קיבוץ יקום

גבול משבצת  
קיבוץ יקום

שביל בתכנון  
המועצה והמחוז

שביל טיילות מוצע  
תכנית כוללנית
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בית באר ועמדת שמירה

.המבנה הוא בעל ערך היסטורי ותרבותי גבוה❑
לשמורה  , המתחם נמצא בסמיכות למסלול הטיילות המוצע❑

.ולמושב בני ציון
לאור זאת ההמלצה היא לשמר את המתחם לפיתוח תיירותי  ❑

עם דגש על שימושים פתוחים לציבור הרחב שיתנו מענה 
חנות  , בית קפה: לציבור כנקודת עצירה במסלול הטיילות

שרותים, נוחות

2

מבנים לשימור  Iטיילות 
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בית באר ועמדת שמירה

קרקע פרטיתהמבנה נמצא על 
10/10/בייעוד דרך לפי חש

שמורת בני ציון

מבנים לשימור  Iטיילות 

שביל בתכנון  
המועצה והמחוז

שביל טיילות מוצע  
תכנית כוללנית

2
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בריכת חנון 3

1981משנת 7/21/מתוך הוראות תכנית חש

מבנים לשימור  Iטיילות 

קומתי מרשים ובעל נוכחות במרחב ששרד מהכפר  -מבנה דו❑
.הערבי שהיה קיים באזור

קומה ראשונה של המבנה אטומה ובחלקה המערבי קיים מתקן  ❑
.מים פעיל

.המבנה מגודר בהיקף כל החזיתות שלו❑
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בגבול המוניציפאלי של ישוב כפר נטר אך לא נכלל בגבול  , מבנה הבאר נמצא על קרקע מדינה
מותר שטח , 'ד2.5שטח המגרש )ציבוראזורשטח המבנה הוגדר , יחד עם זאת. המשבצת

:7/21/חשוהיווה אחת ממטרות תכנית ( ר"מ300בנוי בפועל שטח , 25%לבניה  

בריכת חנון 3

מ אילנות  "לפי אנ54חלקה 7936המתחם שייך לגוש 
המתחם נמצא ביעוד  

מטרופוליניאזור נופש 
ופארק חקלאי

מבנים לשימור  Iטיילות 
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3

2

4

תחנת הרכבת הישנה

1

מגדל מים

3
4

חקלאי נטוש/מבנה מגורים

2

מבנה באר

1

אתרים לשימור תוך שילוב שימושי עזר לחקלאות

מבנים לשימור  Iטיילות 
אתרים לשימור תוך שילוב  

.שימושי עזר לחקלאות



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

5

מגדל מים  ובאר, מבנה חקלאי

510

7 8

6
9

מבנה בודד נטוש

10

"עלי קאסם"מבנה חקלאי 

78

בית פרדס ובאר

מבנה חקלאי נטוש

9

מבנה עם באר מים

6

מבנים לשימור  Iטיילות 

אתרים לשימור תוך שילוב שימושי עזר לחקלאות
אתרים לשימור תוך שילוב  

.שימושי עזר לחקלאות
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35א  "תמ

וקובעת שהוראות   "מכלול כפרי לשימור"מסמנת אזורים של 
.מפורטות ייקבעו בתכניות מקומיות

נקבע כי אין מניעה לערוך תכנית שימור לאזורים  9.5.4בסעיף 
35א "נוספים שאינם מצוינים בתמ

" מכלול כפרי לשימור"סימוןאיןלמרות שבתחום חוף השרון 
מבנים / ה מסקר השימור כי ישנם אתרים לוע, 35א "לפי תמ

.שיש מקום לשומרם

מדיניות התכנוןIטיילות 
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חשובמקום":הואערכישטחמ"התמהוראותפ"ע
,היסטוריתחשיבותבעלמקוםאויופיאוטבעמבחינת

והמסומן8א"בתמכלולשאינוב"וכיוצארכיאולוגית
."כסימבולבתשריט

בתחוםנמצאוהואכזהאחדמקוםישנוהמועצהבגבול
בגדהיצחקתללקיבוץדרומית,וסביבתופולגנחל

.הנחלשלהמערבית

21/3מ "מדיניות שימור בתמ

".שטח ערכי"מתייחסת לנושא השימור כסימון 

מאגר תל יצחק

כלא השרון

21/3מ"תממוקדים לשימור על רקע 

מדיניות התכנוןIטיילות 

חקלאיתקרקעבייעודנמצאיםהמבניםרוב
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בדברהשימורלנושאמתייחס(5ק"ס,4ק"ס)7.5.2סעיף
בסעיפיםנקבע.קייםהיסטורימבנהשלהרחבהאושימוש

,בניהתוספותכגוןבנושאיםידוןהתכנוןמוסדכיל"הנ
התחשבות,תשתיותלמערכותחיבור,כדיןהמבנהבניית

,קייםלפיתוחרצףעלשמירה,סביבתייםבהיבטים
שלבאופיפגיעהוהיעדרחדשותדרכיםמפריצתהימנעות

.הפתוחהכפריהנוף

21/3מ "מדיניות שימור בתמ

והנחיותהוראותכיקובע"לשימוראתרים"4.4.5סעיף
בהתאםמקומיתמתארבתכניתתיכללנההשימורבנושא

.לחוקהרביעיתלתוספת

שערכההשימוראתריבסקרהנכלליםהאתריםרוב
אזורביעודנמצאיםהשרוןחוףהאזוריתהמועצה

המותרותהתכליות.מ"בתמפתוחכפרינוף/חקלאי
,(קמפינג)חניוניםהם(שימורלנושארלוונטיים)זהביעוד
.ומזנוניםמסעדות,חניות

מדיניות התכנוןIטיילות 
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מסמך מדיניות לשימור אתרי מורשת בשטחים הפתוחים מחוז מרכז

רק אתרים בעלי ערכי מורשת  
.משמעותיים יהיו ראויים לשימור

טיילותמסלוליעםמורשתאתרישילוב
ם ללא פגיעה בעשייה חקלאית ייואופנ

.בשטח

ועקרונותתפיסה

שימור האתרים יבוצע תוך שמירת  
תפקודם של השטחים הפתוחים 

קהילתית  , וערכיותם הסביבתית
.וחברתית

הגדרת מבנה  לעןעשנךמסמה
אתר מורשת בתוספת הרביעית  /לשימור

האתר צריך להיות ברשימת  , לחוק
.  אתרים שאושרו על ידי ועדת שימור

בחוף השרון יש צורך באישור  
". רשימת השימור"

.ת גדולה של אתרים היסטוריים מרוכזיםומכ•
(בהתאם להוראות המסמך)עריכת בחינה משולבת •
ניסוח מדיניות להגנת האתרים הראויים לשימור•
.המבנים נמצאים ברשימת שימור מאושרת על פי חוק•
מ"התמקביעת שימושים לפי הוראות •
סמיכות לדרכים לתשתיות קיימות•
הגדרת אופי הפיתוח והיקפי בניה•

התכניתלקידוםתנאים

תיעשה תוך שמירה על אופי ותפקוד של  בתכניתמתחם /אתר/קביעת הנחיות לשימור של מבנה
.השטחים הפתוחים וזיהוי רגישויות סביבתיות 

.נצפות בין אתר לסביבתו-מתחם צריך להשתלב במרחב הנופי תוך שמירה על עקרון צפיה/הנבמ

אלא אם כן  , מבנה יהיה נגיש ככל האפשר לציבור ולא תותר בו תוספת בניה ככלל/מתחם/אתר
.הוכח כי התוספת היא הכרחית

.ק התכנות כלכלית של האתרדבת

בתכניתלשימורהנחיותקביעת

מדיניות התכנוןIטיילות 
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

ניהול שטחים פתוחים  
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Iשטחים פתוחים 

ניהול שטחים פתוחים

מתכללתתכנון בראייה . 1
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ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

?מדוע נדרש מנגנון ניהול
פוטנציאל הקיים במרחב הפתוח לפעילות פנאי ונופש  הלגשר על הפער בין 1.

.והביקוש הגובר של תושבי המטרופולין מול המצב הקיים
.יצירת שיח בין הגופים השונים על מנת לצמצם קונפליקטים במרחב2.
טבע  –חקלאות -נופש : נופש במרחב הפתוח: לייצר מקסימום פעילות משתלבת3.
.איגום משאבים4.
לייצר הכנסות שינותבו למימון מנגנון ניהול מקצועי ויעיל שיפעל לתחזוקה וניהול  5.

.   המרחב

:  העדר מנגנון ניהול-המצב הקיים 
.ישנם קונפליקטים מתמשכים בין תיירות לחקלאות ושמירת ערכי טבע•
.מתכללתמתבצעות פעולות נקודתיות במרחב ללא ראייה •
,  חקלאות, אתרים, טבע, נופים)קיים קושי לממש את פוטנציאל המרחב הפתוח •

.לפעילות נופש מוסדרת של תושבי המועצה והמטרופולין( חוויות
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ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

:תהליכי תיאום במועצה האזורית תכנון במרחב הפולג

.2014, יוזמה של המועצה, תכנית אב לניקוז בשטחים חקלאיים

,  י משרד החקלאות"הצעה להסדרת שטחים מוצפים מוצעים ע
2019.

י מחלקת קיימות של  "תכנון שבילי טיילות ושבילי אופניים באזור הפולג ע
.המועצה

בוצע-ח אזור מחצבה ישנה ושביל טיילות באזור ותיפ

.2009, יזום ומפגשים של מנהלת נחל פולג
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תקדימים-ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

,  ז עמק המעיינות"מנהלת בה שותפים מוא:   2010-פארק המעיינות הוקם ב 
שימוש בתשתית הניהולית והתפעולית  . ל"קק, רשות הניקוז ירדן דרומי , ג"רט

שטח , שמורת טבע)השטח מוגדר כיעודים שונים (. גן לאומי)של גן השלושה 
1א "תמ. המאושרותתכניותלפי -( פ"שפ, תעלות וגופי מים, חקלאי משולב

.וחלק כיער פארק( נחל הקיבוצים)מגדירה חלק מהפארק כשמורת טבע 

תמונות ומידע מתוך אתר הפארק
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תקדימים-ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

 JNF-ל "יוזמה משותפת של קק–פארק תמנע 

החברה הממשלתית לתיירות והמועצה , ב"ארה
ידי  -ניהול הפארק מבוצע על. אילותהאזורית חבל 

.  אילותהחברה הכלכלית לפיתוח התיירות בחבל "
.שמורת טבע בקעת תמנע–שטח הפארק 

תמונות ומידע מתוך אתר הפארק
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תקדימים-ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

מנהלת נחל שקמה
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תקדימים-ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

ניהול שטחים פתוחים בגולן
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ניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

:שותפים לניהול
המועצה האזורית חוף השרון-הובלה 1.
:הצעה לנציגי נוספים במנהלת2.

הרצליה, ס"כפ, רעננה, נתניה: רשויות עירוניות סובבות•
ס"הגה, החקלאות-משרדים ממשלתיים •
נציגי אגודות חקלאיות: החקלאים•
ל"קק, ג"רט•
רשות הניקוז•
העתיקותרשות •

:מתווים אפשריים
.אגף קיימות-הקמת מנהלת שתפעל לצד ובניהול המועצה האזורית 1.
תאגיד ייעודי לניהול המרחב הפתוח/הקמת גוף2.
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מנגנון לניהול שטחים פתוחיםIשטחים פתוחים 

תפקידי מנהלת שטחים פתוחים

:ליווי וקידום מימוש תפישת התכנית בנושאי פנאי ונופש1.

,  עזרי בטיחות, גידור, שדרוג שבילים קיימים: ניהול והסדרת ביקורי קהל באתרים ובשבילים, תכנון❖
.מתקנים שונים במרחב, שירותים, ספסלים, חניונים, התקנת  מבואות, שילוט

.ניהול הממשק בין ביקורי קהל לבין הפעילות החקלאית במרחב❖

.ניקיון וטיפוח המרחב הפתוח באמצעים שייקבעו, ניהול נושאי תחזוקה❖

:ליווי וקידום מימוש תפישת התכנית בנושא שימור השטחים הפתוחים2.

.ניטור ערכי טבע באזורים מוגדרים❖

חיבור בין בתי הספר וילדי המועצה והערים השכונות אל נושא טבע ושטחים  : קידום חינוך סביבתי 3.
.  כולל הפעלה בשטח הפתוח במגוון פעילויות, הפתוחים

.קידום חוקי עזר עירוניים4.

. גיוס מקורות תקציביים למימון הפעילות בשטח הפתוח5.

.מיתוג ופרסום6.
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נחל אלכסנדר

נחל פולג

נחל ירקון

שיתוף ציבור
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שיתוף הציבור בתכנוןIהליך התכנון 

תאריךמפגשים
7.2.2019הנעת הליך התכנון–1' מפגש פומבי מס

ציבור  שירותי, דיון בסוגיות בנושא תחבורה-2' מפגש פומבי מס
וחקלאות

4.12.2019

-שטחים פתוחים-קבוצת מיקוד 
מפגש פומבי בשיתוף פורום קיימות

26.02.2020

20.05.2020מיקוד בנושא תיירותקבוצת

פעילי ועדת  -קבוצת מיקוד בנושא ניהול שטחים פתוחים
איכות סביבה ומחלקת קיימות

25.05.2020
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I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

המפגש עסק  . תושבים50-במפגש השתתפו כ
במכלול ההיבטים הנוגעים לתכנון שטחים פתוחים  

.  ולממשק בין השימושים השונים הקיימים בשטח

:בין השאלות שעלו לדיון
?האם וכיצד ניתן לעודד את החקלאות במרחב❑
?האם יש חשיבות בשמירה על נוף חקלאי פתוח❑
האם ניתן לשלב בין טיילות בשטחים פתוחים  ❑

?לחקלאות
מהו אופי הפיתוח התיירותי הרצוי בשטחים  ❑

היכן לשמור ללא ? היכן לרכז פיתוח? הפתוחים
?פיתוח

כיצד יש להתמודד עם בעיית השטחים  ❑
?החקלאיים המוצפים סביב נחל פולג

האם כדאי להגדיל את התשתית התיירותית  ❑
?במרחב חוף הים
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.           במסגרת המפגש העלו התושבים גישות שונות לגבי השימוש בשטחים פתוחים
:גישות מרכזיות ביחס למידת השימוש בשטחים הפתוחים ולמיקום מוקדי הפעילות3עלו 

תיירותי של השטחים צריכה  -רמת הפיתוח הכלכלי-המסקנה כללית שעלתה בדיון 
.להיות תואמת ליכולת הבקרה והניהול של השטחים הפתוחים

I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

1
:הגישה השמרנית

מעט אם בכלל

2
:הגישה הזהירה

פ כושר נשיאה"ע

3
:הגישה המעשית

הגדלת הפעילות הכלכלית
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.           במסגרת המפגש העלו התושבים גישות שונות לגבי השימוש בשטחים פתוחים
:גישות מרכזיות ביחס למידת השימוש בשטחים הפתוחים ולמיקום מוקדי הפעילות3עלו 

I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

1
:הגישה השמרנית

מעט אם בכלל

2
:הגישה הזהירה

פ כושר נשיאה"ע

3
:הגישה המעשית

הגדלת הפעילות הכלכלית

לאסור כניסה של מטיילים לתוך הישוב או לשטחים הפתוחים❑

לשמור על הצביון החקלאי ❑

לא לשלב בין תיירות וחקלאות❑

( שאין בו חקלאות)לקיים תיירות רק בשטחים של מרחב חוף הים ❑

.לא להטיל על המועצה לתחזק שבילים❑



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

.           במסגרת המפגש העלו התושבים גישות שונות לגבי השימוש בשטחים פתוחים
:גישות מרכזיות ביחס למידת השימוש בשטחים הפתוחים ולמיקום מוקדי הפעילות3עלו 

I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

1
:הגישה השמרנית

מעט אם בכלל

2
:הגישה הזהירה

פ כושר נשיאה"ע

3
:הגישה המעשית

הגדלת הפעילות הכלכלית

. להקים אטרקציות שמאפשרות שמירה של השטח הפתוח❑

לאפשר כמות מבוקרת של תיירים❑

לקיים פעילויות תיירות רק במבואות ונקודות יציאה לשטחים הפתוחים ובצורה מינימאלית❑

. לעצור כלי רכב בכניסה למבואות והשטחים הפתוחים❑
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.           במסגרת המפגש העלו התושבים גישות שונות לגבי השימוש בשטחים פתוחים
:גישות מרכזיות ביחס למידת השימוש בשטחים הפתוחים ולמיקום מוקדי הפעילות3עלו 

I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

1
:הגישה השמרנית

מעט אם בכלל

2
:הגישה הזהירה

פ כושר נשיאה"ע

3
:הגישה המעשית

הגדלת הפעילות הכלכלית

להשתמש בתיירות ככלי לשימור הסביבה והשטחים הפתוחים❑

לתת הכוונה לתיירים שמגיעים לאזור  ❑

.  על מנת לסייע לשמר את האופי הכפרי של המועצה–להשתמש בתיירות כענף חקלאי ❑

פעילות תיירותית בשולי הישוביםלתעדף❑

לעודד פעילויות ויוזמות עסקיות בשטחים הפתוחים❑



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הגדרת החיץ בין העיר ליישובי המועצה
.  הגבלת פיתוח בשולי העיר והגדרת אופי הפיתוח בקצה העירוני❖

רעננהם"אנהתמודדות עם 
מ"האנלייצר סימביוזה בין תכנית המתאר לתוכנית ❖

היבטים נופיים ואקולוגיים
ג"הרטי "הרחבה של טבעת ירוקה שהוגדרה ע, לשמור על בתי גידול וחיזוקם❖

ניהול השטחים הפתוחים
.ג"הרטהתערבות של , אחריות של המועצה ולא של בודדים❖

.אחריות המדינה-התמודדות עם פיתוח עירוני והגדלת נגר עילי -טיפול בשטחים מוצפים ❖

.מניעת צמיחה של עסקים פרטיים נוספים בשטח הפתוח❖

I26/2/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא השטחים הפתוחים 

:סוגיות נוספות שעלו בדיון
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I20/05/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא תיירות 

יש ביקוש לפעילות משלימה לקבוצות  
,  outdoorחסרות פעילויות. באזור

פעילויות  , טיולים מאורגנים בשמורה
,  שבילי אופנים בשמורה, בשמורה

פעילויות תוכן כמו חוות תבלינים

יש פוטנציאל לתיירות במרחב הפתוח  
ריפוי על ידי : בדגש על גישות הוליסטיות

,  מנטאלי, רגשי, איזון פיזי, כוחות הטבע
.פעילויות בנושא אוכל בריאות

יש מקומות עם פוטנציאל לקמפינג

:בין השאלות שעלו לדיון
?כיצד ניתן לעודד פיתוח עסקי תיירות במועצה❑
?באילו סוג של עסקי תיירות קיים פוטנציאל גבוה❑
?  כיצד ניתן להשלים את החוויה התיירותית במרחב❑



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

I20/05/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא תיירות 

מעוניינים לפתח תיירות חקלאית  
.  שלא קשורה בהכרח להספקת מזון

יש צורך בגוף מפקח על השטחים  
הפתוחים על מנת לצמצם נזק  

, ולצמצם פגיעה בטבע, לחקלאים
טיפול בנושא הניקיון של חוף  

.הים

תיירות טבע וחיות בר

יש צורך בקביעת חוקים  
ולאפשר לאנשים ליהנות  

.מהמקום

פארק יקום יכול להיות מנוצל  
הרבה יותר טוב לתיירות

:בין השאלות שעלו לדיון
?כיצד ניתן לעודד פיתוח עסקי תיירות במועצה❑
?באילו סוג של עסקי תיירות קיים פוטנציאל גבוה❑
?  כיצד ניתן להשלים את החוויה התיירותית במרחב❑



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

I25/05/2020מפגש שיתוף ציבור בנושא ניהול שטחים פתוחים 

המרחב הפתוח  , בראייה אסטרטגית
על מנת לשמור על . מאוים על ידי פיתוח

השטחים הפתוחים כדאי לשלב שימושים  
זה מקור כוח  (. תיירות, חקלאות)שונים 

.  שאי אפשר יהיה לבטל אותו

הקמת גוף העוסק בניהול שטחים  
,  פתוחים הינו דבר חשוב וקריטי

.הנותן אפשרויות מובנות להתפרנס

כדאי לתת דגשים במוקדי  
שיהיו  , התיירות במרחב

.י גורם אחד"מנוהלים ע

אכסון  . חיבור לטבע הינו מקור להצלחה
תיירותי נמצא בסמוך לשטחים פתוחים ויש  

צורך לחזק חיבור בין מוקדי אכסון לבין  
לכן יש צורך  . פעילויות במרחב הפתוח

.במנהלת שתשפר ממשקים בין התחומים

יש ועדה וולונטרית שהנושא חשוב  
חינוך  , ניהול פסולת ומחזור. לליבה

שמירה על שטחים  , לקיימות וסביבה
.  קיים קושי לקדם דברים. פתוחים

לתת שירות לטיילות ולאפשר  
.  לתושבים לעשות עסקים

הערים מסביב חשובות מאד 
.  למהלך כזה

המנהלת צריכה  
לטפל בכל הנושא  

.  של רישוי עסקים



2020133יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

עד כאן



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

Iסדר הדברים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שימושי קרקעIשטחים פתוחים 



2020יוני  Iתכנון השטחים הפתוחים Iתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

2020ינואר -בפולגשטחי הצפה 

ניקוז מי נגר ואקולוגיהIשטחים פתוחים 


