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מוזמני וועדת 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
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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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מבוא

בתחום המועצה מתגוררים  . דונם50,000-המועצה האזורית חוף השרון שוכנת במרכז השרון משתרעת על שטח של כ

שני ישובים קהילתיים וישוב  , קיבוצים5, מושבים6)ישובים 14והיא כוללת  ( 2016ס"למנתוני )תושבים 14,900-כ

שטחים פתוחים שמורים  , שכולל שטחי חקלאות, שטח המועצה הוא ברובו מרחב פתוח(. קדםארסוף-ללא מעמד

.ורצועת חוף והוא מהווה ריאה ירוקה בין גוש דן לבין נתניה

, המועצה האזורית חוף השרון בשיתוף עם מינהל התכנון החלו בקידום תכנית מתאר כוללנית לתחום המועצה האזורית

.  1970שקבלה תוקף בשנת , 2/10/שתחליף את תכנית המתאר המקומית המאושרת חש

תכנית המתאר הכוללנית תתווה את מדיניות התכנון ואת כיווני הפיתוח העתידי ותנחה את התכנון המפורט בכל מרחב  

מערך  , צרכי הפיתוח של הישובים, בינהםהתכנית תגדיר את מערך יעודי הקרקע והקשרים . המועצה ובישובי המועצה

מערך התשתיות  , צרכי הציבור של המועצה, שטחי החקלאות, מערך השטחים הפתוחים, התנועה והכבישים במועצה

.  כל זאת תוך התייחסות למגמות הפיתוח והתחדשות הערים בסביבתה. נושאים סביבתיים ועוד, בישובים

הדוח שלהלן כולל ריכוז של המידע שנאסף בחודשים  . תהליך הכנת התכנית נסמך על לימוד המצב הקיים במועצה

הדוח כולל סקירה מקיפה וניתוח של נתוני המצב הקיים במגוון  . האחרונים והוא מהווה נדבך ראשון בתהליך התכנון

נוף ושטחים  , סביבה, חקלאות, תיירות, כלכלה, שירותי ציבור, חברה ודמוגרפיה, היבטים ונושאים ובכלל זה רקע תכנוני

.  שימור ונושאים נוספים, מים וביוב, תשתיות ניקוז, פתוחים

:הדוח נחלק לשני חלקים

מציג נתונים לגבי המועצה האזורית בכללותה-(להלן)' חלק א•

.  תוך פירוט והתייחסות לכלל ישובי המועצה האזורית, מציג את הנתונים בחתך ישובי-'חלק ב•
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Iתוכן עניינים . 1

6נתונים כלליים1.

12תפקודי-מבנה פיזי2.

15רקע תכנוני3.

47חברה ודמוגרפיה4.

67קהילה ושירותים5.

79כלכלה6.

95חקלאות7.

117סביבה וקיימות8.

239נוף ושטחים פתוחים9.

299תיירות10.

361שימור ומורשת11.

381תנועה ודרכים, תחבורה12.

398ניקוז וניהול נגר עילי13.

407תשתיות מים ביוב  14.

415קניין ובעלויות קרקע 15.

418הליך שיתוף ציבור16.
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נתונים כלליים. 1
מיקום המועצה במרחב-א
רשויות מקומיות גובלות-ב
ישובי המועצה-ג
מוסדות ומוקדים נוספים בשטח המועצה-ד
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השרוןבאזורהחוףבמישורנמצאתהשרוןחוףהאזוריתהמועצה
.המרכזי

ורצועתשמוריםפתוחיםשטחים,חקלאותשטחישכולל,פתוחמרחב
.נתניהלביןדןגושביןירוקהריאהומהווה,חוף

.(2016ס"למנתוני)תושבים14,900הואבמועצההתושביםמספר

עםברצףנמצאלאששטחו,יםגלילקיבוץאתגםכוללהשיפוטתחום
.האזוריתהמועצהשטחישאר

יםגלילבאזורהמובלעתכאשר,דונםאלף50-כהואהמועצהשטח
47,964-ככוללהמועצהשלהמרכזיוהשטחדונם2,058-ככוללת

.דונם

יםגלילשלהמובלעתלמעט,מרכזבמחוזנמצאהמועצהתחוםרוב
.אביבתלמחוזבתחוםהנכללת

:(יםגלילללא)המועצהשלהשיפוטתחוםגבולות

(ממערב)ונתניה(ממזרח)יהודהאבןשלהשיפוטתחומי-בצפון•

.(ממערב)והרצליה(ממזרח)רעננהשלהשיפוטתחומי-בדרום•

הים-במערב•

4'מסדרך-במזרח•

Iנתונים כלליים . 1

במרחבהמועצהמיקום.א
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רשויות מקומיות גובלות. ב
:רשויות עירוניות גובלות

מספר תושבים  הרשות
(2017ס"למ)

שטח תחום השיפוט

214,10029,040נתניה

93,98921,770הרצליה

72,81014,820רעננה

13,7048,250אבן יהודה

12,6057,050מונדתל 

1,8722,710כפר שמריהו

:ז חוף השרון בהשוואה למועצות אזוריות גובלות"מוא

מספר תושביםהרשות
(2016ס"למ)

שטח תחום השיפוט

31,90096,760דרום השרון

23,50056,720לב השרון

14,90047,600חוף השרון

Iנתונים כלליים . 1
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:לפי החלוקה הבאה, ישובים14בתחום המועצה 

סוג 
התיישבות

מספר  שם הישוב
תושבים  

(2017ס"למ)

1,367אודיםמושבים

1,076בית יהושע

1,236כפר נטר

1,188בצרה

1,401בני ציון

1,463רשפון

1,029תל יצחקקיבוצים

733יקום

728געש

1,266שפיים

500גליל ים

ישובים  
קהילתיים

178ארסוף

898חרוצים

ישוב ללא 
מעמד

ארסוף
קדם

*100-כ

:המועצהישובי. ג

תושבים1000עד 

תושבים1000-1300

תושבים1300מעל 

Iנתונים כלליים . 1

נסמך על מידע שהועבר מהישוב* 

קדםארסוף

גליל ים
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:בכל ישובהמוניציפלייםלהלן פירוט תחומי השטח 

תחום שטח שם הישובסוג התיישבות
(דונם)מוניציפלי

2,851אודיםמושבים

2,452בית יהושע

2,213כפר נטר

2,551בצרה

3,061בני ציון

2,999רשפון

2,973תל יצחקקיבוצים

3,301יקום

3,222געש

4,008שפיים

1,476גליל ים

165ארסוףישובים קהילתיים

214חרוצים

-קדםארסוףישוב ללא מעמד

Iנתונים כלליים . 1

:ישובי המועצה. ג
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:המוקדים והאתרים הבאים, בשטחי המועצה נכללים גם המוסדות

על ידי הארגונים  , 1949הוקם בשנת -כפר הנוער נווה הדסה

.  וקיבוץ תל יצחק" ארגון יסודות", "ארגון נשות הדסה"עליית הנוער ו"

.  יב-'הכפר כולל פנימייה ובית ספר לנוער בכיתות ז

1952-שהוקם בשירות בתי הסוהרשלבית סוהר-בית כלא השרון

משטרת הרוכבים אתהמנדטששימשה בתקופתטגארטעל מצודת 

.הבריטית

.בית חולים פסיכיאטרי-בית חולים קריית שלמה

.גן אירועים וחווה חקלאית בשטח פרטי-חוות רונית

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

3

4

5

2

1

1

2

3

4

5

1

3

4

Iנתונים כלליים . 1

5לירון אמדור: צילום
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מבנה פיזי ותפקודי. 2
פרישת הישובים במרחב-א
שימושי קרקע במועצה-ב
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פרישת הישובים במרחב. א

Iתפקודי -מבנה פיזי. 2

ארסוף

שפיים

געש

ארסוף
קדם

יקום

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

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

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

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

רשפון

אודים

כפר 
נטר

בית  
יהושע

תל  
יצחק

חרוצים

בני ציון

בצרה

כביש מהיר

כביש אזורי
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(2014ס"למנתוני )פריסת שימושי קרקע . ב

Iתפקודי -מבנה פיזי. 2

אחוז(דונם)שטח שימוש קרקע

13.10.03%חינוך והשכלה

12.00.03%בריאות ורווחה

67.70.14%שירותים ציבוריים

,  פנאי, תרבות
122.90.26%נופש וספורט

116.50.24%מסחר

351.80.73%תעשייה ותשתיות

8.70.02%תחבורה

2,843.05.93%מגורים

2,315.44.83%מבנים חקלאיים

438.70.91%שטח פתוח ציבורי

4,110.08.57%יער וחורש

פרדסים  , מטעים
10,923.522.77%ועצי זית

12,686.126.45%שדות מעובדים

11,273.623.50%שטח פתוח אחר

2,680.85.59%אחר

47,963.9100.00%כ"סה

1%

5%

6%

1%

9%

23%

26%

23%

6%

:שימושי קרקע מבונים

-שימושי קרקע
:שטחים פתוחים



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

רקע תכנוני. 3
מדיניות תכנון ארצית-א
מדיניות תכנון מחוזית-ב
מדניות תכנון מקומית-ג
מצרף תכניות מפורטות-ד
תכנון ברשויות שכנות-ה
ח"פלמדיניות בנושא -ו
ועדות גיאוגרפיות-ז

התכנית האסטרטגית חוף השרון-ח

:  הערות כלליות לפרק זה
וזאת  , פרק זה מתייחס לתחום השיפוט של המועצה ללא שטח גליל ים•

סקירה לגבי גליל ים מוצגת בנפרד  . בשל מיקומו הגיאוגרפי בנפרד
.של הדוח' כחלק מחלק ב

המתייחסות לנושאים  )סקירת תכניות מתאר ארציות ומחוזיות נושאיות •
תוצג  , ('וכו, בנושא שמורות טבע8א "תמ, בנושא דרכים3א "כמו תמ

. כחלק מהתייחסות רחבה לנושא המדובר, בפרקים הבאים של הדוח
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1/ 35א "תמ
הנבדלים זה מזה  , כוללת סימון של מרקמים שונים1/ 35א "תמ

להלן המרקמים הכלולים בתחום . ברמה ובהיקף השימור והפיתוח
:השרון-המועצה האזורית חוף

.  חלקה המערבי של המועצה מצוי תחת מרקם זה: מרקם חופי•
גבול המרקם בתחומי המועצה הוא מדרום לרשפון ומצפון  

במזרח מגיע גבול המרקם עד למסילת הרכבת וקצת . לאודים
בתוך תחומי . ובמערב המרקם מסתיים בחוף הים, מעבר לה

אודים  , יקום, געש, ארסוף, המרקם נמצאים הישובים שפיים
.  ורשפון

מטרתו של מרקם זה היא לשמר את החופים הפתוחים ואת  
מרקם זה מיועד להישאר פתוח ברובו  . כפרי-העורף החופי

תכנון  . באופן המבטיח את גישת הציבור לחוף ומעבר לאורכו
.לחוף ולעורף החוף, ופיתוח יעשה בזיקה נופית ותפקודית לים

משתרע בחלק המזרחי של המועצה  : מרקם שמור משולב•
בתחום המרקם כלולות מספר  . ומהווה כמחצית משטחה

שמורות טבע קטנות אשר בחלקן פרושות לאורך אזור נחל פולג 
:  במרקם זה נמצאים הישובים. וכן מערבית לבני ציון וחרוצים

. . תל יצחק ובית יהושע, חרוצים, בני ציון, בצרה

חקלאות  , ערכי טבע, מטרתו של מרקם זה היא לאחד ברצף
התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה מצפון לדרום , ונוף

. וחיצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3



201917יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

1/ 35א "תמ

תחום המועצה כולל בשוליו שלושה תאי שטח : מרקם עירוני•
מצפון שטח הכולל את כפר נטר ומדרום  : בתחום המרקם עירוני

.שטחים חקלאיים הצמודים לתחום שיפוט רעננה

המרקם העירוני  .. א מוכוון אל המרקם העירוני"עיקר הפיתוח בתמ
הן בתוך  , מהווה למעשה את אזור החיפוש העיקרי לפיתוח עירוני

.השטחים שכבר בנויים והן בצמידות דופן אליהם

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3



201918יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

1/ 35א "תמ
:מרקמיםבתשריטנוספיםסימונים

:נופימכלול

בעיקר,נופילמכלולכשטחמסומניםהמועצהמשטחיגדוליםחלקים
.פולגנחלובאזורהפתוחיםהשטחיםבליבת

במכלולהכלוליםבשטחיםומבוקרזהירבפיתוחצורךקובעת35/1א"תמ
הוראות.ומורשתחקלאות,נוף,טבעבערכיעתיריםשטחיםשהם,נופי

,נופימכלולבתחוםופיתוחבינויעלמשמעותיותמגבלותכוללותא"התמ
.שיותרווהשימושיםהתכליותהגבלתתוך

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

:נופימכלולמעטפת

מהווהזהסימון."מכלולמעטפת"תחוםשלסימוןכוללת35/1א"תמ
המידעאתוהצורךהענייןלפילשקולמנתעל,תכנוןלמוסדתכנונימידע

.בינויאופיתוחלמנועכדיזהבסימוןאין.בוהכלול

המכלולמעטפתשלהעיקריותהמטרות35/1א"בתמ2מסמךפ"ע
המסורתיהגידולעלבדגשבחקלאותותמיכהעידודהןהמועצהבתחום

,תהוםלמיהחדרהעלשמירה,והצומחהחיעלשמירה,פרדסים-באזור
."חקלאייםמבניםעלבדגשהיסטורייםמבניםושיקום

-2נספח -35א "הוראות תמ
מעטפת המכלול  
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1/ 35א "תמ
:סימונים נוספים בתשריט מרקמים

:רצועת נחל

.  שחוצה את המועצה ממזרח למערב, מסומן בתכנית נחל פולג
תכנית בתחום זה תכלול הוראות בדבר שיקום הנחל ושימור בתי 

עיצוב גדותיו וייצובן ושמירה  , תפקוד הנחל כציר ניקוז, הגידול שבו
.על זכות המעבר של הציבור לאורך ערוץ הנחל

:  מסדרון אקולוגי

,  הוא נועד לקשור בין שטחים טבעיים. מסומן לאורך נחל פולג
א הינו סכמטי "הסימון בתמ. חי וצומח, במטרה לאפשר מעבר מינים

אין בסימון הזה בכדי  . בלבד והוא מסמן רציפות שטחים פתוחים
.למנוע בינוי או פיתוח בשטחים המיועדים לכך

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3
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הנחיות סביבתיות  -1/ 35א "תמ
שלסביבתיותהנחיותתשריטפ"עמגבלותישנםהמועצהבתחום

:א"התמ

המועצהתחוםמרבית:גבוההוסביבתיתנופיתרגישות•
ישבו,גבוההסביבתיתנופיתרגישותבעלכשטחמסומןהאזורית

מבוקרפיתוחתוךוהאווירהמים,הקרקעמשאביעללשמור
מחייבתלפיתוחשטחהמייעדתתכניתהכנת.בסביבתוהמשתלב

.סביבתי-נופינספחהכנת

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

:מיםמשאבישימורשטח•
האזוריתהמועצהשטחכל

משאבילשימורכשטחמסומן
אתישקולתכנוןמוסד.מים

בדברהוראותבקביעתהצורך
נגרמישלוהשהייהחלחול
שעלולהתכניתכןכמו.עיליים
תלווה,תהוםמיזיהוםלגרום
הידרולוגיתדעתבחוות

במיפגיעהלמניעתובהוראות
.תהום

אששטחי,בטחונישטח•
מסומן:סגוריםושטחים

שלהחוףמרצועתבחלק
בתכניותדיון.המועצה
מחייביםאלובשטחים

.הביטחוןמשרדעםהתייעצות
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: 2לוח -ב/ 1/ 35א "תמ
ד "להלן השוואה בין מכסת יח

ד "ומכסת יח2הקבועה בלוח 
קטנות לבין מספר התושבים בישוב  

(:2017שנת ס"למנתוני )בפועל 

מגדיר מכסת  , 2016שעודכן ביוני , 2לוח 
להלן  . בישובים כפרייםד"ליחמקסימום 

לישובים  2הקבועה בלוח ד"יחמכסת 
:במועצה האזורית חוף השרון

לפי למכסה הקבועה  ד"יחהמוערך כיום גבוה ממספר ד"יחמספר , (למעט בית יהושע)במועצה המושביםעיון בנתונים אלו מלמד כי בכל 
ד"יחכך שהמכסה אינו מהווה חסם לתכנון , 2מהמכסה הקבועה בלוח נמוךמוערכות כיום ד"יחמספר , לעומת זאת, בקיבוצים . 2בלוח 

.נוספות בטווח הזמן המיידי

ד"יחא אינה כוללת "המכסה הקבועה בתמ
המדיניות  (. ר"מ55-ששטחן מתחת ל)קטנות 

קטנות מאפשרת הקמת ד"יחהקיימת בנושא 
ד"יחקטנות בקיבוץ וכן הקמת ד"יח100

להלן . בהתאם לתקן נחלות, קטנה בכל נחלה
:הקטנות המותרות בכל ישובד"יחמספר 

הערכת מספר  2מכסת על פי לוח שם הישוב 
תושבים שמאפשרת 

המכסה  
( למשק בית' נ3.2)

ד"יח' מס
קטנות  

מותרות  

הערכת מספר  
ד"ביחתושבים 

קטנות
(  ד"ליח' נ2)

התושבים  ' הערכת מס
המקסימלי על פי  

מכסות 
(ד קטנות"יח+2לוח )

מספר  
התושבים  

בפועל  

35011208316612861,367אודים

000178--ארסוף  

3009608016011201,076בית יהושע

350112010020013201,401בני ציון

3009608016011201,188בצרה

35011201002001320500גליל ים

45014401002001640728געש

000898--חרוצים

40012801002001480733יקום

3009607214411041,236כפר נטר

350112010020013201,463רשפון

500160010020018001,266שפיים

תל יצחק  
(כולל אחוזת פולג)

680217610020023761,029

מדיניות תכנון ארצית. אIרקע תכנוני. 3



201922יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

22א "ותמ8א "תמ

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

:הבאיםהשטחיםאתהמועצהבתחוםמסמנת8א"תמ

.המועצהשלהחוףרצועתעלחל-השרוןחוףמוכרזלאומיגן•

תל,מערביתגעששלולית,געששלולית:מוכרזותטבעשמורות•
.חרוצים-ציוןבניושמורת,יצחקתלשמורת,פולג

:22א"תמי"עפיערותמתחמי5המועצהבתחום

שלהצפונימגבולופולגנחלאפיקלאורך-נחליםבגדותנטיעות•
.ליקוםמצפוןפולגתלועד,ציוןבנימושב

.יצחקלתלממערבחורשה-קייםאדםנטעיער•

כורכרגבעות,יצחקלתלמדרום-לשימורטבעייערמתחמי3•
בחפיפה)ציוןלבניממערבכורכרגבעות,לחרוציםממערב

.(ציוןבנילשמורת

סביבה וקיימות, ראו בפרקים נוף-פירוט נוסף
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13א "תמ

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

ראו פרק סביבה וקיימות-פירוט נוסף

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



201924יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

(בהכנה)42א "תמ23א "ותמ3א "תמ

תכניות מתאר ארציות בנושא תחבורה

דרך אזורית נופית-551' דרך מס•
.לאורך מסילת הברזל, 20המשך דרך •

ראו בפרק תחבורה-פירוט נוסף

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

עם העדפת תחבורה  4דרך •
;ציבורית

מצפון לשפיים דרך  -20המשך דרך •
בלעדית לתחבורה ציבורית לצד  

.מסילת הברזל



201925יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

:ביוב וניקוז, מדיניות תכנון ארצית בנושא מים
:5/ב/34א "תמ:4/ב/34א "תמ:3/ב/34א "תמ

ראו פרק תשתיות ניקוז וניהול נגר עילי ופרק תשתיות מים וביוב-פירוט נוסף
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-לבתי עלמין5/19א "תמ
למחוזות תל אביב ומרכזמטרופולינייםהוספת אתרים 

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3

גורעת אתר מתוכנן בסמוך לחוות  , 2014שאושרה בשנת , התכנית
.רונית ומוסיפה אתר חדש בשטחים הפתוחים ממזרח לשפיים
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למתקני כליאה 4/24א "תמ
(בהכנה)

כלא קיים

נווה הדסה רשות מקומית  
אבן יהודה

התכנית כוללת סימון תא שטח ביעוד מרחב  
ז חוף  "אשקול כליאה בתחום מוא/חיפוש למתקן

בצמידות לכלא  , השרון ורשות מקומית אבן יהודה
.הקיים

להלן הוראות התכנית המייחסות לאתר השרון  
(5.1סעיף )

תכנון ארצי. אIרקע תכנוני. 3
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21/ 3מ"תמ

:כללי

תחום המועצה האזורית •
מוגדר ברובו  3/ 21מ"בתמ

נוף כפרי  /כאזור חקלאי
למעט שטחי פיתוח , פתוח

הקיימים  באזורי הישובים 
גן לאומי , ושטחי שמורות

.ואזור נחל וסביבותיו

מ"בתמהשטחים הפתוחים •
מוגדרים תחת כמה יעודי  

הנבדלים זה מזה  , קרקע
.ברמות השימור והפיתוח

מ"בתממערכת הדרכים •
כוללת דרכים ומחלפים  
. ברמה הארצית ואזורית

מסמנת מספר  מ"התמ
דרכים שאינן קיימות בפועל  

, עד למחלף פולג20כגון דרך 
במקטע בין  551דרך אזורית 

.2לכביש 4כביש 

תכנון מחוזי. בIרקע תכנוני. 3
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21/ 3מ"תמ

כוללות הנחיות להכנת תכניות מתאר  מ"התמהוראות 
להלן עיקר  (. 6.2' ס)מקומיות ברשויות מקומיות כפריות 

:ההנחיות

בנוסף , תכנית מתאר מקומית באזור פיתוח כפרי תייעד קרקע•
גם לתכליות שאינן סותרות את אופיו הנוכחי של , ליעוד החקלאי

.המקום ובתנאי שלא יהפוך לשטח עירוני בנוי

השטח המיועד למגורים ואופי  , בתכנית יקבעו יעדי האוכלוסייה•
תוך מניעת גלישה לשטחים חקלאיים , הבינוי באזור פיתוח כפרי

.ושמירה על האופי הכפרי של הישובים

התנאים והגבלות לפיתוח , התכנית תקבע את יעודי הקרקע•
.בישובים כפריים ובשטחים הפתוחים

לשירותי ציבור ולתעסוקה בראייה   פרוגרמההתכנית תקבע על פי •
.ואזורית כוללתישובית

. פנאי ותיירות, התכנית תייעד אזורים ראויים למטרת נופש•

.לתכנית יוכן נספח תשתיות בראייה אזורית•

תכנון מחוזי. בIרקע תכנוני. 3

מחוזיותתכניותשלושהכנתעלמורהמ"התמ,בנוסף
באזורים,הפתוחיםהשטחיםבנושאהמועצהבתחוםחלקיות
:הבאים

(טרם הוכנה)נחל פולג •

מ "אנ–36/ 21/ 3מ"תמ)אילנות המטרופוליניאזור הנופש •
(2017אושרה בנובמבר , אילנות

-38/ 21/ 3מ"תמ)רעננה –חוף השרון המטרופוליניאזור הנופש •
(2018שאושרה בנובמבר , מ השרון"אנ
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קרקע לפיתוחיעודי-21/ 3מ"תמ

ומוגדר , יעוד זה מסומן בשטחי הישובים: אזור פיתוח כפרי
המצוי במרחב תכנון , בהוראות כשטח באזור בעל אופי כפרי

.   כפרי

:  שטח לבנייני ציבור/מוסד

.בית כלא שרון ובית חולים קריית שלמה, מסומן בנווה הדסה

: אזור תעסוקה משני

בצמידות דופן לתחום המועצה  , מסומן בתחום שיפוט נתניה
תעשייה , שטח המיועד להקמת מבנים למשרדים. ולכפר נטר
תצוגות , תקשורת, מעבדות, מסחר, תעשייה ואחסנה, עתירת ידע

.'וכומגורים , מתקני ספורט ובידור, וירידים

:  אזור תעשיה מלאכה ותעסוקה

מוגדר כשטח המיועד  . מסומן באזור תעשייה בית יהושע וכן ביקום
מלאכה ואחסנה ותעסוקה , להקמת מבנים ומתקנים לתעשייה

מסחר  , חינוך, רווחה, תחבורה: לרבות השירותים הנלווים כגון
.ומשרדים

ליעודים עיקריים בשטחים לפיתוח  מ"התמלהלן פירוט הוראות 
:בתחום המועצה האזורית חוף השרון

תכנון מחוזי. בIרקע תכנוני. 3
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קרקע פתוחיםיעודי-21/ 3מ"תמ

:  נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי

, מוגדר כשטח המיועד לשימוש חקלאי וכן להגנה על נוף כפרי
מתקנים , פנאי ותיירות, מתקני נופש, שימור השטח הפתוח

ומוסדות הקשורים להתיישבות כפרית המשתלבים בשטח 
.  החקלאי

שמורת נוף

פיתוחמפנימוגןנוףכשמורתהמוגדרהשטח8א"תמפ"ע
.חקלאייםומבניםגידוליםבומותריםאך,אינטנסיבי

לגבי היעודים עיקריים  מ"התמלהלן פירוט הוראות 
:לשטחים הפתוחים בתחום המועצה האזורית חוף השרון

קרקע  יעודישמוגדרים תחת כמה , מ"בתמהשטחים הפתוחים 
ברורים בין היישובים העירוניים ולמנוע  חייץאזורי נועדו ליצור 
:מ"בתמלהלן פירוט יעודי הקרקע לשטחים פתוחים . רצף עירוני

שטחים פתוחים בלב המועצה-נוף כפרי פתוח/אזור חקלאי•

2שמורת נוף בשטח ממערב לדרך •

.באזור הפולג-אזור נחל וסביבותיו•

.רצועת חוף הים והמצוק-גן לאומי•

בשטחים חקלאיים מדרום לבצרה -מטרופוליניאזור נופש •
.ובני ציון

תכנון מחוזי. בIרקע תכנוני. 3

אזור נחל וסביבותיו

מוגדר כשטח המיועד למערכות . מסומן במרחב נחל פולג
לנופש , לניקוז ולזרימה של מים, הטבעיות הקשורות בנחל

,  בחיק הטבע ולפעילויות הקשורות בנחל לרווחת הציבור
לעיבוד חקלאי ולהקמת הבניינים והמתקנים הדרושים לשם  

.  כך

בהוראות נקבע כי יש להכין למרחב הפולג תכנית מחוזית  
מערכות  , חלקית בה יקבעו הוראות והנחיות לגבי שיקום הנחל

שימור וטיפוח של  , שיקום ושמירת מערכות טבעיות, הניקוז
נוף וחזות וכן הוראות להמשך השימוש בקרקע , ערכי טבע

.  כקרקע חקלאית ולשימושי ספורט פנאי ונופש למעט אכסון

תעשייה  , מוסד, באזורים אלו תיאסר בנייה למגורים
אלא אם נקבע אחרת בתכנית  , מלאכה תעסוקה ומסחר

.מחוזית

:  מטרופוליניאזור נופש 

מסומן בשטחים שמדרום לבצרה ולבני ציון עד לגבול הפיתוח 
.  העירוני של רעננה

מוגדר כשטח בעל חשיבות על מקומית המיועד בעיקרו  
פנאי וספורט בשטחים פתוחים ולעיבוד חקלאי , לפעילות נופש

.  וכן למטרות משלימות ותואמות של הבינוי הגובל
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גיליון תשתיות-21/ 3מ"תמ

תכנון מחוזי. בIרקע תכנוני. 3

:בתחום המועצה האזורית מסומנים אתרי התשתית הבאים

.בתחנת המעבר הקיימת וממערב ליקום-שני אתרי אשפה•
.אתר איגום והחדרת מי קולחין מצפון לגעש•
.בסמוך לכלא השרון וממזרח לשפיים-שני אתרי טיהור•
בסמוך לתחנת רכבת בית יהושע-ש"תחמ•
קו לאורך מסילת  , קו החוצה את בצרה-מתח עליוןקוישני •

.הברזל החוצה את כפר נטר
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מ השרון"אנ-38/ 21/ 3מ"תמ

בתחום  , 21/ 3מ"בתמשנקבע המטרופולינימפרטת את אזור הנופש , 2018שאושרה בחודש נובמבר , תכנית זו
הפיתוח העירוני המוצע בתכנית מהווה את המשך  . דונם6,800-שטח התכנית הוא כ. שיפוט חוף השרון ורעננה
,  מנסה לשמור על המרקם החקלאי ועל ערכי הטבעמ"באנתכנון השטחים הפתוחים . הפיתוח של העיר רעננה

.תוך דגש על הנגשתו לציבור הרחב

האזוריתהמועצהבתחוםהחקלאייםהשטחים
פארק"ביעודזובתכניתמסומניםהשרוןחוף

:הןזהביעודהמותרותהתכליות."חקלאי
,תשתיתמתקני,פתוחיםשטחים,חקלאות

לפיקניקמתקנים,הליכהשבילי,וחניותדרכים
.לצפרותושטחים

ניתן לאשר תכנית מקומית  , נוסף על תכליות אלו
ובמסגרתה גם את  מ"לאנמבואה הכוללת 

שימושים לשירות באי  , מזנון: השימושים הבאים
תחנת שירות /חנות להשכרה: הפארק כגון

לרוכבי אופניים או לציוד מחנאות ומתקני  
מיקום  . ספורט פתוחים בהיקף מצומצם

המבואה יהיה בצמידות דופן לשטח המיועד  
. ר"מ500לבינוי ובהיקף מצומצם שלא יעלה על 

הוסיפה שטחים לפיתוח כחלק  38/ 21/ 3מ "אנ
של 21/ 3מ"בתממהגמישות המתאפשרת 

7.6.2' ס)כשטחי פיתוח מ"מהאנ15%תוספת 
שטח זה נוסף  ממערב לרעננה וממזרח ((. 5)

לרשפון והוא חופף למשבצות חקלאיות של 
.  רשפון ויקום

מדיניות תכנון מחוזית. בIרקע תכנוני. 3

חוף השרון. א.מ

רעננה
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36/21/3מ"תמ

מ אילנות"אנ

מדיניות תכנון מחוזית. בIרקע תכנוני. 3

מפרטת  , 2017שאושרה בנובמבר , תכנית זו•
,  21/3מ"בתממ אילנות שנקבע "את אנ

המועצות , המצוי בתחומי העיר נתניה
אבן יהודה  , צורן-המקומיות קדימה

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

לגבול הועד המקומי של כפר נטר בתחום  
.השטחים החקלאיים בצפון המושב

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

.אזורי התעסוקה של נתניה וקדימה צורן
בהתייחס לשטחים חקלאיים התכנית  •

מציעה שימור של 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

כפר נטר
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2/10/חש-תכנית מתאר מקומית
אושרה ופורסמה ברשומות  , תכנית המתאר של המועצה האזורית

תכנית זו התוותה במידה רבה את הפיתוח הקיים  . 1970ביולי 
:להלן ניתוח עיקרי התכנית. בתחום המועצה כיום

:יעודים עיקריים בשטחים בנויים

זכויותשימושיםיעוד
בניה

בוהשטח
חלהיעוד

אזור
ישוב

חקלאי
וחקלאי
קיבוצי

בניינים,חקלאייםמבנים,מגוריםבתי
משתלות,תפילהמקומות,ציבוריים
,פרטייםמוסכים,משרדים,וחממות

,פילנטרופייםמוסדות,הבראהבתי
,מטרדמהוויםשאינםמלאכהבתי

,מזנון,לחקלאותהקשוריםמחסנים
,אספקהמקומות,צרכנייה,קפהבית

.חקלאות,ובידורספורט

לפי
תכנית

מפורטת

כלעלחל
שטחי

הישובים
במועצה

למעט
חרוצים

אזור
ישוב

פועלים
חקלאיים

ישובבאזורשהותרהתכליתכל
.חנויותבתוספתחקלאי

לפי
תכנית

מפורטת

חרוצים

שטח
מוסד

המוסדמטרתעםהקשורהתכליתכל
.ואופיו

לפי
תכנית

מפורטת

,הדסהנווה
,סוהרבית
חוליםבית

קריית
שלמה

תכנון מקומי. גIרקע תכנוני. 3
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2/10/חש-תכנית מתאר מקומית
(:המשך)יעודים עיקריים בשטחים בנויים 

השטח בו היעוד חלזכויות בניה  שימושיםיעוד

,  בתי מגורים, בניינים לצרכי נופש ומרגועאזור נופש ומלונאות
בתי  , חניות, מקומות תפילה,מתקני רחצה

נספחים  , בניינים ציבוריים, מלאכה ושירותים
.ובנייני עזר

לפי תכנית 
מפורטת

.חוף הים ומצוק הכורכר הדרומי

בתי חרושת ומלאכה על כל שרותיהם פרט  אזור תעשייה
בתי  , בתי קירור, מאפיות, לתעשייה מזיקה

.דיור לשומר, מסעדה, מזנון, אחסנה,אריזה

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

בניה מותר
הקשורה לעיבוד  

חקלאי בלבד

למעט שטחי יעודים, כל תחום המועצה
אחרים

מיוחד  אזור חקלאי
וחלוקה חדשה

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

.ציבור ושירותים לפי צרכי האזור

ר עיקרי  "מ220
ר שירות"מ50+ 

קדם והשטח החקלאי מדרוםארסוףאזור 

כל שימוש המתאים לאופי של פארק ומבנים  שטח פארק
הקשורים ומתאימים לשימוש זה ולפי חוק  

.גנים לאומיים

בניה אסורה פרט 
לבניה הקשורה  

בתכלית בהסכמת
הועדה המחוזית

לארסוףשטח הגן הלאומי מצפון 

תכנון מקומי. גIרקע תכנוני. 3
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*קומפילציה של תכניות מפורטות מאושרות

תכנון מפורט. דIרקע תכנוני. 3

סקירת התכניות המפורטות בישובים מובאת  * 
ח מצב קיים "של דו' בחלק ב
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(הוחלט להפקיד)2035/נת-408-0242412-תכנית מתאר נתניה 

מקטע דרומי-2גיליון -תשריט מוצע

אזורים גובלים בחוף השרון-הגדלה

תכנון ברשויות שכנות. הIרקע תכנוני. 3
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(בשלב דיונים בהתנגדויות)2530/הר-504-0336685-הרצליהתכנית מתאר 

(מופקד)תשריט מצב מוצע -2530/הר

הגדלה שטחים גובלים בחוף השרון

תכנון ברשויות שכנות. הIרקע תכנוני. 3

קדםארסוף
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ח"פל-7/ 3מ"תמ

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

כמו כן התכנית כוללת הנחיות ומגבלות שונות . ח"לפללתכניות מקומיות 
.בהיבטים תכנוניים ובהיבטי איכות הסביבהח"הפללשימושי 

: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

המפרטת  , 15/ 10/אשרה המועצה האזורית את תכנית חש, תכנית זומכח
.ראו פירוט בהמשך-במועצהח"הפלאת שימושי 

ח"פלמדיניות תכנון בנושא . וIרקע תכנוני. 3
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ח"פל–15/10/תכנית חש

היא הסדרת  2003שאושרה בשנת , מטרתה העיקרית של תכנית זו
תוך , בנחלת מושב' פעילות יצרנית נוספת לפעילות החקלאית בחלקה א

.  שמירת האופי הכפרי ומתן אפשרות להמשך פעילות חקלאית

כל הזכויות לפי  )את השימושים הבאים ' התכנית מתירה בחלקה א
(:תכניות תקפות

(ד דיור בשני מבנים"יח3)מגורים לפי תכניות תקפות •

(.'רפת וכו, דיר, אורווה, כגון חממות)מבנים לשימוש חקלאי •

סככת מיון ואריזה , מחסן חקלאי, כגון מתבן)מבני שירות למשק חקלאי •
(.'וכו

.שירותי משרד שונים לבעלי מקצועות חופשיים•

.מלאכה ותעשייה זעירה, שירותי אחסנה•

ובהיקפה ישירות לעיסוקו של באופיהתעשייה חקלאית זעירה הקשורה •
.החקלאי

.פעוטון ומועדון יום לקשיש•

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

.בנחלהח"פללשימושי ר "מ500של התכנית מקצה זכויות בהיקף 

אישורים  , מבחינת תשתיותח"לפלהתכנית כוללת הנחיות והגבלות 
.'וכוהנחיות בינוי ופיתוח , איכות סביבה, תנועה וחניה, נדרשים

ח"פלמדיניות תכנון בנושא . וIרקע תכנוני. 3
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(גליל ים)השרון_רמת/ 18/ גבול שיפוט שש/ בקשה לשינוי מרחב תכנון

ועדה גיאוגרפית לשינוי גבולות. זIרקע תכנוני. 3

:להלן עיקר הדברים שעלו בדיון

עמדת 
רמת  

השרון

מדובר בשטח מובלעת  שרמת  
.  השרון עוטפת מכל הכיוונים

השטח נכלל במרחב תכנון רמת  
הבקשה נועדה ליצור  -השרון

חפיפה בין תחום התכנון לתחום  
השיפוט

עמדת 
ז  "מוא
חוף  

השרון

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

.  השטחים החקלאיים
סומנו שטחים  1068/ל"בתמ

על השטח המעובד . חקלאיים
.  להישאר בתחום חוף השרון

עמדת 
לשכת  
התכנון

בחינת שינוי הגבולות צריכה  
להיעשות על חלוקת כל שטחי חוף 

.להרצליההשרון בין רמת השרון 

רמת השרון הגישה בקשה לשינוי גבולות 
סביב  , דונם2000-המתייחסת  לשטח של כ

הבקשה נדונה בוועדה  . קיבוץ גליל ים
.  11.12.2018הגיאוגרפית בתאריך 

.  טרם התקבלה הכרעת הוועדה בנושא
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יהודה-אבן / 14/ גבול שיפוט שש/ בקשה לשינוי מרחב תכנון

ועדה גיאוגרפית לשינוי גבולות. זIרקע תכנוני. 3

:להלן עיקר הדברים שעלו בדיון

עמדת אבן  
יהודה

השטח המבוקש הוא מובלעת של חוף השרון •
בתחום שיפוט אבן יהודה

נדרש ליצירת רצף טריטוריאלי לישוב ומרקם •
.תכנוני אחיד

ז  "עמדת מוא
חוף השרון  

וקיבוץ תל יצחק

,  מ"בתמהשטח מוגדר כחקלאי נוף כפרי פתוח •
מ"בתמהיעוד הקרקע . דהיינו לא לפיתוח עירוני

.ובתכנית המפורטת אינו מאפשר פיתוח עירוני
מתנגדת להעביר שטחים חקלאיים המועצה•

.לרשות עירונית

עמדת לשכת 
התכנון

לשכת התכנון לא מוצאת הצדק להמליץ על 
העברת השטח בנדון לידי המועצה המקומית אבן 

.יהודה

לגבי . אבן יהודה הגישה בקשה לשינוי גבולות המתייחסת למספר רשויות מקומיות שכנות
7794דונם בגוש 230-המעוצה האזורית חוף השרון הבקשה היא לספח לתחומה שטח של כ

. ביעוד חקלאי36-ו, 30, 28, 26חלקות 
ולפיהן אין להעביר את השטח מתחום  2018המלצות הועדה פורסמו בחודש אוגוסט 

.  חוף השרון לתחום אבן יהודה

תל יצחק

בית יהושע

כפר נטר
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2012אוקטובר -חוף השרון-ועדת חקירה לגבולות ולחלוקת הכנסות נתניה

ועדה גיאוגרפית לשינוי גבולות. זIרקע תכנוני. 3

המלצת הועדהתחום שיפוט חוף שרון כיום

המלצת הועדה

מתחם גרנד נטר

:מתוך המלצות הועדה

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 בקשתה של נתניה לשטחים מהמועצה האזורית חוף  
הכוללים את החלק הדרומי של אזור ( דונם2259בהיקף של )השרון 
בית יהושע  , שטחים נוספים באזור כפר נטר, המטרופוליניהנופש 
הועדה  .ושטח מדרום למכון וינגייט( לא כולל היישובים)ואודים 

:המליצה על העברת המתחמים הבאים לתחום שיפוט נתניה
המשלימים את אזור התעסוקה המתוכנן  C2-וC1מתחמים •

.להיות משותף בין נתניה ללב השרון
27-כ)הכולל בחלקו הצפוני מתחם תעסוקה קיים  C3מתחם •

ובחלקו הדרומי שטח שיועד בתוכנית  –" נטרגרנד"ה–( דונם
.  האב של המועצה האזורית חוף השרון לתעסוקה
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.  המועצה האזורית השלימה את תהליך הכנתה של תכנית אסטרטגית2016-ב

הרצויה של המועצה ושל " תמונות עתיד"התכנית האסטרטגית גיבשה הצעה ל

איכות סביבה  , תחבורה, תכנון פיזי, כלכלה, יישוביה בתחומים השונים ובהם חברה

.'וכו

תהליך הכנת התכנית ארך למעלה משנתיים והוא נעשה תוך הליך רחב לשיתוף  

, התכנית גובשה על בסיס ניתוח המצב הקיים. ציבור ובעלי עניין בהכנת התכנית

לימוד גישות ומקרי בוחן הידע המקצועי של יועצי התכנית ובסדנאות שיתוף בעלי  

.  עניין בתחומי התכנית השונים

שכללה מגוון רחב של משרדי ממשלה  , התכנית לוותה על ידי ועדת היגוי רחבה

.שאשרה את התכנית, וגופים נוספים

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

כמו כן גובשו גם תבחינים שיסייעו למועצה בעתיד לוודא שפעילותה . הנובעים ממנו

.תואמת את החזון ואת המטרות שנוסחו

תהליך הכנת התכנית האסטרטגית 'דוח שלב א ודוח שלב ב: סיכום תוצרי התכנית

תכנית אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון  . חIרקע תכנוני. 3
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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

שימור ושדרוג השטחים הפתוחים והנגשתם  מבנה פיזי
לציבור  

שמירת על הצביון והמורשת הבנויה של יישובי  
המועצה

יצירת מערכת תחבורה מקיימת  

שיפור איכות הסביבה והגנת האקלים 

השוויוניות והשקיפות  , היעילות, שיפור הנגישותממשל 
של שירותי המועצה  

נושאי ההתייחסות העיקריים שעלו בתכנית האסטרטגית  

:  והמטרות שנוסחו בתכנית

בהמשך  . המצביעים על כיווני הפעולה המוצעים כדי לממש את המטרות, לכל מטרה הוגדרו קווי מדיניות, בהמשך התהליך

אמצעי המימוש האלה אמורים להיות  . 'וכוסטטוטוריים , כלכליים, ארגוניים, מנהליים: בתחומים שונים-הוגדרו אמצעי מימוש

כחלק מאימוץ העיקרון של שיתוף . תוך שמירה על מינון נכון בין האמצעים השונים, מוטמעים בתכניות העבודה של המועצה

גם האמצעים המוצעים בתכנית זו מכוונים ליצירת שיתופי פעולה ויצירת שותפויות בין גורמים שונים  , בעלי עניין ובניית הסכמות

.במרחב

ניסוח חזון המועצה במסגרת התכנית האסטרטגית

תכנית אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון  . חIרקע תכנוני. 3
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חברה ודמוגרפיה. 4
מגמות גידול אוכלוסיה-א
מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה-ב
תחזיות אוכלוסיה-ג
כלכלי-מגמות בתחום חברתי-ד
מאפייני דיור-ה
סיכום-ו
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גודל וגידול אוכלוסייה  

48

2006-2016חוף השרון . א.גודל אוכלוסייה ביישובי מ

.  2017עד 2006יש הבדל בגידול האוכלוסייה בין יישובים שונים בשנים שבין •

ובארסוףיקום , שפיים, תל יצחק, געש, גליל ים: בקיבוצים, אודים, כפר נטר: במושביםיש גידול מעל הממוצע •

122כשביישובים שגדלו מאד זה הגיע עד –נפש בכל שנה בממוצע 384-בסך הכל גדלה אוכלוסיית היישובים בכ•

2008-עיקר הגידול ביישובים התקיים בחלק הראשון של העשור כאשר השיא היה ב•

2005-2016חוף השרון . א.גודל אוכלוסייה במ

מגמות בגידול האוכלוסייה. אIדמוגרפיה. 4

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

ס"למ, 2006-2017, קובצי היישובים: מקור

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

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
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אוכלוסיית היישובים מול אוכלוסיית המועצה  

49

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

לבין אוכלוסיית המועצה  ( קובצי היישובים: מקור)נפש 13,000-בכ2017-יש פער בין סך כל אוכלוסיית המועצה המסתכמת ב•
(.קובצי הרשויות המקומיות: מקור)15,200העומדת על 

.2017בשנת 2,137עלה וצמח במשך השנים ועומד על 500-עמד על כ2003-הפער שהיה ב•

או בבנים הבוגרים שאינם עדיין חברים או תושבים   , פער זה יכול להיות מוסבר בבתי אב של שוכרים שאינם נספרים ביישובים•
. המתגוררים במוסדות לקשישים

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

לפי גיל2016-מספר נפשות במועצה מול היישובים ב

מגמות בגידול האוכלוסייה. אIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2003-2017קבצי הרשויות , 2003-2017, קובצי היישובים: מקור ס "למ, 2017קובץ הרשויות , 2017מקורות גידול היישובים : מקור
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הגירה  –מקורות הגידול 

50

מאזן ההגירה בתחילת העשור  •
תרם הרבה יותר לגידול  

דעך באמצע העשור  , האוכלוסייה
והחל להיות גורם משמעותי שוב  

2016-החל מ

)%(2006-2016מאפייני הגירה במועצה האזורית חוף השרון בין 

ממוצע   סה"כ  2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 הגורם
              נכנסים
  701   7,006  674 568 541 626 607  568  672 662 725 697 666סה"כ  
  336   3,359  317 257 262 303 299 273 320 331 333 335 329 גברים
  365   3,647  357 311 279 323 308 295 352 331 392 362 337 נשים
0-14 195 187 203 145 171 160 169 190 146 158 206  1,930   193  

15-29 96 98 98 124 113 76 93 86 66 85 109  1,044   104  
30-64 293 317 342 352 348 288 308 312 295 284 331  3,470   347  

65+ 82 95 82 41 40 44 37 38 34 41 28  562   56  
             יוצאים 
  563   5,632  529 510 462 685 597  579  519 465 460 439 387 סה"כ 
  280   2,800  268 251 234 346 294 284 260 233 236 215 179 גברים
  283   2,832  261 259 228 339 303 295 259 232 224 224 208 נשים
0-14 120 138 146 135 161 172 185 240 120 142 168  1,727   173  

15-29 88 93 77 99 77 114 97 99 80 98 72  994   99  
30-64 176 196 230 219 271 279 293 329 238 250 279  2,760   276  

65+ 3 12 7 12 10 14 22 17 24 20 10  151   15  
             מאזן 
  137   1,374  145 58 79 59- 10 11- 153 197 265 258 279 סה"כ
  56   559  49 6 28 43- 5 11- 60 98 97 120 150 גברים
  82   815  96 52 51 16- 5 0 93 99 168 138 129 נשים
0-14 75 49 57 10 10 -12 -16 -50 26 16 38  203   20  

15-29 8 5 21 25 36 -38 -4 -13 -14 -13 37  50   5  
30-64 117 121 112 133 77 9 15 -17 57 34 52  710   71  

65+ 79 83 75 29 30 30 15 21 10 21 18  411   41  

 

הפסיק להיות גורם מכריע במקורות , יוצאים5600-נפש נכנסים מול כ7000-למרות שיוצר תחלופה של כ, מאזן ההגירה •
.  הגידול של אוכלוסיית המועצה

.  נפשות בשנה בממוצע137-מאזן ההגירה של העשור האחרון מוסיף כ•

מגמות בגידול האוכלוסייה. אIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2006-2016, קובצי היישובים: מקור
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הגירה וריבוי טבעי  –מקורות הגידול 
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1999-2016חוף השרון . א.מרכיבי הריבוי הטבעי במ

מספר הילודים נמצא בתהליך של גידול והתייצבות •
,  2016לקראת 

מספר הנפטרים במגמת עליה  •

מאזן ההגירה אינו עקבי ויש תקופות שהוא עולה לעומת •
תקופות של שפל בו הוא הופך שלילי

אם בעשור הקודם היוותה ההגירה תוספת משמעותית  •
בעשור זה מתחילה לתת את  , מבחינת גידול האוכלוסייה

ביטויה יותר התמותה  
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1999-2016חוף השרון . א.מאזן ההגירה במ

מגמות בגידול האוכלוסייה. אIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 1999-2016קבצי הרשויות : מקור

ס "למ, 1999-2016קבצי הרשויות : מקור



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מאפייני גיל  

52

2006-2016חוף השרון . א.שיעורי גילאים במ

-2006שביןבעשורירידהשלבתהליך44עד0-מהצעיריםהגילאיםשיעורי•
2016.

.30-44הצעירותהמשפחותהורילגילבמקביל20-29גילאיבשיעורהןירידהיש•

שלוהגירההאחרוןבעשורקליטהתוצאותשלתמונהמציגהגילאיםמערך•
שלמבוגרתאוכלוסייהוכניסת(להלן'ר)5-9גילאיובעיקריותרגדוליםילדים

.(פולגאחוזתכמולמוסדותהנראהככל)ומעלה65

שלההשפעהניכויאחריגםבמגמותמשתנהאינההגילאיםבשיעוריהשינוי•
(בלבד64גילעדשיעוריםבדיקתפ"ע)במוסדותקשישיםשהיית

בעיקריורדשיעורם(גרף'ר)הזמןכלגדל0-17הילדיםשלהנומינליהמספר•
שנולדיםבילודיםעלייההמשקפים0-9בגילאיופחות10-17בגילאי

.המועצהליישובישהיגרולמשפחות

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

2006-2016חוף השרון . א.נומינלי במ0-17גילאי 

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2006-2016קבצי הרשויות : מקור

ס "למ, 2006-2016קבצי הרשויות : מקור
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ביחס למועצות אזוריות בישראל–מאפייני גיל 
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2016-חוף השרון ביחס למועצות אזוריות בישראל ב. א.שיעורי גיל במ

.בישראלהאזוריותהמועצותלכללביחסבנחיתותנמצאים0-29הצעיריםהגילשיעורי•

30-64הבינייםגילאיבקרבגבוהשיעורישבמועצה•

לצדבמוסדותגדליםהשתתפותשיעוריעלהמצביעדבר–ומעלה75-ו65מגילקשישיםשלגבוהיםשיעוריםיש,בנוסף•
.היישוביםהזדקנות

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2016קובץ הרשויות : מקור
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ביישובים–מאפייני גיל 
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2016-חוף השרון ב. א.שיעורים ומדדים יחסיים ביחס למועצה של גיל ביישובי מ

קבוצות 3-היישובים מתחלקים ל
:מבחינת מאפייני גיל

יישובים עם שיעור גבוה של  •
כפר , גליל ים–0-14ילדים 

רשפון, בית יהושע, יקום, נטר
.ושפיים

ישובים עם שיעור גבוה של  •
,  בני ציון: 20-34גילאי ביניים 

אודים  , גליל ים, געש, חרוצים
.וארסוף

יישובים עם ריכוז גדול של  •
,  יקום: ומעלה60קשישים 

בני ציון, גליל ים, געש, חרוצים

נתונים חריגים בתל  2קיימים •
ריכוז של –יצחק נווה הדסה 

קשישים גבוה לצד ריכוז ילדי  
.פנימייה 

קדם ארסוףכמו כן תושבי •

מועצהתל יצחקשפייםרשפוןכפר נטריקוםחרוציםגעשגליל יםבצרהבני ציוןבית יהושעארסוףאודיםשם יישוב

0-49.3%9.0%9.9%8.6%8.4%11.8%7.6%8.0%10.8%11.2%9.0%9.3%4.4%8.9%

5-98.4%9.6%11.2%9.3%10.8%10.0%8.9%10.4%8.6%11.5%10.9%9.9%3.8%9.5%

10-147.6%11.2%11.4%9.6%9.8%5.8%4.3%8.1%6.7%9.4%9.1%9.0%7.8%8.6%

15-198.1%8.4%8.5%9.6%8.9%3.4%5.9%5.9%5.2%6.5%7.7%7.0%19.5%8.4%

20-245.7%6.7%4.0%6.7%5.4%4.2%5.5%6.2%4.2%3.7%4.9%4.9%1.2%4.8%

25-295.1%2.2%2.4%3.5%2.9%6.6%6.7%4.7%4.8%3.2%3.7%5.3%2.1%4.0%

30-346.9%3.9%4.5%3.9%3.6%10.2%8.1%4.9%9.4%7.7%5.5%6.5%2.0%5.7%

35-397.3%3.9%8.3%7.1%7.3%11.4%8.0%6.0%8.6%9.2%7.9%7.3%2.8%7.4%

40-447.6%10.1%9.4%7.3%8.2%5.8%7.7%8.9%6.5%10.1%9.5%8.1%3.3%7.9%

45-498.4%9.0%9.5%6.6%10.3%5.0%3.4%7.3%9.0%8.3%7.7%8.5%3.3%7.5%

50-545.8%6.7%4.4%7.1%6.0%3.0%4.9%6.2%2.3%3.6%5.5%4.8%2.2%4.9%

55-595.6%7.3%3.1%5.5%3.6%3.2%5.2%5.1%3.8%2.2%3.8%3.2%1.1%3.9%

60-643.1%4.5%3.6%4.4%4.0%4.6%5.5%5.5%5.9%2.7%3.6%3.7%1.7%3.9%

65+11.1%7.3%9.9%10.6%10.7%14.8%18.1%12.7%14.2%10.9%11.3%12.3%44.5%14.4%

100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%סה''כ

תל יצחקשפייםרשפוןכפר נטריקוםחרוציםגעשגליל יםבצרהבני ציוןבית יהושעארסוףאודיםשם יישוב

0-41.04   1.01   1.10     0.97   0.94   1.32   0.84    0.90    1.21    1.25    1.01    1.04    0.49    

5-90.88   1.00   1.18     0.97   1.13   1.05   0.94    1.08    0.90    1.20    1.14    1.03    0.40    

10-140.89   1.31   1.33     1.11   1.14   0.68   0.50    0.95    0.78    1.09    1.06    1.05    0.91    

15-190.97   1.01   1.01     1.15   1.07   0.41   0.71    0.71    0.62    0.77    0.92    0.84    2.34    

20-241.18   1.40   0.83     1.39   1.12   0.87   1.14    1.29    0.88    0.77    1.01    1.02    0.24    

25-291.27   0.56   0.60     0.87   0.73   1.64   1.67    1.16    1.19    0.80    0.92    1.31    0.53    

30-341.20   0.69   0.78     0.69   0.63   1.78   1.42    0.86    1.64    1.34    0.95    1.13    0.36    

35-390.99   0.53   1.12     0.96   0.99   1.54   1.08    0.81    1.16    1.25    1.06    0.99    0.38    

40-440.96   1.28   1.18     0.92   1.03   0.73   0.97    1.12    0.83    1.28    1.20    1.03    0.42    

45-491.11   1.19   1.26     0.88   1.36   0.66   0.45    0.97    1.19    1.10    1.01    1.12    0.44    

50-541.18   1.37   0.89     1.44   1.22   0.61   1.01    1.27    0.47    0.73    1.13    0.98    0.46    

55-591.46   1.89   0.79     1.42   0.94   0.83   1.35    1.33    0.99    0.57    0.99    0.82    0.28    

60-640.80   1.16   0.94     1.15   1.03   1.19   1.42    1.41    1.52    0.69    0.94    0.96    0.45    

65+0.77   0.51   0.69     0.74   0.74   1.03   1.26    0.88    0.98    0.76    0.78    0.85    3.08    

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

ס"למ, 2016קבצי מקורות גידול היישובים : מקור
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משפחות

55

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה

2006-2016חוף השרון . א.ילדים ומשפחות מקבלי קצבאות בגין ילדים מ

יש משקי בית -5.2%נתון נמוך מקצב גידול האוכלוסייה העומד על -שנתי3.7%בקצב של –יש עלייה במספר המשפחות •
.שאינם משפחות ששיעורם במועצה אף הוא גדל

.  ילדים במשפחה3-4יש עלייה משמעותית של משפחות גדולות של •

.  ילדים במשפחה2.2-לכ1.95-מספר הילדים למשפחה במגמת עלייה מ•

כך שנתון גידול במספר הילדים מסביר את קצב הגידול של  –קצב עליית מספר הילדים דומה לקצב גידול האוכלוסייה •
האוכלוסייה

תוספת20062016מקבלי קצבאות בגין ילדים

תוספת 

שנתית 

ממוצעת

גידול 

שנתי 

ממוצע

משפחות

3.7%       41     1,1331,547414סה"כ משפחות

2.0%       17     826994168עם 1-2 ילדים במשפחה

8.2%       25     299545246עם 3-4 ילדים במשפחה

0.0%      -      -88עם 5 ילדים ויותר במשפחה

ילדים

5.2%     116  2,2133,3681,155סה"כ ילדים

3.0%       37     1,2311,601370עם 1-2 ילדים במשפחה

8.3%       78     9421,722780עם 3-4 ילדים במשפחה

1.3%         1         40455עם 5 ילדים ויותר במשפחה

1.1%         0         1.952.180ילדים

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2006-2016קבצי הרשויות : מקור



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

גודל משקי בית ממוצע 

56

2016-חוף השרון ב. א.ביישובי מ2008אומדן לגודל משק בית ממוצע בהתאמה למפקד 

תוצאות מפקד  : כדי לבחון את גודל משק הבית הממוצע בחוף השרון וליצור אמדן מקורב עד כמה שניתן הושוו הנתונים הבאים•
.2018ונתוני ארנונה , (שנת עריכת התכנית האסטרטגית)2013-התאמת תוצאות המפקד ל, 2008האוכלוסין 

משקי בית 4,180-מול כ4,250פ אומדן זה מספר יחידות הדיור הרלבנטיות הם סביב "ע•

. 3.1גודל משק בית ממוצע הוא לפי ממצאים אלה סביב •

.  3.5אנו מגיעים לגודל משק בית ממוצע של ( נפש15,000-כ)אם מתייחסים למספר הגבוה יותר של אוכלוסיית המועצה כולה •

יישוב

מספר 

נפשות 

2008

גודל משק 

בית ממוצע 

מפקד 2008

אומדן 

מספר 

משקי בית 

2008

תוספת 

היתרי בנייה 

2008-2018

מספר 

נפשות 2017

אומדן מספר 

משקי בית 

2018

גודל משק 

בית ממוצע 

2018

יחידות 

דיור לפי 

ארנונה 

2018

מספר 

נפשות 

ליח"ד

     3.63         377          3773.63 1,367         8812.535225אודים

     3.24         332          3133.44 1,076         8633.127835בית יהושע

     3.15         445          4103.42 1,401         1,0652.739416בני ציון

     3.37         353          3643.26 1,188         9642.933232בצרה

     2.16         231          1742.87 500            3382.215420גליל ים

     2.16         337          2383.06 728            5262.918454געש

     3.41         263          3492.57 898            7052.9243106חרוצים

     2.18         336          2802.62 733            5802.226416יקום

     3.81         324          3703.34 1,236         8862.831654כפר נטר

     2.44         599          4892.99 1,463         1,0612.346128רשפון

     2.71         467          6192.05 1,266         1,0391.954772שפיים

     5.98         172          1935.33 1,029         1,0336.516033תל יצחק

     3.03      4,246          3.09         4,176       12,885           491     2.53,685     9,941סה"כ

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

, של המועצה2018קובץ ארנונה , ס"למ, היתרי בנייה כלים, 2017קובץ היישובים , 2008מפקד אוכלוסין : מקור
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מספר תלמידים

57

2006-2016חוף השרון . א.תלמידים במ, כיתות, בתי ספר

.אוכלוסיית התלמידים במועצה גדל בקצב נמוך מזה של גידול האוכלוסייה•

יש ירידה  –קצב גידול של מספר התלמידים בתיכונים גבוה מזה של התלמידים ביסודי ומעט פחות מזה של תלמידי החטיבה •
המייצגים קליטות בשנים קודמות וכן הגירה של , בקצב של כניסת תלמידי יסודי לעומת עלייה בקרב תלמידי התיכוניים

(.ן"כתוצאה מעליית מחירי הנדל)משפחות בשלות יותר מבחינה דמוגרפית 

הגורם

תוספת20062016

תוספת 

שנתית 

ממוצעת

גידול 

שנתי 

ממוצע

1.7%         0.1          671בתי ספר - סה"כ

0.0%         -       -55בתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

5.0%         0.2          462בתי ספר על יסודיים - סה"כ

חטיבות ביניים

4..בתי ספר תיכוניים

3.3%         3.0        9112130כיתות - סה"כ

2.7%         1.2        455712כיתות בבתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

3.9%         1.8        466418כיתות בבתי ספר על-יסודיים

1.3%         0.3          24273כיתות בחטיבות ביניים

6.8%         1.5        223715כיתות בבתי ספר תיכוניים

3.7%       78.4      2,1402,924784תלמידים - סה"כ

3.2%       32.8      1,0241,352328תלמידים בבתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

4.1%       45.6      1,1161,572456תלמידים בבתי ספר על-יסודיים

2.2%       13.4      620754134תלמידים בחטיבות ביניים

6.5%       32.2      496818322תלמידים בבתי ספר תיכוניים

0.0%         -       -2424ממוצע תלמידים לכיתה - סה"כ

0.4%         0.1          23241ממוצע תלמידים לכיתה בבתי ספר יסודיים )כולל חינוך מיוחד(

0.4%         0.1          24251ממוצע תלמידים לכיתה בבתי ספר על-יסודיים

0.8%         0.2          26282ממוצע תלמידים לכיתה בחטיבות ביניים

0.4%-        0.1-         2322-1ממוצע תלמידים לכיתה בבתי ספר תיכוניים

מגמות בהתפתחות הרכב האוכלוסייה. בIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2006-2016קבצי הרשויות : מקור
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 2015 2013  המאפיין
 2015דרוג 
המגמה  2013פחות 

  לש ה1.9%עלייה של כ-  446  12,463  12,017 גודל אוכלוסייה  

 ירידה  4-  239 243 250 עד 1דירוג יישובים מ-

 י יבות  -  8 8 10 עד 1אשכול - מ-

 הזדק ות   1.0   35.0   34.0 ח יון גיל 

 עלייה בתלויים   5.9   94.8   88.9 יחס תלות 

 עליה במשפחות הגדולות   0.1   5.3   5.2  ילדים ויותר 4אחוז משפחות עם 

 עלייה בהשכלה  0.2   14.0   13.8  54-25ממו ע ש ות לימוד של ב י 

 עלייה בהשכלה  0.6   51.1   50.6  54-25אחוז בעלי תואר אקדמי מב י 

 עלייה בשכר  3.9   68.0   64.1  ומעלה 15אחוז בעלי הכ סה מעבודה מב י 

 עלייה בשכר  4.2-   19.0   23.1  שאין להן הכ סה מעבודה 25-54אחוז  שים ב ות 

 י יבות בשכר  0.3-   23.1   23.4 אחוז בעלי הכ סה מעבודה מעל פעמיים השכר הממו ע 

 עלייה בשכר  1.3-   33.1   34.3 אחוז בעלי הכ סה מעבודה מתחת לשכר המי ימום 

 עלייה ברווחה  0.1   0.3   0.2 אחוז מקבלי הבטחת הכ סה והשלמת הכ סה בזק ה ושאירים 

 עלייה בשכר  1,409   7,526   6,117 הכ סה חודשית ממו עת ל פש 

 עלייה במי וע  1.5   49.9   48.4 רמת מי וע 

 י יבות בגובה האגרה  1.3-   1,563.9   1,565.2 שיון לרכב  יממו ע אגרה בעד ר

 עלייה   1.0   13.8   12.8 ממו ע מספר ימי שהייה בחו"ל 

 

כלכליים-שינויים סוציו
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2013-2015חוף השרון בין . א.שינוי במרכיבי המדד החברתי כלכלי במ

כלכליים-הסוציוהשינוייםאתלבחוןמנתעל
המגמותאתבחנוהאחרונותבשניםשהתקיימו

ברמת2013–הקודםלזההאחרון2015מדד
:המועצה

השרוןורמת6באשכולשהיאנתניהלמעט•
חוףבאזורשנבדקוהרשויותכלל9באשכול

.8באשכולהןהשרון

,מקומות4-בירדהשרוןחוףשלהדרוג•
,(14-)ברעננהיותרחדיםשינוייםלעומת

עלייהלעומתוכן,(4-)נתניה,(5-)הרצליה
.ופרדסיהצורןבקדימהשהתרחשהחדה

נעוצההשרוןחוףשלבדרוגלירידההסיבות•
האוכלוסייה:קליםדמוגרפייםבשינויים
התלותשיחסלכךשהביאמה,יותרהזדקנה

עלייהיש,(יחסיתקטןהמפרנסיםשיעור)גדל
עלייהולבסוףהגדולותהמשפחותבמספר
והשלמתהכנסההבטחתמקבליבאחוז
ההזדקנותלתהליךבהמשך)ושאיריםבזקנה
.(לעילשזוהה

        
       

        
2015       2015        2015        2013        2013  

     2015  
          

2013 

 14- 8 240 8 226 1.273 רע  ה

 5- 8 232 8 227 1.291 הר לייה

 4- 6 151 6 147 0.199  ת יה

 4- 8 243 8 239 1.433 חוף השרון

 2- 8 221 8 219 1.176 כפר סבא

 1- 8 218 8 217 1.158 לב השרון

 1- 8 223 8 222 1.208 תל אביב-יפו

 1- 8 239 8 238 1.433 דרום השרון

 0 8 220 8 220 1.177 עמק חפר

 0 8 237 8 237 1.403 תל מו ד

 0 8 244 8 244 1.535 אבן יהודה

 1 8 241 8 242 1.512 הוד השרון

 1 9 248 9 249 1.724 רמת השרון

 7 8 216 8 223 1.208 קדימה- ורן

 7 8 233 8 240 1.453 פרדסייה

2013-2015שינוי בדרוג של המדד החברתי בקרב רשויות באזור המועצה בין  

מגמות בתחום חברתי כלכלי  Iדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2015-ו2013כלכלי -קבצי מדד סוציו: מקור

ס "למ, 2015-ו2013כלכלי -קבצי מדד סוציו: מקור
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מגמות בהתפתחות השכר

לעומת זאת יש . מגמות הגידול בשכר לאורך השנים בחוף השרון הן עקביות למעט ירידה מזערית בשכר של גברים שכירים•
שמבחינת שכר המועצה  , ניתן לומר. שכירות ועלייה גבוהה עוד יותר של שכר העצמאיים-עלייה גבוהה יחסית בשכר של נשים

מושכת אליה עצמאיים ונשים ברמת שכר גבוהה יחסית 

 גידול ש תי ממו ע 2016 2006  

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

 4.14%  15,236   10,775  שכר ממו ע לחודש של גברים שכירים במש  )ש"ח(

 6.43%  9,148   5,567  שכר ממו ע לחודש של  שים שכירות במש  )ש"ח(

 6.98%  12,764   7,517  הכ סה ממו עת לחודש של הע מאים במוע ה

        

 4.54% 8,868 6,098 שכר ממו ע לחודש של שכירים אר י

 4.18% 10,666 7,522 שכר ממו ע לחודש של גברים שכירים אר י

 4.87% 7,002 4,710 שכר ממו ע לחודש של  שים שכירות אר י

 5.09% 10,053 6,664 הכ סה ממו עת לחודש של הע מאים אר י

        

 0.29%  1.375   1.336  מדד יחסי של השכר ממו ע לחודש של שכירים 

 0.03%-  1.428   1.432  מדד יחסי של השכר הממו ע לחודש של גברים שכירים 

 1.05%  1.306   1.182  מדד יחסי של השכר הממו ע לחודש של  שים שכירות 

 1.26%  1.270   1.128  מדד יחסי של השכר הממו ע לחודש של ע מאיים

2006-2016וישראל בין , א חוף השרון ביחס למדד הארצי.שכר ושיעורי גידול במ 

מגמות בתחום חברתי כלכלי  Iדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2016, 2006קבצי הרשויות : מקור



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

               

                        54-25                           54-25 

דירוג ער  דירוג ער  

      12.44   28.06   

 143 27.47 90 11.89  ת יה

 147 28.27 167 13.13 עמק לוד

 170 34.33 165 13.09 כפר יו ה

 194 41.59 209 13.78 פרדסייה

 200 42.96 172 13.17 הר לייה

 203 43.68 197 13.59 לב השרון

 206 44.22 215 13.91  חל שורק

 207 44.24 155 12.87 תל אביב-יפו

 209 44.83 211 13.84 גזר

 210 45.95 216 13.91 חבל יב ה

 211 45.96 201 13.62 כפר סבא

 214 46.40 210 13.83 קדימה- ורן

 217 47.66 220 13.95 דרום השרון

 218 47.71 230 14.06 גן רווה

 219 47.74 224 14.00 עמק חפר

 221 48.71 183 13.35 רע  ה

 226 50.04 218 13.93 תל מו ד

 228 50.53 228 14.02 הוד השרון

 229 51.14 225 14.01 חוף השרון

 233 51.50 232 14.09 אבן יהודה

 236 .. 200 .. כפר שמריהו

 237 53.27 231 14.09 רמת השרון

 243 54.37 242 14.30 בר ר

 245 55.88 249 14.56 גדרות
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שנות לימוד והשכלה אקדמית  -השכלה

25-54ובאחוז בעלי תואר אקדמי של גילאי ( 51%)רשויות במדד ממוצע שנות לימוד 250מתוך 229-ו225חוף השרון מדורגת •
)28% .)

.  כפר סבא ועוד, לב השרון, הרצליה, פרדסיה, כפר יונה, המועצה ממוקמת במדדים אלה גבוה בהרבה ביחס לנתניה•

2015-מדדי השכלה ברשויות מקומיות באזורה של מועצה אזורית חוף השרון ב

מגמות בתחום חברתי כלכלי  . גIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2015כלכלי -קבצי מדד סוציו: מקור
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שונות בין יישובים

62

.9כאשר כלל המושבים עומדים על מדד . מבחינת המדד החברתי כלכלי קיימת שונות גבוהה בין יישובי חוף השרון•

(8)מדורגים באשכולות נמוכים יותר מזה של המועצה -( 7)ושפיים , (6)געש , (4)מהקיבוצים תל יצחק 3•

(8)גליל ים מדורגים כמו המועצה , יקום, חרוצים–שאר היישובים •

(.10)מדורג ברמה הגבוהה ביותר ארסוףהישוב •

2015-כלכלי ביישובי חוף השרון ב-המדד החברתי

ערך מדד   אוכלוסייה*  צורת יישוב  שם יישוב
 עד 1 אשכול )מ-

10  )

 .. .. .. 340קריית שלמה 

 4 0.208- 950 330 תל יצחק

 6 0.329 682 330 געש

 7 0.781 1,208 330 שפיים

 8 1.026 876 350 חרוצים

 8 1.026 703 330 יקום

 8 1.137 453 330 גליל ים

 9 1.627 1,306 310 אודים

 9 1.683 1,062 310 בית יהושע

 9 1.813 1,402 310 רשפון

 9 1.941 1,157 310 כפר נטר

 9 2.002 1,392 310 בני ציון

 9 2.064 1,118 310 בצרה

 10 2.645 154 350 ארסוף

 

מגמות בתחום חברתי כלכלי  . גIדמוגרפיה. 4

ס "למ, 2015כלכלי -קבצי מדד סוציו: מקור
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התפלגות השטח הממוצע של הדיור לפי יישובים

(ארנונה)2018-ד ביישובי חוף השרון לפי שטח יחידת הדיור וממוצע ב"מספר יח

במושבים הממוצע גבוה ונע בין  . ר"מ60-80בקיבוצים הממוצע נמוך ונע סביב . ר"מ109ד במועצה היא סביב "שטח ממוצע של יח•
112-144  .

.  קיים תמהיל דירות רחב ברוב היישוביםהכלבסך •

(.40-80( )להוציא את רשפון)לעומת מעט יותר במושבים ( 60-120)ר "מ55ברוב הקיבוצים יש מלאי גדול של יחידות קטנות עד •

.  ר ויותר יש בעיקר במושבים"מ600ר עד "מ220-דירות גדולות מאד מ•

.  הדירות הקטנות מהוות כרבע ממלאי הדיור המועצה•

דיורמאפייני . דIדמוגרפיה. 4

מועצה אזורית חוף השרון 2018נתוני ארנונה : מקור

7153825942204841118911764581,036       2עד 55

56-803       494141342866204138       52662436539

81-1203       6552644051825312374903139767

121-1601       44335849407244582         76902946642

160-18026312528202214229481122278

180-2201       1       44374651573314146       13481237441

220-2601       3436413438272 - 1         16115237

260-3006       3       182323201923 -  - 1         12 - 5144

300-3403       1       81834171116 -  - 1          -  -  - 3112

340-4005       1       1171512921 -  - 1 -  - 284

400-5008       6 - 83625 -  - 5          -  -  -  - 61

500-6006       1       1145 - 3 -  -  -  -  -  - 21

600-100013     1        -  - 4135 - 1 -  -  -  - 28

4614377332445353324599231337943364671722634,390סה"כ

776664107109     1311301441291411127862158   508251שטח דירה ממוצעת

 געש 

צוקי 

ארסוף  ארסוףשטח מ"ר

 ארסוף 

אודיםקדם

בית 

יהושע

בני 

בצרהציון

כפר 

רשפוןנטר

גליל 

שפייםיקוםגעשים

תל 

סה"כחרוציםיצחק

ד אך אין לגביהן נתוני שטח"לחלק מהיישובים יש יותר יח: הערה
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גמר בניה  -קצב בנייה לאורך זמן

64

.ובשנות האלפיים90-ההרחבות הגדולות במושבים התקיימו בסוף שנות ה•

2018-ועד ל2011לעומת זאת הרחבות גדולות בקיבוצים התקיימו בעשור האחרון בין •

ד "יח4500-ד המהוות כשליש מהמלאי הקיים המוערך בכ"יח1500-שנה גדל מלאי הדיור במועצה בכ30-במהלך כ•

.  התקיים במושבים57%-מתוכם כ•

1995-2018ד ביישובי חוף השרון לפי קיבוצים ומושבים בשנים "גמר בניית יח

סה''כ199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018ש ה

3333111297421243314141224125אודים 

11157912111211323231122116בית יהושע 

41111931241716675611132153164בני ציון 

2331192210134136311223341134בצרה 

2112133118818737253224120כפר נטר

1422161741366311202211623442738177רשפון  

54106224652231123112374ארסוף 

252256גליל ים

13113312265255121געש 

21221141122113133233חרוצים 

1211161412422441376יקום 

1391586233822786281תל יצחק

1313812158996446594718524537351413918121322812836מושבים

1423861127194646454413662471273362261812641אחרים

      27151112964110914715311182578950417660212545754826241,477סה"כ

דיורמאפייני . דIדמוגרפיה. 4

ס"למ, כלי הבינוי: מקור
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דמוגרפיה
.  2017עד 2006יש הבדל ברור בגידול האוכלוסייה בין יישובים שונים בשנים שבין •

2008-כאשר השיא היה ב, עיקר הגידול ביישובים היה בחלק הראשון העשור המדובר•

פער  . נפש2,100-שמגיע בנתונים המעודכנים לכ, יש פער הולך וגדל בנתונים בין אוכלוסיית היישובים לאוכלוסיית המועצה•
. משפחות שוכרות וגילאי הורים מבוגרים או צרכני מוסדות קשישים, זה נובע מבנים שעדיין לא חברים

.בעשור זה מתחילה לתת את ביטויה יותר התמותה, אם בעשור הקודם היוותה ההגירה כהסבר לגידול האוכלוסייה•

.גם ביחס לממוצע כלל המועצות האזוריות2006-2016בתהליך של ירידה בעשור שבין 44עד 0-שיעורי הגילאים הצעירים מ•

עם  : 20-34עם שיעור גבוה של גילאי , 0-14עם שיעור גבוה של ילדים : קבוצות יישובים3מבחינת מבנה הגילאים קיימות •
+.60ריכוז גדול של קשישים 

.ילדים במשפחה2.2-לכ1.95-יש מגמת עלייה מ. ילדים במשפחה3-4בעיקר הגדולות של . יש עלייה במספר המשפחות•

.  זוגות וקשישים, בנוסף לקליטת משפחות יש גם קליטה של בודדים•

.  3.5גודל משק בית ממוצע הוא -נפש 15,000-בהתייחס ל4,250מספר יחידות הדיור הרלבנטיות הם סביב •

.אוכלוסיית התלמידים במועצה גדלה בקצב נמוך מזה של גידול האוכלוסייה•

.קצב גידול של מספר התלמידים בתיכונים גבוה מזה של היסודיים ומעט פחות מזה של החטיבה•

.תחזיות האוכלוסייה השונות הציגו מצב לפיו הביקוש למועצה הוא גדול מאד•

. וכן  יש צפי שכחלק מתהליך ההסדרה יוסרו יחידות משלימות שונות, ההיצע מוגבל, לעומת הביקוש הגבוה•

כלכלה-סוציו
אוכלוסיית המועצה במגמת עלייה בכל הסוגים ומושכת אליה בשנים האחרונות עצמאיים ונשים ברמת שכר , מבחינת שכר•

.גבוהה יחסית

.חוף השרון מדורגת גבוה מאד במדדי ההשכלה ומהווה מקור משיכה להון אנושי גבוה נוסף•

.  10-ל4מבחינת המדד החברתי כלכלי קיימת שונות גבוהה בין יישובי חוף השרון שהאשכול שלהם נע בין •

סיכום. הIדמוגרפיה. 4
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דיור
.  112-144במושבים סביב , ר"מ60-80בקיבוצים סביב : ר"מ109ד במועצה היא סביב "שטח ממוצע של יח•

סך הכל הן מהוות כרבע מהמלאי( 40-80)במושבים ( 60-120)-ר בקיבוצים "מ55מלאי של יחידות קטנות עד •

.  ובארסוף, קדםבארסוףיש בעיקר במושבים , ר ויותר"מ600ר עד "מ220-מ-דירות גדולות מאד•

כאשר יש שונות גבוהה ביניהם, בסך הכל קיים תמהיל דירות רחב ברוב היישובים•

.הרחבות בקיבוצים בוצעו בעשור האחרון. ההרחבות הגדולות במושבים בוצעו בעשור הקודם•

.  הרוב במושבים–( ד"יח4500-כ)מהמלאי הקיים 1/3–ד "יח1500-שנים גדל מלאי הדיור במועצה בכ30במהלך •

סיכוםIדמוגרפיה. 4
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קהילה ושירותי ציבור. 5

שירותי חינוך-א
שירותי רווחה-ב
מערך שירותי ציבור ושטחי ציבור-ג
פרוגראמה לאוכלוסייה קיימת-ד
סיכום-ה
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גנים

2013-2019מספר תלמידים בגנים של חוף השרון לפי מיקום בית הספר 

תוויות 

שורה

אוכלוסיית יעד

מספר 

ג ים 

2019

מספר 

ג ים 

הפרש2013

440בית יהושע וכפר נטר כפר  טר

321אודים אודים

330חרוצים, בצרה ובני ציון ב רה

330רשפון רשפון

321שפיים, ארסוף קדם שפיים

220גליל ים גליל ים

220יקום יקום

220תל יצחק תל י חק

13-2חרוצים, בצרה ובני ציון בית יהושע

13-2חרוצים, בצרה ובני ציון ב י  יון

12-1געש געש

000ארסוף

000חרו ים 

25250סכום כולל

שנים אך החלוקה הפנימית השתנתה  6מספר הגנים נותר כמו לפני 

.  ישנם גנים המהווים פתרון גושי למספר יישובים

במושבים מסוימים כמו ברשפון שם החל תהליך הסדרת המגורים  

.  ללא היתר החל תהליך של סגירת גנים

חינוךשירותי . אIקהילה ושירותי ציבור . 5

אתר משרד החינוך, 2013-2019נתוני משרד החינוך : מקור
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.  היישובים מספקים את כל החוגים ויש הסעות לתנועות הנוער-'פעילות חוגים עד כיתה ו1.

בית הספר בני ציון  . קיימת מצוקה של מתקנים להפעלת בבתי הספר וחלק גדול מהפתרונות מתקבל מחוץ לגדר בית הספר2.
.  אולם ספורט יש רק בבית ספר וויצמן בבית יהושע. נאלץ לשלם כספים רבים לשימוש במתקנים ביישוב

האולם:  האולמות הקיימים אינם מספיק גדולים. אין אודיטוריום ונאלצים למצוא פתרונות ביישובים–אולמות מופעים 3.
אולם המופעים של המלון . אולם המופעים ברשפון משמש את היישוב בלבד. ביקום מיושן מאד אך עדיין נדרש לפעילות

פעילויות אותן מבקשים לקיים באולמות בית הספר בשפיים מתקשרים באופן טבעי לפעילות בית הספר  . בשפיים יקר מאד
.  ב"חובבית העם בבצרה משמש את פעילויות הנוער בגוש .. ועל כן מושך אליו פחות נוער לפעילות

יש  . שטח שמהווה פתרון אפשרי זה אזור הדשא המרכזי של שפיים שבו מיוצרות גם פעילויות נוער שונות-שטחים פתוחים 4.
אך נעצרות לפעמים בגלל  –השקעה במשאבי טבע שאפשר לקיים גם בהם פעילויות של טיול כמו למשל ליד אגמון הפולג 

.אזור חוף הים מהווה גם הוא גורם בתחום זה, כמו כן.  שהן מהוות מטרד ליישובים

גם בבית יהושע יש . בריכה יש בריכה בגליל ים שמשרתת את פעילות הנוער+ יקום השקיעו בתשתיות ספורט -ספורט 5.
. מגרשי טניס ומתקנים לילדים, מתחם ספורט המשמש את תושבי המועצה שבו יש מגרש כדורגל

. המערך העסקי של המסעדות ובתי הקפה בצומת יקום הפכו לאזור הבילוי המועדף של הנוער באזור-בילוי 6.

:  לסיכום

מעבר לכך שהיא צריכה לשלם על השימוש במתקנים ביישובים אין מתקנים . באופן מעשי אין למועצה מתקנים משלה
. טריטוריאליים וניטראליים בהם ניתן לבצע פעילויות על יישוביות למטרות חיבור ומפגש בין היישובים-שהם אקסטרה

תיאטרון  : במועצה הביעו רצון למתקנים ברמת המועצה על מנת להביא פעילויות נוספות שאינן כיום בנמצא כגון
התפיסה היא שמתקן כזה אליו ינותבו ההיסעים מכלל היישובים יכול לתת נדבך חשוב . חוגי מוסיקה ועוד, קהילתי

.  ומרכזי לתהליכי האינטגרציה הנדרשים מאד במועצה

פעילות נוער וחוגים  

שירותי חינוך. אIקהילה ושירותי ציבור . 5
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שירותי רווחה  
קבוצת הדרכת  -טיפול קבוצתי . זוגיות ומשפחתיות לשיפור תפקוד הורי ומערכות היחסים במשפחה, שיחות אישיות-השירותים הניתנים במחלקה •

,  סיוע בתשלום לחוגים, מימון אבחונים וטיפולים פסיכולוגיים ורגשיים לילדים, סיוע כלכלי ונפשי למשפחות במצוקה, הורים לילדי בית ספר יסודי

.ס לבניית תכנית טיפולית לטיפול בילד ובמשפחה"קשר מקצועי עם הצוות הטיפולי של בתיה. 'ריהוט וכד, ביגוד, שיעורי עזר

הכנה וכתיבת תסקירים בסכסוכי גירושין  , ליווי ותמיכה במשפחה במהלך המשבר, ש"י בקשת ביהמ"הכנת תסקירים עפ, גירושין–טיפול משפחות •

.גישור ותיאום הורי, הסדרי ראייה, מתן חוות דעת בנושא משמורת. י פניית בתי המשפט"עפ

השנה המועצה צפויה לקיים  . התקיימו ערבי הסברה במושבים. סוגיה מורכבת היוצרת מתחים ועימותים משפחתיים-דורית בנחלות -העברה בין•

.סדנא למיומנויות גישור לבעלי תפקידים וכן המשך ערבי הסברה בתקשורת משפחתית וידע משפטי

שירותים אלו מתקבלים מחוץ למועצה בשיתוף  . ושירותים עבור אוכלוסיית צרכים מיוחדיםפעיליותלא מקיימת בתחומה ז"המוא–צרכים מיוחדים •

.יש כוונה לפתוח דיור מוגן לצרכים מיוחדים ביקום. פעולה עם מועצות אזוריות שכנות

לרוב הקשישים יש . יש מרכז יום אחד במועצה–טיפול בקשישים . יש פעולות מניעה בתחום הסמים והאלכוהול וטיפול בבעיות רגשיות–נוער בסיכון •

.יש תמיכה קהילתית ומתנדבים-תמיכה של בני משפחה הגרים ביישובים למעטים שאין 

.   נתניה נתפשת כמרכז השירותים העיקרי של צרכים שאינם ניתנים במועצה•

רווחהשירותי . בIדמוגרפיה. 4



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

דמוגרפיה  

74

התפלגות  -המערך הקיים
שירותים ברמות השונות  

שוניםביישוביםהקייםשירותיםמערך•
דומיםמצרכיםנובעאזוריתבמועצה
.המועצהשירותיאתלהשליםואמורים

השירותיםכללשלרוחביתבחינהכןעל
תסייעהשוניםצרכניהםובחינתבמועצה

עםבעתידנדרש/רצויסלבקביעתלנו
היישוביםשלגודלםהשלמת

היישוביםביןזההאינוהשימושיםמספר•
קייםלא"המלאהשירותיםסל"והשונים

.יישובבשום

מיישוביותרהמשמשיםשימושיםישנם•
אחד

שימושיםקיימיםשבתוכםיישוביםישנם•
המועצהברמתואףאשכולברמת

מערך שירותי ציבור ושטחי ציבור. גIקהילה 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

1113ספרייה

11ספורט אולם

11חוגים מרכז

היישוב ברמת שירותים

211026שפייםפרטייםפעוטונים

332202433224נטר כפר עםשפיים4ילדים גני

112חוגים מרכז

1111115יישובי מועדון

1110114 עם בית

11113ספרייה

22111117כנסת בתי

11111111111111מרפאה

11114חלב טיפת

11113 יום מועדון

11מוגן דיור

112סיעודי בית

111111017כדורגל מגרש

111111117ספורט 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
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לפי יישובים וסיווג–צ "שב–שטחי ציבור 

דונם ועד  25-צ הנעים מ"שטחי שבלמעט ארסוף לכלל היישובים יש. מערך שטחי הציבור ביישובי חוף השרון הוא סביר עד גבוה•
.  מאושר סטטוטורית שלא בוצעצ"שביש בארסוף. דונם77-כ

.  39.4דונם ואילו הממוצע בקיבוצים הוא 42-במושבים מגיע לצ"שבממוצע •

.  דונם בממוצע בקיבוצים25-דונם בממוצע במושבים וכ17-לחלק גדול מהיישובים יש שטחי ספורט ונופש של כ•

8.5דונם ועד 1.6-לאלה שיש השטחים נעים מכ. לא לכל היישובים יש בתי עלמין•

. ושטחים למוסד, בתי חולים, צ הרגיל ישנם שטחים לצרכים כמו אירועים"בנוסף לשב•

שטחי ציבור בדונם לפי סוג ביישובי חוף השרון

שפייםרשפוןכפר נטריקוםגעשבצרהבני ציוןבית יהושעארסוףאודיםיעוד

תל יצחק + 

ממוצעסה"כנווה הדסה

מ.א. חוף 

השרון

       40.9      449.4           38.3      36.6      61.3            31.8       66.5 52.5    49.9         41.2     42.9        3.3     25.1מבני ציבור

         4.7        28.1        8.5        0.1        4.2           8.4       1.6       5.1בתי-עלמין

       17.6      123.0           26.5              0.8       10.6 18.2      6.0         38.0     22.9ספורט ונופש

              -       54.6      600.5           64.8      45.2      61.5            32.6       81.3 70.7    55.8         87.7     67.4        3.3     30.3שימושים מקובלים

         3.0          3.0        3.0אזור לאירועים

     109.6      109.6    109.6תיירות ספורט ונופש

         9.0          9.0             9.0בתי חולים

            4.66       82.6        82.6           82.6שטח למוסד

            4.66       73.1      804.6         156.3    157.8      61.5            32.6       81.3 70.7    55.8         87.7     67.4        3.3     30.3סה"כ

בצרהבני ציוןבית יהושערשפוןאודיםיעוד

כפר 

נטר

סה"כ 

מושבים

ממוצע 

שפייםגעשמושבים

תל יצחק + 

יקוםארסוףנווה הדסה

סה"כ 

קיבוצים

ממוצע 

ממוצעסה"כקיבוצים

          35.3        388.4          39.4          197.2       66.5          3.3           38.3      36.6      52.5           42.0    252.2 31.8    49.9         41.2     42.9      61.3     25.1מבני ציבור

            4.7          28.1            6.1              6.2       12.4        8.5             3.8      15.3           8.4       1.6        0.1       5.1בתי-עלמין

          17.6        123.0          24.6          197.0       10.6           26.5      18.2           16.9      67.6   0.8      6.0         38.0     22.9ספורט ונופש

          49.0        539.5          82.4          400.3       89.5          3.3           64.8      45.2      70.7           55.9    335.2 32.6    55.8         87.7     67.4      61.4     30.3שימושים מקובלים

מערך שירותי ציבור ושטחי ציבור. גIקהילה ושירותי ציבור . 5

2018נתוני ארנונה של המועצה : מקור
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לאוכלוסייה קיימתפרוגרמתיתמסקנות בדיקה 

(1.57%–נפש ולפי שנתון קיים 15,000)

.אין חוסרים משמעותיים בין צרכים מחושבים לבין קיימים בפועל•

מתקזז עם אלה )מהתלמידים מגיעים מבחוץ 30%-זאת למרות שכ–בתי הספר צפופים יותר ולכן מרוכזים בפחות כיתות •
(שיוצאים

בית ספר לחינוך מיוחד יש עודף בגלל היותו שירות אזורי ופרטי•

יש עודף של מרפאות בגלל שהן מפוזרות ביישובים עם שיעור גבוה של קשישים  •

פ התדריך מול שימושים בפועל"שימושים נדרשים ע

 יחידות

דרושות

להיום

186-12מעון יום )0-3(

24251גן ילדים )3-6(

5246-6בית ספר יסודי )א-ח( 

5242-10בית ספר על יסודי )ט-יב(

61610בית ספר לחינוך מיוחד 6-21

330מועדוני נוער 

110מרכז יום לקשיש

110מועדוני קשישים

330תחנה לאם ולילד

385מרפאות שכונתיות 

1210-2בית כנסת 

פעריחידות קיימותמוסד

פרוגראמה לאוכלוסייה קיימת . דIקהילה ושירותי ציבור . 5
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דמוגרפיה  

77

סיכום. הIקהילה ושירותי ציבור. 5

שירותי ציבור

. הביקוש לכיתות הנמוכות גבוה יותר כיום•

עם התקדמות בתהליכי ההסדרה התכנונית צפויה ירידה  . כמות התלמידים הפנימיים במועצה התייצבה בשנים האחרונות•

במספרם  

.ישנם תלמידים מהמועצה שלומדים בבתי ספר מתמחים מחוץ למועצה במגמות ייחודיות•

.  י המועצה"ד מוצאות את פתרונן בערים סמוכות ומקבלות פתרונות הסעה ע"אוכלוסיות ממ•

. כאשר המועצה משתתפת בעלויות ההסעות, אוכלוסיות חרדיות מוצאות את פתרונן ביישובים הסמוכים•

.הם תלמידים מהחוץ30%-הם תלמידי המועצה וכ70%-בבתי הספר במועצה כ•

.  דונם39.4-דונם וקיבוצים בממוצע כ42-במושבים בממוצע כ-מערך שטחי הציבור ביישובי חוף השרון הוא גבוה •

.  דונם בממוצע בקיבוצים25-וכדונם בממוצע במושבים 17-שטחי ספורט ונופש כ•

. לא לכל היישובים יש בתי עלמין•

בלא קיים בשום יישו" כלל סוגי השירותים–סל השירותים המלא "מספר השימושים אינו זהה בין היישובים השונים ו•

ישנם שימושים המשמשים יותר מיישוב אחד  •

ישנם יישובים שבתוכם קיימים שימושים ברמת אשכול ואף ברמת המועצה•
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דמוגרפיה  

78

מסקנות תכנוניות

.  יש להיערך לשינויים במגמות גידול האוכלוסייה בקביעת מערך השירותים בהתייחס לבשלות של תכניות או של קהילות1.

יש להיערך לתהליכי תחלופה של אוכלוסיות צעירות שתחלפנה אוכלוסיות בשלות יותר באופן קבוע ורציף  2.

תלמידים מבחוץ על מנת לאפשר לה גמישות ויכולת היערכות טובה  30%-מומלץ להמשיך ולהסתמך במערכת החינוך על כ3.

יש להיערך על המשך גידול במספר התלמידים למרות שינויים תכופים בפרופיל הקליטה וקצב עליית גידול האוכלוסייה 4.

. מערך החינוך צריך להיות גמיש יותר מרחבית על מנת להיענות לעליות מול ירידות חדות של גודל אוכלוסייה5.

נדרש בעתיד עם השלמת גודלם של /בחינה רוחבית של כלל השירותים ברמת היישובים תסייע לנו בקביעת סל רצוי6.

היישובים  

פ ביניהם"הצורך בהגדלת הגמישות בתפעול השירותים השונים דורש שיפור הקישוריות בין יישובים על מנת לאפשר שת7.

ולגודל האוכלוסייה שתגור בהם , למערך השירותים, יש לפעול לשוויון בין היישובים בכל הקשור למערך הדיור8.

למרות תמהיל הדיור הרחב הקיים ביישובים חשוב לנסות להביא אותו לממוצע דומה תוך קביעת תמהיל מומלץ לכולם9.

חשוב לנצל את המומנטום שייווצר עם קביעת בית ספר על יסודי נוסף על מנת לבחון את הפרישה המרחבית המתאימה  10.

יותר

רצוי לשאוף לשיתוף פעולה בין יישובים קרובים בתחום השירותים על מנת לנצל יתרונות לגודל11.

ולייצר אינטגרציה חברתית, רצוי לקבץ את מערך השירותים העל יישוביים באשכולות לניצול יעיל יותר של מערך ההיסעים12.

אינטגרציה חברתית ועוד, זמינות, יעילות–חשוב להגדיל את שיתופי הפעולה עם הערים סביב בכל הקשור לשירותים 13.

סיכום . הIקהילה ושירותי ציבור . 5
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כלכלה. 6
מתודולוגיה-כללי-א
כלכליים בראייה כלל מרחבית-מאפיינים סוציו-ב
חוסן הרשות המקומית-ג
הוצאה לנפש-תקציב הרשות-ד
היצע שטחי תעסוקה במרחב-ה
היצע סטטוטורי  , קיים: שטחים סחירים במועצה-ו

ומגמות
סיכום-ז



201980יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

בשטחיהצורךאתולבחוןותושביההשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלהכלכליהחוסןמידתאתלזהותבמטרה
אביבתלמטרופוליןבצפוןהאזוריבמרחבהמקומיותלרשויותביחסוזאתכלכליניתוחבוצע,כלכליבייעודקרקע
:הבאיםבאינדיקטוריםעצמההשרוןחוףהאזוריתהמועצהיישוביובתוך

האזוריבמרחבהיישוביםלתושביביחסהשרוןחוףהאזוריתהמועצהתושבישלהכלכליחוסנםבחינת•
יני'גומדדהחברתיכלכליחברתיהמשוכללהמדדבאשכולמיקומם,ממוצעשכרשלאינדיקטוריםבאמצעות

.היישוביםתושביביןבשכרשיווןהאימידתאתהמציג
באמצעותהאזוריבמרחבהמקומיותלרשויותביחסהשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלהכלכליחוסנהבחינת•

.וכלכלהתעסוקהלשטחיהארנונהשטחינתוניי"עפלנפשמניבר"מתעסוקהשטחמדד
האזוריבמרחבהמקומיתלרשויותביחסהשרוןחוףהאזוריתבמועצהלתושבשניתנתהשירותרמתבחינת•

.ולתעסוקהלמגוריםארנונהמשטחילהכנסותביחסהרשותשללנפשההוצאהתקציבביןהשוואהבאמצעות
ביןבחלוקהתעסוקהלשטחיהארנונהשטחיניתוחבוצעויישוביההמועצהשלהכלכלילחוסןבהתייחס•

.האזוריתהמועצהשבחזקתלאזורים(קהילתימושב,קיבוץ)הארגוניתההשתייכותלפייישובים
היישובתושבישלכלכליהחברתיהאשכוללמדדבהתייחסהיישובשלהכלכליהחוסןשלניתוח•
:מידעמקורות4י"עפנבחנוהמועצהשלהתעסוקהשטחישבחינתלצייןיש•
מקומיותרשויותי"עפס.מ.לבלוחותשמופעיםכפיהארנונהנתוני-א
12.2018להאזוריתהמועצהשלהארנונהגבייתמיחידתארנונהנתוני-ב
מאושרותתכניותמתוקףהיתרי"עפלשטחיםבהתייחסהמועצהנתוני-ג
שבתוקףתכניותי"עפבניהזכויותניתוח-ד

האזוריתהמועצהשלהכלכליחוסנהעללהצביעעשויאילואינדיקטוריםמכלולעיבודבאמצעות
.המועצהיישוביתושבישלהכלכליוחוסנם

מתודולוגיה-כללי. אIכלכלה. 6

מרכיבי הניתוח הכלכלי
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גודל אוכלוסייהרשות מקומית 
אלפים   

ממוצע מרחקים  
משוכלל בין היישובים

מ  "ק

גודל יישוב ממוצעמספר יישובים  
אוכלוסייה באלפים  

14.97.1141.1א חוף השרון  .מ

23.58.2191.2א לב השרון  .מ

41.98.7441.0א עמק חפר  .מ

210.8נתניה  

93.1הרצליה  

71.7רעננה 

מאוכלוסיית המרחב 4%ומהווה כ ,  חוף השרון ממוקמת בלב מרחב צפון מטרופולין תל אביב המונה כחצי מיליון נפש

(  2016ס"למנתוני )הרשויות  העוטפות במרחב האזורי 

כלכליים בראיה כלל מרחבית  -מאפיינים סוציו. בIכלכלה. 6
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רעננה  הרצליה  נתניה  עמק חפר . א.מלב השרון. א.מחוף השרון  . א.מ

2015( ח"ש)שכר ממוצע לחודש של שכירים  גבוה  10, נמוך -1)2015אשכול סוציוכלכלי 

8

:  יני'גמדד 
שווין-מציג אי

בשכר שכירים
( שיוון מלא 0)

0.49
0.50

0.470.46

0.43

0.49

8
8

8

.במרחב האזורי חוף השרון בולטת באוכלוסייה עם חוסן כלכלי הגבוה ביותר עם אי שיוון הגבוה ביותר בין תושביה

כלכליים בראיה כלל מרחבית  -מאפיינים סוציו. בIכלכלה. 6

כלכלי  -חוסן כלכלי שכר בהשוואה לאשכול סוציו-אוכלוסייה 
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8.98.7
8.3

6.7

9.2

10.0

4.2

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

רע  ה  הר ליה  ת יה  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%

הוצאה לנפש-תקציב הרשות המקומית. דIכלכלה. 6

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

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

מדדי חוסן כלכלי רשויות מקומיות  . גIכלכלה. 6

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

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



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ניתן לזהות מגמה של ירידה בהיקף השטחים הסחירים המועצה  2014החל משנת 

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה. 6

198.8
220

208
183

211
198.2

181.4
200.0

239.2227.5
212.2

238.2244234241236238.8
252.8

238.8

295.1
266.2258.3

000000.11111.00.9 0
1212121212.5

25.719.425.422.520.8

437
476

454
436

459450461459

561

517.2
492.2

462.8

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

200620072008200920102011201220132014201520162018
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המוע ה 

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

(ר"שטח באלפי מ)שירותים ומסחר , חיוב אר ו ה למשרדים

(ר"שטח באלפי מ)חיוב אר ו ה לתעשייה ולמלאכה 

(ר"שטח באלפי מ)חיוב אר ו ה לב קים וחברות ביטוח 

(ר"שטח באלפי מ)חיוב אר ו ה לבתי מלון 

ר"כ חיוב אר ו ה עסקית  שטח באלפי מ"סה



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

50%51%
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בין השנים  ( עסקי + מגורים )כ חיובי ארנונה "אחוז החלק היחסי של החיוב העסקי מתוך סה
(   ס .מ.ל)2006-2016

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. 6
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היצע שטחי תעסוקה במרחב. הIכלכלה. 6

מאושרים  , קיימיםשטחי תעסוקההשוואת נתוני
ומתוכננים  בין הערים סביב המועצה האזורית חוף 

(:ר"מ' אלפי)השרון
1,690

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
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אחוז שטח 
השימוש  

כ השטח "מסה
העסקי 

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

ר  "אלף מ462.8כ שטח "סה

492.2–השטח הסחיר הינו 2016ס.מ.לי "עפ
ר   "אלף מ

2018–שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון Iכלכלה . 5

11.1 9.7

211.5

230.0

בית הארחה ו ימרים 
מסעדות ומב ים לאירועים  

תח ות דלק / ב קים/היטק / מסחר/ משרדים 
/בתי אריזה/מלאכה /מחס ים /תעשייה 

46%

50%

2%

2%
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מועצתי חוף  
השרון

100.
8

בית יהושע

24.
5

געש

48.2

יקום

90.0

שפיים

82.2

תל יצחק

29.
5

פריסה מרחבית של מוקדים מרכזיים של שטחי תעסוקה לפי נתוני  
(:ר"אלפי מ)2018ארנונה עסקית  

מוקדים מרכזיים במרחב

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

2018נתוני ארנונה –א חוף השרון .שטחים סחירים מIכלכלה . 5

100.8

269.4

92.6

מוע ה אזורית   קיבו ים מושבים וקהילתי  

58

%

22

%

20

%

ר  "אלף מ3.2( ח"פל)מזה במגורים 

(3.5%)

462.8כ "סה

ר "אלף מ

השטחים העסקיים  
כוללים שימושים 
חורגים שחלקם  
ייהרס במהלך 
השנים הבאות  
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122.7

66.364.9

38.9
28.422.8

16.411.97.76.75.83.22.5
0

20

40

60

80

100

120

140

(  2018עיבוד נתוני אוכלוסייה וארנונה )ר עסקי לנפש "מ

ח יון

מושבים  
וקהילתי   

.מהנתונים עולה כי הקיבוצים בעלי שטח עסקי יחסי גבוה מאוד ביחס למושבים
4כפי במוצג בפרק )קיים חוסר הלימה בין שטח עסקי ליישוב ביחס לרמת האשכול החברתי כלכלי שבו נמצאים תושבי היישוב 

.המושבים בעלי שטח עסקי יחסי קטן מאופיינים באשכול חברתי כלכלי גבוה יחסית מהממוצע של כלל תושבי המועצה (. לעיל

שטחים סחירים במועצה האזורית חוף השרון. וIכלכלה. 6

התפלגות השטח העסקי במועצה האזורית חוף השרון לפי יישוב



201991יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

לנחלותח"פללא כולל אפשרות לפעילות *

כ לישוב"סהאחרתחנת תדלוקמבני משקמסחרתיירותתעשייה/ תעסוקה ישוב

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח 
בדונם

זכויות 
ר"במ

שטח  
בדונם

זכויות 
ר"במ

מבני קייט ר"ל83.7013.25150.5403אודים1.
במשק  
: חקלאי 
10,240

97.411,158

כפר נטר. 2

71.572,60024.509672,600בית יהושע. 3

בית אבות 8406.2938תל יצחק. 4
113

33,970203.234,908

76.999,97033.55,4007.490072.302.470192.5106,340יקום. 5

53.138,92112.5געש. 6
24.6

1,200
15,489

10.76,3625.9570106.862,542

41.1שפיים. 7
16.5

5

36,679
17,490

0

44.1
109.5

0
0

15.6
41.5
18

7,176
0

5,580

291.366,925

ארסוף. 8

קדםארסוף. 9

רשפון. 10

בצרה. 11

16.86,72016.86,720בני ציון. 12

חרוצים. 13

17.28,8809400018.86,2044519,084גליל ים. 14

462274,540261.922,60416.95,303176.925,32214.51,57811344,2101049380,277סך הכל

סטאטוטוריהיצע -שטחים סחירים במועצה חוף השרון. וIכלכלה. 6
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2018השוואה בין שטחי הארנונה 
נתוני –י תכניות בהיתר "לשטחים עפ

:4.2019המועצה 

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

.תכנית שבתוקף
י תחשיב שטח תעסוקה לנפש "עפ•

31השטח העסקי לנפש מצטמצם מ 
19לכר לנפש בחישוב ארנונה כוללת "מ
.י השטח בהיתר"ר לנפש עפ"מ

מכלל שטחי  ( ר "אלף מ162.6)57%כ •
התעסוקה בהיתר נכללים בתחומי  

.  קיבוצים

בהתייחס לשטחים שבהיתר  -שטחים סחירים בחוף השרון. וIכלכלה. 6

2018השוואה בין שטחי הארנונה 
להיצע הסטטוטורי של שימושים  

:מניבים
יש לציין כי  ההשוואה בין הנתונים  

מהארנונה לנתונים הסטטוטוריים היא 
שכן הקטגוריות הקבועות –מוגבלת 

הם הסטוטוטורייםבארנונה וביעודים 
אחרים וכן החיתוכים הגיאוגרפיים לא 

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

77%-כ)הגבוהים של תכניות מאושרות 
(.אחוזי מימוש
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:ויישוביההמועצהשלהכלכלילחוסנהבהתייחסהבאיםהממצאיםעוליםהכלכלייםהאינדיקטוריםמניתוח

והןלשכנותיהביחסהןגבוההכלכליתחברתיתברמהבאוכלוסייהמאופייניםהאזוריתהמועצהתושבי•
בניגוד,הכנסהמבחינתהמועצהתושביביןגבוהיחסיתשיוון-איקייםאולם,הארציתלראיהביחס

.אוכלוסייתםשלההכנסהמבחינתשיווניותיותרשהינםהסמוכותלרשויות
מבחינתכלכליתהחברתיתברמהוהןלנפשתעסוקהבשטחיהןבשונותלהבחיןניתןהמועצהביישובי•

.והשכלההכנסה
ורק(ר"מאלף441.0כ)והמסחרהעסקייםהמשרדים,התעשייהבענפיהינםהתעסוקהמשטחי86%כ•

.הסעדהוהשארוהלינההתיירותבענפיהם(ר"מאלף11.0)2%כ
ומרביתםהקיבוצים5-במרוכזיםהאזוריתבמועצה(ר"מאלף270.0כ)התעסוקהמשטחי53%-כ•

,2כבישהראשיהתחבורהלעורקבסמיכות,ושפייםגעש,יקום:קיבוצים3-בממוקמיםר"מאלף220.0
בשטחיהמאופייניםאביבתל-הרצליה-נתניה:במטרופוליןהראשייםהכלכלייםהמוקדיםביןהמחבר

.נרחביםתעסוקה

המושביםשלהמשקייםבאזוריםממוקמיםר"מ90.0-כהתעסוקהשטחימרבית,המושבים7-במנגד•
.תעסוקתי/כלכליביעודמשותףשטחאיןמושבים3-ל.האישיהמשקבחצרולא

שלהמגבלותולאורהשימושיםמבחינתמוגבליםהינםח"בפלהמותריםהתעסוקהששטחילצייןיש•
.הביקושאזורבלבהיישוביםשלמיקומםלמרותיחסיתנמוכההינהח"הפלמימושרמתי.מ.ר

אוכלוסיית,המושביםלעומתמאודגבוהיםיחסיתהינםלנפשביחסהתעסוקהשטחישבקיבוציםלמרות•
.בקיבוציםמהאוכלוסייהיותרגבוהכלכליחברתיבאשכולהיאהמושבים

תכניותבמסגרתמתוכנניםהשרוןחוףהאזוריתהמועצהאתהמקיפיםהעירונייםשהיישוביםלצייןיש•
,ר"ממיליון3.0כשלתוספתבנתניה:התעסוקהשטחיהכפלתהיישוביםשלהמתוכננותהמתאר

.ר"ממיליון0.8כשלתוספתוברעננהר"ממיליון1.8שלתוספתבהרצליה

סיכום. זIכלכלה. 6
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ויישוביההמועצהשלהכלכלילחוסנהבהתייחסהבאיםהממצאיםעוליםהכלכלייםהאינדיקטוריםמניתוח
:המשך

בכקטןשהואנמצאהאזוריתהמועצהלנתוניבהתאםמאושרותתכניותלפילנפשהעסקיהשטחבניתוח•
.לנפשר"מ19לכלנפשר"מ31מקטןלנפשהעסקישהשטחכךהארנונהי"עפלשטחביחס40%

.שלהםהבניהזכויותמלואמיצושכמעטבקיבוציםנמצאשבהיתרהעסקיהשטחמכלל60%כ•

אתוכן,להיפסקשצפוייםבהיתרלאשהםשימושיםשלהגבוהההיקףאתמבטאיםהכללייםהנתונים•
.(מימושאחוזי77%-כ)מאושרותתכניותשלהגבוהיםהמימושהיקפי

פחתואילומהיטליםההכנסותאולם,השבחההיטליהינהלמועצההנוספיםההכנסהממקורותאחד•
כשנהמידינבנוהאחרוןבעשור)המגוריםבפרקשצויןכפיהבניהבהרחבותירידהעקבהאחרונותבשנים

(ד"יח44

2006שבשנתלרמתוכיוםשמגיעכךהאחרוןבעשורהעסקיהשטחקיטוןשלמגמתיתהליךלזהותניתן•
בעשור(מגורים+עסקי)המבונההשטחמכלל8%בכהעסקיהשטחשלמשקלוהקטנתשלמגמהוכן

.האחרון

שלאכיפהפעילותלאורהיתרביןבצניחההאחרונותבשניםנמצאתבמועצההעסקיתהארנונה,כאמור•
.לתוקףהחדשהחוקכניסתעםתגברשזווהצפי(חורגיםשימושיםלסגירת)המועצה

לאזוריתכניותאיןובמושביםהתכניותשלמלאמימושלפנינמצאיםבקיבוציםשבובמצב,לפיכך•
רמתאתלתושביהותתלהמשיךתוכלשהמועצהכדיאזורייםתעסוקהאזוריהקמתלבחוןנדרשתעסוקה
.כיוםשקיימתכפיהשירות

סיכום. זIכלכלה. 6
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חקלאות. 8
כפרי-חקלאות במרחב התפר עירוני-א

רקע–החקלאות בישראל -ב

ז חוף השרון"החקלאות במוא-ג

התעוררות החקלאות במרחב–מגמות עכשוויות -ד

חקלאות , חקלאות ונחל פולג: נושאים להתמקדות-ה
מבנים חקלאיים, וממשק מטיילים

תשתית סטטוטורית לקיום החקלאות-ו
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.כפרי-עירוניהתפרבמרחבכלליותמגמותרקעעללבחוןניתןהשרוןבחוףהחקלאותאת

:עירוני-כפריחייםאורחלקיים,ובעולםבארץ,רביםביתלמשקימאפשרתוהנגישותהתשתיותשיפור,הבינוניהמעמדהתחזקות
.בעירלעבודאךבכפרלהתגורר

:זהלצדזהלמצואניתן.כפראיננווהכפרעיראיננההעיר;זהויותוטשטושתחומיםבעירובשמאופייןייחודימרחבנוצרכך

טבעייםשטחים,"לטבעהחוזרים" טושיםחקלאייםשטחים,חקלאייםומב יםאי ט סיביתחקלאות,כפרייםמגורים,עירו ייםמגורים

.ועודועודמסחרמרכזי,תעשיות,ערכיים

.מהשטחהצומחותהמגמותאתלכווןמתקשות(העולםבכל)התכנוןרשויותשבודינאמיבמרחבמדובר

הוותיקההחקלאיתהאוכלוסיהביןוזהותציביוןשלבשאלות,משמעותיערכיבקונפליקטכללבדרךמאופייןהתפרמרחב
העירוניותהאוכלוסיותשללשאיפתןפרדוקסליבניגוד,ה           ה  ט   ה           טס   ה."החדשה"והעירונית

.העירמהמולתובריחהשקטלמצואכדילכפרלהגר

:לשאלהלמשל,נוגעהקונפליקט

-חקלאימרחבשמאאו,בעירהמתפרנסותלאוכלוסיותחייםאיכותמרחב,ובראשונהבראש,להיותנועדהמרחבהאם
?בוהמתגורריםאתהמפרנסיצרני

אךככפריותהנתפסות,קהילתיגינוןאוסוסיםגידול,הפתוחבמרחבטיוליםכגוןפעילויותכוללכפרי-העירוניהחייםאורח
יצרנותשלמרחבולאפנאישלמרחבהינוהכפרישהמרחבהיאשלהןהיסודשהנחתמפני,עירוניותהינןלמעשה

.(חקלאית)

כפרי-החקלאות במרחב התפר עירוני. אIחקלאות. 8
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לעיתים , מפני פעילויות עירוניות, כולל חקלאות, דחיקה של פעילויות כפריותבמרחב התפר ניתן בדרך כלל לראות 
(.ריסוסים ועוד, רעש, תלונות על ריח)במסווה סביבתי 

:  בתהליכים קוטבייםניתן להבחין , בשטחים החקלאיים שנותרו

לעיתים כחלק ממאמץ מכוון של רשויות וארגונים סביבתיים לקבוע , "החזרתם לטבע"ונטישה של שטחים חקלאיים ▪
.שטחים חקלאיים כפארקים או שמורות טבע

וחיזוק , בהשפעת הצמצום בשטחים החקלאיים במרחב, של העיבודים החקלאיים במקומות אחריםחיזוק האינטנסיביות ▪
.הקרבה לקהל הצרכנים העירוני

אך היא  , כאשר הפעילות החקלאית לכאורה נשמרת, כגון חוות סוסים או גינות קהילתיות, מעבר לחקלאות תחביב▪
.העירוניתהאוכלוסיהמעוקרת מתכנים יצרניים והופכת לחלק מתרבות הפנאי של 

, שכן המרחב הכפרי נתפס, ההנחה הינה כי החקלאים במרחב התפר נלחמים מלחמה אבודה מראש, לעיתים קרובות
הרגולציה תגביל את –חקלאית במרחב הכפרי תגדל -הלאשהאוכלוסיהוככל , כעתודה להתפתחות עירונית, בראש ובראשונה

.  הפעילות החקלאית

.rural survivors" שורדים כפריים"החקלאים שנותרו במרחב התפר מכונים לעיתים

?האם במועצה האזורית חוף השרון יכול גורלם להיות אחר

כפרי-החקלאות במרחב התפר עירוני. אIחקלאות. 8



201998יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

–שטח חקלאי לנפש בישראל 
השוואה בינלאומית

השטח החקלאי  : במצב הקיים•
לנפש בישראל הוא מהקטנים  

ר לנפש  "מ370-כ: בעולם
.בלבד

16-בתרחיש של כ, 2050בשנת •
יהיה השטח  , מיליון תושבים

200-כהחקלאי לנפש בישראל 
.בלבדר"מ

מתייחס לשטח חקלאי מעובד ללא 
נתוני משרד  . שטחי מרעה

FAO-החקלאות על בסיס נתוני ה

תחזית אוכלוסייה  
2050בישראל ל

דונם לנפש, רקע קצר-החקלאות בישראל . בIחקלאות. 8

משרד  : האוכלוסיהתחזית 

ס"למהחקלאות על פי  תו י 



201999יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

וחלקם  מזוןיבוא מוצרי 
בתזונה

ישראל : במצב הקיים•
מהדגנים 98%מייבאת 

. ומוצריהם

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

.פירות וירקות בישראל

השנים האחרונות  12-ב•
עלה יבוא הפירות  

והירקות הטריים לישראל  
.3פי 

2015נתוני משרד החקלאות 

מהקלוריות בתזונה% 

 %
ת

מי
קו

מ
ה

ת 
כ

רו
צ

ת
ה

מ
א

ב
יו

מ
ש

2015מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר , משרד החקלאות: מקור

אספקת מזון, רקע קצר-החקלאות בישראל Iחקלאות. 8



2019100יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חקלאות אינטנסיבית היא  
מפתח לשמירה על יכולת  
,  אספקת המזון לאוכלוסייה

ולחקלאות סביבתית ובת קיימא

בתי רשת וחממות✓

מבנים לגידול בעלי חיים  ✓
לסוגיהם

חלק משמעותי  
מהירקות והפירות  

הטריים מיוצרים כיום  
.בבתי צמיחה

בעתיד צפויים עוד  
"להתכסות"גידולים 

חקלאות אינטנסיבית, רקע קצר-החקלאות בישראל . בIחקלאות. 8



2019101יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

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

גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

הינה קרקע שיש  משבצת חקלאית  
. לאגודה חקלאית זיקת מקרקעין כלפיה

: גודלה אמור להיגזר מ

מספר הנחלות ביישוב* תקן גודל הנחלה 

בחלק מהיישובים החקלאיים גודל 
המשבצת איננו תואם את תקן המשבצת

שטחי המשבצת יכולים להיות סמוכים 
ואף במועצה  , ליישוב או מרוחקים ממנו

.אזורית אחרת

במועצה אזורית חוף השרון  
.המשבצות והנחלות קטנות יחסית

ז  "לשם השוואה המשבצות בקיבוצי מוא
עמק המעיינות הינן בגודל ממוצע של 

;  דונם5,000-ז מגידו"במוא; דונם7,000
.דונם4,000-כ-שדות נגבבישובי

משבצות חקלאיות-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8



2019102יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

גליל ים

בית יהושע

כפר נטר

תל יצחק

בצרה

קרקעות המדינה במושבים ובקיבוצים  
שטח קרקע  " נחלות"מוחכרות לפי 

המיועד לשמש למגורי המתיישב 
בקיבוצים אין  . והמשק החקלאי

שכן הקרקע  , משמעות לנחלות
.החקלאית מעובדת במשותף

הנחלה אמורה  -לעומת זאת במושבים
להוות בסיס למשק המשפחתי של  

.כל אחד מהחקלאים

במועצה אזורית חוף השרון  
-הנחלות במושבים קטנות יחסית כ

.דונם לפי תקן30

לאורך השנים חלו הפקעות קרקע  
.כך שכיום הנחלות קטנות מכך

לשם השוואה הנחלות במושבי עמק  
;  דונם60המעיינות הינן בגודל של 

.דונם70-80: ז מרחבים"במושבי מוא

דונם 30משקים חקלאיים בגודל 
אינם מאפשרים הכנסה  

אלא אם החקלאי מגדל , משמעותית
או משלב  /גידולים אינטנסיביים ו

תיירות חקלאית ומכירה ישירה של  
.תוצרת חקלאית

שם המושב

גודל בדו ם בפועלמספר  חלות בפועלתקן גודל  חלהתקן מספר  חלותשם המושב

28  חלות- 22

2-4משקי עזר- 25

1מגרשים לב יה 8

80308024.5בית יהושע

100308428.5ב י  יון

80308025ב רה

72307228כפר  טר

100309923רשפון

תקן  חלות-  תו ים מאתר משרד 

החקלאות

ה חלות בפועל-  תו ים מראיו ות עם   יגי 

הישובים

8330 אודים

הכנסה  סוג הגידול
ממוצעת  

*שנה/ לדונם

הכנסה  
שנתית ממשק 

דונם30של 

הכנסה  
חודשית  

30ממשק של 
דונם

מה צריך  
להיות גודל  
המשק כדי  

לפרנס  
משפחה לפי  

הכנסה  
ממוצעת  
?בישראל

דונם1,00030,0002,500204מטעים

40דונם5,000150,00012,500פרחים, חממות

דונם2006,0005001,020גידולי שדה

לפי תחשיבים סטנדרטיים של משרד החקלאות* 

נחלות במושבים-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8



2019103יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

קרקעות 
בבעלות  
ועיבוד  

חקל-יכין

קרקעות 
פרטיות  

מעובדות  
-על ידי פז
פרי הדר

געש

געש

     

קרקעות פרטיות וזמניות-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8

במרכז המועצה ישנן קרקעות  
חקלאיות שאינן במשבצות יישובים  

חלקן קרקעות פרטיות  . חקלאיים
. המעובדות על ידי חברות עיבוד חקלאי

קרקעות זמניות בעיבוד  -אחרות
הקיבוצים

משרד החקלאות: מקור הנתונים

    ן

       



2019104יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ישובסוג ישוב

ש "גד
וירקות  

דונם
הדרים  

דונם
מטעים  

דונם

ירקות  
בכיסוי  

דונם
פרחים  

דונם

לא  
מעובד  
דונם 

כ  "סה
דונם

7242465201331131619אודיםמושב

1080102012556461418בית יהושעמושב

30113171292972632307בני ציוןמושב

161111056697791482בצרהמושב

223259398295961505כפר נטרמושב

80015168416250241925רשפוןמושב

411202692390523502תל יצחקקיבוץ

388331292142501275גליל יםקיבוץ

17434467032632786געשקיבוץ

168973222423יקוםקיבוץ

2,906411662443011124,436שפייםקיבוץ

10896495764584371490130125,539כ"סה

תפרוסת גידולים צמחיים-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8

מקור המיפוי 

יחידת  : וה תו ים

משרד  , ג"הממ

החקלאות

  "          ,
43%

19%, ה    

25%,  ט   

       
,     ס  
2%

      ,6%
          ,5%

ע פים חקלאיים במוע ה אזורית חוף השרון

, מטעים והדרים: הגידולים העיקריים בחוף השרון הינם
ש וירקות בשטח פתוח"וגד

-באזור לעומת פחות מ6%: גידול הפרחים הינו ענף ייחודי
מהחקלאות הארצית1%



2019105יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

אחרסוסיםלולצאןבקרישובסוג ישוב

פיטוםמטילותבשרחלבבשרחלב

אורוות700160010ראש -כבשים אודיםמושב

בית יהושעמושב

ראש  -כבשים 
טלאים + 600

1אורווה 3002400

אורוות5טון430בני ציוןמושב
לול רביה של חברת  

דיר כבשים קטן. בראון

טון460ראש400בצרהמושב

כפר נטרמושב
חולבות  -עיזים 

אורוות2010003
גידול פרגיות להטלה  

טון בשנה185

ראש600רשפוןמושב

1500-כבשים 
800ראש מתוכם 
(אמהות

טון1070גליל ים  קיבוץ

קיבוץ
+יקום+ געש

שפיים
+  1200חולבות 

800עגלות 

כ"סה
1200חולבות 

ראש8001000עגלות + 
חולבות -עיזים 

20

ראש  -כבשים 
טלאים + 2800

300
מטילות  

5000
טון  1960

פטם בשנה
19

אורוות
גידול פרגיות להטלה 

טון בשנה185

אתר משרד החקלאות מפות, ז חוף השרון"טבלת מוכנות לשעת חרום מוא, ראיונות עם נציגי הישובים: מקורות

גידול בעלי חיים-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8

מפטמה ודיר ברשפון

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



2019106יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תשתית סטטוטורית לקיום החקלאות| חקלאות 

גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

(1970מאושרת )2-10-חש

חממות ומשתלות  , מתירה בנייני משק
בשטחים החקלאיים

ב מבנים חקלאיים  2-10לפי תכנית חש 
דונם25יותרו במגרש מינימאלי בגודל 

לפי פסיקת בית המשפט העליון ניתן 
להוציא היתרים למבנים חקלאיים לפי  

רק במקומות בהם לא חלות  2-10-חש
מ"משתכניות 

בתכניות המפורטות של היישובים  
נקבעו הוראות שונות לעניין מבנים  

ישנם יישובים בהם מותרים  ; חקלאיים
מבנים חקלאיים בשטחים חקלאיים  

ויישובים אחרים בהם אסורים מבנים 
חקלאיים בשטחים חקלאיים  



2019107יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תשתית סטטוטורית לקיום החקלאות. וIחקלאות. 8

גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

שטחים למבני משק בקיבוצים

שטחים למבני משק הינם תשתית חיונית להקמה ומיקום מבנים  
מבני אחסון לכלים  , מבנים לגידול בעלי חיים: חקלאיים כגון

טיפול ואריזה של תוצרת חקלאית , תשומות חקלאיות, חקלאיים
.וכיוצא בזה

,  *לאורך השנים, במושבים השימושים הללו מצאו את מקומם
.בחלקה א החקלאית הצמודה לאזור המגורים

.בקיבוצים ישנו בדרך כלל תא שטח מוגדר המיועד למבני משק

ז חוף השרון השטחים המיועדים למבני משק  "בקיבוצים במוא
כאשר בגעש וגליל ים למעשה אין שטחים למבני משק, קטנים

1,000)השטח הנדרש להקמת רפת מודרנית : לשם השוואה
.דונם120-הינו כ( פרות

קיבוץ
שטח ביעוד מבני משק  

(דונם)

0.5געש

0גליל ים

48תל יצחק

72יקום

75שפיים

לא  : כי דגם זה הינו כיום בעייתי ובלתי מספק מנימוקים רביםלאמריש * 
רצוי להצמיד מבנים לגידול בעלי חיים לבתי מגורים מטעמים של בריאות  

המבנים הנדרשים למשקים חקלאיים ; הציבור ומטרדים סביבתיים
מודרניים הינם גדולים ואינם יכולים להתמקם בחלקות א הקטנות  

מטעמים אלו רצוי לתכנן אזורים מרוכזים למבני . האופייניות למושבים
.משק גם במושבים

 יתוח תכ יות סטטוטוריות תקפות: מקור



2019108יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

רפת חוף השרון

רפת חוף השרון

כך שלחקלאי המייצר  , רפת החלב מתנהלת במכסות ייצור: כיום
חלב לפי הכמות שבמכסה מובטח מחיר שהמחלבה מחויבת לשלם  

.עבור החלב
במסגרתה צפוי כי , מדינת ישראל מובילה רפורמה ברפת החלב

.יבוטלו מכסות החלבהשנים הקרובות 10-ב
,  ישרדו רק רפתות גדולות. הרפתות הקטנות יסגרו: המשמעות

רפתות כאלו  . פרות1000-כ, ליטר בשנה' מ10המייצרות מעל 
דונם ובו מבנים בשטח כולל של 120-150-משתרעות על שטח של כ

.ר"מ60,000-כ
הרפתות של שלושה קיבוצים  , מרחב חוף השרון כבר ערוך לרפורמה

.דונם150המשתרעת על , רפת חוף השרון, התאחדו לרפת אחת

תכנית להרחבת רפת חוף השרון
2019הופקדה ינואר 401-0356691

רפת חוף השרון-החקלאות בחוף השרון. גIחקלאות. 8

.  govmapמתו  : למעלה. רפת חוף השרון

 ילום לירון אמדור: למטה
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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

בני ציון : נדגים זאת באמצעות שני סיפורים
ורשפון

החקלאות ברשפון

כמחצית מתוכם , חקלאים פעילים35-במושב כ
צעירים

יש תנופה של נטיעת אפרסמון בשנים האחרונות

:נפגשנו עם16.1.2019-במהלך סיור שנערך ב

חקלאי צעיר המגדל כבשים ובקר-

; שני חקלאים צעירים המגדלים אפרסמון-
אחד מהם הקים בית אריזה משקי

,  שהקימו משתלת עצי נוישני אדריכלי נוף -
ומשווקים למשתלות מסחריות

משק כבשים ובקר של 
חקלאי צעיר מרשפון

משתלת עצי נוי של 
חקלאים צעירים  

מרשפון

התעוררות החקלאות-מגמות עכשוויות. דIחקלאות. 8
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גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

החקלאות בבני ציון

וחלק מהפרדסים  , בעבר המושב התמחה בהדרים
. היו בעיבוד משותף

כל חקלאי עיבד את  , הפרדסים פוצלו90-בשנות ה
כולל עקירות  , חלקותיו והחקלאות החלה לדעוך

.  2000-בשנות ה
פרי  "שנים התחילו לעבוד עם חברת 10-לפני כ
.  בשטחים נרחביםאבוקדושנטעה " שומרון

שטחי החקלאות עברו לניהול האגודה  2016-ב
.  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

,  אבוקדו בבני ציון
שטחים בעיבוד משותף 

ח"האגששל 

(  ענפי קישוט)רוסקוס
בבית רשת בבני ציון

התעוררות החקלאות-מגמות עכשוויות. דIחקלאות. 8
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שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

רפת חוף השרון

.  הפיתוח הצפוי ביישובים עירוניים במרחב צפוי להחמיר את הבעיה. יש בעיית הצפות רבת שנים" שער הרומי"בנחל פולג סמוך ל

בוחנים כיום ג"ורטמשרד החקלאות , רשות הניקוז". שער הרומי"בהמפערלהרחיב את -מתנגדת לפתרון שהוצע בעברג"רט

. צרכים אקולוגיים וצרכי החקלאים שחלקותיהם גובלות בנחל, צרכי ניקוז: חלופות ניקוז שיתנו מענה לשלושה רכיבים

הרחבה מסוימת הפתרון מתבסס על 
קביעת שטחי  , של השער הרומי

שטחי הצפה עונתיים  , הצפה קבועים
ושטחים חקלאיים שיוגבהו ולא יהיו  

מעוניינת בהכרזה של ג"רט. מוצפים
שחלקם )חלק משטחי ההצפה 

,  כשמורת טבע( במשבצות חקלאיות
משרד החקלאות מתנה זאת בהסכמת  

כמו כן , "שער הרומי"להרחבת הג"רט
להכרזת  י"רמיש לבחון הסכמתו של 

שמורת טבע בשטחים שהוחכרו כנחלות  
.חקלאיות ליישובים

מיפוי הצעה לתכנון האזור מתוך מסמך  
2017עמדה של משרד החקלאות יולי 

חקלאות ונחל פולג| נושאים להתמקדות . הIחקלאות. 8
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שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

רפת חוף השרון

אינם  ז חוף השרון "חלק ניכר מהשטחים החקלאיים במוא

,  בתכנית המתאר המחוזית" חקלאות"מוגדרים ליעוד 

:  קרקע אחרים שכוללים פנאי ונופשיעודיאלא במגוון 

שמורת  , אזור נחל וסביבותיו, מטרופוליניאזור נופש 

.נוף וכדומה

חקלאות וממשק מטיילים| נושאים להתמקדות . הIחקלאות. 8
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שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

רפת חוף השרון

הפתוחיםהשטחיםהיצעהגדלת:ונופשופנאיחקלאותביןבשילובתועלותישנן
ערכיחשיפת,מטייליםמשיכת,המרחבחשיפת;במרחבהתיירותפיתוח;הציבורלשימוש

ברכבנסיעהבמקוםאופנייםורכיבתהליכה–קיימאבתתחבורה;החקלאייםהשטחים

:אבל

השטח החקלאי מסוכן למטיילים
ריסוסים•

כלים חקלאיים כבדים•

בעלי חיים במרעה•

שתיית מי קולחין•

החקלאים ידרשו  –היבטים ביטוחיים •
לפצות מטיילים שנפגעו בשטח החקלאי

והמטיילים מסוכנים לשטח החקלאי
חוק  "-גניבת תוצרת חקלאית

?"עותומאני
,  פגיעה בעצי מטע, רמיסת גידולי שדה

הפצת מחלות  , הטרדת חיות במשק
הפצת עשבים, וטרינריות

סגירת שערים  / פתיחת שערים 
פתיחת ברזים, במרעה

השלכת  , גניבה ופגיעה בציוד חקלאי
חיתוך גדרות, שריפות, פסולת

יצירת עומסים בדרכים חקלאיות  
וכפריות

חקלאות וממשק מטיילים| נושאים להתמקדות . הIחקלאות. 8
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שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

רפת חוף השרון

סוגיות לדיון בנושא שילוב נכון של מטיילים וחקלאות
, יצירת עוגנים כלכליים שיאפשרו לנהל את תנועת המטיילים•

לתקן נזקים ולפצות חקלאים שנפגעו, לשמור
"(גניבים)"הרחקת שבילים ממטעים וגידולים חקלאיים רגישים •
שמירה, ביטוח, תכנון פתרונות ארגוניים ותקציביים לפינוי פסולת•
של מעבר כלי רכב ממונעים( ככל הניתן)חסימה •
הפרדת השבילים מהשטחים החקלאיים•
שילוט והסברה למטיילים•

שביל ברמת דלתון-מחסום לרכב

שער דו כנפי המאפשר מעבר אופניים במרכז השביל  
שביל צופה כנרת יער  –וניתן לפתיחה עבור רכב מורשה 

.  שוויץ טבריה
ערן געש: תמונות

חקלאות וממשק מטיילים| נושאים להתמקדות . הIחקלאות. 8
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בית יהושע

בני ציון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

בצרה

רפת חוף השרון

מבנים חקלאיים נטושים

, בגידול בעלי חיים יש נסיגה–לעומת התנופה בחקלאות הצמחית 
בעיקר  , המתבטאת בנטישת מבנים ששימשו לגידול בעלי חיים בעבר

.לולים

מבנים חקלאיים

בעיקר אפרסמון  , במרחב יש תנופה של נטיעות
.וכן גידול פרחים ותפוחי אדמה, ואבוקדו

הטיפול בתוצרת החקלאית שונה בין הגידולים  
:השונים

בגידולי יצוא כמו אבוקדו ותפוחי אדמה האריזה  -
.נעשית בבתי אריזה גדולים ומרוכזים

מילואותהאבוקדו מהאזור נארז בבית האריזה -
יתכן שיש יתרון בהקמת בית –בנהריה 

.מקומי-אריזה אזורי
בגידולי שוק מקומי האריזה היא בבתי אריזה -

.קטנים-משקיים
פרחים יש לארוז קרוב למקום הייצור בגלל -

.מקומיים-בתי אריזה משקיים. רגישות המוצר

לול נטוש  
בבני ציון

בית אריזה לאפרסמון  
של חקלאי צעיר  

מרשפון

מבנים חקלאיים| נושאים להתמקדות . הIחקלאות. 8
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סיכום. זIחקלאות. 8

גליל ים

שפיים

בית יהושע

יקום

בני ציון

רשפון

אודים

כפר נטר

תל יצחק

געש

בצרה

:הסוגיות העיקריות בתכנית המתאר הינן

,  התמודדות עם היישובים העירוניים הסמוכים1.
צמצום והרחקת הפיתוח מהקרקעות החקלאיות  

.האיכותיות ביותר

.תיאום ממשק בין מטיילים לחקלאות במרחב2.

מבנים חקלאיים  –קידום של תשתיות נדרשות 3.
.לסוגיהם

.קידום פעילויות משלימות כגון תיירות חקלאית4.

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

מטע אבוקדו צעיר בבני ציון
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סביבה וקיימות. 8
שטחים פתוחים-א

מבוא•
סוגיות רוחב•
מרחבים פתוחים לשימור•
תובנות•

פסולת-ב
תעשייה-ג
תשתיות-ד
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שטחים פתוחים–' פרק אIסביבה וקיימות . 8
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עירונימרחבבלבירוקהריאההיותםלאורמודגשתשחשיבותםוערכייםמגווניםפתוחיםשטחיםכוללהשרוןחוףהאזוריתהמועצהתחום
ייחודייםטבעואתרינופשאזורי,פתוחיםמרחביםשמירתשלהגבוהההחשיבות.נתניהלבין,והרצליהיפוא"ת-הגלעיןעריבין,דןבגושצפוף

לחציעםמתמדתבתחרותונמצאתחשיבותבעלתהינה,צפופיםעירונייםלאזוריםמידיתבקרבה,המטרופוליןתושבישלעתידילשימוש
ידימעשהוחלקםטבעייםחלקם,הפתוחיםבנופיםהאזורשלייחודו.הפתוחהחקלאילמרחבהעירוניהמרחבשלגידוללאפשר-הפיתוח

הריאה–השטחשלבליבו.משתנהבהיררכיהכבישיםמספרי"עולרוחבו,2וכבישהברזלמסילתי"עלאורכונחצההפתוחהשטח.אדם
שלמובלעותשביניהם,חקלאותשטחיסביבם.בחורףהמוצפיםסמוכיםשטחיםומספר,שלוהמשנהוערוציפולגנחלערוץשלהירוקה
הכורכרממצוקחלקעלסטטוטוריתהגנההמייצר,השרוןחוףהלאומיהגןנמצאהחוףקולאורך,2לכבישממזרח.מבודדותטבעשמורות
.החוףורצועתהמערבי

הלחיםהגידולבבתי,בחולות,חמרהאדמתעלבורבשדות,הכורכרבמחשופי–מעובדיםשאינםבשטחיםבעיקרנמצאיםוהנוףהטבעערכי
לפעילותרבהחשיבות,נופיתערכיותבעלהינוהמעובדהחקלאיהמרחבגםאולםהחוףקוולאורך,(בחורףמוצפיםושטחיםמיםגופי,נחלים)

.האקולוגייםהמסדרונותבמערךמרכזיותפקידונופשפנאי

הפולגאזור ביצת אזור החוף

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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פתוחיםמרחביםלשלושהלחלקניתןהמועצהשלהפתוחיםהשטחיםמערךאת
:אופייניים

,המערבייםהכורכררכסי,המרזבהשטחיאתהכולל2לכבישממערבהחוףמרחב1.
.ביותרגבוהותונופיתאקולוגיתערכיותבעלישטחיםכולל.היםוחוףהמצוקאת

אקולוגיתערכיותמבטא,שלוההצפהואזוריהנחלסביבתאתהכוללהפולגמרחב2.
.ונופשופנאיעתיקותבאתרימשולבלחגידולביתשלביותרגבוהה

נופיתחשיבותבעלימעובדיםשטחיםהכולללרעננהמצפוןהחקלאיהמרחב3.
.וחרוציםציוםבניהטבעשמורותואתאקולוגייםוכמסדרונות

המרחביםשלהסביבתיתהערכיותאתמדגישותומקומיותמחוזיות,ארציותתכניות
,לאומייםגנים,טבעשמורות)שוניםמסוגיםמוגניםייעודיםשלשורהוקובעותהפתוחים

עללשמירהוהוראות('וכומטרופולינינופשאזור,יערות,סביבותיונחלאזור,נוףשמורות
.אלהשטחים

באזוריםוהתמקדותזיהויהיאהמועצהבתחוםהפתוחיםבשטחיםהעוסקהפרקמטרת
לזהות,ולשימורלפיתוחהקשורותמרחביותתובנותלזהותבכדי,סביבתיתחשיבותבעלי

תהליךבהמשך,ולהוותבמרחבסביבתייםקונפליקטיםלייצרהעלוליםשוניםממשקים
ייעודיפריסת,פיתוחחלופותולבחינתחדשפיתוחלהכוונתאזוריםלזיהויכלי,התכנון
פתוחיםשטחיםשלוסקריםעבודותמספרעלנשעןהפרק.טבעמכלוליושימורקרקע

.התכנוןמהלךבהמשךהחלטותלקבלתמשמעותיתתרומהבעלמרחביניתוחהכוללים

מרחב החוף

הפולגמרחב 

רחב שמורות בני ציון חרוציםמ

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019121יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

אזוריםשלליבותשלושהעלההפתוחיםהשטחיםמערךניתוח
:השרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחוםערכיים

מיםגופי,החקלאיוהעורףההצפהשטחיאתהכוללת-הפולגליבת•
משתלביםבאלו.רבהאקולוגיתחשיבותבעללחגידולוביתעונתיים
.ועתיקותענפהפנאיפעילות

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

.ביותרהגבוההמהרמהוטבעיתנופיתחשיבות

היערשטחי,השמורותשטחיאתכוללת–הדרומיתהליבה•
נוףשמורתבמסגרתהמוגןהחקלאיהמרחבואתלהןהצמודים

בעליחקלאייםשטחיםשלבפסיפסמאופיינתזוליבה.מ"בתמ
.אקולוגיתחשיבותבעליטבעייםושטחיםנופיתערכיות

ליבתביןרקכיוםמתקיימתהליבותביןוהמעבריםהקשריםמערכת
,מטייליםלמעברלחלוטיןמנותקתהחוףליבת.הדרומיתהליבההפולג
.2כבישידיעל,צמחיםגםמסוימתובמידהחייםבעלי

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019122יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

:35א "מדרג השטחים המוגנים לפי תמ

שמורות וגנים1.

יער וייעור2.

מכלול נופי3.

רצועת נחל 4.

מרקם חופי5.

מרקם שמור משולב6.

35א "תמ–שטחים מוגנים 

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

א "קובעת תמ, השטחים בעלי רמת ההגנה החזקה ביותר, בנוסף לשמורות וגנים
כמפורט בפרק  , הנחיות להגנה ברמה פחותה על השטחים הפתוחים במועצה35
.לעיל3

הניתוח מעלה כי חלקים משטחים  
נכללים  , ערכיים ביותר כמו ביצת הפולג

.ברמת הגנה נמוכה יחסית



2019123יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מ"תמלפיהמוגניםהשטחיםמדרג
21/3:

לאומייםוגניםטבעשמורות1.

וסביבותיונחל2.

יער3.

נוףשמורת4.

מטרופולינינופשאזור5.

פתוחכפרינוף/חקלאיאזור6.

21/3מ"תמ–שטחים מוגנים 

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

,טבעושמורותלאומייםמגניםמורכביםמ"בתמהפתוחיםהשטחים
,חקלאותשמלבד,חקלאייםושטחים(פולגנחל)וסביבותיונחלאזור

רצףולמנועהעירונייםהיישוביםביןברוריםחייץאזוריליצורנועדו
.עירוני

המועצהבתחוםמחוזיותתכניותשלושלהכיןשישקבעהמ"התמ
:הבאיםבאזורים,הפתוחיםהשטחיםבנושא

פולגנחל•

אילנותהמטרופוליניהנופשאזור•

רעננה–השרוןחוףהמטרופוליניהנופשאזור•

,  הניתוח מעלה כי שטחי שלושת הליבות
, מ"התמי "נכללים בשטחים המוגנים ע

-בני ציון)אולם שטח הליבה הדרומית 
.מוגן ברמה נמוכה יחסית( חרוצים



2019124יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תכניותלהן,מוכרזותטבעשמורות5-ומוכרזלאומיגןהמועצהבתחום
:מאושרותמפורטות

השרוןחוףלאומיגן•

אודיםשמורת•

ציוןבנישמורת•

יצחקתלשמורת•

געשבריכתשמורת•

געששמורת•

.מאושרתשמורההיא,יקוםשמורת,נוספתשמורה

.תכנוןבהליכימצויההשרוןחוףשמורת

.סטטוטוריהליךהחללא,ג"רטי"עמוצעתפולגנחלביצתשמורת

:22א"תמי"עפיערותמתחמי5המועצהבתחום

בנימושבשלהצפונימגבולופולגנחלאפיקלאורך-נחליםבגדותנטיעות•
.ליקוםמצפוןפולגתלועד,ציון

.יצחקלתלממערבחורשה-קייםאדםנטעיער•

ממערבכורכרגבעות,יצחקלתלמדרום-לשימורטבעייערמתחמי3•
.(ציוןבנילשמורתבחפיפה)ציוןלבניממערבכורכרגבעות,לחרוצים

.פולגנחלהטבעשמורתנתניהבתחום,למועצהמצפון

לאומיגן–מדרוםלוובצמודאפולוניהלאומיגן,הרצליהעירייתבתחום,מדרום
.עליסידנא

.המועצהבחזית,פולגים,מיוחדימיאזורעמציהימילמרחבהמדיניותמסמך

גנים ויערות, שמורות–שטחים מוגנים 

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019125יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

עדבדרוםארסוףמהיישוב,(מ"ק4-כ)וארוכה,('מ300-כרוחבה)צרהברצועהמשתרעהשרוןחוףלאומיגן
.היםפנימעל'מ40-להגןבתחומימגיעשגובהו,החופיהכורכרמצוקלאורךמשתרעתזורצועה.בצפוןוינגייטמכון
בווהתנועה,המוכרזהגןשטחכלגודר,שטחרכבישלמבוקרתלאמתנועהכתוצאהלאזורשנגרמוקשיםנזקיםעקב
שמורתדרך,וינגייטממכוןמגיענוסףמסומןהליכהשביל,הלאומיהגןלאורךעוברישראלשביל.בלבדרגליתהיא
.פולגנחל

.הרומיהשערועלפולגנחלאגןעלהצופההישובשלההרחבהשכונתבקצהקטנטנהשמורה,אודיםשמורת

ובה,החוףבמישורששרדהביותרהגדולההחמרהקרקעותשמורתהיא,חרוציםרכסגםהידועה,ציוןבנישמורת
כתוצאההקרקעשיקוםלצורך,בשמורההעיקרייםהטיולשבילינסגרו2015בשנת.הטבעיהשרוןצומחשרידי

.כיווןלכל'מ400ואורכו,השמורהשלהצפוניחלקהאתהחוצהיחידבשבילללכתניתן.מואצתקרקעמסחיפת

100-כבאורךקצרצרהליכהשבילהוסדרבה,השרוןשלהזעירות"העציץשמורות"מאחתהיאיצחקתלשמורת
.השמורהשלהצפוניבגבולקזוארינהעצילחורשתועדמהכניסה',מ

רפתותשלביובי"עשניםבמשךמוצפתהייתההבריכה.החוףבמישורביותרמהמערביותהיאגעשבריכתשמורת
הוקםבשטח.בחורףמיםעופותהמושכת,קבעלבריכתעונתיתמבריכההאתרבאופישינויחללכן,געשקיבוץ
מחדשבבריכההתגלה2013ובחורףנדיריםצמחיםגדליםבבריכה.עפרבסוללתמהשמורההמופרדקבועמאגר

.במקוםהחפריתידועההייתהלאבהםשנה25-כאחרי,החתול-עיןחפריתהנדירחי-הדו

ביתגםמשמשהמקום.וביצותשלוליותצמחייתבהוגדלה,בחורףהמוצפתגעששלוליתאתכוללתגעששמורת
וביןהחוףכבישביןכלואההשמורה.בקיץכלילהמתייבשותחורףבריכותהמאפייניםחוליותלחסריייחודיגידול
ושפייםגעשליישוביםהשירותכביש

להשממזרחבגבעהמשתרעהשני,פולגשערשמורתאתעוטףהאחד,גושיםמארבעהמורכבת,יקוםשמורת
.רביםגיאופיטיםגדליםבהן,כורכרגבעותהואהמרכזיהגידולבית.יקוםרכסשלהמזרחייםבשולייםנוספיםושניים

.פולגשערלשמורתוממזרחבצמודלחגידולביתוכןיקוםפארקשלהאגםחופיבשמורהנכלליםכןכמו

שמורות מאושרות ומוכרזות–שטחים מוגנים 

גן לאומי חוף השרון

שמורת בני ציון

שמורת תל יצחק

שמורת יקום

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019126יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הגןשלהרחבהתהווה.הסכמותבחוסרונתקלהפרטיתבבעלותשטחיםכוללת,ג"רטי"עמוצעתשמורה–השרוןחוףשמורת
.לגביההסכמותהתגבשוטרםזהבשלב.בדרוםאפולוניההלאומיוהגןבצפוןארסוףהיישובביןותחבר,דרומההלאומי

בירכת"בשם1950-הלשנותעדשהתקיימהידייםרחבתלביצהשריד,עונתיתביצהנמצאתזהבאזור-הפולגביצתשמורת
בעיקרונשלט,סבוךהביצהשטח.ניקוזקשיילאור,מהשטחבחלקיםוהתחדשהשבהאולם,50-הבשנותנוקזההביצה."רמדאן

.הפפירוסוגומאעלים-רחבסוףובהםנדיריםצומחמיניגםגדליםבאזור.מצויקנהי"ע

חתולבשטחנצפווכן,רביםמיםעופותחורפיםבאזור.חייםלבעליחשובמקלטלמקוםאותוהופךהאתרשלוגודלומיקומו
.הרכבתלמסילתממערבאגםנוצרגשומיםובחורפים,פתוחמהשטחחלק.מצויושועלביצות

המחזיקנטושהכורכרמחצבתבקרקעיתקטןאגם-(אודיםמחצבת)הפולגאגמוןכלול,המוצעתהפולגביצתשמורתבתחום
.לאגמוןמסביבצפרותפארקליצורמתכננתשרוןונחליםניקוזרשות.מיםעופותשללמיניםאתרמהווהבחורף.השנהכלמים

שמורות מוצעות–שטחים מוגנים 

אגמון הפולג ביצת הפולג-שמורה מוצעת  חוף השרון–שמורה בתכנון 

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019127יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

,  שלד השטחים המוגנים בתחום המועצה כולל שטחים ברמות הגנה שונות
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

:מערך השטחים הפתוחים יוצר שלד רציף המורכב משני צירים עיקריים

דרום לאורך החוף-ציר בכיוון צפון•

מערב לאורך נחל פולג-ציר בכיוון מזרח•

סביב  , מערבי של המועצה-נקודת החיבור בין הצירים היא בגבול הצפוני
.שמורת נחל פולג

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

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

(.21/3מ"תמ)פתוח 

יש לציין כי יש חשיבות גם לשימור השטחים המבטאים רמת הגנה טובה  
.ונמוכה בשל הצורך בשמירת הקישוריות בין השטחים המוגנים

קומפילציה-שטחים מוגנים 

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

שמורה  

מו עת



2019128יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ההגנהממידתרקלאנובעתהפתוחהשטחעלההגנהמידת
גםרבהבמידהמושפעתאלא,הקרקעליעודבהתאםהסטטוטורית

השטחיםאתלחלקניתן,זומבחינה.המוגןהשטחמנוהלבומהאופן
:סוגיםלשניהמוגנים

ובמידהלאומייםגנים,טבעשמורותשטחי–מנוהליםשטחים1.
פיתוחמפניסטטוטוריתמגיניםאלושטחים.יערותגםפחותה
י"עמניהולםכתוצאה,והנוףהטבעערכיעלהגנהמבטאיםובנוסף

לתוצאותמביא,ואכיפהממשק,ניטורכוללהניהול.ל"וקקג"רט
.טבעשמירתמבחינתמיטביות

פיתוחמפניסטטוטוריתמגיניםאלושטחים–מוגניםשטחים2.
עלקשותמגבלותכולליםהם.הפתוחיםבשטחיםשוניםמסוגים
אינושחלקןהפתוחבשטחרבותפעילויותמאפשריםאבלפיתוח
המשמרבאופןמנוהליםואינםטבעשמירתעםאחדבקנהעולה
.ונוףטבעערכי

קומפילציה-שטחים מוגנים 

שטחים פתוחים–' פרק אIסביבה וקיימות . 8

שמורה  

מו עת



2019129יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

שטחיםביןקישוריותהמייצרת,פתוחיםשטחיםשלרציפהרצועההינואקולוגימסדרון
.הביולוגיבמגווןפגיעהולצמצםאקולוגיותמערכותשלתפקודלהבטיחבמטרהטבעיים

מטרת.המרכזבמחוזאקולוגייםלמסדרונותחלקיתמחוזיתמתארתכניתמקדמתג"רט
,1'מסתיקון35א"תמי"עפ,הארציהאקולוגיהמסדרוןאתולפרטלהטמיעהיאהתכנית

מיוםהמחוזיתהועדהלהחלטתבהמשךבהכנההתכניתמסמכי).המחוזיתברמה
.(האקולוגיהמסדרוןלשמירתמחוזיתתכניתלהכיןהתכנוןללשכתלהורות19.6.2017

מחוזתחומיובמרבית,לחלוטיןמקוטעיםחלקם,וארוכיםצריםהםהקיימיםהמסדרונות
עםהנחליםוציריפתוחיםחקלאייםשטחיםהםהמסדרוןשטחי(21/3מ"תמ)המרכז
אקולוגייםכמסדרונותישמשואלוששטחיםמנתעל.ומבודדיםקטניםטבעמשארי

שישמרו,הנחיותעליהםולהחיל,מחוזיתתכניתבמסגרתככאלהלהגדירםישמתפקדים
.ניקוזכעורקיבתפקידםאוהחקלאיבתפקודמהותיבאופןלפגועמבליפתוחכשטחעליהם

אתמסמנתהתכנית,הארציהאקולוגילמסדרוןבנוסף
אקולוגיתרשתשמהוויםהמחוזייםהאקולוגייםהמסדרונות

גבולותבתחוםהארציהאקולוגילמסדרוןותומכתישירה
רבהחשיבותהמחוזייםהאקולוגייםלמסדרונות.המחוז

ייחודיותלאקוסיסטמותאנדמייםמיניםשלקיומםבהבטחת
או/וקישורמסדרונותוביצירת,והחוףהשפלה,השרוןברצועות

תשתיתהתכניתמייצרתבכך.הארציהאקולוגילמסדרוןחיץ
מרחבישליצירהי"עלמיניםקיוםתנאיהמאפשרתירוקה
.והתנחלותהפצה,שיחור

במרכזהאקולוגיותהמערכותשלהתקיימותןלהבטחתמעבר
בשימורמסייעתהתכנית,לאדםורווחהבריאותעבורהארץ
התושביםאתשתשמש,ישראלבמדינתנופיתמרכזיתשדרה
.וטיילותנופש,למפגשפתוחיםשטחיםכמגוון

מבוא-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

בהכנה  ג"רטחלקית של מ"תמ-מסדרונות אקולוגיים

ג"רט, שכבת מסדרו ות אקולוגיים: מקור
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ג"רטי"עהמקודמתאקולוגייםלמסדרונותחלקיתהמחוזיתהמתארתכנית
:פתוחיםשטחיםי"עהמקושריםערכייםליבהאזורישלתפיסהמציעה

שטחיםהםאלהשטחים.לאומייםוגנים,יערות,טבעשמורות-ליבהשטחי
מהמשאביםניכרחלקבהם(אדםנטעיער:לדוגמה)טבעייםחציאוטבעיים

הביולוגיהמגווןרב.מינימליתאדםבהתערבותומתפקדיםנשמריםהטבעיים
כרמהוויםשהםמשום,גבוההאקולוגיתאיכותבעליוהם,הליבהבשטחינמצא

בשל.בתוכםהטבעומשאביהמיניםכל/לרבוהתחדשותהתפתחות,צמיחה
אתישנהאשרפיתוחללאבמהותםשימורמחייביםהםהגבוההערכיותם
.הטבעיתתצורתם

ובהם,הארציהאקולוגימהמסדרוןחלקמהווים-פתוחהחקלאותשטחי
קישוריותבפוטנציאלאובפועלומאפשרים,קפיצהאבניהמשמשיםטבעמשארי

אינןוהם,הליבהלשטחיביחסנמוכההאקולוגיתערכיותם.הטבעמשאריבין
וליחסיהטבעלמשארי.הליבהשטחיללאאקולוגיתמבחינהלתפקדיכולים

שטחיםאותרובתכנית.רבהאקולוגיתחשיבותהליבהשטחילביןבינםהגומלין
.בינויללאברובו,פתוחחקלאירצףהמייצרים3/21מ"בתמחקלאיבייעוד

בתכניתאו1/35א"תמלפיוסביבותיונחלאונוףכמכלולימוגדריםאלושטחים
.גבוההאקולוגיתערכיותבעלישנמצאואו,חלקיתמחוזית

מרחבבתוךומקוטעיםקטניםטבעייםגידולבתי-(קפיצהאבני)טבעמשארי
.חייםבעלישלמיניםמתקיימיםבהם,פתוחהחקלאות

האקולוגימהמסדרוןחלקהמהוויםפתוחיםשטחים–בקבוקצווארשטחי
שלמעברשמגבילותשולייםלהשפעותנתוניםהםהצרשטחםבשלאשר,הארצי
קיימיםבתכנית.המסדרוןשלותפקודוברציפותופוגעיםובכך,מסוימיםמינים
מעברשמגביליםפתוחהחקלאותשלובאזוריםליבהבאזוריבקבוקצווארי

.חייםובעליצמחים

(ג"רטבהכנה על ידי )חלקית מ"תמ-אקולוגייםמסדרונות 

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

ג"רט: מקור הנתונים
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שטחים מוגנים ומסדרונות אקולוגיים

במרזבת,פולגנחללאורךאקולוגייםמסדרונותעובריםהתכניתבמרחב
מסדרונותשכבתלפי)החוףועורףהחוףרצועתולאורךרשפוןנחל

מחוץסמוכיםפתוחיםלשטחיםמקושריםאלו.(ג"רטשלאקולוגיים
ולאורך,ובדרוםבצפוןהחוףלאורך,במזרחפולגנחלבמעלהלשטחה
.דרוםלכיוון,במרכזרשפוןמרזבת

אתהמקשרתחשובהחוליהמהווההשרוןחוףהאזוריתהמועצהמרחב
החוףרצועתעםלמועצהשמצפוןהמערביהכורכרורכסהחוףרצועת

מורדועםפולגנחלמעלהאתמקשרתוכן,להשמדרוםהכורכרורכס
בעלמסדרוןהנורשפוןנחללאורךשעוברהמסדרון.היםחוףעד

הכורכרברכסהמוגניםהשטחיםביןמקשרוהואמקומיתחשיבות
השטחכלכמעטלמעשה.פולגבנחלהראשיהמסדרוןעםהפנימי
מחוזיאוארציאקולוגיממסדרוןחלקמהווההמועצהבתחוםהפתוח

,פולגנחללאורךאקולוגימסדרוןהמסמנת35/1א"לתמפרט
תקודםאםלמעטסטטוטוריתמשמעותאיןאקולוגייםלמסדרונות

שלהיישומיתהמשמעות.למסדרונותחלקיתהמחוזיתהמתארתכנית
גידורכדוגמתפיזימכשולמיצירתהימנעותהיאהמסדרונותהגדרת
.המסדרוןלאורךחייםבעליתנועתמגבילובכךחיץהיוצר

כבישים–לינארייםלמכשוליםהתייחסותכוללתאינההתכנית
מגבלותשלשורהמגדירההמוצעתהתכנית.מייצריםשהםוהחסימה

.בגבולםואףהמסדרונותבתחוםופעילותפיתוחעל

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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שטחים מוגנים ומסדרונות אקולוגיים

,והיערותהשמורותשטחיביןמקשריםהאקולוגייםהמסדרונותשטחי
.בהיקפםהמצומצמים

35א"בתמהמוגניםלשטחיםבעיקרםחופפיםהארצייםהמסדרונות
נוף/חקלאיאזורשיעודולשטחחופףהמחוזיהמסדרון.21/3מ"ובתמ
.21/3מ"בתמפתוחכפרי

שטחים פתוחים.אIסביבה וקיימות . 8
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מסדרונות אקולוגיים ומבנים חקלאיים

.האקולוגייםהמסדרונותבתחוםחקלאייםמבניםמעטיחסיתקיימים
אינוחלקםשכןהפתוחיםבשטחיםהמבניםכללאתלזהותקושיקיים

.לחקלאותיותרמשמש

הפרעההיוצרת,המשותפתהרפתהואביותרהמשמעותיהמבנה
.2לכבישהרכבתמסילתביןשנותרהפתוחהשטחבתחום

לרצףהפרעהמהוויםאינםהחקלאייםהמבניםכינראה,זאתעם
.הפתוחיםהשטחים

שלמתשתיותכתוצאהנוצרהמסדרונותשלהמשמעותיהקיטוע
אקולוגייםמעבריםשלקיומםלוודאיש.הרכבתומסילתכבישים

.והמסילותהכבישיםלחצייתמתאימים

המסדרוןבמרכזעובר,בשטחקייםאינואך,מ"בתמהמאושר551כביש
הפתוחיםהשטחיםרצףשלמשמעותילקיטועלהביאועלול,הרוחבי
.דרום-צפוןבכיווןבתנועהולפגוע

לולים בגבול הדרומי של שמורת בני ציון  

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019134יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מסדרונות אקולוגיים ותכניות תחבורתיות

תכנונייםבהליכיםשונהבקצבהמתקדמותתנועתיותתכניותמספר
השטחיםמערךעלמשמעותיתלהשפעהפוטנציאלמהוותשונים

:הפתוחים

אושרלאהביטולאך3א"בתמלבטלושהוחלט551כביש1.
.הפתוחהמרחבאתשיחצהאזוריכביש–תקףאינוולכןבממשלה

.לכבישתכניתהמקדםתכנוןצוותקיים
תידרש,הקייםהמצבהשארתעלויוחלט551כבישויבוטלבמידה
ממערב,בוצעשטרם,המערביחלקואתלבטלהאפשרותבחינת

.הרכבתלמסילת

במסגרת–הרכבתמסילתולאורך531למחלףצפונית20כביש2.
הכבישאתלסלולהתחבורהמשרדמבקש42א"בתמדיונים
בלבדצ"לתח

הרחבה–(הפקדהלקראת)החוףמסילת65ל"תת-רכבת3.
תחנתוהקמתמסילותלששהקיימותהמסילות2שלמתוכננת

מתוכנניםבשפייםוסעחנהוחניוןרכבתימחלף.בשפייםרכבת
.נוספותבתכניות

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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סקרי טבע וערכיות אקולוגית

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ערכיות אקולוגית

שנערכוסקריםמספרבמסגרתנבחנההפתוחיםהשטחיםערכיות
בתחוםמוגדריםאזוריםעבורנערכוהסקריםמרבית.האחרונותבשנים

במסגרתנערכונוספיםסקרים.קדםארסוףאוהפולגאזורכגון,המועצה
ומסמךהשרוןמ"אנתכניתכגוןמדיניותומסמכיסטטוטוריותתכניות

הפולגבמרחבקרקעמשימושיהציבוריותהתועלותלהעצמתהמתווה
.(אלובאזוריםהעוסקיםבסעיפיםפירוטראה)

.המועצהבשטחהכוללתהערכיותנבחנהלמועצההאבתכניתבמסגרת

מתוךכוללתתמונהלגבשמנסההמתארבתכניתהסביבתיהניתוח
:בההגובליםובשטחיםהמועצהבתחוםשנערכוהאזורייםהסקרים

2005,וסביבתופולגנחלא"דשסקר•

2009,הפולגמזרחגבעותא"דשסקר•

(המועצהלגבולצמוד)2012,השרוןלבא"דשסקר•

זאב,ולניקוזלהסדרהורגישותאקולוגיתערכיות,ויובליופולגנחל•
2012יולי,שרוןונחליםניקוזורשותוהגניםהטבערשות,קולר

2014,קייםמצב,למועצהאסטרטגיתאבתכנית•

,ג"רטבשיתוףהשרוןחוףהאזוריתהמועצה,קדםארסוףטבעסקר•
2016,בשרוןהסביבהלאיכותהאזוריתוהיחידהא"דשמכון,ט"חלה

2016,השרוןמ"אנלתכניתנופינספח•

:הפולגבמרחבקרקעמשימושיהציבוריותהתועלותלהעצמתמתווה•
,הטבעבחיקונופשלחיםגידולבתי,חקלאותשלנכוןשימור

והיחידהט"חלה,ג"רטבשיתוףהשרוןחוףהאזוריתהמועצה
2016,בשרוןהסביבהלאיכותהאזורית

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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2005, סקר נחל פולג וסביבתו–ערכיות אקולוגית 

פולגנחל.ישראלמדינתשלבצפיפותהמיושבתהליבהבלבשנמצא,שוניםבהיבטיםואיכותיחשובפתוחשטחמהווהפולגנחלמרחב
ברמהוגםהאזוריתברמהגם,גדולהחשיבותבעליהאדםומורשתנוף,טבעמשאביעםשטחתאישלרצףקייםשלאורכוצירהוא

הראוימהשטחבלבדקטןחלק.משמעותיהשתקמותפוטנציאלאחריםלחלקים.מהשטחבחלקהיטבשמוריםאלהמשאבים.הארצית
.סטטוטוריותתוכניותשלמכוחןמוגןלשימור

:וסביבתוהנחלבאזורהנופיוהמגווןהאקולוגיותהמערכותשלקיומםלהמשךשיסייעו,פעולהעקרונותמספרמציעהסקר

בהםשתועדוהשטחיםאתלהגדירלכןמומלץ.בעתידגםקיומהאתלהבטיחישהטבעיהצומחתכסיתנשמרהשבהםשטחבתאי•
גידולבתי:ארציבהיבטונדיריםייחודייםגידולבתילשימורישמיוחדתחשיבות.טבעכשמורותגודלהחשיבותבעליטבעמשאבי

.וכורכריםחולות,לחים

.ומיםגדותצמחייתשיקוםשיאפשרבאופןהנחליםהסדרת•

.גידורכגוןמכשוליםללא,הנחללאורךחייםולבעלילמטייליםחופשימעברהבטחת•

אתכוללתזורצועה.פתוחיםבשטחיםשנמצאיםיובליווכלפולגנחלשלהזרימהערוץצידימשניטבעיתנחלרצועתהגדרת•
אתאלאכוללתואינהצרההנחלרצועתשבהםבמקומותשנדרשתהרחבהעםיחד,לנחלבסמיכותשנמצאיםהטבעייםהשטחים

ככלרחבהזורצועהעלשמירה.האופייניםהגידולבתיאתולטפחהשתקמותלאפשר,לשמורישברצועה.עצמוהזרימהערוץ
.וצמחייהחייםבעלישלמעברכמסדרוןהנחלשלתפקודואתגםתשפרהאפשר

שטחים:הנחלנוףשלהעיקרייםהמאפייניםישמרוזובסביבה.הנחלמרצועתיותררחב,נוסףנופיחיץ-נחלסביבתהגדרת•
אילוציםמולהשטחשלפרטניתשלבדיקהסמךעללהיעשותצריכההמדויקתהגדרתן).פתוחחקלאיונוףחורשות,טבעיים

.(תכנוניים

רצףלהיווצריכולכך.ואחרותחזותיותהפרותללא,פתוחיםכשטחיםהחקלאייםהשטחיםשלתפקודםיישמרכולוהנחלבמרחב•
.פתוחשטחשלושלםמשמעותי

.הטבעיהצומחהשתקמותלאפשרישובעתידבהווהנטושיםחקלאייםבשטחים•

.2005, א"דשמכון , איילת הלר וגיא נזרי, אורי רמון, חוה להב, סקר טבע ונוף נחל פולג וסביבתו: מקור

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019138יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

2016, קדםארסוףסקר –ערכיות אקולוגית 

המרכזבאזורונדירדופןיוצאפתוחנוףותוואיעשירביולוגיבמגווןהתומךוערכיייחודיגידולביתהינוקדםארסוףשלהכורכררכס
אתבחןהסקר.בדרוםהרצליהועדבצפוןמנתניהפתוחיםשטחיםביןהמחברהחופיהאקולוגימהמסדרוןחלקמהווההשטח.הצפוף
הנוףבשמורתהמובריםובשדות"דרוםהשרוןחוף"הלאומיהגןבשטחהכורכררכסעלהשוניםהגידולבבתיוהצומחהחימצאי

,ג"רטבשיתוףהשרוןחוףהאזוריתהמועצהי"ענערךהסקר.2016סתיוועד2013מסתיוהחלהשנהעונותלאורך,הלאומילגןמזרחית
.בשרוןהסביבהלאיכותהאזוריתוהיחידהא"דשמכון,ט"חלה

:הסקרממצאי

.(הקרקעובהרכבלמצוקבקרבהכתלות)למערבממזרחהמשתניםגידולבתימגווןוכוללגבוהקדםבארסוףהביולוגיהמגוון•

.חייםובעלילצמחיםעשירגידולביתכיוםמהווים,(הירוקהוהגלריההנוףובשמורתהלאומיבגן)המובריםהשדותשטחי•

.לשמרםחשובאשרהכחדהבסכנתוצמחיםזוחלים,יונקיםמיניבמספרעדייןתומךהסקרשטח•

התמוטטות,החולותתנועתמשטרשינוי)בתשתיתשפוגעתרכבבכלימנסיעהכתוצאהאנושיותהפרותהואהעיקריהמגבילהגורם•
ובחברת,(מופרשטחעללהשתלטהמטיביםפולשיםלצמחיםמקום"מפנים"הקוליסים)בצומחבהרכב,(פריכיםכורכרמצוקישל

.והצבאיםהנודדיםהעופותועדהחרקיםמרמת,המקומיוהצומחהתשתיתעלהמתפתחיםהחייםבעלי

.הטבעיגידולםביתהואהכורכררכסאשרהמקומייםהחייםבעליאתדוחקיםאשררביםומתפרציםפולשיםמיניםנצפובסקר•

.וחרקיםצמחייהשליותרגדולמגווןנמצא,פחותהמופר,הסקראזורשלהצפוניבחלק•

ופעילותההרחהתחנותעיקרגםכך.ואנשיםרכבכליתנועתכללאיןבוש"תעבמתחםנמצאביותרהגבוההציפוריםמגוון•
.המוגןש"תעמתחםבתוךנצפוהצבאים

גםצבאיםתנועתישנהכייתכןאך,מועטהינוחדשיםפרטיםשלוגיוסקטנההינהבארסוףהמתקיימתהצבאיםאוכלוסיית•
.געשדרךלארסוףהשרוןחוף-וינגייטממתחם

שביליסימוןמתוכנניםובהמשךרכבכלילכניסתהלאומיהגןחסימתבוצעה,הראשוניהסקרשלוההמלצותהממצאיםבתמיכת•
.הכחדהבסכנתמיניםעלושמירההפולשיםהמיניםבמוקדיוטיפולהליכה

והיחידה  א"דשמכון , ט"חלה, ג"רטהמועצה האזורית חוף השרון בשיתוף , קדםארסוףוסביבת מצוק הכורכר של " חוף השרון דרום"סקר טבע גן לאומי : מקור
.2016, האזורית לאיכות הסביבה בשרון

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019139יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

קומפילציה של ערכיות אקולוגית

שנבחנה בסקרי טבע ונוף

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019140יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

2014, תכנית אב אסטרטגית למועצה–ערכיות אקולוגית 

.המועצהבתחוםהטבעמשאבישלהכוללתהערכיותנבחנהמועצההמועצהעבורשנערכההאסטרטגיתהאבתכניתבמסגרת
מוגניםשטחים,הארציתהאקולוגייםהמסדרונותשכבת,א"דשסקרי,הסביבהלהגנתהמשרדנתוניעלהסתמךהערכיותניתוח

ואתריםלשימורפתוחיםמרחבים,וצומחחיערכיות,סטטוטוריתמוגניםשטחים–נושאיותמפותסדרתכללהניתוח.סטטוטורית
למדיגדולותנוףליחידותברובוהתייחסהניתוחכילצייןיש.כוללתערכיותמפתנערכההבחינהבסיכום.אקולוגיתחשיבותבעלי

.מלאביטוילידיבאהאינהבשטחםמצומצמיםטבעאתרישלחשיבותםולפיכך

2014, תכנית אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון: מקור

סקרי טבע וערכיות אקולוגית-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019141יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

2014, תכנית אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון: מקור

:האסטרטגיתהאבתכנית–האקולוגיהניתוחממצאי

הטבעייםהאתרים.מעובדיםושטחיםכפרייםיישוביםהנוהשטחמרבית•
.חקלאילעיבודהבעייתייםבשטחיםרובם,ומצומצמיםפזורים,מעטים

וחולותהמערביהכורכררכס,החוףלאורךמשתרעיםהערכייםהשטחים
מארסוף,הרכסבהמשךוחלקםהשרוןחוףלאומיגןבתחוםחלקם.החוף

.דרומה

בשטחיםלרבות,ומוגניםנדיריםצמחיםמיניעשרותגדליםהמועצהבמרחב•
בסכנהלהימצאעלוליםהםולפיכךלשימורמיועדיםאושמוריםשאינם

.באזורקיומםלהמשך

בבתיחורפיםרביםמינים.עופותמיניעשרותמתקיימיםהמועצהבמרחב•
העופות.הנדידהבעונותשוניםבמועדיםבאזורשוהיםאוהלחיםהגידול

והנם,מזיקיםהדברתכדוגמתחשוביםמערכתשירותיגםמספקים
.ציפוריםחובבישלונופשלתיירותאטרקטיביים

חיים-לבעליוהןלצמחייההןרבהחשיבותבעליהנםהלחיםהגידולבתי•
בשטחיםאינןהחורףמברכותחלק.שבהםולצומחהמיםלגופיהזקוקים

ייחודיגידולביתהנןמתפקדותחורףברכות.בסכנהעתידןולפיכךמוגנים
.מהןשיותרכמהלשמרלנסותישולכןבארץהכחדהבסכנתהנמצא

שניהם,לחיםגידולובבתיכורכררכסיעלמשתרעיםוהגניםהשמורותמרבית•
ומןזניחבשמורותהחמרהקרקעותשלייצוגן.בסכנההנמצאיםגידולבתי

כיוםשרובוזהגידולביתהמייצגיםהשמוריםהשטחיםהיקףאתלהגדילהראוי
.ולהתיישבותלחקלאותמשמש

במחשופי–מעובדיםשאינםבשטחיםבעיקרנמצאיםוהנוףהטבעערכי•
ולאורך,הלחיםהגידולבבתי,בחולות,חמרהאדמתעלבורבשדות,הכורכר

הנחוציםאקולוגייםמסדרונותיש,בנוייםשאינםבשטחים,ביניהם.החוף
.הערכייםהשטחיםביןהקישוריותלשמירת

שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

(רחפן)תמונת שער 

142

שטחים חקלאיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019143יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חקלאות

וכוללים  , שטחי החקלאות באזור הם מישוריים או בשיפועים מתונים ביותר
בין  . וגידולי שדה שונים, (אבוקדו ועוד, אפרסמון)פרדסים ומטעים אחרים 

ושדרות אקליפטוס , המטעים בולטות שורות הברושים שניטעו כשוברי רוח
בשטחי רכסי הכורכר קיימים  . מסמנות כמה מערוצי הניקוז בין השדות

וכן מטעי חרובים שניטעו לאחר קום המדינה ונזנחו כגידול , שרידי בוסתנים
.אך הפכו לשטחי חורש טבעי, חקלאי

ובחלקם נמשכת ההצפה  , חלק משטחי החקלאות הנמוכים מוצפים בחורף
מתוך אותם שטחים מוצפים חלקם  . עד אמצע הקיץ ואף מאוחר יותר

,  וחלקם המוצף דרך קבע, חלקם ננטשו על ידי החקלאים, מעובדים חלקית
.הפכו זה מכבר לסביבות מים

,  נופי חקלאות הם בעלי ערך תרבותי ונופי רב ועם השנים ערכם רק עולה
שכיסו חלק ניכר , הפרדסים. המסורתית הולכת ונעלמת, שכן החקלאות

הצטמצמו בהדרגה והוחלפו בגידולי  70-משטחי המועצה עד סוף שנות ה
.שדה ומטעים אחרים

שטחים חקלאיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019144יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חקלאות ומסדרונות אקולוגיים

מתאימיםוככאלו,בינויללא,פתוחיםשטחיםברובםהםהחקלאותשטחי
.אקולוגיכמסדרוןלתפקוד

ייקבעוחקלאיתבקרקעשימושיםכיקובעת21/3מ"תמכילצייןיש
השטחעלוהגנההבינויהגבלתהיאהמשמעות,מקומיתמתארבתכנית
.הפתוח

לבחוןישמתפקדיםאקולוגייםכמסדרונותישמשואלוששטחיםמנתעל
מהותיבאופןלפגועמבליפתוחכשטחעליהםשישמרו,הנחיותעללהחיל

:כגון,החקלאיבתפקוד

.חקלאייםמבניםללאמעובדפתוחכשטחהשטחלהותרתעדיפותמתן•

מיטבימעברהבטחתתוךחקלאייםמבניםלמיקוםחלופותבחינת•
.הפתוחהכפריהנוףואופיטבעערכיעלשמירה,חייםובעלילצמחים

;ליליתמפעילותהימנעות;תאורהזיהום:כגוןלנושאיםהתייחסות•
.פולשיםמינים,פסולתניהול,מותאמתצמחיה

,אופנייםעלרכיבה,הליכהשבילילטובתחקלאיותבדרכיםשימוש•
.שירותודרכי

חייםלבעליחציהואפשרויותואקולוגיותנופיותדרכיםהתווית•
מותאםגינון,זיהוםממזערתתאורה,(תחתייםאועילייםמעברים)

.הביולוגילמגווןנזקיםלמזעור

.הקרקעבתתלתשתיותעדיפותמתן•

.התכניתהכנתבמהלךתיבחןזוסוגיה

שטחים חקלאיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019145יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

חקלאות ושטחים מוצפים

.תמידיבאופןהמוצפיםשטחיםקיימיםהפולגבמרחב
שללהצפהגבוההבהסתברותנמצאהשטחמרבית

300-לקרוב.שנהמדימוצפיםדונם840-כ.שנים1:10
כללאורךמיםהמחזיקה,קבועהביצההינםדונם

.כללחקלאילעיבודניתנתואינההשנה

גידוליבעיקר,חקלאותמתקיימתאלומשטחיםבחלק
.פתוחבשטחשדה

ההצפהלפשטהחקלאיהעיבודביןקונפליקטקיים
.הפולגבמרחבהעוסקבסעיףהרחבהראה,זהבאזור

שטחים חקלאיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019146יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

גופי מים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019147יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ומיקולחין)מאגריםכולליםהשרוןחוףהאזוריתבמועצההמיםגופי
.(הפולגמרחבבסעיףסקירהראה)הצפהושטחיבריכות,(שטפונות

מערכתליצירתותורמיםפוטנציאלינופימשאבמהוויםהמיםגופי
.עשירהאקולוגית

:מאגרים

.גישהאליושאיןכך,סוללהומוקףמגודרקולחיןמאגר-יצחקתל•
.זוריקיהמתללעברולצפותואפשררבותציפוריםמושךהמאגר

הואהמיםמקור.החוףלכבישממערבשטפונותמימאגר–יקום•
.הפולגמביצתשאיבה

לכלאבסמוךנמצא-השרוןקולחיש"מטשלקולחיםמאגר•
המאגר.להשקיהאותםומפנהש"מהמטקולחיםקולט.השרון
.רביםעופותמושך

:בריכות

רדודרובו.התהוםמימקוהנמוךבשטחקבעמקווה–יקוםאגם•
לגבולותמחוץהואאולםאליוגישהיש.בוציתוקרקעיתומאוד

.פרטימשטחחלקונחשבהשמורה

.חורףובריכתמאגר-געשבריכת•

רבפוטנציאלובעלתקבעדרךמיםמוצפת–זוריקיהתלמחצבת•
הופסקהההזרמה,הפולגמיאליההוטובעבר.נופיתמבחינה
.הנחלבמעלהשופכיןלזרימתמחשש
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גופי מים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019148יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

בריכה בגן הלאומי חוף השרוןבריכת געש

מאגר יקוםבריכת יקום

גופי מים-שטחים פתוחיםIסביבה וקיימות . 8



2019149יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ממשקים מרכזיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019150יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ירוקהריאהשלהפונקציהאתמקייםהשרוןחוףהאזוריתהמועצהמרחב
ריבויהמועצהבתחום.כולואביבתלמטרופוליןאוכלוסייתבשירות
האוכלוסייהלריכוזיגדולהבקרבהוחקלאייםפתוחים,שמוריםשטחים

מרכזייעדהמועצהשטחמהווהמכךכתוצאה.במדינההמשמעותיים
.המועצהתושביבשירותפעילחקלאיכמרחבתפקודולצדונופשלפנאי

הדיוןעיקראתממקדזהמצב
:הבאיםבממשקים

חקלאיעיבודביןהממשק•
טבעושמירת

חקלאיעיבודביןהממשק•
ונופשפנאיופעילות

פנאיפעילותביןהממשק•
טבעושמירתונופש

לזהותמאפשרתהממשקיםבחינת
לשמששיוכלוותובנותנושאים
התכנוןבתהליךבחינהלהמשך

שיוטמעושונותתכנוןולהנחיות
.התכניתבמסגרת

ממשקם מרכזיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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טבעושמירתחקלאיעיבודביןהממשק

וביןחקלאותביןהדדייםונזקיםמתמשכיםקונפליקטיםמזמןהטבעייםבשטחיםטבעושמירתהחקלאותשטחיביןהממשק
:כגון,טבעשמירת

.טריפה,בפריפגיעה,השקיהלמערכותנזק-ברחיותי"עלחקלאיםנזקים•

.אקולוגייםמסדרונותקיטוע–חקלאייםשטחיםגידור•

.שפכים,רעש,תאורה,אקולוגייםמסדרונותקיטוע-לישוביםמחוץודיריםרפתות,לוליםחוותמיקום•

.הדברה,פסדיםפינוי,חקלאיתבפסולתטיפול,פולשיםומיניםמתפרציםמינים-סביבתיותהשפעות•

.צייד•

:ואכיפהניהול,תיאום,תכנוןשלבהיבטים,אמצעיםבמספרשימושמצריךההדדיהנזקמזעור

ומאוזניםמידתייםאמצעיםונקיטתניטור,מחקרהמשלב,הענייןבעליבשיתוףטבעשמירתממשקגיבוש•

והסביבההנוףלשימורוהאמצעיםחקלאותלקיוםהכלליםיקבעובמסגרתו,החקלאיהנוףמכלולישלאזוריתכנון•

שימושמזעור)מקיימתובחקלאות(חקלאייםמבניםללא)נופיתבחקלאותולתמיכהלעידודמשלימיםאמצעיםפיתוח•
(השדותבשולימשמרממשק,טבעייםצמחייהכתמיעלשמירה,והדברהדשןבחומרי

ממשקים מרכזיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ממשק בין עיבוד חקלאי ושמירת טבע

החקלאותשטחיביןלממשקביחסמהותיתסוגיה
לנחליםבסמוךחקלאיעיבודהיאהטבעייםוהשטחים

.הצפהפשטולשטחי

עדיפותנתנהובנחליםבניקוזהטיפולמדיניות,בעבר
פרוזדוריתחוםאתצמצמההיא,החקלאילעיבודמובהקת
להיותחקלאייםלשדותשאפשרהבכךלמינימוםהנחלים

הנדסיבאופןהכשירה.הנחליםלגדותעדמעובדים
המיםזרימתאתלהעבירהנחליםערוציאתמלאכותי
שלגםזהובכלל,הצפותלמנועמנתעל,המרביתביעילות
.מעובדיםחקלאייםשטחים

שיקוםרקלאמאפשרנחלרצועתשימורכי,לצייןחשוב
נופש,לפנאיפיתוחגםאלאהנחליםגדותשלאקולוגי
.הצדדיםלכליתרונותבכךיש.ותיירות

סעיףראה)הפולגלמרחבביחסשנדוןכפי,כאמור
ביחסשינויהוצע,(הפולגמרחב,לשימורפתוחיםמרחבים
ישהחקלאיםעםבשיתוף.חקלאייםשטחיםשללהצפות

"סל"פיתוחתוך,המצבשינוישיאפשרולהסדריםלהגיע
הגידוליםבסוגשינוייםעללפיצויואמצעיםפתרונותשל

עיבוד חקלאי לאורך נחל פולג.הצפהשלובמקרים

ממשקים מרכזיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ממשק בין עיבוד חקלאי ופעילות פנאי ונופש

הממשק בין שטחי החקלאות ופעילות הפנאי והנופש מהווה פוטנציאל  
י המטיילים ומרמיסה של "לנזק לחקלאים וליבולים כתוצאה מקטיף ע

מצד שני גידור השדות עשוי להפריע לתנועת  . השדות והגידולים
.המטיילים

פיתוח פעילות פנאי ונופש במרחב הפתוח ותיירות חקלאית  , עם זאת
,  יכול לסייע לגיוון ענפי הכלכלה במרחב הכפרי( קטיף עצמי-למשל)

,  מחצבות)לשיקום נחלים ולשיקום אזורים מופרים , לשימור אתרי מורשת
(.מזבלות

:להסדרת הממשק ניתן לעשות שימוש במספר כלים

.פיתוח רשת מסלולי אופניים והליכה מוסדרת ליוממות וטיול•

שבילים  –במרחב החקלאי הפתוח ט"נבהסדרת דרכי גישה לפעילות •
חיבור וקישור לאתרי טיול , להולכי רגל ולרוכבי אופניים או רכב רך

רצוי על תוואי דרך  )י צורך "בשיתוף החקלאים ועפ, ומוקדי עניין וביקור
(קיימת

.שילוב של מרכזי מבקרים שימוקמו בתחום השטח הבנוי בישוב•

כגון  , פיתוח מעטפת כלכלית הנשענת על המרחב החקלאי ותומכת בו•
עיבוד מוצרים  , מסחר בתוצרת חקלאית, תיירות כפרית וחקלאית

.חקלאיים

.  גיבוש מנגנוני ניהול לשטח הפתוח•

נופשים ליד בריכת יקום

ממשקים מרכזיים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ממשק בין פעילות פנאי ונופש ושמירת טבע

,  שמורות טבע, יערות-בתחום המועצה שטחים פתוחים מסוגים שונים 
שטחים אלו נבדלים האחד  . שטחים טבעיים, שטחים חקלאיים, גן לאומי

מן השני ברמות ההגנה שהם מספקים לשטח הפתוח ואופן בו הם 
.מנוהלים

גנים לאומיים ויערות מספקים את רמת ההגנה הגבוהה  , שמורות טבע
באופן המאפשר להם  , י גוף בעל סמכות"ביותר והם גם מנוהלים ע

איסוף )למזער את השפעות פעילות הפנאי והנופש על השטח הערכי 
(.ניטור ועוד, ויסות כמות המבקרים, קביעת שעות פתיחה, אשפה

שטחים חקלאיים ושטחים טבעיים שאינם מוגנים במסגרת  , לעומתם
חסרים את הגורם המנהל שיכול , שמורות וגנים כדוגמת ערוצי נחלים

.למזער את השפעות פעילות הפנאי והנופש

, נקודות תצפית, חניונים, פיתוח אתרים בשטח הפתוח כמו פינות חמד
מחייב הסדרה של  , מבני מורשת כמו גם פיתוח שבילי טיול ואופניים

.ממשק ניהול ואכיפה באמצעות מנגנון ניהול

האיזון בין שמירת טבע וקליטת קהל מתבטא למשל בגן הלאומי חוף 
דוגמה  . רכיבה על אופניים משיקולי שמירת טבעג"רטשם אוסרת , השרון

לשמורת טבע במקום לגן  , ג"רטי "ע, נוספת היא קידום תכנית מפורטת
מבטא דגש על –מ"בתמבחלקו הדרומי של הגן הלאומי המאושר , לאומי

.שמירת טבע לעומת קליטת קהל

ממשקים עיקריים-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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(רחפן)תמונת שער 

155

מרחבים פתוחים לשימור
מרחב הפולג

מרחב החוף

המרחב הדרומי

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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פתוחחייץהמהווהירוקהריאה,פעילחקלאיאזור:עיקרייםתפקודיםמספרהממלא,הארץבמרכזייחודישטחהינוהפולגמרחב
.טבעוערכיייחודייםגידולבתי,אקולוגיותמערכותהמקייםומרחב,ונופשלפנאימרחב,הצפהפשט,צפופיםאורבנייםאזוריםבין

שטחים,(השנהכלמוצפיםחלקם)לעתמעתהמוצפיםלחיםשטחיםכוללהמרחב.ויובליוהפולגנחלערוץהואהמרחבשלליבו
.כללחקלאיעיבודאורציףחקלאיעיבודמאפשראינושבהםההצפותשריבויושטחים,מעובדיםחקלאיים

נופש,פנאילמטרותמבוקשלאזוראותוהופכים,שבווהנוףהטבעוערכי,אוכלוסייהוצפוףעתיראזורבלבהמרחבשלמיקומו
.הארץתושביולכללהאזורלתושביוטיילות

(רובהאו)השנהכללאורךהמוצפיםשטחים.סביבתיתמבחינהמאודגבוההערכיותבעליהינםהפולגבמרחבהלחיםהשטחים
מבחינה.ולטייליםלמבקריםענייןכנקודותוכן,ככאלובשימורםגבוהערךוישייחודיגידולביתמהווים,גבוההבתדירותאו

.לעיבודראוייםבלתיעדנחותיםהינםאלושטחים,חקלאית

להמשךהחקלאיםאתמחייבתהחוזיתהמציאות,ככאלווהמוחכרים,כחקלאייםהמוגדריםבשטחיםומדוברמאחר,ואולם
וכבסיסטבעייםכשטחיםוניהולםבמרחבהלחיםהגידולבתיאתלשמרהרצוןביןקונפליקטנוצרמכךכתוצאה.החקלאיהעיבוד

.מרביותכלכליותתועלותממנהלהפיקורצונםהקרקעאתלעבדהחקלאיםשלחובתםלבין,ונופשפנאילפעילות

והחברהוהגניםהטבערשות,השרוןחוףהאזוריתהמועצהעבורהאןואיריסעמירדניי"עשנערכהעבודהעלמבוססתהסקירה
חקלאימרחבשלטבעשמירתמוטהלניהולרחבההסכמותמערכתויישוםגיבושהיתההעבודהמטרת.2016-בהטבעלהגנת

נועדההעבודה.ממשלהמשרדי,י"רמ,אזוריתמועצה,חקלאים,טבעשמירתגופי:הבאיםהגורמיםביןפעולהשיתוףתוך,פולג
,טבעשמירת,חקלאות:זהממרחבהציבוריותהתועלותכללושל,הפולגבמרחבהתפקודיםכללשללמקסוםולהוביללאפשר

.הטבעבחיקונופשופנאי,נגרניהול

מבוא-הפולגמרחב 

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

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019157יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מרחב הפולג

מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי : מקור
בתי , שימור נכון של חקלאות: קרקע במרחב הפולג

דני עמיר  , מסמך מסכם, גידול לחים ונופש בחיק הטבע
2016ספטמבר , ואיריס האן

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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,קבועותביצות:לחיםגידולבתישלסוגיםארבעהבתוכווכוללדונם4,300-כפניעלמשתרע,השרוןחוףבתחום,הפולגמרחב
.לחיםושקעיםחורףבריכות,עונתיותביצות

-לקרוב.שנהמדימוצפים(המרחבמשטח20%-כ)דונם840-כ.שנים1:10שללהצפהגבוההבהסתברותנמצאהשטחמרבית
.כללחקלאילעיבודניתנתואינההשנהכללאורךמיםהמחזיקה,קבועהביצההינם(7%-כ)דונם300

שטחישלהחקלאיהערך.בשימורםותיירותיקהילתי,חינוכי,סביבתיערךוישבישראלביותרנדיריםהינםלחיםגידולבתי
בתילהרסשיביאדבר,בעפרמילויםהנהאלובשטחיםחקלאיעיבודלקייםהיחידההדרך.אפסיעדנמוךהינוהקבועותהביצות
פשטבתחוםחקלאיותחלקותהגבהת.הפולגבמרחבמתרחשתעפרבעודפימילויי"עחקלאיותחלקותהגבהתתופעת.הגידול

.נוספיםלאזוריםהפשטשטחאתמרחיבהההצפה

פיתוחהיתרביןהמאפשרדבר,שטפונותלוויסותמרחב,הצפהפשטהיותוהואהמרחבשלהמשמעותייםהתפקודיםאחד
הפיתוחתוספת,התערבותכלללא.השרוןמ"ובאנאילנותמ"באנהמתוכנןהפיתוחזהובכלל,הפולגנחלשלהניקוזאגןבמעלה

,השטפוניותהזרימותכמותלהגדלתתגרום–נוספותפיתוחופעולותהרכבתמסילתהכפלתעםיחד,הנופשבאזוריהמתוכננת
.אדםחיימסכןואףמגוריםלאזורי,לתשתיות,לחקלאותלנזקיםהגורםדבר

מדרוםפולגשערשמורתשלהכורכררכסאתיקיףאשרהנפתול-"הרומיהשערמעקף"תכניתלקידוםהביאואלופיתוחיוזמות
1.5עד750,000שלבהיקףמילויוכן,אילנותהנופשבאזורפיתוחהןשלההיסודשהנחות,הפולגלשפךואזיקוםלאגםויתחבר

.במעטאלא,יקטןלאהמוצףהשטחהיקף,הרומיהשערמעקףתכניתתמומשאםגםכי,לצייןיש.הפולגבמרחבק"ממיליון
.הנוסףמהפיתוחכתוצאהההצפותמצבאתלהחמירשלאתאפשרהמעקףתכנית

שטחי הצפה-הפולגמרחב 

דני עמיר  , מסמך מסכם, בתי גידול לחים ונופש בחיק הטבע, שימור נכון של חקלאות: מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי קרקע במרחב הפולג: מקור
. נערך עבור המועצה האזורית חוף השרון. 2016ספטמבר , ואיריס האן
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מידעבסיסלספקשנועדהלניקוזאבתכניתהאזוריתהמועצהביוזמתהוכנה,הפולגבמרחבהרבותהניקוזמבעיותכתוצאה
,חלופותמספרבחנההתכנית.המועצהשבתחוםהחקלאייםבשטחיםהניקוזמערכתולתחזוקתלניהול,לתכנוןכתשתיתונתונים
:לניקוזהאבתכניתהצעתמימושמשמעות.למילוישטחיםסימנהזהובכלל

.מוצףאינושכיום,אחרלשטחהמיםאתדוחק,אחדבשטחמילויכלשכן,כיוםמוצפיםשאינםחקלאייםשטחיםשלהצפה•
גורם,אלושטחיםשלמילוי.יחסיתנמוכההחקלאיתשערכיותם,יותרהנמוכיםהשטחיםהינםכיוםהמוצפיםהשטחים

.יותרגבוההחקלאיתערכיותבעליוהינם,כהעדמוצפיםהיושלאאחריםחקלאייםשטחיםשללהצפה

האבבתכניתלמילוימתאימיםכשטחיםהמסומניםמהשטחיםמשמעותיחלק.ערכייםשטחיםמהרסכתוצאהאקולוגינזק•
.הפולגמרחבעלבעבודהומרביתגבוההערכיותכבעליזוהולניקוז

.ההצפהשטחיצמצוםבשל,הצפהכפשטהמרחבבתפקודפגיעה•

שטחי הצפה-מרחב הפולג

משימושיהציבוריותהתועלותלהעצמתהעבודהמסקנות
כפשטכולוזהבמרחבלהכירישכיהן,הפולגבמרחבקרקע
:הצפה

סביבתיתערכיותבעלישטחיםממילויכליללהימנע•
,בכללהפולגבמרחבשטחיםממילוילהימנעואף,גבוהה
ערכיותכבעליזוהושלאבשטחיםהשטחבשולימלבד

.סביבתית

להכיר,חקלאייםשטחיםשלהצפתםאתלאפשר•
ולאפשר,הצפהפשטכשטחישלהםובתרומהבתפקוד

.המוצפיםהחקלאייםהשטחיםעיבודאיאת

2015-16חורף , מטע אפרסמון מוצף בתחום העניין של הפולג

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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מנקזשאינוהחוףנחלימביןהיחידהנחלגםזהו.ר"קמ120-כעלועומד,החוףנחליכלמביןהקטןהואהפולגשלההיקוותאגן
לידקצרקטעלמעט.מ"ק19הוא,לנתניהשמדרוםלשפךעדואורכו,הכובשרמתקיבוץלידנמצאהפולגאפיקמעלה.הרריאזור

מעובדההיקוותאגןכל.אכזבנחליהינם,יובליווכלהנחלכלכמעט,אליוהחודריםיםומיגבוהיםתהוםמיהמחזיק,השפך
אבן,מונדתל,רעננההםלנחלהמתנקזיםהעיקרייםהיישובים.צמיחהובתיפרדסים,מטעים,שדהבגידוליאינטנסיביבאופן
.בנתניהפולגהתעשייהואזור,יהודה

ניקוז-מרחב הפולג

,  ערכיות אקולוגית ורגישות להסדרה ולניקוז, נחל פולג ויובליו: מקור
2012יולי , ורשות ניקוז ונחלים שרוןג"רט

ביצותשיצרמה,כורכררכסידיעלבמערבונחסםפולגנחל
רכסנפרץהיסטוריותבתקופות.לרכסשממזרחהאבוסבשטחי
שלניקוזאפשרה"הרומאיהשער"המכונה,הפירצה.הכורכר

לאורךתחזוקהבהעדר.היםאלמערבההשטפונותממיחלק
במעלהנוצרהוכך,בהדרגהונסתמההלכההפירצה,השנים

החלו1935משנתהחל.דונם4,000-כעלשהשתרעהביצה
בכמותמים,זאתעם.נוקזומהשטחיםוחלק,תחזוקהעבודות

ביצת)הפולגוביצת,האבוסבאזורתמידעמדואחרתאוכזו
.רבותשניםמזהזהמרחבשאפייןמהנוףחלקהייתה(הרמאדן

.ויותרדונם2,000-כעלההצפהשטחמשתרעגשומותבשנים

–נרחביםשטחיםעבורהצפהפשטהפולגמרחבמהווה,כיום
בנוסף.בנוייםושטחים(וחקלאייםטבעיים)פתוחיםשטחים

הנגרמימשטר,האזורשלהטבעייםהטופוגרפייםלמאפיינים
בתחוםמואץמבינויהאחרונותבשניםמושפעהפולגבמרחב

לסחףלעיתיםהמביאותהחקלאיהעיבודומשיטות,הניקוזאגן
בתחוםובעיקר,זהבמרחבהמתוכננתהפיתוחתוספת.בקרקע

המצויים(נתניהמזרח)ובאילנות,רעננהבדרוםהנופשאזורי
שלכוללניהולמחייבת–הפולגשלהניקוזאגןבתחוםשניהם

.זהבמרחבהנגרמי
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.השרוןחוףהאזוריתהמועצהעבור,יועציםמהנדסיםנטיף-לביאי"עהוכנה(2014פברואר)חקלאייםבשטחיםלניקוזאבתכנית
כוללנימידעלספקונועדה,המועצהבתחוםהרבותהניקוזבעיותרקעעלהוכנההתכנית.המועצהידיעלאומצההאבתכנית

הניקוזבעיותעםלהתמודדותכמענה.המועצהשבתחוםהחקלאייםבשטחיםהניקוזמערכתולתחזוקתלניהול,לתכנוןכתשתית
:טיפולחלופותמספרמציעההתכנית,הפולגבמרחב

,עיבודלאפשרבכדי.'מ0.8מפחותלאאך,ההצפהגובהמעלרצוי,המוצפיםבשטחיםהקרקעוהרמתעפרמילוי:'אחלופה•
שטחיםוהצפתהקרקעלהמלחתסיכוןובהןבעיותבמספרמתאפיינתזוחלופה.תנאיםשלבשורהלעמודהמילויקרקעעל

.כיוםהמוצףהשטחשלבפריפריהנוספים

שקיעתאתמוחלטבאופןמונעאינוגםוהוא,הגבוההעלותובשלבספקמוטלתזהפתרוןכדאיות.קרקעיתתניקוז:'בחלופה•
.ומיוחדיםמסוימיםבמקריםאלאמומלץאינוזהפתרוןלכן.הקרקע

מיםפנישבמרכזןביצות,לחאחוכגוןמגווניםאמצעיםי"עותיירותטבעכאזוריהביצתייםהשטחיםהכשרת:'גחלופה•
.יהושעביתמושבבשטחבעיקר,אדמותעלבוויתורכרוךבהיותוהואזובחלופההקושי.ועודשייטתעלות,קבועים

רובזוחלופהלפי.ותיירותטבעכאזוריאחריםחלקיםוהכשרתמהשטחבחלקהקרקעפניהגבהת:משולבפתרון',דחלופה•
.ולפנאילטבעיוקצוממנוניכריםחלקיםאך,חקלאילעיבודיחזוראוימשיךהשטח

הסביבתיתלרגישותבהתאםלמילוימתאימיםשטחיםייבחנו,המתארבתכניתהניקוזנושאשלהבחינהוהעמקתדיוקבמסגרת
.הציבוריותהתועלותלהעצמתהמתווהבמסמךהיתרביןשהוגדרהכפי,השטחשל

ניקוז-מרחב הפולג

2012יולי , רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז ונחלים שרון, זאב קולר, ערכיות אקולוגית ורגישות להסדרה ולניקוז, נחל פולג ויובליו: מקור
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הצלבה בין שטחים שסומנו  
כמתאימים למילוי בתכנית האב  

לבין שטחים בערכיות  , לניקוז
גבוהה בעבודה להעצמת  

התועלות הציבוריות משימושי  
הפולגקרקע במרחב 
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מכמהנובעתהמרחבשלהסביבתיתהערכיות.ויובליוהפולגנחלשללאורכוהמתפרס,ייחודיפתוחמרחבהינוהפולגמרחב
:סיבות

.ומצטופפיםההולכיםאורבנייםאזוריםשלבתווךפתוחיםשטחיםשלרצףהמרחבשלהיותו•

קבועותובריכות,לחאחו,ועונתיותקבועותביצות,חורףבריכות,הנחלערוצי:הפולגבמרחבהמצוייםהאקווטייםהגידולבתי•
,וערכיחשובביולוגימגווןמתקיים,לשימורגבוההחשיבותובעלילאומימידהבקנהנדיריםשהינם,אלוגידולבבתי.ועונתיות

.גידולובתיאקולוגיותמערכותומגוון

.מערב-מזרחבכיווןחשובאקולוגימסדרוןמהווה,אותוהסובביםהשטחיםעל,הנחלערוץ:אקולוגיכמסדרוןהפולגמרחב•

הגידולבתי.זהבמרחבומתרחבתההולכתוהנופשהפנאילפעילותהתשתיתאתיוצריםהפולגמרחבשלהסביבתייםהערכים
,ברגלבאזורהמטיילים,רביםומבקריםמטייליםאליהםמושכים–גדוליםאוכלוסייהלמוקדיהנגישות,הפתוחהמרחב,הייחודיים
הנחליםערוצי,שבוהלחיםהגידולבתיעלנשעניםסביבתיתמבחינההמרחבשלהמרכזייםהתפקודים.וברכבבאופניים
.אקולוגייםהסביבתייםההיבטיםלבין,במרחבהנגרמיניהולמדיניותביןלהפרידניתןשלא,מכאן.שבתחומוהמוצפיםוהשטחים

:ייעודיותעבודות3במסגרתשנערכהבחינהעלמבוססתהפולגמרחבערכיות

.2005,א"דשמכון,נזריוגיאהלראיילת,רמוןאורי,להבחוה,וסביבתופולגנחלונוףטבעסקר•

יולי,שרוןונחליםניקוזורשותוהגניםהטבערשות,קולרזאב,ולניקוזלהסדרהורגישותאקולוגיתערכיות,ויובליופולגנחל•
2012

בחיקונופשלחיםגידולבתי,חקלאותשלנכוןשימור:הפולגבמרחבקרקעמשימושיהציבוריותהתועלותלהעצמתמתווה•
2016ספטמבר,האןואיריסעמירדני,מסכםמסמך,הטבע

ערכיות אקולוגית ונופית-מרחב הפולג
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ערכיות אקולוגית ונופית

164

,א"דשמכון,וסביבתופולגנחלונוףטבעסקר
2005.

סקרישלהמוכרתהמתודולוגיהפיעלבוצעהסקר
,נוףליחידותחלוקה:א"דשבמכוןהנערכיםוהנוףהטבע
עםהמידעשקלול,השונותהנוףיחידותערכיותקביעת
כוללתערכיותוקביעתהפתוחיםהשטחיםרציפות

.השונותליחידות

גבוההעדגבוההרגישותכבעלהוגדרהפולגמרחבכלל
זוהוהפולגנחללאפיקהסמוכיםהשטחים.ביותר
.מאודוגבוההביותרגבוההערכיותכבעלי

מרחב הפולג

,  אורי רמון, חוה להב, סקר טבע ונוף נחל פולג וסביבתו: מקור
.2005, א"דשמכון , איילת הלר וגיא נזרי

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים.אIסביבה וקיימות . 8
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2012יולי,שרוןונחליםניקוזורשותוהגניםהטבערשות,ולניקוזלהסדרהורגישותאקולוגיתערכיות,ויובליופולגנחל

כביתהנחלתפקודשלהאקולוגייםבהיבטיםשתתחשב,הפולגבנחלותחזוקהלטפולחלופהשלהצגהכמטרההגדירההעבודה
.ובסביבתובנחלהטבעיותהמערכותלעידוד,אקולוגיוכמסדרוןלחגידול

:המלצותמספרנכללובעבודה

.הקרקעסחףעוצמתאתהממתןוכאמצעיהערוץשלמגןכרצועותוהיובליםהנחלרצועתשלמשמעותיתהרחבה1.

הקרקעסחףתופעתאתלצמצםבמטרההנחלשלההיקוותבאגןהקרקעותעיבודמדיניותלשינויטווחארוכתתכניתהכנת2.
.התכניתביישוםלחקלאיםסיועתוךזאתוכל,המיםנתיביוסתימת

היסטורייםביצהבאזוריבעיקר,מתאימיםהצפהפשטיויצירתחורףגאויותהשהייתלמטרותהנחללאורךשטחיםהקצאת3.
.לחיםגידולבתיוטיפוחובשיקוםחורפיותזרימותבמיתוןיסייעוההצפהפשטי.(הפולגוביצתהרמאדןביצת)

פגיעהאיעלוהקפדהיעילותנחלרצועותהגדרת,רגישיםקטעיםבמספרמבתיםוהרחקתםוחרותדרורהנחליםתוואישינוי4.
.אחריםובקטעיםאלובקטעיםהנחלבמרחב

ערכיות אקולוגית ונופית-מרחב הפולג

שטחי ההצפה של נחל פולג
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במרחבקרקעמשימושיהציבוריותהתועלותהעצמת
בחיקונופשלחיםגידולבתי,חקלאותשימורהפולג
:2016,הטבע

.המרביתבערכיותדורגו(ועונתיתקבועה)הביצהשטחי•
.לשימורוחשוביםבישראלנדיריםהינםאלוגידולבתי

ביצתייםגידולכבתישהוגדרוביותרהגדוליםהפוליגונים
ביצהשטחי.הרכבתלמסילתוממערבממזרחמצויים
.הפולגנחלאפיקבקרבתמצויים,נוספים

בריכות,עונתיותביצות)נוספיםאקווטייםגידולבתי•
,מרביתעדנמוכהבערכיותדורגו(לחיםושקעיםחורף

נדיריםמיניםקיום,ההצפהמשך,עומקם,לגודלםבהתאם
.ועוד

ערכיותכבעליזוהולאהפולגבמרחבהיבשיםהשטחים•
.לחיםגידולכבתיתפקודםמבחינתכלשהיסביבתית
כמסדרוןתפקודכגוןאחריםסביבתייםערכיםאלולשטחים
.זובעבודהנבחנושלא,ואחריםנופייםערכים,אקולוגי

מפתגובשה,שלהםוהערכיותהגידולבתיזיהויבסיסעל
.רגישיםאזוריםסביבחייץשטחינוספואליה,הכוללתהערכיות

השפעותמפניהרגישיםלשטחיםהגנהמספקיםהחיץשטחי
,ריסוסיםזליגת,השטחשלהפרות,אורזיהוםכגוןשוליים
.ועודפולשיםמיניםחדירת

כללעלהגנההוא,סביבתיתמבחינהביותרהרצויהמצב
שלרצףיצירתתוך,ובינוניתגבוהה,מרביתברגישותהשטחים

.ביניהםמוגניםשטחים

ערכיות אקולוגית ונופית-מרחב הפולג

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחיםIסביבה וקיימות . 8



2019167יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מתווה : מקור
להעצמת  
התועלות 

הציבוריות 
משימושי 

קרקע במרחב  
שימור : הפולג

נכון של  
בתי , חקלאות

גידול לחים 
ונופש בחיק 

מסמך  , הטבע
דני , מסכם

עמיר ואיריס  
ספטמבר  , האן

2016

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019168יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

החקלאיהעיבוד.הפולגמרחבשלהמרכזייםהתפקודיםאחדהואחקלאיעיבוד
תוצרתאספקת,האזוריישובילתושביפרנסהמקור:תועלותמספרמספק

התרבותיתהמורשתושימורונופשלטיילותמרחב,נופיותתועלות,טרייהחקלאית
.לאדמתוהאדםביןהקשראתהמשקפתחקלאית

חקלאיתבערכיותשטחים:משתנהחקלאיתערכיותבעלישטחיםהפולגבמרחב
ש"לגדהמשמשיםבינוניתחקלאיתבערכיותשטחים,במטעיםלרובנטועיםגבוהה
.כללמעובדיםאינםאשרנמוכהחקלאיתבערכיותושטחיםעונתי

השטחיםבכל,עיבודחובתקיימתישראלמקרקעירשותעםהחכירהחוזהמכוח
אתלעבדוהצורךהחובה.החכירהחוזהלסיוםלהביאעשויעיבודאי.החקלאיים

האחרונותבשניםהביאה,שנהמדיהמוצפיםשטחיםזהובכלל,החקלאיהשטח
אינובעפרכלשהושטחמילויכילהדגישיש.מילויבאדמתנרחביםשטחיםלמילוי
זהובכלל,אחריםשטחיםאלהבעיהאתדוחקרקאלא,ההצפותבעייתאתפותר
מלבד.לכןקודםמוצפיםהיושלא,אחריםחקלאייםלשטחיםהצפהסיכונייוצר
למטרותהמרחבבתפקודופגיעה,נופית,סביבתיתלפגיעהמביאהמילוי,זאת
.כלכליתמבחינהיקרהגםהפעולה.ונופשפנאי

לאפשרכלומר,הצפהפשטכשטחיהחקלאייםהשטחיםבתפקודלהכרהבהמשך
:תועלותמספריש,אלושטחיםלעבדשלאלחקלאים

ניקוזפתרונותמתןתוךההיקוותאגןבמעלהבינוימאפשרת•

ערכייםגידולבתיעלשמירהמאפשרת•

.ונופשפנאילפעילויותבסיסמספקת•

השטחיםמהצפתהמתקבלתהציבוריתהתועלתבגיןהחקלאיםפיצוילבחוןיש
.ועודקרקעחילופי,הזכויותאוהקרקערכישתבאמצעות,החקלאיים

עיבוד חקלאי-הפולגמרחב 

מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי : מקור
בתי גידול , שימור נכון של חקלאות: קרקע במרחב הפולג

דני עמיר ואיריס  , מסמך מסכם, לחים ונופש בחיק הטבע
2016ספטמבר , האן

שטחים מעובדים בפשט ההצפה של נחל פולג 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019169יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מתווה : מקור
להעצמת  
התועלות 

הציבוריות 
משימושי קרקע  

:  במרחב הפולג
שימור נכון של 

בתי , חקלאות
גידול לחים 
ונופש בחיק 

מסמך  , הטבע
דני עמיר  , מסכם

, ואיריס האן
2016ספטמבר 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019170יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תושביוכללהסמוכותהעריםתושבי,המועצהתושביעבורונופשפנאיפעילויותלמגווןאטרקטיביכמרחבמתפקדהפולגמרחב
.ירוקותבריאותוהצורךבעריםהאוכלוסיותגידולעםהשניםבמשךלגדולצפויאלופעילויותהיקף.ישראל

כוחאתמהווים–צפופיםאורבנייםאזוריםבלבירוקהריאה,פתוחמרחבהיותועםיחד,הפולגבמרחבוהנוףהטבעערכי
.אלולפעילויותהמרחבשלהמשיכה

ושביליםאופנייםשבילי,תצפיותלמעט,בינויללאונופשפנאישימושייכלולהפתוחהמרחב:הינהזהלמרחבהפיתוחתפיסת
מוקדיםבתחומיאוהיישוביםבתחומייהיהוהנופשהפנאיבפעילויותהתומכיםהסחיריםהשימושיםמיקום.ב"וכיו,רגללהולכי
.במרחבהמקודמותהפיתוחיוזמותאתמנחהזותפיסה.כברבנויים

.לשימורכשטחיםשנהמדיהמוצפיםהשטחיםאתולנהללייעדבצורךההכרהביטוילידיבאה,כיוםהמקודמותהתכניותבכל

:הפולגבמרחבהמקודמותהעיקריותהתיירותיותהיוזמות

המטרופוליניתהנופשטבעתפיתוח•

אופנייםלשביליהאבתכנית•

היםחוףעדאודיםמחצבת•

יקוםהנופשלפארקתכנית•

פעילות פנאי ונופש-הפולגמרחב 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019171יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מרחב  
-הפולג

פעילות  
פנאי ונופש

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019172יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

."(..'מסתיק"כבמפהמוגדרים)י"רממולחכירהבחוזישטחיםאוחקלאיתמשבצתשטחיהנםהחקלאייםהשטחים

או)השנהכלוהמוצפיםלשימורהמיועדים,מרביתסביבתיתערכיותכבעלישהוגדרוהשטחיםלגביהרצויהמצב,קנייניתמבחינה
גםכזהבאופן.תיירותית-סביבתיתתפיסהמתוךשינהלםגורםלידיאלובשטחיםהזכויותהעברתהוא(שנהמדירבזמןלאורך

.עיבודחובתעליהםתחוללא

או,להמחוצהאוהמועצהתחוםבתוךאחריםחקלאייםבשטחיםאלושטחיםהחלפתהיההרצויהתיאורטיהמצב,זומבחינה
חקלאילעיבודשהתאמתם,אלושטחיםעלויתורתמורתכספיפיצויבאמצעותאומניבכלכליפיתוחבאמצעותהחקלאיםפיצוי

.ממילאנמוכה

היבטים קנייניים-מרחב הפולג

,לניקוזהאבתכניתבמסגרתהועלוזוברוחהצעות
לקידוםבסיסיתמוכנותהאגודותנציגימצדוקיימת

שטחיםהצפתהמשךשיאפשרוקניינייםהסדרים
חשיבותושיש,גבוההבתדירותממילאהמוצפים
להסדרתהיתכנותאין,זאתעם.בשימורםסביבתית

:קניינייםבאמצעיםרקהמצב

איןולכן,בחסרמצויותהיישוביםמשבצות•
שטחיעדכוןבמסגרתשטחיםלהשבתהיתכנות

.1317החלטהמכוחהמשבצות

,חכירההסכםללאשטחיםהמועצהבתחוםאין•
תמורתחקלאותעבורלהחליףיהיהניתןאותם

.טבעלשמירתשייועדושטחים

מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי קרקע  : מקור
בתי גידול לחים ונופש , שימור נכון של חקלאות: במרחב הפולג

ספטמבר  , דני עמיר ואיריס האן, מסמך מסכם, בחיק הטבע
2016

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019173יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

:רכיביםמספרכוללהפולגבמרחבהציבוריותהתועלותלהעצמתשנערכהבעבודהשהוצעהמרחביהמתווה

לאחריהם,מרביתברגישותהשטחלשימורהינהביותרהגבוהההעדיפות:לשימורהמיועדים,סביבתיתברגישותשטחים•
.הרצףשטחיכולל,הרגישיםהשטחיםמכלולעלהגנהולבסוף,ונמוכהבינוניתברגישותשטחים

.חקלאיתפעילותלהמשךשטחים:חקלאיעיבודשטחי•

.שלואקולוגישיקוםונדרש,פולשיםמיניםהתפשטובו,נתיבמאגרשטח:אקולוגילשיקוםאתר•

.אופנייםלשביליהאבלתכניתבהתאם:אופנייםשבילי•

:נוספיםוגורמיםהאזוריתהמועצהידיעלהמקודמותלתכניותבהתאםתיירותילפיתוחהמיועדיםאתרים-תיירותמוקדי•

.שילוט,מצומצם,בהיקףחנייה,ישיבהפינות,הפולגלמרחב(בינויללא)כניסהמבואתכפיתוח–האקליפטוסחורשת•

.ואחריםג"רט,האזוריתהמועצהבשיתוףהמקודמתלתכניתבהתאם,חינוכיתיירותיכמוקדפיתוח:אודיםמחצבת•

.שהושגוולהסכמותלתוכניתבהתאם:ביקוםהנופשכפר•

התועלות במרחבלמיקסוםמתווה מרחבי מוצע -מרחב הפולג

בתי גידול לחים ונופש בחיק הטבע, שימור נכון של חקלאות: מתווה להעצמת התועלות הציבוריות משימושי קרקע במרחב הפולג: מקור

שטחים ברגישות סביבתית שטחי עיבוד חקלאי מוקדי תיירות, שבילים, אתרים לשיקום

מרחבים פתוחים לשימור  -שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 9



2019174יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

מתווה : מקור
להעצמת  
התועלות 

הציבוריות 
משימושי 

קרקע במרחב  
שימור : הפולג

נכון של  
בתי , חקלאות

גידול לחים 
ונופש בחיק 

מסמך  , הטבע
דני , מסכם

עמיר ואיריס  
ספטמבר  , האן

2016

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019175יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

:ליישוםהמלצותמספרהוצעוהפולגבמרחבהציבוריותהתועלותלהעצמתשנערכההעבודהבמסגרת

הצפהכפשטבמרחבוהכרהעיבודאיבדברהסכמות•

גיבושנדרשכךלשם.זהמהלךשלהתועלותמכלולעל,הצפהכפשטהפולגבמרחבההכרהעיגוןאתלקדםהוצעבעבודה
–הצפהכפשטיעילבאופןלתפקדלמרחבאפשרותומתן,המוצפיםהשטחיםעיבודאיבדברישראלמקרקעירשותעםהסכמות

מצד,ההסכםמןחלק.ובשרוןבאילנותהמטרופולינייםהנופשבאזוריובעיקר,במעלההבנייהתכניותמימושאתשיאפשרדבר
חילופיכגוןהארוךלטווחקניינייםפתרונותלקדםמוצע,במקביל.בשטחסביבתיתמפגיעהלהימנעמחויבויותיכלול,האגודות

.הניקוזרשותעםבשיתוףזהמהלךלקדםמוצע.הפתוחיםהשטחיםקרןבאמצעותבקרקעזכויותרכישתאוקרקע

במרחבהנגרמיניהולנושאשלמקצועיתבחינה•

שלהענייןיגדלכך,השרוןמ"ואנאילנותמ"באנ,במעלהניקוזתכניותלאפשרבכדיהכרחיהצפהפשטמהווההפולגשמרחבככל
מקצועיתעבודהלבצעהעבודההציעה,לפיכך.מוסכםפתרוןבקידום-ישראלמקרקעירשותובעיקר,השותפיםהצדדיםכל

.הניקוזרשותעםובתיאום,ניקוזיועץידיעלזהבנושאממוקדת

מקיפיםתכנונייםהסדריםבחינת:הארוךלטווח•

מהלךזהו.טבעכשמורותהמוצפיםהשטחיםמעמדאתלהסדירויכולות,ארוךלטווחלמרחבמענהנותנותהכוללהתכנוןחלופות
.בקידומולהתחילהוצעאך,ויקרארוך

מרחב הפולג

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8



2019176יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תובנות-הפולגמרחב 

,גבוההסביבתיתערכיותולבין,נמוכהחקלאיתבערכיותשטחיםלבין,גבוהההצפהבתדירותשטחיםביןגבוהמתאםקיים•
מבחינתשלהםוהערכיות,גבוההבתדירותהמוצפיםשטחיםהינם,גבוההסביבתיתערכיותכבעלישנמצאוהשטחים:כלומר

המאפשרניקוזפתרוןהמהווהדבר,הצפהכפשטמתפקדיםהם,מוצפיםאלושטחיםכאשר.נמוכהחקלאילעיבודהתאמה
בתישלההצפההמשךאתלאפשרמוצע.(והשרוןאילנותהנופשבאזורלדוגמא)הפולגשלהניקוזאגןבמעלהלמגוריםפיתוח
החקלאיםעםהסכמותגיבושתוךוהכל,הצפהופשט,ונופשתיירות,טבעשמירתשלבראייהשלהםניהול;הלחיםהגידול

.פעילחקלאיכמרחבהמרחבעלשמירהוהמשך,בקרקעהמחזיקים

,השטחעלהחלותוהמקומיותהמחוזיות,הארציותהמתארבתוכניותכיעלההמרחבשלהסטטוטוריתהמצבתמונתמניתוח•
תכנוניתראייהמתוךלהיעשותבתחומותכנוניותיוזמותעלוכי,סביבתיתמבחינהגבוההערכיותכבעלומעוגןמוגדרהוא

.וסביבתוהנחלתחוםכלשל,כוללת

.נמוכהחקלאיתערכיותבעליהם,(השנהכלבחלקם)שנהמדיהמוצפים,גבוההאומרביתסביבתיתערכיותבעלישטחים•
אלושטחיםוניהוללשמירההדרךאתלבחוןיש,אלושטחיםוניהולשבייעודהציבוריותהתועלותמקסוםשלראייהמתוך
תועלותיספקהשטח,הסביבתייםהערכיםיישמרו:התועלותמירביושגוזהבאופן.אקולוגיוממשקניהולתוך,לחיםגידולכבתי

.ונופשפנאילפעילויותמוקדויהווה,הצפהכפשט

,והגניםהטבערשות,האזוריתהמועצהשותפיםיהיולהמנהלתבאמצעותייעשההפולגמרחבשניהוללבחוןיש,ניהולכמנגנון•
לניהולעקרוניותמדיניותהחלטותותקבלהפיתוחכיווניאתתכווןהמנהלת.נוספיםוגורמיםהחקלאיותהאגודותנציגי

.הפולגשלמנהלתקיימתכיוםכילצייןיש.המרחב

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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למכוןדרומית,2לכבישמערביתמשתרעהחוףמרחב
האחרוניםשני)הנטושיםנוףש"תעלמפעלוצפוניתוינגייט

צרמלבןשלבצורהמאופייןהמרחב.(המועצהגבולותהם
מאופיין,מ"ק7.5כשלואורךמ"ק1-כשלברוחב,וארוך

:(למערבממזרח)לינאריותאורךיחידותבחמש

לחקלאותבעיקרהמשמשחולישטח–המרזבהאזור•
והתיישבות

בעל,לאומיגןשלביעודמוגןאזור–הכורכררכס•
לפעילותמשמש,מאודגבוהותונופיתטבעיתערכיות

.רביםמבקריםשלונופשפנאי

'מ30-40שלגובהבתלולשיפועבעל–המצוקמדרון•
.התמוטטויותשלפעילותהליך

.חוףסלעישלקטעיםשלאורכוצרחוליחוף–היםחוף•

–השרוןחוףשלהשיפוטבתחוםהימיהמרחב•
,חוליתוקרקעיתסלעימצעכולל,החוףלקומערבית

.אקולוגיתחשיבותבעל

מרחב החוף

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

געש
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נובעת2לכביששממערבהחוףמרחבעלהסטטוטוריתההגנה
.מ"והתמארציותמתארתכניותשלמשורה

לאומיגןבעיקרם–ףהחולאורךמכלוליםקובעת13א"תמ
לרכסממזרחחקלאיושטחלוומערביתהכורכררכסלאורך

.הכורכר

שמורותשלויעודהמרחבבכלחופימרקםקובעת35/1א"תמ
.גבוההסביבתיתנופיתרגישותאזורוכןהכורכררכסלאורךוגנים

,הפולגלשפךדרומיתימיתטבעשמורתגםמגדירה35א"תמ
.השרוןחוףבתחםחלקה

.לגעשוצפוניתהכורכררכסלאורךנופימכלולקבעה1/35א"תמ
מגבלותמייצרים,הנופיהמכלולובמיוחדל"הנהמכלוליםשני

תיירותלמטרותרקפיתוחמאפשרהנופיהמכלול.קשותפיתוח
אפשרותאיןאםרקיישובהרחבתומאפשרתשתיתוקווי

.אחרלכיווןלהרחיבו

.פיתוחבפנילהגנהכליםהמגדירחופיםפרקכוללת1א"תמ

מרחבאורךלכלהכורכררכסלאורךלאומיגןקובע21/3מ"תמ
היישוביםביןנוףשמורתשליעודוכןהמועצהשלהשיפוט

.קשותפיתוחמגבלותשמשמעו

בשטחיםהעוסקותהארציותהתכניותכלל–לסיכום
כאזורהחוףמרחבאתזיהו,המחוזיתוהתכניתפתוחים

מוגבלותלוהתאימוובהתאםלשימוררבהחשיבותבעל
.נוקשותפיתוח

רמת ההגנה על השטחים הפתוחים  -מרחב החוף 

21/3מ"תמ13א "תמ

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

1/35א "תמ



2019179יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

ואתקיבוציםשניכוללר"קמ7כשלבשטחהחוףמרחב-יישובים•
ומסחרתעסוקהשטחיכולליםהקיבוצים.קדםוארסוףארסוף

.משמעותיים

קיבוץשטחיב.שדהגידוליבעיקרכולליםהחקלאותשטחי-חקלאות•
.פולגמנחלמיםהשואבשיטפונותלאיגוםמאגרגםיקום

הכורכררכסלאורךהשרוןחוףלאומיגן–מוגניםטבעייםשטחים•
חלקורקכיאם,המועצהתחוםכללאורךנמתח,החוףאתגםוכולל

נוספותקטנותטבעשמורותשתי.מוכרזלאומיגןהינולארסוףשצפונית
בצפוןמאושרתימיתשמורה.במרחבנמצאותלחיםגידולבתישל

.המרחב

בשטחיםחורףבריכותוכןלהשקיהשיטפונותמימאגר–מיםגופי•
.מוגנים

געשלקיבוץמערבית–מוכרזרחצהחוף•

שימושים-מרחב החוף 
מבט מצפון מערב, מרחב החוף

מבט מצפון, קיבוץ געש

שמורת בריכת געש

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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בתחוםמרביתם,החוףלאורךפזוריםעתיקותאתרימספר–עתיקות
נמצא,ארסוףהישובבחזיתהלאומילגןמדרום.השרוןחוףהלאומיהגן

.(ודרוםמערב)שפייםאתרי

,הברונזה,הכלכוליתיתהתקופותמןחרסיםבעיקרכולליםהאתרים
כמה.חשוביםארכאולוגייםכאתריםמוגדריםואינםוהביזנטיתהרומית

-אפולוניההקדומההנמלעירשרידישוכניםלגןמדרוםקילומטרים
.נפרדלאומיגןוהם,ארסוף

מימזרימתכתוצאהבליהעובריםהאתריםמןחלק,זאתעםיחד
.בכךלטפלויש,במקוםהנוצריםמקומייםבערוציםשיטפונות

שימושים-מרחב החוף 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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1

(ברקע)קיבוץ געש וקיבוץ שפיים 

ארסוף חוף רחצה מוכרז געש

גופי מים מוגנים

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

מרחב החוף  
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השטחובעיקר,החוףמרחב
מהווה,הכורכררכסשלהטבעי

.ארציאקולוגיממסדרוןחלק
בתכניותהמאושרהלאומיהגן

ביןמקשרוארציתמחוזית
:החוףלאורךמוגניםשטחים

טבעשמורת–למועצהמצפון
הגניםובדרוםפולגנחל

.עליוסידנאאפולוניההלאומיים
מנותקהחוףמרחב,זאתעם

2כבישידיעלמזרחלכיוון
כמעטחסימההמהווה

השטחיםרצף.מוחלטת
מוגניםשטחיםהכוללהפתוחים
לאורךנקטע,חקלאיםושטחים

ארסוףבעיקר,הכורכררכס
נמצאבהםשהבינויוגעש

.למצוקרבהבקרבה

מרחב החוף  

רצף שטחים פתוחים

גן לאומי אפולוניה

עליסידנאגן לאומי 

שמורת נחל פולג

קדםארסוףסקר , א"דשמכון 

געש

שפיים

ארסוף

ארסוף
קדם

רצף שטחים פתוחים

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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תנועתרציפותאתלבחוןנדרש,האקולוגיהרצףסוגייתלבחינתבנוסף
ונבחנת2כבישבשללמערבממזרחאפשריתאינהזורציפות.הרגלהולכי

רכס,החוףרצועת:ומיקוםגובהלפיהמתחלקותאורךרצועותבשלושכאן
.המרזבה,המצוקושפתהכורכר

בעייתיתאךאפשריתמטייליםתנועתרציפות–החוףרצועת-א
:עיקרייםמובניםבשלושה

לבסיסמגיעיםהגליםסוערוכשהיםמאודצרהחוףרצועתרוחב•
.הליכהמאפשריםואינםהמצוק

בגעשואדיותבשנירקמתאפשרתהחוףרצועתאלהגישה•
.המצוקתלילותבשל,ושפיים

עלוההליכהקשהמארוזיהסובלהשרוןחוףשלהמצוקקטע•
.המצוקמהתמוטטותבסכנהכרוכההחוף

רצף שטחים פתוחים–מרחב החוף 

חוף הים הצר לרגלי המצוק

התמוטטות במצוק

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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הנופיתהאיכותבשלמאודמבוקשתרצועה–הכורכררכס-ב
בשלבעייתיתזורצועהלאורךהתנועה.ליםוהמבטהייחודית

החוציםעמוקיםוואדיותערוציםהכוללתהרכסשלהטופוגרפיה
הואדיות.המצוקשפתלאורךרציפהתנועהמאפשריםואינםאותו

הניקוזאגנישלוהפרההאדםמהתערבותכ"בדנוצריהעמוקים
.הטבעיים

הקטניםבערוציםמעקפיםביצועמחייבתהמצוקלאורךהתנועה
,הרכסלאורךמסומןטיולשביל.הגדוליםבערוציםשנחסמתאו

.לארסוףצפונית,הלאומיהגןבשטח

בשל,המצוקשפתלאורךלציבורהבטיחותסוגייתהואנוסףהיבט
.ההתמוטטותסכנת

רצף שטחים פתוחים–מרחב החוף 

ערוץ מקומי במצוק

ואדיות עמוקים המפרים את רציפות תנועת המטיילים לאורך רכס 
ארסוף. הכורכר ושפת המצוק

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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.ישראלבשבילמתקיימתמטייליםתנועתרציפות–המרזבה-ג
המרכזיבחלקהאךטובההמרזבהשלהדרומיבחלקההרציפות
-והמצוק2כבישביןבינוירצףבשלחסימהמתקבלת
בשבילעוברישראלשביל)וארסוףשפייםהצמודיםהיישובים

המרזבהשלחסימהמתקיימתגעשבקיבוץגם.(בינהםצר
המרזבהשלהצפוניבחלקה.המצוקלאורךעוברישראלושביל

.רציפהתנועההמאפשריםפתוחיםחקלאיםשטחים

רצף שטחים פתוחים–מרחב החוף 

היישובים געש ושפיים

צפונית לגעש פתוח ורציפות התנועה אינה מופרתהמרזבהחלקה הצפוני של 

וארסוףהחסימה שיוצרים היישובים שפיים 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8

שביל ישראל---
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דרומית)הדרומיבחלקונבחנההחוףמרחבשלהאקולוגיתהערכיות•
,האזוריתהמועצהבהובלתשנערךטבעבסקר(ושפייםלארסוף
,ג"רטובהשתתפותקדםמארסוףהמצוקשומריקבוצתחבריביוזמת

בנוסף.השרוןסביבהלאיכותהאזוריתוהיחידהט"חל,א"דשמכון
האבתכניתבמסגרתיותרכלליבאופןהאקולוגיתהמערכתנבחנה

.למועצה

מגווןוכוללגבוההביולוגיהמגווןכיהעלובסקרשהצטברוהנתונים•
לצמחיםעשירגידולביתמהווההמובריםהשדותשטח.גידולבתי

זוחלים,יונקיםמיניבמספרעדייםתומךהשטחוכיחייםובעלי
.הכחדהבסכנתוצמחים

שמחוץהשדותשטחיאתגםלשמרהצעהכללוהסקרהמלצות•
שלגדולמגווןמאכלסיםהםשכןהלאומיוהגןהכורכררכסלתחום

שטחאתלסגורהיתהשמומשהנוספתהמלצה.חייםובעליצומח
.רכבכלילתנועתהמאושרהלאומיהגן

הלאומיהגןבתחוםשביליםלסמןהצעהכללונוספותהמלצות•
ובסקריוהסברהבחינוךהמקומיתהקהילהאתולערבהמאושר

.המשך

ערכיות אקולוגית–מרחב החוף 
תחום הסקר

שפיים

ארסוף

ארסוף
קדם

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ערכיות אקולוגית–מרחב החוף 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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ערכיות נופית–מרחב החוף 
-30שלבגובה,הכורכררכסשלהמיוחד,הטבעיהשטח.המצוקשפתלקומערבהשנעיםככלעולההחוףמרחבשלהנופיתהערכיות

המדרוןעם,הגובהשלהשילוב.אנושייםבאלמנטיםמופרתשאינהרחבהבגזרהלאופקמבטיםמאפשר,היםהחוףמעל'מ40
.ישראלשלהתיכוןהיםבחופישקיימיםביותרמהאיכותייםחופינופימכלולמייצרהחוףוסלעיהטבעיהיםחוף,המצוקשלהדרמטי

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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מצוק החוף

189

האחרוניםבעשוריםשהואץקבועהנסיגהשלטבעיתהליךעוברהחוףמצוק-רקע1.
ונסיגתלהתמוטטותהגורמים.והימיתהחופיתבסביבההאדםהתערבותבעקבות
.ורוחנגרשלהשפעות,סערותבעתהמצוקבבסיסהמכההגליםאנרגייתהםהמצוק

אנרגייתיותרשרחבככל)החוףרוחבהםהמצוקנסיגתקצבעלהמשפיעיםהגורמים
עללהצביעניתןכעקרון.המדרוןושיפועגובהו,הרכבו,(קטנהעליוהפועלתהגלים

,רבהמצוקגובה,צרהחוףשרוחבככל,להתמוטטויותגבוהוסיכוןגדולנסיגהקצב
ושינוייםהפרות.יציבותפחותשכבותכוללהמצוקשכבותוהרכבגדולהמדרוןשיפוע
.הארוזיהלהגברתהןגםמביאותהמצוקשלהניקוזבאגן

מידתדירוג)"הגיאולוגיבמכוןשנערכהבעבודה-המצוקלהתמוטטותהסיכוןרמת2.
ג"ממכליבאמצעותיישום:תיכוניהיםהחוףצוקלאורךמוגברתלנסיגההסיכון

(GIS"),כליבאמצעות,למדודנסיוןנעשה(2006.זילברמןעזרא,אילנישמעון,קולבורן
,הצוקגובה)החוףקולאורךפרמטריםמספר,אוטומטיים-חציממוחשבאחידמדידה
שלהיחסיותהסיכוןרמותאתלקבועובאמצעותם(המיםמקומרחק,מרבישיפוע
לקטעייותרגדולהלבתשומתלהפנותלמתכנןלאפשרבמטרהזאת.שוניםצוקקטעי

הוגדרוכךלצורך.יותרנמוכהסיכוןברמתצוקקטעילעומת,גבוהבסיכוןבעייתייםצוק
תחוםכללגביכיהעלההניתוחתוצאות.1Aהוגדרהביותרכשהגבוההסיכוןרמות7

,צרהחוףרצועתולאורכותלול,גבוהשהואהחוףמצוק,השרוןחוףז"מואשלהשיפוט
ואדיותי"ענחצההואבונקודתייםקטעיםלמעט,ביותרהגבוהההסיכוןברמתנמצא

.וערוצים
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מצוק החוף-מרחב החוף

190

דרכיםישראלבחופיהמצוקהתמוטטות"–המדיניותמסמך3.
הציבוריות,הכלכליותוהמשמעויות,להתמודדות
המדיניותאתהגדירהמסמך.2010באפרילפורסם"והסביבתיות

אתהמהוויםהמצוקבאזוריכיקבעהמצוקנסיגתבסוגייתלטיפול
המצבאתלהשאירמומלץ,רבאינובהםהציבוריהשימושואשר,רובו

באזורים.מיוחדתהנדסיתפעולהוללארחבההתערבותללאהקיים
אפשריתהתמוטטותעקבבנפשלפגיעההקייםבסיכוןלטפלישאלה

גםכאמורמיוחדיםובמקרים,הציבוראזהרתשלבדרךהמצוקשל
הציבורשהותעלשיקשופיסיותהגבלותיצירתואופיסיותהגנות
.סיכוןבאזורי

פעולותנקיטתנדרשתבהםאזוריםלגביהמרכזיהמדיניותקו
הפתוחהמרחבשבתחוםהמצוקכיקבעהנסיגהלהפחתתהנדסיות

וחופיהמצוקבעורףמטייליםשביליכולל,השרוןחוףלאומיגןדוגמת
ושטחיםחקלאייםהםמהמרחבחלקים,בחזיתוגעשחוףכמורחצה

נקיטתמומלצתלאהפתוחהמרחבבתחום.אחריםפתוחים
לסביבההצפויהנזק.המצוקעלנרחביםפיסייםהגנהאמצעי

ואינוגדולאינו,טבעייםשטחיםאוחקלאייםשטחים,הפתוחה
אנושיתההתערבות,מזהיותר.כבדותהשקעותמצדיק

לסביבהנזקבגרימת,טיבהמעצם,כרוכהטבעייםבתהליכים
תהליכיםשללהמשכיותםמקוםישכיהכרהמתוךוזאת

כחלקהערכיתולתפיסתםהמצוקהתמוטטותכולל,טבעיים
.בישראלהחוףפניאתהמעצבתטווחארוכתממערכת

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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מצוק החוף-מרחב החוף 

191

מצוקלהגנותהכליםסלאתוקבעה2017באושרהמצוקלהגנות–9/13א"תמ4.
העוסקות1/א9/13א"ותמא9/13א"תמאושרולאחריה.להגנההמיועדקטעבכל

.דחופותלהגנותקטעיםאיןהשרוןחוףבתחום.המצוקעלדחופותבהגנות
:קטעיםסוגישלושהשרוןחוףז"המואבתחוםקבעה9/13א"תמ

השיפוטתחוםבצפוןהגנהללאמצוקקטע-א
המצוקעלהניתןככללשמורישבהםפתוחיםבשטחיםמצוקקטעי-ב

לאשרניתןזאתעםיחד.התמוטטותובתהליכיהתערבותללאהטבעיבמופעו
בשטחיםהמשתמשיםלבטיחותהמצוקשליבשתיתלהגנהמפורטתתכנית
.ארכאולוגישימורולצורךקהלקולטי

להגנותמפורטותתכנותלאשרניתןבהםיבשתיתלהגנהמצוקקטעי-ג
:כוללותאלוהגנות.בלבדיבשתיות

מסלעהכדוגמת,הנדסייםתימוךאמצעיבעזרתהמצוקבוהןמיגון•
.יבשתיתחולוהעברת

אמצעי,המדרוןשיפועמיתוןדוגמתייצובאמצעיידיעלהמדרוןמיגון•
.וצמחייהרשתות,הנדסייםתימוך

למדרוןהעיליהנגרגלישתלמנועבמטרההמצוקבגגניקוזהסדרת•

בעורףוהמצוקארסוףשבחזיתהמצוק:הםיבשתיותלהגנותהמיועדיםהמצוקקטעישני
כרוכיםהמדרוןמיתוןאוהנדסייםבאמצעיםהמדרוןמיגוןביצוע.געשהרחצהחוף

החוףשלהארוזיהשלאפשריתבהגברה,ובמצוקבחוףקשהוסביבתיתנופיתבפגיעה
בתנועתמשמעותיבאופןלפגועצפויהמסלעהגם.בחוףהתנועהברציפותופגיעה
.בחוףנופשים

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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חוף הים-מרחב החוף 

192

החוףאלהקשההנגישות.המיםוקוהמצוקבוהןביןתחום,משתנהברוחבהצרהיםחוף
.גבוהותוטבעיותנופיותאיכויותבעלטבעיחוףעלשמרו,געשמחוףחוץ,פיתוחכלוהעדר

גישהומאפשריםואדיותהתחתרותבתוואיהמצוקאתחוציםמוסדריםלאציריםחמישהרק
לארסוףצפוניתמשפייםאחד,ארסוףמתוךאחד,שפייםבחוףשנים:לחוףהכורכרמרכס
.לארסוףמדרוםואחד

ומיקומוגבוהמצוקלרגליצרחוףזהו,במועצההמוכרזהיחידיהרחצהחוףהינוגעשחוף
.המצוקהתמוטטותלסיכוןבהתייחסהנופשיםבטיחותשלוסוגיהגדולתפעוליקושימבטא

,רגללהולכינוחהולגישהוחירוםלתחזוקהרכבלכליגישהצירשלתכניתשלאישורה
.מתעכב

ושפייםמארסוףשתי ירידות 

שתי ירידות מגעש

ירידה בחוף הדרומי חוף הרחצה געש

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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חוף הים-מרחב החוף 
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מוגבלות(וינגייטמכון)ונתניה(אפולוניה)מהרצליההנגישותשאפשרותמכיווןגםמועטהבמידהונגישיםטבעייםהחוףקטעישאר
.מאוד

ומתכסההמתייבשגידולביתמהוויםחוףוסלעיגידודטבלאות.הנמוכהההפרהממידתונובעתמאודגבוהההיםחוףשלהערכיות
עלמסוימתהגנהגםמייצריםהסלעים.הסלעיםשמספקיםהמסתורבשלמיניםשלגדוללמגווןעשירגידולביתזהו.לסירוגיןמים

.הגליםאנרגיתמפני,והמצוקהחוף

טבלאות גידוד וסלעי חוף
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המרחב הימי-מרחב החוף 
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מאושרתימיתטבעשמורתקיימתהשרוןחוףשבתחוםהימיבמרחב
ג"רטי"עשמוצעתפולגיםשמורת.21/3מ"ובתמ35א"בתמ

אזוריםכוללת,הכלכלייםהמיםתחוםעדגדולהימיתכשמורה
ועשירים(יחסית)גדוליםאזוריםוכןהעומקיםטווחכלאתהמייצגים

בעומק.עשירמיניםמגווןהכוללהיםבקרקעיתקשהסלעימצעשל
טיוטת.הגדולהספוגיםריףנכללהמוצעתהשמורהבתחוםהים

טבעלשמורתחיפוששטחכוללתהימילמרחבהמדיניותמסמך
.שמורהולאמיוחדימיאזורמציעהואהשרוןחוףבמיאךהיםבעומק

תשתיותאיןחוףמ"ק6-כלאורך,השרוןבחוףהימיהמרחבבתחום
עלהאיומיםואחדביותרגבוהההשימוררמת,זיהוםמקורותאו

.בדיגקשורהימיתהסביבה

סירת דיג צפונית לגעש

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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נופיםמגווןכוללהמרחב.והיםהחוף,המצוק,הכורכררכס,המרזבהאתהכוללותיחסיתהומוגניותאורךמרצועותמורכבהחוףמרחב1.
.ביותרהגבוההמהרמהוטבעיתנופיתחשיבותבעליגידולובתי

ובהתאםלשימוררבהחשיבותבעלכאזורהחוףמרחבאתזיהו,המחוזיתוהתכניתפתוחיםבשטחיםהעוסקותהארציותהתכניותכלל2.
.נוקשותפיתוחמוגבלותלוהתאימו

.ונופשיםמטייליםשלוקשריםאקולוגייםבקשריםהואהנתק.2לכבישממזרחהמועצהחלקיושארהחוףמרחבביןנתקקיים3.

הפתוחיםהשטחיםרצףשלקיטועמייצרזהפיתוחרצף.המצוקלשפתועד2מכבישפיתוחשלרצףמייצריםוארסוףשפיים4.
.דרוםצפוןבכיוון,וצמחיםחייםבעלי,למטיילים

:מטייליםתנועתרציפות5.

.בארסוףנקטעתהמצוקלאורךהתנועהרציפות•

.החוףשלהמצומצםרוחבובשלהשנהכללאורךמתאפשרתאינההיםחוףלאורךהרציפות•

דרכושהתחתרומוסדריםלאערוציםבחמישהרקומתאפשרתהמצוקשלהטופוגרפיהמכשולבשלקשההחוףאלהגישה•

להתמוטטותהסיכוןבשלהמצוקושפתהחוףבמפלסלמטייליםיחסיתגבוההסיכוןרמתמבטאהשרוןחוףבתחוםהחוףמצוק6.
.המצוק

אתלשמרושישפתוחיםבשטחיםמצוקעלבהגנהצורךאיןשלפיועקרוןהגדירוהמצוקלהגנות9/13א"ותמלמצוקהמדיניותמסמך7.
באזוריםמטייליםבטיחותעללשמורהדברנדרשאםאלא,ונוףטבעכערךבוהתערבותולצמצםהמצוקנסיגתשלהטבעיהתהליך

להגנותא"בתמשהוגדרוהכליםאולםהמוכרזגעשוחוףארסוף–יבשתיותלהגנותאזוריםשניקבעה9/13א"תמ.קהלקולטי
.החוףבמפלסמטייליםלתנועתחסםלייצראו/ווהחוףהמצוקשלהטבעיתבערכיותלפגועהצפוייםכליםשלמגווןכולליםיבשתיות

געשבחוףניקוזוהסדרתשילוט,גידור,זמנייםמיגוניםקבעה,גבוההבדחיפותנמצאתשהגנתםמצוקלקטעינערכהא9/13א"תמ
.א"לתמ'אבתיקוןמופיעאינוארסוףשלאורךהמצוקקטע.(17שטחתא)בלבד

תובנות–מרחב החוף 
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אותםהמקיפיםחיץואזוריטבעיתכליבה,להןהצמודיםהיערשטחיעם,וחרוציםציוןבניהטבעשמורותאתכוללהדרומיהמרחב
.השרוןהמטרופוליניהנופשאזורכולל

(מ השרון"אנ–חרוצים –בני ציון )-המרחב הדרומי 

ליבה

ליבת המרחב הדרומי21/3מ"תמתחום המרחב הדרומי על רקע 
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המרחב הדרומי

צמוד,21/3מ"בתמשנקבעכפי,המטרופוליניהנופשאזור
שטחלהוותמחוזיתבתכניתומיועדהדרומיתלליבהמדרום
פעילותעלדגשיושםשבתחומומקומית-עלברמהפתוח
,הפתוחהמרחבעלומתבססתהנשענת,ופנאינופש

ייעודלגיבושהרציונל.המרחבאוכלוסייתתיהנהשממנה
והדרישהפתוחיםבשטחיםשהצורךמההבנהנובעזה

ככלגדליםאורבנייםלמרכזיםבסמיכותופנאינופשלשטחי
.גדלההעירוניתשהצפיפות

הנופשאזוראתמפרטתהשרוןמ"לאנהתכנית
רעננהבתחוםשנמצא,21/3מ"בתמשנקבעהמטרופוליני

6,800-כהואהתכניתשטח.השרוןחוףהאזוריתוהמועצה
.דונם

פיתוחשלהמשךמהווהבתכניתהמוצעהעירוניהפיתוח
בהתייחסנבחנומ"האנבתחוםהשטחיםיתר.רעננההעיר

חקלאיבנוףמאופייןמ"האנשטח.הסביבתיתלרגישותם
ערוציובהםטבעערכילצדחקלאייםושדותפרדסיםשל

ובהםטבעייםשנותרובורשטחי,אותוהחוציםהנחלים
.מקומייםחייםובעליצמחיםמינינשמרו

עלהשומרבאופןמוצע,מ"באנהפתוחיםהשטחיםתכנון
משימורכחלק,הטבעערכילצדהחקלאיהמרקםזהות

הנגשתועלובדגשהשרוןשלוההיסטוריתהנופיתהמורשת
.הרחבלציבור

(מאושרת)38/ 21/ 3מ"תמ–מ השרון "א 
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מ השרון"אנ-המרחב הדרומי 

עיקרי הסקר הנופי

המבנה הטופוגרפי של האזור מאפשר רצף של מספר תצפיות -רכס גבעות חוצה את האזור , הטופוגרפיה של האזור שטוחה למדי•
.  מפסגת הר הזבל, יוצאת דופן ומרהיבה, ונקודת תצפית ראשית( ש"למטהמרכזית בסמוך )דרום -על ציר צפון 

במזרח נחל רעננה ובמערב  : ערוצי הניקוז זורמים לשני נחלים עיקריים-מופע הנחל כשל תעלה , באזור עובר יובל של נחל פולג•
לאיגום מי  , בריכת חורף/ ניתן לייצר גוף מים, באזורים הנמוכים בהם מספר ערוצי ניקוז מתאחדים לכדי ערוץ מרכזי. נחל רשפון

.מ"באנאלמנטים שיכולים להוות מוקדים ייחודיים , הנגר ומיתון הסחף החקלאי

המורכב מפרדסים המשלבים שורות עצים  , מ"האנהנוף החקלאי של -שדות ופרדסים , באזור ישנם שטחי חקלאות נרחבים•
לפי אלו ניתן להתוות את מערך הדרכים והשבילים  . מ"האניכול להוות שלד לפיתוח השבילים והמוקדים של , בולטות ושבילי עפר

.אשר יקשרו בין המוקדים הפוטנציאליים, על בסיס דרכי העפר הקיימות והסטטוטוריותמ"באנ

.באזור יש מפגעי אשפה ובסמוך לצירי התנועה גם רעש•

קצה של השלד הירוק  /ורואה בו מוקדפים"בשצפוטנציאל להשלמת חסר מ"האנתכנית המתאר של העיר רעננה מזהה באזור •
.המוצע

הר הפסולתמ"באנהנוף החקלאי 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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מ השרון"אנ-המרחב הדרומי 
עיקרי הסקר האקולוגי

י מאפיינים של הימצאות "עפ, בסקר האקולוגי זוהו חמישה מקבצים של בתי גידול בעלי ערכיות גבוהה
:ופוטנציאל שיקום ושחזור בתי גידול, משיכת בעלי חיים, מגוון מיני חי וצומח ייחודיים

גידולביתהמהווההניקוזתעלתאזור•
המלווהאקליפטוסיםוחורשתלח

קינוןאתרמהווהזהאזור.אותו
.ברצמחייתואזורלעופות

גבוהההשתקמותבדרגתבורשטחי•
צמחיםמיניקיימיםבהם,יחסית
.ייחודייםחייםובעלי

בדרגתבורשטחי-הזבלהראזור•
תצפיתואתרגבוהההשתקמות

.המרחבעלמרשים

מוקדמהווה–שפכיםטיהורמתקן•
.וביצהמיםלעופותמשיכה

,בחלקומוסדרנחלערוץ–רעננהנחל•
אתרמהווה,גדותצמחיתבעל

.מיםועופותחייםדופעילות

נמוכהערכיותכבעלישזוהואזורים•
בורשטחיברובם(1-2בדירוג)

פוטנציאלמהוויםמופריםושטחים
.בפארקכמוקדיםלפיתוח

י אקולוג ניר מעוז"נערכה ע–מ "מפת ערכיות בתי הגידול בתחום תכנית האנ

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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אקולוג ניר מעוז–מ"האנאזורים בעלי ערכיות גבוהה בתחום תכנית 

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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תובנות-המרחב הדרומי

ליבה.21/3מ"בתמנוףשמורתשלביעודעטופיםכלו,יערשטחישניצמודיםאליהןקטנותשמורותשתיהכוללתהמרחבליבת•
.וחקלאייםטבעייםשטחיםוכוללתלשימוררבהחשיבותבעלתהיאזו

למטייליםמשיכהמוקדמהווהכיוםכברהמהווה,מנוחהוחניוןתצפיתופיתוח,לשיקוםכפוטנציאלזוהה"הזבלהר"מתחם•
.ציבוריביקורלאתרבטיחותיתמבחינהלהתאימוכדיאינטנסיבילשיקוםנדרשהמתחם.ורוכבים

אתלקדםמוצע,וביצהמיםלעופותמשיכהמוקדמהווהש"והמטמאחר.צפרותפארקפיתוח-רעננהש"במטצפרותאתר•
.השפכיםטיהורבמכוןהצפרותפארקתכנית

גידולבית-השרוןשלהחמרהנופישלהנופימהמכלולחלקמהווהאשר,חורףבריכתתכנוןלבחוןהומלץמ"האנבמסגרת•
אזורימספרישנם(לחקלאותמשמשיםשאינם)בורשטחיובאזור,הטבעיתלטופוגרפיהבהתאם.לשמרושישונכחדהולך

.היקוותכאגןלשמששיכולים,ניקוזערוצישלהתלכדות

מרחבים פתוחים לשימור-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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2019203יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

תובנות וסוגיות להמשך הדיון
החוףליבת,הפולגליבת:ערכייםשטחיםשלשמורותליבותשלושלזהותניתןהמועצהשלהפתוחיםהשטחיםבמערך1.

בעלתהינהביניהןפתוחיםרצפיםושמירתחקלאיםבשטחיםומשולבותעטופותאלושמורותליבות.הדרומיתוהליבה
.רבהחשיבות

משמעות.מחוזיאוארציאקולוגיכמסדרוןג"רטידיעלמזוהיםהמועצהבתחוםלסוגיהםהפתוחיםהשטחיםכלכמעט2.
שיחולוהמגבלותשלבחינהתידרש,המועצהבתחוםונופשלטבעשמורותליבותעלתכנוניותלהחלטותשמעברהיאהדבר

.אקולוגיכמסדרוןתפקידםבהקשרהפתוחיםבשטחים

בשטחחקלאייםמבניםהקמתסוגייתשלתכנוניתבחינהתידרש,ואחריםנופייםוהיבטיםהאקולוגייםהמסדרונותבהקשר3.
.הפתוחהחקלאי

הגנהרמתמייצרת,המחוזיתובתכניתארציותבתכניותשנקבעומוגניםשטחיםשלהגדולהמגווןשלהמצרפיתהקומפילציה4.
.במועצההפתוחמהמרחבגדולחלקעלחזקהסטטוטורית

ומדעימקצועיבאופןהמנוהליםטבעלשמירתששטחיםבעודכימעליםמחקרים.טבעלשמירתערובהאינםמוגניםשטחים5.
מפיתוחמוגניםבשטחים,טבעערכיעליעילההגנהמייצרים–ואכיפהממשק,פיקוח,אקולוגיניטורוכולליםקבועצוותי"ע

.יחסיתנמוכהמהםהמתקבלתוההגנהטבעבערכישפוגעתאנושיתפעילותמתקיימתמנוהליםשאינם

:תכנוניותבמסגרותשיקבעובינהםהאיזוןנקודותי"עייקבעואופיוהפתוחהשטחעלמתחריםענייןבעליחמישה6.

עירוניגידול•

צפופיםאוכלוסייהלמרכזיבקרבההפתוחבשטחפנאילפעילותוהגוברהגבוההביקוש•

החקלאיתהפעילות•

וארציותאזוריותתשתיות•

הטבעשמירת•

Multyשלמנגנוניםיצירתמחייבהפתוחיםהשטחיםבמשאביעילשימוש,תכנוניתמבחינה Useמשולבשימושויצירת
.טבעושמירתחקלאות,ופנאיטבעשמירת,ופנאיחקלאות:למשל,שוניםלצרכיםבשטח

,בוצעשטרם,המערביחלקואתלבטלהאפשרותבחינתתידרש,הקייםהמצבהשארתעלויוחלט551כבישויבוטלבמידה6.
.הרכבתלמסילתממערב

תובנות-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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תובנות וסוגיות להמשך הדיון
:הפולגמרחב7.

החקלאותביןוהקונפליקטהפולגשלההצפהבשטחיהאיזוניםהסדרתסוגייתאתלבחוןתידרשהכוללניתהמתארתכנית-א
המרחבשלהמשיכהוכחהאקולוגיתהחשיבותבולטתזהבהיבט.הטבעושמירתהפנאיפעילותלביןההצפהבשטחי

.חקלאילעיבודההצפהפשטשטחישלהנמוכההאיכותמוללמטיילים

,גבוההסביבתיתערכיותולבין,נמוכהחקלאיתבערכיותשטחיםלבין,גבוהההצפהבתדירותשטחיםביןגבוהמתאםקיים-ב
שלהםוהערכיות,גבוההבתדירותהמוצפיםשטחיםהינם,גבוההסביבתיתערכיותכבעלישנמצאוהשטחים:כלומר

ניקוזפתרוןהמהווהדבר,הצפהכפשטמתפקדיםהם,מוצפיםאלושטחיםכאשר.נמוכהחקלאילעיבודהתאמהמבחינת
.(והשרוןאילנותהנופשבאזורלדוגמא)הפולגשלהניקוזאגןבמעלהלמגוריםפיתוחהמאפשר

.נמוכהחקלאיתערכיותבעליהם,(השנהכלבחלקם)שנהמדיהמוצפים,גבוההאומרביתסביבתיתערכיותבעלישטחים-ג
אלושטחיםוניהוללשמירההדרךאתלבחוןיש,אלושטחיםוניהולשבייעודהציבוריותהתועלותמקסוםשלראייהמתוך
יספקהשטח,הסביבתייםהערכיםיישמרו:התועלותמירביושגוזהבאופן.אקולוגיוממשקניהולתוך,לחיםגידולכבתי

המתקיימתהחקלאיתהפעילותלאורזהכללבחוןחשובזאתעם.ונופשפנאילפעילויותמוקדויהווה,הצפהכפשטתועלות
.במרחב

כמנגנון.נופשופעילותטבעשמירת,חקלאי–תפקודיםמגווןבעלמרחבניהולאופןהיאהתייחסותהמחייבתהסוגיותאחת-ד
הטבערשות,האזוריתהמועצהשותפיםיהיולהמנהלתבאמצעותהפולגמרחבשלמשותףלניהולאפשרותלבחוןיש,ניהול

מדיניותהחלטותותקבלהפיתוחכיווניאתלכווןתוכלהמנהלת.נוספיםוגורמיםהחקלאיותהאגודותנציגי,והגנים
.המרחבלניהולעקרוניות

קניינייםהסדריםלקידוםהעקרוןברמתמוכנותהחקלאיותהאגודות,ומסקנותיהןבמרחבשנעשוקודמותלעבודותבהתאם-ה
היתכנותאיןכיהסתבר,זאתעם.בשימורםסביבתיתחשיבותושיש,גבוההבתדירותשטחיםהצפתהמשךשיאפשרו
:קניינייםבאמצעיםרקהמצבלהסדרת

ולכן אין היתכנות להשבת שטחים במסגרת עדכון שטחי המשבצות מכוח החלטה , משבצות היישובים מצויות בחסר•
1317.

אותם ניתן יהיה להחליף עבור חקלאות תמורת שטחים שייועדו , אין בתחום המועצה שטחים ללא הסכם חכירה•
.לשמירת טבע

תובנות-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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וסוגיות להמשך הדיוןתובנות

:החוףמרחב8.

מגווןכוללהמרחב.והיםהחוף,המצוק,הכורכררכס,המרזבהאתהכוללותיחסיתהומוגניותאורךמרצועותמורכבהחוףמרחב-א
.ביותרהגבוההמהרמהוטבעיתנופיתחשיבותבעליגידולובתינופים

לשימוררבהחשיבותבעלכאזורהחוףמרחבאתזיהו,המחוזיתוהתכניתפתוחיםבשטחיםהעוסקותהארציותהתכניותכלל-ב
.נוקשותפיתוחמוגבלותלוהתאימוובהתאם

.ונופשיםמטייליםשלוקשריםאקולוגייםבקשריםהואהנתק.2לכבישממזרחהמועצהחלקיושארהחוףמרחבביןנתקקיים-ג

הפתוחיםהשטחיםרצףשלקיטועמייצרזהפיתוחרצף.המצוקלשפתועד2מכבישפיתוחשלרצףמייצריםוארסוףשפיים-ד
.דרוםצפוןבכיוון,וצמחיםחייםבעלי,למטיילים

:מטייליםתנועתרציפות-ה

.בארסוףנקטעתהמצוקלאורךהתנועהרציפות•

.החוףשלהמצומצםרוחבובשלהשנהכללאורךמתאפשרתאינההיםחוףלאורךהרציפות•

דרכושהתחתרומוסדריםלאערוציםבחמישהרקומתאפשרתהמצוקשלהטופוגרפיהמכשולבשלקשההחוףאלהגישה•

להתמוטטותהסיכוןבשלהמצוקושפתהחוףבמפלסלמטייליםיחסיתגבוההסיכוןרמתמבטאהשרוןחוףבתחוםהחוףמצוק-ו
.המצוק

לשמרושישפתוחיםבשטחיםמצוקעלבהגנהצורךאיןשלפיועקרוןהגדירוהמצוקלהגנות9/13א"ותמלמצוקהמדיניותמסמך-ז
מטייליםבטיחותעללשמורהדברנדרשאםאלא,ונוףטבעכערךבוהתערבותולצמצםהמצוקנסיגתשלהטבעיהתהליךאת

א"בתמשהוגדרוהכליםרובאולםהמוכרזגעשוחוףארסוף–יבשתיותלהגנותאזוריםשניקבעה9/13א"תמ.קהלקולטיבאזורים
במפלסמטייליםלתנועתחסםלייצראו/ווהחוףהמצוקשלהטבעיתבערכיותלפגועהצפוייםכליםכולליםיבשתיותלהגנות

.החוף

תובנות-שטחים פתוחים. אIסביבה וקיימות . 8
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.דונם50,000-כהשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלשטחה

.קהילתייםישוביםושלושהקיבוצים5,מושבים6ביניהם,ישובים14:בתושבים14,000-כמתגורריםהמועצהבתחום

.החקלאיותהמשבצותפזורותהישוביםובין,חקלאיאופיבעליהםהמועצהיישובירוב

שדהגידוליהםמהשטח40%-כ:צמחיממקורהגידוליםמבחינת.חקלאייםבעיבודיםמעובדיםהמועצהמשטחיכמחצית
רפתקיימת,ח"בעמשקימעטגםקיימיםלכךבנוסף.בכיסויצמחיהאוחממות7%-וכ,מטעים25%,הדרים20%,וירקות

בהם,שוניםפסולתסוגימייצריםח"בעומשקיהחקלאייםהגידולים.ואורוותצאןראשי3000-כ,בקרשלאחדעדר,גדולהאחת
.לטפלנדרש

.הפתוחיםבשטחיםופסולתחקלאיתפסולת,בניןפסולת,(ביתית)מעורבתפסולת:הםבמועצההעיקרייםהפסולתזרמי

מבוא

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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לכךבנוסף,המעורבתהפסולתלקליטתירוקפחקייםהשרוןחוףאזוריתבמועצה
משנתהחללאריזותהמיועדהכתוםהפחבאמצעותפסולתשלהפרדהמתקיימת

כמות.'וכוקרטון,נייר,זכוכית,פלסטיקשללמחזוריעודייםפחיםפזורים,כןכמו.2018
,קרטוןלאיסוףמתקנים29–ר.י.מ.תתאגידפיעלכמפורטבמועצההפזוריםהמתקנים

.זכוכיתלאיסוףמתקנים17,פלסטיקלאיסוףמתקנים66,ניירלאיסוףמתקנים119

.(2011-א"התשע)באריזותהטיפוללהסדרתהחוקאתקידםהסביבהלהגנתהמשרד
אתלמנוע,האריזותפסולתכמותאתלצמצםהמשרדמטרותאתתואםהחוק

כמותצמצוםשלכוללתראייהמתוךזאתכל.באריזותחוזרשימושולעודדהטמנתה
.להטמנההמיועדותהפסולתכמויותוהקטנתהפסולת

במועצההגילאיםלכלהסברתיתבפעילותלווההמועצהברחביהכתומיםהפחיםפיזור
,כןכמו.במועצהיותרהמבוגרתלאוכלוסייהפעילויותואףהספרבתידרךילדיםמגני

.הכתוםלפחמפניםפסולותסוגיאילוהמפרטשלהלןהמידעהועבר

.ש"למטדרומיתת"מפאהמעברלתחנתנאספתירוקפח-המעורבתהפסולת

תדירותהגדלתאתשחייבדבר,מהתושביםטובפעולהלשיתוףזכתההפסולתהפרדת
.טובההפרדהאיכותעלדווח,כןכמו.בחודשלפעמייםהכתוםהפחפינוי

פסולת ביתית מעורבת  

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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עלים,ענפים–יבשצמחיחומרשלשאריות,שיחים,עציםשלמנשירהאומגיזוםכתוצאהשנוצרתהצמחיתהפסולתהינוהגזם
החקלאותשטחי,במושבים,כןכמו.גינותגזםשלגדולהכמותמייצרים,השרוןחוףאזוריתבמועצהכמוכפרייםבישובים.'וכו
הפעילותשלתוצרשהואגזםעםלהתערבבעשויפרטיתמגינהגזםאלהובמקרים,המגוריםחלקותשלרציףהמשךהם

.הסמוכההחקלאית

בעלבפסולתרכיבהואגזם.מעברלתחנתבשבועפעמייםמפונהוזו,גושיתופסולתלגזםאיסוףפינותקיימותהמועצהבישובי
לכךגורםזהמעורבאיסוף.הגזםבתוצריהשימושביכולתפוגעגושיתפסולתעםיחדשלוהאיסוףאולםלמחזורגבוהפוטנציאל

עלויותאתמייקרוהדבר,הגזםשלוהפרדהמיוןנדרשיםמכךכתוצאה.הגושיתמהפסולתשאריותכוללוהוא,נקיאינושהגזם
.הטיפול

בתוצרישימושעושיםלאאםגם,לרובלכן.קטןהמשקלאך,גדולמאודשלוהנפחשכן,בעייתיהינהמעובדלאגזםשלהובלה
המעברלתחנתינוארסוףעדפונההשרוןבחוףהגזם.נפחואתולהקטיןהגזםאתלקצץהמעברבתחנותמשתדלים,הגזם
שימושבועושיםשלאגזם.פים"בשצלחיפויפעםמדישימושעושיםהקצוץבגזם.קיצוץמכןולאחרוניקוימיוןעברשם,ת"מפא

.צומצםשהנפחלצייןחשובאך,יעודיםבאתריםלהטמנהמועבר

גזם

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8



2019210יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

כימתבררבמועצהובניהתכנוןמחלקתמולבדיקהלאחר.שיפוץובעבודותסלילהבעבודות,בניהבעבודתנוצרתבניןפסולת
,הבניהבעתבניןפסולתשללהיווצרחזויותכמויותעללדווחנדרשהיתרבעל,זהנוהללפי.4טופסנוהל-במועצהמתקיים
כינכתבהמקומיתהועדהשלהחלטהבכל,לכךבהתאם.בהיתרשדווחההבנייןפסולתלקליטתמעברמתחנתאישוריםוהגשת

.מורשהלאתרבניןפסולתלפינויהסכםוהמצאתהקבלניםבפנקסרשוםקבלןמינויעלהודעהטרםעבודהתחילתתותרלא"–
".לפינויהמיועדתהבנייןפסולתמשקלקביעתלצורךלהריסההבינוישטחחישובלהגישיש

טון20-מקובלתנוסחהלפיההיתריםבודקיידיעלהבניהבמהלךשתווצרהמחושבתהפסולתכמותנכתבתלהיתרבבקשה
.הריסהר"מ100לכלטון150ובניהר"מ100לכלפסולת

שפורטכפי,הפסולתכמותשלוחישובקבלןמינויישעבודותלתחילתאישורמתןלפניכיבודקבמועצההבנייהעלהמפקח
.לעיל

.הסביבתיתהיחידהשלאישורדורשתהמקומיתהועדה,באתרלפירוקאסבסטשישלהיתרבבקשהמופיעאם

רבהבהשלכההבחנולא,המועצהברחביבסיורינואךבמרכזנפוצהתופעההינה,פתוחיםבשטחיםבניןפסולתהשלכתתופעת
בשלבעיקרהפסולתלמשליכימרתיעגורםמהוויםאשרבשטחמפקחים3מפעילההמועצה.הפתוחיםבשטחיםבניןפסולתשל

ציינועוד.רבהפסולתהשלכתמונעל"הנוהשילובויתכן,בשטחפועליםג"רטשלפקחים,כןכמו.ידםעלהניתניםהקנסות
עללשמירההמועצהשלמהמדיניותכחלקבשטחשהושלכהבניןפסולתמפנההמועצהיזוםבאופן,לשנהאחתכיבמועצה

.הפתוחיםהשטחים

פסולת בנין

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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–עיקרייםתחומיםלשנינחלקתהמועצהבתחוםהחקלאיתהפעילות
פסולת,בהיקפויותרהמצומצםוהשניצמחיממקורפסולתהאחד

.ח"בעמשקישלחקלאית

:כוללתצמחיממקורחקלאייםמגידוליםפסולת

פרדסים/מטעיםגזם•

פלסטיקפסולת•

מחממותצמחיתפסולת•

:כוללתח"בעמשקישלחקלאיתפסולת

שפכים•

הרפתפרש•

ח"בעפגרי•

פסולת חקלאית

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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פרדסים/מטעיםגזם

השוטףבטיפולחשובהפעולההינוובפרדסיםבמטעיםגיזום.(פרדסים,אבוקדו,אפרסמון)במועצההמעובדיםמהשטחים45%
אתומפזריםהענפיםשאריותאתמרסקיםובעזרתהלשטחגזםמרסקת/מקצצתמביאיםהםכימעלותחקלאיםעםשיחות.בעצים

.מהקרקעהמיםאידויאתמפחיתיםובכך,הקרקעלחיפוימשמשתזופיזורפעולת.בשטחהשבבים

פלסטיקפסולת

ירקותלגידולבעיקרהיאבמועצהבחממותחקלאות.במועצההמעובדיםהשטחיםמכלל7%-כמהוויםבכיסויצמחייםגידולים
אם.מחממהיותרנמוךכיסוי,מסגרתעםפלסטיקבאמצעותהערוגותשלבכיסוישימושעושיםשדהבגידולי,כןכמו.ופרחים

שדהבגידולי,כןכמו.להחליפונדרשהגידולעונתבסוףאו,אותולהחליףצריך,מתבלההחממותמבנהאתשמכסההפלסטיק
הפלסטיקואת,חוזרלשימושהערוגהסביבהמסגרתחלקיאתאוספיםאחריה,קצרהזמןלתקופתהערוגותבכיסוישימושעושים

.לזרוקצריך

פסולת מגידולים חקלאיים ממקור צמחי  -פסולת חקלאית 

כפסולתנותריםהםגם,השקיהבצינורותשימושעושים,לאלהמעבר
מולבבירור.בפסולתמטפליםהחקלאיםכיניכר.הגידולמחזורבתום

אתמרכזים,הגידולעונתבתום,כיעולהבמועצההפועליםחקלאים
.הפסולתשלאיסוףמתקייםהמועצהעםובתיאוםהפלסטיק

שעלוללמפגעמודעיםזהבמרחבהחקלאיםכיהיאההתרשמות
.הפלסטיקשאריותאתואוספיםמטפליםולכןלהיווצר

כמוגדוליםבמקומותבעיקר,בשוקכיוםשקיימיםאחריםפתרונות
,לפלסטיקיעודיםדחסניםלרכושניתן,למשלהקיבוציםשלמשקים

לגבי.הפלסטיקנפחאתהמצמצמות,לבאלותהפלסטיקאתשדוחסים
הרכישהבעתניתן.להחליףצורךישזמןלכמהאחת,הפלסטיקצנרת

יוכלושם,החדשההצנרתאתרוכשיםבולמפעלהצנרתאתלהחזיר
פסולת מחממות.לצורךובהתאםניתןאםבפלסטיקחוזרשימושלעשות

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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מחממותצמחיתפסולת

.לפנותוצריךשהחקלאיגזםנוצר,הגידולכדיתוך,כןכמו.בחממההגידוליםשלצמחיותשאריותנשארות,הגידולמחזורבתום
עשוייםאינםההדליהחוטי.בחממותהדלייהבחוטישימוששנעשההעובדההוא,הגזםפינויעלשמקשיםהנושאיםאחד

ומורכבתקשההינההצמחימהחומרההדליהחוטישלהפרדה.המפונההאורגניהחומרבאיכותפוגעל"והנ,אורגניםמחומרים
זופסולתשלגדולותבכמויותמדוברלא,לעילשצויןכפי.והשבהמיחזורהליכיקידוםעלהמקשהממושכתידניתעבודהומצריכה

.המועצהבתחום

פסולת מגידולים חקלאיים ממקור צמחי  -פסולת חקלאית 

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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פרות1,100ברפת.ושפייםגעש,יקום:קיבוצים3להשייכת,דונם216שלכוללבשטחאחתגדולהרפתהמועצהבשטח
הנדסייםומתקניםחקלאייםלמבנים,הקייםבשטחבניהזכויותלהוספת0356691-401תכניתמקודמתבמקום.חולבות
.ח"בעבפרשלטיפולומתקן

:עיקרייםזיהוםבמקורותלטפלנדרשברפת

ומהמבנההחלבבמכוןהחליבהלפניהמבוטנתההמתנהמחצר,החליבהממכוןנאספיםמהרפתהשפכים-שפכים•
הקמתמציעההחדשההתכנית.האזוריש"למטנסנקיםמכןולאחר,מוצקיםלמפרדתמוזרמיםכיוםהשפכים.לעגלים

.ש"למטההזרמהולפניהמוצקיםמפרדתלאחרטיפולקדםמתקן

בפרשהנפוץהטיפול.ההמתנהובחצרותהמבוטניםבמדרכים,הפרותשלהרביצהבסככותמצויהפרש–הרפתפרש•
מפגעיואתהריחותאתומפחיתשלוולייבושהפרששללאוורורמביאזהטיפול,קילטורבאמצעותהואברפתות
הפרשאתמפניםזהבמקרה,מוסדריםטיפוללאתרימהרפתותפרשפעםמדילפנותנדרש,זאתעםיחד.הזבובים
מתקןהקמתהחדשהתכנוןבמסגרתבוחנים,הרפתלגידולהצפיבגלל.חפרבעמקחקלאיותבבוצותלטיפוללמתקן
.התכניתשלהביצועשלביפיעלהרפתשפכיכוללהפרשאתלקלוטמתוכנן,זהבמתקן.עצמהברפתבפרשלטיפול
.וקומפוסטביוגזיהיותוצריואשר,ח"בעפרששלאנארוביעיכולתהליךבתוכולכלולעתידהמתקן

לבשרבקרוממשקהחלבמרפתפרות.ח"בעלסוגמותאמיםוהםמגווניםח"בעבפגרילטיפולהפתרונות-ח"בעפגרי•
פועלהמתקן.המפרץעיןבקיבוץאקולוגיהביו.ע.א,בקרלפגריארצימידהבקנהקצהפתרון-כילוילמתקןמפנים

.לפגריםכילוימתקניאו,פגריםלקליטתמאושרותמטמנותקיימות,לכךמעבר.מבוקרתשריפהשלבטכנולוגיה

לאתריהפרשאתתקופתיבאופןמפנים,אלהבמתקנים.לפיטוםולוליםמטילותשללוליםשליחסיתקטןמספרבמועצה
.משמעותיותבכמויותפרשמייצריםולאקטנהמאודבכמות,המשקמבנישאר.הלולשלוחיטוימטיפולכחלקקומפוסט

ח"פסולת ממשקי בע-פסולת חקלאית 
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המרחב.מדרוםהרצליהורעננהמצפוןנתניה,צפופיםבינויגושישניביןירוקמרחבמהווים,המועצהבמרחבהפתוחיםהשטחים
שלבמרחביםאוהטבעשמורות/לאומייםגנים–נקודתייםבאתריםאםבין,האזורבכללטיילותמשיכהמוקדמהווההפתוח

.החקלאייםהשטחים

מטייליםשלפסולת

ישאליופתוחמרחבעלבשמירהמדובר,יתרונותמבחינת.וחסרונותיתרונותטיילותלמרחבהמועצההפיכתשלזהלתהליך
זהבמרחב.מאודרחבקהלשללהגעהבסיסמייצרהדברולכן,כלשהואבתשלוםכרוכהלאזהלמרחבהכניסה.נגישותלציבור

תנועה,השניהצדמן,אולם.'וכושוניםשטחתוואי,חקלאייםגידולים,חייםבעלי,צמחיה,טבעתופעותעםבמפגשהמטיילחווה
,כןכמו.ועודריחלמפגעלגרום,ח"בבעלפגועעלולה,אסתטימפגעהמהווהרבהפסולתשלבהשארהלרובמלווהאנשיםשלזו

מדיניות.ועודבשדותגידוליםעלדריכה,פירותקטיף–החקלאייםבעיבודיםהמטייליםשלפגיעהעלדווחיםישנםלעיתים
לידיבאזומדיניותשלביטוי.שוטפתתחזוקהמחייבל"שהנכוון,הטבעובאתריהפתוחיםבשטחיםפחיםלפזרלאהיאהמועצה

נכתבאלהבשלטים.לציבורהפסולתאיסוףשלהאחריותאתמעבירההמועצהבהם,הפתוחיםבשטחיםשהוצבובשלטיםביטוי
חגיםשבתותאחרי,בפועל.הפסולתאתעימוולאסוףבאחריותלנקוטנדרשהציבורוכאןאשפהאיסוףאיןזהבמקוםכיבמפורש

ואיסוףבנקיוןעוסקיםאשרפועליםומממנתמפעילההמועצהאלהבמקרים,בשטחמושלכתרבהפסולתמתגלהחופשותאו
.בשטחהזרוקההפסולת

10/2/חשהשרוןחוףאזוריתלמועצההתקפההמתארתכנית

שטחיםבחלקם,אתריםבמספרלהבחיןניתןהחקלאייםבשטחים.מפורטתתכניתמחייבתהקשורההחקלאיבשטחבניה
,הקרקעשלהבעליםשלבפעילותמדוברפעמים.במקוםהמתנהלתחוקיתלאמפעילותכתוצאהפסולתמצטברתבהם,מגודרים
.מוגברתאכיפהמצריךהדבר.באתרלמשלבניןפסולתכמויותמצטברותבמהלכו,בשטחכלשהואעסקהמנהל

פסולת בשטחים פתוחים

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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.בפסולתלטיפולתשתיותשלגדולמגווןקיים

מרשימתהוסראשר,פסולתאתרבעברסומןהשרוןחוףבתחום
אשרפסולתאתרהמועצהבתחוםפעלבעבר.16א"בתמהאתרים

-כשלבכמותהמטפלתמעברתחנתבשטחפעילהכיום.שוקםלא
.ביוםפסולתטון1000

21/3מ"בתמפסולתאתרשלסימבול

מסמנת,21/3מ"תמהמחוזיתהמתארתכנית,סטטוטוריתמבחינה
זהסימון.יקוםולקיבוץ2לכבישמערביתפסולתאתרבסימבול

סילוקאתרשל,1989-בשאושרה16א"בתמהסימוןעלמבוסס
.מקומי

.הרשימהמןהאתרהוסר,2011-ב16א"לתמ4תיקוןנערךכאשר
הוא,פסולתאתרישלארציתכללבחינהבסיסעלנערךזהתיקון

בבחינתולכןהמחוזיתהמתארמתכניתיותרומעודכןיותרמאוחר
.קייםלאגםובפועלמתוארלאהואהקייםהמצב

תשתיות טיפול בפסולת

16א "תמ

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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רעננהסגורפסולתאתר

מטרופולינינופשאזורבלב,השרוןחוףז"מואשלהשיפוטבתחום
הפסולתאתר.סגורפסולתאתרקיים(3/21/38מ"תמ)השרון

פסולתסילוקכאתרשניםבמשךושימשהשרוןחוףבתחוםמצוי
להגנתהמשרדערך2010בשנת.לסביבתהגםואולירעננהלעירית

בסקר.לשיקוםהנדרשיםפעיליםלאפסולתאתרישלסקרהסביבה
בשנתונסגר1980משנתשנה15-כפעלרעננהשלהאתרכיצויןזה

שטחעלמשתרעוהואק"ממליון1.5-בכמוערךהאתרנפח.1995
.דונם65של

אואיטום:כגוןסביבתיזיהוםלמניעתתשתיותכוללאינוהאתר
.ומיםקרקעלזיהוםפוטנציאלבמקוםשקייםכך,בתשטיפיםטיפול

שנת)הפסולתמאתרמתאןהפקתשלאפשרותעלדווחובסקר
ולאנפלטכברהמתאןרבכילהניחוניתןשנים10עברומאז,(2009

עלצמחיההרבהקיימתכילראותניתןבשטחבסיור.לנצלוניתן
.האתרמןנפלטהמתאןשרובלכךנוספתאינדיקציה,האתר

יציבותבעייתקיימתולכן,תלוליםהאתרמדרונותכילהבחיןניתן
.לקרוסעלוליםוהמדרונות

נופשלאזורהחלקיתהמחוזיתהמתארתכנית–3/21/38מ"בתמ
עםנופשכפארקהפסולתאתראזורסומן,השרוןמטרופוליני

בשטחמקומיתתכנית,ההוראותלפי.(3מתחם)מיוחדותהוראות
.הפסולתאתרלשיקוםוהוראותסביבתיבמסמךתלווהזה

תשתיות טיפול בפסולת

אתר הפסולת הסגור של רעננה

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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מ"בע(1987)1965ת"מפאמעבר.ת

.יצחקלתלמדרום.115/חשתכניתפיעלהוקמה,זומעברתחנת

גזם,מעורבתפסולתשלביוםטון1,200-בכמטפלתהמעברתחנת
.גושיתופסולת

חוףז"מואכולל,השרוןבאזורמרשויותהמגיעהפסולתקולטתהתחנה
.השרון

.שוניםטיפולמתחמיקיימיםהתחנהבמתחם

שם,מקורהסככהתחתמיוןבמערךעוברתביתיתפסולת•
,פלסטיק:כמולמחזרניתןאותםחומריםהפסולתמןמופרדים

השבהלצרכילטיפולמועבריםאלהחומרים.'וכומתכות,נייר
.חוזרושימוש

ציודבאמצעותמקורהלאבמשטחמטופליםוגזםגושיתפסולת•
בריחומריםלהוצאתראשונימיוןעוברתהפסולתשם,יעודיה"צמ

אתלצמצםכדיגזםבמקצצתעוברהגזם,זהמיוןאחרי.השבה
.קומפוסטלאתריהעברתובטרםנפחו

.האשפהאיסוףלמשאיותוחניוןמוסךבתחנהקיים,כןכמו•

תשתיות טיפול בפסולת

ת"מפעתחנת מעבר 

115/חש

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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מ"בע(1987)1965ת"מפאמעבר.ת

(ומרשםדווחחובות–לסביבהוהעברותפליטות)הסביבההגנתחוקלפי
בתוספתהפירוטפיעלמפעלנדרש"(הסביבההגנתחוק)"2012–ב"התשע
עלהשפעהפוטנציאלבעלות:שונותפעילויותכוללתהתוספת)לחוקהשניה

להעביר,מסויםסףמעלפעילותהיקףבעלי(מעברתחנותלרבות,הסביבה
אולטיפולפסולתשלהעברותכולללסביבהמזהמיםחומריםפליטתעלדווח

.הסביבהלהגנתהמשרדבאתרמופיעזהרישום.לסילוק

טון18,132עלדווח2017בשנת.הפסולתכמויותעלדווחההמעברתחנת
.להטמנהשהועברהבשנהפסולתטון406,532ועל,שטופלהבשנהפסולת

כמותאתלצמצםהינההסביבהלהגנתהמשרדמדיניות.והשבהמיון4%-כ
.והשבהלמחזורהחומרכמויותאתולהגדיל,להטמנההמועברתהפסולת

202050%בשנתכיהואהסביבהלהגנתהמשרדשלהמוצהרהיעד
משודרגמיוןמתקןלהקיםכוונהישלכךבהתאם.ותמוחזרתמוייןמהפסולת

.להטמנההנשלחהחומרכמותאתלצמצםמנתעל,בתחנה

עומדתאיננהוהתחנה,מאודישנותזהבמתקןהתשתיות,סביבתיתמבחינה
למפגעיםגורמתהתחנה.בפסולתלטיפולזהמסוגלמתקניםהחוקבדרישות

לזיהוםחשד,הסמוךרעננהנחללעברתשטיפיםזרימת–שוניםסביבתיים
התחנהלגדרמעברלשטחיםפסולתזליגת,בשטחההמצוימהמוסךקרקע

הסביבהלהגנתהמשרדמולאלמשפטייםבהליכיםמצויההתחנה.ועוד
שלהעסקרשיון,אלהמפגעיםלמנועכדיהמתקניםאתלשדרגונדרשה
.31.1.19-בפגהתחנה

תשתיות טיפול בפסולת

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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המוצעהמנגנון.הסדרהומחייבשוקםלאהשרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחוםהנמצארעננהשלהסגורהפסולתאתר1.
יצרהלאובכךהאתרשיקוםלביןהמאסיביהמגוריםפיתוחביןקשרהלאהשרוןמ"לאנהמחוזיתהמתארבתכנית

.לשיקומוישיםמנגנון

שדרוגאתלדרושיש.השרוןחוףשלהמועצהתחוםאתכולל,גדולמאודמרחבמשרתתהקיימתהמעברתחנת2.
שדרוג.זהמסוגממתקניםהנדרשיםסביבתייםבתנאיםלפעולשתוכלמנתעל,הרישוימתןבמסגרתבתחנההתשתיות

.להטמנההמועברותהפסולתכמויותבצמצוםלסייעתוכלההפרדהאחוזיוהגדלתהמיוןמערך

כמויותאתולצמצםבמועצההפסולתמיוןתהליךאתלשפרעתיד,הפסולתשלהאצירהכלילמערךכתוםהפחהוספת3.
.המעברלתחנתהמועברותהפסולת

,בשטחהנותרתחקלאיתמפסולתלהווצרהעלוליםלמטרדיםמודעיםהמועצהשטחייבוליהםאתהמעבדיםהחקלאים4.
קצהלפתרונותהנוצרתהפסולתאתמפניםהמועצהמולבתיאוםולכן,שלהםביבולתפגעשזוהידיעהגםכמו

.מקובלים

הגורמיםכללשלמשותףוניהולחשיבההמחייבאתגרמהווההטיילותמרחבעםבממשקפתוחחקלאישטחניהול5.
.הפסולתסוגייתפתרוןהואזהבממשקהחשוביםהמרכיביםאחד,במועצה

תובנות

פסולת. בIסביבה וקיימות . 8
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תעשיה. גIסביבה וקיימות . 8
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בשני.הקיבוציםשלמשקמבנימאזורבעיקרשהתפתחו,תעשיהאזורישלקטןמספרהשרוןחוףאזוריתמועצהבמרחב
אזוריםמספרקיימים,כןכמו.ואחסנהלמלאכהאזוראודיםובמושבציוןבבניהאחד,ותעשיהלמלאכהאזוריםקיימיםמושבים

.ותעסוקהלמסחרותעשיההמלאכהשינוישלתהליךעוברבהם

דונם57ומלאכהתעשיה–יצחקתלקיבוץ•

.דונם220–ותעסוקהמסחר,תעשיהאזורי–יהושעבית•

.דונם100-כ–ותעסוקהתעשיה,מלאכה–יקום•

.דונם17–ותעשיהמלאכה–געש•

.דונם58-כ–ותעסוקהתעשיה,מלאכה–שפיים•

מבוא

אזור תעשייה תל יצחקאזור תעשייה בית יהושע

תעשיה. גIסביבה וקיימות . 8
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.ומלאכהתעשיהלאזורדונם55נקבעו1982משנת–45/2/חשבתכנית

הפעילותלדעתהאםבניןהיתרמלהוציאלהימנעיכולההמקומיתהועדה,זאתעםיחד.כלשהןסביבתיותהנחיותבתכניתאין
.חקלאיתתברואהשלמפגעאולבריאותסיכון,לציבורמטרדתהווההמוצעת

הנוחהוהגישה,המרכזימהמיקוםנובעתדפוסלביתזהבמיקוםהבחירה.גרפופרינטדפוסביתממלאכיוםהשטחרובאת
.ראשייםתנועהלעורקי

בית.הסביבהלהגנתמהמשרדרעליםוהיתר,בדפוסבכימיקליםהשימושבשלדפוסלבתיעסקרישיוןנדרשהחוקמבחינת
כילצייןיש.מהמפעלהנובעיםמטרדיםבגיןתלונותעלנמסרלא,הסביבהלהגנתהמשרדמולשוטףבפיקוחנמצאהדפוס
.הדסהנווההחינוכיהמוסדוכןהקיבוץשלהמגוריםמבנימצוייםזהלאזורבסמוך

קיבוץ תל יצחק

תעשיה. גIסביבה וקיימות . 8
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:מאושרותתכניותמספרבמתחם.יהושעבביתהקיימתהרכבתלתחנתמערביתמצויהמתחם

,תעשיה-להשטחאתיעדה,דונם220שלכוללבשטח1987משנת44/2/חשתכנית•
,לחניהושטחיםשביליםדרכי.שומריםומגורימקלטים,הנדסייםמתקנים,אחסנה,מלאכה

מאושרבינויי"עפ-ספורטמתקני,ואחסנהמלאכהלתעשייההדרושיםלפעילויותעזרמבני
.מקומיתבועדה

/44/חשבתכניתהיעודיםאתשינתהאשרהאזורשלהצפונילחלקתכניתקודמהזהבאזור•
כניסתמתירהאינההתכנית.2010בשנתאושרההתכנית,ותעסוקהמסחרלאזורא7

.בתחומהמסוכניםחומריםאחסוןאומזהמיםשימושים

/44/חשתכניתשלהמזרחיבחלקהמצוי,תנופורטלמתחםתכניתמקודמתאלהבימים•
.ותעסוקהלמסחרהאזוראתומייעדת,2

למטרדיםלגרוםהעלוליםלשימושיםהיתריםהוצאתזהבאזורלקדםניסיונותישכיום•
.בסביבתם

תכניות מאושרות–בית יהושע 

44/2/ תכ ית חש 

א 7/ 44/ תכ ית חש

ת ופורטתכ ית מתחם 

תעשיה. גIסביבה וקיימות . 8
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מטעםעסקברשיוןתנאיםפיעלפועליםהבטוןמפעלי.בונהוסוללשפיר:שונותחברותשתישל,בטוןמפעלי2פועליםבמקום
אחסון:למשלנדרשיםאלהתנאיםבמסגרת.אלהמפעליםעלמפקחהסביבהלהגנתוהמשרד,הסביבהלהגנתהמשרד

,מכוסיםלשינועמסועים,אבקסינוןלמערכתמחובריםבסילוייםרקהבטוןאחסון,סגוריםאחסוןבתאימחצבהוחולהאגרגטים
ברמותאבקלמטרדיגורמתעדייןהמפעליםמןמשאיותשלויציאהכניסה,זאתלמרות.אבקמטרדייצירתלמנועכדיאלהכל

במיםשטיפהלעבורצריכותהמפעלאתהעוזבותמשאיות.באתרהמשטחיםשלבעייתיתבתחזוקהמותנההדברכאשר,שונות
נוספתסוגיה.אלהאבקמטרדילצמצםכדי,המפעלבמגרשטאטואיומיומיבסיסעללבצענדרש,כןכמו.יציאתםבטרם

.התעשייהאזורבמרחבתנועהעלהמקשהדבר,למפעלמחוץהבטוןמשאיותשלההמתנההיא,אלהבמפעליםהקשורה

.אותוהמזיןו"ק161וקופעילש"תחמקייםהמתחםשלהצפוניבחלקו

במקוםהכבישיםכלשלאבכךביטוילידיבאהדבר.משותףניהולבמקוםאיןכימראהותעשיהמסחר,המלאכהבאזורסיור
.הציבוריהמרחבשלטיפוחואיןמדרכותקיימותלא,סלולים

שימושים קיימים–בית יהושע 
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.דונם100-כשלכוללבשטח,109/בת/חשיקוםשלהתעשייהאזורלהרחבתתכניתאושרהלקיבוץובצמודיקוםלקיבוץממזרח
ליצורמפעל,לבניןואקוסטייםתרמילבידודמוצריםויצורשווקליבואמחסןכמומחסניםקיימיםהצפוניבחלקכיוםבפועל
עתירתלתעסוקהבניניםובומתחםקייםהדרומיבחלק.זהבאזורסביבתיותסוגיותעלידועלא.ועודפלסטיב–פלסטיקאריזות

.סביבתייםמטרדיםמייצרלאזהמתחם,ידע

קיבוץ יקום

109/בת/חשתשריט
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בניני,תעשייתיםשימושיםאושרוזהבאזור.ותעשיהלמלאכהדונם17אושרובתכנית.1983משנת8/3/חשבתכנית
.הנדסייםומתקניםאחסנהמבני,משרדים

.התכניתבהוראותסביבתיותהנחיותאוהוראותאין

ושווקהרכבהיצורלתכנוןבחברהמדובר,געשקיבוץבבעלותהיאהחברה."תאורהגעש"תאורהמפעלכיוםקייםזהבאזור
.זהלמפעלהקשורותסביבתיותסוגיותעלידועלא.תאורהמוצרישל

קיבוץ געש

8/3/חשתשריט
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.1998משנתמאושרת–א/31/13/חש–שפייםהתעסוקהלאזורתכנית

שימושיםלהוסיףהתכניתמטרת.הקיים(פלסטיקתעשיית)פוליכדמפעלשלדונם40מתוכםדונם58-כהתכניתשטח
בתחוםשיותרוהשימושיםסביבתיתמבחינה.ומסחרמשרדים,תעשיהלמפעלימיועדהאזור.הקייםהתעשיהלאזורמסחריים
איכותובדיניבהוראותועמידהסביבתייםמפגעיםמניעתהמבטיחותוטכנולוגיותתכנוניותבדרישותלעמודנדרשיםהתכנית
,הסביבהלאיכותהמשרדלדעתאו/ולדעתוכאשרצפויותהשפעותבדברמסמךאותסקירידרושתכנוןמוסד,כןכמו.הסביבה
.סביבהאיכותמדינילחרוגאומפגעיםלצורעלולהמוצעהשימוש

הישראליהתקניםמכוןואישורiso14001סביבהלאיכותבתקןמוסמךהמפעל.פלסטיקמוצרימייצרהקייםפוליכדמפעל
.סביבתיניהוללמערכת

קיבוץ שפיים
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.הכוללניתבתכניתתכנוניתהתייחסותהמחייבותומזהמותכבדותתעשיותאיןהשרוןחוףבתחוםותעשיההמלאכהבאזורי1.

בבעלותהם,בקיבוץלמגוריםבסמיכותלרבמצוייםאלהאזורים.המשקמבנימאזורבקיבוציםהתפתחוהתעשיהאזורי2.
.נאותיםסביבתייםביצועיםעללהקפידברוראינטרסלבעליםישכיונראההקיבוץשלמלאהאוחלקית

מנהלתהקמת.הציבוריהמרחבשלותחזוקהניהולבעייתקיימתכינראהיהושעבביתותעשיהתעסוקה,למסחרבאזור3.
ביןלתאםתוכלמנהלת.במקוםהעסקיםבעלילכללהמשותףהציבוריהמרחבבטיפוחלסייעיכולה,במקוםשתפעל
לעסקיםמטרדיםאובעיותהמייצריםלעסקיםבדרישותלבואואףבמקוםעסקים/המפעליםבעלישלהשוניםהצרכים
.סמוכים

.ותעסוקהמסחרלאזוריבמועצהוהתעשייההמלאכהאזורישינוישלמגמהעללהצביעניתן4.

תובנות

תעשיה. גIסביבה וקיימות . 8
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עליוןמתחקווי

אין,2כבישלאורךלצפוןמדרוםהמועצהאתחוצהו"ק161קו
הכבישלתוואיהקוהצמדת,כןכמו,אליובסמוךרגישיםשימושים
בתיביןעוברהקו,נטרכפרבאזור.בנוףשלוהמופעאתמצמצמת

המועצה.פ"שצקייםזהבאזור.ההרחבהשכונתוביןהותיקהכפר
מולאלהסמוכיםהמגוריםעלהקושלההשפעהבנושאמטפלת

אתלצמצםמנתעלפאזותשיכולכללהטיפול,חשמלחברת
.הקושלמגנטיהאלקטרוהשדההשפעות

ש"תחמ

.בתכניתמאושרש"ותחמופעילקייםש"תחמהמועצהבתחום

בשלקרקעלזיהוםחשש:הםש"תחמשלהסביבתיותההשפעות
וקרינהרעשמטרדי,השנאיםבתוךשקיימיםחומרים

.אלקטרומגנטית

אזורשלהצפוניבחלקוקייםש"התחמ–יהושעביתש"תחמ•
לאש"התחמ.הרכבתלתחנתממערביהושעביתשלהתעשיה

עלתלונותעלמידעואין,רגישיםלשימושיםבסמיכותממוקם
.ש"מהתחממטרדים

החוףלמסילתבסמיכותאושרש"התחמ–שפייםש"תחמ•
בקירבתואין,כלומר.2וכביש531כבישביןלחיבורובסמוך

עדייןש"התחמ.נוספותלתשתיותסמוךוהוא,רגישיםשימושים
סביבתיותוהתניותהנחיותניתנו,התכניתבהוראות.הוקםלא

.להקמתו

מערכת החשמל

תשתיות. דIסביבה וקיימות . 8
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.תהוםומיקרקעלזיהוםולגרוםלדלוףעלוליםונפטדלקקווי
אלהקויםבקירבתחפירה/לבניהמרחקיםעלשמירהנדרשת

.הקולמבנהבהתאם

.2כבישלאורךא"קצאקו+ן"תשקורצועת•

חרוציםדרךמערבהחוצה4כבישלאורך,ן"תשקורצועת•
.כבישלעבר

תשתיות דלק ונפט
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השרוןקולחיש"מט

ש"במט.השרוןקולחיש"מטאתמפעילהמ"בעהשרוןקולחיחברת
המקומיתהמועצה,השרוןחוףהאזוריתמהמועצהשפכיםנקלטים
.יהודהאבןהמקומיתוהמועצהמונדתלהמקומיתהמועצה,קדימה

.הריחותבעייתהיאשפכיםטיהורמכונישלהסביבתיותההשפעותאחת
שהישוביםכוון,ש"המטמןריחמטרדיבגיןתלונותעלנמסרלא

,השרוןכלאביתמצויש"למטמאודסמוך.ש"המטמןיחסיתמרוחקים
.זהבמקוםריחלמטרדיחששקיים

יצחקתלמאגר

,דונם350-כשלבשטחזהמאגר.השרוןקולחיש"למטמערביתמצוי
לעשותבכדי,רעננהש"וממטהשרוןקולחיש"ממטקולחיםאליואוסף

הנחתשלפרוייקטמתוכנןבנוסף.חקלאייםלצרכיםבמיםחוזרשימוש
בחוףקולחיםמיםלמחזורהחברה.הרצליהש"ממטלקולחיםקוים

אתומתחזקתמתפעלתהאזוריתהמועצהידיעלשהוקמה,מ"בעהשרון
.הקולחיםהשבתמערך

געשמאגר

קייםהחקלאייםהשטחיםבלב2לכבישמערבית,געשלקיבוץמצפון
עבודותבמסגרתהוקםהמאגר.געשהחורףלבריכתבצמודמיםמאגר

.במרחבהניקוזשלהסדרה

תשתיות מים

         

            
 " ט

ה   ן
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קיימתלגביהםתעופהלשדותכחלופהכלליתהתעופהלצרכיתעופהשדהלהקמתמפורטתתכניתלאשרהתכניתמטרת
.אביבבתלדבבשדהשמתקיימותכלליתתעופהופעילויותבהרצליההתעופהשדה-פינויהחלטת

לחדרהממזרחבשטחלתכנית78'סלפיתנאיםוקביעת77-ו1ג76'סלפיהודעהשלבשלבמצויההתכניתסטטוטוריתמבחינה
.30.7.18-בניתנהל"הותהחלטת.חפרעמקז"ומואמנשה-אלונהז"מוא,חדרהבשטחי

והןהאויריבמרחבהןזמינותשלהסףתנאיאתשעברואתרים20נבחנובוממושךתהליךלאחרמקודמתזהבאיתורהתכנית
2נבחנוזהבתהליך.מוצגיםמדדיםבסיסעלאתריםשלמקרובבחינתנבחנולכךובהמשך,הבטחוןמשרדלפיהקרקעיבמרחב
:השרוןחוףבמרחבאתרים

פולג-יצחקתל15'מסאתר•

חרוצים16'מסאתר•

.וסביבהתשתיות,כלכלה,קרקעימרחב,תעופתייםוהיבטיםאווירימרחב–תבחיניםשלתחומים5-בנבחןאתרכל

.השרוןחוףבתחוםהאיתוריםבשנישנבחנוהסביבתייםבתבחיניםמתמקדתהסביבתיתהבחינה

74ל "תת–תשתיות בתכנון 
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רגישיםקרקעושימושילייעודירעשלמפגעופוטנציאלמזעור5.1תבחין

בעלאיתור.האתרשלההקפהמסלולישלהקרקעיההיטלבשטחלרעששיחשףהקייםהאוכלוסיהגודללפיניתןמוצעלאיתורציון
.10ציוןיקבלרעשלמפגעילהחשףהעלולהאוכלוסיהשלביותרנמוךמספר

ומורשתנוף,טבעבערכיפגיעהפוטנציאלמזעור5.2תבחין

.השדהמהקמתכתוצאהומורשתנוף,טבעלערכישתגרםהפגיעההיקףאתמשקףזהתבחין

(10%)אוויריתהשפעה•

לרעשרגישיםקרקעשימושיהרבההקרובהובסביבתושבואתר-(5%)רגישיםואתריםגידולבתיעלמטוסיםרעשהשפעת•
.רגישיםשימושיםאיןבקרבתו10עדמנעד1ציוןיקבל

יקבל,כנףלבעלימשיכהמוקדישבקרבתםאונדידהבציראתרים-(5%)טיסכליעםמהתנגשותכתוצאהכנףלבעליסיכון•
.כנףלבעלימשיכהמוקדאונדידהציראיןבקרבתו10עדמנעד,1ציון

(90%)קרקעיתהשפעה•

ערכיותבעללאתר1ציון.גבוההאקולוגיתערכיותבעלשטחשלהגריעהמידתלפייינתןהציון-(45%)הגידולביתרגישות•
.נמוכהאקולוגיתערכיות,10עדמנעדגבוההאקולוגית

ל"הנ.יותרוהרחוקההקרובההאתרבסביבתומורשתנוף,טבעערכיעלהשדהשלהקמההשפעת-(45%)מרחבייםהיבטים•
,כלואיםשטחיםיצירתכמוהפתוחיםהשטחיםמערךעלוהשפעותורעשתאורהכמורגישיםשטחיםעלישירותהשפעותכולל

רגישיםבשטחיםרבהלפגיעהשיגורםאיתור.'וכואקולוגייםמסדרונותשלוגריעהחסימה,פתוחיםשטחיםרצףשלקיטוע
.הטבעיתהסביבהעלמזיקותהשפעותיהיולאזהאיתורלהקמת,10עדמנעד1ציוןיקבלסמוכים

74ל "תת–תשתיות בתכנון 
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פולגיצחקתל–15אתר

רדיוסבתחוםהאוכלוסייהכ"סה,2ציוןקיבלהאתר–5.1תבחין
.1ציוןקיבלציוניםלסולםבנרמול,יחסיתגבוהההשפעה

.13במקוםיצחקתלאתרזהבתבחין–5.2תבחין

,פולגנחלשלהאקולוגיהמסדרוןשלקטיעהבשל2.3משוקללציון
.הפולגבביצתופגיעהפולגנחלשלהגידוללביתהקרבה

:אוויריהיבט

טבעלשמורתקירבה5-רעש•

צירעללא,גדוליםלעופותמשיכהגורמיקיימים,5–נדידה•
.נדידה

.13במקוםיצחקתלאתרזהבתבחין:קרקעיהיבט•

פולגביצתבשמורתישירהפגיעה,1–הגידולביתרגישות•
.הסובבביםובשטחיםפולגבנחל

נחלשלאקולוגיבמסדרוןופגיעהקיטוע,2–מרחבייםהיבטים•
.פולג

74ל "תת–תשתיות בתכנון 
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חרוצים–16אתר

ההשפעהרדיוסבתחוםאוכלוסייהכ"סה,6ציוןקיבלהאתר–5.1תבחין
.יחסיתבינוני-נמוך

.6במקוםחרוציםאתרזהבתבחין–5.2תבחין

חרוציםטבעלשמורתסמוךשהואמכוון5.56משוקללציוןקיבלןהאתר
.ציוןבניטבעושמורת

:אוויריהיבט•

טבעלשמורתהסמיכותבשל,5–רעש•

.נדידהמציריביותרמרוחקהאתר,10–נדידה•

.8במקוםחרוציםאתרזהבתבחין:קרקעיהיבט•

.טבעלשמורתהסמוךהחקלאיהשטחבגלל,6–רגישות•

השפעות,טבעלשמורתהסמיכותבשל–5–מרחבייםהיבטים•
.קטניםשטחלתאיופיצולפתוחשטחשלקיטוע,תאורה

.השרוןחוףבתחוםהאתריםקודמולא,התבחיניםכללשקלוללאחר
השטחיםעלהאיוםאולם,לחדרהממזרחאיתורמקודםכיום

.התכניתאושרהלאעודכלקייםעדייןזהבמרחבהפתוחים

74ל "תת–תשתיות בתכנון 

תשתיות. דIסביבה וקיימות . 8
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כאתרי1א"בתמאתרים2השרוןבחוףמוצעיםזובמסגרת.הנגרמיוניצוללשימורשוניםפתרונותכוללבישראלהמיםמשק
ניתןהמיםאת,עירונייםבאזוריםונזקיםהצפותלמנועכדיהנגרמישלתיעוללרבקייםהפתוחיםבשטחים.והחדרהאיגום
הקרקעבתתשימושגםעושיםזובדרך.התהוםמיוהעשרתהנגרמימשימורכחלק,הקרקעלתתולהחדירםבמאגריםלאגור
.המיםשלשנתירבכאוגר

כי,לצייןישעוד.בסביבתםבנחליםהבסיסזרימותאתולאפשר,הקיימתהניקוזבמערכתלהתחשבישאלהאתריםבתכנון
הבטחוןמשרדאו/והאזרחיתהתעופהרשותעםמתואםלהיותצריךל"והנ,לציפוריםמשיכהמוקדלהוותעשוייםאלהמאגרים

.טיסהבבטיחותפגיעהלמנועכדי

אתרי איגום והחדרה–תשתיות בתכנון 

תשתיות. דIסביבה וקיימות . 8
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נוף ושטחים פתוחים. 9
היבטים נופיים-הקשר אזורי-א

ניתוח שימושי קרקע-ב

חטיבות נוף-ג

נחל הפולג ויובליו-ד

גן לאומי חוף השרון-ה

שמורות טבע-ו

אתרי טיילות ונופש במרחב המועצה-ז

ניתוח ערכיות נופית-ח

סיכום-ט
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רוח המקוםIנוף ושטחים פתוחים. 9

240

פארק יקוםכלוא בין אזור עירוני מצטופף 
גופי מים וצמחית מים

הפולגשביל ישראל בשער גופי מים עונתיים-שלולית געשרכס הכורכר המערבי ורצועת חוף

שמורות טבע 
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24
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 

שלה המשמש מוקד הפתוח  " לב הירוק"בלב המועצה ממוקם ה
. שלה

הלב הירוק

ציר אזורי מקשר

ישוב עירוני 

ישוב כפרי

הקשר אזוריIנוף ושטחים פתוחים. 9
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נחלים-הקשר אזורי 

24
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

פיתוח הקשרים למרחב המטרופוליני באמצעות פיתוח •
.  מסלולי טיול לאורך הנחלים 

הקשר אזוריIנוף ושטחים פתוחים. 9
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תחבורה-הקשר אזורי 

24
3

שטח המוצעה מקושר לגוש דן ולמרחב הצפוני על ידי  
הכבישים עובר בעיקרו  ואזוריותמערךמערכות תנועה ארציות 
לאורך צירי גבעות האורך שבתחום –באזורים גבוהים יחסית 

.  המועצה

:דרכים

מרכזי זה ומחלפיו הרבים יוצרים תחושה כביש–2כביש •
במיוחד עבור  , של תשתיות רבות החוצות את המועצה
כשחולפים על ציבור הנוסעים הרב החווה את המועצה

.פניה בנסיעה בכביש

עובר בגבולה המזרחי של המועצה ומספק  -4כביש •
.ב"חובלעוברים בדרך הצצה לנופים חקלאיים של ישובי 

מקשרים את שטח המועצה  551-ו553, 531צירי רוחב •
,  אל העורף המזרחי שלה עם ערי השרון רעננה וכפר סבא

.  6' ואל כביש מס

מיקום המועצה על עורקי תחבורה ראשיים אלה מאפשר  
גישה נוחה ומהירה אל המוקדים העירוניים הסמוכים 

, כמו כן. ואפשרות לשיתוף פעולה בין הישובים הגובלים
מרחב המועצה מהווה מעין אתנחתא קלה בין המוקדים  

יחד עם זאת מרבית התנועה היא  . המעויירים שמצפון לדרום
תנועה עוברת המאפשרת למרחב המועצה הזדמנויות  

.   כלכליות בצד תחושת עומס וצפיפות

553כביש 

קדימה

תל 
מונד

הקשר אזוריIנוף ושטחים פתוחים. 9
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24
4

:רכבת
,  מסילת הרכבת חוצה את לב המועצה לאורכה מצפון לדרום

ומקשרת בינה לבין תחנות הצפון חיפה ובנימינה ולתחנות לתל  
תואי המסילה עובר  , בשונה מתוואי הכבישים. אביב ודרומה

נחל )לאורכו של השטח הנמוך יותר , בלב שטח המועצה
בשטחים  -במרכז הליבה הפתוחה של המועצה(רשפון

חקלאיים ובשטחים הטבעיים הפתוחים ומקנה לנוסעים  
. ברכבת אפשרות הצצה לנוף פתוח זה

הקשר אזוריIנוף ושטחים פתוחים. 9
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חטיבות הנוף הן כלי תכנוני חשוב שבעזרתו ניתן לאזן בין  
צרכי הפיתוח והשמירה על משאבי הטבע והקרקע  

חטיבות הנוף מהוות חלק משיטה הבאה להעריך  . בישראל
, את רגישותם של השטחים הפתוחים ולבחון את חשיבותם

, לשם כך. לאור תכונותיהם והפוטנציאל הגלום בהם
נדרשת הגדרה של יחידות מיפוי ראשוניות בעלות תכונות  

ומאפיינים משותפים מבחינת משאבי השטח כגון פני  
".חטיבות הנוף"הללו הן –האקלים ובתי גידול , השטח

חטיבות נוף המתאפיינות בכך שהן  52בישראל הוגדרו 
ניתנות לתיחום בעזרת קווי נוף ברורים תוך התייחסות  

היסטוריה  , צומח, לגודל השטח ומאפיינים של הידרולוגיה
.וארכיאולוגיה

חטיבות 2בתחום המועצה האזורית חוף השרון קיימות 
.חולות חוף הים והשרום הצפוני: נוף

245

מתו  המשרד  

להג ת הסביבה

חטיבות נוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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:מאפייני חטיבת נוף השרון הצפוני

לאורך קן החוף נמשך רכס  -מציג השרון את החתך הקלאסי של מישור החוף הישראלי , מבחינה מורפולוגית
' מ30-50גובה מצוק הכורכר הוא . הכורכר המערבי הצונח במצוק גידוד גבוה אל קו החוף

וממזרח לו  , אביב חיפה-לאורכו עובר כביש תל( האבוס)ממזרח למצוק הכורכר המערבי נמשך עמק צר וארוך 
,  ממזרח אליו שטח מישורי שטוח שבו נמצאת הרצועה החקלאית העיקרית של השרון. מתנשא רכס הכורכר התיכון

ממזרח למישור השרון מתרומם רכס  (. אביב לחיפה-לאורכו עוברת מסילת הרכבת מתל)הנקרא מישור השרון 
.הכורכר המזרחי

.  עד להדום רגלי השומרון-ממזרח לרכס המזרחי משתרע שטח מישורי הנקרא מרזבה 

-ושני רכסי הכורכר האחרים , רכס הכורכר המערבי הינו הרציף ביותר-מבין שלושת רכסי הכורכר הנזכרים 
.אינם רציפם בשל פרצות שנוצרו בהם בתהליכי סחיפה, התיכון והמזרחי

באבוס שבין הרכס המערבי והתיכון  . אדמת חמרה אדומה מכסה את מישור השרון. סלעי כורכר בונים את הרכסים
ידי רכס הכורכר המערבי  -רוב הנחלים החוצים את השרון נקטמו בדרכם לים על. השטחים מכוסים באדמת ביצה

.והתיכון ובין רכסים אלה התפשטו ביצות

מתוך המשרד להגנת הסביבה

246

חטיבות נוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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:מאפייני חטיבת נוף חולות חוף הים

חול זה נסחף על ידי הזרם  . מקור החולות המכסים חלקים ממישור החוף הוא בחול הנצבר בדלתת הנילוס
ומושקע לאורך קווי  , (מדרום לצפון, לאורך החופים, זרם מים הנע דרך קבע באגן הים התיכון)הים תיכוני 

.  ובאופן חלקי במישור השרון ומישור עכו, מישור פלשת, מישור חוף הנגב, רצועת עזה, החוף של צפון סיני
הסיבה לרציפותה של רצועת חולות צעירה ודינמית זו במישור החוף של ישראל נעוצה בעובדה כי אין 

בחוף לחדור  המורבדולפיכך אין קושי לחול , מכשולים טבעיים בקו החוף כגון רכסי כורכר או מצוקי גידוד
.מזרחה באמצעות הרוח אל תוך המישור

המונע את התקדמות  , בקו החוף–מצוק כורכר גבוה –ממצוק הכורכר של יפו וצפונה כבר ניצב מכשול רציף 
.החול אל תוך היבשה

מסייע לצמצום חדירת החולות מן החוף  ( 'חדרה וכו, אלכסנדר, פולג, ירקון)גם ריבוי הנחלים בצפון המישור 
.אל פנים הארץ

:  בין הירקון לנחל אלכסנדר קיימות שלוש חדירות צרות של חול מקו החוף אל המישור, בתחום מישור השרון
ובאזור  , באזור שפך נחל פולג, (אביב-מכוסה כיום ברובה בשטחים בנויים של צפון תל)באזור שפך הירקון 
.שפך נחל אלכסנדר

מתוך המשרד להגנת הסביבה

247

חטיבות נוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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שימושי הקרקע  .  שטחי המועצה הם יחסית הומוגניים בתכסיתם
כתמי שמורות טבע ושטחים  , במועצה מורכבים משטחי חקלאות נרחבים

פתוחים טבעיים כולל רצועת החוף המצויה מתחת לרכס הכורכר 
המערבי החולשת על כל גבולה המערבי של המועצה וכן ישובי המועצה  

, תחנת רכבת, ריכוז מבני משק, ואזורי פיתוח אחרים כמו אזורי תעשיה
.'וכומאגר מים 

שימוש נוסף שתופס שטח מועט אך הוא דומיננטי בנוף במיוחד לקהל  
הרחב שחולף על פני מרחב המועצה הוא התשתיות התחבורתיות  

.שכוללות שני עורקי תחבורה ארציים ומסילת רכבת

שטחים אלה .גידולי שדה, שטחי החקלאות כוללים פרסים ומטעים
במועצה ובשל כך יש להם השפעה גדולה על המירביתופסים את השטח 

ומכך החשיבות הרבה בשמירה עליהם כנוף הולך ונעלם  . מרחב המועצה
.  בין גושי גינוי נרחבים מצפון ומדרום

משארים טבעיים, שלולית טבע, שמורות טבע

בתי רשת, גידולי שדה, מטעים-שטחי חקלאות

בינוי ותשתיות

מסילת רכבת, כבישים

60%

5%

25%

10%

שימושי קרקעIנוף ושטחים פתוחים. 9
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הפיתוחמרכיביכלשלהמארגןהואהמועצהשלהמורפולוגיהמבנה
שלהמורפולוגיהמבנה.'וכדחקלאותשטחי,יישובים,דרכים-האנושי

קטניםגבהיםהפרשיעםמישורינוףהואהשרוןחוףהאזוריתהמועצה
.גלימראהלוהמקנים

:והםאורכייםכורכררכסישלושהלזהותניתןהמועצהבתחום

עוברזהרכס.היםלחוףהצמודמערבירכס–החופיהכורכררכס-
שלוהמזרחיהמופע.מצוקיהמערביוחלקוהיםי"עמסיביתארוזיה

זהרכסהוכרזוהאקולוגייםהנופייםערכיובשל.הנוףבולטולארך
לאומיכגןבחלקו

.לומזרחהקילומטר-כשלובמרחקהחופילרכסמקבילשנירכס-
היםלעברדרכומתנקזהפולגשנחלהרומאיהשערנחצבזהברכס

.החופילרכסממזרחמ"ק4.5–כממוקםהשלישיהכורכרהרכס-
-מדרוםזוריקיהתל:גבעותכמהנותרו,מהשלושההמזרחי,זהמרכס
שםללאוגבעה,ציוןובניחרוציםשלהטבעשמורות,יצחקלתלמזרח
.לחרוציםומצפוןיצחקלתלשמדרוםהמטעיםבאזור

פולגנחלתוואי.פולגנחללאגןהמתנקזותאורכיותמרזבותהרכסיםבין
.היםאלמערבההמרזבותאתומנקזלמערבממזרחהרכסיםאתחוצה

עיקרואילוהרכסיםעלכולםממוקמיםהמועצהישובישלהבינוישטחי
.במרזבותממוקמיםהחקלאותשטחי

מורדבשטחי.חוליתחמרהמסוגקלהבקרקעמכוסיםהמועצהשטחירוב
קרקעהיאהקרקעהמועצהשבמרכזהביצתייםוהאזוריםפולגנחל

.כבדהחרסיתית

 יר מרזבה יר רכס

מורפולוגיהIנוף ושטחים פתוחים. 9
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.נחל פולג -בתחומי המועצה האזורית זורם נחל ראשי אחד •

ושפכו לים נמצא , קיבוץ רמת הכובשוביןטירה-אראשיתו של הנחל בין•
.  צפונית מכון ווינגיטאודים נתניה  לידבתחומי העיר

-נחל פולג הינו מהנחלים הקטנים בנחלי החוף והוא מנקז שטח של כ•
.דונם באזור השרון135,000

נחל ,מנקז את יובלי נחל דרורוהוא, מ"ק17-אורכו של הנחל הוא כ•
.  נחל רשפון ונחל אודים,נחל חרות,רעננה

כךקרויהוואדי."פאליק"הערביתבמילההואבעבריתהנחלשםמקור•
הואהנחל,ברובו.לרוחבוהשרוןאזוראת(מחלק)מפלגשהואמכיוון

התהוםשמיכךבקרקעמתחתרהואהאחרוןבחלקורק,אכזבנחל
.בווזורמיםמבצבצים

הזורםרישפוןנחל:והםהמועצהבתחומיהמצוייםיובליםשנילנחל•
שני.דרומהיהודהאבןמאזורהזורם,אודיםונחל,דרומהרעננהמאזור
.יהושועוביתליקוםאודיםשביןמרחבפולגלנחלנשפכיםאלהיובלים

25
0

נחל הפולג ויובליוIנוף ושטחים פתוחים. 9
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הנחל נסתם מעת לעת  . חלקה מבוטן וחלקה פתוח אך מוסדר הנדסית, נחל פולג הוא נחל אכזב המוסדר ברובו כתעלת ניקוז
.ויש להעמיקו מדי שנה כדי למנוע סתימות, בסחף חולי המגיע מחוץ לגבולות המועצה

זורם ממזרח למערב בין תל יצחק לבית " )תעלת שמורת הטבע"בעיקר נחל אודים והערוץ המכונה , לנחל פולג כמה יובלים
.המהווים אפיקי ניקוז מקומי וסובלים מהצפות תכופות, (יהושע

הטבעית אינה ההצמחיה,בו הם מוסדרים ומנוקים תדיר, אך במצב הנוכחי, לערוצי הנחלים פוטנציאל נופי ואקולוגי רב
והפרות הקרקע התדירות מעודדות דווקא התפתחות של מינים האופייניים לאזורים מופרים ומינים פולשים, מתפתחת

נחל הפולג ויובליוIנוף ושטחים פתוחים. 9
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אזור נחל פולג מאופיין במגוון סביבות מים המהוות משאב נופי פוטנציאלי  
.ותורמות ליצירת מערכת אקולוגית עשירה

ובחלקם , חלק משטחי החקלאות הנמוכים מוצפים בחורף, עם זאת
חלק מאותם שטחים  . נמשכת ההצפה עד אמצע הקיץ ואף מאוחר יותר

וחלקם המוצף , חלקם ננטשו על ידי החקלאים, מוצפים מעובדים חלקית
הפכו זה מכבר לסביבות מים ופוגע בפרנסתם של בעלי  , דרך קבע
נוצר קונפליקט בין שימור נוף ייחודי של מקווי מים עונתיים . החלקות

המספקים מופע נופי ייחודי של גוף מים מוקף בצמחית מים מקומית 
לשמירה על פרנסתם של , ומזמינה מגוון של בעלי חיים, עשירה

החקלאיים ולאפשר להם לעבד את החלקה שלהם כל השנה ללא  
הפרעות וגם הצורך בשמירה על נופי חקלאות שהם בעלי ערך תרבותי 

שכן החקלאות, ונופי רב ועם השנים ערכם רק עולה
.  המסורתית הולכת ונעלמת

מטע פקאנים מוצף בשטח ישוב אודים

שדות חקלאיים מוצפים
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הפולגשפל . 6 2מתחת לכביש הפולגמעבר . 5

לפני המעבר מתחת לכביש  הפולג. 2
עוקף בני ציון

במושב בצרההפולג. 1

1

3
2

5
6

2מתחת לכביש הפולגמעבר . 3

4

מדרום למושב אודים הפולגמעבר . 4
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נחל הפולג ויובליוIנוף ושטחים פתוחים. 9

בשונה מסביבתו אשר לרוב חקלאית, מרחבי הנחל מאופיינים לרוב בתכסית צמחיה טבעית ונטיעות

.היערות והשדות החקלאיים, הנחלים והיובלים יוצרים מערכת של שטחים פתוחים השזורים בין הישובים
.  מערכת זו קושרת את הישובים לשטחים הפתוחים סביבם

.לעיתים הנחל עובר בסמוך למוקדים העשויים להיות תיירותיים

.מכאן שלנחלים הפוטנציאל להוות את הגורם המקשר בין הישובים לשטחים הפתוחים ולמוקדי העניין במועצה ומחוצה לה

.  יכולים להוות שלד ירוק המחבר בין הישובים השונים לערים הסמוכות, כמו כן

.שתי דוגמאות לערוץ נחל העובר בסמוך ואף בתוך ישוב
.העובר ממערב למושב אודים בשטחים פתוחים בהם צמחיה מקומית טבעית עשירה ומוקדי ענייןהפולג. 1

.נחל פולג העובר צמוד לגבול התחום הבנוי של מושב בצרה וממזרח למושב בני ציון. 2
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1

2

2 1
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נחל הפולג ויובליוIנוף ושטחים פתוחים. 9

25
5

.כביש שירות בני ציון553לכביש ב"חובישוביהמחבר את גוש 5511כביש פנימי 

צמחיה נטועה  . אומנם הנחל עובר בצמוד לכביש אך אין אפשרות להבחין בו מנסיעה בכביש. לכל אורכו של כביש זה עובר נחל פולג
.דרכים מסתירה את המבטים אל הנחל ולצמחיית גדות הנחלצידישל אקליפטוסים וצמחית 

553, 5511ניתן לראות את הנחל מצומת בכבישים 
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25
6

.בדרכו אל הים עובר נחל פולג מתחת לכביש החוף

בנסיעה על כביש החוף אין אזכור ממשי לנחל ולא ניתן 
.לחזות בפנינה הנופית העוברת מתחת
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נחל הפולג ויובליוIנוף ושטחים פתוחים. 9

25
7

4נחל פולג במעבר מתחת לכביש 

.בנסיעה על כביש החוף אין זכר לנחל ולא ניתן לדעת בפנינה הנופית העוברת מתחת
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תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9

25
8

אלון תולע אלון תבור

ואכן זו היתה תמונתו  -פרוש השם שרון הוא אזור של חורש ויער 
.הנופית הקדומה של השרון

בנקודות בודדות בשרון נותרו שרידי חורש אלון התבור אשר בעבר כיסה 
כפי שניתן לראות במפת משלחת הסקר הבריטית , שטחים גדולים

.  1880משנת 

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

.הבריכות משמרות נוף עונתי ייחודי שכמעט ונכחד מהארץ. החוף
כפי , כמו כן בתחום המועצה נותרו מספר שרידי ביצות הפולג 

בה ניתן לראות את נהר 1880שמסומנות במפת הסקר הבריטי משנת 
.ואת נופי הביצות שלאורכו, הפולג הרחב

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

. ההיסטורי שלהם 

Palestine exploration fund 1880

נופים היסטוריים
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תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9

ידי אדם במרחב מאופיינים  -הנופים התרבותיים תוצר מעשה
בעיקר בנופים חקלאיים המתווים את אופייה של המועצה  

.  האזורית ושזורים בחייהם של תושבי המועצה

259

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

שטחי החקלאות באזור הם מישוריים או בשיפועים מתונים  . חמרה
.ביותר וכיום

ושדרות  , בין המטעים בולטות שורות הברושים שניטעו כשוברי רוח
. אקליפטוס מסמנות כמה מערוצי הניקוז בין השדות

המשבר בענף החקלאות גורם לאיחוד חלקות חקלאיות בשל חוסר  
איחוד זה גורם לאחידות . כדאיות כלכלית בעיבוד חלקות קטנות

והניסיון של החקלאים להתפרנס ממקורות נוספים  , בנוף החקלאי
גורם לשילוב שימושים נוספים מלבד חקלאות בחלקות א

.'פירוט נוסף על תבנית הנוף החקלאי בחלק ב

נוף חקלאי-נופי תרבות
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נופי החקלאות הפתוחים המאפיינים את שטח המועצה אינם נצפים לחולפים בשטח המועצה ואינם עוברים כחלק משמעותי  
אזורי , כוורות בטון, נראה לרוב צמחיה נטועה של צידי כבישים, 2' כביש מס, בנסיעה בעורק התנועה הראשי. בנוף המועצה

לעיתים נפתחים נופי החקלאות הפתוחים של גידולי השדה או מטעי ההדרים המפורסמים של . תחנות דלק וישובים, תעשיה
.השרון

260

.ניתן לראות שדות חקלאיים פתוחים מצד מזרח וממערב יש תעלת מבוטנת2מכביש . 2קטע בכביש 

מדרך זו ניתן להבחין בנופי החקלאות הנרחבים בשיא תפארתם. ישנו כביש שירות המוביל ליקום, באותו הקטע2מעבר לכביש 

תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
מבטים מכביש החוף-נוף חקלאי
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ניתן לראות שדות חקלאיים פתוחים מצד מזרח וממערב צמחית שוליים המסתירה נוף חקלאי2מכביש . 2קטע בכביש 

תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
מבטים מכביש החוף-נוף חקלאי
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4מבטים מכביש  -נוף חקלאי

26
2

שדרות ברושים, גידולי שדה, בתי רשת. העובר בשטח המועצה מתגלים ונסתרים נופיה החקלאיים של המועצה4בקטע כביש 

דרכים מעובה המסבירה את הנופים החקלאייםצידי/ בסמוך לצומת הדרים ישנה צמחיה טבעית

תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מבטים מרכבת ישראל-נוף חקלאי

26
3

בנסיעה ברכבת ישראל שטח המועצה נצפה  
שדות חקלאיים נפתחים בפני  , כשטח פתוח

הנוסע מספר גופי מים המשקפים את נופיה  
הביצתיים של המועצה

תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מבטים משביל ישראל-נוף חקלאי

26
4

אופק נרחב של שדות חרושים, קטע משביל ישראל בסמוך לרשפון

פרדסים ומספק הצצה לאופי  , שביל ישראל עובר בין מטעים. להולכים בשביל ישראל מתגלים נופי החקלאות מגוונים ומרשימים
.המועצה

שראלמבטים משביל-נוף חקלאי

תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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תמונת הנוף החזותיתIנוף ושטחים פתוחים. 9

26
5

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 

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

.הבלייה המואצת בו
בשל תהליכי הבלייה וסכנת התמוטטות מקטעי המצוק פותח לאורך מקטע זה 

אשר הגישה אליו תלולה ולא מאפשרת גישה , חוף געש,  חוף רחצה אחד בלבד
.  נוחה לקהל הרחב

תבנית הנוף החופית
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ערכיות נופיתIנוף ושטחים פתוחים. 9

מפת ערכיות הנופית לתחום מועצה אזורית חוף השרון הוכנה כאמצעי וכמדד לרמת השימור הנדרשת בשטחי המועצה  
.  השונים

הערכיות הנופית מודדת בפרק זה את הערכיות הנופית של הסביבה הקיימת שחולקה ליחידות נוף הומוגניות כך שכל 
.אחת מהן בעלת מאפייני נוף אחידים מבחינת התכסית והשימושים שהיא מכילה

טבלת קריטריונים לקביעת הערכיות  " הערכיות הנופית של כל יחידת נוף נקבעה על פי קריטריונים ומדדים שהגדרנו ב
". הנופית

266

קריטריונים להערכת הערכיות הנופית

:הוגדרו חמישה קריטריונים להערכת הערכיות הנופית של יחידות הנוף

.מידת רציפות השטחים הפתוחים בין יחידת הנוף לסביבתה–רצף שטחים פתוחים . 1

. מגוון ועושר תצורות הנוף הכלולות ביחידת הנוף–מגוון ועושר חזותי . 2

.הטבעי–מידת השתמרות השטח ביחס למצבו –ראשוניות . 3

שיקול נוסף  . ככל שהשטח נצפה על ידי מספר רב יותר של אנשים כך גדלה משמעותם של השינויים באופיו החזותי-נצפות . 4
.  שמשפיע על הערכת הנצפות הוא מידת חשיפתו למטיילים שחלק מתכלית ביקורם היא צפייה בנוף

. מופע נופי ייחודי בנוף הארץ מעלה את ערכיות יחידת הנוף–יחודיות. 5

מתודולוגיה-ערכיות נופית
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/ קריטריון
ערכיות

5
גבוהה

4
בינונית גבוהה

3
בינונית

2
בינונית נמוכה

1
נמוכה

רציפות  
בחטיבות הנוף

יחידת נוף היוצרת  רציפות  
תאי  . עם יחידות נוף סמוכות

.שטח גדולים במיוחד

יחידת נוף היוצרת רציפות  
עם יחידות נוף סמוכות עם 

הפרעת רצף חלקית  

יחידת נוף פתוחה  
הגובלת ביחידות נוף 

חוסמות רצף  

יחידת נוף המהווה  
הפרעת רצף חלקית  
הגובלת ביחידות נוף 

חוסמות רצף

יחידת נוף קוטעת רצף 
.ומהווה מחסום פיזי

מגוון ועושר 
חזותי 

מגוון תצורות נוף באותה  
יחידת נוף  

שתי תצורות נוף  שתי תצורות נוף טבעיות  
טבעיות למחצה   

לדוגמא חקלאות ו יער )
(  נטע אדם

תצורת נוף אחידה  
או טבעית /וטבעית ו
למחצה  

תצורת נוף אחידה  
ומלאכותית  

נופים טבעיים שמורים כגון  ראשוניות  
, דיונות חול, נחל וגדותיו
.בתרונות לס, רכסי כורכר

שטחים טבעיים שמורים  
או יערות עם הפרה  /ו

כגון שטחי אש  -מועטה  
פעילים

, שדות-חקלאות
.  מטעים

שטחים פתוחים  
,  מחצבות, מופרים

בריכות  , מאגרי מים
.מים

,  מתקני תשתית, בינוי
דרכים

עושר ומגוון  
אתרים  

מגוון אתרים כולל אתרים  
יחודיים מושכי קהל

מגוון אתרים ללא אתר  
ייחודי מושך קהל 

למעלה משני אתרים  
לא יחודיים 

אתר אחד או שניים 
יחודייםלא 

ללא אתרים בתחום  
יחידת הנוף

יחידת נוף הנצפית ממספר  נצפות  
כולל מוקדים  , מוקדי תצפית

עם קהל צופים רב  כגון  
יישובים עירוניים, כבישים 

יחידת נוף הנצפית ממספר  
או מוקד  /מוקדי תצפית ו

תצפית עם קהל צופים רב

יחידת הנוף נצפית  
ממספר מוקדי תצפית  

עם קהל צופים 
מצומצם  

יחידת נוף הנצפית  
ממוקד תצפית אחד  

עם קהל צופים 
.  מצומצם

יחידת נוף שאיננה  
נצפית  

אזור  , אזורי נחל וגדותיוייחודיות  
דיונות  , בתרונות לס, כורכרים

.  חול

,  חורשות, שטחי בור טבעי
.מחצבות משוקמות

שטח מופר עם בניה  חקלאות שדות ומטעים  
חלקית ומועטה 

/ שטחים בנויים 
שטחים פתוחים  

.מאגרים, מופרים

טבלת קריטריונים להערכת הערכיות הנופית

ערכיות נופיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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8

:  ערכיות נופית משוקללת
מציין ערכיות 1כאשר )1-5כאשר כל יחידת נוף קיבלה ציון שנע בסולם שבין , חושבה הערכיות הנופית המשוקללת, לצורך העבודה

ולבסוף הציונים  , הערכיות המשוקללת חושבה כך שלכל קריטריון ניתן משקל זהה במדד המשולב(. ערכיות גבוהה5--נמוכה ו
:  וחולקו על פי סולם הערכיות הבאנסכמו

:אופן חישוב הערכיות הנופית

6והנמוך הוא 23המשקל המרבי לכל יחידת נוף הוא 
:לפיכך הוגדר מדרג הערכיות באופן הבא

ערכיות נמוכה–9–5
ערכיות בינונית נמוכה–13–10
ערכיות בינונית–18–14
ערכיות גבוהה–23–19

ערכיות נופיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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ערכיות נופיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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:ניתוח ממצאי ערכיות השטח
, רוב השטחים החקלאיים קיבלו דירוג ערכיות נופית בינונית

ורוב אפיקי הנחל קיבלו דירוג ערכיות נופית בינונית עד גבוהה  
. מאוד

השטחים הצבאיים קיבלו ערכיות נופית בינונית נמוכה למרות  
ערכיותםשיתכן כי 

.האקולוגית גבוהה

מירביתערכיות 

ערכיות גבוהה

ערכיות בינונית

ערכיות נמוכה

ערכיות נופיתIנוף ושטחים פתוחים. 9
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בשטח המועצה מספר שטחים המוגנים על ידי תוכניות מתאר ארציות  
8,22

גן לאומי חוף השרון חולש על כמעט כל רצועת החוף בחלקה המערבי  
הגן מגן על נוף הולך ונעלם של רכס הכורכר המערבי בו  . של המועצה

.ח נדירים"מתקיימת מערכת אקולוגית עשירה של מיני צמחים ובע

קטנות אך עשירות  " עציץ"בשטח המועצה ישנם כתמים של שמורות 
.  מערכות אקולוגיות ומינים, בבתי גידול

.שלולית געש ושמורת תל יצחק, שמורת חרוצים, לדוגמא שמורת אודים

.ויובליוהפולגמחלקה הדרום מזרחי אל חלקה הצפון מערבי עובר נחל 

.22א "קטע נחל פולג מוגן בתמ

ישנם אזורים רגישים וערכיים שאינם מוגנים בתוכנית מתאר ארציות  
.ויפורטו בהמשך

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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גן לאומי מוכרז חוף השרון

272

מגן על מצוק הכורכר  . גן לאומי בחשיבות גבוהה
.ורצועת החוף של חוף השרון

ומדרום ( נתניה)רצועת החוף מצפון למועצה 
מבונה ברובה ולא מוגנת מלבד גן לאומי ( הרצליה)

.סידני עלי ואפולוניה המהווים כתם נקודתי

גן לאומי חוף השרון משתרע על רצועה צרה וארוכה  
ובין  , בדרום למכון וינגייט בצפוןארסוףבין היישוב 

שפת הים במערב לשדות החקלאיים של הקיבוצים 
בשטח הגן הלאומי . געש ויקום במזרח, שפיים

מצוקי הכורכר והחולות , משולבים רצועת החוף
.  בעורף המצוק

דונם והוא הוכרז גן לאומי במאי 1,250-שטחו כ
1973.

בשל  , עם זאת, אזור נופש ופנאיהגן הלאומי הוכרז 
בפועל הוא  , הטבעיים בשרוןנדירות בתי הגידול 

:  ובו מגוון בתי גידול וערכי טבע נדיריםשמורת טבע 
ופריחת צמחים  , שכבות קרקע חמרה וכורכר

כגון חרצית דביקה וחומעת האווירון  בסכנת הכחדה 
האוכלוסייה הטבעית היחידה בעולם צומחת בגן )

השטח משמש  . כמו כן פעילים בו בעלי חיים( הלאומי
.שנעלמו מנוף האזורלהשבה של מינים גם 

אזורי ובו  ממסדרון אקולוגי הגן הלאומי הוא חלק 
ברכות  , שמורות הפולג–מכלול שטחים מוגנים 

והגן  , ארסוףאזור , החורף הסמוכות לקיבוץ געש
.עליסידנא-הלאומי אפולוניה

האווירוןחומעתפריחת אירוס הארגמן

שביל ההליכה המצוק החופי המתפורר

מבט מהשביל מזרחה לקיבוץ שפיים  מבט מהשביל מערבה לחוף הים

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מבט צפונה לנתניה המצטופפת

מושב אודים הסמוך שביל ישראל עובר בשמורה

מבט דרומה לארוך השביל שביל השמורה

. עליו שוכן אתר העתיקות תל פולג, רכס כורכר קשה
ברכס נחצבה בתקופה קדומה פרצה לניקוז נחל  

.פולג
בית גידול לח, כורכר: מאפיינים עיקריים

מוכרזת: מצב תכנוני
דונם136.5:שטח

דונם105כולל הרחבה של 
(הרחבה)29/5/1997, 23/3/1967:תאריך הכרזה

תצפית הנוף העיקרית בשמורה היא מראש רכס 
מכאן נראים הן הפרצה  . מעל שער פולג, הכורכר

החצובה הן מכון וינגייט והשדות החקלאיים בעמק  
במזרח נראים הרי השומרון . נחל פולג

השמורה משתרעת על שתי גדות נחל פולג מדרום 
. למושב אודים וממזרח לכביש החוף

רכס זה  . בשמורה נראה רכס הכורכר השני שבשרון
קשה יחסית לרכס הכורכר המערבי בשתי דפנות 

ובימי קדם נוצרו  ( אבוסים)הרכס חרוצים עמקים 
. בהם ביצות בגלל קשיי הניקוז

בהגיעו לרכס  . בשמורה עובר קטע קצר מנחל פולג
.  הכורכר השני נתקל הנחל הקטן במכשול בלתי עביר

דרך אזור אגם יקום )ערוצו הוסט לדרום הרכס 
..ובעורף הרכס נקוו ביצות( בימינו

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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ולמרות ממדיה הצנועיםדונם136.5שטחה 
עשירה בבתי גידולהיא מצטיינת בצמחייה

: נדירים וייחודיים לשרון, שונים
. וקרקעות חמרה( ברכת חורף וצמחיית נחל)בתי גידול לחים , רכס כורכר

. בבתי גידול אלו יש צמחיית בר מגוונת ובה כמה מינים נדירים הן בשרון
.באזור הפרצה יש ריכוז יפה ומרשים של גיאופיטים

, אלת המסטיק, ישראלי-יש בשטח שיחי ועצי בר של אשחר ארץ, נוסף לאלו
מתנן שעיר ומספר מיני חורש אופייניים בהר אך נדירים , מבאישצחנן, שרביטן
והמטפסים קיסוסית קוצנית , ישראלית-העצים אלון מצוי ואלה ארץ-בשרון 

.וזלזלת הקנוקנות
צומחים המינים הנדירים דבורנית  , דרומית למושב אודים, צפונית לפרצה

.פירות-שוליים וקחוון קצר-צהובת
ואילו  –שרידים של היער הקדום –ברכס הכורכר צומחים מעט אלוני התבור 

האזור  . הנדירים מאוד בשרון, תיכוני-בפרצה החצובה גדלים מיני חורש ים
עשיר בפרחי בר בעמקים משני צדי רכס הכורכר בולטת צמחיית נחל

שוליים -דבורנית צהובת פירות-קחוון קצר
פירות-קחוון קצר

סתוונית היורהחבצלת קטנת פרחים

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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אשר ממוקם , אודיםעתיק בקרבתתלהואתל ּפֹוֵלג
פני הים  מעל' מ25ברום של כורכרעל גבעת

כיום נכלל האתר . נחל פולגדרומית לשפך
.שמורת שער פולגבתחומי

חוסם , רכס הכורכר המתנשא ממערב לעמק פולג
דבר שהביא  , נחל פולגאת אפיקו הקדום של

.להתפתחות ביצות ממזרח לרכס

שער  -נחפרה פרצה קדומה , כדי לנקז ביצות אלו
רוחב הפרצה בחלקה . החוצה את הרכס-פולג 

.'מ10-ובתחתיתה כ' מ20-העליון כ

לפני 19-הפרצה נחפרה לראשונה כנראה במאה ה
.כחפיר הגנה לעיר הקדומה בתל פולג, הספירה

הארכיאולוגים ישראל רול ואיתן איילון סבורים כי 
כאשר היישוב במרחב הגיע לשיא , בתקופה הביזנטית

הועמקה והורחבה הפרצה כדי לנקז את  , גודלו
.הביצות ממזרח ולאפשר עיבוד חקלאי

את שמו בעברית  הפרצה הקנתה לנחל פולג
נחל הסלע "וגם הצלבנים קראו לו , ובערבית
,  "השער הרומאי"כינוי נפוץ למקום הוא ". המבותר

.למרות שהפרצה קדומה בהרבה

מבט צפונה לנתניה המצטופפת

הפולגאזור הצפה של 

הכניסה לשמורההכניסה דרכו. מושב אודים הסמוך

הפולגשער 

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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(חרוצים)שמורת טבע מוכרזת בני ציון 

276

שמורת רכס חרוצים היא שמורת קרקעות 
, החמרה הגדולה ביותר ששרדה במישור החוף

.ובה שרידי צומח השרון הטבעי

מוכרזת: מצב תכנוני

דונם101:שטח

21/3/1968:תאריך הכרזה

ס "מטרים מערבית לביה400השמורה נמצאת 
נסגרו שבילי  2015בשנת .ציון-במושב בניב"חוב

לצורך שיקום הקרקע , הטיול העיקריים בשמורה
( 2017)כיום . כתוצאה מסחיפת קרקע מואצת

ניתן ללכת בשביל יחיד החוצה את חלקה הצפוני  
.לכל כיוון' מ400ואורכו , של השמורה

השמורה משתרעת בשטחו המחורץ של רכס  
גדלה בה צמחייה נמוכה  . השניהכורכר

.  וחוסמסחמרהעל אדמות( וגריגהבתה)
,  מיני צמחים300-מעריכים שבשמורה גדלים כ

חלקם נדירים

ישראלי-תורמוס ארץ

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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שמורת טבע שלולית געש

277

מסעף געש: מיקום

מוכרזת: מצב תכנוני

דונם6: שטח

23/3/1967:תאריך הכרזה

מבט צפונה לנתניה המצטופפת

וגדלה בה צמחיית שלוליות  , שלולית געש מוצפת בחורף
.וביצות

המקום משמש גם בית גידול ייחודי לחסרי חוליות  
.המאפיינים בריכות חורף המתייבשות כליל בקיץ

-חיים נדירים -בעבר שימשה הבריכה מקום רבייה לדו
שכנראה נכחדו , החתול-עיןוחפריתטריטון הפסים 

השמורה כלואה  )מהאתר עקב זיהום מהכביש הסמוך 
כיום בין כביש החוף ובין כביש השירות ליישובים געש  

(.ושפיים

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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–שמורת טבע בריכת געש 

.בריכה עונתית בה גדלים מיני צמחים נדירים

מוכרזת: מצב תכנוני

דונם35.8: שטח

18/9/1980: תאריך הכרזה

.דונם2820דונם ואגן ניקוז של 70שטחה המקורי היה 
.י ביוב של רפתות קיבוץ געש"מוצפת במשך שנים עהיתההבריכה 

,  חל שינוי באופי האתר מבריכה עונתית לבריכת קבע, לכן
עד  , שטח הבריכה גדל בשנים גשומות. המושכת עופות מים בחורף

.כדי הצפת קטעים מקיבוץ געש הסמוך

בוציץ, האזמלניתהצפרדע -בבריכה גדלים צמחים נדירים כמו כף
הנמצא , דגן בלעדי לישראל-מגובבת ועטייניתשוש קוצני , סוככני

.בסכנת הכחדה
-עיןחפריתחי הנדיר -התגלה בבריכה מחדש הדו2013בחורף 
.במקוםהחפריתשנה בהם לא הייתה ידועה 25-אחרי כ, החתול

חמי געש או מועדון  -ניתן לגשת לבריכה דרך שטחים פרטיים
אין גישה חופשית לקהל הרחב לשמורה טבע זו . הגולף

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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שמורת תל יצחק
ובו חברת חרוב מצוי וזקנן  , שריד מצמחיית השרון

.שעיר

דרומית לקיבוץ תל יצחק: מיקום

חינם: כניסה

מוכרזת: מצב תכנוני

דונם7.8: שטח

21/3/1968: תאריך הכרזה

צבעוני ההרים

מבט צפונה לנתניה המצטופפת

"  שמורות העציץ"שמורת תל יצחק הינה אחת מ
בה הוסדר שביל הליכה  , הזעירות של השרון

מהכניסה ועד ', מ100-באורך כומחובללקצרצר 
לחורשת עצי קזוארינה בגבול הצפוני של  

. בשמורה נמצאות שתי חברות צומח. השמורה
שהועתק )אירוס הארגמןיצויינומהגיאופיטים 

חצב  ,(לשמורה משטחי בנייה ברמת פולג
צבעוני ,יקינטוניחצב -בן,כלנית מצויה,מצוי

.ההרים והסחלב שפתן מצוי
כמו כן גדלים בשמורה שלושה מיני 

תורמוס שעיר ותורמוס  , תורמוס צהוב:תורמוסים
.ישראלי-ארץ

גבעת תל  מהשמורה ניתן לצפות דרומה לעבר
אך , המוצעת גם היא כשמורת טבעיצחק דרום

.אין מעבר נוח ומהיר בין שני המקומות

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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.כתם צומח החמרה הטבעי הגדול ביותר ששרד בשרון

חמרה וכורכר: מאפיינים עיקריים

מוצעת: מצב תכנוני

דונם206:שטח

ביירותיבוצין

שטח זה נחשב לשמורת קרקעות החמרה  . וחוסמסבקרקעות חמרה , השמורה משתרעת בשדות ממערב למושב חרוצים
.אך טרם הוכרז רשמית בשל קרקעות פרטיות' 80-והוצע כשמורה באמצע שנות ה, הגדולה ביותר בישראל

.מיני צומח150-בה אותרו כ, וסירה קוצניתקורנית מקורקפת,נוף השטח הוא בתה ושיחייה של קידה שעירה
.ותורמוס שעירהטיפיןשמשונית , אזוביון דגול,ביירותיבוצין, ובכללם געדה קיפחת, בשטח אותרו מינים נדירים רבים
כלנית ,שפתן מצוי, סחלב פרפרני, סחלב קדוש, צבעוני ההרים,עירית גדולהוביניהם, כמו כן יש בשטח מגוון גיאופיטים

.סגלוליתורומוליאהישראלי-אירוס ארץ,סתוונית היורה,חצב מצוי,נורית אסיה,מצויה

הטיפיןשמשונית 

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מוצע-גבעת תל יצחק דרום

281

.גבעת כורכר ובה ריכוזי פריחה עונתיים-גבעת תל יצחק דרום 

צפונית ליישוב חרוצים: מיקום

.

שרקרק מצוי

גבעת תל יצחק דרום הינה אחת מגבעות הכורכר היפות בשרון  
.וממוקמת כקילומטר דרומית לקיבוץ תל יצחק, הדרומי

-דונם מאז אמצע שנות ה33האתר מוצע כשמורת טבע בשטח 
כפי הנראה בשל בעלות קרקע  , אולם עדיין רחוק מהכרזה' 80

בינתיים נגרם לגבעה נזק מצטבר כתוצאה מפעילות  . פרטית
.אינטנסיבית של רכבי שטח

נגרם לשמורה נזק כבד כתוצאה מעבודות עפר לא  2015בקיץ 
.מערב השטח-חוקיות שגרמו להרס חלקים בצפון

נכלל השטח בתחום המיועד לשמורת ביצת נחל ( 2015)כיום 
.פולג הנמצאת בתהליכי תכנון

בו נשארו  , בגבעת תל יצחק דרום נמצא רכס כורכר לא מעובד
וכן מקבץ עצי עוזרר  , צברים וגפנים רבות, שקדיםשרידי בוסתן

"(  תל הרימונים)"רומאן-תל א-גם שמו הערבי של האתר . קוצני
.מרמז כנראה לבוסתנים שבשטח

נוף השמורה כולל בתה עשבונית בה בולטים זקנן שעיר וקורנית 
.  מבאישוצחנןמתנן שעיר , וכן שיחי קידה שעירה, מקורקפת

בשמורה גדלים פרטים בודדים של שיזף מצוי וכן מעט ברושים  
.שנשתלו במקום בעבר

נמצאת במדרונות הצפוניים של הגבעה מחצבת כורכר , כמו כן
(.חזה-כפי הנראה שרקרק מצוי ושלדג לבן)נטושה ובה קינון עופות 

חזה-שלדג לבן

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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/  יזרה'גחורבת / מחצבת אודים/ ביצת אודים 
אגמון פולג

נמצאת שמורת ביצת אודים  יזרה'גבאתר הארכיאולוגי חורבת 
הוא -זירה 'ג-משמעות השם הערבי . במחצבת כורכר נטושה

ואכן החורבה שכנה בעבר על גבעה מבודדת באזור  , "האי"
.ביצות פולג

התמלאה המחצבה  70-לאחר כריית כורכר נרחבת בשנות ה
במי תהום והתמלאה בצמחיית מים מגוונת וכיום מהווה אגמון  

.דונם100המשתרע על 

.נחל פולג עובר בסמוך ומדרום למחצבה

שמורת ביצת )המקום הוצע בעבר כשמורת טבע עצמאית 
שמורת ביצת נחל  אך נכלל כיום בגבולות, (אודים

.הנמצאת בתהליכי תכנוןפולג

אישרה הקרן לשטחים פתוחים ברשות מקרקעי 2015באוגוסט 
,  ח לשיקום המקום כאתר צפרות"מיליון ש1ישראל תקציב של 

".אגמון פולג"תחת השם 

28
2

ביצת אודים

כיום בביצוע-לציבורוהנגשתופיתוח האתר 

ביצת אודים על רקע מצוקי המחצבה

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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שמורת יקום

283

מאושרת: מצב תכנוני
דונם206.63:שטח

ואת שמורת שער פולגהאחד עוטף את, השמורה מורכבת מארבעה גושים עיקריים
השני משתרע בגבעה שממזרח לשמורת שער פולג ושניים , כביש הגישה לפארק יקום

.בשולי מטעים, נוספים בשוליים המזרחיים של רכס יקום
בהן גדלים גיאופיטים רבים, בית הגידול המרכזי בתחום השמורה הוא גבעות כורכר

נחל  חלק מהתוואי הקדום של)כמו כן נכללים בשמורה חופי האגם של פארק יקום 
וכן בית גידול לח בצמוד וממזרח לשמורת שער ( האגם עצמו אינו נכלל בשמורה, פולג
-ולאור קשיי ניקוז הופסק העיבוד החקלאי , 1992שטח זה היה מעובד עד לשנת . פולג
המשלב צמחיית גדות שופעת, השתקמות בית גידול לחשאיפשרדבר 

.וכן יש בו אוכלוסייה של צבי ביצות, אזור זה משמש כאתר קינון עופות
אינה נכללת  , יש לציין כי גבעת הכורכר הצמודה לבריכת השחייה של קיבוץ יקום

.בתחום השמורה החדשה
נחל פולג שניסה לפרוץ את דרכו אל הים נתקל ברכסי הכורכר שבמקום והפך את 

עד שתושבי האזור הקדומים חפרו תעלה ועזרו לנחל , אחת גדולההאזור לביצה
.להמשיך את דרכו לים

ובתוכו אפשר להשכיר סירות  ארועיםכיום במרכז השמורה יש אגם מלאכותי שלצידו גן 
.מופעי קרקס,במקום פעילויות לילדיםובסופי שבוע מתקיימות

.  פארק הנופש יקום-6/29/השמורה מקודמת בוועדות התכנון כחלק מתוכנית חש
. דונם205.84ומייעדת לשמורת טבע , 2016זו אושרה באוגוסט תוכנית

בתוואי דרך  , לקיבוץ יקום2/א/10/30/ר אושרו כשמורת טבע בתוכנית חש"מ789עוד 
.כדי לשמור על רצף מוגן בין הגבעות, כורכר לבית הקברות

אתרי טבע ונוףIנוף ושטחים פתוחים. 9
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הר הפסולת

אתר הפסולת הישן של רעננה
נמצא בין הפרדסים מדרום לבצרה ומצפון  " ,הר הזבל"המכונה , אתר זה
ההר בולט. לרעננה

הרבה מעל פני השטח ומשמש נקודת תצפית טובה לנופיה החקלאיים של 
ולמרגלותיו צירי נופש ושבילי אופניים ומשמש כפינת  . עד לחוף הים. המועצה

.  חמד לפיקניקים

.  משותף עם רעננהמטרופוליניבתחום בו נמצא הר מתוכנן אזור נופש 

28
4
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ביצת הפולג

שטח ביצת הפולג הינו  . ונחל פולג  5511כביש , ביצת הפולג בממוקמת מדרום לנחל פולג במרחב שבין מסילת הרכבת
. מהשרידים האחרונים של הביצות שהיוו מרכיב משמעותי בנוף המרזבה המרכזית של האזור

ואילו יהושועהצמוד למסילה בתחום משבצת מושב בית , החלק המערבי: שטח הביצה כלול בתחום שני משבצות חקלאיות
.  חלקה המזרחי בתחום משבצת קיבוץ תל יצחק

.  מוגדרת כשטח חקלאי ואיננה מוסדרת כאתר לשימור', ד280ששטחה כ , הביצה

28
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שביל ישראל

286

.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

טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9
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נוף , בתחומי המועצה אותרו מספר מוקדי טבע

.ומורשת במעטפת הליבה הירוקה

פיתוח מערכת טיילות בין מוקדים אלה מארגנת  

את המוקדים הללו לאורך ציר טיילות סובב  

.  כפי שמתבטא בסכמה המצורפת, המועצה

מתוך התוכנית  -טיילות ונופש
האסטרטגית למועצה

טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9
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טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9

מתוך התוכנית האסטרטגית למועצה-טיילות ונופש
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שבילים מוצעים בתוכנית  
האסטרטגית למועצה

289
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תוכנית לשבילי אופניים

:מתוך אתר המועצה

שביל האופניים המועצתי הוא נדבך אחד בפרויקט רחב ידיים שצפוי להפוך את חוף השרון לעורק תחבורה מרכזי לתחבורה דו  
צפויה  , שאותה מקדמת המועצה בשנים האחרונות, התוכנית;מנתניה לתוך גוש דן ומזרחה אל רעננה–גלגלית של רוכבי אופניים 

התרבות והמסחר, לחבר את כל יישובי המועצה אל בתי הספר ומבני הציבור

יהפכו מחצר אחורית לחצר קדמית, .שטחים פתוחים לציבורהנגשתמערך שבילי האופניים יאפשר 

ותנועה יומיומית לתושבי המועצה, תיירות ספורט, שבילי האופניים ישרתו מטרות פנאי ונופש

29
0

טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9
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טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9
תוכנית לשבילי אופניים
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קומפילציה-מפת טיילות

29
2

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 

בתוכנית האסטרטגיתמוצע שביל 

שביל ישראל

מסילה/שביל אופניים מלווה כביש

חיבור מוצע בין מוקדים

הפולגביצת 

שמורת תל יצחק

טיילות ונופשIנוף ושטחים פתוחים. 9
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קיבוצים

29
3

מבני ציבור ומבני המשק תוכננו באזור , מגורים-כל אזורי הבינוי. מבנה הקיבוצים שונה במהותו מכל צורת התיישבות אחרת

בתוך השטח הבנוי מצויים שטחים פתוחים ציבוריים  . רוב שטח המשבצת של הקיבוץ מיועד לגידולים חקלאיים. מרוכז אחד

תכנון הקיבוצים על שביליו הצרים המקשרים בין בתי המגורים למרכז הישוב מאפשרים  . המשתמשים את כלל חברי הקיבוץ

.  חוויית שיטוט במרחבי הקיבוץ

      

            ה/         

שטח המחנה-קיבוץ תל יצחק

     553

תבנית הנוף הבנויIנוף ושטחים פתוחים. 9
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. בשל כך נופי החקלאות הפתוחים נוכחים יותר בנוף. קיימת הפרדה מלאה בין השטח החקלאי לשטח הבנוי

. השטח החקלאי מאופיין בשטחי עיבוד חקלאי גדולים הפרושים במרחב ויוצרים נוף חקלאי פתוח  גדול 

  ס        

      

    ה/         

        

     553

       

     553

     ה    

תבנית הנוף הבנויIנוף ושטחים פתוחים. 9

קיבוץ תל יצחק שטחים חקלאיים 

קיבוצים
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מושבים

29
5

ובה אזור ' הנחלות כוללות את חלקה א. מבנה המושב האופייני מבוסס על מבנה של נחלות חקלאיות המאורגנות לאורך כבישי הישוב
. 'או במנותק מחלקות א/הממוקמות בסמיכות ו', וחלקות ג' קיימות חלקות ב, בנוסף, מגורים ומבני משק וכן שטח חקלאי צמוד 

. צפיפות הבינוי נמוכה , בשל הפריסה הרחבה

: במרחב המועצה האזורית חוף השרון זוהו שני מבנים טיפוסיים 

ר נטרכפ–מבנה הכביש המרכזי בו הנחלות מאורגנות לאורכו -

.  רישפון, יהושועכפר , בני ציון, רהבצ–מבנה הכבישים ההיקפיים בו מתקיימים כבישי אורך ורוחב -

. מושב אודים הוא שילוב של שני מבנים טיפוסיים אלה

שבהמשך  ' בעיקר בחלקות א, מאפיין נוסף של הנוף המושבי שבתחומי המועצה האזורית חוף השרון הוא ריבוי מבני אכסון גדולים
. לאזורי המגורים

.  לעיתים רק מדרכה אחת, מינימלילמרחב הכפרי ומאופיינים בפיתוח יחודייםרחובות הישוב הוותיק הינם 

.המשמשים אתת כלל התושביםפים"והשצגם במושב ישנו בדרך כלל אזור מרכזי בו ממוקמים מבני הציבור , כמו בקיבוץ

תבנית הנוף הבנויIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מושבים

29
6

כפר נטר –מבנה הכביש המרכזי 

הבינוי

בשל .  חלקות המגורים ומבני המשק מאורגנים לאורך כבישי המושב
במושב כפר נטר . לאורך הכביש" מרוח"ארגון זה הבינוי המושבי 

.  כביש אחד ארוך עם הסתעפויות קלות ולכן הבינוי בו ארוך וצר

יש שהבינוי מרוכז . הבינוי באזורי ההרחבה של המושבים משתנה
יש שהבינוי הוא מילוי ותוספת לרחובות הקיימים  , בשכונה נפרדת

.  ויש שהבינוי משולב

:השטחים החקלאיים

ממוקמות בצמוד ומאחורי חלקת  ' חלקות א–השטחים החקלאיים 
חלוקה זו יוצרת פסיפס מגוון  של חלקות חקלאיות  . המגורים בנחלה

.קטנות 

, מאפיין נוסף של הנוף המושבי המעובד הוא ריבוי מבנים חקלאיים
.  שבהמשך לאזורי המגורים' בעיקר בחלקות א

כפר נטר

      

ה   ה

 . .    

          

תבנית הנוף הבנויIנוף ושטחים פתוחים. 9
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מושבים

29
7

בצרה-מבנה הכבישים ההיקפיים 

הבינוי

–את מושבי המועצה מאפינתפריסת הבינוי במושב בצרה 
גם מודל זה מבנה המושב  . יהושועוכפר רשפון, בני ציון, צרהב

.  מבוסס על נחלות חקלאיות המאורגנות לאורך כבישי הישוב
אלא שבמודל זה כבישי המושב מאורגנים במערך היקפי עם  

צירי אורך ורוחב כך שהבינוי שלאורכם יוצר מערך היקפי  
בהדרגה מולאו שטחים אלה . הכולא בתוכו שטחים חקלאיים

כאשר הבולט שבהם הוא מבני , בבינוי מסוגים שונים
. המחסנים הרבים הממוקמים בשטח המגורים בנחלה 

:השטחים החקלאיים

ממוקמות בצמוד ומאחורי  ' אחלקות–השטחים החקלאיים 
חלקות אלה הולכות ומצטמצמות . חלקת המגורים בנחלה

עקב בניה של מבני אכסון גדולים הגורמים לאובדן החזות  
.  החקלאית של הישוב

כגושים חקלאיים ' ממוקמות במנותק מחלקות א' ג-חלקות ב ו
בדומה לשטחים החקלאיים  , עם בינוי מועט , גדולים יחסית

.  הקיבוציים

       ן 

בצרה

      

ה   ה

תבנית הנוף הבנויIנוף ושטחים פתוחים. 9
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נדרשת שמירה על הנוף החקלאי בדגש על הליבה הירוקה של המועצה  . הנוף הפתוח הינו מרכיב חשוב ויחודי בשלד המועצה ובזהותה•

. לאור השינויים באורחות החיים ולזחילת הפיתוח העירוני והכפרי הנוגס בהם

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 לבחון השבת נופי ביצה ובריכות חורף במרחב הליבה הירוקה על חשבון שטחי חקלאות ירודים תוך בנית מנגנון כלכלי לפיצוי  •

.  החקלאים

.  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 עונתיות וחלקים מנחל  •

.יש חשיבות ליצירת רצף וקישורויות בין כתמים אלה. הפולג

הנוף  . התחושה היא אזור רווי תשתיות ובינוי רב-4, 2כביש , תפיסת נוף המועצה לעוברים בעורקי התחבורה הארציים רכבת ישראל•

יש לשמר את ערך הנצפות הקיים של שדות  . חקלאות ושמורות הטבע-נפרשים השטחים הפתוחים-הנגלה ממסילת הרכבת שונה

.  חקלאיים פתוחים הנצפים ולהימנע מריכוז בינוי באזורים אלה

יש להחזיר לנחל את מופעו הטבעי לשם  . ללא צמחיה עשירה ומגוונת, ברובו מופע הנחל אינו טבעי אלא נחל מוסדר -נחל הפולג•

יש להתייחס אתל הנחל בראיה כלל אגנית ליצירת מערכת  . יצירת מערכת אקוהידרולוגית בריאה ולהנגיש את הנחל לקהל מטיילים

.אקוהידרולוגית מתפקדת ואיכותית

לפעול למען אישור גן לאומי שיגן על המצוק לכל אורכו בשטח המועצה בו המצוק  . שמירה על נוף ייחודי הולך ונעלם-מצוק הכורכר•

עדיין טבעי וללא פיתוח

פיתוח שבילי טיילות על בסיס שבילים קיימים ועל בסיס ערוצי הנחלים והשטחים הפתוחים•

סיכום ותובנות מרכזיותIנוף ושטחים פתוחים. 9
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תיירות. 10
תפיסה גאו מרחבית: מבוא-א
מגמות ודפוסים עיקריים–תיירות בישראל -ב
תיירות כפרית ותיירות חקלאית ומקומן -ג

בפיתוח המרחב הכפרי  
תיירות במועצה האזורית חוף השרון-ד
תכניות והשפעתן על תיירות חוף השרון-ה
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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

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

היתרונות יכולים לנבוע מעצם הקרבה לפלחי שוק רחבים  ? חסרון
אכסון תיירותי הוא , יחד עם זאת, היכולים להוות פוטנציאל לביקורי יום

וכאן הקרבה לשווקי המקור הינה , המנוף הכלכלי המרכזי בתיירות
.חסרון שכן התיירות תתמקד בביקורי יום

הפוגה ושבירת הרצף  , מרחב המועצה מהווה חיץ–" הפוגה ירוקה"•
לכל המועצות  , בראיה ארצית. במרחב המגובש בין חדרה לגדרה

. האזוריות בשרון תפקיד דומה

-(2,4,6)חוצים את המועצה צירי נגישות ודרכים ארציות –צירי נגישות •
צירים אלו יכולים  , אך מאידך, נגישות הינה יתרון למרחבי תיירות מחד

.על פני המועצה מבלי לעצור בה" לחלוף"לגרום 

300

המועצה במרחב הארצי

מרחבית-תפיסה גאו-מבוא. אIתיירות. 10
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הכוללת  " הפוגה ירוקה"בראייה אזורית חשיבות שטחי המועצה כ
, צירי נחלים, שבילים, גנים לאומיים, עושר ומגוון של שמורות טבע

מקבלת משנה תוקף בהתבוננות על , יישובים כפריים ושטחי חקלאות
.  פריסת המרחבים העירוניים שסביבה

301

ראיה אזורית

:תחרות על קהל היעד
מרחבי נופש נוספים במחוז  

ולכן , מרכז מהווים תחרות
עיקר הביקוש לביקורי יום   

באתרי תיירות כפרית 
חוף הים , וחקלאית

ומסלולים בשטחים  
יהיו  מ"ובאנהפתוחים 

מאוכלוסייה הגובלת  
אוכלוסייה  , באיור)במועצה 

(2017, ביישובים הסמוכים 
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בתחומי המועצה האזורית חוף השרון מספר יחידות נוף גדולות  
ורצופות המצביעות על איכויות הנופש והטיילות והפוטנציאל  

:  למשיכת היקף גדול של  מבקרים לשטחים הפתוחים

חוף הים•

גן לאומי חוף השרון, המצוק החופי: עורף חוף הים•

נחל פולג•

מ השרון"אנ•

.שטחי חקלאות רצופים•

302

ראיה מקומית

המתאר המחוזיות ניתן לראות היטב את רציפות  תוכניותעל רקע 
אשר מהווים את המצע לפיתוח , השטחים הפתוחים במועצה

.  תשתיות נופש בחיק הטבע ואת כוח המשיכה העיקרי של המועצה

מרחבית-תפיסה גאו : מבוא. אIתיירות. 10
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והקשרן למרחב המקומי, הגדרות

למטרת,אחתרצופהשנהעלעולהשאינהלתקופהשלהםהרגילהלסביבהמחוץאלהנוסעים(תיירים)פרטיםשלפעילותהינה–תיירות
סביבה,כךלצורך.((WTOגםכמו)התיירותומשרדס"למ)הגיעושאליומהמקוםשכרקבלתלצורךולא,אחרותמטרותאועסקים,נופש

.ובילויעבודה,לימודים,מגוריםמקוםכגון,יומית-יום/שגרתיתפעילותשלכמקוםתחשברגילה

ציר פעילויות הנופש

נופשפעילותהינהתיירותפעילות,זאתעםיחד
סוגיישנםכיאם,בעיקר)הפנאיבשעותהמתבצעת

אועסקיתתיירותכגוןעבודהבזמןהמתבצעיםתיירות
צירעללסווגניתןהפנאיפעילויותאת.(חינוכיתתיירות

.(להלןאיור)תיירותועדביתיפנאימפעילויות–
בין אם , היא תיירות של תושבי ישראלתיירות הפנים 
השוהים מספר שעות באתר הביקור ובין  )הם מבקרי יום 
הלנים לילה אחד לפחות מחוץ  –אם הם תיירים 

(. לביתם
או  )הינה תיירות של אזרחי מדינות זרות תיירות נכנסת 

גם (. אזרחי ישראל השוהים מעל שנה מחוץ לישראל
למשל )התיירות הנכנסת מבדילה בין מבקרי יום 

24לבין תיירים השוהים לפחות ( קרוזבאוניותהמגיעים 
.  שעות בישראל

יעדקהלהמהווים)מקומייםתושביםשלהןנופשלפעילויותלהתייחסיש,האזוריתבמועצהתיירותתכנוןשלבהקשר
התושבלרווחתהמפותחותציבוריותתשתיות,למעשה.(נכנסתותיירותפניםתיירות)מבחוץמבקריםשלוהן(לפעילות
הנופשתשתיותואיכותההיצע,המגווןאתמעשירות,(ועודתרבותמתקני,חניונים,מצפורים,טיילות,אופנייםשבילי)המקומי

.המקומיהתושבחיילאיכותתורמות,לתיירותייעודיותתשתיותפיתוח,האופןבאותו.למבקריםוהתיירות
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"  התייר החדש"מאפייני 

לשינוייםראיהמהוויםשינוייםעוברתהישראליהתייראתגםכמולישראלהנכנסתהתיירותאתהכוללת,21הבמאההעולמיתהתיירות
תשתיתבהערכותואתגריםדילמות,עקרונות,סוגיותעללהצביעומטרתם,בלבדבנקודותלהלןיצוינואלומאפיינים.גלובלייםחברתיים
."החדשהתייר"שללדמותוהתיירות

השפעות על עולם התיירות

•B2C במקוםB2B(Business to 
Customer )– שיווק דיגיטלי ישירות

לצרכן
טיסות זולות/ שמיים פתוחים•
חופשות קצרות יותר ותכופות יותר•
הזמנות ברגע האחרון•
(הודו, סין, ברזיל)שווקי מקור מתפתחים •
"טרנדיים"יעדים חדשים ו•
מגמות גידול גלובליות•
כלכלה גלובלית•
מגמות אזוריות•
עליה בנסיעות  )שינוי בדגמי נסיעות •

(ארוכות טווח
מולטימדיה•
שרותים מבוססי מיקום•

התייר כצרכן

רודף אחרי האושר" הכלראה ", מפוקח•
חיפוש  , הדוניזם, אינדיווידואליות•

משמעות
/ נאמנות פוחתת ליעדים מוכרים•

שירותים/ חברות/ לאתרים
מהיר החלטה•
חיפוש של חוויה על פני לימוד•
פילוח דק–סגמנטציה •
עלייה בהזמנות מקוונות•
חיפוש איכות גבוהה ביחס למחיר•
הזמנות מאוחרות•
(רשמי ולא רשמי)הצפת מידע •
מודעות לרמת שרות•
/ חינוכיות / חיפוש חוויות מעשירות •

ייחודיות
מודעות סביבתית וחברתית•
חזרה לטבע, בריאות, סגנון חיים•
, עליה בצריכה למוצרים אלטרנטיביים•

יחד עם זאת תיירות נופש  , מקוריים
מסורתית נשמרת

שינויים חברתיים

גידול במעמד הבינוני במדינות •
,  ברזיל, הודו, סין)מתפתחות 

(מקסיקו

תיירות גיל )הזדקנות האוכלוסייה •
(הזהב

גלובליזציה-אנטי , גלובליזציה•
שינויים במבנה  המשפחה המסורתי •

(להטבים, טיולי נשים)
עלייה ברמת ההשכלה•
השפעת התקשורת ותרבות הפופ  •

(בתיירותרייטניג)

! פחות זמן–יותר הכנסה פנויה •
קיצור משך , עליה במספר החופשות)

(החופשות

"חופשות עבודה"•
המידע זמין לכל  –" בדיגיטלהחיים "•

(גם אתרים קטנים מגיעים לתודעה)

מגמות ודפוסים עיקריים: תיירות בישראל. בIתיירות. 10
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2018שנת . 2016משנת 25%עליה של (. תייריםמליון2.6מתוכם )מבקרים מליון20173.86בשנת :עליה בתיירות בכלל•
.  2017משנת 14%עליה של , (תייריםמליון4.1)מבקרים מליון4.4

(11%2008; 17%2017)ובילוי והנאה , (17%2008לעומת  בשנת 25%2017)כסיבת הביקור עליה בפלח תיור וטיול  •
2017בשנת 67%)לעומת קבוצות ( שאינם במסגרת קבוצה, תיירים עצמאים-Free Independent Travelers) FITעליה ב •

(.2008בשנת 37%לעומת 
(.2018בשנת 40%כ )תיירות חוזרת •

".מסלול הרגיל"גידול בפוטנציאל לביקור באתרים מחוץ ל: המשמעות

מגמות-תיירות נכנסת 

6.1.2019הודעות לעיתונות , ס"למ: מקור

:מנגד
אביב-עיקר הגידול בביקוש ללינות הינו בירושלים ותל•
משך הביקור מתקצר•
היקף הגידול בלינות תיירים קטן יותר מהגידול בכניסות •

ביקורי  , Airbnbגידול משמעותי בלינות בדירות )תיירים 
(.  קרובים

מסלול  "קיימת תחרות בין האזורים מחוץ ל: המשמעות
.  על התיירות הנכנסת" הרגיל

והתייר שמגיע למטרות תיור , התייר החוזר, (FIT)התייר העצמאי 
. מהווה פלח הולך וגדל בתיירות לישראל, (בניגוד לצליינות)וטיול 

,  לתייר זה ניתן להגיע ישירות באמצעי שיווק ממוקדים ומפולחים
התייר העצמאי מחפש חוויות  . למשל דרך רשתות חברתיות

תייר זה . ולרוב מוציא יותר על חופשתו, אוטנטיות ביעד הביקור
יכול להוות את קהל היעד העיקרי לתיירות כפרית וחקלאית  

.בישראל

מגמות ודפוסים עיקריים: תיירות בישראל. בIתיירות. 10
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מהאוכלוסייה93%כיהראה(2015גסול)בישראלהחופשההרגליסקר•
פעםמטיילים38%,בשנהפעםלפחותבישראלמטיילתבישראלהיהודית
.ומעלהחודשיםבשלושה

מעדיפים28%-בטבעוהליכהמנוחההינההנופשיםעלהמועדפתהפעילות•
.לנוחמעדיפים25%,בטבעהליכהמסלולי

קיימתכינמצאבישראלהחופשהבמסגרתהלינהלסוגהעדפותבבחינת•
נמצא.קודמיםפניםתיירותסקרילעומתלקמפינגבביקושמשמעותיתעליה

שלושבישראללחופשהיוצאיםאשראלו)"הכבדים"המטייליםמבין22%כי
.בקמפינגלינהמעדיפים(בשנהפעמים

בביקושמשמעותיפלחהינההפניםשתיירותהביקושמסקרילהסיקניתן
אחרעממיאכסוןגםכמו,קמפינג.חקלאית/כפריתוחופשהלטיילות

.בישראלעולהבביקושנמצא

מגמות-תיירות פנים 

סקר  : הנתונים מתוך
הרגלי החופשה בישראל  

2015
ביצוע הסקר  . )דגסול

(TNSחברת 
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סטגנציה בביקוש לאכסון בתיירות  על פי נתונים שונים ניכרת 
:הפנים

ל בשל מדיניות השמיים  "גידול ניכר ביציאות ישראלים לחו•
ל מתחרות בחופשות בישראל ובמחירי  "החופשות בחו. הפתוחים

.  הלינה הגבוהים
בלבד  12%הגידול בלינות ישראלים בבתי מלון בישראל עלה ב •

, (לשנה1.2%)באוכלוסיהבהתאם הגידול הטבעי , במשך עשור
באירוח הכפרי במשך  . 16%בעוד לינות תיירים עלו בתקופה זו ב 

אם כוללים  15%)בביקוש ללינות 12%של ירידהעשור ניכרת 
בשנת . 46%בעוד לינות תיירים עלו באירוח הכפרי ב , (2017את 

,  24%של בשעורגדל היקף הלינות של תיירות נכנסת 2017
.  בלבד0.2%בלינות תיירות פנים נרשם גידול מזערי של 

(המשך)מגמות –תיירות פנים 

            ה

2012

201310.8%

201410.7%

201515.2%

201615.3%

201712.9%

20189.9%

2007-2016בישראל במשך עשור באירוח כפרי לינות תיירים וישראלים 2007-2016בישראל במשך עשור במלונותלינות תיירים וישראלים 

ישראליםתייריםסך הכלישראליםתייריםסך הכל

20072,189.10273.61,915.503%23%0%

20082,259.70353.41,906.30-8%-24%-5%

20092,101.80285.41,816.5012%24%10%

20102,391.10373.82,017.40-3%3%-4%

20112,325.20385.61,939.700%4%0%

20122,335.504031,932.50-3%-8%-2%

20132,271.20374.21,897.00-12%4%-16%

20142,028.50391.11,637.500%-11%3%

20152,036.80351.31,685.500%2%0%

20162,044.90358.51,686.40-1%10%-4%

20172,024.70399.31,625.40-1%10%-4%

אחוזי שינוימספר לינות )000(

30ל בני "מרבית היוצאים לחו
זהו פלח הנופשים  . 50עד 

.  בצימרים ובמלונות בישראל
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הענףלהתפתחותגורמים
משינוייםנובעתזוהתפתחות.ביניהםוישראלהמערביבעולםכפרייםבאזוריםדומיננטיולעיתיםחשובלגורםהפכההכפריתהתיירות
יוצאפועל,הביקושבתחוםוהן,החקלאותבענףמתמורותוכתוצאהההיצעבתחוםהן–העשריםבמאהאלהבאזוריםשהתחוללומבניים

.הפנאיודפוסיהחייםבאורחתמורותשל
:הכפריתהתיירותענףלהתפתחותהמרכזייםהגורמים

הכנסהמקורותוחיפוש,המרכזיהכלכליכענףהחקלאותשלמרכזיותהירידת.ובישראלבעולםהכפריבמרחבמבנייםשינויים•
.אלטרנטיביים

.תיירותילפתוחזמיניםאדםוכוחתשתיות,מבניםפינתההחקלאיתהפעילותצמצום•
אקטיביתוחופשהייחודיותחוויותאחריחיפוש,לטבעחזרה,סביבתיתמודעות,לבריאותממודעותהנובעיםלתיירותבביקושיםשינויים•

.רגועהבאווירהאך
.חקלאית–הכפריתוהמורשתהמסורתשימורלחשיבותבמודעותעליה•

308

רקע להתפתחות התיירות הכפרית

: את הדוח המלא ניתן לקרוא באתר משרד החקלאות(. 1דוח )במסגרת התוכנית הלאומית לחקלאות ופיתוח הכפר גסולפרק זה הינו תמצית של סקירה שערכה דלית 
http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/tochnit_leumit/dohot.htm

בחדרימדוברהיתרבין.הכפריבמרחבונופשפנאיפעילויותהמבצעיםהמבקריםאתהמשרתיםהעסקיםכלאתכוללתכפריתתיירות
.וכדומהחקלאיותפעילויות,כפרייםפסטיבלים,מסעדות,יפים'גטיולי,קהילתייםויישוביםמושבים,בקיבוציםאירוח

היא.האחרותהכלכליותהאלטרנטיבותפניעללהשישליתרונותהודותנוסףפרנסהכמקוררביםכפרייםבאזוריםאומצההתיירות
אתכוללהואאםביןבמשקהקייםהעבודהבכוחלהשתמשניתן.הפתוחיםוהשטחיםהאווירה,הנוף,הקיימיםהמשקמבניעלמבוססת

שלוהמסורתהמורשת,הטבעמשאביאתלשמריכולה,נכוןנעשיתהיאאם,התיירות.ממילאבוהעובדיםשכיריםאוהמשפחהחברי
.המקוםבנישלוהשייכותהעצמיתהגאווהתחושתאתמחזקתהיא.המקומיתהקהילה

המהוויםוהמורשתהנוף,הטבעמאתרימשמעותיחלק.הכפרשל"המקוםרוח"ופתוחיםשטחיםהינוהכפריהמרחבשלהמשיכהכוח
ביותרהנפוצההפעילותכינמצאבהםיערותושטחילאומייםגנים,טבעשמורות–מוגניםשטחיםהינםהכפריבמרחבתיירותימשיכהכוח

עלהמשפיעותצפרותותיירותאופנייםתיירותכגוןתיירותיותנישותהתפתחואלולצד.הליכהבשבילישימושולאחריהפיקניקהינה
.(תצפיות,חניונים,מבואות,שבילים)הכפריבמרחבתשתיותתכנון

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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גדלמשולבמצורךבאה,זוהתפתחות.כולההתיירותתעשייתבתוךנפרדכענףהאחרוניםבעשוריםמאדהתפתחההחקלאיתהתיירות
התיירותביןינתקבלקשריוצרתשהיאבכךהכפריתמהתיירותמובחנתחקלאיתתיירות,לרוב.החקלאיוהספקוהתיירןהתיירשלוהולך

כיבקובעוחקלאיתלתיירותההגדרהאתהרחיבהחקלאותמשרד.בחקלאותישירועיסוקהחקלאיתהפעילותלבין

הגידולעלמצגיםהצגת,למבקריםהסבריםמתן,החקלאייםבענפיםואירוחביקורשלפעולותכמגווןמוגדרתחקלאיתתיירות"
עקיףאוישירבאופןשקשורההכפריבמרחבופעילותיוזמהכלבנוסף.בזהוכיוצאייצורתהליכישלהמחשה,החקלאי

וכתוצאההחקלאיהמשקלכלכלתותורמתהמבקריםמספרלהגדלתגורמתאשר,הכפריתולהתיישבותחקלאיתלפעילות
.(2009,החקלאותמשרד)"החקלאיהמשקהכנסותוהגדלתגיווןמכך

בנחלותחקלאיתתיירותשלופעילותמבקריםמרכזישילובשעניינה1316ישראלמקרקעימועצתבהחלטתזוהגדרהשולבהלאחרונה
.במושבים

גםכמו,ערבייםויישוביםקהילתייםיישובים,מושבות,מושבים,בקיבוצים:שוניםכפרייםביישוביםמתקיימתחקלאית/כפריתתיירות
ביןהינוההבדלעיקר.שונההתייחסותמכתיב,השוניםהיישוביםסוגישלוהקהילתיהקנייני,הפיסיהמבנה.היישוביםביןהכפריבמרחב
ניתןשיתופייםביישובים.קהילתייםויישוביםערבייםכפרים,מושבות,מושבים–נמוכההשיתוףדרגתבהםליישוביםשיתופייםישובים
והפיתוחועצמאיתפרטיתיזמותעללרובמבוססהפיתוח,שיתופייםשאינםביישובים.משותפיםבשטחיםיחסיתגדוליםתיירותמיזמילפתח

.יותרקטניםמיזמיםשלהינו

;הכפריבישובהאירוחבחדריהלניםאורחים;באזורביקוריםבמסגרתמשפחות:פניםתיירותבעיקרהינוחקלאיתלתיירותהיעדקהל
המעונייןנוסףשוקפלח.מרוכזותוחופשותעיוןימי,ביקוריםבמסגרתעובדיםועדי;באזורביקורבמסגרתתלמידים;באזוריוםמבקרי

,בחקלאותמיוחדענייןבעליקבוצות,באזורוסיורביקורבמסגרתבודדים-נכנסתתיירותמקרבהינוחקלאיתתיירותבעסקיבביקורים
.בישראלההתיישבותוסוגיהחקלאותענפיעםבהיכרותביקורןאתלהעשירהמעוניינותקבוצות

.ועודויקביםבמחלבותסיורים,פרחיםאופירותשלעצמיקטיף,ברפתותביקורלמצואניתן,חקלאיתתיירותשלהפעילויותמגווןבתוך
בכךומגדילההכפריתהתיירותבאזורהמבקרשלהשהיהמשךאתמאריכה,הכפריבמרחבהתיירשהייתבעתהמתבצעת,זופעילות

.מתיירותוהאזורהישוב,החקלאיהכנסותאת
:מטרותמספרלהשגתמכשירהחקלאיתבתיירותרואההכפרופיתוחהחקלאותמשרד

אתלשנותהחקלאותמשרדשואףבנוסף.הרחבלציבורחשיפתהידיעלהחקלאותתדמיתוהעלאתהתעסוקותגוון,בכפרההכנסותהגדלת
החקלאות.החקלאישלעסקורקואינהמזוןייצוררקאינההחקלאותשלתפקידה,משמע."תפקודית-רבחקלאות"ללחקלאותההתייחסות

.מורשתוערכינוףמשמרתבהיותה,תיירותיתלפעילותרקעמהווה,פתוחיםשטחיםמשמרת,קולחיןמיקולטת

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10

105



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

סוגי האטרקציות לפיתוח הינן אטרקציות הקשורות ישירות למשק  
:החקלאי או לפעילויות במפעלים חקלאיים

(דייג וכדומה, מסיק, קטיף)סיורים במשקים הפעלה פעילה •
השתלמויות וקורסים מקצועיים בנושא המשק החקלאי•
ממכר תוצרת חקלאית•
התיישבותי/ מוזיאון בנושא חקלאי•
פסטיבלים חקלאיים•
שוק איכרים•
ביקור במפעלים•
ביקור במרכזי מחקר ופיתוח•
סיורים בצורות התיישבות•
עם בעלי חיים/פעילות במשק החי •

זנזיבר מושב בצרה
"זנזיבר"אתר : מקור

רשפון-וקי קלאב 'חוות ג
החווה"אתר : מקור

בני ציון" ארץ הירדן"
אתר בית הבד: מקור

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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הנוף הכפרי והחקלאי

שקט ושלווה

החקלאות ופעילות חקלאית

מורשת ותרבות

ירוקים, מרחבים פתוחים

פעילות אקטיבית

אתרי טבע ונוף במרחב

קיומם של עסקי תיירות נוספים

גורמי משיכה–תיירות כפרית 

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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מקבליםאינםלרובוהחקלאים,כלשהובשוקנסחראינוזהשירות.לתיירותרבכלכליערךקייםקרקעשטחישלהחקלאילצביון
ביותרהקשיםפתוחיםשטחיםשלהיתרונותאחדהינהטבעייםנופשממשאביהאנושיתההנאה.שטחיהםידי-עלסיפוקועבורתמורה
ברווחיותהירידה.מכךכתוצאההאקולוגייםבשירותיםוהפגיעה,הפתוחיםבשטחיםוהשחיקההמחסורבמיוחדבולטיםבישראל.לאומדן

חקלאיתותיירותחקלאות,כלומר.חקלאיבנוףצורךישלקיימהשכדי,חקלאיתלתיירותלפנייהרביםבמקומותמביאההחקלאותשל
השוקמנגנונילתוךהחקלאיהנוףשלהציבוריותהתועלותשל"הפנמה"מאפשרתחקלאיתתיירות,למעשה.במקביללהתקייםצריכות
מאפשרתהחקלאיתהתיירותאך,המקריםבמרביתגבוהיםאינםהללוהרווחים.מהנוףכלכלייםרווחיםיצירת,פשוטהובשפה–הקיימים
,אמדור;1997,ואחריםפליישר;2001,גארב)וסביבהנוףבערכיהיטבהמשתלבות,הכפריבמרחבוהפרנסותהתעסוקותמגווןאתלהרחיב

.(2005,וצבןאבנימלך
לשמירתםלדאוגהלאומיתוכחובתןבידיהםשהופקדוהפתוחיםהשטחיםניהולעלכאחראיותעצמןרואותהאזוריותהמועצות
באחריותלפעול"הפתוחיםהשטחיםלגביבחזונןמתחייבותוהן,בכללותובישראלהציבורלטובתהפתוחיםהשטחיםשלולטיפוחם

הכפריתההתיישבותלפיתוחהירוקיםהמרחביםשימורביןהנכוןהאיזוןלמציאתובמקצועיות
במרכזהאוכלוסייהריכוזיסביבהפתוחיםהשטחיםעיקר.(האזוריותבמועצותפתוחיםשטחיםלניהולמדריךמתוך)"ישראלמדינתשל

ובמעמדהבתפקידיהלירידההביאואשר,החקלאיהפיתוחואופיבהיקףשינוייםחלוהאחרונותבשנים.חקלאייםשטחיםהנםהארץ
בעלי,פתוחיםכשטחיםהחקלאייםהשטחיםשלחשיבותםהתעצמהומנגד,למשקחשובכלכליכענףהחקלאותשלהמסורתי

המחייהמתחוםחלק-עירונילשטחמעטפתהחקלאיהנוףמהווהבארץרביםבאזורים.וחברתיתרבותי,אקולוגי,נופי,סביבתיתפקיד
אינטגרליחלקמהווההעריםסובבוהפתוחהחקלאיהנוףטיפוחולפיכך,חייהםאיכותעלישירההשפעהובעלהעירונייםהתושביםשל

.העירונימהתכנון

ערכיםבתוכוהטומן,ציבורימוצרהנוהפתוחהשטחכיההבנהעלמתבססת,הפתוחיםבשטחיםהטמוניםובתועלותבערכיםההכרה
הציבורכיהנההמוצאהנחת.והנופשהפנאי,התיירותתפקודי,והסביבההאקולוגיה,התרבות,והחינוךהחברה,והחזותהנוףבתחומי

אולם,כלכלייםערכיםגםאלולשטחים.חינוךדוגמת,אחריםבסיסייםציבורייםלשירותיםנזקקשהואכפיפתוחיםשטחיםלשירותינזקק
המשרתותתועלותבעליאולם,הפרטברשותבחלקםאשר,החקלאייםהשטחיםשלבהקשרובעיקר,ומורכבמאתגרהנולאומדםהניסיון

.החברהכללאת

שטחים פתוחים וחקלאות כגורמי משיכה במרחב הכפרי

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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פנאי ותיירות, סוגי שטחים פתוחים המהווים בסיס לנופש
מדריך לניהול שטחים פתוחים במועצות האזוריות: מקור

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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החקלאיהנוףחשיבות
ונוףטבעשירותיסיפוקשלנוסףתפקידהאחרונותבשניםמתווסףחקלאותלשטחי,בחקלאותייצורכגורםהמסורתילתפקידםבנוסף•

.לתיירות

.סיפוקועבורתמורהמקבליםאינםלרובוהחקלאים,כלשהובשוקנסחראינואשרשירותזהו•

כמושגלרובנשארת"סביבהכלכלת"כןעל)לאומדןביותרהקשיםהיתרונותאחדהינהטבעייםנופשממשאביהאנושיתההנאה•
(בלבדערטילאי

,החקלאיהנוףערכיעבורהחקלאיםלתגמולשונותשיטותוהנהיגו,ולנוףלסביבהתרומותלחקלאותכיבעובדההכירוהמערבמדינות•
.במקביללהתקייםצריכותחקלאיתותיירותחקלאות,כלומר,(החקלאיהעיבודהמשךשלבהתניה)תיירותעסקיבפיתוחתמיכהלמשל

.מהנוףכלכלייםרווחיםיצירת,פשוטהובשפה–החקלאיהנוףשלהציבוריותהתועלותשל"הפנמה"מאפשרתחקלאיתתיירות•

הכפריבמרחבלפעילותכבסיסומורשתנוף,טבע
הזרזאתמהווהאלומרכיביםשלהימצאותם,למעשה.הכפריהמרחבשלהמשיכהבכוחמשמעותימרכיבהינםומורשתנוף,טבעאתרי

שנבדקוקיטיחידותשללהתפתחותןהראשוןהתנאיכינמצאהתיירותמשרדעבור(2007)דוכןשלבסקר:הכפריתהתיירותלפיתוחהעיקרי
.תיירותיתפעילותלפתחניתןשסביבםומורשתנוף,טבעאתריכגוןמשיכהגורמישלקיומםהואהארץבצפון

מלעלייההביאהוחניוניםמצפורים,טיילות,שביליםידיעלהטבעאתרישהנגשתכךעלמעידיםבגולןהתיירותממחלקתשהתקבלונתונים
פיתוחןאך,(כניסהדמינגביםלא)"מניבותלא"בתשתיותהשקעותאלולכאורה.כיום3,000,000ל–1992בשנתמבקרים750,000כ

.אטרקציותופיתוחהסעדה,אכסוןכגוןתיירותשרותיולפיתוחהתיירותיהמוצרלטיובהביא

גנים,טבעשמורות–מוגניםשטחיםהינםהכפריבמרחבתיירותימשיכהכוחהמהוויםוהמורשתהנוףהטבעמאתרימשמעותיחלק
.הליכהבשבילישימושולאחריהפיקניקהינהביערותהפנאישימושיבמחקרישנמצאהביותרהנפוצההפעילות.יערותושטחילאומיים

ותיירותאופנייםתיירותכגוןתיירותיותנישותהאחרוןבעשורהתפתחו,מורשתואתריטבעבאתריוביקוריםהטבעבחיקנופשפעילויותלצד
2005בשנתלפתחהחלו(וחניוניםכניסהמבואות,שבילים)ההריםאופניתשתיותאת.הכפריבמרחבתשתיותתכנוןעלהמשפיעותצפרות

.הארץרחביבכל–מקומייםגורמיםעםיחדהתיירותומשרדל"קקשלמאסיביתהשקעהעם

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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האקולוגיתהמערכתשרותי

ורווחתוהאדםלקיוםחשיבותבעלישהינםהאקולוגיותבמערכותתהליכיםשלתרומתםהםהאקולוגיתהמערכתשרותי

:כולליםמערכתשרותי

שהינםבאופניםוהאביוטיתהביוטיתהסביבהשלהתנאיםלויסותהאקולוגיותבמערכותתהליכיםשלתרומתםהם-ויסותשירותי•
האדםלבניותועלתייםחיוניים

אדםבניידיעלהנצרכיםמוצריםלאספקתהאקולוגיותבמערכותתהליכיםשלתרומתםהם-אספקהשירותי•

תועלות-חומריותלאבדרכיםאדםבנישלחייהםאתהמעשיריםהאקולוגיותבמערכותתהליכיםשלתרומתםהם-תרבותשירותי•
.ורוחניותאינטלקטואליות,פיזיות

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10
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האקולוגיתהמערכתשלהתרבותשרותי
לשלושמחולקותאלותועלות.ונוףביולוגימגוון,האקולוגיותלמערכותהאדםביןממפגשהמתקבלותתועלותהםתרבותשרותי

:עיקריותקבוצות
וספורטפנאי,תיירותשלפעילויות:פיזיותתועלות•
ומחקריותחינוכיותפעילויות:אינטלקטואליותתועלות•
.ואישיותחברתיות,תרבותיות,אסתטיות,רוחניותתועלות:רוחניותתועלות•

לרווחתאקולוגיותמערכותתורמותכיצדהיאשלההמבטשנקודתהוליסטיתראיההינההאקולוגיתהמערכתשרותיתפיסת
האקולוגיתהמערכתשרותיאתלספקשיכולהכתשתיתהאזוריתבמועצהלהתבונןמאפשרזובגישהשימושלמעשה.האדם

:ובסביבתהבההגריםלתושבים,התחומיםבשלושת
(החקלאותשללערכהמודעותהעלאת,לחקלאותחינוך,החקלאייםוהיישוביםהחקלאיםחיזוק)החקלאותושימורחיזוק•
,יערות,נחלרצועות)איכותיותנופשתשתיותהמספק(האוכלוסייהמריכוזימידיבמרחק-במרכז)הטבעבחיקנופשמרחב•

(החקלאותשטחי
.והחקלאותהפתוחיםהשטחיםעלוהעשרהלימודמרחב•

של " שרותי התרבות"נותנת משקל מהותי ל" שרותי מערכת"הפרדיגמה הסביבתית העכשווית של 
.  פנאי ותיירות, השראה, בין השאר שרותי נוף, המערכת האקולוגית
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אכסון תיירותי במרחב הכפרי
סגירה)יחידות6,000–כבישראלקיימותכיום.80-השנותבסוףלהתפתחשהחלוצימריםבעיקר,כפריאכסוןעםמזוההכפריתתיירות

שהופכיםיעדים:(טרנדים)מאופנותמאודמושפעתתיירות.צפוןבמחוזהינןמהיחידות90%מעלכאשר,(2010מאזחדרים1,000-כשל
עלייהבשלבעיקרלצימריםבביקושהאטהניכרתהאחרונותבשנים.התיירותיבאכסוןגםוכךאחרותעלהגוברותטכנולוגיות,לפופולריים
Glampingגםהמכונה)משודרגוקמפינג(מלוניות:קטניםחלקם)בוטיקמלונותשלבפופולריות – Glamorous Camping).שפוגענוסףגורם

ניכרתובעליהלחופשותהישראליםבהעדפותלשינוישהביאוהטיסותמחיריהוזלתועימההפתוחיםהשמייםמדיניותהינוהכפריתבתיירות
.בישראלחופשותבחלקןמחליפותאשרל"בחוקצרותלחופשותביציאה

מהן25%כ)לינותמליון5-כשלשנתילינותהיקףעם,בישראלהאירוחחדרימכלל22%-כמהווההכפריבמרחבהאכסוןהיצע
.(נכנסתתיירותלינות

    
     
      

      
      
)     ( 

                 
     

%       
       
      

           
       
      

       
        50,000 3,500 65% 1,660,750 33% 548,048 

      
     

)      ( 
6,000 6,000 25% 1,095,000 16% 175,200 

      
     

         
3,170 3,170 34% 1,573,588 23% 361,925 

        
      1,400 350 40% 255,500 23% 58,765 

        
    600 600 40% 438,000 23% 100,740 

 "   61,500 
13,500       

  22%      
        

  5,022,838 25%  1,244,678 

2018תיירות והארחה לשרותיהרבעון הסטטיסטי :  ס"למ: עיבוד נתונים מתוך: מקור 

:מפתחנקודותמספרלצייןישהאכסוןשלבהקשר
הכלכליוהמכפילהתעסוקתיהמכפילאתמהווהאכסון•

.בתיירותביותרהגדול
לחופיאויםלחופישאינו)הכפריבמרחבתיירותיאכסון•

הנובעותבינוניותמתפוסותכללבדרךסובל(הכנרת
.(וחופשותישראלחגי)מעונתיות

המתאים,בישראלעממיבאכסוןחמורמחסורקיים•
.ומשפחותלקבוצות

פרט)האחרוןבחומשבביקושמירידהסובלהצימריםענף•
.(מאודיוקרתייםלצימרים

:בישראלהתיירותיבאכסוןעלייהבמגמתטרנדיםישנן•
Airוקמפינג,(עממיאכסון)הוסטלים,בוטיקמלונות bnb.

היצע וביקוש לפעילויות תיירותיות במרחב הכפרי
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היצע וביקוש לפעילויות תיירותיות במרחב הכפרי ,2013נירי"ענערךביותרהעדכניההיצעסקר
הסקר.הכפרופיתוחהחקלאותמשרדבהזמנת

ללא)הכפריתהתיירותבתחוםמושכניםתיעד
.אתרים2,594ומצא(ארוחיחידות

מועצותפיעל,במרחבהאתריםהתפלגותגרף
התיירותאתרימרביתכימראה,(להלן)אזוריות
מבחינתהבכורהכאשר,בצפוןנמצאיםהכפרית

בגלילמועצותשלהינהלמועצהאתריםמספר
האזוריתבמועצה,זהסקרפיעל.וגולןהעליון

וחקלאיתכפריתתיירותאתרי18השרוןחוף
שנערךהמצאיסקרתוצאותבהמשךראה)בלבד

.(הכוללניתהתכניתבמסגרת

ואתריהכפריבמרחבהביקוראתרימכלל31%כתופסיםואומנותאומניםאתרי,הארציתברמההתיירותסוגלפיבפילוחכינמצאכןכמו
.האתריםמכלל33%כמהווה(וסדנאותטיפולים,ספא,הסעדה)"לתיירותנילווהאירוח"

הגולןיתחרומגידוהאזוריתבמועצההפוטנציאליהמבקרשלהחופשהימיעל.כפרייםמרחביםביןתחרותעלגםללמודניתןההיצעמסקר
.נוספותכפריותויוזמותחקלאיתתיירותאתרישלרחבמגווןעםיזרעאלעמקמרחביוגם,העליוןוהגליל

2013ניר , משרד החקלאות ופיתוח הכפר, סקר מושכנים בתחום התיירות הכפרית: מקור

וחקלאיתכפריתלתיירותביקוש
תיירותבאתריהישראליםהמבקריםמספר,בישראלהפניםתיירותכללמתוךכימראה2009בשנתשנערךהארציתברמהטלפוניסקר

.(2009גסול).36%עלעומדתוהיא,יותרגדולהלבקרהנכונות.האוכלוסייהמכלל20%כעלועומדגבוהאינובארץחקלאית
במוצרילבקרוהנכונותהמודעותלגבישאלהנשאלה,(הבאבעמודאיור)2012בשנתהתיירותמשרדידיעלשנערךהפניםתיירותבסקר

בנוגע:(לנשאליומייםחדטיולים3.5שלממוצע)האחרונהבשנהיומיחדלטיוליצאוהיהודיתמהאוכלוסיה67%כינמצא."חדשים"תיירות
לבקרנכונותהביעו25%,זהתיירותלסוגמודעיםהיו41%:חקלאיתתיירותלאתרי
לבקרנכונותהביעו25%,זהתיירותלסוגמודעיםהיו52%:ייןתיירותלאתריבנוגע

הנתונים.ייןתיירות/חקלאיתתיירותבאתרילבקרנכונותהביעושכמיליוןנמצא,יומייםחדלטיוליםהיוצאיםיהודיםמיליון4כשמתוךכך
.מימושאחוזיעלמצביעיםאינם
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החשיבותבדבררחבההסכמהקיימתכינמצא(2009)גסולשלבסקר
שלהתרומהעלמצביעהסקר.חקלאיותבאטרקציותהביקורשל

,למעשה.החקלאותענףולשימורלתחוםהציבורלקירובכאלהביקורים
חקלאיתתיירותשלאטרקציותפיתוחכיציינוהמשיביםלמחציתמעל

ביןברורהבדלנמצאבסקר.החקלאותלערכיהציבוראתיקרבו
בשנהחקלאיתתיירותשלבאתרשביקרוהנדגמיםשלעמדותיהם
.ביקרושלאאלולביןהאחרונה

אתרי11-בהמבקרותפיסותעמדותשלמקיףסקרערך,(2011)ישראלבן
התיירותבתחוםכינמצאבסקר.המרכזאזורבחקלאיתתיירות

המקוםאתמקייםתיירןוכלמחייביםסטנדרטיםקיימיםלאהחקלאית
תיירותשלבאתריםהביקורדפוסכינמצא.עיניוראותפיעלוהפעילות
לאתריםלחזורנוהגיםאינםוהמבקריםברובופעמיחדהינוחקלאית

התיירותענףשללאטרקטיביותבאשר.המשךלביקוריביקרובהם
הנסיעהמטרתאתמהווההביקורכיהמקריםבמרביתנמצאהחקלאית
.אחרתבפעילותמשולבשאינווכמעטהעיקרית

בשנהפעמייםשלרווחתביקורתדירותעלמצביעיםהביקורהרגלי
,זאתלמרות.לאדם20-30₪שלסכוםלשלםנכונותועליותרולא

חשוב.לכספםומהתמורהשעבורמהחוויה,מהביקורמרוציםהמבקרים
הואלענףהעיקריהמשיכהוגורםלביקוריםהעיקריהמניע,כילציין

לתיירותדווקאולאושבווהאווירההנוףעלהכפרילמרחבהמשיכה
והתיירותהחקלאותבחשיבותמכיריםהמבקרים.שבוהחקלאית
והערכהלתחוםרציניתהתייחסותומביעיםמחנכיםכגורמיםהחקלאית

.כצעיריםמבוגרים,בהלמבקריםכתורמתבאתריםהביקורשל

ביקור ונכונות לביקור באתרי תיירות חקלאית

ביקור ונכונות לביקור באתרי תיירות חקלאית                    

(2012משרד התיירות )
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:הבאיםהכלכלייםהמכפיליםאתמניבהכפריבמרחבהאכסוןהתיירותמשרדנתוניפיעל
תיירותלגורמיישיריםספקיםשלהוצאות,רכישות),נוסףשקל1שלנוספותהוצאותישנן(ישירפדיון)מאירוחשקלכלעל:עקיףפדיון

.(באזור
במרחב('וכדתיירותימסחר,אטרקציות)נלוותתיירותיותבפעילויותג"א0.85-כעודמניב,(ישירפדיון)מאירוחשקלכל-נילווהפדיון

.הכפרי
מאכסוןישירבפדיוןמיליארד1.1כ,מתוכם.₪מיליארד3.3כעלעומדהכפריתהתיירותענףשלהשנתיהאומדןאלונתוניםפיעל

לאכסוןעקיףמפדיוןמיליארד1.1כועוד(תיירותיומסחראטרקציות)נילווהתיירותיתבפעילות₪מליון986כ,(הצימריםמענףכמחציתו)
.התיירותי

,התיישבותייםומוזיאוניםחקלאייםמבקריםמרכזיכגון,נמוכההרווחיותבהםהחקלאיתבתיירותרביםעסקיםשישנםלזכוריש
העונתיות,(בפעילותלמבקר25-30₪)נמוכההינההביקורעבורלגביההאפשרות.(ספרבתי)בעיקרחינוכיהמוסדיהשוקעלהמתבססים

למרכזי.(מיומניםעובדיםלגייסהיכולתעלהמשפיעהעובדה)כללבדרךקיצוניהינוהשפלותקופותהשיאתקופותביןוהיחסגבוהההינה
מוצריוממכרהמשקשלהתעסוקתיהתמהילגיווןכגון,הפעילותעבורלהכנסותמעברכלכליותנוספותתועלותישנןהחקלאייםהמבקרים

.ועודומורשתההחקלאותשללערכההמודעותהעלאת,החקלאיהאופישימורשלהערכיותהתועלותקיימות,בנוסף.משק

תלוי)חדר/עובד0.5-0.75כעלעומדתיירותיבאכסוןהתעסוקהיחס.משרותולהיצעהתעסוקהלגיווןתורמתהכפריבמרחבתיירות
עובדעודמועסק,תיירותיבאתרישירותשמועסקעובדכלעל,משמע,1.99עלעומדהממוצעהתעסוקתיהמכפיל.(ובאזורהשרותברמת

מכפילישנובעסקיםגם.לעסקעובדים1-100עלעומדהמועסקיםהיקףתיירותייםועסקיםבאטרקציות.לתיירותנילוויםבשירותיםאחד
.האכסוןשלהתעסוקתימהמכפיליותרכנמוךלחשבומקובלאך,(לחישוביותרהקשה)תעסוקתי

,לדוגמא.הביתלמשקמשניתתעסוקהמהווהאו,מלאהמשרהמהווהאינהקרובותלעיתיםבתיירותשהתעסוקהלזכוריש,זאתעםיחד
.הבלעדיעיסוקםאתמהווההתיירות,בתיירותהמועסקיםמבין9%רקכימצא2007בשנתהמושביםבתנועתשנערךסקר

.סמוכיםעירונייםממרחביםתעסוקהלשםמיוממיםוכמה,הכפריהמרחבתושביהינםהמועסקיםמביןכמההבודקמדדכלאין,בנוסף

תיירות כפרית וחקלאית היבטים כלכליים
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מדיניות ארצית לתיירות כפרית וחקלאית

התיירותמשרדמדיניות

עלמגבלותמטילה,35א"תממרקמיעלנשענותהוראותיהאשר,התקפהא"התמ.2010בשנתלתוקףנכנסה,מלונאות12/1א"תמ
תכניתכיוםאין,המקורית12א"תמשלביטולהעם,בנוסף.כללהכפריבאכסוןמטפלתאינה-ומנגד,הכפריבמרחבמלונאותפיתוח

ולתתלמלונאותקרקעעתודותלהבטיח12/1א"תמשלמטרתה.במלונאותהעיסוקלמעט,התיירותפיתוחמדיניותהמתווהארצית
.עירונייםביישוביםלפיתוחההעדפהותוךופריפריהמרכזביןהבחנהתוךאכסוןאמצעילמגווןמענה
אכסניות,בוטיקמלונות,מלוניות,נופשכפרי,מלוןבתיולרבות,אירוחיחידותהכוללכמקום"מלונאיאכסון"מגדירההתוכניתהבהרהלשם

.תיירותשרותישיכלולויכולקיטויחידותקלאכסוןולמעט,באלהוכיוצא
כפריאופיבעלתנמוכהבניה,לבינויהמיועדלשטחדופןבצמידות/לבינויהמיועדשטחבתחוםיהיההמלונאיהאכסוןכפריביישוב

.סמוכיםעירונייםיישוביםשלחוסנםעלהתכניתהשפעתאתישקולתכנוןמוסד,כןכמו.הבניהובגובההמקוםבאופיהמשתלבת
:הבאיםהתנאיםכלבהתקייםלמלונאותתוכניתשלהפקדתהעליחליטתכנוןמוסד
100עליעלהלאיישובבאותוהמלונאיהאכסוןיחידותהיקף.1
400עלעולהלאביישובמאושרתבתכניתהקיטיחידותהיקף.2
.מלונאיאכסוןיותרלאמשולבשמורבמרקם.3

כלאתלתכנןניתן,עירוניאוכפריבמרקםנמצאאשרכפריביישוב,(נספח)12/1א"בתממלונאיאכסוןשלמפורטלתכנוןהמדדיםפיעל
התכנוןעל,מקרהבכל.היישובבתחוםהבנייהלגובהבהתאםהבניהגובה,לדונםארוחיחידות12-15שלבצפיפותהמלונאיהאכסוןסוגי

.התיירותמשרדשלתיירותילאכסוןהפיזייםבתקניםלעמודהמפורט

התיירותמפעליביןמבחיןהצו,2016–ז"התשע(שעההוראה()תיירותמפעללענייןמיוחדיםאזוריםתחומיקביעת)הוןהשקעותעידודצו
"אטרקציה)תיירותיתואטרקציה(ומעלהחדרים11שלממלונית)ללינהתיירותמתקן:השונים תיירותימתקןשאינוייחודיתיירותימיזם-

שטחכלהוגדר,הצופיעל.ממוקםהואשבובאזורתיירותימשיכהמוקדומהווה,פנאיאותרבות,נופשפעילויות,בתמורה,המספק,ללינה
.31.12.2019–הצותוקף.תיירותילאכסון"עדיפותאזור"כוהרצליהאביבתללמעט,המדינה
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החקלאותמשרדמדיניות
:להלןיסקרואשרעיקרייםמסמכיםשניעלמבוססתהחקלאותמשרדמדיניות

בתכפריתיזמות"במסמךכפריתיזמותבנושאמדיניותהאת2009ביוניפרסמההכפרופיתוחהחקלאותבמשרדלתכנוןהרשות-א
"הכפרופיתוחהחקלאותמשרדעמדתהמשפחתיבמשקקיימא

–בישראלולכפרלחקלאותהלאומיתהתכניתשלאינטנסיבימהלךהחקלאותמשרדהשלים2015בשנת,זהלמסמךבהמשך-ב
שימור,המקוםורוחהמורשתשימורבהיבטיהכפרילמרחבתכנוןהנחיותוכוללמאודמפורטהמסמך.תכנוןמדיניותמסמך

.הסביבהושימורותעסוקהכלכלה,ציבורשרותי,החקלאות
:אלוממסמכיםהמנחיםהעקרונותלהלן
אזוריםשלהמשיכהוכוחהחברתייםהחיים,הכלכליהבסיסלחיזוקכדרך,בכפרהתעסוקותמגווןבהרחבתתומךהחקלאותמשרד,ככלל

עלעומסיםיוצרותאוונוףטבעערכיעלמאיימותואינן,הכפריבמרקםפוגעותשאינןתעסוקותשלקיימאברפיתוחעלהינוהדגש.כפריים
.זהבהקשררבהחשיבותכפריתתיירותלפיתוח.תשתיות

:(2009)כפריתיזמותמסמךהמדיניותעיקרי
.החקלאיבמשקתיירותלשילובעדיפותחלה.הכפריובמרחבבחקלאותהמשתלבתכפריתיזמותעידוד▪
.המקומית/המחוזית/הארציתהתכנוןלמדיניותובהתאמהבסביבהפוגעיםשאינם,הישובלאופימתאימיםשימושים▪
.והגלילהנגבבפיתוחכנדבךבפריפריההכפריתהיזמותעידוד▪
כמענהבעיקר,הפתוחיםהשטחיםלשמירתובזיקההחקלאותאתלחזקמנתעלהמרכזבאזורהכפריתהיזמותעידוד▪

.יומיתתיירותלביקושי
.ויישוביתאזוריתברמהכוללתראייהעידוד▪
כפריאופיוהנושאות(במושבים'אחלקות)המשפחתיהחקלאיהמשקעםהמשתלבותכפריתיזמותלשימושיהמלצותהוגדרו,כןכמו

:מובהק
שמנים,תבליניםיבוש,מגבנה,מחלבה,בדבית,יקב:לדוגמא-החקלאיתלפעילותמשלימהכפעילותחקלאיתתוצרתעיבוד▪

וחנותמבקריםמרכזלכלולשיכול"(בוטיקמפעל)"קטןמידהבקנהזאתכל.'וכותמציות,מיצים,מיובשיםפירות,ריבות,ארומטיים
.להבסמוךאו,בנחלההחייםבאיכותיפגעלאהפעילותשנפחלכךבכפוף,ממכר

.תוצרתומכירתתצוגה,התכנסותשטחעםמבקריםמרכזכולל,קהללביקוריהמשקפתיחת-חקלאיתתיירות▪
חדרי.אתנייםומנהגיםמסורת,טבעעםובמגעשקטהכפריתבאווירה,המתיישבי"עהמנוהליםקטניםעסקים-כפריתתיירות▪

.אומןוסדנאותמבקריםמרכז,גלריה,ונופשבילוישירותי,מסעדה,אירוח
.הישובשלהחקלאיתלפעילותבזיקהשעיקרהתוצרתשלמכירה▪
.וחינוךרווחהשירותי;חופשימקצועלבעלמשרד▪
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,ונגישותחנייהפתרונותויכללונושאיםבאותםהישובשלכוללתמדיניותרקעעליוצגו,בישובכפריתליזמותשבקשותראויכינקבע
במוסדכנדרשותפעוליותסביבתיותומגבלותהפעילותלהסדרתהוראותתכלולמקומיתתכנית.'וכוהכפרחזותשיפור,תואםשילוטמערך

.המוסמכיםהגופיםדרישותפיועל,והישובהמועצהלמדיניותבהתאם,התכנון
.הכפריהמרחבובתחוםהכפריהיישובבתחוםמטרותפרטהתכנוןמדיניותמסמך–בישראלולכפרלחקלאותלאומיתהתכנית
-ומורשתוהכפריהיישובשימורעלדגש–כפריהיישובבתחום:הינםהכפריתהיזמותבמסמךהופיעושלא,זובתכניתההדגשים

קוראתהכפריבמרחב.(פעולהושיתופייוממותהקטנתעלדגש)מקיימתמקומיתכלכלה,והכפרהחקלאותובפיתוחבצמיחהכמרכיב
,עירונייםישובים,רגישיםשימושים,פתוחיםשטחים|)גובליםמרחביםלביןוהחקלאותהכפריהמרחבביןהממשקלחיזוקהתכנית
.(תשתיות
אופיבעליביישובים–מרוכזיםתיירותלעוגנייישובישטחלייעדהינהתעסוקהופיתוחהיוממותצמצוםבתחוםלתיירותרלוונטיתההנחיה
אטרקטיביהיצע,משולבתכרשתהתיירותאתלראותהתכניתהמליצהסמוכיםעירוניםיישוביםעםהתיירותיהממשקבנושא.תיירותי
.הכפרייםבישוביםוהחקלאיתהכפריתהתיירותהיצעלביןהעירונייםהישוביםביןומשלים
מבקריםמרכזישלהקמתםאובודדמבנהשלשימוררקאיננומורשתשימורלפיוקוומתווה–שימורעלמשמעותידגששמההתכנית
מדינתשלסיפורהאתהמספרמארגיחדהיוצרתהיישוביםומרקמיהחקלאית,הנופיתהמורשתשימורהינומורשתשימור,ייעודיים
.הדורותלאורךישראל

מאוזן,מושכללשימורתנאיהואהמקומיהצביוןמרכיבאיתור:ופתוחיםמבוניםמרחבים-'המקוםרוח'בשימורהואחשובדגש
.וערכיוהמקוםבמאפייניבהתחשב,וזהיר
,כפריאירוחעלדגשבפריפריה-הכפריתהתיירותשלארציתותפרוסתלאפיוןבהקשרהתוכניתהמלצותבמסגרתמשמעותיעקרון

.יוםופעילויותונופשפנאיעל–במרכז
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ישראלמקרקעירשותמדיניות

:הכפריבמרחבתיירותפיתוחעלמשפיעותאשרישראלמקרקעימועצתשלהחלטותמספרלהלן
החלטהישראלמקרקעימועצתקבלה2013שנתבסוף,הכפרופיתוחהחקלאותבמשרדלתכנוןהרשותלמדיניותבהמשך:1316החלטה

.חקלאייםביישוביםלחקלאותמשלימיםתעסוקתייםפתרונותלאפשרשמטרתה,בנחלההחקלאיתלפעילותנלוויםשימושיםבנושא
ראשוניעיבוד:הםבנחלהזכויותלבעליתתירשהרשותהעיסוקים.חקלאיתבנחלההמותרתהפעילותהגדרתשלהרחבהכוללתההחלטה

לתכניתבכפוףזאתכל.חייםבעלילגידולנלוויםשימושים,וחינוכיתתיירותיתופעילות(ועוד,מגבנה,בדבתי,יקבים)חקלאיתתוצרתשל
.אלושימושיםהמתירה

אתלשנותהחקלאייםלישוביםמאפשרתזוהחלטה.חקלאייםיישוביםבמשבצותלתעסוקהקרקעהחכרת(10.10.2018)1560החלטה
,מלאכה,ידעעתירתתעשייה,תעשייה"כוללתוהיאעודכנההאחרונהבהחלטה"תעסוקה"הגדרת.תעסוקהלמטרתהחקלאיהייעוד

עימותקואולאומיתעדיפותבאזורשאינוחקלאיישוב."אחרכלכלילשימושאומלונאות,תיירות,מסחר,משרדים,דלקתחנת,אחסנה
עדיפותבאזורחקלאיוביישובנטודונם80עד–'בלאומיתעדיפותבאזורחקלאיביישוב,נטודונם60עדשלבשטחפרויקטלהקיםיוכל

.נטודונם120עד–עימותבקואו'אלאומית
,1700-1958השניםביןמו/שהוקם,מהםחלקאובנייניםקבוצתאובניין":"לשימוראתר"שלהגדרההתווספה,זובהחלטהנוסףעדכון

ככאלווסומנוארכיאולוגיתאואדריכלית,לאומית,היסטוריתחשיבותבעליהםשלוהמשנהוועדותתכנוןמוסדשלדעת,הקרובהוסביבתם
שלבהיקףהמרביהשטחלהיקףהשטחיםמנייןלענייןתחשבלשימורבאתרתעסוקהעסקת."תכנוןועדתידיעלכדיןשאושרהבתכנית

עסקהעריכתלשםהמרביהשטחממכסתחריגהלאשרישראלמקרקעימועצתשלהמשנהועדתבסמכות.בלבדהעסקהמשטח10%
השטחאתהחקלאיהיישוביעבורהמבוקשתמהעסקהכתוצאהאםאוהשטחמכסתאתהחקלאיהיישובמיצהאםוזאת,לשימורלאתר

.המרבי

קרקעהקצאתעלהניתנותמהווניםחכירהבדמיההנחותאתקובע3.1סעיף–"בקרקעהנחותלמתןאחידהמדיניות"1505החלטה
,למלונאותבתיירותעדיפותאזורילמפותבהתאם,מופחתיםחכירהדמילרשותישולמו,לתיירותמקרקעיןבהקצאת:כדלהלןלתיירות
מלאפטור-עימותקוישובי:כלהלן,לעתמעתשתעודכנהכפי,1959-ט"התשי,הוןהשקעותלעידודהחוקי"עפ,ואטרקציותמלוניות

שנותיתרתהיווןכולללא)שנתייםחכירהומדמיחכירהיובלבמסגרתולחידושמלאהחכירהלתקופתמהווניםחכירהדמימתשלום
.הקרקעמערך51%-"הוןהשקעותעידודלחוקבהתאםתיירותבמפותהיישוביםשאר;(חכירה

.לתיירותקרקעבהקצאתחכירהדמילגביההנחיותאתמשנהאינהאך1505החלטהאתמעדכנתאשר(26.2.2018)1537החלטה

תיירות כפרית ותיירות וחקלאית ומקומן בפיתוח המרחב הכפרי. גIתיירות. 10

119



2019יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

הכפריבמרחבמשליםכלכליענףמהווהוחקלאיתכפריתתיירות•
הקיבוצילמשק/הביתלמשקנוספתוהכנסהתעסוקתיגיווןמאפשרת•
"(לנחלהצימרים2"מודל,מבקריםמרכזי)נמוכההרווחיותמסוימיםבמקרים•
.מבקריםמרכזי;חקלאייםפסטיבלים;ההתיישבותראשית/חקלאייםמוזיאוניםלמשל–סבסודודורשותבהפסדהינןמסוימותאטרקציות•

זיקתהבמיוחדבולטת,התיירותשלתפקידיהלצד
נופית,פיסיתתשתיתלשמשהעשויהלחקלאות

הןהצדדיםשני.התיירותיתלפעילותוערכית
עשויים–המבקרהתיירוהןהכפרתושבהחקלאי

בכפרתיירותיתופעילותמתקנים.זהמקשרלהנות
בפניהכפרוחייהחקלאיתהפעילותאתחושפים

בקרבמוטיבציהיוצריםובכך,ומתענייןסקרןקהל
.חיוביתתדמיתהאורחיםבפנילהציגהכפרתושבי
,הכפרפנילשיפור,החקלאותלחיזוקמביאהדבר

ולחיזוק'וכוציבורשירותישלנאותהלתחזוקה
.ותושביוהישובכלכלת

תועלות התיירות הכפרית

סיכום-תיירות כפרית וחקלאית  
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(ח"פלמדיניות ; מלונאות בלבד12/1א "תמ)מדיניות ארצית לתיירות כפרית •
דמי היוון, החלטות–י"רמ•
קהילה ומשק , שימושי תיירות במבנים לשימור ובמבני ציבור•
(מסחר, הסעדה)שרותי תיירות חסמים בהקמת •

חסמים סטטוטוריים וקנייניים

(ארצי, אזורי, יישובי)תמהיל תיירותי ותפרוסת •
(קמפינג, דרכי יין; מערך צפרות ארצי; שבילי אופניים)השתלבות בתוכניות ארציות •
(מרחבים כפריים נושקים, עוגני תיירות, ערים)מהות הקשר עם מרחבים גובלים •

ראיה מרחבית

, תיירנים-ללאתיירניםקונפליקטים בין •
,  הרחבות, תיירות בקיבוץ המתחדש•
עומס על תשתיות•

קהילה-יחסי תיירות 

איכות השרות, חממות, הכוונה והכשרה מקצועית–חקלאי שהופך לתיירן •
קריאות, נראות, חזות, שרות–חווית הביקור של התייר •
היצף ודעיכה; בתיירות" טרנדיות"; התמודדות עם עונתיות•
התאמה לקהלי יעד•
(DMO) שיווק והתארגנות אזורית •
תחזוקת תשתיות נופש וטיילות•

ניהול ותפעול התיירות

אמצעים לעידוד תיירות חקלאית•
שימושים תיירותיים במבנים חקלאיים•
(  וונדליזם, גניבת פרי)הסדרת שבילי טיול ומעבר בשטחים חקלאיים •

יחסי תיירות וחקלאות

סוגיות ואתגרים בתכנון תיירות במרחב הכפרי
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הן מרחביות והן  )תכנון התיירות בתכנית הכוללנית יתייחס לתועלות התיירות הכפרית בכמה רמות 
(: קונספטואליות
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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•

–עוגני משנה 

שלוליות החורף, שמורת חרוצים•

המרחב החקלאי והפעילות החקלאית•

–שוק חינוכי ומוסדי , משפחות; (חוף הים בעיקר בעונת הרחצה)נופשים : פלחי שוק 
.מקומיים בעיקר,  בודדים–רוכבי אופניים ; סיורי טבע , טיילות

:עוגנים המבוססים על אטרקציות

פארק המים בשפיים•

חמי געש•

ברשפון ואודים, מסחר תיירותי במתחם געש שפיים•

-עוגני משנה

הסעדה•

גלריות וסדנאות•

גולף בגעש•

-חמי געש  ; (אזור המרכז והצפון)משפחות ושוק מוסדי –פארק המים : פלחי שוק 
; מרכז הארץ–קבוצות , בודדים, זוגות

328

עוגני תיירות במרחב

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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טיילות וקיימות, אתרי ביקור המבוססים על טבע
החוףכבישבין,בנתניהוינגייטומכוןפולגרמתשכונתביןנמצאתפולגנחלשמורת–פולגוביצתפולגשער,פולגנחלטבעשמורות

ישראלשביל.וינגייטלמכוןבכניסההחנייהממגרשויוצאים,השמורהאתמקיפיםטבעתיים,חולייםהליכהשבילימספר.במערבליםבמזרח
לחגידולוביתמיוצביםחולות,הראשוןהכורכררכס,היםחוף:גידולבתימספרנכלליםבשמורה.השמורהשלהחוףרצועתלאורךעובר

.היםאלהדרומיבשרוןהחמרהגבעותאתהמנקז,פולגנחללאורך

בפרט,הישראליהחוףלמישורהייחודייםמיניםמספרגדליםבאזור.הנחלאפיקבקרבתופטלקניםוסבכיגריגהשטחיכוללהשמורהצומח
כמונוספיםומינים,הארגמןאירוס,('90-השנותבסוףוהגניםהטבערשותבידילאזורוהושבה,השרוןחוףלאזורבלעדית)האווירוןחומעת

צביאוכלוסייתקיימתהשמורהובשטחביצהצבימתקיימיםפולגנחלבאפיק.יפווסביוןישראלי-ארץתורמוס,השרוןצבעוני,אביבתלשום
פולגנחללשפךעשיראלתלביןואילו,לאזורנוףתצפיתישממנו,עשיראלתלהעתיקותאתרנמצאשבשמורההמערביתבפסגה.יבשה
.פלגיתחורבתהפרהיסטוריהאתרנמצא

חצבבן,הארגמןאירוסגאופיטיםשלמרשימהואביבחורףפריחת,הכורכרברכסהקדומההניקוזפירצת,הרומיהשעראו"פולגשער"
.רביםמבקריםומושכתרגלייםטיולמסלוליכוללתהשמורה.ועודיקנטוני

,עונתיתביצהנמצאתזהבאזור.חיפה-אביבתלהרכבתלמסילתוממזרחפולגנחללאפיקמדרום,יצחקלתלדרומיתמ"כק:פולגביצת
מכןולאחר,הבריטיהמנדטבתקופתתחילה,נוקזהזוביצה."רמדאןבירכת"בשם1950-הלשנותעדשהתקיימהידייםרחבתלביצהשריד

גםגדליםבאזור.מצויקנהי"עבעיקרונשלט,סבוךהביצהשטח.ניקוזקשיילאור,מהשטחבחלקיםוהתחדשהשבהאולם,1950-הבשנות
חלק.מצויושועלביצותחתולבשטחנצפווכן,רביםמיםעופותחורפיםבאזור.הפפירוסוגומאעלים-רחבסוףובהםנדיריםצומחמיני

.עין-מרהיבאגםבוישגשומיםובחורפים,פתוחמהשטח

וינגייטמכוןעדבדרוםארסוףמהיישוב,(מ"ק4-כ)וארוכה,('מ300-כרוחבה)צרהברצועהמשתרעהלאומיהגן:השרוןחוףלאומיגן
הגןלאורךעוברישראלשביל.וגעששפייםבאזורהחוףלכבישהצמודהשירותמכבישהןהגןלשטחהעיקריותהגישהדרכישתי.בצפון

תצפיותלמטייליםהמבטיחדבר,היםפנימעל'מ40-להגןבתחומימגיעשגובהו,החופיהכורכרמצוקלאורךמשתרעתזורצועה..הלאומי
,החוףחבצלתכמוחוףצמחיגדליםבמצוק.בוחתוריםרביםונקיקים,וכורכרחמרהשלשכבותבנויהמצוק.המצוקמראשמרשימותנוף

השרוןלחוףאנדמימיןוכוללמגווןבאזורהטבעיהצומח.הגןעיקראתהמהווהחוליאזורנמצא,המצוקשלבעורפו.כחולועדעדימיקריתמון
הגןולשטח,בחולותנטוייהוטבוריתרקפותצומחות,געשגיאשלהתלולבמפנה.בעולםאחראזורבשוםגדלהשאינה,האווירוןחומעת-

,עטורהחרציתהן)חרציותשלפריחהמרבדיבאזוריש,באביב.עליהםלשמורכדי,מצויהוכלניתהארגמןאירוסכמונוספיםצמחיםהועתקו
.(בישראלהברבצמחימהנדירים-דביקהחרציתוהן,בארץהנפוצה

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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,נטושהכורכרבמחצבת–אודיםביצתשמורת
לאחר.גיזרהחורבתהארכיאולוגיבאתרהנמצאת

המחצבההתמלאה',70-הבשנותנרחבתכורכרכריית
מהחי.מגוונתמיםצמחייתבהוהתבססהתהוםבמי

רביםמיםועופות,ונוטריהביצהצבבמקוםנמצאים
מכונההאתר.באתרמקנןתמירון.בחורףבאתרשוהים

ליצורמתכננתשרוןונחליםניקוזרשות."פולגאגמון"
במזרחנתיבבמחצבת.למחצבהמסביבצפרותפארק

עופותהמושכתנוספתמיםבריכתהתהוותהפולגנחל
.(115בעמודהשמורותמפת)חורף

,חרוציםלמושבממערבבשדות:חרוציםטבעשמורת
לשמורתנחשבזהשטח.וחוסמסחמרהבקרקעות
והוצע,בישראלביותרהגדולההחמרהקרקעות
רשמיתהוכרזטרםאך'80-השנותבאמצעכשמורה

.פרטיותקרקעותבשל

קורנית,שעירהקידהשלוגריגהבתההואהשטחנוף
.צומחמיני150-כאותרובה,קוצניתוסירהמקורקפת

.גיאופיטיםומגוון,רביםנדיריםמיניםאותרובשטח

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

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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חוף געש

. 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 השרון. דIתיירות. 10
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שמורות באזור חוף השרון
מסלול טיול בגן לאומי חוף השרון

אתר טיולי: מקור

שמורת חוף השרון
ג"רטיעקב שקולניק אתר : מקור

שער פולג
inature: מקור

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10

מסלול טיול בשמורת שער פולג
inature: מקור
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מרכזי להוראת  בית ספר, ומרכז סמינרים בינלאומימוזיאוןבתחומי המכון נמצאים. תל יצחקבקיבוץהמכון ללימודי השואה–מכון מּׂשּוָאה 
.  אולמות דיון ואמפיתיאטרון, פנימייה, ספרייה,ארכיוןשבו מועברות פעילויות בנושא מורשת השואה לצורך כך קיימים במכון, השואה

אנשי צבא בכירים ואמנים , זה מתקיימים טקסים לזכר השואה והגבורה כל שנה ובמשך שנים רבות בהשתתפותם של פוליטיקאיםבתיאטרון
.שםידועי

.היות שיש בו מבנים המיועדים ללינה במקום, במכון ניתן לארח קבוצות למשך תקופות קצרות
שהצליחו  הם עולים חדשים מפולין( 1938)על ידי חברי קיבוץ תל יצחק אשר בזמן הקמתו הגרעין המייסד 1972מכון משואה הוקם בשנת
ויוצאי  , וחברים אחרים שנולדו בקיבוץ או עלו מדרום אמריקהניצולי השואהרבים מתושבי הקיבוץ הם. לעלות לארץ לפני השואה

.מפוליןהנוער הציוניתנועת
לאנשי כוחות הביטחון וכן לסטודנטים ולמורים מהארץ ומהעולם והם מתארחים  , במסגרת פעילות המכון נערכים בו סמינרים לבני נוער

הסמינרים . מטרת המכון לקרב את הקהל הרחב לדיון בקשר שבין זיכרון השואה לשאלות מרכזיות העומדות על סדר היום הציבורי. במקום
או , מפגישים את הלומדים עם ניצולי שואה ומנסים להעמיק את הבנת האסון מנקודת מבט אישית של מי שחוו את החוויה על בשרם

.מומחים בתחום כדי ללמד את הנושאים המגוונים שבנדוןהמכון מזמין. כמו הקלטות של מי שאינם בחיים, באמצעות כלים

אתרי תיירות מורשת

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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הסליק ברשפון

,  סליק, ההגנה על היישובים, סיפורי חומה ומגדל: סיפורי ואתרי ראשית ההתיישבות
,  ובית העםהסנדלריה, בית הכנסת, המאפיה, מגדלי שמירה ובארות, סילו, מגדלי מים

: ביקום  ובשפיים. חלק מהמבנים עברו שימור ומשמשים לשימושים ציבוריים שונים
.  תיעוד ומערך שילוט לאתרי המורשת של ראשית ההתיישבות, שימור

סקר שימור חוף השרון: מקור התמונות

כיום : מגדל המים בשפיים
המוזיאון לתולדות שפיים

–תל יצחק 
מפעל –במפנה 

נשק שננטש עם 
קום המדינה

שחזור  –תל יצחק 
המגדל של חומה  

לרגל  )ומגדל 
70חגיגיות ה 

הוקם  ( , לקיבוץ
ליד עמדת  

בקיבוץ יקום" הנוקטה"חדר הנשק השמירה הישנה

מגדל השמירה בקיבוץ יקום

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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ליד קיבוץ יקוםילת'גחצר 
סקר שימור חוף השרון: מקור התמונות

הטירה בגעש
ויקיפדיה: מקור התמונות

ידיעלהיסטורייםמבניםושיקוםלשימורדוגמא–הטירה
:מסחרייםשימושים

משפחתרכשה30-השנותבתחילת:ליטוינסקיטירת
הם.געשקיבוץכעתנמצאבובמקוםשטחליטוינסקי

ביתבנוובמרכזו(ליטוינסקיגן)גדולפרדסבמקוםנטעו
המשפחהבנילעיתיםהתגוררובבית.טירהבצורת
מקוםגםשימשהבית.נשפיםפעםמידיבוונערכו
ועציהמקוםנעזבהשניםעם.ההגנהלאימונימסתור
שופץ1987בשנת.ומוזנחעזובעמדהבית.נכרתוהפרדס

.אירועיםגןבמרכזכיוםנמצאוהואהבית

.נטושיםעומדיםהמבניםילת'גחצר

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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שרותי תיירות

המכפילאתמהווהתיירותיאכסון:תיירותיאכסון
השרוןחוףהאזוריתבמועצה.בתיירותהעיקריהכלכלי

בלבדאחדמלוןקייםולמעשהאכסוןאתרימאודמעט
עלהמבוססוארועיםכנסיםמרכזגםהכוללבשפיים
מגוריםבייעודהינםבגעשהארוחחדרי.מאושרתתכנית

.געששלהמתארבתכנית

.הארוחחדרי199כלסך

מטפליםמספרהמועצהביישובי:ופינוקיםהוליסטיקה
:ספאאתריושני.שוניםמסוגיםהוליסטיים

ספאוטיפוליחמיםמרחצאותאתר:געשחמי

.כפריטיפוליםאתר:ברשפוןספיריטספא

חדריםסוג האכסון  יישובשם האתר

16צימריםבצרה  מקום בטבע

1צימריםאודיםהפינה השקטה בשרון

150מלון שפיים  מלון שפיים

געש  אירוח כפרי חמי געש
חדרי  )מלון

32(בקיבוץארוח

אפיוןיישובשם האתר
מסעדה  אודים  המטבח של אהד  
מסעדה  אודים  מסעדת הטברנה 

מסעדה  אודים  פינה בכפר
מסעדה  ארסוף קדםמקום בארסוף

מסעדה  בני ציון  ודניאל' גוז
mi casa מסעדה  גליל ים

מסעדה  גליל יםהפרלמנט 
מסעדה  גליל יםמקום בכפר

מסעדה  געש  גרינפילד
מסעדה  כפר נטר הסושי של צבי  

מסעדה  רשפון  וקי קלאב'ג
מסעדה  רשפון  מיכאלי  

מסעדה  רשפון  לסטה 'צ
מסעדה  רשפון  מתוטא

מסעדה  רשפון  חנון אנד גו'ג
מסעדה  תל יצחק מסעדת תל יצחק

מסעדה  תל יצחק נחלה
סדנאות בישולבצרה  הבית של ניבה 

קפה מסעדהאודים  קפה מוסקט 
קפהבצרה  קפה תפוז  

קפהרשפון  קפה גופרמן  
קפהרשפון  53קפה גן 

קפה  געש  גולף קפה  

.  מסעדות ובתי קפה ביישובים35ברחבי המועצה כ :הסעדה
. בנוסף ישנם עסקי הסעדה במרכזים המסחריים

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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:אמנים וסדנאות, גלריות

כמו גם , ברחבי המועצה אמנים הפותחים את הסדנא שלהם לסדנאות וחוגים
חנויות מסחר שניתן להגדירן , בנוסף(. הגלריה הירוקה וסגורות)גלריות פתוחות 

.  ריהוט בעבודת יד ומיובא ועוד, חרשי ברזל, כגון מעצבי בגדים" מסחר תיירותי"כ

אפיוןיישובשם האתר

גלריה  אודים המדרשה לברזל 

חנות  , גלריהאודים קפה מוסקט  

גלריה פתוחהארסוף קדםהגלריה הירוקה

גלריהבית יצחקסטודיו בית יצחק

בגדים  בני ציון אורנה אגמון  

בגדים  בני ציון אלכס

בגדים  בני ציון נעה טאוב  

גלריה  בני ציון 88מסגלריה 

יד שניהבני ציון מונה

תוצרת אומן בצרה collecte'co-יוסי גינסברג 

תוצרת אומן בצרה קדלוש סטודיו לקרמיקה

תוצרת אומן גליל יםעינת פז 

גלריה  רשפוןאורנמנט

חנות/ גלריהרשפוןחנותא

חנות פרחיםרשפון ורד שמיר

חנות רהיטיםרשפון עיצובים מצוירים

חנות רהיטיםרשפון פינות

חנות רהיטיםרשפון טרופיקזה

מזכרות שפיים עלמה

My Secret Face תוצרת אומן שפיים

:תיירות חקלאית

אתרי התיירות החקלאית במועצה הינם מעטים  
.יחסית למועצות אזוריות אחרות

תאוריישובשם האתר

חוות רכיבה גליל יםחוות גליל ים 

חוות רכיבה רשפון וקי קלאב'חוות ג

אודים סוס סנטר
חנות מקצועית 

לסוסים

פינת חי  בצרה זנזיבר 

חנות לתוצרת המשקבני ציון ארץ הירדן

ינושבסקי שמן זית  
איכותי

בית  
יהושוע

;  חנות לתוצרת המשק
סדנאות בישול

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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אטרקציות

כיום , 1999המועדון נפתח בשנת .  מטרים2,700אורך המסלול  ,18TEES-מגרש גולף אתגרי בן תשע גומות ו: מועדון גולף געש
באתר ניתן לקיים גם . חנות לציוד גולף, במועדון בית ספר לגולף הכולל מאמנים מקצועיים. מספר החברים הוא כחמש מאות

. לקבוצותארועים

הינו פארק המים  1984הפארק שהוקם בשנת , פארק המים שפיים מהווה אטרקציה תיירותית מרכזית:פארק המים שפיים
.מתקני שעשועים ומרחבי דשא, בריכה אולימפית, דונם וכולל עשרות מגלשות100הפארק משתרע על כ . הראשון בישראל

. פארקורייזרמצנחי רחיפה : שני עסקי תיירות אתגרית, בנוסף

תיאוריישובשם האתר

מועדון גולףגעש  מועדון גולף געש

פארק מים שפיים  פארק המים שפיים  

חוף רחצה מוכרזגעש  חוף רחצה געש

צניחה  יקום  דביר מצנחי רחיפה

יקום  ריזר פארק
רכיבת שטח רכב  

מוטורי

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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סיכום עסקי תיירות ביישובים
עסקיםיישוב

8אודים 

2קדםארסוף

1יהושועבית 

7בני ציון 

6בצרה 

5גליל ים

7געש 

3יקום 

1כפר נטר 

15רשפון 

6שפיים

3תל יצחק

64כ"סה

נמצאיםברשפון,ביישוביםהפריסהמבחינת
בעיקרכולליםאלועסקים.העסקיםמרבית
ומסעדותגלריות,משתלות,תיירותימסחר

אודיםמושב.(הפרחיםברחובבעיקרמרוכזים)
.דומהאופיבעל

ענףמהווההתיירותבהםהיישוביםשני
.ושפייםגעשהםדומיננטי

במרכזהיחידטבעימרחצאותאתר,בגעש
העשיריםמעיינותמיעלהמבוססהארץ

,המרחצאותלאתרבצמוד.ומינרליםבגופרית
הכולליםגעשקיבוץשלהאירוחחדרינמצאים

,שתייםאואחתקומהבניבמבנים,חדרים32
גולףמועדון,בנוסף.היםמחוףהליכהובמרחק

."(בגעשהטירה)"ארועיםוגןגעש

אלפימאותהמושךמיםפארקאתר,בשפיים
חדרים150בןמלון,מבקרים

ומרכזספורטמגרשי,כנסיםמרכזגםהכולל
.מרכזימסחרי

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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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

2כפריהתיירות חקלאית

4פינות חי וחוות סוסיםתיירות חקלאית

.מיזמי תיירות בהיקפים שונים ובעלי אופי שונה/ אתרי65ברחבי המועצה כ 

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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מפת תשתיות הטיילות בחוף השרון

341

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. I4תיירות. 10

: בפירוט במסלולי המפה לצפיה
לחץ כאן

המועצה האזורית חוף השרון הפיקה מפת 
. טיילות הכוללת מסלולי טיול ואתרים
: המפה כוללת את המסלולים הבאים

http://hof-hasharon.co.il/wp-content/uploads/%D7%9E%D7%A1%D7%9C%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%98%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%97%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94.pdf
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דגמי ביקוש

342

הגנים הלאומיים והשמורות מהווים מוקד  , השטחים הפתוחים, אתרי הטבע: הערכות ביקוש בשטחים הפתוחים והשמורים
. אך קיים קושי להעריך את היקף המבקרים במרחבים אלו, משיכה משמעותי

מספר דומה בשמורת טבע שער פולג ושמורת  . אלף בשנה150-200בגן לאומי חוף השרון מבקרים כ -ג"רטעל פי הערכות •
.  מבקרים בשמורות ובגנים בשנהמליוןסך של כחצי . טבע נחל פולג

,  "יעד"שתכננה קבוצת תכנון , 2005ספטמבר , סקר מצב קיים-"אב ומתאר מחוזית חלקית נחל פולגתוכנית"על לפי •
₪  3,000,000מבקרים שערכם הכלכלי הוא 100,000-בכמוערכים , הקיימים באזור נחל פולג בשטח המועצההביקושים

באזורים אחרים  , הופק במקומות אחרים" ערך הכלכלי"אך ה, הכוונה היא למספר המבקרים אשר הגיעו לנחל פולג. בשנה
מבקרים בשנה שערך שימושם הינו 400,000תחזית התכנית העריכה שהצרכים הקיימים הינם . ובאתרים אחרים

סביבת נחל פולג אינה מסוגלת לממש את צרכי האוכלוסייה והערך הכלכלי מביקורם ממומש במקומות . 12,000,000₪
.אחרים

מנתוני הניטור עולה כי קיימת ( ECOCOUNTERהטמנת מכשיר)ספירה של מבקרים 2012לגן לאומי חוף שרון נערכה בשנת •
1,000כמות מקסימלית ליום שיא כ , (מבקרים לחודש9,000אפריל חודש השיא כ )עדיפות לעונות המעבר , עונתיות ברורה

(מיטרניאיל : מקור)מבקרים בשנה 70,000של כ ( כניסות2כיוון שיש )הערכה , מבקרים

בשנה  150,000הערכה של כ -חוף הרחצה•

גן לאומי אפולוניה שנמצא בגבול הדרומי של המועצה הינו אתר קולט קהל בתשלום היכול לספק הבנה לגבי היקף הביקוש  •
.אלף מבקרים70ביקרו באתר כ 2017בשנת . מורשת במרחב/ לאתרי טבע

:הערכות ביקוש באטרקציות מרכזיות

פלחי השוק . מבקרים ביום5,000מבקרים בשנה ומעל 300,000על פי הערכות הפארק מארח למעלה מ : פארק המים שפיים•
.ומשפחות( בתי ספר קייטנות, ועדי עובדי)הינם בעיקר קבוצות מאורגנות 

.  ביקורים בשנה400,000האתר מושך כ : מרכז טיפולים וספא, מרחצאות חמים: חמי געש•

.מוקד משיכה משמעותי נוסף הינו מרכז הקניות והבילוי חוצות שפיים המושך בסופי שבוע אלפי מבקרים•

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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:הערכות ביקוש באמצעי האכסון

100,000-כ, תפוסה62%-מלון שפיים. האכסון התיירותי במועצה הינו מצומצם וכולל את מלון שפיים ובית ההארחה בגעש
לינות לשנה

.איש בשנה120,000-משתתפים  כ, בכנסים שמארח המלון

(.לפי ממוצע של שני לילות)לינות שנתיות 140,000כ,  איש בשנה70,000כ –הערכת סך הלנים במועצה 

מכפילים "תיירות לנה הינה זו המפעילה . נהוג להבחין בין תיירות יום לתיירות לנה, מבחינת המשמעות הכלכלית של התיירות
כניסה , אטרקציות, הסעדה, קניות)כך הוא צורך יותר שירותים באזור , ככל שמשך השהות של המבקר עולה, משמע, "כלכליים
מבקרים המגיעים מהמרחב  –עסקי התיירות במועצה האזורית חוף השרון מאופיינים כיום בעיקר בתיירות יומית (. לאתרים

.באתרי הקניות והבילוי ובחוף הים, הקרוב לביקור בשמורות הטבע

.הרצליה ומטרופולין תל אביב, נתניה, למועצה יש תחרות רבה בערים השכנות, מבחינת היצע אכסון תיירותי

תיירות במועצה האזורית חוף השרון. דIתיירות. 10
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מסקנות בהקשר התיירותיתוכנית

תכניות
מאושרות

שמורת נוף וגן , שמורת טבע)חוף הים , (נחל פולג)אזור נחל וסביבותיו : השטחים הפתוחיםשימור עקרונות•21/3מ"תמ
(לאומי

מהווים הזדמנות לפיתוח מרחבי נופש וספורט עממיהמטרופוליניאזורי הנופש •

7/3מ"תמ
ח"פל

.התוכנית המשמעותית ביותר לנושא פיתוח תיירות כפרית וחקלאית החלה על המועצה•
ח"פלהתוכנית מאפשרת –מחד •
ומציבה מגבלות משמעותיות על אירוח כפרי  , הסעדה, יוצרת מגבלות שלא מאפשרות מרכזי מבקרים-מנגד•

(במחוז מרכז" יישובים תיירותיים"שכן משרד התיירות לא מכיר ב)

/ 21/ 3/ תממ
אנמ-38

השרון

תוך , כחלק משימור המורשת הנופית וההיסטורית של השרון, שימור זהות המרקם החקלאי לצד ערכי הטבע
.לציבור הרחבהנגשתו

מ"תמ
36/21/3

מ אילנות"אנ

של  " מקום"התכנית זיהתה את הערכים הנמצאים בתחומה ומייצרת . מ"מהאנבשטח חוף השרון שטח קטן 
התכנית משמרת את  . אתנחתא עבור תושבי האזור ומייעדת את מרבית השטחים בה לטובת שטחים פתוחים

שומרת על שטחים ערכיים שנמצאו  , מייצרת מוקדי פעילות ונופש פתוח, החקלאות הפעילה בשטחים אלו
.קובעת את השטחים המיועדים לפיתוח במסגרתה, בתכנית

/ 21/ 3מ"תמבהכנה
תוכנית–9

מרחב נחל  
פולג 

(הוקפאה)

ט"לנבהתוכנית זיהתה את סביבת הנחל כתשתית אורכית . נחל פולג אשר הוקפאהלאגןמרקמיתתכנית 
.  התכנית הוקפאה. והציעה פיתוח תשתיות טיילות וחניונים לאורכו

תוכניתאסטרטגית
אסטרטגית  

לתיירות 
כפרית מחוז 

מרכז

לשכת התכנון המחוזית ריכזה בשנים האחרונות ועדה שמטרתה לגבש אסטרטגיה תכנונית לפיתוח תיירות •
.כפרית במחוז מרכז

אך לא הגיעה עדיין לכלל הסכמות, הועדה התכנסה מספר פעמים והוציאה מספר טיוטות•
פיתוח זעיר  ; שימור אורח החיים הכפרי; פיתוח תיירות התומכת בחיזוק החקלאות-הסוגיות המרכזיות  •

שיקום מחצבות וכדומה, נחלתוכניותכגון תוכניותהמסתמך ככל הניתן על 
.הסעדה, ממכר חקלאי, "כושר נשיאה", אכסון תיירותי–הסוגיות במחלוקת •

היבטי תיירות בתכניות מתאר מחוזיות

היבטים סטטוטוריים ותכנוניים. הIתיירות. 10
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שם 
/  התוכנית
תחולה

הערותמטרת התוכניתאישור

-15/10חש 
כלל המועצה  

ח"פל-
' בחלקות א
במושבים

14/08/2003

,משרדשירותי,אחסנה,משרדשרותי-נוספתיצרניתפעילות
תעשיהאומלאכה,עצמאייםלזקניםיוםומעון,משפחתון,פעוטון

לעיסוקוישירותובהיקפהבאופיההקשורה)זעירהחקלאית
שטח)הכוללששטחםבמבנים(המשקבעלשלהחקלאי

'אבחלקהר"מ500עליעלהלא(שרותשטחי+עיקרי

פניעלאחסנהמעדיפההתכנית
מותרלאשכלל)אכסון

תעשיהמאפשרת,(בתכליות
מרכזילאאךזעירהחקלאית
.הסעדהאומבקרים

-5/4/חש
אודים
קייטמבני 

במשק  
החקלאי

8/10/1992

:הנחלהבשטחהמגוריםמבתיבנפרדהקייטמבניהקמת
נחלהעלקייטיחידות4•
מקוםיובטחקייטיחידתלכל.ר"מ25-40ביןינועהיחידותגודל•

.גישהודרךהמגרשבתוךלרכבחניה
.בלבדאחתקומה–הקייטמבנהגובה•

המאפשרתהיחידההתכנית
.במועצה"צימרים"הקמת

פיעלקייטמבניהוקמולא
זותוכנית

'  א/9/4/חש
(אודים)

ולייעודומסחריתתיירותיתלפעילותאזורלייעודחקלאימייעודשינוי02/04/2008
בריכתהקמת;ומסעדהלרכיבהספרביתהקמתלצורך;מסחרי
בינויהוראותקביעת,בניןקושינוימכילההתוכנית.פרטיתשחייה
.הסביבהואיכות

הרחבת:התוכניתמטרותדונם27.3שלשטחעלחלההתוכנית20/06/2002געש14/8/חש
;וספורטלנופשממגוריםהשטחייעודשינוי;וספורטנופששטח

נופשתרבותשטחהרחבת-געשחמי)בניהוהוראותזכויותהגדרת
.(נוספיםדונם10בוספורט

,30.11.14אושרה)2/14/8/חש
(ל"הנלתכליותאירועיםהוסיפה

היבטי תיירות בתכניות מקומיות

היבטים סטטוטוריים ותכנוניים. הIתיירות. 10
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/  שם התוכנית
תחולה

הערותמטרת התוכניתאישור

23/3/18געש8/18/חש

געשקיבוץשטחישללהסדרהתכנוניתמסגרתיצירת
ובית21/3/מ"תמלפינוףשמורת,חקלאותאזורילרבות
אזורי,וקהילהציבורמבני,מגורים,פתוחיםשטחים,עלמין
.דרכים,ומסחרדרךשירותי,תעסוקהאזורי,וספורטנופש
שטחכולל)געשמרחצאותאתכולליםוספורטנופשאזורי

.(מסחרי
,יקבכגוןחקלאיתתוצרתעיבוד:משקמבניבאזור

תיירותשלושימושיםוכורדייהמכון,בדבית
לרבותהחקלאיתבפעילותהמשתלביםחקלאית

.שרותושטחימבקריםמרכז
בידור,הסעדה:תעסוקהבאזור

שלשימושיםמתריםלאבתכנית
שבסמוךאףעל,מלונאיאכסון
בעברהקיבוץהפעילגעשלחמי
.ארוחחדרי

שטחר"מ8,605:מרחצאות
שטחיר"מ2,459_+עיקרי
"וספורטתרבותמרכזשרות
ר"מ860+עיקריר"מ1,844
.שירות

נופשכפר6/29/חש
יקום

מאשרתהתכנית.טבעולשמורתלמלונאותשטחקביעת12/8/2016
ר"מ5,400,(כפרינופשכפר)מלוןחדרי100

ההרחבהלתכניתדופןצמוד
לקיבוץ

חש /42/משמ

שפיים

נית המסדירה רישום אדמות הקיבוץ וחלוקה לייעודים כת05/05/1987
לעניין התיירות . תכניות קודמותואזורים וביטול הוראות

:ייעודי הקרקע הם
דונם44.16: נופש ותיירות

דונם109.56: נופש ותיירות, ספורט

:  קודמות לתיירותתוכניות
התכנית הראשונה  141957/חש

להסדרת הקמת נופש ומרגוע 
; (דונם224)ומרכז מסחרי 

הסדרת אזור  291961/חש
.ספורט ושמורת טבע

היבטים סטטוטוריים ותכנוניים. הIתיירות. 10
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הערותמטרת התוכניתאישורתחולה/ שם התוכנית

דונם ומטרתה קביעת 58.5התוכנית חלה על שטח של 12/11/1995חוות רונית2/89/חש
.לארועיםשטח כאזור 

גן לאומי חוף השרון
99/חש

התוכנית  
פורסמה 
להפקדה  
בתאריך  

20/03/1997
2017נדחתה 

:מטרת התוכנית

, ידי הקמת מסעדות-מתקנים לנוחיות המבקרים על•

.תחנות ומתקנים המשרתים את המבקרים, מזנונים

שיפור הדרכים הקיימות , להכשיר האתר לביקורי קהל•

.ופיתוח דרכים חדשות

קביעת  . קביעת תכליות מותרות בייעודי הקרקע השונים•

.הוראות בניה
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145



2019348יוני Iח מצב קיים"דוטיוטתIתכנית מתאר כוללניתIמועצה אזורית חוף השרון 

כפר נופש יקום6/29/חש
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הנופי שהגדיר מערך של התשריטבשילוב עם -תכנית האב האסטרטגית לחוף השרון התוותה את תפיסת פיתוח התיירות  
.  העוברת למעשה בכל אתרי המועצה ונופיה" טבעת הנופש"שבילים ומבואות ב

עקרונות לפיתוח התיירות
תיירות בת קיימא כמסגרת מארגנת  ▪
ואיזוניםהגדרת מערך של מינונים ▪
.יצירת רצף וקישוריות בתשתיות האקסטנסיביות הלינאריות▪
קרקע ביעודיהצעה לשימושי קרקע "פיתוח תיירות אינטנסיבית במוקדים קיימים או חדשים על פי המפורט במסמך ▪

(.ראה בעמוד הבא" )קיימים
רצף וקישוריות עם רשויות שכנות▪
.מיתוג ושיווק אינטנסיבי לתיירות חוף השרון▪

המטריצה הסכמתית המופיעה בעמוד הבא מראה באיזה ייעודי קרקע ביישובים ובשטחים הפתוחים ניתן לפתח 
.  תשתיות תיירות ונופש מסוגים שונים על פי התכנית האסטרטגית

:הערות שוליים למטריצה

היבטים סטטוטוריים ותכנוניים. הIתיירות. 10
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לשימושי קרקע לנופש ותיירות בייעודי קרקעסכמטיתמטריצה 
(.   מתוך התכנית האסטרטגית למועצה אזורית חוף השרון)
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(מתוך התכנית האסטרטגית מועצה אזורית חוף השרון)דברי הסבר למטריצת השימושים 

:השימושים התיירותיים מקובצים לארבע קבוצות.1

24ומעל )חדרים 100אכסון מלונאי עד , (בתי מלון כפריים או כפרי נופש)חדרים 100הכולל מדרג של אכסון מלונאי מעל –אכסון תיירותי •
יש )וקמפינג ( צימרים)ארוחחדרי , (חדרים על פי התקנים הפיסיים של משרד התיירות11-24)מלוניות , (גם כאן בתי מלון וכפרי נופש, חדרים

כולל הקמפינג המשולב שדרגת הפיתוח שלו  , כאן הכוונה לכל סוג שהוא, קמפינג בסיסי וקמפינג משולב: לציון שלקמפינג יש שתי דרגות פיתוח
(זאת התאמה לתקנים הפיזיים של משרד התיירות ועדכונם מעת לעת, היא גבוהה יותר

מסעדה הינה שרות תומך –לדוגמא . חלוקה לשימושים שונים שכן מידת ההתאמה לאופי הכפרי משתנה בין השימושים השונים: תיירות כפרית•
.  בעוד חנות מסחרית אינה תואמת בהכרח את האופי הכפרי, (או מסעדה הצמודה למרכז מבקרים חקלאי, ביישוב בו יש חדרי אירוח)לתיירות 

,  רים'ריינגלמשל טיולי )פעילות ותוכן למבקרים , המספקות ענייןיזמויותעסקים קטנים של פעילות תיירותית יכולים לכלול מגוון רחב של 
נפחות ואומנות  , נגר אומן)כמו גם בתי מלאכה זעירים ( טקסטיל וכדומה, נייר, פיסול, ציור)גלריות וסדנאות אומן (. אופניים ועוד, טרקטורונים

מאפשרות לאומן , ומנגד, מושכות בדרך כלל מספר מצומצם של מבקרים ועל כן הנטל שלהן על תשתיות היישוב הינו נמוך( הברזל וכדומה
גני אירועים הינו אתר מסחרי שנדרש למצוא . המקומי להציג את יצירותיו ובו בזמן להוות אתר ביקור הממנף את ייחודיות האוכלוסייה המקומית

בשונה ממרכזי מבקרים חקלאיים , כאן הכוונה למתחם תיירותי נושאי גדול יחסית–אטרקציה תיירותית . לו מיקום מתאים בשל השפעותיו
(.פארק אתגרי ועוד, פארק מים, " חלומותיבית "למשל מתחם שעשועים כדוגמת )

על , לגיוון התעסוקה וליצירת מיתוג כפרי ייחודי לתיירות במועצה האזורית, ככלל תיירות חקלאית הינה כלי לשימור החקלאות–תיירות חקלאית •
התיירות החקלאית כוללת מרכזי מבקרים חקלאיים הצמודים לענף הגידול הכוללים . כן יש לפעול לעידוד מיזמים של תיירות חקלאית בכל דרך

הצגת הענף החקלאי  )ופעילות תיירותית וחינוכית (  מכוורת, רפת רובוטית, בית אריזה, בית בד, יקב: כגון)עיבוד ראשוני של התוצרת החקלאית 
ריפוי וטיפול באמצעות  , בעלי חייםאחסנת , שימושים נלווים לגידול בעלי חיים' (השתתפות בפעילות חקלאית , שימור ולימוד המורשת, ומוצריו

שוק איכרים הינו אירוע  ; רכיבה טיפולית  ולימודי רכיבה, חנות ממכר בעלי חיים וציוד לגידולם, ליטוף בעלי חיים והתנסות בגידולם, בעלי חיים
וגן בוטני המהווה גן מטופח כאתר ביקור המייחד גידול של מיני צמחים מקומיים או  ; זמני ופריק המציג לממכר את התוצרת החקלאית המקומית

.ייחודיים

.  רכיבה על אופניים ועוד, תצפיות, טיול, לשהייה בחיק הטבע, את השטחים הפתוחים לקהלהמנגישותתשתיות –תשתיות נופש בחיק הטבע •
ועל פי דרגת הפיתוח תשתיות נלוות  , ראש שביל יכלול חניה. נקודת יציאה לטיול או חניון נופש בחיק הטבע–" ראש שביל"תשתיות אלו חולקו ל

.בנוסף תשתיות אלו יכולות לכלול מצפור וסוגי שבילים שונים. חנות ממכר וכדומה, תחנת מידע, או שטחים בנויים נוספים למזנון, שרותיםכגון 
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(מתוך התכנית האסטרטגית מועצה אזורית חוף השרון)דברי הסבר למטריצת השימושים 

הן בקיבוץ והן  . שטחים פתוחים ושטחי תעסוקה ומסחר על פי האופי השונה של סוגי שטחים אלו, מושבים, סוגי השטחים חולקו לפי קיבוצים2.
מבני ציבור שאינם בשימוש או לשימור לצרכים להשמשתכאן הכוונה )מבני ציבור , שטחי ציבור, במושב ישנה התייחסות לבתי המגורים

. ושטחים חקלאיים(תיירותיים

או הרחבת מבנים קיימים והוספת תכליות על פני /התכנית האסטרטגית מעודדת שימוש במבנים קיימים על פני הקמת מבנים חדשים ו, ככלל3.
מבני משק או מבנים חקלאיים נטושים או שאינם , מבנים לשימור, למשל מבני ציבור נטושים או שאינם בשימוש מלא)הקמת מבנים חדשים 

(בשימוש מלא

ח"הפלהמפורט בטבלה אינו מבטל את השימושים המותרים על פי תכנית 4.

נופש ותעסוקה חקלאית לפי מדיניות פיתוח הכפר של משרד  , התקפה תשודרג במניין תכליות תוך מתן עדיפות לשימושי פנאיח"הפלתכנית 5.
.החקלאות

.השימושים התיירותיים המוצעים יעמדו בכל תקני איכות הסביבה לרבות צמצום מפגעי רעש6.

.על פי הענייןהכל, הוספת ייעוד או שינויי ייעוד כרוכה בהכנת תכנית כחוק7.
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תכנית אב 

אסטרטגית 

"טבעת הנופש"תוואי סכמתי של 

אטרקציות נופיות

מערך ראשי השבילים

"טבעת הנופש"הבסיס ל: שטחים מוגנים
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תכ ון שטחים פתוחים

היבטים סטטוטוריים ותכנוניים. הIתיירות. 10
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שלהמקורלשווקיקרבה,במחוזהתיירותפיתוחכלפימדיניות:ייחודייםמאפייניםיוצרמרכזבמחוזהמועצהשלמיקומה•
.מערכתשרותיספקיכוהחקלאייםהטבעייםהפתוחיםהשטחים,המבקרים

,פתוחים,שמוריםשטחיםריבויהכוללתאביב-תלבמטרופולין"ירוקההפוגה":הואהמועצהשלהמרכזיהתיירותיהאפיון•
.חקלאיים

"שפייםחוצות"הקניותמרכז,במרכזהיחידיהמרחצאותאתר,החוףרצועת:אטרקטיבייםהמשיכהמוקדיהמועצהבשטח•
.ומוטוריאתגריספורטשלמתחםהכוללהמיםופארק,שבועבסופיובמיוחדיוםמדימבקריםאלפיהמושך

.ואודיםרשפון,ביקוםהםהמשנייםוהעוגנים,וגעששפייםביישוביםראשייםתיירותייםעוגנים•
.שנתיותלינות140,000-כהמייצרים(חדרים200-כ)אכסוןחדרימעטישהמועצהבשטח•
.מוסדרלאקייםפיתוחשלמצבשיצרווחקלאיתכפריתתיירותבפיתוחמשמעותייםסטטוטורייםקשייםקיימים•
ומאפשרהארץחלקימכלומהירהנוחהגישהמאפשר,המדינהשלראשייםתחבורהעורקיעלהמועצהשלהמרכזימיקומה•

.ונתניההרצליה,רעננה:השכנותהעריםביןאזוריפעולהלשיתוףמקוםגם
:ביקוש•

ובשמורותבגניםמבקריםמיליוןכחצי•
.נמוכיםכלכלייםמכפיליםהיוצרתיוםבביקוריבעיקרהמאופיינתהתיירות•
חברותאועסקיםאנשי,וארכיאולוגיההיסטוריה,נוף,טבעטיוליחובבי,הקניותבמרכזמבקרים:שוקפלחימגוון•

.בטבעלנפושהרוציםואנשיםמשפחות,וכנסיםלהשתלמויותהבאים
.המועצהשלתיירותי/הכפרילמרחבפוטנציאלישוקפלחמהווים,בפרטנתניהובעירבכללמרכזבמחוזהשוהיםהתיירים•

.בשטחההקיימיםהיתרונותוניצולהיצירתיבפיתוחמותנהמימושו

סיכום  מאפייני התיירות
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סוגיות לדיון–תובנות ממצב קיים 
,(ט"נב)הטבעבחיקנופשכגוןמסוימיםתיירותלסוגימתאימים-כפריאופיבעליויישוביםוחקלאיטבעינוףשטחי•

הכפריבמרחבולימודביקור,שהייהעלהמבוססתכפריתותיירותחקלאיתתיירות,אופנייםתיירות,טיילות
.והחקלאי

,תיירותיאכסון)מניביםתיירותשרותיפיתוחלבחוןיש–מזעריתהטבעבחיקנופשויוםסיורישלהכלכליתהתמורה•
.(תיירותימסחר,אומןסדנאות,משקתוצרתממכר,הסעדה

ישאך–נמוכהמורשתאתרישלהכלכליתהתמורה;תוכןופעילותביקורכאתריולמנףלהעציםחשובהמורשתנכסיאת•
.המניביםהתיירותשרותישלהמשיכהכוחאתולהגדיללתיירותכיעדהמועצהאתלמתגהמורשתאתרישלבכוחם

שיתוףלבחוןישכןעל(אחדתיירותיבחירהמרחב)בשרוןאחרותאזוריותמועצותעםדומיםמאפייניםהאזוריתלמועצה•
התיירותבנושאגובלותמוניציפליותרשויותעםאזוריפעולה

.מרחביתתיירותיתחוויהליצורמנתעלאופנייםושביליטיולשביליכגוןבתשתיותוקישוריותרצףעלשמירה•

יכולהתיירות,מנגדהכפריתהמורשתוהקהילתיותלשימורמנוףלהוותיכוליםתיירותארועי-וקהילהתיירותיחסי•
הכפריהיישובבתוךקונפליקטיםליצור

במתחמישטחיםהקצאתידיעל,למשל-משלימיםביקורכאתרילשמששיכולים,רביםאומניםפועליםהמועצהברחבי•
.ביישוביםמרוכזיםפיתוח

סיכום. וIתיירות. 10
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חוזקות
ובחורףהמעברבעונותבעיקר,נחאקלים•

גדוליםבהיקפיםפתוחיםשטחיםמצאי•

מרכזמחוזושלבכללישראלמדינתשל"ירוקהריאה"מהווה•

בפרט

(ישראלמשבילחלקכולל)במינהייחודיתחוףרצועת•

לאומייםוגניםטבעשמורותריבוי•

(4וכביש2כביש)המועצהבשטחראשייםתחבורהעורקי•

מהעירקצרבמרחקופנורמהנוףשינוי•

והיסטורייםארכיאולוגייםאתריםמצאי•

ומערימהשניאחדקצריםבמרחקיםהממוקמיםאתרים•

(אביב-תלעלבדגש)התיירות

מלאכותיותוהןטבעיותהןאטרקציותשפע•

במרכזהיחידימרחצאותאתר•

חולשות
תיירותיכיעדמזוההשאינו"מעבר"אזור•

ואירוחאכסוןמקומותשלנמוךהיצע•

,מרכזמחוז,ובניהלתכנוןהמחוזיתהועדהשלנכונותהחוסר•

קיטיחידותוהקמתבפיתוח

תיירותיותבתשתיותמחסור•

מחסור בכוח אדם מקצועי•

השהות הקצרה של המבקרים באזור אינה יוצרת אפקט 

מכפילי כלכלי הולם

הזדמנויות
החקלאותלשימורככליחקלאיתתיירותפיתוח•

עקיפההןישירהתרומההן,מקצועותבמגווןלתעסוקהתרומה•

מ"תממחוזיתמתארתכניתלפי'אבנחלהקיטיחידותהקמת•

7/3

וסיורתיורחבילותשלמשותףפיתוח-אזוריפעולהשיתוף•

איומים
תיירותלפיתוחחסםמהווה-ן"נדללחצי•

תעשייה,קניותמרכזי,מסחרשטחיהקמת•

מרכזבמחוזקיטיחידותלהקמתהתכנוןגורמיהתנגדות•

,מבקריםמרכזי)ח"הפלסוגיכלבפיתוחסטטוטורייםקשיים•

(הסעדה

,הרצליה-המועצהלשטחמסביבהעריםמצדתחרות•

נתניה,אביב-תלמטרופולין

סיכום. וIתיירות. 10
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,ביישובים,(והסעדהכפריתתיירות,זעירהחקלאיתתעשיה,חקלאיתתיירות)תיירותעסקילפיתוחתכנוניתמדיניותהגדרת•

לשימורובמבניםחקלאייםבמבנים,(ואחריםחקלאיים)גובליםבשטחים

סטטוטוריתמוסדרותלאאשרקיימותתיירותיותיוזמותשלתכנוניתבחינה•

?"מרוכז"פיתוח?המושבבנחלותפיתוח-מושבים•

?הרחבות?המופרטהקיבוץעםומה.הקיבוציהמשקבחצרפיתוח•

מרכזי,הסעדה,אכסון)תיירותלשרותילשימורבאתריםשימוש;מבקריםלקליטתהתאמתםובחינתמורשתאתריזיהוי•

(מבקרים

הנוגעיםהקונפליקטיםלפתרוןואמצעיםמרחביתפרישה,היקף,האכסוןסוג,האזוריתבמועצהתיירותילאכסוןפרוגרמה•

תיירותילאכסון

הניקוזתכנית,אופנייםשביליתכנית,אודיםמחצבת(הרחבה)השרוןחוףלאומיגןכגוןבתהליכיםלתוכניותהתייחסות•

.פולגנחלחלקיתמחוזיתמ"תמ,

(ט"נב)הטבעבחיקנופש,טיילות–הכפריהמרחבשלאופיולשימורתרומה•

(פולגנחל,השרוןמ"אנ,היםחוף)הפתוחיםבשטחיםציבוריותתשתיותתחזוקתלצורךכלכלייםעוגנים•

הן(אופניים,הליכה)ובשבילים(מורשתאתריביןחיבורלמשל)תיירותיותבתמותוקישוריותרצף–מרחביתהתייחסות•

.גובליםלמרחביםהמועצהביןוהןהמועצהבתוך

סוגיות מרכזיות להמשך

סיכוםIתיירות. 10
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השפעת המיקום והנגישות על  •
התיירות

נגישות וחניה לאתרי תיירות וראשי •
שביל

שבילי אופניים סלולים•

תכנון תשתיות פנאי עבור •
,  התושבים המקומיים תרבות

(ט"נב, ספורט
מניעת השפעות שליליות על  •

הקהילה
תשתיות  )שיפור איכות החיים •

(חזות ונראות, פנאי
עידוד יזמות•

(המועצהכלכלת )שטחים מניבים •
תיירות בשטחים יישוביים שיתופיים •

(היישובכלכלת )
תרומה לגיוון תעסוקתי ומשרות  •

(התושבכלכלת )
עירוב )תכליתיים -מתחמים רב•

/  תיירות/ מסחר/ תעסוקה: שימושים
(תרבות

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

(מושב, קיבוץ)ההתיישבות 
שימור מבנים על ידי שימושים •

תיירותיים
מניעת פגיעה בחקלאות ובסביבה•
רצף וקישוריות עם מרחבים •

גובלים

,  נוף
סביבה  
ושימור

כלכלה

חברהתחבורה

לפיתוח התיירות יחסי גומלין עם היבטי תכנון שונים בתכנית הכוללנית

סיכום. וIתיירות. 10
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בפיתוח התיירות במרחב הכפרי  " רוחביות"סוגיות 
מתאר כוללניות הציפו מספר סוגיות רוחביות הנוגעות תוכניותמהלכי תכנון 

:לפיתוח התיירות במרחב הכפרי

האם זה הזמן לסגת מהפרדיגמה  –פיתוח אכסון תיירותי במחוז מרכז 1.

המקובלת המתנגדת לרוב למלונאות במרחב הכפרי במחוז בשל שינוי מהותי  

?בתיירות

? האם לפתח תשתיות תיירותיות בנחלה–בנחלות במושב ח"הפלסוגיית 2.

הצימרים  , צימרים לנחלה אינו כלכלי2מודל )צימרים ? מה לפתח–ואם כן 

"  טרנד בדעיכה"זהו 

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

שטח לתעסוקה של היישוב הכפרי

בעיקר חדרי  –ריקים למחצה / שימושים מסחריים במבני ציבור נטושים4.

/ לרוב הינם מבנים ארכיטקטוניים הראויים לשימוש, האוכל הקיבוציים

סובלים מהזנחה ומחוסר יכולת הקיבוץ לתחזקם עם יציאת השימושי  

.  דור שלהחשיב את שטח המבנה כשטח סחירי"רמ: מנגד. המסורתי

מבנים מראשית , מגדל המים, סילו)שימור מבני מורשת בישובים 5.

:  לתיירותהשמשתםתוך ( למשל, מבני משאבה)ובמרחב ( ההתיישבות

. מסחר תיירותי, מרכזי מבקרים, הסעדה

סוגיות רוחביות לתכנון

סיכום. וIתיירות. 10
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ומאנית'העותהתקופהועדהראשונההקבעמהתישבות

שערנפרץגםבה,התיכונההברונזהמתקופתהחלבאזורקבעהתיישבותמוצאיםאנו
נבנתהבמסגרתוביצורשלמשמעותיתהליךפולגעברהזותקופהבמהלך.פולג

הגנתממערךחלקהיוותהזומצודה:העירשלהצפוניבִצדהחפירמוקפתמצודהבה
.הקדומהאפקממלכתשלהצפוניהגבול

התפשטזהיישוב;חומהמוקףשאינוגדוליישובפולגבתלנתגלההפרסיתהתקופהמן
התקייםזובתקופה.הכורכרברכסהעתיקההפרצהשפתעדלוהקדוםליישובצפונית
תלאתגםכללואשרפולגבתלשמרכזו"ובנותיהעיר"שלמקומימערךפולגעמקבאזור
.זוריקיה-אלותלזוריקיה-אלרבת'חגזרהחורבת,חילפיםחורבת,עשיר

המרכזשלהשפעתותחת,חדשהלנקודההמקומיהמוקדעוברההלניסטיתבתקופה
דרוםעםשגובלת-השרוןבדרוםהראשיתהחוףעיר-באפולוניהשהוקםהחדשהשלטוני
שלהיישוביהעורףשלהצפוניהקצהזובתקופההיה,משוערכך,פולגאזור.המועצה
.אפולוניה

הצפונהבצידההכנעניהחפירהועמקזאתבעקבות;פולגנחלאגןשלהביצותייבושמפעלבמקוםלפעולהחלהרומיתבתקופה
לפעולהמשיךהביצותייבושמפעל.האתרבתחומיהיוםעדלראותניתןשרידיהשאת,ניקוזתעלתבתורלשמשוהחלפולגשל

שגרםמה,הפולגלאגןהביצותחזרומכךכתוצאה.והוזנחההניקוזתעלתנסתמהעת,הקדומההערביתלתקופהעדבפולג
9-10-הבמאותישראל-בארץחזקמרכזישלטוןבהיעדר.ברובונטושהאזורהיהנ"לסה9ההמאהמן.האזוריישובילנטישת

.ומרעהנוודותלחיישבהבאזורשנותרההמעטהוהאוכלוסייה,הקבעיישוביניטשונ"לסה

סמוךשהתחוללחשובהיסטוריואירוע,צלבניותמצודותמספרהוקמושטחהסביב:השרוןחוףסביבחלפוהבינייםימי
הסתייםזהקרב.1191בספטמבר7-ב,הארי-לברד'ריצלביןדין-אצלאחביןשהתנהל,(ארסוף)ארסורקרבהואלגבולותיה

הצלבניםשבשליטתהאזוריםאחרונינפלו13-הבמאה.רבזמןנמשךלאבאזורהצלבניםשלשלטונםאך,צלבניבניצחוןאמנם
המצודותויתרארסורחורבן.היסודעדוהוחרבה,יוםארבעיםשלמצורלאחר,ארסורגםנפלה1265-ב.הממלוכיםלידי

.בפרטהשרוןחוףאזורואת,בכללהשרוןאזורשלחורבנואתמסמלהצלבניות
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.נוודיםשלוקבוצותובודדיםקטניםשולייםיישובילמעט,שומםהאזורנותר,הצלבנייםוהיישוביםהמצודותשלנפילתםלאחר
רקמחדשיושבהאזור.קדםמימיהאזוראתשאפיינו,הביצותוהופיעושבוכנראהגםוכך,מפריעבאיןהתחדשוהאזוריערות

.18-ההמאהבמחצית

הבריטיהמנדטאלומאנית'העותמהתקופה

.ממששלקבעיישוביבאזורהתקיימולאמאנית'העותבתקופה
ישראל-בארץמאניים'העותלשלטוןהראשונותהשניםבמאתיים

שלההדרגתיתהיעלמותם:מצומצםכולובשרוןהיישובהיה
שלנטישתםעלמלמדמאניות'העותהמסמרשימותיישובים
.אחריםיישוביםשלוהצטמצמותםרביםיישובים

השלטוןשלהצבאיבכוחואיטיתהידרדרותהחלה18-הבמאה
שלכוחםאתחיזקהזוהידרדרות.ישראל-בארץמאני'העות

בדפוסילשינוי18-ההמאהבמחציתוהביאההמקומייםהכוחות
,נפוליוןשלחייליו.בפרטהאזורושלבכללהארץשלהיישוב
אזוראקוטן'זבמפתתיארו,1799במרץ15-בנתניהבאזורשעברו
.בלבדמועטיםכפריםובוברובושומם

באזורששלטו,המצריםבידיישראלארץנכבשה1831בשנת
המצבלהתערערותהביאהמצריהכיבוש.קצרזמןלפרק

ומסיניממצריםבדואיםלשבטישאפשרמצב,בארץהביטחוני
אזוראלגםהיתרבין,ישראל-ארץשלהמזרעאזוריאללחדור

.יהודהואבןהשרוןחוף

1799, אקוטן'מפת ז
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אך,מאני'העותהשלטוןאתולחזקהמיסיםגבייתאתלייעלשנועדורפורמותשורתהונהגה19-ההמאהשל50-40-הבשנות
השלטוןהחלטותעלוטולהטילבכוחהשהיה,חדשהמקומיתאליטהצמחההרפורמותבעקבות.הפוכהתוצאההשיגולמעשה
שטחיעלבעלותלתבועהחזקותהמשפחותיכלו,1858שנתשלמאנית'העותהקרקעותרפורמתבעקבות,למשלכך.המחוזי
מרחבבשטחיגדולותאחוזותמספרהמשפחותאותןהקימוכך.נעשהשאכןכפי,בטאבושמןעלאותםולרשוםנרחביםאדמה

כללואלהאחוזות.(מוזרעין)חוכרים-לאריסיםתושביהןוהפיכתנרחביםאדמהשטחיעלהשתלטותתוך,ובסביבותיההמועצה
.סמוכיםקברות-ובתימיםמערכות,נוספיםמבניםהסתעפושאליהם,מרכזייםחווה-בתי

תקופתבמהלךאףבשימושהיואלהומתקניםמבנים
.20-ההמאהשל30-20-הבשנות,הבריטיהמנדט

לשטחמחוץאמנםהנמצאת,האזורשבאחוזותהמרכזית
כרם-מטולחנוןמשפחתשלאחוזתההייתה,המועצה
האחוזות.'חנוןביארת'וכונתההדסיםבאזורשהוקמה
ומאוחראבטיחיםייצואלגידולישימשואשר,הגדולות

היישוביתלצמיחההעיקריהמנועהיו,הדריםיותר
.זובתקופה

באזורלהתיישבהחלו20-ההמאהשל30-20-הבשנות
אתשרכשו,יהודיםמתיישביםלוהסמוכיםובאזורים

ייתכן.הערביותהנכבדיםממשפחותהאזוראדמות
הירידהבשלזובמכירהענייןמצאוהערביותשהמשפחות

,הבריטיהמנדטבתקופתמיסוירפורמותלאחרברווחיות
מהתחרותכתוצאההכלכלייםההפסדיםבשלאו

בשנתפולגביצותניקוזלאחר.היהודיםעםהכלכלית
חשיבותותקופתהסתיימה4כבישסלילתולאחר1935

.פולגבאגןאסטרטגיתחצייהכנקודתהאזורשל

,  1917-1966מתוך אטלס פלסטין 
2004, סיטה-סלמן אבו

זויתתיעוד זה יש בו כדי לתת 
.חשובה על המרחב בתקופה זו
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בית יהושע-1938

בני ציון-1947

בצרה-1946

גליל ים-1933

חרוצים-1951

כפר נטר-1939

ארסוף קדם-1938

תל יצחק-1938

שפיים-1927

1948-
רשפון-1936הקמת המועצה

יקום-1938

געש-1951

נאות הדסה-1949

ארסוף-1992
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מיפוי היסטורי גיאוגרפי

תחום המועצה על רקע מפה אזורית  
1940משנת 

במהלך הלימוד ההיסטורי נמצאים מיפויים שונים  
המתארים את המרחב והאירועים המרכזיים בהיסטוריה  

.המקומית

המאפיינות . מפות גיאוגרפיות היסטוריות מתקופות שונות
את המרחב ואת הגדרתו על ידי יוצרי המפות 

.לתקופותיהם
.מיפוי עתיק •
.מיפוי גיאוגרפי מנדטורי•
.מיפוי גיאוגרפי מדיני ישראלי•
. מיפוי גיאוגרפי ערבי פלסטיני•

קטע מתוך מפה גיאוגרפית פוליטית
(1948הישוב הערבי )מגמתית 

במקביל למפות נושאיות , מפות מדידות ורישום
מאפשרים הבנה של התפתחות  , בתחומים שונים

המרחב לאורך השנים החל מנושא בעלויות הקרקע  
המהותי ועד לנושא חלוקת משאבי המים ובורות  
שאיבת מי התהום שהיו מרכזיים בניהול משטר  
.ההשקיה והחקלאות באזור במשך עשרות שנים

.גושים וחלקות, מיפוי בעלויות•
.מיפוי ייעודי קרקע•
. מיפוי השקיה ובורות מים•

(ארכיון קיבוץ שפיים: מקור)1944שפיים -קטעים מתוך מפת ההשקאה 
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מיפוי היסטורי

.ופרטייםישובייםקהילתיים,ציבורייםמארכיוניםנאספוחומרים

הארכיון הציוני•
ארכיון מועצה אזורית חוף השרון•
ארכיון הוועדה המחוזית•
ארכיון התנועה הקיבוצית•
ארכיון תנועות מיישבות•
ארכיונים של יישובים•
אוספים של אנשים פרטיים•

BIRKET RAMADANמחוז  : מפת רקע
S/O/P/1926חלק מהמיפוי הבריטי 

1938סימון ההתקפה על שפיים 
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מיפוי היסטורי סטטוטורי

3. מ.מ.ת–מתאר מחוזית תוכנית
1965משנת 

המתאר  תוכנית,  R6תוכנית
המנדטורית למחוז מרכז 

מאגר תוכניות סטטוטוריות ממהלך השנים  
.  מהווה רקע להבנת המרחב והתפתחותו

המאגר כולל תוכניות המתאר את המקומיות  
המחוזיות והארציות הרלוונטיות לתחום  

המועצה ומשלב מסמכים מתקופות שונות 
. ומדרגות חשיבות שונות

פ רוב התוכניות הסטטוטוריות הראשונות של "ע
היישובים תואמות לתכנון המקורי שנעשה עם  

.  י החברות המיישבות"ראשית ההתיישבות ע

מרכז בית יהושע בתוכנית של  
1938קאופמן משנת ריכארד
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ניתוח צילומי אוויר

1949, כפר נטר

צילומישלתיעודישנוהשרוןחוףהאזוריתהמועצהבמרחב
אווירצילומיעליושבהסקרבסיס.השניםלאורךמקיףאוויר

–1964–1956–1949–1944מהשניםשנאספוהיסטוריים
1973–1983.

תמורותלאתריכוליםאנוהאווירצילומיניתוחבאמצעות
שלדישימרת,בישוביםמהבינויהחל.המועצהבמרחבמהותיות

.הפתוחיםהמרחביםהתפתחותלהבנתועדהמקורייםהתכנון

התפתחות היישוב לפי שנים–כפר נטר 

1956, כפר נטר
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לזהותניתןהשרוןחוףהאזוריתהמועצהמרחבעלבהתבוננות
:החקלאותוהתפתחותהיישוביםהתפתחותביןמקבילות

.הפתוחיםהמרחביםלצדהבנוייםהמרחבים

ותרבותמורשתערכימוצאיםאנוהפתוחיםהמרחביםבתחומי
המועצהשלהנרטיבאתהמבניםכאלה,מהותייםמרחביים
.חקלאיהכפריוהיישובהשרוןחוףהאזורית

המרחב הטבעי  / המרחב החקלאי המעובד / המרחב הבנוי 

.מרחבים מעובדים בחקלאות מודרנית וחקלאות מסורתית•
חלק בלתי נפרד   -מבנים חקלאיים במרחבים הפתוחים•

והתפתחות המרחב, ממורשת העבר

–עמדת שמירה ובאר 
ציון-מערבית למושב בני

כיום כמעט ונעלם  –בעבר סמל דומיננטי –בנוף החקלאי –הצבר 
מהמרחב החקלאי

כמורשת נוף תרבות  –המרחבים החקלאיים 

.הברוש ושדרת הברושים כסמל במרחב, וזהות , גבולות 

מבנים חקלאיים דרומית לקיבוץ יקום
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371

אתרים ארכאולוגיים מוכרזים  

אתרי30כקיימיםהשרוןחוףהאזוריתהמועצהבתחום
.מוכרזיםארכאולוגיה

שוניםממצאיםובעלישונותמתקופותהינםאלואתרים
ומבניםיישוביםשרידידרךקבורהממערותהחלומגוונים

.שוניםוממצאיםצורכלי,בחרסיםוכלה

באזוריםואףהיישוביםבתחומימצוייםהאתריםמןחלק
והשטחיםהחקלאותבאזורינמצאחלקם.המבונים

.הפתוחים

חציבההכולל,רבהמשמעותבעלאתרהינופולגאתר
שרידיאףנמצאופולגלאתרבסמוך.מצודהושרידי,עתיקה

.לחוףהסמוךהמיםבתחוםשיטכלי
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רשימת האתרים  -אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים

28

29

27

24

1825

23

21

13

16

11

4

3

6

1

2

9

7

12

14

10

8

15

17

19

22

תל פולג  
מתוך אתר הסקר הארכאולוגי  ]

[של ישראל
על שלוחת  : מיקום גיאוגרפי:תאור

.  ידי נחל פולג-כורכר הנקטעת על
מוקפת , ממזרח וממערב, מדרום

השלוחה באפיקו הקדום של  
קוטעת את , מצפון. הנחל

השלוחה פרצה מלאכותית 
.שהורחבה, עתיקה

הברונזה  : תקופה 
', הברונזה התיכונה ב,הביניימית

,  הברונזה המאוחרת',שלב א
,  ההלניסטית, הפרסית, הברזל

הביזנטית, הרומית הקדומה
, מגדל, סוללה, מצודה: שרידים 

,  מערת קבורה, מערת מגורים
.מבנים, יישוב, חומה, שער
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.במרחבהיהודיתלהתיישבותקודמתהתיישבות

האזוריתהמועצהבמרחבהמדינהקוםמלפניערביםיישוביםנותרולא
במרחביםבעיקר–מבניםמספרנותרוזאתלעומת.השרוןחוף

הקמתטרוםשהייתההתיישבותהמאזכריםהיישוביםשביןהפתוחים
.המדינההקמתוטרוםהמועצהיישובי

אךהאזורשלמהמורשתכחלקבעינםנותרווהאדמותהיישוביםשמות
.מועטבמרחבציונם

המרחבסימניעלמבטמאפשרהאזורשלהיסטוריותבמפותעיון
ומפותהיסטוריותגיאוגרפיותממפותללמודניתןעיקרם.הקודמים

.ושמותיהםמהיישוביםלהתרשםניתןבהםובעלויותגושים

יישובים ערבים מלפני קום המדינה

חרםאלאדמות:קרקעותמפת

ת'ע  :  שרידי מבנים ְפר ֿסּור  אבָּ מבנה  –כ 
.  מהכפר הערבי
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למדיםאנוהשרוןחוףהאזוריתהמועצהשלהישוביםהתפתחותעלבהתבוננות
שתיביןלהבדיליכוליםאנוהישוביםמבין.ההיסטוריתוהתפתחותםאופייםעל

.והקיבוציםהמושבים:קבוצות

בסממניםאופייןהמקוריתכנונםאשר–הקיבוציםאתמובהקבאופןלאפייןניתן
המגורים,הציבורמבניותכנוןהאזוריהתכנוןברמת,ברוריםוקהילתייםחברתיים
.תעשייתיים/החקלאייםוהמבנים

ההתיישבותמלימודמהותיחלקהינההקיבוציםתכנוןבתחוםחקרעבודת
.המועצהבמרחב

:המועצהבתחוםהקיבוצים

.געש,יצחקתל,יםגליל,יקום,שפיים

ההתיישבות הקיבוצית  

.שפייםקיבוץ-הארבעהבית,תוכנית
שרוןאריהאדריכל,1936

.יצחקתלקיבוץ,ראשוניתתוכנית
קאופמןריכרדאדריכל,1938

זהותוהבנייתתרבות–הרביםברשותאמנות
[בישראלהקיראמנותסקרמתוך]יקוםבקיבוץהאוכלחדרקיר,קמחייחזקאל
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ההתיישבות במושבים  

משתקףהמושביםשלוהקהילתיהחברתיאפיונם
.היישוביםשלהמקוריבתכנונםמרשיםבאופן

ביןהקרקעותחלוקתהכולל,המרחבתכנוןאופן
החלקותלביןהמשותפיםהציבורייםהמרחבים
.הפרטיות

לזהותניתןקאופמןריכרדאדריכלשלבתכנונו
,השוניםהציבורמבניהעמדתאתמרתקבאופן
שלהחברתילאופיומובהקדגשתוךהמגוריםובתי

.היישוב

ניתןבמרחבומעמדםהשוניםהחקלאותמבניעל
.שוניםבניהמהיתרילאמוד

החברותי"עמאופייניםלמגוריםהבינויטיפוסי
המגוריםלעומתהפרטיוהביתהמיישבות

.בקיבוציםהמשותפים

:המועצהבתחוםהמושבים

.רשפון,נטרכפר,בצרה,ציוןבני,יהושעבית,אודים

נטרכפר–הצרכניהתוכנית
נטרכפרהמושבתוכנית

קאופמןריכארדאדריכל,1941

אודיםמושב–לאסםהבניהרשיוןמתוך
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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 רבים נעשו על ידי הדורות הצעירים והבוגרים במרבית  
.  היישובים

ספרות זו –בחגיגות היובל ליישובים הוצאו ספרי זיכרון ומורשת של היישובים 
פ רוב  "ע. הינה חלק מרתק בתיאור ההתפתחות המרחב והתרבות המקומית

.  הספרים יצאו 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 בהפקה עצמית

דוגמאות לשילוט והסברים  
בתחומי היישובים

שביל האופניים בשפיים

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

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

.אימוץ רעיון השימור ככלי תכנוני בידי הרשות להליכי פיתוח ופיקוח: ויישוביאיזורימדיניות שימור בתכנון 

.כרטיס אתר לדוגמא מתוך סקר האתרים

קיום נוהל שיתוף ציבור באמצעות  :    שיתוף ציבור
.נאמני שימור בישובים

סקרים ייעודיים בהתאם לייחודו של :  סקרים נושאיים
.המתחם הרלוונטי

מערכת גמישה הניתנת להוספה :  שנתי-עדכון רב
.עדכון ושינוי מדור לדור

גוף מידע מתפתח המאפשר הוספת :   מערכת לומדת
.ידע בכל שלב נתון

חומרים ארכיוניים -א  "תצ-שיתוף ציבור 
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: 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•

הדר  הראשית ושלד היישוב  –כפר  טר :  וף מורשת

מושב ב רה–בית העם : מו ומ ט אסתטי

טיפולוגיה קיבו ית–קיבוץ גליל ים : המרקם הב וי

מושב אודים–הסילו : ערכים היסטוריים בניין לשימור חלקי –אתר לשימור /דרגה ג של מבנה
.עריכת תיק תיעוד מקדים•
תיאום שינוים ובנייה חדשה עם וועדת השימור של •

.  המועצה
חלק משימור  : קביעת ערכים לשימור לדוגמא•

לפי המקרה –.אלמנטים לשימור, חזית, מרקמי
.  והעניין

.  אישור וועדת השימור של המועצה•
מתחם לשימור –שימור נופי ומרקמי 

פ המקרה "מתחמי ע/ יישובי –עריכת תיק תיעוד •
.  והעניין

כל תכנון במתחם יתואם עם וועדת השימור של •
.  המועצה

.  אתרים בעלי משמעות שימור נופית•
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:מרחבי-האורבניההיבט

הבינויתוכניות.מזוזוהמרוחקותבודדותכיחידותנבנוהשרוןחוףיישובי
ההגדרותלביןהתכנוןביןהלימהמתארותכשלעצמויישובכלשלהמקוריות

.השונותהמיישבותהחברותושלהיישוביםשלתרבותיות-החברתיות

מהיישוביםאחדכלשלהשונהלייחודםהלבותשומתהדעתאתלתתיש
לפיתוחמושבפיתוחדומהשאינוכך,הבנויהמרחבעקרונותאתולנסח
ביןבמהותםושוניםמגווניםהישוביםשלהפיזיהתכנוןדפוסי.קיבוץ

והמרכזיםהבינויפריסתאופן.הקהילתייםוהיישוביםהמושבים,הקיבוצים
ממורשתחלקהינםבישוביםהבינויופריסתהדרכיםמתווה,הציבוריים
.וזהותםהיישובים

בליבותהבנויהמרקםאתלשמרדרכיםהתכניתבמסגרתלבחוןיש
:האדריכליההיבט.היישובים

.הבנויעלחותמםוהותירושהשפיעורביםשינוייםעברוהשרוןחוףיישובי
שלעלייתםמאז,השניםלאורךהשונותהבנייהבתקופותלהבחיןניתן

העשוריםבשלושתהיישוביםהרחבותלבנייתועדהקרקעאלהיישובים
.האחרונים

ציבורייםמבנים:הראשונההבינוימתקופתנותרומבניםשלמועטמספר
הקמתשלמשמעותיותבתקופותלבניהמעדותחלקהמהוויםמקוריים
לזהותובסיסהםאלו,המקומייםהשימורממפעליגםשעולהכפי.המדינה

.היישובשל

המעניקיםהמפתחמבניאתלשמרניתןכיצדהתכניתבמסגרתלבחוןיש
יחידותאתהמחבריםהפתוחיםבשטחיםהאתריםאתוכן,ליישוביםזהות

.אחתלרקמההבודדותהיישובים

בנוףמציירים-1952געש

הראשונותבשניםיהושעבית
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:הנופיההיבט

הנופייםהערכיםשכךכיוון:בודדותכיחידותנבנוהמועצהיישובי,כאמור
מההיבטיםוהןוהסביבתייםהאקולוגייםמההיבטיםהןלשימורחשובים

מהותיחלקהינהחקלאיתמורשת.והחברתייםההיסטוריים,התרבותיים
האורבניבמרחבמובחנתזהותלוהנותנתוזובאזורההתיישבותמתרבות

.האינטנסיבי

מיםובארותחקלאייםמבניםקיימיםהיישוביםשביןהפתוחיםבמרחבים
ליישוביםזיכרוןשהינםמבניםביניהם,החקלאיהנוףממורשתחלקשהינם
וההתיישבותיהמרחביהעברציון.המדינההקמתטרםבמרחבשהיוערביים

בסיפורהעכשוויתההתיישבותאתהנוטעשימוריממכלולחלקהינובאזור
.ורחבעמוק,יותרגדול

אתהמחבריםהנופייםהאלמנטיםאתלשמרהדרכיםבבחינתצורךיש
היישוביםשביןהפיזייםהמבניםאתוכן,אחתיחידהלכדיהמועצה

.אלהימינועדהמרחבשלסיפורואתשמספרים

1939לקרקעהעלייהיום,נטרכפר

;שמירה וטיפול במרחבים הפתוחים המשותפים בכלל היישובים
;שמירה על המבנים לשימור בדרגותיהם השונות

–שימור ופיתוח המרקם היישובי סביב הליבה המקורית 
.  כל אלה מהווים את בסיס נספח השימור לתוכנית

מתווה השימור נשען על מיפויים היסטוריים וגיאוגרפיים היוצרים יחד 
סיפור היסטורי ותרבותי שהינו הבסיס לשימור במועצה האזורית חוף 

.  השרון
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תחבורה. 12
מערכת ראשית קיימת-א
דרכים-תכנון עתידי-ב
551כביש -ג
42א "טיוטת תמ-ד
מסילת ברזל-תכנון עתידי-ה
רמת מינוע-ו
שירותי תחבורה ציבורית-ז

שבילי אופניים-ח
תאונות דרכים-ט
סוגיות תחבורתיות בישובים-י
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382

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

:צירי אורך

;ראשית-2' דרך מס•

;פרברית מהירה–20' מס)דרך •

;ראשית-4' דרך מס•

.מסילת רכבת החוף•

:צירי רוחב

;אזורית-( 4)מחלף דרור –( 2)מחלף פולג : 553' דרך מס•

מחלף שמריהו  )20' דרך מס–פרברית מהירה  –531' חיבור דרך מס•
(מזרח

מחלפים

וביטל קטע מכביש  , 2018נחנך באוגוסט 20לדרך 531חיבור דרך 
.ממזרח2השרות המקביל לדרך 

2

20

531

4

553
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383

2
531

4

553

20

תאריך תאורתכנית' מס
אישור

–401-0547752תכנית 1
561דרך 

אישור  .  נופית–דרך אזורית 
פ"ולקחש
5.2.19

,  הרחבה–43ל "תת2
4שדרוג ומחלוף דרך 

מחלף נחל –קטע מחלף הדרים 
. חדרה

2.10.17

,  הרחבה–א 43ל "תת3
4שדרוג ומחלוף דרך 

מחלף  –קטע מחלף רעננה דרום 
. בבחינת חלופות מסילה. הדרים

מבקשת לשמר פניות ימינה . א.מ
מועצה מתנגדת . לבני ציון ולבצרה
.להגבהת הכביש

26.3.18–
–ל "דיון ות

לקיים דיון  
חוזר לאחר 

בחינת  
.חלופות

הרחבה  –39ל "תת4
2ושדרוג דרך 

השלמת . שפיים–קטע וינגייט 
הסדרת כניסה , ליד געש15ל "תת

.  ויקוםלוינגייט

11.2.14

–67ל "תת5
שפייםם"מתח

7,000חניון + תחנת רכבת 
. מקומות

2.10.17

חיבור לרעננה, מחלף שפייםהשלמה-15ל "תת6

–א 1004ל"תמ7
שכונת מגורים

טרם  )2כולל מחלף על דרך 
(. בוצע

21.8.16

401-0385773תכנית 8
כביש שרות מזרחי דרך 

2' מס

בהליכי תכנון ראשונים

8

2

5

4

3

7

6

1
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384

פרטים

:67ל "תת•

   ף      

:'א1004ל"תמ•

             ה

ס
 
  
 
 

 '
2
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385

42א"תמא  "טיוטת תמ

(2019מאי )

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

;עם העדפת תחבורה ציבורית4דרך •

מצפון לשפיים דרך בלעדית -20המשך דרך •
.לתחבורה ציבורית לצד מסילת הברזל
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386

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

          

(         " 65 ,67)

    

     ה   

(     )

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  . נמצאת בשלבי תכנון ראשונים. האיילוןבפרוזדור 5+6מסילות 
.עדיין אין מספר תכנית. 2020סוף : למתן תוקף
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387

תכנית אב לשבילי אופניים
צפון המועצה•

:בתכנית שבילים משלושה סוגים

;מקשר יישובים/ שבילי סובב •

;שביל תיירות ונופש•

שביל יוממות וספורט•
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תחבורה

388

תכנית אב לשבילי אופניים
צפון המועצה•
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שבילי אופניםIתחבורה . 12

389

תכנית אב לשבילי אופניים

דרום המועצה•
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שבילי אופניםIתחבורה . 12
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תכנית אב לשבילי אופניים
דרום המועצה•
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שבילי אופניםIתחבורה . 12
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(נפש1000-ר ל"כ)רמת מינוע בחוף השרון  

     .  .                         ה

201414,4006,705465357.5

201514,6006,718460365

201614,9006,664447375

201715,1006,664441384

2017-השוואה למועצות שכנות 

                          ה

          

           

32,70016,011490127     ה   ן

23,60010,838460120   ה   ן

       42,20019,190455118

.ירידהונמצאת במגמת , מרמת המינוע הארצית לאורך השנים שנבדקו20-30%-רמת המינוע במועצה גבוהה ב

רמת מינועIתחבורה . 12

: מקור
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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צבוריתתחבורה Iתחבורה . 12

       

     ה   ה )     ה     

 ס              (    ה

  ס ף

אין שרות  

ביישוב

2השרות המערבי לכביש כביש

כמו געש ושפיים-( 'מ900)

     ה   

בכל כוון79חדרה,  ורן-קדימה,  ת יהתח ת הרכבתקווים10

בכל כוון73(א"שיב)רמת גן , כפר סבא, רע  ה,  ת יה, חדרה553כביש קווים4

(מעגלי)8 ת יהכפר  טר, בית יהושע, תל י חק48

בכל כוון6רע  הב רה, ב י  יון, חרו ים5       ן

   ה
כמו בב י  יון5

חדרה, חיפה, עפולה,(א"שיב)רמת גן , כפר סבא, רע  ה,  ת יה4כבישקווים6

       

אין שרות  

ביישוב

הרב קוק בהר ליה  ' אוטובוסים ברח

('מ750)

חזור98הלו  84תל אביב,  ת יה2השרות המערבי לכביש כבישקווים3   

כמו בב י  יון5      

2כבישקווים12-14    

,  פרדס ח ה, עמק חפר, רמת השרון, הר ליה,  ת יה, תל אביב

מדרום204מ פון 185חיפה, חדרה

כמו בבית יהושע48     ט 

כמו ביקום2כביש קווים12-14     ן

כמו בגעשקווים3     

       
כמו בבית יהושע48

כמו בבית יהושע553כביש קווים4
bus.co.il:  מקור
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4

תחבורה ציבוריתIתחבורה . 12

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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5

תאונות דרכים עם נפגעים

 ט     ה       /        ה

1ב י  יון2014

3יקום

3שפיים

1בית יהושע

1כפר  טר

1ב י  יון2015

1יקום

2שפיים

1בית יהושע

1כפר  טר

2ב רה

1כ יסה לאודים–553כביש 

1כ יסה לבית יהושע–553כביש 

 ט     ה       /        ה

1ב י  יון2016

21יקום

11שפיים

1כפר  טר

1אודים

1חרו ים

1רשפון

1כ יסה לאודים–553כביש 

11ב י  יון2017

1יקום

2שפיים

11(האלון, ההדרים)כפר  טר 

11ב רה

1געש

1מול ב רה–4כביש 

תאונות דרכיםIתחבורה . 12

: מקור
אתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
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תאונות דרכים עם נפגעים

 ט     ה       /        ה

2ב י  יון2018

11(האלון, ההדרים)כפר  טר 

22שפיים

2ב י  יון

1אודים

1ב רה

1געש

1כ יסה לבית יהושע–553כביש 

1כ יסה לאודים–553כביש 

תאונות דרכיםIתחבורה . 12
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נושאיישוב

עד היום , דרך הכניסה נסללה על ידי נתיבי ישראל בקטע ללא תכנית מאושרת: הכניסה לישוב•אודים
.הכביש לא סטטוטורי

מקצתו במשבצת אודים  , באגמון שנוצר במחצבה ישנהאתר צפרות רשות הניקוז רוצה לפתח •
במקום  . הבעיה היא שנראה שעיקר הגישה לאתר תהיה דרך המושב. והישוב הסכים ליוזמה הזו

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

שהיקף , תחנת הרכבת הקיימת בישוב נותנת כיום מענה לכל המרחב:  תחנת הרכבת•בית יהושע
דבר זה יוצר בעיות קשות מאד של תנועה עוברת ושל חניה  . האוכלוסייה בו אף צפוי לגדול מאד

הצד של -תחנת הרכבת ומגרשי החניה נמצאים כיום בצד המזרחי של המסילה . בתחום הישוב
.  הגבוהים הרכבת פתחה גם מערך חניות בצד המערביהביקושיםבגלל .  המושב

.  מתוכננת העברת כל המתקנים לצד מערב,  הכפלת מסילת החוף-65ל "במסגרת תת
שטרם  , 561הכבישים הפנימיים של כפר נטר ובית יהושוע מהווים תחליף לכביש : תנועה עוברת•

, שמשולמים מכספי הועד המקומי, הכבישים שבתוך המושב. כמות הרכבים היא עצומה. נסלל
הפתרון זה סלילה של כביש  . אבל זו דרך ציבורית שאי אפשר לסגור, סובלים משחיקה משמעותית

561  .

.קיים עומס תנועה משמעותי בהתחברות לכביש החוףיקום

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

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

נושאי תחבורה שעלו במפגשים ביישוביםIתחבורה . 12
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ניקוז וניהול נגר עילי. 13
רקע-א
מערכת עורקי הניקוז הקיימת-ב
שימור נגר-ג
תחזוקת ערוצי ניקוז-ד
תכניות ניקוז באזור התכנית-ה
סוגיות להתייחסות בהמשך-ו
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:עורקי ניקוז עיקריים בתחום האגן

ר דרך מערכת "קמ120-מהווה עורק ניקוז ראשי המנקז כ-נחל הפולג •
, רשפון ורעננה, אודים,  שהעיקריים בניהם הינם פולג מזרחי, יובלים

.שטח האגן מאופיין כשטח מישורי. ותעלות מלאכותיות

שנועד לאפשר ' מ15-מפתח מלאכותי ברוחב של כ-" השער הרומאי"•
.  מהפרצה ועד לים הנחל עובר בתעלה מלאכותית. לנחל פולג מוצא לים

.  באזור מתרחשות הצפות תדירות כתוצאה מאירועי גשם חזקים וקצרים
בשנים גשומות . התנקזות השטח איטית בשל שיפוע אורכי כמעט אפסי

.דונם ויותר2000השטח המוצף משתרע על 

.  ומסילת הרכבת20רובו  זורם בתעלה לאורך כביש -נחל רשפון •
. תחילתו באזור מערב רעננה עד לנחל פולג

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

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

399

.  א חוף השרון שוכנת בתחומו של אגן ההיקוות פולג בתחום האחריות של רשות ניקוז השרון.מ

.  האגן מושפע מתהליכי הפיתוח המואצים בתחום השרון

רשות הניקוז מבצעת ניתוח מפורט של בעיות הניקוז במטרה למנוע ולפתור בעיות בתחומה ומקדמת תכניות  בהתאם לנדרש 
בוצעה בעריכת משרד  , עבודה מפורטת של ניתוח מערכת הניקוז בשטחים החקלאיים שבתחום המועצה. למניעת נזקי הצפה

התכנית נעשתה כהשלמה לתכנית האב לניקוז של רשות . עבור רשות הניקוז, (2014" )לביא נטיף מהנדסים יועצים"התכנון 
.הניקוז

"השער הרומאי"

רקע. אIניקוז וניהול נגר עילי . 13
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מגדירה את עורקי הניקוז בשלוש היררכיות  , "נחלים וניקוז", 3/ ב/34א "תמ
:  עיקריות

.לכל צד מציר העורק' מ50עם רצועת השפעה של –עורק ניקוז משני •

.לכל צד מציר העורק' מ100עם רצועת השפעה של –עורק ניקוז ראשי •

לכל  ' מ100עם רצועת השפעה של –עורק ניקוז ראשי בתחום נחל לתכנון •
.צד מציר העורק

פ  "הטבלה להלן מפרטת את הנחלים העוברים בתחום התכנית והגדרתם ע
:א"התמ

400

עורקי ניקוז בתחום התכנית: טבלה

עורק ניקוז

אגן 3' ב34א "פ תמ"עהגדרה
היק
וות  

רא
הערותשי

משני
ראש

י

ראשי 
בתחום נחל 

לתכנון

פולג
X(  עד כביש
4)

פולג

,פשטי הצפה בשטחי אודים
ויקוםבית יהושע 

הנחלפשטי הצפה בשפךXאודים

Xאילנות

Xרשפון
פשטי הצפה לאורך תוואי 

באזור רשפוןהנחל

Xשפיים

Xשפיים צפון

Xרעננה

Xדרור

מערכת עורקי הניקוז הקיימת. בIניקוז וניהול נגר עילי . 13
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,  איגום מים עיליים", 4/'ב34א "תמ
" העשרה והגנה על מי תהום, החדרה

מגדירה אזורי רגישות להחדרת מי  
תהום וקובעת הוראות בדבר שימור  

השהייתו והחדרתו , וניצול נגר עילי
.  לתת הקרקע לשם העשרת מי התהום

תחום רגישות  שטח התכנית נמצא ב
,  "פגיעות מי תהום גבוהה"–' א

.א"כהגדרת התמ

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

(.החוף

א מציעה אתרים להחדרה "התמ•
.באזור תל יצחק ובאזור יקום

401

אזורי רגישות–4'ב34א "תמ

שימור נגר. גIניקוז וניהול נגר עילי . 13
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הרשות מקדמת מספר  , כחלק מאחריותה. רשות ניקוז ונחלים שרון מתחזקת את הנחלים והתעלות בתחום המועצה האזורית חוף השרון
.  תכניות להסדרת הנחלים בתחומה והתאמתם לספיקות התכן

:על פי דיווחי הרשות קיימים בתחום התכנית מספר מוקדי הצפה

הסדרת הנחל גרמה להקטנת זמן הריכוז  . כשתי תעלות כביש20נחל רשפון הוסדר במסגרת כביש : רשפוןעליית עודפי המים בנחל 
צפויה להגדיל את כמות הנגר העילי באגן ( ל הרצליה צפון"מ רעננה וותמ"אנ)בנייה רוויה מתוכננת , בנוסף. ועליה בתכיפות אירועי הזרימה

הנוטה להצפות חוזרות ולזרימות 20לכביש 531בדגש על התחום הכלוא בין כביש , נדרש להסדיר את הניקוז בתחום הנחל.הפולג
ל להקים מאגר השהייה  "בכדי למנוע הגדלה של ספיקות הנגר ותדירות הצפות מהנחל מוצע במסגרת בותמ. בהסתברות גבוהה אל הכביש

"(חלופות מאקרו לפתרון ניקוז"ראה תכנית )לנגר 

אבן יהודה  , רעננה, נובעות בעיקר בשל פיתוח אורבני מואץ באזור נתניה":השער הרומאי"הצפות השטחים החקלאיים באזור הפולג ו
נושא הניקוז לא קיבל התייחסות בתכניות מתאר חלקיות קודמות וההצפות מתרחשות בגלל אי הערכות  , באופן כללי. ויישובי מזרח השרון

:החלופות שעלו לפתרון ההצפות.והתייחסות לעליה הצפויה בכמויות הנגר העילי

".שער הרומאי"הגדלת יכולת ההולכה ב1.

.הגבהה של השטחים הנוטים להצפה עד לסף התרוקנות-מילוי שטחי ההצפה 2.

.עי חפירה של נתיב זרימה משני" השער הרומאי"מעקף של 3.

402

"השער הרומאי""השער הרומאי"נחל פולג ושטחי ההצפה 

תחזוקת ערוצי ניקוז. דIניקוז וניהול נגר עילי . 13
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:תכניות אב לניקוז
.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▪
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2009, תכנית אב לניקוז רשות ניקוז ונחלים שרון

2009, רשות ניקוז ונחלים שרון, תכנית אב לניקוז
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(תכנית אב)2016, בעריכת לביא נטיף מהנדסים, עבור רשות מקרקעי ישראל, נפתול הפולג מעקף השער הרומי
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עם תעלת  10%מצב קיים ותחום הצפה 10%תחומי הצפה 
המעקף

עם תעלת המעקף1%מצב קיים ותחום הצפה 1%תחומי הצפה 
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.2017, בעריכת לביא נטיף מהנדסים, י"עבור רמ, במסגרת תכנית מתאר צפון הרצליה,חלופות מאקרו לפתרון הניקוז בתחום נחל רשפון3.
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,  חלופת תכנית המתאר הכוללנית–לניקוז 1תשריט חלופה 
הרצליה

תכנית כללנית  , חלופות לתכנון, נחל רשפון, אגני הניקוז הקיימים
הרצליה
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בראיה החקלאית אזור ליבת הפולג ואגן נחל רשפון סובלים  -י  הצפות השטחים החקלאיים באזור הפולג והשער הרומ1.
פתרון לבעיה צריך לכלול  . מהצפות בשל מבנה טופוגרפי שלא מאפשר התנקזות סדירה ובשל היצרות בשער הרומי

.התייחסות לשני הגורמים כמו גם לשימושים המותרים במרחב

,  כתנאי לקבלת היתר בנייה, מגדירה כי יש להכין תכנית ניקוז' א/10/5/תכנית חש-אזור ארסוף, ריקון בריכות שחייה2.
ההנחיות נועדו להבטיח שפעילות הבריכות וריקונן לא יפגע ביציבות המצוק  . לבריכות שחייה באזור החוף המערבי

י חיבור למערכת הניקוז בתיאום ושביעות רצון משרד  "יבוצע ע, (או הורקה, ניקוי, בשל תקלה)ודורשת שריקון הבריכות 
ישנו חשש להתמוטטות המצוק בוואדי  , בפועל. פ המערבי"בהתייחס לשצ, ('ז/3–' סעיף ד)הבריאות לשם מניעת סחף 

שמקורו במי  )הצפוני ובוואדי הדרומי של ארסוף בשל אי יישום ההנחיות דילול המצוק כתוצאה מזרימות נגר עילי 
(. המרינה בהרצליה למשל)ואי הגעת חול מהים הדרומי בשל שינויים טופוגרפיים ( הבריכות

ריקון הבריכות מתבצע לשטחים פתוחים או הזרמת  . הנחיות מרחביות לגבי ריקון בריכות שחיה וטיפול במיםלא קיימות 3.
רוב מערכות הניקוז והביוב בתחום )המים למערכות הניקוז העירוניות היוצר עומס בכניסה למתקן הטיפול בשפכים 

.יש מקום לשקול קביעת הנחיות בתחום זה( המועצה הן משותפות

-הגבהה שיכולה להגיע ל, המגביהים את מגרשם לגובה הכביש וכדומה)שינויים טופוגרפיים בנחלות במושבים מניעת 4.
.המשנה את מערך ההתנקזות בתחום( 'מ1-2

התכניות  , חלק ניכר מההצפות באזור נחל רשפון ונחל פולג נגרמות מהגדלת שטחי הבינוי העירוני–שימור נגר במעלה 5.
יש להגדיר פתרונות שימור נגר . מאיימות להחריף את הבעיה, מ אילנות"מ רעננה ואנ"לרבות אנ, המאושרות במרחב

.במעלה על מנת להגן על מורד אגן הניקוז
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סוגיות להתייחסות. וIניקוז וניהול נגר עילי . 13
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מי שתייה

"  מקורות"מקורות אספקת מי שתיה בתחום חוף השרון הינם מרשת האספקה של 
מערכת המים ברוב הישובים בתחום התכנית מוזנת  . ומקידוחים פרטיים, (מים שפירים)

בחלקה או במלואה במי קידוחים פרטיים הנמצאים בבעלות אגודות המים או האגודות  
.  החקלאיות השונות

.באופן כללי ועדי הישובים אחראים על תחזוקה ותפעול מערכות המים בישובים

עם השנים נפסלים חלק מהקידוחים לאספקת מים לשימוש ביתי בגלל איכות המים 
עיקר הבעיה הינה הימצאות ריכוז גבוה של . שאיננה עומדת בתקני משרד הבריאות

(.  מי ניטרטים)חנקות 

ולכן מצב , "(מקורות)"חלק מהישובים אינו מחוברים כלל למערכת האספקה הארצית 
לפי כך מקדמת חברת מקורות מספר  . הקידוחים מהווה איום על בטחון אספקת המים

תכנון מפורט לביצוע מקודם עבור הישובים . תכניות לחיבור ישובים מנותקים למערכת
,  תכנון כללי הוכן לחיבור הישובים בית יהושוע. ארסוף וארסוף קדם, געש, שפיים, רשפון

.כפר נטר ותל יצחק

מים לחקלאות

המים לחקלאות מחולקים למים שפירים המתקבלים מקידוחים -סוגי המים•
י אגודת  "ולמי קולחים המסופקים ע, מקורות' פרטיים או מחיבורי צרכן של חב

.קולחי חוף השרון שבבעלות המועצה האזורית

, ש האזורי חוף השרון"הקולחים המתקבלים מתהליך הטיפול במט-מי קולחים •
מפעל . ש הרצליה ומועברים למפעל ההשבה של חוף השרון"ש רעננה ובמט"במט

המפעל . י החברה למחזור מי קולחים בחוף השרון"ההשבה הוקם ומתופעל ע
(.  כולל צרכני רעננה והרצליה)ק קולחים להשקיה חקלאית "מלמ7.5-מספק כיום כ

עודפי הקולחים מנוידים כיום באמצעות מערכת בין מפעלית למפעלי קולחים 
י מערכת הולכה וחלוקה  "האספקה לצרכני המפעל מתבצעת ע. שכנים מצפון

.מפעלית

כחלק מהתארגנות אזורית לאספקת מי קולחים -תכנית להשקיה בקולחים •
הוגדר ספק קולחים מרחבי , י רשות המים"תכנית המקודמת ע, להשקיה חקלאית

מטרת התכנית ליצור מרחב מאוחד לאספקת מים לחקלאות היודע  . כרמל-ירקון
מפעל . לנייד ולאגור את המים ולעשות שימוש מיטבי במי הקולחים הזמינים לשימוש

.הקולחים חוף השרון כלול בתחום התכנית

קיים המאגר היחיד  ( ש קולחי השרון הדרים"מט)ש חוף השרון "בסמוך למט-איגום•
.ק"מלמ2.1בנפח , מאגר תל יצחק, של מפעל השבת הקולחים של חוף השרון

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

תשתיות מים. אIתשתיות מים וביוב . 14
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:תכניות רלוונטיות

למשק המים  –5'ב34א "תמ

:ראה תרשים מצורף, א מסמנת מערכות הפקה והולכה של מים"התמ

מערכות מים באיכות מי שתיה

רצועה  -68"ורצועה נוספת בקוטר 24"בקוטר רצועה לתכנון קו מים 1.
אורכית עוברת מצפון לדרום בתוך תחום התכנית המרכזי וממערב 

.לתל יצחק

,  קווים רוחביים בעיקר בתחום הצפוני–מאושרים /קווי מים קיימים2.
.תל יצחק ובית יהושוע

.ילת'תל יצחק וג–אתר החדרה מוצע 3.

:תכניות מים באזור בתכנית

תכנית אב למים▪

סאיד נאשף  , תכנית אב לאספקת מים שפירים לצפון אגן החוף•
.בהכנה, עבור רשות המים

תכניות אזוריות▪

גיל שגיא עבור -משרד הנדסי,אספקת מים לאזור שרון צפוני•
.בהכנה, "מקורות"

-משרד הנדסי, כרמל-תכנית מפעל אזורי להשבת קולחים ירקון•
.בהכנה, גיל שגיא עבור רשות המים
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למשק המים–5' ב34א "תמ: תרשים
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מסקנות וסוגיות להתייחסות  
באופן כללי מערכות המים בתוך הישובים מספקות את  1.

.הנדרש ובמצב כללי טוב

מקורות המים הינם קידוחים פרטיים  , בחלק מהישובים2.
כ בשטחי החקלאות של  "מאושרים הממוקמים בד

זיהום כתוצאה  , התייבשות והמלחת האקוויפר. הישובים
השקיה בקולחים או חלחול מזהמים שמקורם  , מדישון

.  מהווה איום על אספקת המים בישובים אלו, בשפכים
חיבור כל הישובים למערכת המים הארצית קריטי 

.להבטחת אמינות אספקת מי שתיה לאורך זמן

בתרשים המצורף ניתן לראות כי עיקר תכניות הפיתוח 3.
בתחום המועצה הינן בתחום תשתיות הדרכים ותכניות 

על  . גם בגלל נושא הטיפול בשפכים, בינוי אינן מקודמות
ההנחה היא שצריכת המים בישובים הנמצאים בתחום  , כן

תישאר כפי שהיא היום ותגדל בהתאם למקדמי גידול 
.קצב גידול אופייני לישוב, כלומר, ס"למ

מקורו , ראה בתרשים, קו הקולחים המספק מים לחקלאות4.
,  ש הרצליה"מי הקולחים ממט, כאמור. ש הרצליה"במט
ש קולחי השרון מזינים את מאגר תל  "ש רעננה ומט"מט

במסגרת תכנית לספק קולחים מרחבי של רשות  . יצחק
המים נמצא כי בשל מחסור תמידי במים לחקלאות  
ים  /בתחום חוף השרון נדרש לאתר מקום להקמת מאגר

" ספק הקולחים המרחבי"תכנית . לאיגום מים להשקיה
מציעה להקים מאגר בשטחי יקום אשר ישרת את צורי 

.האיגום החסרים למפעל

ש הרצליה מאיים על כמויות הקולחים הזמינות "ביטול מט5.
לחקלאות האזור ויוצרת תלות בניוד קולחים ממפעלים 

.שכנים
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ושטחי השקיה  ( שטחים בירוק)תחום חוף השרון על תכניות פיתוח : תרשים
קו לאספקת מי קולחים להשקיה–קו אדום , (שטחים בכחול, קיים)בקולחים 
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רקע
( ש תל מונד"מט)ש קולחי השרון "שפכי המועצה האזורית חוף השרון מטופלים במט

מערכת איסוף השפכים מיישובי המועצה  (. 4ממערב לכביש )הממוקם בסמוך לכלא הדרים 
מתפעלת  " ד.ל.א"חברת . י המועצה האזורית"אל מתקן הטיפול האזורי מנוהלת ומתוחזקת ע

.את המתקן

תיאור מערכת איסוף השפכים האזורית
תשתית לאיסוף השפכים קיימת במרבית הישובים בתחום המועצה למעט הישובים ארסוף 

קיימות תכניות  (. חלחול)בורות ספיגה , בישובים אלה קיים פתרון מקומי. וארסוף קדם
.להקמת תחנת שאיבה לביוב לאיסוף השפכים וסניקתם למתקן הטיפול אך הן טרם אושרו

. בקו סניקה , ש"אל שוחת הכניסה למט, שפכי האזור מגיעים למכון הטיהור

המקומי( ש"מט)מתקן הטיפול 
המתקן הינו מתקן ". קולחי השרון"י חברת "ע2000ש חוף השרון הוקם בשנת "מט

ק "מ8,500ותוכנן לספיקת תכן של " הבוצה המשופעלת"אינטנסיבי הפועל בשיטת 
. ש להפקת קולחים באיכות שלישונית"שודרג המט2007-ב. יממה/שפכים

,  בצרה, בני ציון, בית יהושע, אודים, תל מונד, אבן יהודה: ש הינם"הישובים התורמים למט
,  כלא השרון, תל יצחק, שפיים, רישפון, כפר נטר, נווה הדסה, יקום, חרוצים, געש, גליל ים

.וחמישה מיישובי לב השרון

שפכי , יממה שמקורם בשפכים עירוניים/ק שפכים"אלמ12-המתקן קולט ומטפל בכ, בפועל
.תעשייה ושפכי רפתות

ש "הספיקה היומית והעומסים האורגניים האופייניים הינם מעל ליכולת הקליטה של המט
תכנית  . הטיפול השלישוני עובד לסירוגין ואיננו מפיק קולחים שלישוניים בצורה רציפה, ולכן

.ק שפכים ליממה נמצאת בשלבי תכנון"אלמ18להרחבת המתקן לספיקה של 

.ש מועברים למאגר תל יצחק ומשמשים להשקיה חקלאית"קולחי המט

411

ש קולחי השרון ומאגר תל יצחק"מט: תרשים

תשתיות ביוב. בIתשתיות מים וביוב . 14
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ביוב ארסוף וארסוף קדם

הישובים ארסוף וארסוף קדם אינם מחוברים כיום למערכת הביוב  : מצב קיים
מתקנים , (בורות רקב)שפכי המבנים הקיימים נאספים אל בורות חלחול . האזורית

.נקודתיים המשרתים כל מגרש בנפרד
הגדירה כי פתרון איסוף השפכים בישוב ארסוף לבורות חלחול ', א/5/10/תכנית חש

מקיבולת  50%והגבילה קבלת התרי בניה לאחר מימוש בניה של " פתרון זמני"הינו 
, בפועל(. 14/ותכנית מפורטת חש2/ 10/תכנית מתאר מקומית חש)התכנית למגורים 

.סף הבניה שאושר כבר נוצל
,  בכדי שיהיה ניתן לקבל היתרי בניה בישוב ארסוף נדרש לבצע הסדרה של הישוב

.כך שיחוברו למערכת האזורית, בנוסף להסדרת ביוב ארסוף קדם
למנוע זיהום מי  , ההגבלה להוספת בורות חלחול נובעת מתוך רצון לשמור על הסביבה

תהום ומניעת מפגעים סביבתיים ותברואתיים כתוצאה מסילוק השפכים אל שטחים  
עומס על תת הקרקע  , בנוסף. לרבות חוף הים, מרובים בתחום הישוב או מחוצה לו

.עלול לפגוע ביציבות המצוק

:תכניות רלוונטיות

ע  "תב.1989יוני , 2/ 10/שינוי לתכנית מתאר מקומית חש–' א/10/5/חש1.
.שקבעה את קיבולת מערכת הביוב

תכנית אב לביוב לישוב ארסוף ותכנית לתחנת שאיבה –486/ש/מח2.
תכנית להקמת מערכת ביוב פנימית בישוב ארסוף עם חיבור  . מקומית לביוב ארסוף

ש מקומית ומערכת הולכה מקומית לביוב  "באמצעות ת" קולחי השרון"ש "למט
. בארסוף

486/ש/תכנית מח–תחנת שאיבה לביוב ארסוף 
י הקמה של תחנת שאיבה "ניסתה לקדם פתרון לשפכי הישוב ע486/ש/תכנית מח

אשר תקלוט את השפכים , 6680גוש 341חלקה , בדרום מערב הישוב הקיים, לביוב 
התחנה הוקמה אך בעקבות הליכים  , בפועל. ותסנוק אותם אל המערכת האזורית

. משפטיים אינה ניתנת להפעלה טרם אישור תכנית מפורטת

412

486/ש/ש תכנית מח"מיקום ת: תרשים

תשתיות ביוב. בIתשתיות מים וביוב . 14
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קדםוארסוףביוב ארסוף 
:פתרונות אפשריים

בנספח הביוב של תכנית מתאר  –ש לשפכים מדרום לשפיים "הקמת ת1.
יולי  -1עדכון )בעריכת משרד לביא נטיף , 401-0245522שפיים 

קיימת התייחסות לתכנית לשדרוג מערכת סילוק השפכים , (2016
התכנית מציעה הקמת תחנת שאיבה לביוב וקו סניקה ראשי . בארסוף

קו הסניקה  (. ראה תרשים)מ שיתחבר אל קו המאסף הדרומי "מ160
אחריות ההקמה איננה במסגרת  . המסומן עקרוני בלבד וטרם אושר

במסגרת התכנית של הקו מארסוף יידרש לבחון  . תכנית מתאר שפיים
האם הקו הראשי משפיים אל מתקן הטיפול האזורי בעל כושר הולכה  

. מספק כך שלא תיפגע הזרמת השפכים משפיים

(486/ש/לתכנית מח)ע מאושרת לתחנת השאיבה המערבית "תב2.
.שתעמוד בחוק הביוב ובתנאי הבניה תתיר הפעלת התחנה

שתי תחנות השאיבה הללו יתנו פתרון מספק לשפכי הישוב ארסוף  
.קדםולארסוף

:פתרונות המועצה

המועצה האזורית חוף השרון ניסתה לקדם מספר פתרונות לאיסוף  
.  השפכים

החלופה  (. ספיגה)להמשיך שימוש ופיתוח בורות חלחול –1חלופה •
.י השירות ההידרולוגי"קיבלה התנגדות בעקבות פסילת החלופה ע

אפשרות שאינה  , תחנות מקומיות, מתקנים קומפקטיים–2חלופה •
.מקובלת על ועדת הביוב

.  קווי הולכה גרביטציוניים אל תחנת שאיבה מרכזית–3חלופה •

,  היא החלופה העדיפה מבחינת המועצה אך כאמור3חלופה 
.נתקלה בהתנגדויות וקשיים להוצאתה לפועל

413
401-024552תכנית מתאר שפיים : תרשים

תשתיות ביוב. בIתשתיות מים וביוב . 14
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סוגיות להתייחסות ומסקנות
אינם מחוברים לביוב האזורי ומתקנים נקודתיים , כיום. למערך הביוב האזורימציאת פתרון לחיבור ארסוף וארסוף קדם 1.

תכנית  )ההצעה למיקום תחנת שאיבה לביוב ארסוף . משרתים את המבנים הקיימים בתחום( בורות חלחול)

להסדרת מערך הביוב  , נדרש למצוא פתרון חלופי בנוסף. נתקלה בהתנגדות התושבים בשל מיקום התחנה( 486/ש/מח

.י התחברות למערכת הביוב המתוכננת של ארסוף או לפתרון אחר"של ארסוף קדם ע

הגדיר סף לספיקה הכוללת בבורות הרקב  , שינוי לתכנית המתאר המקומית בחוף השרון, א/10/5/בתכנית חש2סעיף 2.

קיבולת שהוגדרה כבר נוצל ואי פתרון מתמשך לשפכים  מהווה 50%הסף של , בישוב ארסוף, בפועל. לתחום ישוב

. והקרקע בתחוםפוטנציאל לזיהום מי התהום 

ש הגיע לשיא קיבולת "המט. ש אושרה אך התכנית טרם הגיעה להפקדה"הרחבת המט-ש  "תכניות להרחבת המט3.

ללא פתרון קצה לא ניתן לממש תכניות  . הטיפול והרחבתו נחוצה לשם קידום תכניות פיתוח והרחבות בתחום המועצה

.פיתוח בישובים הנמצאים בתחום המועצה

תכניות אלו  . בתחום הישוב( ד"יח100הוספת )קיימות תכניות להקמת כפר נופש ושכונה חדשה –תכניות פיתוח יקום 4.

.לא קיבלו היתר מאחר ואין פתרון קצה לתוספת השפכים הצפויה

ש במסגרת תכנית  "נדרש לבחון את הקיבולת המתוכננת של המט–ש מול תכניות הפיתוח של המועצה "קיבולת המט5.

.ההרחבה בכדי לבחון האם תכניות הפיתוח יכולות להתממש והאם ישנו פתרון לשפכי האזור

414

תשתיות ביוב. בIתשתיות מים וביוב . 14
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קניין ובעלויות קרקע. 15
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Iקניין ובלויות קרקע . 15

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/ לא חושב 

2,825.15.89%אחר

47,963.9100.00%כ"סה

בעלויות קרקע

שלטון מקומי

פרטי

מעורב

מדי ה

לא ידוע/ לא חושב 

אחר
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שטחי משבצות ישוביםIקניין ובלויות קרקע . 15
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שיתוף הציבור. 16
הליך שיתוף הציבור בתכנון-א
תוצרים ממפגש פומבי ראשון-ב
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:הליך שיתוף הציבור בתכנית המתאר הכוללנית צפוי להתבצע בארבעה ערוצים עיקריים

הליך שיתוף הציבור. אIשיתוף הציבור . 16

מסלול שיתוף ישיר מול הציבור במפגשים פומביים אליהם יוזמן :קיום מפגשים פומביים פתוחים עם כלל הציבור. 1

: על פי הפירוט להלן, מפגשים גדולים2מוצעים . ציבור התושבים כולו

. 07.02.2019-התקיים ב-מפגש פתיחה•

:  מטרת המפגש. יתקיים אחרי הצגת התכנית המתגבשת בוועדת ההיגוי–המתגבשת מפגש להצגת התכנית•

.הסבר על ההליך הסטטוטורי הצפוי וקבלת משוב מהציבור, הצגת טיוטת התכנית המתגבשת לציבור

תיירנים וכן פורומים של בעלי עניין  , כינוס פורומים של בעלי עניין כמו חקלאים-קיום מפגש עם קבוצות עניין. 2

.בסוגיות 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

.כמו כן נציגי הישובים יזומנו להשתתף בדיוני ועדת ההיגוי הרלוונטיים לעניינם. שונות

:  פרסום מידע באתר האינטרנט של המועצה האזורית. 4

מפורסמים באופן קבוע  ( 'וכופרוטוקולים )כלל תוצרי תכנית המתאר ותוצרים נוספים הקשורים בתהליך הכנת התכנית 

.באתר האינטרנט של המועצה האזוריתיעודיתבלשונית 
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סגן , לית המועצה"מנכ, ראש המועצה, תושבים100-בהשתתפות של כ7.2.2019-ב, המפגש נערך בקתדרה בבית ספר המקיף בשפיים
בעלי תפקידים , היועץ לשיתוף הציבור, מרכזת צוות התכנון, ראש צוות התכנון, נציגי מנהל התכנון, מהנדס המועצה, ראש המועצה
.  ביישובים ועוד

:  כפולההיתהמטרת המפגש 

.ידוע והסבר לגבי תכנית המתאר הכוללנית ותהליך הכנתה•

.  דיון פומבי פתוח על סוגיות תכנוניות במרחב המועצה•

07.02.2019-מפגש פומבי ראשוןIשיתוף הציבור . 16

: הוצג במפגש

הוצגו עקרונות התכנון  –הוסבר מהי תכנית מתאר כוללנית
.  הגופים המקדמים את התכנית והרכב מסמכי התכנית, הכוללני

הוסבר כי התכנית מגדירה  –מטרת הכנת תכנית כוללנית 
מדיניות תכנון ארוכת טווח שמתרגמת את חזון המועצה לשפה של  

.  ייעודי קרקע ועוצמות שימור מול פיתוח

הוצגו חברי צוות התכנון והתחומים בהם  –תהליך העבודה 
החל מסקר מצב  , יעסקו בתכנית וכן הוצגו שלבי התכנון העיקריים

עד , דרך דיון בסוגיות מהותיות ברמת המועצה והישובים, קיים
.  לכדי גיבוש מסמכי התכנית

תהליך התכנון מלווה על ידי ועדת -ליווי מקצועי של התכנית 
עבודה והיגוי בין משרדית בוועדת ההיגוי משתתפים אותם גורמים 

כך התכנית מתואמת בשלב  . שמרכיבים את חברי הועדה המחוזית
מאוד מוקדם מול כל הגורמים הרלוונטיים והמסמכים מוגשים 

.  צומצמולאחר שדנו בכל הסוגיות העקרוניות והקונפליקטים
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:הנושאים המרכזיים שהעלו התושבים בדיון

421

חיזוק הצביון החקלאי הכפרי  .1

.חיזוק ועידוד החקלאות והחקלאים•

. חיזוק המשק המשפחתי•

השטחים הפתוחים כסוגיה מהותית בתכנית. 5

.זכות הקיום של המועצה בגלל הטבע והחקלאות•

.פנאי ונופש, שמירת ערכי הטבע וטיילות, איזון בין חקלאות•

.  כמוקד לטבע וליזמות חקלאית, שיקום נחל•

.כגון חניון משאיות: סינון שימושים לא רצויים•

07.02.19-מפגש פומבי ראשוןIשיתוף הציבור . 16

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•

יש לבחון את המשמעויות של הצעות תכנוניות גם •
בהיבט הקנייני ולפעול להגיע להסכמות בנושאים אלו  

.י"רממול 

:נושאים נוספים. 8

טיפול בתשתיות היישוביות•

קדםארסוףהסדרה מוניציפאלית של •

תעסוקה ופרנסה. 7

הגדלת אפשרויות התעסוקה בתוך היישובים•

במגורים ובשטחי  )שילוב ועירוב שימושים בתוך היישובים •
(ציבור

בחינת האפשרויות לשימושים מניבים בשטחים הפתוחים•

תוך מתן , הגדלת תיירות הפנים בישובים ובשטחים פתוחים•
.מענה לביקושים של תושבי הערים הסמוכות

קיצור תהליכי תכנון ברמת היישוב והפרט.6

.י"רמיש להגיע להסכמות עם •

יש לבחון ולתת מענה בתכנון לצרכים הכרחיים של המגזר •
הכפרי  
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:להלן פירוט המפגשים שהתקיימו והסוגיות העיקריות שעלו בדיון

422

מפגשים בישוביםIשיתוף הציבור . 16

תאריך  הישוב
המפגש

סוגיות מרכזיות

תיאום ממשק נחל פולג ושטחים חקלאיים05.11.18.1אודים

סוגיית ממשק מטיילים בפולג2.

.י"רממול -תוך התייחסות להיבטים הכלכליים וקנייניים, ח"פלבחינת סוגיית שימושי 3.

.נציגי הישוב מבקשים לפתח שימושים מניבים4.

קיים איום מתמיד על השטחים  , 35א "בשל מיקומו בסמיכות לישובים עירוניים ולמרקם עירוני בתמ05.11.18.1כפר נטר

.  החקלאיים של הישוב

בחינת הממשק של הישוב עם העיר נתניה לאור כוונות הפיתוח העירוניות באזור שהוא כיום אתר טבע  2.

.עירוני

בחינת חפיפה אפשרית בין המסילות לשטחים חקלאיים -תכנון הרחבת המסילה בין נתניה לשפיים3.

.מטרד רעש העתידי, של כפר נטר

עם המשך גדילת , בעיה זו צפויה להחמיר עוד. בעיה של תנועה עוברת בתוך הישוב בהיקף גדול4.

.הישובים העירוניים הגובלים

נדרשת יצירת חיבורים פיזיים משמעותיים בין  : מרחק גדול פיזית ונתק בין המושב הוותיק להרחבה5.

. ההרחבה לישוב

בחינת  , בחינת המרחקים הקיימים של קו המתח מבתי המגורים: קו מתח גבוה קיים בהרחבה6.

(.'וכוסביבתית , כלכלית)אפשרויות לשינוי תוואי הקו והמשמעויות שלהן 

.לצרכים קיימים של הישובאפשריייםח"פלבחינת סוגיית התאמת שימושי 7.

חקלאית וחיזוק ההיכרות עם המורשת -חיבור של התושבים לפעילות כפרית, חיזוק המרקם הכפרי8.

.  וההיסטוריה
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בית  
יהושע

65ל"תתבמסגרת )מטרדים של תנועה עוברת ובעיות חנייה בישוב -בחינת הממשק עם תחנת הרכבת05.11.2018.1

דבר זה עשוי לשחרר את עומס התנועתי והחניה  , כל המתקנים של רכבת עתידים לעבור לצד מערב

(.מהישוב

.מתחם פרטי בלב הישוב: מתחם כרמי ערבה2.

(  טרם הופקדה)בחינה תכנונית של הממשק עם תכנית המתאר של אבן יהודה 3.

מפעלי בטון: אופי הפעילות והפיתוח של אזור תעשייה בית יהושע4.

בחינת ממשק בין החקלאות לשמירת  , באזור פשט הצפה של נחל פולג–שטחים חקלאיים מוצפים 5.

.ערכי טבע 

ב כמות / 1/ 35א "בתיקון תמ. נספרים במניין התושבים של הקיבוץ" אחוזת פולג"תושבי 35א "לפי תמ05.11.2018.1תל יצחק

יש צורך בבחינת  . הישוב כעת חלופות להרחבתובעקבות שינוי זה  בוחן . 680הוגדלה ל 2בלוח ד"יח

.מיקום ואופי הבינוי

. בחינת אופן הסימון הסטטוטורי של אזורי מגורים בקיבוץ2.

טיילות ופיתוח תיירות הנשענת על , שטחים חקלאיים מוצפים: סוגיות הקשורות למרחב נחל פולג3.

הישוב מעוניין בפיתוח תשתית תיירותית בתחום הישוב שתיתן מענה לטיילות בנחל  . הפולג בישוב

.שהולכת וגדולה, הפולג

יש , נציגי הישוב מתנגדים לביצוע התוואי–( 100שינוי 3א "בוטל בתמ)מ"בתמהמאושר 551כביש 4.

.לבחון תחבורתית את הנושא
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יש מגמה לבחון תכנון מגורים בצפיפות . נמצאים בתהליך של הכנת תכנית אב יישובית לצורך הרחבה12.11.2018.1יקום

.גבוהה יותר מהקיים

בתחום  מ"התמבחינת אופן הקצאת שטחי הפיתוח לפי -( המאושרת38/ 21/ 3מ"תמ)מ השרון "אנ2.

.מ"התמהמשבצת של יקום החופפת לתכנית 

.קיים עומס תנועה משמעותי בהתחברות לכביש החוף3.

עתידים לקדם תכנית לגן לאומי הסמוך וכן להסדיר את ג"רט: בחינת ממשק עם גן לאומי ושמורות נוף14.11.2018.1געש

.  הירידה לחוף הרחצה המוכרז

.אופי המגורים בקיבוץ2.

.  הקיבוץ מעוניין בפיתוח אכסון תיירותי3.

בנוסף מציעה התכנית  . ד"יח50קטנות ועוד ד"יחהקיבוץ מקדם כיום תכנית מפורטת המוסיפה 12.11.2018.1שפיים

.  תוספת שטחי תעסוקה על המאושר

הנושא נמצא בבחינה  . מתחם משרדי המועצה הנמצא כיום בקיבוץ וצפוי לעבור בעתיד למקום אחר2.

.   י המועצה"ע

.הישוב מעוניין בפיתוח ענפי התיירות3.

.לארסוףיש צורך לבחון יישם פתרון של כניסה נפרדת  4.
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.  דבר המונע את מיצוי שטחי הבנייה בישוב, חסר פתרון לתשתית ביוב16.01.2019.1ארסוף

יש לבחון פיתוח דרך כניסה נוספת לישוב שלא דרך קיבוץ שפיים2.

(.צ"לשביש שטח מאושר )אין בישוב מבני ציבור מפותחים 3.

שמטרתו לבצע הסדרה תכנונית ברמה מפורטת ' א9תיקון 13א "הישוב לא נכלל במסגרת תמ4.

המועצה מבקשת למצוא פתרון לשיקום .  שהוגדרו בדרגת דחיפות גבוהה, להגנות קטעי המצוק

.  ארסוףהמצוק בתחום הישוב 

.דורש התייחסות–באזור מצוק הכורכר פ"לשצחלק משטח משמעותי של הישוב הינו  בייעוד 5.

ארסוף
קדם

.יש צורך בבחינת חלופות שונות למעמד הישוב ואת האפשרות לאסדרת המקום14.11.2018.1

.הבתים לא מחוברים לתשתיות2.

.לגן הלאומיג"רטתכנית מפורטת בהכנה על ידי -שמירה על אופי השטחים הפתוחים בסביבת הישוב3.

השרוןמ"לאנאיום לשטחים חקלאיים של הישוב מפיתוח בהתאם 12.11.2018.1רשפון

.  בחינת פתרון למגורי פועלים חקלאיים2.

אשר חלקם לא ,  נציגי הישוב מבקשים לבחון הוספת שימושים נוספים לשטחי ציבור מאושרים3.

. מומשו

.נציגי הישוב מבקשים לשמור על האופי החקלאי של הישוב4.
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14.11.2018בצרה
16.01.2019

.ופעילות תומכת חקלאות שיאפשרו את המשך קיומהח"פלבחינת הגדרת מסגרת חדשה לשימושי 1.

.בשיתוף עם מושבים אחרים, מבקשים כאגודה לפתח שימושים מניבים2.

כולל שילוב פעילות עסקית ותיירות, ציבוריםמבקשים לבחון עירוב שימושים בשטחים 3.

.נציגי הישוב הביעו רצון לשמירה על שטחים חקלאיים ועל הצביון כפרי4.

נציגי הישוב הביעו חשש כי . שלישית בנחלה במושבים של המועצהד"ליחהמועצה מקדמת תכנית 5.

.ר למגרש תפגע דורשת בחינה לגבי שימור באופי הכפרי של המושב בצרה"מ300הקצאה של 

.סוגיית שיקום אקולוגי של ציר הנחל בישוב ובחינת אפשרויות שימושים מניבים ותיירותיים לאורכו6.

בני
ציון

,  ופעילות תומכת חקלאות שיאפשרו את המשך קיומהח"פלבחינת הגדרת מסגרת חדשה לשימושי 14.11.2018.1

.י"רמכולל תיאום היבטים כלכליים מול 

לא ניתן לממש את מלוא התוספת  האפשרית מכוח  -תכנית לתוספת בית שלישי בנחלה של המועצה2.

.   1/ 35א "בתמ2המותרת בלוח ד"יחמאחר והיא לא תואמת לקיבולת , התכנית

נציגי הישוב ביקשו לבחון אפשרות להוספת שימושים  מניבים בשטחי ציבור לא מפותחים וגם באלו 3.

(.עירוב שימושים)הקיימים 

תחנת  , מסחר, תעסוקה)נציגי הישוב ביקשו לבחון אפשרות לפיתוח אזור יעודי  לשימושים מניבים 4.

(.תדלוק

.בחינת פתרון למגורי פועלים חקלאיים5.
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י המועצה  "בחינת התכנון בתכנית המתאר יהיה בהתייחס ל תכנית מפורטת לישוב  המקודמת ע14.11.2018.1חרוצים

.  האזורית

מכולת בית  , מסחר זעיר-הישוב מעוניין בבחינת אפשרות הוספת שימושים מניבים במרכז הישוב2.

.קפה

המועצה יוזמת תכנית להגדלת מגרש הכדורגל הקיים כדי שישמש מגרש כדורגל אזורי ולהסדרת 3.

.  יש להתייחס לתכנית זו בתכנון הכוללני. דרכי הגישה אליו

הדרך ( בגלל חריגות בנייה במקום)בסמוך למגרש הכדורגל יש דרך מקומית מאושרת שטרם בוצע 4.

. חשובה לפיתוח הישוב

הקיבוץ מעוניין לשמור על זהותו כקיבוץ אבל גם להיות חלק מההתפתחות האזורית ולנצל את 16.01.2019.1גליל ים

.היתרונות של הסביבה

יש להתייחס אליה  . הקיבוץ קידם הכנה תכנית אב אשר נעשתה תוך התייעצות עם המחוז2.

. במסגרת תכנון הישוב

בעת תכנון הישוב יש להתייחס לתכניות שאושרו לאחרונה במרחב הסמוך ומשפיעות על הקיבוץ  3.

.1068ל"תמ-כגון


