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 בסמוך לישוב מי עמי: שמורת טבע גבעת התורמוסים 

 יועץ סביבתי: מיקי ליפשיץ 



 :  מטרות התכנית 





מערכת  

 הכבישים

 :אילוצים ומגבלות 

תשתיות תחבורה  את תחום המועצה חוצות 

תוואי מסילת  + דרכים אזוריות וארציות : יבשתית 

על כל המשתמע מבחינת  , (65לאורך כביש )רכבת 

,  השלכות סביבתיות ונופיות על ישובים סמוכים

בתי  , חציית וקיטוע רצף שטחים פתוחים ערכיים

 .גידול ושטחים חקלאיים פעילים

 צפוני ודרומי -מחלקת שטח המועצה לשני חלקים :  65רצועת כביש 

 מזרחי ומערבי -מחלקת שטח המועצה לשני חלקים :  6רצועת כביש 

 6כביש 

 6כביש 

 9כביש 

 חריש



 : תרשים סביבה 

ז "תחום שיפוט מוא

 מנשה  

 ('ד 150,000 -כ)

פרדס חנה  

 כרכור

 חריש

באקה אל 

 רביה'ע

חדרה  

 מזרח

 כפר קרע

בקעת 

 הנדיב

אום אל  

 פאחם

 ערערה

 גבעת עדה

 ברטעה



תכנית  :  35א "תמ

מתאר ארצית משולבת 

 לפיתוח ולשימור, לבניה

 :תשריט המרקמים 

מרקם  

 עירוני

מרקם  

שמור  

 משולב

מכלול 

 נופי

  המרקמים העירוניים

הסובבים לתחום שיפוט  

מהווים איום על  , המועצה

אופיה הכפרי חקלאי של  

ועל המשך הגנת , המועצה

ושמירת השטחים  

הפתוחים והשטחים  

 .החקלאיים

מטרתו לאחד  :  מרקם שמור משולב

,  נוף, חקלאות, ברצף ערכי טבע

תוך יצירת  , התיישבות ומורשת

שדרה ירוקה מצפון לדרום הארץ  

וחייצים פתוחים לאורך ערוצי  

 .הנחלים הראשיים במרכז

בשטח זה יבחן  :  מכלול נופי

הפיתוח המוצע בהתחשב בצורך  

כולל חובת  , בפיתוח זהיר ומבוקר

 .הגשת נספח נופי סביבתי

מרקם  

 עירוני

מרקם  

 עירוני

מרקם  

 עירוני

פרדס חנה  

 כרכור

 חריש

באקה אל 

 חדרה מזרח רביה'ע

 כפר קרע

 ערערה

אום אל  

 פאחם

מכלול 

 נופי

מכלול 

 נופי



 ממתגת עצמה כמועצה חקלאית ירוקה" המועצה האזורית מנשה"

הנם שטחי   50%: כ , מתוך סך השטחים בתחום שיפוט המועצה

(  'יערות וכו, שמורות טבע)ואילו שטחים פתוחים אחרים , חקלאות

 .   14%: או מופרים מהווים כ /שטחים בנויים ו.  34%: מהווים כ 



 שלבי עבודה: רשת שיתוף קהילה וציבור .  ה

 בעלי עניין
 'שלב ג 'שלב ב 'שלב א

  ראש המועצה

והנהלת  

 המועצה

וועדה / הנדסה 

יחידה  / מקומית 

 סביבתית

 אגפי המועצה

וועדה 

 חקלאית

 ועדת סביבה

חקלאים  

 פעילים

שוחרי סביבה  

 וטיולים

קהילת ישובי  

 המועצה

לימוד וניתוח  

 מצב קיים

 

גיבוש  

חלופות  

 תכנון

גיבוש תכנית אב 

תשריט  : סופית 

 והנחיות

 :  תוצרי שיתוף

,  זיהוי רצונות

 אינטרסים וקונפליקטים

:  תוצרי שיתוף

איזונים  

 והסכמות

:  תוצרי שיתוף

הסכמה  / אישור 

 על התכנית



 .הצגה יעדי התכנית ואישור במליאת המועצה לפני תחילת התכנון.  1

 

 ,מנהלי אגפים במועצה: הצגה ומשוב בעלי עניין מרכזיים בקהילה .   2

 .התכנון של' בתחילת שלב א נציגי יישובים ובעלי עניין      

 

 :קבוצות מיקוד  3מפגשים עם .   3

 .קבוצת חינוך וקהילה. א      

 .קבוצת תיירות. ב      

 .טיילות ואופניים, ספורט: קבוצת פעילות פנאי . ג      

 
 .למיפוי צרכים וקונפליקטים, ביצוע שלושה מפגשים עם נציגי הישובים.  4

 מתווה ועיקרי התוכנית הוצגו לשלושה פורומים  

 : לצורך דיון וקבלת משוב



 נושאים מרכזיים בשיח עם נציגי החקלאים

"  כפרי פתוח פתוח/חקלאי"הגדלת שטחים של ייעוד קרקע 1.

הכול כדי  ."חקלאי מוטה שימור"והקטנת שטחים של ייעוד קרקע 

 .לא להגביל הרחבות עתידיות של הישוב והקמת מבנים חקלאיים

 

 .6מ "שאינם מופיעות בתמ, עות מאושרות של ישובים"עדכון תב2.

 

יהיו מותנים בהסכמת  , תשתיות פנאי וטיול בשטחים חקלאיים3.

אמצעים להגנת שטחים כנגד . האגודות החקלאיות הרלוונטיות

 .גניבות ונזקים לא יושתו על החקלאים

 



 :שפת התכנון המוצעת 

 .למרחביםחולק :  (שטח שיפוט המועצה) כלל תחום התכנון
 

 .בהתאם למאפייני השטח בתחומו, קיבל שם מזהה:  כל מרחב

 : יתרון/ הרעיון 

יכולת לעבודה ולשפה משותפת עם  

גורמי תכנון ומקבלי  , ים/נציגי ישוב

בהתייחס לשטח  , החלטות במועצה

 .ספציפי

 
 :   בתוך כל מרחב

 :נושאי התייחסות / תחומי  3הוגדרו 
 

 .שטחי טבע   •

 .שטחי חקלאות   •

 .שטחי בינוי ופיתוח   •
 

היווה  , ל"כל אחד משלושת הנושאים הנ

בסיס לקביעת ייעודי הקרקע של  

כולל תכליות  , התכנית המוצעת

 .ושימושים האפשריים



ביטוי גרפי לחלוקת  

סוגי   3 -שטח המועצה ל

 :שטחים 

 .שטחי טבע •

 .שטחי חקלאות •

 .שטחים לבינוי ופיתוח •



 ייעודי הקרקע המוצעים בשטח התכנון

 ( :הוראות. תשריט) ייעודי קרקע 5התכנית מציעה 
 

 : שטחי טבע
 

 טבע מוטה שימור .  1

 טבע פתוח.  2
 

 : שטחי חקלאות
 

 חקלאי מוטה שימור.  3

 כפרי  פתוח/ חקלאי .  4
 

 : שטחי בינוי ופיתוח
 

 מופר/ שטח בנוי .  5

 :   הוראות התכנית

 כולל, האפשריות השימושים והתכליותל את "ייעודי הקרקע הנ 5: מפרטות בכל אחד מ 

 .הנחיות והמלצות לתכנון ופיתוח
 



 : תשריט התכנית 

 מצב מוצע



 הוראות

 התכנית



 :הגדרות 



 :הגדרות 



 אזורי חקלאות אזורי חקלאות





 אזורי טבע











 (דוגמה)מכלול עין ארובות 

 טבע וחקלאות, היסטוריה ומורשת, שילוב ערכי תרבות

 : הגדרת מכלול 

מרחב התייחסות מיוחד  

,  בתחום השטחים הפתוחים

המאפשר בתחומו שילוב בין  

הגנה ושימור לבין בניה  

בזיקות ויחסי גומלין  , ופיתוח

   .מיטביים בין מרכיביו

 

 " : מכלול"לכל 
יינתנו המלצות והנחיות  

או  /ו, לשימור"( ארגז כלים)"

לתכנון ופיתוח של המרכיבים  

בכפוף  , המומלצים שבתחומו

לתכנון מפורט הכולל בין  

היתר התייחסות וקישור  

 .למרחב הסובב למכלול

 שטח בנוי: ב "אנדרטה מג

 טבע מוטה שימור: עין ארובות 

 חקלאי מוטה שימור: תל אסור 















 תודה רבה



 רזרבה



 (ג"רט)י רשות הטבע והגנים "עפ: מפת מסדרונות אקולוגיים 

מוסדות וגורמי התכנון בישראל  
מכירים בצורך לשמור על רצף  

ובחשיבותו של  ,  שטחים פתוחים
הרצף  לשמירת הטבע והמגוון  

 .הביולוגי

במפה הארצית של מסדרונות  
אקולוגיים הוצעו במרחב המועצה  

 :מנשה שני מסדרונות עיקריים 

חוצה המסדרון  , ממזרח:  בשומרון •
 .את מרחב מי עמי

 

חוצה המסדרון את בקעת  :  בשרון •
נחלי מנשה ומתחבר לבקעת הנדיב  

 .דרך ציר מענית וברקאי
 

בתחום  , מסדרון זה עובר רובו ככולו
חקלאיים והוא מציב אתגר   שטחים

שעיקרו יצירת ממשק בין פיתוח  
לבין יכולתה לתמוך , החקלאות

בערכי הטבע המצומצמים  
 .שבתחומה

 
,  תכנית האב לשטחים הפתוחים

תתווה מסדרונות אקולוגיים אשר  

,  יתמכו במערך המסדרונות הארצי

תוך פירוט נוסף ובאיזון עם  

 .שימושי קרקע קיימים



 מבנים חקלאיים

כוללות הנחיות  " הוראות תכנית האב"

וכלים תכנוניים להסדרת ופיתוח מבנים 

חקלאיים בתחום השטחים הפתוחים  

תוך התייחסות לערכיות השטחים  , לסוגיהם

ולמידת המיקום והמרחק של המבנים  

החקלאיים השונים מגבולות ישובים ואזורי  

כל זאת  (. שאיפה לצמידות דופן)פיתוח 

 .ללא פגיעה בעבודת ופרנסת החקלאים
 

הוראות התכנית מתבססות בין היתר על  

הנחיות וקריטריונים של , מסמכי מדיניות

 .משרד החקלאות בנושא זה

בסמוך לציר  : מבנים חקלאיים 

 נחל חביבה ונחל חדרה


