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 כוללנית במועצה האזורית לב השרון תכנית מתאר
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 :הכוללנית לב השרון ומינהל התכנון תכנית המתארמשתתפים מטעם צוות 

  אליקים צדיק – התכנוןראש צוות 

 תפעול-וקנין  בנד 

 יועצת פרוגרמה –אדיב  חגית 

   יועץ תנועה -אלי אסף 

  יועץ נוף –עודד גל 

  יועצת שימור –ענת בן מנחם 

  אורית גולן, גלי , יעל רוזנר: דואן חנן, הקבוצות מצוות קומיוניטי סביבה וחברהמנחות

  איריס ונטורהגרוס ו

  האגף לתכנון מקומי, מינהל תכנון –מיכל מריל 

  האגף לתכנון מקומי, מינהל התכנון –אבנר שדה 
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 רקע ותקציר: 

שיתוף תהליך . מועצהמתכננים תכנית מתאר כוללנית ל אזורית לב השרוןה מועצההתכנון ונהל ימ

בקרית מפגש שיתוף הציבור התקיים . התכנון ומלווה את כל שלביו הליךהציבור הינו אינהרנטי ל

איש, כולם תושבי  80-במפגש נכחו כ. 18:00-21:00בין השעות  23/10/19בתאריך חינוך דרור, 

 להלן לוח הזמנים המפורט: .במגוון גילים רחב וממגוון קהילות ,המועצה האזוריתיישובי 

 

 

 :חדרים נפרדיםהנושאים אשר נדונו ב

 מנחה : אורית גולן –תנועה ותחבורה  .1

 מנחה: גלי גרוס –חקלאות וסביבה  .2

 מנחה: יעל רוזנר –מבני ציבור  .3

 מנחה: דואן חנין –זהות וקהילה  .4

 מנחה: איריס ונטורה –תיירות ופל"ח  .5

 

 

 

 תוכן  לו"ז

 כיבוד, רישום, התכנסות במליאה 18:00-18:15

 , ראש המועצהדברי פתיחה: עמיר ריטוב 18:15-18:25

מהותה של  ,רקע :תכנית מתאר כוללנית לב השרון, אדר' צדיק אליקים, ראש צוות התכנון 18:25-18:45

 התכנית הכוללנית ומטרותיה

 תיאור נושאי הליבה ומבנה העבודה בשולחנות העגולים - איריס ונטורה 18:45-19:00

 סביב נושאי הליבה ולדיונים נפרדים לעבודה עבודה פיזור לחללי 19:00-19:45

 ושתייה הפסקת כריכים 19:45-20:00

 ודיון הצגת תוצרי הקבוצות -מליאה  20:00-20:45

 עמיר ריטוב -דברי סיכום  20:45-21:00

 פיזור
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 גיה: ומתודול

הרשמה לערב כבר בשלב ה. התכנון ומינהל , המועצהנושאי הליבה נבחרו במשותף עם צוות התכנון

בשלב  הקרוב לליבם אליו יצטרפוהליבה נתבקשו המשתתפים לבחור את נושא  שיתוף הציבור,

 שני שלבים:דיון בכללה  חדרים הנפרדים. הפעילות בהדיונים על פי נושאים

  לשמר רוציםו אוהביםמה אנו 

  מה היינו רוצים לשנות ולשפר –אתגרים לעתיד 

 דיווח במליאה.לנבחר נציג מכל קבוצה להקראה ודיונים בסיום ה

 ים הנ"לתמות מרכזיות שעלו בכל קבוצה על פי הנושא להלן

 אורית גולן–. מנחה תנועה ותחבורה – 1מס'  חדר

, תחבורה ציבורית, תעסוקהאזורי , תנועה מחוץ למועצה, תנועה במועצהנושאים מרכזיים: 

 ..שבילי אופנייםו דרכים פנימיות, כבישים ראשיים, הסעת המונים

 להלן סיכום הדיון:

  .מהתמודדות  יםיום מורכב-היוםחיי נושא התחבורה והתנועה במועצה הוא האקוטי ביותר

 . עם מערכת התנועהבלתי פוסקת 

  אין חלופה  מחוץ ליישובים. להם נזקקים התושבים נמצאיםכל השירותים נכון להיום

 מכוניות כמספר הנהגים. שאר בני הבית תלויים בהם.יש כל בית ול לרכב פרטימספקת 

  התלויים בהורים ילדים ומבוגרים שאינם נוהגיםנקודה בעייתית היא התלות הגדולה של ,

 כל הזמן.אשר נאלצים להסיע 

  נסבל על הכבישיםעומס בלתי קיים ו מספקים תחבורה ציבוריתשירותי אין. 

  סיעה ארוכה מדי מהחלק הצפוניהנ - איחורים מורכבת ביותר לאורהסעות תלמידים סוגיית 

 צ עם חברים."ילדים אין אופציות למפגשי אחהול

 רבהלכך מצטרפת נהיגה במהירות  ,במצב רעוע הדרכיםתשתיות  עצמםישובים יבתוך ה 

הבאמפרים לא עוזרים לשמירה על מהירות סבירה בנסיעות הפנים  .גדולה סכנה המהווה

 יישוביות. 

 מקדם בניה ואישורי בניה אבל לא תשתיות. רמ"י 

  שבילי כורכר לאופניים, דרכי שטח ככבישים מקצרים,   -" תשתיות שאומצו"יש נכון להיום

גדולים ולפגיעה  כל אלה גורמים לעומסים –שובים על מנת להגיע לכבישים ראשיים יכניסה לי

 באיכות החיים הכפרית.

 הנוצרות כתוצאה  שובים ובעיות התנועהיבעיית חיבור בין היקיימת ניצני עוז בשער אפרים וב

 מסכנים חיים.מתנועה עוברת בתוך הישובים כגון שאטלים מקלנסווה ה

  מרחקים קטנים אבל התנועה כבדה. ה -היא חשובה מאוד  בין יישוביםסוגיית היעדר חיבור 

 קטן ואינטימי. –שובים החקלאיים ילשמר את הצביון של הי צוין בפה מלא כי יש 
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  חלופות לרכבים  במציאת צורך ישים ראשיים אינטנסיביים, כבישב רצון איןצוין כי

 הפרטיים.

 מענה לצרכים ומעמיס  לא נותן התחבורה הציבורית ברחבי המועצה  מבנה הנוכחי שלה

תדירות גבוהה ולא ברכבים קטנים הסעות ביש צורך ב באוטובוסים גדולים ומגושמים.

 אוטובוסים בתדירות נמוכה.ב

  חייבים להגיע ברכב ויש מחסור במקומות חניה.התושבים  –בעיית החניה ברכבת סוגיית 

  סעיםיחיבור למערכת ההו בין היישוביםהעוברים שאטלים הפתרון האופטימלי הוא הסדרת 

שרת תשאטלים  ת מערך רחב שלהסדר ., אשר מהווה סוגיה קריטיתשל היישובים העירונית

על או לתחנות היסעים  4ילדים, נוער, קשישים ואנשים שצריכים להגיע לרכבת או לכביש 

 או לכל יעד אחר. מנת להמשיך למקום העבודה

 שייתן מענה כולל ומשמעותי. תוכנית עומק שתהווה  מערכתייכולה לפתח פתרון  המועצה

חברה מקומית ממותגת  ,מוניות חכמות ,סעים חכםימערך ה ה ברמה ארצית אשר תכלולדוגמ

 גם תהווה פיתוח של כלכלה מקומית.אשר  לב השרון

 בית יהושוע. -. יעף1רכבת קלה בשני צירי רוחב : או  יכול להועיל. אשרנוסף הוא נת"צ  פתרון

  .שער אפרים –נחל עוז . 2

  לייצר להם ו צורן -קדימה\תל מונד\ים בפרדסייהלחבור לקווים שפעיל - צורך בקווי לילהיש

 המשך.

  אין ביצוע. מקימים שכונות ביישובים , אך תכנון: ידוע כי קיים כבישים ראשייםבנושא

קמות . מה שמביא לעומס תחבורתי נוראי ,הסמוכים ולא מפתחים במקביל תשתיות תחבורה

ללא שיפור של התשתיות לפי כלי רכב מצטרפים וא ד'בכפר יונה, תל מונד וכ חדשות שכונות

 הקיימות.

 לא ליצור חדשות.ו יש לעבות דרכים קיימות 

  ( 553 התוויית דרך את למנועלמשל ) עוברת בתחום המועצה מנע מתנועה ארציתילהיש

 ת של כבישי רוחב.למצוא חלופות אחרוו

 לאורך הכביש הפנימי וכך חוסמים את הדרכים הצרות. אאל ,אנשים לא חונים בחניות שלהם 

  צר ורעוע עם תנועה רבה.ביש כ .5531ש כבי – מוטרדים מכביש ההדרהתושבים 

  יש למצוא  –סעו בתוך היישובים ילא יתכן שמשאיות כבדות י –מרכזים לוגיסטיים וחקלאות

 פתרונות אחרים.

  סכנה. , מה שמעוררלא מתומררוכביש ביטחון שהפך לדרך לדוגמה  –חוסר בתמרור 

   לגיל השלישי שנוסעים בקלנועיות לחצות כבישים ראשיים ולעבור בין  יכול לאפשרמינהור

 יישובים.

  אופציה של תחבורה אלטרנטיבית שלא מפותחת מספיק.זוהי  –שבילי אופניים סוגיית 

  מהמורות בקיץ קיימים בהם כורכר. \הם שבילי עפר –שבילי אופניים שקיימים  –שבילי הלב

 מתאיםו המרחקים בין היישובים קטנים והשטח מישורי לא מוצלים. והם ובוץ בחורף

ום הם אינם מאפשרים שימוש כיהפיזי של השבילים ם מצבנוכח  , אךאופנייםלהתניידות ב

 ער. גם לא לבני נו ,יומיומי נוח
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 פיתוח של מערך שבילים נוח ונכון. לא  לצד מקלחות בקצות השבילים רעיון נוסף הוא התקנת

יאפשר חופש תנועה  כל זה בהכרח צמוד לכביש. לנצל דרכי קיצור קיימות. לקדם מודעות.

 לבני נוער ולמבוגרים שיעדיפו אופניים מפקקים ומחסור בחניה )למשל בהגעה לרכבת(.

  ווחשיבות חיבוראופניים   שביל אשר לאורכו מפותח בימים אלונחל תאנים  מרחבצוין 

 לתוכנית הכוללת.

  להקפיד על הצביון )בתנובות יש מסעדה יש  , אךאזורים כאלהב יש צורך –אזורי תעסוקה

 ,נוספיםמקומות בילוי יש צורך אמיתי ב. היא מייצרת גודש תנועתי(ש "בסופ , אולםמוצלחת

צוין כי  .הישובים ןפוגעים בצביוהלא נעימים כבדים ועומסים  יצירתאך לא במחיר של 

 בעיר.לא הצביון הכפרי הוא הסיבה למגורים במקום ו

 :והתחבורה תנועהלסיכום נושא ה

  פתח ל, לפיתוח תנועה ותחבורה חכמה ומצפים מהמועצה לחשוב קדימהמשתתפי הקבוצה

של מערכת התנועה והתחבורה ושינוי כל זאת לצד ייעול משמעותי את התשתיות בהתאמה. 

 המצב הקיים לאלתר.

  ,עלו רעיונות לפתרונות כגון: נת"צ, מינהור, רכבת קלה, פיתוח שבילי אופניים, שאטלים

 תימרור ועוד. להגברת תחבורה ציבורית, שיקום דרכים ותשתיות כול

  משרדי יש צורך משמעותי ביצירת חיבור תחבורתי בין היישובים, בינם לבין עצמם ובינם לבין

 המועצה.

 גלי גרוס–. מנחה חקלאות וסביבה – 2מס'  חדר

 והדברה ריסוס, אקולוגיים מעברים, רשת ובתי חממות, וחקלאות אקולוגיה: מרכזיים נושאים

ערכיות , שווקים בחקלאות, שימוש בקולחיןמים, , חקלאות וכלכלה, מיזמים אקולוגיים

 החקלאות

 להלן סיכום הדיון:

  מלחצי הפיתוח מהערים צוין והוסכם על ידי המשתתפים כי המועצה האזורית מאוימת

 פיתוח כגון שטחים מנורדיה.לצורכי ו נלקחשטחים רבים  הסמוכות.

 או, על שמורות טבע בגבולות, זאת על מנת ליצור גבול בין היישובים השכנים להכריז מוצע 

או גנים  22ייעור בתמ"א  ליצור ייעוד קרקע חדש הנקרא "שמורה חקלאית" בדומה לשטחי

 לאומיים וכו'. ניתן לקרוא לו גם "שטח לנוף מורשת חקלאי".

 .יש חשיבות גדולה בשימור החקלאות והאופי החקלאי של האזור 

  קולחין-מישימוש ביקרים ואין אפשרות ל ותלחקלאהמים  –סוגיית המים בעייתית מאוד 

חוסר במי קולחין(. לצד זאת מכסות המים בעייתיות וקיימת הגבלה וגם ) בחלק מהישובים

ביישובים אחדים יש מחסור במים לעומת אחרים בהם יש עודף. אין  חקלאות.בייצור 

 אפשרות להעביר מכסות מים מאחד לשני.

  נוצרת בעיתיות  -נושא נוסף הוא סוגיית היעדר חיץ בין הבתים החדשים לשטחים החקלאיים

 .בטיפול בשטח )לדוגמא: בעיה לרסס כי הריסוס נכנס לבתים(

  הגדולים. עם השווקיםהקטן יש קושי להתמודד לחקלאי 
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 פל"ח הוא ה מימושלסייע לחקלאים הוותיקים, אך  נעשה נסיוןפל"ח באמצעות תכנית ה

 בלתי אפשרי.כמעט ו

  אין אפשרות להתפרנס מחקלאות משקית הולכת ונעשית פחות ופחות רווחית.החקלאות. 

משקים מזניחים את השטחים או משכירים לחברות המעבדות את השטחים. מאידך מצוין כי 

 מהשטחים מעובדים. 95%

  לחקלאות בעולם.עבודה החקלאות מזדקנת וקיימת בריחת מוחות וכוח 

  הממשלה זנחה את החקלאותקיימת תחושה כי. 

 :לו מספר נושאיםבסוגיה הסביבתית ע

  ולהיבטים הסביבתיים הבריאותיים. מחוברת למזוןהחקלאות בלב השרון לא 

 רצף עירוני לא ייתן מענה - הצפותטפונות וילשמירה מסחף קרקע, ש חקלאות חשובהה 

 .לנושאים אלו

  גם לצורך ביטחון תזונתי. יערות מאכליש להקים 

 נושא שיש לטפל בו. – חלחול מים לקרקע קיימת בעיית 

  :ויצירת ריאות  מעברים אקולוגיים, נוף המורשת רצףשימור החקלאות מאפשר בין היתר

 ירוקות. כמו כן יש לשמר את הנוף החקלאי שייחודי לאזור השרון.

  בגלל תכניות עתידיות על  חקלאי לפיתוח יוזמותהועדה המחוזית חוסמת קיימת תחושה כי

 .יותר עצמאות לוועדה המקומיתיש לייצר  הקרקע.

 עבור פיתוח שינוי ייעודמנוע לבמטרה לשמרם ו סביבתית צריך למפות את האזורים הרגישים. 

  מקומיים. מיזמים אקולוגייםיש צורך בעידוד 

  מפגע סביבתי קשה. –יש לטפל בבעיית יריעות הפלסטיק של החקלאים 

  קנאביס, דוגמת גידול חקלאות מתקדמתיש לעודד. 

  הידרופוניתחקלאות  , דוגמתחקלאות אזורית לפי נושאיש לעודד. 

  איכריםיש לעודד שווקי. 

 .יש לעודד פיזור גזם חקלאי 

 לתת במה לחקלאות מקומית יש חינוכיההיבט ב. 

 

פתרונות למצוא נושא חקלאות וסביבה, משתתפי הקבוצה מבקשים מתכנית המתאר  לסיכום

לבעיית החקלאות במרחב, על כל היבטיה, תוך התייחסות להיבטים הסביבתיים הרלבנטיים. 

 יזמות כלכלית חקלאית מקומית. במקביל לעודד

רצף נוף המורשת,  לשם שמירה על הנוף החקלאי האזורי ועלשימור החקלאות כמו כן יש צורך ב

כל זאת לצד הענקת עצמאות לוועדי היישובים בתחום מעברים אקולוגיים ויצירת ריאות ירוקות. 

 החקלאות והקיימות.
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 יעל רוזנר–. מנחה מבני ציבור – 3מס'  חדר

איך , בתי כנסת, חוגים, מרכזי ספורט, פעילויות ציבוריות זרמים בחינוךנושאים מרכזיים: 

 .שימוש מחודש, מגיעים לב"ס מרפאות

 להלן סיכום הדיון:

  המרכז בבני דרור )הקניון, המועצה, קרית חינוך "דרור" ובית פליקס( אינו נחווה כמרכז על

 ידי רוב הנוכחים ולטענתם על ידי רוב תושבי המועצה, בשל הביזור הגדול שיש במועצה. 

 נגישות של ילדים  בעיקר. הנגישות )תחבורה( היא חלק מהבעיה של המרכז בבני דרור לדוגמ

מקובל בחלק כרים, כלומר נתיבי אופניים מסודרים, או הסעות מאורגנות )ולא רק של מבוג

 מהמועצות(.

  ישענו על מרכזים אלו מבחינת ליד מרכז עירוני כמו קדימה, תל מונד וכו' תושבים שגרים

ממוקדים שקיימים או שיוקמו במקומות מרוחקים שירותים  כולא יצרשירותים ו צריכת

 יחסית במועצה.

 כל מושב מנסה ליצור לעצמו כמה  מבני ציבור במושבים, אבל הם יחסית דלים. קיימים

תקציבית, ולכן יש  כניסה ובעיה ףהיעדר סשיותר פעילויות במבנים הקיימים. הבעיה היא 

 מספיק פעילויות. ייצר ולהפיקמושבים שלא מצליחים ל

 היא יצירת גושים, כאשר לכל גוש יהיה מרכז, אליו  תשריטההצעה שהועלתה וסומנה ב

 הנגישות טובה וקרובה. סומנו גושים רבים: 

 תנובות, ינוב, וגאולים 

 שער אפרים, ניצני עוז 

 כפי שהציע  –גנות הדר ונורדיה. גנות הדר ונורדיה יכולות להיות חלק מגוש או  ,צור משה

ולהישען בשירותים עם סף כניסה גבוה תושב מגנות הדר, לקיים את השירותים שלהן בנפרד 

 יותר על נתניה(.

 משמרת, חרות וכפר הס 

 עזריאל, יעף, כפר יעבץ ופורת 

  גדול וכמה מרכזים קטנים יותר. כמו כן בגושים יש  דמרכז אחהקמת הצעה נוספת היא

 ישובים. יה ביןלהתחשב גם באינטגרציה 

 ולים יש כבר מגרש כדורסל, בריכה למשל בגא .ניתן לעשות שימוש במרכזים קיימיםרצוי ו

ס או למרכז "ועוד. גם בתנובות יש בית עם שהקרינו בו פעם סרטים וניתן להפוך אותו למתנ

 ליד עין ורד וכפר הס אפשרי.   yellow-ה פיס. גם אזור

 ברמת הגושים ולהיות במרחק הליכה או רכיבה בטוחה על  תת שירותמרכזי ספורט צריכים ל

מרכזי ואופניים )בשבילים מסודרים(. מגרשי כדורסל וכדורגל, מגרשי טניס, בריכת שחיה 

 חוגים. 

 היעדר תשתית , גם אם יש מרכז טוב. מתאימות אחת הבעיות המרכזיות היא היעדר תשתיות

 נתשות למסוכרכה, מה שהופך את הנגימסרבלת את ההגעה אליו למשל בצור משה חסרה מד

 תים ישירות לכביש. כי יוצאים מהב
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  ניתן לייצר אשכולות יישובים גם בחלוקה של מבני ציבור. ומוצע לעשותBOT  על בנייני ציבור

 ומבנים לשימור ביוזמת המועצה. 

 ניהמרכזים עצמם צריכים להיות פתוחים לציבור ונגישים בשעות ארוכות ולתת מענה לכל מי 

 אטרקטיביים.  -מעוצבים באופן מזמין יהיובית קפה נעים, ו . רצוי שיכללוקהלים

  עליהם, אלא קודם כל לערוך  ףמבני ציבור רבים ולא בטוח שיש להוסיוין כי קיימים צעוד

 בדיקה יסודית של מה שקיים, מה מצבו, מה הצרכים ורק אז לראות מה ניתן לעשות.

  כדי  לכלל הגילאיםיש מחסור במרכזים המיועדים לגיל השלישי. כדאי לכלול אותם במרכזים

שלא יהיו מבודדים אלא יפגשו אנשים צעירים, ילדים והתועלת תהיה הדדית. חיבור בין  

 קשישים לילדים הוא נושא מדובר. 

 .)עלתה בקשה לפצל את התיכון )הגוש הצפוני 

  אני מקבל שירותים מנתניה, אני לא רוצה לשלם על מבני  אם -תלונה בנושא הכלכליעלתה

 שהכסף אינו מנוצל נכון בתחום מבני הציבור.  קיימת תחושה ציבור שאיני עושה בהם שימוש.

 .תוספת אוכלוסייה תדרוש הקמת בי"ס על יסודי נוסף ויש להקים אותו בגוש הצפוני 

 :נושא מבני ציבור לסיכום

  ריכוז לעומת ביזור והועלו כמה הצעות בנושא.דובר רבות על הציר של 

 תנועה, צפי גידול אוכלוסיה, היבטים כלכליים   -שירותים פרמטרים שעלו לגבי מרכזי

 אופי קהילתי.ו

  שימוש חוזר/ שימור מבנים קיימים.ביש צורך 

  עירוב שימושים.תוך המרכזים צריכים להיות איכותיים, פתוחים לציבור, נגישים 

  המועצה דרור כמרכזמרכז בבני נה מחודשת של השימוש בבחייש לבצע. 

 דואן חנין –. מנחה זהות וקהילה – 4מס'  חדר

שימור , גאווה מקומית, המורשת החקלאית, מכלול נוף תרבות, מורשת הנוף הפתוחנושאים מרכזיים: 

 שימור ותיירות, רב דוריות, הנרטיב החקלאי, היסטוריה מקומית, מבנים

 הדיון:להלן סיכום 

 לשים דגש  יש חיזוק הזהות החקלאית ברמה היישובית וברמת המועצה.בשימור ויש צורך ב

צביון המועצה כמועצה בעלת צביון חקלאי, כערך היסטורי, כערך חברתי לשימור  חזק

 את הייחודיות.ו לחלץ את המובהקותיש  קהילתי.

  למועצה עם צביון מוגדר, זהות שייכות  -לייצר גאווה מקומית ולחזק את הגאווה האזוריתיש

 מסדרון ירוק ופתוח. -חקלאית, מורשת והיסטוריה משמעותיים למדינה בעבר ובהווה

  יחד עם זאת, לשמר ולחזק את הזהויות היישוביות הייחודיות. להתייחס להיסטוריה

ים את המורשת ביאולמורשת, למלאכות החקלאיות, לחזק את בתי המייסדים אשר מ

 זאת בכל יישוב ויישוב.כל המקומית. 

 גם  פיתוח נוסף של מבני מייסדים, מבנים היסטוריים, מבני תרבות משמעותיים.יש צורך ב

 אתרי הנצחה.ב
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 פיתוח ותמיכה בפרויקט "דרך הלב" כדרך המחברת בין הישובים ונותנת זהות.יש צורך ב 

 חשוב  -על יוצא מכךכפו הנוף הפתוח והצביון הכפרי כערך עליון בזהות המועצה. יש לשמור על

 .לשמר את האווירה החקלאית

 שימור הקשר עם הדור הוותיק, עם החקלאים.יש לדאוג ל 

  לחזק את הערבות ההדדית ברמה המקומית ובדגש על הקשר ולייצר תחושת קהילתיות יש

 ועצה.ין המישובים וביבין ה

 החקלאים.שימור המבנים לצד  שוביהמורשת והמסורות החקלאיות בכל י יש לשמור על 

 חיזוק  -ישובים עצמםיהגדלת היכולת של היש לפעול ל -ה מערכתית של המועצהיבראי

 חיזוק שיתופי פעולה. תוך הוועדים המקומיים, תמיכה בהם

  תיירות חקלאית,  -לייצר אלטרנטיבות לחקלאות הדועכת כדי לשמר את הצביון החקלאייש

 ית.טכנולוגולייצר פלטפורמות חדשות לחקלאות עדכנית 

 מרכז קהילתי, היכל תרבות ועוד. יחד  -פיתוח שירותים קהילתיים חוצי ישוביםיש לדאוג ל

 עם זאת, חשוב לחשוב לעומק על פיתוח היכולת התרבותית ברמה המקומית.

  ישוביםבכל הישירותים לגיל הזהב יש להוסיף. 

 ולוגיה אלאידיחיזוק הקשרים הבין דוריים והזהות של הדור הצעיר למקום, יש לדאוג ל

 חינוכיות בנושא.-ולמורשת. פיתוח תכניות קהילתיות

 פיתוח לדור הצעיר.  תוספת אישורייש לדאוג ל 

  להגדיר את קו התפר של ו לשמר ולהגדיר שטחים מיוערים, שטחים פתוחים, בריכות חורףיש

מניעת "בליעה", מניעת גלישה של העיר אל שולי הישובים  -המועצה עם הערים שמסביב

 החקלאיים, שימור חיץ ירוק. הכרה בשטחים הירוקים כמסדרונות אקולוגיים.

  חיזוק ופיתוח של המועצה כגוף מתכלל, בהובלת תהליכים קהילתיים משמעותיים שיוצרים

 מיתוג וזהות.

 

חקלאי -, נושא הקהילה והמורשת, משתתפי הקבוצה מבקשים לשמר את הצביון הכפרילסיכום

משאבים, פיתוח מנגנונים על  חיזוק ערכי החקלאות. במקביל לאגוםשל יישובי המועצה לצד 

 יש לחזק יישוביים, מוסדות קהילתיים ותרבותיים אזוריים עבור קהילות הישובים במועצה.

מבנים היסטוריים, בתי מייסדים, תכניות הנצחה  . ולשמרשוביםישיתוף ושיח משתף עם נציגי הי

לפתח יש  -היא הכרחית המשכיות בין דורית דת.ופיתוח תכניות לשימור המורשת המיוח

חיזוק דור לצד  פלטפורמות להמשכיות יישובית וכניסה של הדור הצעיר למגורים בישובים.

 .המייסדים והגיל השלישי

 

 איריס ונטורה – תיירות ופל"ח – 5מס'  חדר

תיירות , תיירות וכלכלה, תיירות ביתית, צימרים, מה מחפש המבקר, סוגי תיירותנושאים מרכזיים: 

 תיירות כפרית, למה פל"ח לא עובד, היתרון היחסי, אזורית

 להלן סיכום הדיון:
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 .רוב המשתתפים ציינו כי התיירות הכפרית במרחב חשובה והכרחית ויש לטפח ולפתח אותה 

 צמצום תוך התיירות של קידום המאפשר ומבנה ברורים קריטריונים להסדיר יש זאת לצד

 .התושבים חיי באיכות פגיעה

  ,תעסוקה ופנאי.התיירות מאפשרת פרנסה, קירוב קהילתי 

  גרעיני יישובים כפריים רבים בעולם הופכים להיות כלכליים, זה גם יכול לקרות במועצה

כל יישובים לא כולם ירצו לקחת חלק פעיל בנושא, יש ל 18האזורית לב השרון. ברור שמתוך 

 לבחור.את הזכות ישוב 

  מהווה חסם  רשות מקרקעי ישראלנושא הצימרים: יכולים להוות מנוף כלכלי. נכון להיום

 .לאור העלות הגבוהה למימוש הצימרים בפל"ח מרכזי

 לעודד שירותי ציבור לתושבים  יש"ח המבוססת על התיירות הכפרית פללעודד פיתוח של  יש

 "ח לא עובד.פלפיתוח "ח. נכון להיום פלבאמצעות 

 עירוב שימושים במבני ציבור, ואף במבנים פרטיים, לצורכי תיירות. עידוד זה יכול  יש לעודד

 ץ כלכלי.יתמרעם אף להגיע 

  יש לעודד תיירות מרחבית ולא יישובית. ואם כבר תיירות יישובית אז על פי צורכי היישוב

 ואופיו.

 זה נושא  גם–הטבע על ערכי ו התיירות יכולה להוות מגן של ממש על השטחים הפתוחים

זאת לצד פיתוח תיירות חקלאית אשר תהווה חלופה  שחייב להיכנס להסדרה ולקריטריונים.

 לסוגיית החקלאות שדועכת.

  יש לקדם הקמה של רשת שבילי אופניים והולכי רגל. אלו יוכלו להוות גם כן פלטפורמה

 תשתית שבילי אופניים תהווה בסיס לתיירות מקומית. תיירותית.

 כי נכון להיום אין ליישובים מספיק כלים לפיתוח התיירות. יש יזמים רבים,  עלתה התובנה

 רעיונות נפלאים אך הרגולציה והבירוקרטיה חוסמים את רוב היוזמות מלהפוך לממשיים.

  ויצירת מעטפת מוסדית נכונה תוך  רעיונות כגון ייזום פסטיבלים מסורתייםמוצע לקדם

 פיתוח תכנית עסקית לרעיונות אלו.

  לצד כל זאת הוזכר כי חשוב לשמור על איכות חיי התושבים, תיירות מרובה עשויה ליצור

עומסי תנועה, הגברת כמות רכבים, מפגעי רעש ופסולת ועומס תיירותי חייב להילקח בחשבון 

 ולהיות מתוכנן בקפידה.

  במבט על דוגמת אגמון חפר, ניתן לפתח תיירות הנושקת לשטחים סביב ונתחמת במקביל

לשטחים החיצוניים של היישובים. כך תימנע זליגה פנימה אל היישובים עצמם ותישמר 

 האינטימיות היישובית.

 .יש צורך בחיבור תשתיתי בין היישובים מה שיסייע הן לתושבים והן לתיירים 

  בעלי משקים ונחלות יוכלו ליזום ולייצר תיירות במקום להשכיר לשימושים שמתרחשים

 כיום.

 רות יאפשר יצירת "סל תיירות" חדש ויחייב מיתוג חדש של המועצה ופרסום פיתוח התיי

התיירות הכפרית המורחבת שתתבסס במקום. המיתוג החדש ייצר שינוי תודעתי ברמה 

 ארצית, ובינלאומית.
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  :תיירות והפל"ח, נושא הלסיכום

 מית. משתתפי הקבוצה רואים בפיתוח תיירות כפרית מקור הכרחי לעידוד הכלכלה המקו

הנושא המרכזי שעלה כחוט השני הוא החסם לקידום התיירות נושא הפל"ח נולד מצורך זה. 

. ברגע שנושא זה יטופל וישתחרר יתמחוזועדה ההרגולציה הן של המדינה והן של ה –

כל זאת לצד הסדרה והגדרת קריטריונים ברורים  פוטנציאל הפיתוח בשטחי המועצה עצום.

 ומתן "סט כלים" ליזמים.

 .אתגר עירוב השימושים בהקשר של תיירות הוא גדול ובעל פוטנציאל רחב 

  התחושה הי כי ליישובים הקטנים אין מספיק כוח וכי נושא התיירות חייב לפעול בצורה

 מערכתית על ידי המועצה בשיתוף כל היישובים.

  החוזקה המרכזית של המועצה הוא השטח הטבעי הפתוח הגדול בו היא יושבת. פיתוח

 תיירות כפרית יכול לשמר את אופי השטח ולהוות מנוף להעצמה כלכלית וקהילתית.

  שינוי תפיסה ופרקטיקה בהקשר של פיתוח התיירות המקומית, לצד מיתוג המועצה כמועצה

בעלת תיירות כפרית וחקלאית ענפה ומגוונת, כל אלו יהוו מנוף כלכלי וקהילתי חדש ליישובי 

 המועצה.

 סיכום

 סיכום הנושאים המרכזים שעלו מדברי משתתפי הדיון בקבוצה זו: – ורהתנועה ותחב .1

 יעילה.פיתוח תנועה ותחבורה חכמה ויש צורך בתכנון מעמיק, ארוך טווח ובר קיימא ב 

 ושינוי המצב הקיים הקיימת ייעול משמעותי של מערכת התנועה והתחבורה יש צורך ב

 לאלתר.

  ,מינהור, רכבת קלה, פיתוח שבילי אופניים, שאטלים, עלו רעיונות לפתרונות כגון: נת"צ

 הגברת תחבורה ציבורית, שיקום דרכים ותשתיות כול תימרור ועוד.

 .יש צורך דחוף ביצירת חיבור תחבורתי בין היישובים, בינם לבין עצמם ובינם לבין המועצה 

 

 ה זו:סיכום הנושאים המרכזים שעלו מדברי משתתפי הדיון בקבוצ –חקלאות וסביבה  .2

  הכפרי של מרחב שטחי המועצה האזורית. -יש לשמור על הצביון החקלאי 

  הכלכליים, התכנוניים פתרונות לבעיית החקלאות במרחב, על כל היבטיהיש צורך במציאת :

 .הסביבתייםו

 כלכלית חקלאית מקומית, לצד פיתוח תיירות חקלאית מקומית. לעודד יזמות יש 

  ועל הריאות הירוקות. יש  השטחים הפתוחים, על על הנוףשמירה יסייע לשימור החקלאות

 אזורית אלא ברמה לאומית!-לראות זאת לא רק ברמה מקומית

 

 סיכום הנושאים המרכזים שעלו מדברי משתתפי הדיון בקבוצה זו: –מבני ציבור  .3

 ביזור.צמצום הל של מבני ציבור למתן שירותים ריכוזיש צורך ב 

 מבנים קיימים.ב שימוש חוזריש צורך בעירוב שימושים וב 
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  תנועה שירותים במגוון תחומים אך תוך התייחסות להיבטים כמו מרכזייש צורך בהקמת 

 אופי קהילתי.ו , צפי גידול אוכלוסיה, היבטים כלכלייםונגישות

 

 סיכום הנושאים המרכזים שעלו מדברי משתתפי הדיון בקבוצה זו: -זהות וקהילה  .4

  זו  – חקלאי של יישובי המועצה לצד חיזוק ערכי החקלאות-הכפרייש צורך בשימור הצביון

 . זהות המועצה

  מנגנונים על יישוביים, מוסדות קהילתיים יש להקצות משאבים ולתכנן לטווח רחוק

  ותרבותיים אזוריים עבור קהילות הישובים במועצה.

 חיבור בין היישובים.שיתוף ו יש לחזק 

 מבנים היסטוריים, בתי מייסדים, תכניות ת: שימור ולחזק את המורשת המקומי יש לשמר

 .הנצחה ופיתוח תכניות לשימור המורשת

 ופיתוח תכניות ומענה קהילתי ותרבותי לאוכלוסית הגיל  בין דורייש צורך בחיזוק הקשר ה

 זאת לצד פעילות דומה לדור הצעיר. השלישי.

 

 הדיון בקבוצה זו: סיכום הנושאים המרכזים שעלו מדברי משתתפי -תיירות ופל"ח  .5

 מקור הכרחי לעידוד הכלכלה המקומית. וחקלאית כפיתוח תיירות כפרית יש צורך ב 

 יתמחוזועדה ההן של המדינה והן של ה -הרגולציה  יש לטפל בדחיפות במחסומי . 

  קריטריונים ברוריםיש לבצע הסדרה ברורה של תחום התיירות המקומית ולהגדיר. 

  םתוך שימוש במבנים קיימים ועירוב שימושי תיירותיש לעודד פיתוח. 

 .יש לפעול למיתוג מחודש של המועצה כמועצה בעלת תיירות כפרית וחקלאית ענפה ומגוונת 

 


