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2019מאי 23–ז מנשה "מוא



:  6ממערב לתוואי כביש , רקע כללי לתכנון שטחי תעסוקה
מסחר ותעסוקה בשטח משותף   , לתעשיהמצביעה על הצורך לקדם עבור העיר חריש תכניות בניה ( 2015דצמבר )870' החלטת ממשלה מס.  1

.6בשטחים שמצפון לקיבוץ להבות חביבה ממערב לתוואי כביש : ת 'וגבאקה והישובים , ז מנשה"עם מוא

:המדגישות כי, ת'קידום תכניות מתאר כוללניות לישובים באקה אל גרביה וג.  2
.  ואדי ערה והישובים במרחב, פרדס חנה, כחלק ממרחב חדרה, ישובים אלה יהוו מוקד עירוני כלכלי מתפתח-
.מייצר יתרון והזדמנויות לפיתוח תעסוקתי כלכלי בישובים ובמרחב, 9וכביש 6הצטלבות כביש : יתרון למיקום -



1/35א "תמ: סטטוטוריקה

מרקם  "בכלולים : ת 'גרביה וגבאקה אל הישובים •

.  6הגובל מצד מזרח בתוואי כביש , אחד" עירוני

מרקם  "נכללים בתחום 6השטחים שממערב לכביש •

המאופיין כמרחב של ישובים כפריים  ,  "שמור משולב

(  אומץ, המעפיל, אחיטוב, מאור, להבות חביבה)

.ושטחים חקלאיים פעילים

–נחל חדרה י אפיק "השטח נחצה ממזרח למערב ע•
אחד מנחלי החוף הראשיים החוצה את צפון השרון  

.  ומישור החוף

ת'כוללנית ג

הרחבת תחום  

עירוניפיתוח 

באקה  כוללנית 

הרחבת תחום  

עירוניפיתוח 

:1/35א "תמתשריטעל רקע , קו כחול תכניות כוללניות

באקה

ת'ג



6מ"תמ

".  עירוניאזור פיתוח "מוגדרים כת 'באקה אל גרביה וגהישובים •

מפריד בין הישובים ומהווה ציר נופי משמעותי  -ציר נחל חדרה •

כחייץכולל רצועת השטח המהווה , "עירונישטח פתוח "המוגדר כ

(.במקטע זה מוגדר כדרך נופית)6בין הישובים לבין תוואי כביש 

/  אזור חקלאי "מוגדרים כ6עתודת השטחים מערבית לכביש •

".  נוף כפרי פתוח

מתקן  "מציינת גבולות שיפוט מוניציפליים ומסמנת אתר להתכנית•

(.סימון משולש" )הנדסי

ת  'כוללנית ג

הרחבת תחום  

עירוניפיתוח 

–כוללנית בקעה 
הרחבת תחום  

עירוניפיתוח  

:6מ"תמתשריטעל רקע , קו כחול תכניות כוללניות



:מראה מקום -6שטחים מוצעים לתעסוקה ממערב לתוואי כביש : כוללניות 



ת 'תכניות מתאר כוללניות באקה אל גרביה וג: משולב תשריט

תוואי  

6כביש 

מצר

באקה

ת'ג

מאור

מגל

להבות  

חביבה

נחל חדרה



מצב מאושר–גרביה אל באקה 

הפרוגרמה של התכנית הכוללנית: מקור



ת 'תכניות מתאר כוללניות באקה אל גרביה וג: נתונים כמותיים כלליים 

:באקה אל גרביה 
( : 2035)יעדי התכנית הכמותיים 

ס"למ)נפש 29,000–קיימת אוכלוסיהסך •
2018.)

.  נפש47,500-אוכלוסיהיעד •

.ד"יח15,000–משקי בית חזוי ' מס•

.דונם9,930–שטח התכנית •

" :                    תעסוקה ומסחר"סך שטחי •
דונם ממזרח  87-הנחלקים לכ' ד412-כ

.6ממערב לכביש ' ד325-וכ, 6לכביש 

תעסוקה  "סך זכויות בניה מוצעות לייעוד •
.  ר"מ387,500-כ: בכלל הישוב " ומסחר

ר  "מ67,500-מתוכם בצד המזרחי כ•
-ובצד המערבי כ( ה"מתוך ס17.5%)

(.  82.5%)ר "מ320,000

בנוסף מוצעות זכויות בניה לתעסוקה ומסחר  •
681,000-כ:  בייעוד עירוני מעורב בסך של 

.ר"מ

:           סך זכויות בניה לתעסוקה ומסחר בישוב •
מסחר  .ר"מ1,068,000-כ

ותעסוקה
מזרח

מעורבעירוני

מסחר  

ותעסוקה
מערב

מעורבעירוני

המרחק בין מאור לגבול אזור 
.  ' מ650-התעסוקה כ

מאור



מצב מאושר–ת 'ג

באקה אל גרביה

ת  'ג

הפרוגרמה של התכנית הכוללנית: מקור



:ת 'ג
( : 2035)יעדי התכנית 

ס  "למ)נפש 11,640–סך אוכלוסיה קיימת •
2018.)

.  נפש19,800–יעד אוכלוסיה •

ד"יח5,660–משקי בית חזוי ' מס•

.דונם7,463–שטח התכנית •

'  ד993-סך שטחי תעסוקה ומסחר כ•
,  6דונם ממזרח לכביש 305-הנחלקים לכ

.6ממערב לכביש ' ד687-ועוד כ

סך זכויות בניה מוצעות לייעוד תעסוקה  •
.  ר"מ987,000-כ: ומסחר בכלל הישוב 

-כ)ר "מ307,000-מתוכם בצד המזרחי כ•
-ובצד המערבי כ, (ה"מתוך ס31%

(.69%)ר "מ680,000

בנוסף מוצעות זכויות בניה לתעסוקה ומסחר  •
298,000-כ:  בייעוד עירוני מעורב בסך של 

.ר"מ

:           סך זכויות בניה לתעסוקה ומסחר בישוב •
.ר"מ1,285,000-כ

ת 'תכניות מתאר כוללניות באקה אל גרביה וג: נתונים כמותיים כלליים 

מתחמי מסחר  

ותעסוקה
מזרחיים

מסחר  
ותעסוקה

מעורבעירוני

המרחק בין להבות חביבה לגבול  
. ' מ500-אזור התעסוקה כ

להבות חביבה



עיקרי חוות דעת קהת–ת 'כוללניות באקה וג

:אוכלוסייהגודל.א

.  ת מצויות בתהליך של הכנת תוכניות מתאר'וגגרבייהאל באקה המועצות המקומיות 

23,000ת לכדי 'וג, תושבים59,000לכדי כ 2050אמורה בקעה אל גרביה להגיע בשנת ( חלופת מקסימום)על פי התוכנית תרחיש אופטימי 

.תושבים82,000כ כ "סה: תושבים 

( :ר"מ)פוטנציאל שטחים מניבים -בקעה .  ב

שטח למועסק  )ר "מ319,000-יהיה צורך בשטחי תעסוקה בסך של כ, תושבים50,000-לככאשר אוכלוסיית העיר תגיע ( 2030)בשנת היעד 

.בנוסף קובעת התוכנית כי הישוב יצליח למשוך עובדים מבחוץ שאינם תושבי העיר(. מקרב תושבי העיר

.לישוב לצרכי כלכלה מוניציפליתר "מ540,000-מגיעים המתכננים לצורך של כ, בחישוב המרה לשטחים נדרשים ברוטו

ר אותם  "מ380,000כלומר שלבקעה חסרים . ר לתעשייה"מ38,000-ו( כולל בנקים)ר לתעסוקה "מ119,000( 2017ס"למ)מתוכם קיימים כיום 

.ניתן לפתח בתחום גבולות הישוב

.ר"מ1,068,000-כ: התכנית הכוללנית לישוב מקצה לתעסוקה זכויות בניה בסך של , בפועל

(.6באזור התעשיה המוצע ממערב לכביש 320,000. ר ייעוד מעורב"מ681,000. ר במזרח הישוב"מ67,500)

( :ר"מ)פוטנציאל שטחים מניבים -ת 'ג.  ג

שטח למועסק  )ר "מ128,000-יהיה צורך בשטחי תעסוקה בסך של כ, תושבים23,000-לככאשר אוכלוסיית העיר תגיע ( 2030)בשנת היעד 

.בנוסף קובעת התוכנית כי הישוב יצליח למשוך עובדים מבחוץ שאינם תושבי העיר(. מקרב תושבי העיר

.לישוב לצרכי כלכלה מוניציפליתר "מ216,000-מגיעים המתכננים לצורך של כ, בחישוב המרה לשטחים נדרשים ברוטו

ר אותם ניתן  "מ192,000ת חסרים 'כלומר שלג. ר לתעשייה"מ20,500-ו( כולל בנקים)ר לתעסוקה "מ2,800( 2017ס"למ)מתוכם קיימים כיום 

.לפתח בתחום גבולות הישוב

ר "מ298,000. ר במזרח הישוב"מ307,000). ר"מ1,285,000-כ: התכנית הכוללנית לישוב מקצה לתעסוקה זכויות בנייה בסך של , בפועל

(.6באזור התעשיה המוצע ממערב לכביש 680,000. ייעוד מעורב



(המשך)עיקרי חוות דעת קהת –ת 'וגבאקה כוללניות 

:ניתוח כלכלי .  ג

,  תעסוקה)ל בשטחי תעסוקה "קובעת כי הצורך של הרשויות המקומיות הנ, ת'וגגרביה אל באקה הפרוגרמה לתעסוקה של תוכניות המתאר 

.  ר"מ756,000-מסתכם בזכויות בניה כוללות בסך של כ, (ב"לוגיסטיקה וכיו, תעשייה, מסחר

כלומר יותר מפי שלוש מהיקף השטחים שהתוכנית  . ר"מ2,353,000-התכניות הכוללניות מקצות יחד זכויות לתעסוקה בהיקף של כ2, מאידך

.  מציגה בהתייחס לצרכי הישובים

על  )נגיע במקרה הקיצון , (ר לנפש"מ10)אם נשתמש באמות המידה של משרד הכלכלה , לדוגמא. ל אינה סבירה בעליל"ההקצאה הנ: המסקנה 

.ר"מ820,000-לסך של כ(  2050תושבים לשנת 82,000לא ריאלית של מירביתפי תחזית 

(  :הוצאות מול הכנסות-2050)י מודל תקציב מוניציפלי רב שנתי "היקף שטחים נדרש עפ.  ד

בקעה
.   ח"שמליון36-לגירעון בהיקף של כ( ללא כל תוספת של שטחי תעסוקה)תגיע בשנת היעד באקה עיריית 

.ר"מ516,000-על מנת לכסות גירעון זה העירייה צריכה לפתח שטחים מניבים בהיקף של כ

ת'ג

.  ח"שמליון20-לגירעון בהיקף של כ( ללא כל תוספת של שטחי תעסוקה)ת תגיע בשנת היעד 'עיריית ג

.ר"מ203,000-על מנת לכסות גירעון זה העירייה צריכה לפתח שטחים מניבים בהיקף של כ

:סיכום .  ה

:מניתוח הנתונים אנו למדים כי 

לתוספת שטחים  , אלף תושבים82-לפי תחזית אוכלוסייה בהיקף של כ( 2050)ת זקוקות בשנת היעד 'אל גרביה וגבאקה הרשויות המקומיות 

.ראוייםשרותיםעל מנת לאזן תקציבן ולספק לתושביהן , ר לתעסוקה"אלף מ720-בהיקף של כ( ר ריצפה"מ)

מקצה התוכנית  6אנו למדים כי בשטחים המצויים מזרחית לכביש , ת'אל גרביה וגבאקה מהנתונים המתקבלים מתוכנית המתאר של הישובים 

.ר מעבר לצורכי הישובים לאיזון תקציביהן"מ633,500-כלומר כ. ר לתעסוקה"מ1,353,500כ "סה



פרוגרמה שטחי תעסוקה: סיכום נתונים כמותיים -ת 'כוללניות באקה ג

:מסקנות עיקריות 
.לתעסוקההמוצעיםהשטחיםמסך42%-כהמהווים,ר"מ1,000,000-כ:6לכבישממערבלתעסוקהמוצעיםשטחיםסך1.

.ר"מ720,000-כשלבהיקףצורךעלמצביע(קהתח"דופ"ע)המקומיותהרשויותשלתקציביאיזוןלצורךלתעסוקהנדרשיםשטחיםסך2.

שארכאשר,(2050לשנת)הישובים2-בלתעסוקה756,000שלבסךמניביםשטחיםשנדרשיםמצויןהכוללניותהמתארתכניותשלהפרוגרמתיח"בדו3.

.אזורימשותףתעסוקהלאזורהמיועדים,פרוגרמתייםעלהםתעסוקהלצרכיהנוספיםהשטחים

עודףהמהווים,ר"מ1,353,000כשלשטחיתרתמתקבלת,התכניותבשתיהמוצעיםהשטחיםמסך6לכבישממערבהתעסוקהשטחיאתומפחיתיםבמידה4.

.ישובייםעלנוספיםלצרכיםמענהלספקיכולזהעודף.מניביםנדרשיםשטחיםלסךביחסר"מ600,000-כשל

התרחבותמצדיקשאינו,לנדרשביחסמשמעותישטחיםעודףעלמצביעים,הישוביםלשניהכוללניותבתכניותלתעסוקההמוצעיםהשטחים:מסקנה5.

.הסמוכיםמנשהז"מואבישוביופגיעה6לכבישמעבר



:נושאי בדיקה נדרשים נוספים 

ומאוריצחקשדה,חביבהלהבות:מנשהז"מואישוביעלוסביבתיותתפקודיותהשלכות•

.הישוביםאתהסובבים,הפעיליםהחקלאותבשטחילפגיעהופוטנציאלההשפעהמידת

פגיעה,ס"חומ,רכבכליתנועת,אוירזיהום,רעששלבהיבטיםהישוביםתושבישלוהסביבהחייםבאיכותהפגיעהמידת

.ועודהאזוראתהמאפיינתכפריתתיירותלפעילותבפוטנציאל

בהיותו,וסביבתוחדרהנחלצירעללתעסוקההמוצעהפיתוחהשלכות:ואקולוגיהנוףבהיבטיפגיעה-חדרהנחלציר•

נחלמנשהז"מואשלפתוחיםלשטחיםאבבתכנית.ונופשפנאילפעילותופוטנציאלוצומחחימינילמגווןגידולבית

.אקולוגיכמסדרוןהוגדרווסביבתוחדרה

לפיתוחשטחותחום1/35א"תמעירונימרקםמתחום,המוצעוהפיתוחהתכניתגבולותחריגתמשמעות:סטטוטוריקה•

.6מ"בתמעירוני

בתווךהמצויים6כבישלתוואיממערבהמוצעיםהתעסוקהשטחיהעתקתלבחוןמוצע:לפיתוחמערביכגבול6כביש•

בתכניותמיועדיםאלושטחיםמרבית.(הקייםהפיתוחלגבולומערביתדופןבצמידות)6כבישתוואילביןהישוביםשבין

לטובתמגוריםלצרכישנקבעוהשטחעתודותהחלפת:המשמעות.בינוניתבצפיפותמגוריםשטחילפיתוחהכוללניות

.6כבישלתוואיממזרחבשטחים,תעסוקהשטחי

במסמכישנקבעוכפי('ד/ד"יח4-7)למגוריםהצפיפותיעדיהאםלבחוןיש:לפיתוחקרקעעתודותשלויעילמיטביניצול•

.לגובהבניהתוספתכולל,עיבויאו/ולציפוףהתכנותבעליהנםהיעדלשנתהכוללניותהתכניות

.6לכבישממזרחתעסוקהשטחילפיתוח,אלהשטחיםניצוליאפשרהמגוריםשטחיצמצום



תודה רבה



סיוע בתכנון והקמת העיר חריש–(20/12/2015)870' החלטת ממשלה מס: רזרבה 



תכנית האב לשטחים פתוחיםתשריט: ז מנשה "מוא-רזרבה 


