
 היישוב הכפרי

,  דורית מושתתת על ערכי קשר ואחריות לחקלאות-מרחב פיזי לקהילה רב
 ,  קיימות, למרחב הפתוח הסובב ולנוף

 .מעורבות קהילתית וסולידריות חברתית, שיתופיות

 



קהילתי השוואת יישוב  –מושב  –קיבוץ 
 מאפיינים

 קהילתי  מושב עובדים קיבוץ הנושא

 + + + + + גודל מגרשי מגורים –צפיפות 

 −  − + + סוגי מגורים

 − − + + + אפשרות לתוספת מגורים

 + + − + מערכת תחבורה וחניות

 − + + + בישוב תעסוקה 

 + + + + מבני ציבור

 + − + יעילארגון מרחבי 

 ,  ישוב המשלב מגורים
 ,  תעסוקה, וקהילה חינוך

 השתלבות בסביבה, תנועה

 קיים וחשוב לשמור  
 ולפתח בהתאם  

מושב  "נדרשים חשיבה והתאמה ל

 "המתחדש

 ים חשיבה ותכנון  נדרש
 "  מפרבר שינה"שונה 



מרכיבי תמונת העתיד של היישוב  
 הכפרי

 חברתיתמעורבות וסולידריות , יישוב המכיל קהילה•

 אזוריתמתוכנן כמכלול אחד במועצה היישוב •

 היישובהתייחסות לגודל , רב דורייישוב •

 והפתוחזיקה ואחריות למרחב החקלאי , פעילות חקלאיתקיום •

 "טביעת הרגל המרחבית"וצמצום " הקיימות"עקרונות שימור •

 "רוח המקום"ופיתוח של שימור •

 קנייןמגוון סוגי מגורים וסוגי פיתוח •

 ונגישותמערכות תנועה ' , שלד הירוק'וחיזוק הפיתוח •

 הכפרימקומית מותאמים לאופי וכלכלה  תעסוקהפיתוח •

 כפריתהתחדשות •



 ,  יישוב רב דורי
 לגודל היישובהתייחסות 

 יחודייםעם גמישות ומתן מענה לישובים , הגדרת גודל לישוב בר קיימא•

 ....'וכיובהציבוריים בשירותים , בתעסוקה, רב דורי יותאם לצרכים השונים של האוכלוסייה במגוריםישוב •

מרחק מיישובים  , מיקוםשיקולי , גידולקצב , דוריות-גודל האוכלוסייה יש להביא בחשבון גם שיקולי רבבקביעת •
 המקוםואופי אחרים 
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 הגדרה חדשה -המרחב הכפרי והישוב הכפרי  

 -אוכלוסייה
 נקודת מוצא 

 שיוך מוניציפאלי  

 שטח חקלאי

 יישוב כפרי הוא יישוב 
 ישוב קהילתיאו , מושב, מושב שיתופי, קיבוץ

 או
 תושבים 2,000-שאוכלוסייתו מונה כ

 
 או

 יישוב שהוא חלק ממועצה אזורית
 

 או
תושבים    5,000יישוב שאוכלוסייתו מונה עד  

 משטחו מיועד לחקלאות 20%-יותר מ+ 

 ההגדרה החדשה



 נקודות מוצא -בישוב הכפרי העתידי  צפיפויות    
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  ייעול השימוש בקרקע והעלאת

   צפיפויות

 שימור האופי הכפרי קהילתי– 
 חקלאי

  שימור הזיקה והזכויות בין החקלאי
 לנחלתו

 עתידצופה פני מדיניות 



 פירוט -בישוב הכפרי  הצפיפויותעקרונות לקביעת     
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,  מושב)ישובים כפריים לבין , (כפר קמא , כפר תבור)לעשות אבחנה בין מועצות מקומיות קטנות 1.

 (: קהילתיקיבוץ וישוב 

  500-600 – נפש 2000לישובים כפריים עד את  ההפרדה וההתייחסות בהתאם  להשאיר ←

 (6דגם )נפש  5,000לבין ישובים גדולים יותר עד , (6דגם א)שונים ד מסוגים "יח

 לרבות המאפיינים של כל ישוב  , בארץ ובתוך המחוז למיקום גיאוגרפימודולרית בהתאם צפיפות 2.

 או מרקם עירוני/את ההבחנה של צמידות דופן לעיר ו לבטל3.

  צפיפויותיתכן קידום מתחם של יחידות קטנות במקביל למתחם עם  –צפיפות ממוצעת להציג 4.

 נמוכות

  –" ייעול השימוש בקרקע"5.

שטח הישוב  תעשה על פי רוב בתחום  הצפיפויותוהגדלת ההרחבה  -" שטח המחנה/קו כחול"←

 הישובהתכנית הכוללנית או תכנית המתאר של / מ"התמכתם / המתוכנן 

הבניה בשטח פוטנציאל  מיצויבדיקה ומשטח המחנה לתוספת מגורים לאחר  יש לאפשר חריגה←

 המחנה



    

 65באמצעות יחידות קטנות עד , למשלדיור בר השגה המלצה על  – 'מתחמים מכילים'6.

 ר"מ 100ר ויחידות בינוניות עד "מ

 ד גם במחוזות המרכז"יח 550מתן האפשרות לצמיחה של עד   – 2התייחסות ללוח 7.

עליו לא  , גלעין הישוב הוותיק, מרקמים בעלי מאפייניי בינוי ייחודי כגון –מרקם חריג 8.

 יחולו חובת צפיפות מינימום

מתחמים  /בתי מלאכה/ יש לאפשר בנייה של מגורים יחד עם משרדים –עירוב שימושים 9.

 לשימור גם בישוב הכפרי

המשך -בישוב הכפרי  הצפיפויותעקרונות לקביעת   



 המרכזות הצפיפויותטבלאות     
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 :הערות לטבלה

 I     פתחת ניצנה, אילותחבל , התיכונההערבה  ישוביספר כגון יישובי –מובהקת פריפריה 

II   3  2יחידה אחת לפי לוח = יחידות קטנות 
 2יחידה אחת לפי לוח = יחידות בינוניות  2      

III  מינימליתללא צפיפות   -( מרקם חריג)הישוב תוספת יחידות בגלעין 

IV  תחויב בצפיפות מינימלית הנמוכה בטווח( בתחום הקו הכחול)מתחמי התחדשות כפרית 

 עדיפות אזור

  צפיפויות
מגורים   
ד  "יח) מנימלית

   (נטולדונם 
 +קו עימות  ישובי
פריפריה  '

 I' מובהקת
1 

 ~1.2 1'א 

 2 2'א 

 2-3 'ב 

 4-5 1'ב 

 4-6 הארץמרכז  

 ( *ד לדונם נטו"יח)מגורים   צפיפויות   עקרון מנחה  

 מושב      
  

 קיבוץ
  

 ישוב קהילתי
  

ישוב כפרי  
 גדול  

 גלעין הישוב  
  

1.2~ 
  

 2-3~ 
  

2~ 
  

4~ 

 התחדשות כפרית  
  2-4 

  
3-4 

  
4-6 

  
5-6 

 6-10   4-6   4-6   4-6   בניה חדשה    


