
 הכפרימסמך מנחה לתכנון היישובים במרחב 

 טיוטה לאישור

 12.9.2018ישיבת וועדת תכנון וקרקעות מרכז המועצות האזוריות 



 (.  מצפן)"מכוון מסמך" 

 המועצותמרכז חזון. 

 מדיניות תכנון החקלאות  מסמך "לנוסף נדבך

-הכפריהעוסק במרחב ( 2016" )והכפר בישראל

 . חקלאי

 ליישוב הכפריהרצויה תמונת העתיד. 

 מרכיבי תמונת העתידלהטמעת אמצעים. 

מיפוי חסמים והצעות לטיפול בהם. 



 חזון מרכז המועצות האזוריות

האזוריות ויישובי המרחב הכפרי של מדינת  המועצות 

רואים בקידום אורח חיים כפרי המושתת על ערכים , ישראל

את  , מעורבות וסולידאריות חברתית, קהילתיות, של קיימות

 . בסיס קיומן המוסרי והערכי

החקלאות היא ערך המבטא את הקשר לאדמה ויש לפעול  

לפתח ולנצל את מלוא הפוטנציאל החקלאי של  , כדי להרחיב

 .  מדינת ישראל

רואות  , לצד הפיתוח הקהילתי והמוניציפאלי בישובים ובאזור

את ניהול השטחים הפתוחים  , המועצות האזוריות כאחריותן

ויפעלו באחריות ובמקצועיות למציאת , של מדינת ישראל

לפיתוח  , האיזון הנכון בין שימור המרחבים והריאות הירוקות

 .ההתיישבות הכפרית של מדינת ישראל





 של היישוב הכפרי" התפקיד המרחבי"

ובסיס  , פתוח יוצר את שלד נוף הארץ-חקלאי-המרחב הכפרי

ומשרת  , הוא מאזן ומשלים את המרחב העירוני. קיימות סביבתית

 .  יחד אתו את כלל האוכלוסייה

שומר על זיקה לחקלאות  , כחלק מרכזי במרחב זה, היישוב הכפרי

 .והם מרכיב חיוני באורח חייו וזהותו, ולשטחים הפתוחים הסובבים

ממשק מרחבי בין שטחו הבנוי של היישוב : נדרשים, כפועל יוצא

זיקה ואחריות היישוב , לבין שטחים חקלאיים ופתוחים"( מחנה"ה)

,  ותושביו לשטחים החקלאיים והפתוחים באמצעות עיבוד חקלאי

, על בסיס יצרנות, אחריות לסביבה ופיתוח תיירות, קיימות

 .שיתופיות וקהילתיות



  

 מטרת המסמך

ליישוב הכפרי ולתפקידו במרחב  " תמונת העתיד"גיבוש חזון ו
מיצוי  , מענה לצרכיו הייחודיים, כלים לתכנונו והתחדשותו, הכפרי

 .ההזדמנויות העומדות בפניו ועקרונות מנחים לפיתוחו

 

 יעדים

 במרחב הכפרי ויסודותיו זהות היישובבחינה מחודשת של. 
 תפקידו ודמותו של היישוב  , "תמונת העתיד"גיבוש חזון והתוויית

 .הכפרי
 לתכנון היישוב הכפרי" ארגז כלים"פיתוח . 

 והמלצות  , בדרך ליישום החזון ותמונת העתיד חסמיםזיהוי וניתוח
 .לדרכי טיפול בהם

  



 יסודות  

 .  קהילה ושיתוף. קיימות. מרחב פתוח ונוף, חקלאות

 היישוב הכפרי

דורית מושתתת על ערכי קשר ואחריות  -מרחב פיזי לקהילה רב

,  שיתופיות, קיימות, לחקלאות למרחב הפתוח הסובב ולנוף

 .מעורבות קהילתית וסולידריות חברתית



 ראשי פרקים   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רקע כללי .א

 עקרונות, יעדים, מטרות .ב

 חזון ותמונת עתיד .ג

 יישובי המרחב הכפרי .ד

 מרכיבי תמונת העתיד .ה

 סוגי היישובים .ו

 מיפוי חסמים והטיפול בהם .ז

 מסמכי רקע ופרוגרמות לתכנון .ח

 סוגיות תכנון עיקריות ביישוב הכפרי .ט
 מגורים. 1ט

 .תשתיות. קיימות. עקרונות פיתוח. 2ט

 "השלד הירוק"מערכות התנועה ו. 3ט

 .תיירות ושירותים. מסחר. תעסוקה. כלכלה מקומית. 4ט

 .עירוב שימושים. המרחב הציבורי. התחדשות כפרית. 5ט

 מתווה ליישום .י



 הכלולים במסמךסוגי היישובים הכפריים 
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 מושב

 [430-כ]

 קיבוץ  
 ומושב  שיתופי

 [310-כ]

 יישוב קהילתי

 [150-כ]



 מרכיבי תמונת העתיד
 .חברתיתסולידריות , מעורבות. המכיל קהילה אחתישוב  .1

 קהילתי תכנון
 .הנכלל במועצה אזוריתישוב , תכנון הישוב כמכלול אחד .2
 .רב דוריישוב  .3

 .כמות יחידות מגורים, אוכלוסייה, גודל היישוב
 .סביבה ונוף, זיקה ואחריות למרחב החקלאי והפתוח .4
 ".  טביעת הרגל המרחבית"צמצום . יעיל של הקרקעניצול , קיימות .5
 .ושימורמורשת , ייחודיות, "רוח המקום" .6
 .לאוכלוסייהבהתאמה בעלות /מגוון סוגי מגורים וסוגי קניין .7

 שוב הכפרילי תכנון תנועה ותחבורה מותאם .8

 כפרית  התחדשות  .9

 .תעסוקה ביישוב הכפרי .10



 .סולידריות חברתית, מעורבות. יישוב המכיל קהילה אחת
קואופרציה  , סולידריות חברתית, מעורבות, טיפוח קהילתיות

 .  ושיתופיות
   (.להוציא יוצאי דופן מיוחדים)מניעת ריבוי או פיצול קהילות 

אגודה  )התאמת המבנה הארגוני כך שיכלול את כל תושבי היישוב 
 (.אגודה קהילתית, וועד מקומי, שיתופית

 .ביישוב בפועלקהילה המתגוררת 
קהילתית  -הקמת אגודה שיתופית. הגדרה מחדש: ביישוב קהילתי

 .בישובים בהם היא לא קיימת



 .יישוב הנכלל במועצה אזורית
 .שירותים ותיאום מרחבי עם מקבצי יישובים והמועצה האזורית, קשר



 .יישוב רב דורי
 .כמות יחידות מגורים, גודל אוכלוסייה

-עד כ 900-כ=ד משפחתיות "יח 500עד  300, ככלל)מנעד גודל רצוי 
 .יש לאפשר חריגים(. נפש 2000

דוריות  -בקביעת גודל האוכלוסייה יש להביא בחשבון גם שיקולי רב
מרחק מיישובים  , שיקולי מיקום, קצב גידול, איזון דמוגרפי, בקהילה
 .אחרים



 תכנון קהילתי
 .קהילתית" תמונת עתיד"עריכת תכנית אב ו
 .תכנון מוטה קהילה

 .שיתוף הקהילה בתכנון
 .הטמעה וביטוי של התכנון הקהילתי בתכנון הפיזי והסטטוטורי



 .מכלול יישובי מלא
 .יישוב מתוכנן בראייה כוללת וקשר בין חלקיו ומרכיביו

 .קהילתית-תכנון מבוסס על תכנית אב חברתית
 .מבני ציבור ושטח ציבורי פתוח, שרותי קהילה

 .  תעסוקה מקומית ומסחר
 .פיתוח מגוון סוגי מגורים

 .התייחסות לשירותים ותעסוקה ברמה אזורית



 .סביבה ונוף, זיקה ואחריות למרחב החקלאי והפתוח
הכולל מרחב פתוח סובב  )קביעת דרכים למימוש אחריות לתחום השיפוט המקומי 

 (.  ליישוב
 .התייחסות אקולוגית לסביבה על בסיס עקרונות קיימות

טיפול בקו המגע של שולי  . הפיתוח והחזות הפיזית למרחב ולנוף, התאמת הבינוי
 .מניעת מפגעים(. כולל ביטחון ובטיחות אש)היישוב עם השטח הפתוח 

שבאחריות " משבצת"טיפוח ועיבוד השטחים החקלאיים ב, אחריות לשמירה
 .ח"האגש

 .תיירותיים מתאימים בשטחים הפתוחים-אפשרות לפיתוח מיזמים כלכליים
, שיוך שטחים חקלאיים ככל הניתן/יצירת זיקה באמצעות עיבוד :ביישוב קהילתי

 .מוקדי וערכי טבע ונוף ויערות" אימוץ", תיירות



 ".  טביעת הרגל המרחבית"צמצום . ניצול יעיל של הקרקע
בתחום שטח  , ככל הניתן, תוספת בנייה בכלל ומגורים בפרט

 .הגדלת צפיפות הבינוי". מחנה"ה
 .גמישות למקרים חריגים לפי קריטריונים ובהתאמה למיקום

תוספת בינוי לפי הצורך באזורי המגורים בנחלות ובמרכז   :במושב
 .היישוב
פיתוח ככל הניתן בתחום המחנה על חשבון מתחמי בינוי שלא  :בקיבוץ

 (.'ציבור וכדו, מלאכה, מבני משק)מומשו או שחדלו לתפקד 
,  תוספת בינוי לפי הצורך וככל הניתן במרכז היישוב :ביישוב קהילתי

 .בשטחי ציבור וכן במגרשי מגורים



 .קיימות
צמצום עבודות  . התאמה לטופוגרפיה. מניעת זיהום אור. שימור נגר

 .טיפול במפגעים קיימים. עפר ופגיעה נופית



 .מורשת ושימור, "רוח המקום"
,  קשר לסביבה, קשר למרכז, כללי בינוי, טופוגרפיה, חזות היישוב

מרקמים  , שלד נוף היישוב, הרחוב הכפרי, "שפה אדריכלית"
 .  שכונתיים

,  מאפיינים ייחודיים, מאפיינים התיישבותיים, שמירת מורשת

שטחי ערך טבעיים ונופיים  , מרקמים, מתחמים, אתרים, מבנים
 .פנימיים

 .פיזיים וקהילתיים –שמירה וטיפוח של מאפיינים ייחודיים 



 .בעלות תואם לאוכלוסייה/מגוון סוגי מגורים וסוגי קניין
כולל  , פיתוח מגוון סוגי מגורים בהתאמה לקבוצות גיל ומצב משפחתי

מגוון  . בעלות במגורים/מגוון סוגי קניין. ד קטנות ודירות מעבר"יח
 .צפיפויות

דיור בר  , ד קטנות"של יח( כ בלב היישוב"בד)אפשרות בנייה חדשה 
 .דיור מוגן, בנייה רוויה, דירות להשכרה, השגה

 .ד נוספות מסוגים שונים במגרשים קיימים"אפשרות ליח



אופניים ורכב , העדפה והתאמת מערכות לתנועת הולכי רגל
 .חשמלי-תפעולי

חיבור  . חיבור ורציפות שטחים ציבוריים פתוחים. צל. שלד ירוק
 .למוקדי ציבור

בין אזורי המגורים  , אופניים ורכב תפעולי, נתיבים להולכי רגל
 .למרכז היישוב ובלב היישוב

 .צמצום השפעת המכונית ותנועת רכב בתוך היישוב
 .הגדרת אזורים ברמות מינוע שונות

 .  רכב אוטונומי, היערכות לרכב שיתופי. חנייה לרכב תפעולי
 .ריכוזי חנייה ושבילי הליכה



 .מגוון שירותי קהילה ומבני ציבור: התחדשות כפרית
מבנים וחללי חוץ  , בכל יישוב יתקיימו לפחות מוסדות חינוך

 .  למפגש ציבורי
התאמת אזורי הציבור  , בחינת מבני ציבור קיימים ונדרשים

האזור  " פתיחת", שילוב מסחר ושירותים, (מבנים ושטח פתוח)

אפשרות שינוי ייעודים  . יישוביות-הציבורי לאוכלוסיות חוץ

בחינת צרכים ספציפיים ברמת היישוב ובהתייחס  . ושימושים
 .למרחב הסובב ומועצה אזורית



 .שירותים לאוכלוסייה הכללית ולתיירות: התחדשות כפרית
 .תרבות ומסחר בעל אופי כפרי וחקלאי, נופש, שרותי תיירות

בריכוז   –חלופות . אירוח כפרי בהיקפים התואמים את גודל היישוב

 .תיירות כפרית וחקלאית. או באזורי המגורים
,  התכנסויות ומועדונים(: אזורי-בתיאום מרחבי)שרותי תרבות 

 .'מבני מורשת וכדו, מוזיאונים



 מגורים -דוגמה לפירוט נושאי  
 :יעד נגזר מחזון

,  פתרונות מגורים מיטביים לצרכים משתנים בהתאם לגיל< קהילה רב דורית 

 .מצב ויכולת כלכלית, מצב משפחתי, שלב בחיים

 :שונות וגיוון בסוגי המגורים

 (15-18)חברת הנעורים 

(30 -18)סטודנטים  , חיילים, צעירים 

 (דירות מעבר)"בודדים / משפחות צעירות " 

"דיור בהישג יד  " 

 (  מגורים לשיוך" / "מגורי קבע)"משפחות" 

"(אחרי יציאת הילדים מהבית" )2.5-גיל ה 

"דיור מוגן, "הגיל השלישי 

"דיור סיעודי, "הגיל הרביעי 

אירוח, סטודנטים, שוכרים: זמניים 



 מגורים -לפירוט נושאי המשך דוגמה 
 

 :אפשרויות תכנוניות

 (.אינוונטר מגורים קיים בישוב)גמישות שימוש ביחידות המגורים 

בעלות הקהילה, פרטי. שיוך המגורים, סוגי בעלויות. חלופות קנייניות  ,

 .דיור קואופרטיבי, השכרה, (שיתוף יזם)גוף עסקי , האגודה

ד"יח' מס, זכויות למגורים" בנק", התכסית, זכויות הבנייה. 

"בכלים של המרחב העירוני" דיור בהישג יד. 

תעסוקה ביחידת המגורים. 

 מרחבי מגורים משולבים עם מרחבי עבודה(We Live+We Work) 

תיירות כפרית, סטודנטים, קבוצות, השכרה. 

  



 סוגי חסמים   

 חסמים תודעתיים. א

 חסמים תכנוניים. ב

 חסמים קנייניים. ג

 טבלת החסמים   

 מגורים. א

 חקלאות, מסחר, תעסוקה. ב

 חנייה, דרכים, תנועה. ג

 התחדשות כפרית. ד

 שימור ומורשת. ה

 שטחי ציבור. ו

 (גורמים המגבילים או מונעים מצב תכנוני רצוי)חסמים 



 מצב רצוי  

  

 חסם

  

 טיפול מוצע/ פתרון 

  

רגולטור  

 רלבנטי

חשיבות א  

 ג -

 מורכבות

1 - 2 

גמישות במגבלות על   1

.  שלביות. ד"כמות יח

שיקול דעת בהתאמה  

 .לכל יישוב

  35/א"מגבלות בתמ

ד ללא  "על כמות יח

 .שיקול דעת נקודתי

אין התייחסות לסוגי  

מגורים הנדרשים  

, לאוכלוסיות צעירים

,  גיל שלישי, זמניים

 . דיור בהישג יד

אין התייחסות ליישוב  

הקהילתי ולצרכי  

 .ההתפתחות שלו

 .2הכנסת היישובים הקהילתיים ללוח 

ד בהתאמה לכל  "גמישות בכמות ובסוגי יח

יישוב בהתאם לפרוגרמה קהילתית  

 .ד"יח 500ודמוגרפית עד 

 .מיוחדים/ התייחסות ליישובים חריגים   

גמישות לקריטריונים להקצאה נפרדת 

למשל לפי  )עבור סוגי מגורים שונים 

 (.מפתח של שטח בנייה

מינהל  

 התכנון

 2א 

דיור מוגן בהיקף   7

מוגבל לא ייכלל  

ד לפי  "במכסת יח

 2לוח 

החלטות מועצה ארצית  

 35/א"ותמ

אין הסדר לייזום וניהול  

 וועד מקומי/י אגודה"ע

לאפשר דיור מוגן בהיקף מוגבל ובהתאמה  

ד "להתייחס אליהן כמו ליח. לצרכי היישוב

 .  קטנות

מינהל  

 התכנון

 2ג 

דיור מוגן בהיקף גדול יתקיים כפעילות  )

 (.עסקית

 י"רמ

 דוגמה למבנה ותכולת טבלת החסמים



 .מסמכי רקע ופרוגרמות לתכנון

,  תעסוקה, אוכלוסייה, חברה, קהילה: פרוגרמות בסיס ותכניות אב

 כלכלה

 פרוגרמה  קהילתית חברתית

 פרוגרמת אוכלוסייה ומגורים 

 פרוגרמה לתעסוקה וכלכלה 

 פרוגרמה מרחבית 



 .טיפול בהסרת חסמים .א

 :נוספיםקידום מסמכים נגזרים ונושאיים  .ב

 רקע  ומידע. 1 

 שאלות עיקריות. 2 

 עקרונות וחלופות תכנון. 3 

 הנחיות מומלצות, בסיסיותהנחיות .4 

 דוגמאות.5 

 רשימת בקרה. 6 

 חסמים. 7 

 :שמוצע לטפל בהם בהמשךנושאים 

 וכלכלהקהילה , חברה1.

 .יישוםהנחיות : כפריתהתחדשות 2.

לסוגי  צפיפות בהתאמה , סוגי מגוריםמגוון , השלמת הנחיות וכללים: מגורים3.

כללי תכנון וניהול של דיור מיוחד , חדשותמגורים שכונות , מגרשיםגודל , מגורים

 (.'דיור מוגן וכו, "דירות מעבר" -דיור להשכרה )

 "(ארגז כלים)"מתווה לעבודת צוות יישום 



 תודה ולהתראות בהמשך

 הכפרימסמך מנחה לתכנון היישובים במרחב 

 טיוטה לאישור


