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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 דבר ראש המועצה

 

תכנון ארוך טווח הנו צעד חיוני בהתאמת עבודת הרשות המקומית לדינמיות הנדרשת ממנה 

בעידן המודרני. המועצה נדרשת להעניק שירות איכותי לתושביה, לשמר את המרחב הכפרי 

הפתוח תוך הדיפת לחצי הפיתוח ובד בבד להעמיק ולהרחיב את הבסיס הכלכלי שלה ושל 

תוך שמירה על פיתוח מקיים. כל אלה יכולים להתבצע רק במידה ונקבע מטרות  היישובי

ויעדים לטווח הקצר הבינוני והארוך אשר ינחו את סדר היום המוניציפלי ואת עבודת אנשי 

 המקצוע במועצה.

וחדשני המגבש מסמך מדיניות מנחה בתחומים כגון  יייחודתכנית אב אסטרטגית הנה תהליך 

ועוד. הכנתה מתבצעת  , איכות סביבהתחבורה ,תכנון פיזי, שטחים פתוחים כלכלה, קהילה,

בלוח זמנים קצר ונושאי עיסוקה נוגעים בכל היבטי עבודת המועצה וחיי היומיום של תושביה. 

להשקיע משאבים בהכנת תכנית , בתמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, על כן החלטנו

יך. חשוב להדגיש כי תכנית אסטרטגית, אף כי אינה אסטרטגית תוך שיתוף בעלי עניין בתהל

מתבצעת בהלימה לתכנון הסטטוטורי האזורי והארצי מתוך מטרה לשמור על , סטטוטורית

 המועצה להנחיות מוסדות התכנון.תכנית קשר הדוק בין 

הכנת התכנית בשיתוף תושבים ובעלי עניין נובע מרצוננו ליצור דיאלוג ולהאזין ל"חוכמת 

מחד ומשאיפתם של התושבים להשפיע על עיצוב עתידם ואיכות חייהם מאידך. כמו  ההמון"

אף הם להשתתף  םהמעונייניכן קיים הצורך ליצור הסכמות עם משרדי הממשלה השונים 

בתכנון המרחב הייחודי והאיכותי של חוף השרון בשולי השטח העירוני הגדול והצפוף 

י כיוון שתמיכת גופים אלה ביוזמות מוניציפליות במדינה. ליצירת ההסכמות גם היבט תקציב

 שונות מותנית בצדק בקיומה של תכנית מנחה. 

, בהתבסס על סבב "פרופיל המועצה" ב בראשון בתכנית הואהשלהמסכם את  המסמך

על סמך חומר רקע רב ו מפגשים בישובים וסדנת פרופיל בה השתתפו תושבי המועצה

חוברת זאת מציגה  . מסמך זה יהווה בסיס לתכנון העתידי.שנאסף ונותח על ידי צוות התכנון

 של "פרופיל המועצה".  המסמך המסכםאת 

ברצוני להודות לתושבים שתרמו מזמנם ומן הידע שלהם והשתתפו בתהליך עד עתה, ליועצי 

 צוות התכנון ולאנשי המקצוע במועצה השותפים כולם לגיבוש התכנית. יחד נעצב את עתידנו.

 

 אלי ברכה

 ראש מועצת חוף השרון
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 ועדת היגוי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תפקיד שם
 ראש המועצה האזורית חוף השרון אלי ברכה
 סגן ראש המועצה האזורית חוף השרון מאיר דור

מנהלת האגף לתכנון משולב, מינהל התכנון, משרד  תמר כפיראדר' 
 הפנים

 משרד הפניםמתכננת מחוז מרכז,  דניאלה פוסקאדר' 
 , רשות מקרקעי ישראלכנן המחוזמת דוד אמגאדיאדר' 

 משרד החקלאות , סגן מנהל מחוז מרכז אריאל למדני
 מפקח על התעבורה, מחוז מרכז, משרד התחבורה יקי פרלשטיין

 מנהל אזור מנשה והשרון, קרן קיימת לישראל יעקב ארק
 , משרד הפניםסגן מתכננת מחוז מרכז גיא קפלן 
 , משרד הפניםמחוז מרכז ,צפון ראש צוות תכנון ליאור רגב

 משרד החקלאות מתכנן,  רענן אמויאל
 , רשות הטבע והגניםמתכננת מחוז מרכז מירה אבנרי

 , רשות הטבע והגניםמנהל מרחב שרון עמי לזר
 מתכננת המחוז, המשרד להגנת הסביבה ורד אדרי

  אתריםמועצה לשימור מנהלת מחוז מרכז, ה נון גלז-טל בן
 נהל רשות הניקוז שרון, רשות הניקוזמ ניסים אלמון

 שרוןמפקח רשות ניקוז ונחלים,  רן פרחי
החברה להגנת רכז שימור סביבה וטבע, מחוז מרכז,  משה פרלמוטר

 הטבע
 החברה הממשלתית לתיירות ראש תחום פרויקטים,  אורלי צארום
 משרד החינוךמחוז ת"א, בתי ספר יסודיים, מפקחת  שלומית ברק

ממונה קידום מיזמים אגף תכנון ופיתוח, משרד  גמירב פל
 התיירות

 אגף תכנון ופיתוח, משרד התיירות צימרמן משה
 משרד הרווחה יפה סביון

 משרד הספורט אבי בנבנישתי
 רשות הטבע והגנים זוסמן הלל
 רשות הטבע והגנים אנגרט ניר

 יו"ר ועד אגודת כפר נטר רומם משה
 חבר מועצה תומי שני 

 חבר מועצה רד סלוצקיע
 מזכירת המועצה האזורית חוף השרון הילה טרייבר

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון ירדן ערמון
 גזבר המועצה האזורית חוף השרון דורון כהן

 אזורית חוף השרון מועצהמנהלת מחלקת חינוך,  אקהאוז שוש
 , מועצה אזורית חוף השרוןרווחהמנהלת מחלקת  חיה ארגמן
 מנהל החברה הכלכלית, מועצה האזורית חוף השרון דרור גוראל
 מטעם המועצה מנהלת תוכנית האב אורלי הדס

, מועצה אזורית מתאמת היחידה לקיימות סביבתית מיכל וימר לוריא
 חוף השרון

 , מועצה אזורית חוף השרוןנוערהרכז  אליעד ויסמן
 וןאזורית חוף השר מועצה, עו"ס קהילתית עדי נוי

 אזורית חוף השרון מועצה, איכות הסביבה בנק שלמה
 אזורית יחידה סביבתית יניב מלץ

 אזורית יחידה סביבתית עינת צוקרמן
 יו"ר מועצת נוער נויה בלדזה
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 ועדת עבודה
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מועצה אזורית חוף 
 השרון:

 ראש המועצה אלי ברכה, 

 סגן ראש המועצה מאיר דור ,  
 מועצהחבר , ערד סלוצקי 

 י שני, חבר מועצהתומ 

 יו"ר ועד אגודת כפר נטרמשה רומם,  

 מזכירת המועצההילה טרייבר,  

 המועצהמהנדס ירדן ערמון,  

 שוש אקהאוז, מנהלת מחלקת חינוך 
 חיה ארגמן, מנהלת מחלקת רווחה 

  מנהלת תוכנית האב מטעם המועצה -דס האורלי  

 ראש צוות התכנון ' גידו סגל אדר

 תכנון פיזי אדר' חגי דביר 
 מנהלת הפרויקט אדר' יעל סאינה 
 יועץ כלכלי פרופ' עזרא סדן 

 יועץ בנושא חברה ושיתוף ציבור טובי אלפנדרי 
 יועצת תיירות ד"ר דלית גסול 

 יועץ נוף רם אייזנברג 
 יועצת איכות הסביבה מיכל אשכנזי 

 יועצת תחבורה ם נבאוישרון שי
 יועץ אקולוגיה רון פרומקיןד"ר 
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  משתתפים בסדנת פרופיל המועצה

 

 עדי נוי חנן רון אבי גרוסמן
  עמית יוגב טובה קומיט אבירם שגב 

 קובה פז  יהושע בכר אדי גבאי
 רונית זילברמן  יואל פירסט אודי כסיף

  רמי בן דרור יואל פלד אווה הנימן
 רמי דויטש  יוסף לייכט קסטכר  אורי

 רפי שטריינליכט  יפה סביון אורנה לוין 
 שלמה סתיו יצחק בר איילת רחמילביץ 

 שמעון דהאן מאורי גולדוואסר אלדד מנהיים
 שרה שרוייט  מוטי טורקניץ אסתר דור 

  מיכל ויימר אריק רוזנטל
  מיכל פרידמן גבי קינן 

  מירב מנהיים גיל בן יקר
  מירב קורן יל שחם עמית ג

  מנחם להב דוד שלו 
  סוזאן רובינשטיין הילה שחר

  ספי לובלסקי ורדה סלפטר

   זכריה מדר

   חוה טסלר

   חיה ארגמן 

   חיים כצנלסון

   חנן דור
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  צוותי העבודה להכנת מסמך פרופיל המועצה

 

 פתח דבר

 תקציר פרופיל המועצה

 גי דביר גידו סגל אדריכלים, ראש צוות התכנוןח –אדריכל גידו סגל 

 

 אודות המועצה

 חגי דביר גידו סגל אדריכלים, ראש צוות התכנון –אדריכל גידו סגל 

 חגי דביר גידו סגל אדריכלים, מנהלת הפרויקט –אדריכלית יעל סאינה 

 יוסף שגיא, קבוץ שפיים*

 

 פרופיל המועצה

 משיתוף הציבורתובנות 

 חגי דביר גידו סגל אדריכלים, ראש צוות התכנון – אדריכל גידו סגל

 חברה ושיתוף ציבור ועץ בנושאפתרונים תכנון אסטרטגי, י –טובי אלפנדרי 

 חגי דביר גידו סגל אדריכלים, מנהלת הפרויקט –אדריכלית יעל סאינה 

 ענת בקראי נבו

 

 חברה וקהילה, דמוגרפיה: 1פרק 

 ועץ בנושא חברה ושיתוף ציבורי, יפתרונים תכנון אסטרטג –טובי אלפנדרי 

 מועצה אזורית חוף השרון, מנהלת מחלקת חינוך - שוש אקהאוז* 

 * חיה ארגמן, מנהלת לשכת הרווחה, מועצה אזורית חוף השרון

 

 כלכלה: 2פרק 

 סדן לובנטל בע"מ, יועץ בנושא כלכלה  -פרופ' עזרא סדן 

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –ירדן ערמון * 

 

 תיירות: 3פרק 

 יועצת בנושא תיירות תכנון תיירות ופיתוח בר קיימא,ד"ר דלית גסול, 

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –* ירדן ערמון 

 

 םבנויישטחים : 4פרק 

  חגי דביר גידו סגל אדריכלים, ראש צוות התכנון –אדריכל גידו סגל 

 , יועץ בנושא תכנון פיזיחגי דביר גידו סגל אדריכלים –אדריכל חגי דביר 

 מנהלת הפרויקטחגי דביר גידו סגל אדריכלים,  –אדריכלית יעל סאינה 

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –*ירדן ערמון 
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 שטחים פתוחים: 5פרק 

 רם אייזנברג עיצוב סביבה, יועץ בנושא נוף –רם אייזנברג 

 נוףיועץ בנושא , רם אייזנברג עיצוב סביבה -אמנון שביט 

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –*ירדן ערמון 

 חוף השרון קיימות מועצה אזוריתמתאמת  -לוריא   –*מיכל וימר 

 

 אקולוגיה: 6פרק 

 יועץ בנושא אקולוגיה -ד"ר רון פרומקין 

 חוף השרון קיימות מועצה אזוריתמתאמת  -לוריא   –*מיכל וימר 

 היחידה האזורית לאיכות סביבה בשרון ם פתוחים ואקולוגיה,ממלאת מקום ראש מדור שטחי –הדס מרשל *

 

 תחבורה: 7פרק 

 תחבורהבנושא יועצת , פי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ – נבאוםשרון שי

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –*ירדן ערמון 

 

 איכות הסביבה: 8פרק 

 סביבה תיועצת בנושא איכו – DHV –מדינה  -מיכל אשכנזי

 DHV  -אורי ארזי

 חוף השרון קיימות מועצה אזוריתמתאמת  -לוריא   –*מיכל וימר 

 חוף השרון אזוריתמועצה   -איכות הסביבה   -*שלמה בנק 

 מהנדס המועצה האזורית חוף השרון –*ירדן ערמון 

 

 

 

 

 תרמו תרומה להבנת התחום.* 
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 פתח דבר

 מבוא

חוף השרון החליטה להכין תכנית אסטרטגית למועצה, תכנית שתקבע את  האזוריתהמועצה 

: חברה, כלכלה, האזוררלוונטיים לחיי בכל הנושאים ה עוסקתהעתיד הרצוי לה. התכנית 

 ומה.פיזי, תחבורה, איכות סביבה וכדתכנון 

הכנת תכנית האב האסטרטגית מתבססת על עקרונות התכנון האסטרטגי האזורי והקיימות. 

, בגישה רב תחומית, עובד מתמקד באתגרים העומדים בפני האזורהתכנון האסטרטגי 

כדי  תף בצורה מובנית את "בעלי העניין" באזורומש בשילוב בין האזור וסביבתועוסק 

בלוח זמנים  תכנית ישימהעל בסיס נושאים מוגדרים. כל זאת כדי לבנות  להשיג הסכמות

 באמצעות תבחינים.  לניטורהניתנת קצר, 

הוא פיתוח העונה על צורכי ההווה מבלי להתפשר על המענה לצרכי הדורות הבאים.  קיימות

ך לאורך זמן רב, כיוון שאינו פוגע בבסיס המשאבים עליהם הוא זהו פיתוח שיכול להמש

נשען. ניצול המשאבים נעשה באופן ובקצב המאפשר לתהליכים טבעיים, חברתיים וכלכליים, 

יחסי הגומלין להתחדש ולהתאזן. הבסיס לפיתוח מקיים הוא התנהלות המביאה בחשבון את 

. מרכיב מרכזי בתפיסת הקיימות הוא בין פיתוח כלכלי, פיתוח סביבתי ופיתוח קהילתי

 באשר לדגם הפיתוח של האזור ואופן התנהלותו.יצירת שותפויות בין כלל בעלי העניין 

תהליך הכנת התכנית מתנהל בשני מישורים השזורים זה בזה: שיתוף בעלי העניין ועבודת 

 .צוות התכנון

במועצה עלי התפקידים עניין" הקשורים למועצה: תושבים, בההתכנית משתפת את "בעלי 

נציגי משרדי ממשלה, נציגי רשויות גובלות וכדומה. המנגנונים  שובים,יהאזורית, נציגי הי

 העיקריים לשיתוף בעלי עניין הם כדלקמן:

 באמצעותו דף ייעודי לתוכנית בתוך האתר של המועצה האזורית,  דף אינטרנט: הקמת

 לים.משוב באמצעות מיי ומתקבלמידע על התכנית  מופץ

 קבוצה של כמה  מוגדרים: תהליך שיתוף מתמשך עם דיונים מובנים של בעלי עניין

ניתוח של המצב הקיים, גיבוש מטרות והתייחסות לחלופות  כוללעשרות בעלי עניין ש

 התכנון.

  פעילות מרובת משתתפים: העברת מידע וקבלת משוב באירוע השקה של התכנית

 בשלב גיבושה הסופי.
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 בנקודות מפתח  המתקיימיםבעלי עניין, של י, המורכבת מנציגים יגודיוני ועדת הה

, חלופות לתכנית האב ולמטרות חזוןהצעה לבתהליך, למשל: טיוטת פרופיל המועצה, 

 למועצה וטיוטות לתיקי פרויקטים. 

  דיוני מליאת המועצה: בנקודות מפתח בתהליך הכנת התוכנית, במקביל לדיון בועדת

  במליאת המועצה. דיוןמתקיים ההיגוי 

  ,מלווה באופן רצוף את קידום התכנית.הדיוני ועדת העבודה לתכנית 

במקביל, צוות התכנית עורך עבודות אנליטיות כדי לבסס את תיאור וניתוח המצב הקיים, את 

, פרוט התכנית, גיבוש תיקי פרויקטים והצעת תבחינים לתכנוןחלופות את הההצעות לחזון, 

מיפויים אנליטיים של הנושאים השונים, על בסיס  זה עורך הצוותורך . לצלניטור התכנית

מקורות רשמיים אחרים ונגישים )כגון: הלמ"ס, ממידע שהתקבל מהמועצה האזורית ונאסף 

 (. ומהנתוני משרדי הממשלה וכד

 וכולל את הפעולות הבאות: (11ראה עמוד מס' )תהליך התכנון מוצג בתרשים זרימה 

 

 עצה שלב פרופיל המו

ישובי המועצה בהם צוות התכנון הציג את תהליך ימפגשים עם הנהלת המועצה והנהלות  ‒

שובים התבקשו להציע סוגיות שבהן צריך לעסוק ובעלי עניין שיש יהכנת התכנית ונציגי הי

 לשתף.

זיהוי "בעלי העניין" שישתתפו בתהליך ושיבוצם במנגנוני השיתוף השונים. במרכז  ‒

של כמה עשרות בעלי עניין מוגדרים שהשתתפו בסדנת פרופיל  קבוצה גיוס עבודהה

 המועצה ואמורים להשתתף בסדנאות נוספות בהמשך התהליך.

ניתוח חוזקות, חולשות, ערכה עריכת סדנת פרופיל המועצה, שבה קבוצת בעלי העניין  ‒

 . הזדמנויות ואיומים של המועצה

 .וי ובמליאת המועצהעריכת דיונים על טיוטת פרופיל המועצה בועדת ההיג ‒

מופיע באתר המונח לפניכם ו ,ניסוח פרופיל המועצה בשתי גרסאות: מסמך מלא ‒

, שגם מוצגת וחוברת שבה גרסא מקוצרת של המסמך המלא האבאינטרנט של תכנית ה

 . האתר האינטרנט
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 שלב חזון המועצה

הסדנא  גיבוש מטרות למועצה על ידי קבוצת "בעלי העניין" בסדנא מובנת. במהלך ‒

 המשתתפים יציעו סדרה של מטרות וידרגו אותם על פי סדר חשיבותם.

 גיבוש לחלופות חזון על ידי צוות התכנון, על בסיס המטרות שגיבשו "בעלי העניין". ‒

מחלופות החזון שגובשו תחילה או חלופה  תאחהגעה לחזון מוסכם, המבוסס על  ‒

 ן יכלול מטרות ויעדים למועצה.הכוללת מרכיבים מתוך חלופות שונות. החזומשולבת 

 

 שלב הכנת תכנית האב

גיבוש חלופות תכנון לתכנית אב, הכולל הצעות לפריסה מרחבית, לפיתוח כלכלי, חברתי,  ‒

 מוסדי, סביבתי וכדומה.

 ת. יקבלת משוב לחלופות תכנון מ"בעלי העניין" בסדנא מובנ ‒

 . בחירת חלופת התכנון המוסכמת לתכנית האב ופרוט חלופה זאת ‒

 עריכת מפגש רב משתתפים להשקת התכנית.  ‒

עריכת תיקי פרויקטים, הכוללים, בין היתר, רקע ורציונל לכל פרויקט, תוצאות צפויות,  ‒

 גורם מוביל/אחראי לפרויקט, הערכת תקציב ראשונית, מקורות מימון, לוח זמנים וכדומה. 

ביחס לחזון ולתכנית לאורך הזמן הגדרת תבחינים )אינדיקטורים( לניטור מצב המועצה  ‒

 האב.

 

להלן תרשים זרימה של תהליך הכנת התכנית. פעולות שיתוף בעלי העניין מסומנות 

ברקע ירוק. בסיום כל שלב התוצרים יובאו לאישור ועדת ההיגוי לתכנית ולמליאת 

 המועצה )מסומן בעיגול ירוק(
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 תקציר פרופיל המועצה 

 -המועצה האזורית חוף השרון שוכנת במרכז השרון, במישור החוף, על פני שטח של כ

במזרח, כפר שמריהו,  4מהים במערב ועד לכביש  נםדונם. גבולות המועצה ה 05,555

הרצליה ורעננה בדרום, אבן יהודה בצפון מזרח ונתניה בצפון. כמו כן נכלל במועצה 

ים, הנמצא בין הרצליה ורמת השרון ולכן אינו נכלל ברצף הטריטוריאלי של  גליל קיבוץ

חוף השרון היא הקרובה ביותר לגבול מחוז תל אביב מבין כלל המועצות האזוריות  המועצה.

 .במרכז הארץ

 6ישובים, ביניהם  04בתחום המועצה תושבים.  00,555-מספר התושבים במועצה הוא כ

קיבוצים )גליל ים, געש,  0ושע, בני ציון, בצרה, כפר נטר, רשפון(, מושבים ) אודים, בית יה

ללא מעמד )ארסוף  ויישוביקום, שפיים, תל יצחק(, שני ישובים קהילתיים )ארסוף, חרוצים( 

בנוסף, בצמוד לקיבוץ תל יצחק, נמצאים כפר הנוער נווה הדסה וכפר הגמלאים אחוזת (. קדם

 פולג. 

 

 דמוגרפיה וחברה

בהתאמה( ומתאפיינת בגודל  8-9כלכלי גבוה )-נמנית על המועצות בעלות אשכול חברתי

 אוכלוסייה בינוני ביחס למועצות אחרות במרכז הארץ. 

הקליטה אוכלוסיית המועצה גדלה בעשור האחרון משמעותית וכמעט הכפילה את עצמה. 

ד מבוגרים. אוכלוסייה זו הביאה למועצה אוכלוסייה צעירה יחסית של משפחות צעירות לצ

היא משכילה, בעלת הכנסה גבוהה, העוסקת ברובה במקצועות ה"צווארון הלבן". המושבים 
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גדלו בשיעורים גבוהים מאד ולכן המושבים  והיישובים הקהילתיים הם אלה שקלטו את רובם

בשיעור אי שוויון מובנה בין הקיבוצים לשאר היישובים  . כתוצאה מכך, נוצרלעומת הקיבוצים

כמו כן, במושבים נוצרו הקשישים, משקי בית עם קשישים, משקי בית קטנים ודירות קטנות. 

בשל ההטרוגניות באוכלוסיה )חברי אגודות ותיקים מול  םיישובייגם קונפליקטים פנים 

מתיישבים חדשים בהרחבות( ועקב הצרכים השונים של התושבים החדשים ביחס לתושבים 

 הוותיקים בישובים.

מועצה נמצאת בתקופת השתנות ממועצה קשישה למועצה מתגוונת מבחינת הגיל. ה

ביישובים הקולטים משתנה הפרופיל הדמוגרפי מבחינת הגיל, ההשכלה, ההכנסה 

. המועצה הפכה ולא גדליםמזדקנים לא קלטו בעשור האחרון שקיבוצים והתעסוקות. ה

 חרות גם עם הערים הגדולות.בשנים האחרונות מקור משיכה משמעותי במרחב שלה עם ת

במהלך שנים אלה המועצה שינתה פניה ממועצה קטנה יחסית למועצה עם מסה קריטית 

 חדשה, הדורשת שירותים מסדר גודל גבוה יותר והיענות לצרכים חדשים שלא עלו עד כה.

הידוק הקשרים בין היישובים ויצירת האתגרים המרכזיים בפניהם עומדת המועצה הם כיום, 

נטגרציה ביניהם; מיתון הבדלים קיימים והגברת השוויון בין היישובים; הקטנת התלות בין אי

יישובים במתן שירותים; הגדלה וגיוון מערך שירותי הציבור ביישובים ובמועצה; יצירת כלים 

לקליטת צעירים ביישובים. הסדרת מערך היחסים בין הוותיקים לחדשים ביישובים; הגדלת 

 בין היישובים בנושאים השונים.שיתופי הפעולה 

 

 כלכלה

תכליתי' הממלא בהצלחה שתי פונקציות, -מרחב המועצה האזורית חוף השרון הוא מרחב 'דו

 בעת ובעונה אחת:

[  מרחב המועצה האזורית חוף השרון מקיים את הפונקציה של ריאה ירוקה בשירות 0]

 אוכלוסיית המטרופולין כולה.

בשרון, אחוז נמוך של שטח השיפוט במרחב המועצה בהשוואה למועצות האזוריות  ‒

 (.01%האזורית חוף השרון מוקדש לבינוי )

התהליך ארוך הטווח של צמצום שטחי העיבוד החקלאי לא פסח על מרחב המועצה;  ‒

אולם בשנים האחרונות מצטייר שינוי מגמה, לנוכח עלייה משמעותית בהיקף השטחים 

 המעובד.
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ם אשכול מובנה של בתי עסק הפועל, בין השאר, כמוקד ביקוש [   במרחב המועצה מתקיי0]

אלף מועסקים בענפי המשק השונים ובשירותים במרחב המועצה  01-04לכוח אדם.  מתוך 

 הם יוממים, קרי עובדים המתגוררים מחוץ למרחב המועצה אך מועסקים בתחומו. 60% -כ

שגרתית, -ין הוא תופעה בלתיהמיקום של אשכול בתי עסק במרחב הכפרי, בשולי המטרופול

ובמידה רבה, פרי יזמות נקודתית.  יזמות זו והיווי מקומות תעסוקה בענפי המשק היא, 

 חברתית מבורכת. -כמובן, תכונה משקית

יח של בתי עסק הוא נושא למחלוקת. ם זאת, ראוי לציין כי המיקום הכפרי של אשכול מצלע

מרחבית במגמה לחזק את -ה המשקיתעל רקע זה נקדם בהמשך העבודה את הפרוגרמ

האופי ה'דו תכליתי' של המרחב; בין השאר, כַּפתרון היעיל ביותר לשימור ולקידום הריאות 

 הירוקות במרכז האוכלוסייה של מישור החוף.

 

 

 תיירות

"הפוגה ירוקה"  חוף השרון הוא היותה האזוריתשל המועצה מרכזי התיירותי האפיון ה

 . ריבוי שטחים שמורים, פתוחים, חקלאייםשבה  אביב,-במטרופולין תל

רצועת החוף, אתר המרחצאות היחידי : מוקדי המשיכה האטרקטיבייםבשטח המועצה 

במרכז, מרכז הקניות "חוצות שפיים" המושך אלפי מבקרים מדי יום ובמיוחד בסופי שבוע, 

  ופארק המים הכולל מתחם של ספורט אתגרי ומוטורי.

, בהם שטחי מסחר המתרכזים ביישובים שפיים וגעשראשיים תיים מספר עוגנים תיירו

גלריות אלה ישנם  במושבים, כאשר יקום, רשפון ואודיםב והעוגנים המשניים הם גדולים,

 . ומסחר בתוספת הסעדה מהווים אטרקציה לביקור ו"שוטטות"

יירות תה. ן מבקריםכחצי מליו מגוון הגנים הלאומיים ושמורות הטבע מושכים כל שנה

המאופיינת בעיקר בביקורי יום )בשטחים הפתוחים, בפארק המים, בחוף הרחצה( היוצרת 

מגוון פלחי שוק: מבקרים הנהנים מתרבות המבקרים שייכים ל. מכפילים כלכליים נמוכים

קניות ובילוי במרכז הקניות הראשון מסוגו בישראל, חובבי טיולי טבע, נוף, היסטוריה 

עסקים או חברות המוציאות את עובדיהן להשתלמויות וכנסים, משפחות וארכיאולוגיה, אנשי 

 ואנשים הרוצים לנפוש בטבע בקרבה לעיר.

. לינות שנתיות 045,555-חדרים( המייצרים כ 055-מעט חדרי אכסון )כבשטח המועצה יש 

קשיים סטטוטוריים משמעותיים בפיתוח תיירות כפרית וחקלאית שיצרו מצב של קיימים 

 .קיים לא מוסדרפיתוח 
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התיירים השוהים במחוז מרכז בכלל ובעיר נתניה בפרט, מהווים פלח שוק פוטנציאלי למרחב 

הכפרי/תיירותי של המועצה. מימושו מותנה בפיתוח היצירתי וניצול היתרונות הקיימים 

 בשטחה.

מיקומה המרכזי של המועצה על עורקי תחבורה ראשיים של המדינה, מאפשר גישה נוחה 

ירה מכל חלקי הארץ ומאפשר גם מקום לשיתוף פעולה אזורי בין הערים השכנות: ומה

                                                                                                 רעננה, הרצליה ונתניה.

. .ירותיתמבחינה תיהמועצה פוטנציאל בשלבים הבאים של התכנית נעסוק בדרכים למימוש 

בשטח המועצה שפע נוף טבעי ואופי כפרי, ולכן התכנון התיירותי צריך להיות זהיר ובר 

 קיימא. 

 

 שטחים בנויים

המועצה מבטא את המבנה החברתי והכלכלי של יישוביה. חלקם,  יהמבנה הפיזי של יישוב

פו לתת כמו הקיבוצים והמושבים, נוצרו כחברות ייחודיות מבחינה חברתית וכלכלית, ששא

בתוך הישוב הן את אמצעי ייצור והן את מירב השירותים הדרושים לכל חבר. הדבר הביא 

ליצירת מבנה פיזי שהתאים לשאיפות האלה. החזרה לעבודת כפיים, הקשר לקרקע 

והשאיפה למתן תעסוקה לכל החברים בקיבוץ ובמושב באים לידי ביטוי באופי הכפרי של 

כה והשירותים ובקיבוצים גם התעשייה. השיתוף המרבי הישוב ובשילוב החקלאות, המלא

ביצור, בצריכה, בחינוך, בבריאות ובשאר מעגלי החיים, יצר את המבנים הייחודיים לקיבוץ, 

כמו חדר האוכל, בתי הילדים, מחסן הבגדים, המרפאה וכד', והשפיע על המבנה הכללי של 

. שאיפה לשוויוניות בין חברי הקיבוץ והמושב באה הישוב, על אזוריו השונים והקשרים בניהם

לידי ביטוי גם במגורים: בקיבוצים נבנו מבנים אחידים וזהים ברמתם לאורך הרבה שנים, 

במושב הנחלות הם שוות בגודל והבתים היו אחידים בראשית הדרך. השינויים החברתיים 

חלק מהמבנים המרכזים  והכלכליים שעוברים ישובים אלו משפיעים גם על המבנה הפיזי.

 בקיבוץ ובמושב משנים תפקיד וצורה. בקיבוצים השוני הגיע גם למבני החברים. 

מבחינה סטטוטורית, חלות מגבלות רבות על פיתוח הישובים בתחום המועצה, כגון קביעת 

מספר יחידות הדיור המרבי המותר לבנייה בכל ישוב, איסור על חלוקת מגרשים, הגבלות על 

מותרים וכד'.  כתוצאה ממגבלות אלה, יש לעתים קרובות קושי לתת מענה לצרכים  שימושים

 החברתיים והכלכליים המשתנים של תושבי המועצה.
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בהמשך העבודה על התכנית יהיה צורך להגדיר את הערכים הפיזיים של הישובים שיש 

יש לשנות כדי  תיולשמר ואלה שניתן לשנות. כמו כן, יהיה צורך לבחון איזה מגבלות סטטוטור

 לאפשר את ההתפתחות החברתית והכלכלית של הישובים. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שטחים פתוחים 

בשטח המועצה קיימות מספר יחידות נוף ייחודיות ובעלות פוטנציאל להפוך לאתרים לפנאי, 

נופש ותיירות: חוף הים שבו רצועת חוף ברוחב כמה עשרות מטרים, מתחת לרכס הכורכר 

דרום, המערבי -; שלושת רכסי הכורכר המשתרעים לאורך שטח המועצה בציר צפוןהמערבי

מהווה רצועה רצופה, בעוד ששני האחרים קטועים ע"י ישובים, ערוצים ושטחים חקלאיים;  

שטחי החקלאות הכוללים פרדסים ומטעים אחרים )אפרסמון, אבוקדו ועוד(, וגידולי שדה 

י קבע כגון אגם יקום, שטחי הצפה לאורך נחל פולג והנחל שונים; סביבות מים: בריכות ומקוו
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עצמו המוסדר ברובה כתעלת ניקוז. פוטנציאל זה מתעצם בזכות היותן "אי ירוק" בלב "ים" 

 עירוני צפוף.

התכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות קובעות סדרה של הוראות לשמירה על שטחים 

ושמורות טבע, יערות, רצועת נחל ומרקמים אלה, הכוללות בין היתר קביעת גן לאומי 

 לשימור. 

בהמשך העבודה, נתייחס לשימור השטחים הפתוחים לאור השיניום באורחות החיים 

 במועצה ולזחילת הפיתוח העירוני, הנוגס בשטחים פתוחים והופך אותם לבנויים.

 

 אקולוגיה

כך החשיבות הגבוהה חוף השרון הנו ריאה ירוקה המפרידה בין גוש דן לאזור נתניה וב

ערכי הטבע והנוף נמצאים לשמור על מרחבים פתוחים, אזורי נופש ואתרי טבע ייחודיים. 

בשדות בור על אדמת חמרה, הכורכר,  במחשופי –בעיקר בשטחים שאינם מעובדים 

. בחולות, בבתי הגידול הלחים )נחלים, גופי מים ושטחים מוצפים בחורף(, ולאורך קו החוף

יניהם, בשטחים שאינם בנויים, יש מסדרונות אקולוגיים הנחוצים לתפקוד נאות הטבעיות. ב

 של המערכת האקולוגית לאורך זמן, השטחים הערכיים. 

 

בשלבים הבאים של התכנית יהיה צורך להתייחס הן לשטחים בעלי ערכיות גבוהה והן 

 למסדרונות האקולוגיים הקושרים ביניהם. 

 

 תחבורה

אזורית חוף השרון, בין ערי השרון לערי המרכז, מציב אותה בלב מיקומה של המועצה ה

מערכת דרכים ארצית אשר חוצה אותה לאורכה. מערכת דרכים זו, יחד עם דרך רוחב ארצית 

חדשה נמצאים בתהליך של פיתוח, הרחבה ושדרוג. הנגישות הקיימת בין שלושת גושי 

ם זו, שמתאפיינת בעומסי הישובים במרחב המועצה מתבססת בעיקר על מערכת דרכי

 תנועה שמקורם בתנועה עוברת צפון/דרום. 

מערכת התחבורה הציבורית במועצה מבוססת בעיקר על שירות אוטובוסים בינעירוניים. 

שירות זה למרות ריבוי הקווים והתדירות, אינו נגיש בצורה מספקת. נדרש מערך של שירות 

ן מענה לצורך בנגישות בין גושי היישובים פנימי של תחבורה ציבורית בין ישובים, שיית

 ויותאם לצרכים של תושבי המועצה, בתחומים של חינוך, תרבות, תעסוקה וכו'. 
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הקרבה היחסית למוקדי תעסוקה ומסחר בתחום המועצה ובסביבתה ושימוש גבוה יחסית 

פיתוח  באופניים מהווים פוטנציאל לעידוד שימוש באופניים כאמצעי תחבורה, על ידי קידום

 של שבילי אופניים בין היישובים למוקדי משיכה בתחומם בפרט ובאזור בכלל. 

בהמשך העבודה יהיה צורך להציע פתרונות תחבורתיים מקיימים שיענו על הצרכים 

 המשתנים של תשובי המועצה ואלה הבאים בשעריה לעבודה, לקניות ולבילוי.

 

 איכות סביבה

הישובים מקבלים מים מבארות פרטיות. חלק מן הבארות במועצה האזורית חוף השרון, רוב 

נסגרו או נפסלו לשתייה עקב רמות ניטראט גבוהות, מגמה שמתגברת בכל אזור החוף 

בארץ. רוב הישובים מחוברים למערכת ביוב ושפכיהם מטופלים במכון טיהור שפכים קולחי 

נשענים על מערך של השרון. הישובים ארסוף, ארסוף קדם, חרוצים וקרית שלמה עדיין 

 בורות סופגים, אך מתוכננים להתחבר למכון האזורי. 

האתרים העיקריים הקיימים כיום בשטח המועצה והם בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע ומים הם 

מפעלים בעלי היתר רעלים )עושים שימוש בכימיקלים(, תחנות תדלוק, מוסכים, משקי חי 

נציאל לזיהום קרקע ומים מתחנת המעבר לפסולת ותשתיות חשמל ודלק. בנוסף, קיים פוט

 ומ"הר הפסולת", שבשטח המועצה. 

במועצה ובישוביה יש מעט מאוד שימוש באנרגיה מתחדשת ואין תכניות ישימות לחסכון 

 באנרגיה. 

בתחום הפסולת המועצה הכינה תכנית אב ותכנית מפורטת לפסולת )לרבות פסולת אריזות( 

ה במקור וכיום התכניות בשלבי ביצוע. תחנת המעבר לפסולת שמטרתן להגדיל את ההפרד

שבשטח המועצה כיום מהווה מטרד סביבתי של ריח ולכלוך והחלו נגדה הליכים משפטיים 

עקב אי עמידה בדרישות המשרד להגנת הסביבה. באתר "הר הפסולת" לא מתקיימת 

ווה גם לעיתים מוקד הטמנה והוא מחוסר תשתיות ולכן לעיתים מהווה מקור מפגע, אך מה

משיכה למטיילים. מטרד נוסף בשטחים החקלאיים ובאזורי בניה במועצה הוא השלכת 

 פסולת בנין ופסולת חקלאית באופן בלתי מוסדר. 

בשטח המועצה התקיימו בעבר פעילויות של כרייה, שהותירו בורות המתמלאים לעיתים מים 

ומטיילים. נחל פולג ויובליו עוברים בשטח  ועשויים להוות מפגע או מוקד משיכה לבעלי חיים

המועצה והמועצה מקדמת תכנית ניקוז לנחל שבשטחה. למרות תכנית השיקום לנחל, ישנם 

עדיין מספר יובלים הסובלים משפיכות בלתי מבוקרות הגורמות למטרדים, בייחוד בשטח 

 הסמוך לאזור התעשייה החדש בנתניה. 
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של המועצה הינו חוף הים. חוף הים בתחום המועצה אחד המשאבים הסביבתיים הגדולים 

אינו נגיש וסובל, כמו גם באזורים נוספים בארץ, משתי בעיות עיקריות והן הצרות החוף 

 החולי וקריסת מצוק הכורכר החופי.

 בשלבים הבאים של העבודה, נקדם הצעות לשיפור איכות הסביבה במועצה.
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 סיכום

ת תהליכי שינוי חברתיים וכלכליים פנימיים משמעותיים המועצה האזורית חוף השרון עובר

ומושפעת מהשינויים שעוברים על הערים השכנות. שינוים אלה מקבלים ביטוי בשטחים 

הבנויים והפתוחים ובתשתיות התחבורה שבתחומה ומשפיעים על איכות הסביבה. בשלבים 

ע הצעות ברוח החזון הבאים של העבודה ייקבע חזון למועצה ובהמשך תגובש תכנית שתצי

 לגבי כל הנושאים שתוארו לעיל. 

 

 

 

 מושב אודים על רקע העיר נתניה
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 אודות המועצה 

 

 

 רקע כללי

המועצה האזורית חוף השרון שוכנת במרכז השרון, במישור החוף, על פני שטח של כ- 

במזרח, כפר שמריהו,  4מהים במערב ועד לכביש  נםדונם. גבולות המועצה ה 05,555

מועצה ל שייךהרצליה ורעננה בדרום, אבן יהודה בצפון מזרח ונתניה בצפון. כמו כן 

גליל ים, הנמצא בין הרצליה ורמת השרון ולכן אינו נכלל ברצף הטריטוריאלי של  קיבוץ

 המועצה

ישובים,  44בתחום המועצה 

מושבים ) אודים, בית  6ביניהם 

יהושע, בני ציון, בצרה, כפר 

קיבוצים )גליל  0נטר, רשפון(, 

ים, געש, יקום, שפיים, תל 

יצחק(, שני ישובים קהילתיים 

ללא  ויישוב )ארסוף, חרוצים(

בנוסף, (. מעמד )ארסוף קדם

בצמוד לקיבוץ תל יצחק, 

נמצאים כפר הנוער נווה הדסה 

וכפר הגמלאים אחוזת פולג. 

מנתה אוכלוסיית  0545בשנת 

המועצה, על פי נתוני הלמ"ס 

 % 60.תושבים  44,014

מהתושבים גרים במושבים, 

ביישובים  8%בקיבוצים ו  05%

 קהילתיים.
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 צהתולדות המוע 

הישוב הראשון שהוקם בתחומי המועצה הינו 

בידי חברי  4101קיבוץ שפיים שנוסד בשנת 

ועלה לקרקע בשנת  "החלוץ" ו"החלוץ הצעיר"

. קיבוץ שפיים שימש בשנים שקדמו 4100

 להקמת המדינה כנמל להעלאת מעפילים. 

מספר חודשים לאחר עליית שפיים על הקרקע, 

קומו הנוכחי. ,מושב רשפון למ4106עלה, בשנת 

הוקמו  4101 - 4108באותה תקופה, בין השנים 

 ע וכפר נטרהמושבים בית יהוש ,קיבוץ תל יצחק

. עד קום המדינה, בין השנים והישוב ארסוף קדם

קיבוץ  -באזורהוקמו ישובים נוספים  4140-4141

גליל ים, קיבוץ יקום והמושבים בצרה ובני ציון. 

 4104שנת הוקם הישוב אודים וב 4148בשנת 

. בשנת וקיבוץ געש הישוב כפר חרוצים ונוסד

החלה הקמת הישוב הקהילתי ארסוף  4116

  השוכן על המצוק, מערבה לשפיים.

 

 govmapמאתר  -4145

המועצה גדלה מבחינה דמוגרפית באופן רציף לאורך השנים, כתוצאה מקליטת גלי העלייה 

רוב התושבים במושבים ובקיבוצים   05-ומגידול טבעי. מבחינת הרכב התושבים, אם בשנות ה

התושבים אינם  ןהרי שהיום ברוב הישובים ישנן הרחבות בה ,היו חברים באגודות שיתופיות

 חברי אגודה או חברי קיבוץ.
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 אוהלים וצריפים בכפר נטר

 

 

 הקמת מגדל, קבוץ תל יצחק
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נדט, בתחילת בתקופת המהמועצה.  יהכלכלי הראשון של יישוב שימשה כבסיסהחקלאות 

שנות העשרים, עבר אזור השרון תהליך פיתוח. גורמים מההתיישבות היהודית החלו לבצע 

קידוחים עמוקים בשטחי אדמות החול האדום שבמרכז השרון, במטרה לנצל את פוטנציאל 

מי התהום של השרון, שזה אך נתגלה דבר קיומם. הדבר שינה לחלוטין את ערכן של 

עם גילוי מי התהום והיכולת לנצלם, הפך השרון  (.חמרה )חול אדוםהאדמות, ברובן אדמות 

תה מרכז הפעילות הכלכלית בחוף השרון, עד לתחילת יאידאלי לגידול הדרים. החקלאות הי

המאה הזו. יחד עם משבר המים, אשר הביא לעליית מחירי המים, ושינויים כלכליים נוספים 

ה, ולאחרונה עוברת התאמה לצרכים החקלאות משנה צור. ענף ההדריםנעלם כמעט 

בחממות, תבלינים,  םאקזוטייפירות  מגדליםבחוף השרון . ולמציאות הכלכלית החדשה

בשנים האחרונות החל שימוש  וכדומה. מספוא פרחיםאדמה, דשא לגינון,  יאבוקדו, תפוח

הרפתות ומועטים ישנם עדיין לולים לרווחיות החקלאות.  באופן שסייעבמי קולחין להשקיה, 

עברו התאמה לעידן המודרני: רפת גדולה ומשותפת למספר קיבוצים הוקמה במקום 

  הרפתות הקטנות.

החל פיתוח התעשייה, בעיקר בקיבוצים, בהם נוסדו מספר מפעלים  65-החל משנות ה

(; "געש תאורה", לייצור גופי תאורה )קיבוץ קיבוץ גליל ים) ", לייצור ברזיםמדגלובניהם: "

 (.קיבוץ שפיים) מוצרי פלסטיק", לפוליכד(; "קיבוץ יקום", לפתרונות אריזה )פלסטיב"געש(; 

החל פיתוח ענף  15-ת הומשנ, אבל 45-אמנם בית הבראה בשפיים החל את דרכו בשנות ה

: בית המלון ופארק המים בשפיים, מרחצאות חמי געש ומועדון במועצה הפנאי והתיירות

רועים, בתי קפה ומסעדות, חנויות אמנות ואומנות יגני א הגולף בקיבוץ געש ומספר רב של

  וכדומה.

מתחם בתחילת המאה הנוכחית החל פיתוח אזורי תעסוקה: אזור תחנת הרכבת בית יהושע, 

 ת גרנד נטר בכפר נטר.פארק תעשיוו יורופארק בקיבוץ יקום

  מלאים.שהיא כפר לג ,"אחוזת פולג"תל יצחק נבנתה על אדמות קיבוץ באותה תקופה 
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  המועצה האזורית

שהיו קיימים יישובים ה שמונת והיא כללה 4148המועצה האזורית חוף השרון הוקמה בשנת 

משרדי המועצה ממוקמים  .שקמו בתחומה נוספיםהישובים המאוחר יותר צורפו למועצה  אז.

 בקיבוץ שפיים.

חה, תכנון ובנייה ואיכות המועצה מספקת מגוון שירותים לתושבים וביניהם חינוך, תרבות, רוו

 סביבה. 

מזכיר המועצה האזורית חוף השרון נושא באחריות על המינהל הכללי במועצה, ניהול משאבי 

כינוס ישיבות המליאה  תפקידי המזכיר:בין אנוש וכן ניהול מערך השירותים במועצה. 

ם ייעוץ ריכוז הנושאים הדורשיניהול משאבי האנוש, , וההנהלה והכנת הנושאים לדיון

 וכד'. העברת מידע לציבור, פניות ותלונות הציבור, חוק חופש המידע משפטי.

ניהול כספי שוטף של המועצה, תוך הקפדה על ניהול תקין ומאוזן, ת המועצה עוסקת בוגזבר

בין תפקידי המבטיח למועצה חוזק כלכלי ואפשרות לעמוד ביעדים המנחים את הרשות. 

אחריות  ,ויות החוזיות של המועצה בעלות השלכות תקציביותאחריות על ההתקשרהגזברות: 

בקרה על סעיפי , בלתי רגיליםהתקציבים התקציב המועצה וניהולו השוטף וכן ניהול  על הכנת

גזבר . איתור והשגת מקורות מימון חיצוניים ממשרדי הממשלה, מגופים ומקרנות, התקציב

 .גבייה וארנונה ומחלקת החשבונותהמועצה ממונה אדמיניסטרטיבית על מחלקת הנהלת 

(, עבור בתי 0-0אגף החינוך מלווה את כל מערכות החינוך במועצה החל מגני הילדים )גיל 

הספר היסודיים ובתי הספר העל יסודיים ועד למסגרות החינוך המיוחד, תנועות הנוער, 

ד ימתמ ול יד. מערך החינוך נמצא בשנים האחרונות בגהקונסרבטוריון, ופעילות הכדורסל

כתוצאה מגידול האוכלוסייה. עיקר הדרישה מגיע בגילאים הצעירים: גנים ובתי ספר יסודיים 
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במערכת החינוך  בוגרים.ובגילאים המבוגרים יותר בתיכונים עקב קליטת משפחות עם ילדים 

בין יתר היישובים. מתקני מתקנים שונים והיא נדרשת להישען על קיים מחסור משמעותי ב

, פיקוח סדיר במוסדות החינוך, שירות פסיכולוגי לכל הגילאיםמחלקת החינוך:  תפקידי

מפגשים עם פורום מנהלי בתי , קשר עם ועדי הורים, תלמידים במסגרות חינוך מתאימות

 .קשר עם מוסדות חוץ, מפגשים עם רכזות הגיל הרך, ספר

קשישים מתוך  005-כ, המטפלת במחלקת הרווחההטיפול בקשישים הוא עיקר פעולתה של 

טיפול זוגי בנוסף, מטפלת המחלקה ב. הגרים במועצה ובמוסדות ייעודיים בתוכה 4,055-ה

. טיפול במשפחות במשבר חוק הנוער טיפול והשגחה, פחהטיפול באלימות במש, ומשפחתי

סיוע   מתמשך או משבר זמני ומתן סיוע הן ברמה טיפולית והן ברמה חומרית. סוגי הבעיות:

כות וכד'. טיפול ביחסים והדרכה למשפחות במשבר עקב מוות, גירושין, מחלה, פיטורין, נ

מעורערים במשפחה בין בני זוג, בין הורים לילדים ובין אחים. טיפול באלימות בין בני זוג ובין 

 הורים לילדיהם ועוד.

מחלקת הנדסה עוסקת בנושא תכנון ובנייה, החל בקידום תכניות סטטוטוריות דרך הוצאת 

מחלקת , התושבים והעסקים. היתרי בנייה וכלה באכיפה. המחלקה משרתת את הישובים

על מדרג של  והבניה ותקנותיו. מדיניות התכנון מבוססת התכנון  ההנדסה פועלת מכוח חוק

עת בותושביה נלקחים בחשבון  המועצה תכניות מתאר ארציות ומחוזיות כאשר צרכי ישובי

 .קידום התכנון

שתייה ומי בריכות מי בדיקת איכות  ם כגוןנושאיב מחלקת תברואה ואיכות סביבה מטפלת

 רישיונות עסק.ו  נושאים סביבתיים, כדוגמת טיפול במפגעים סביבתייםבשחייה במועצה ו

מחלקת רישוי עסקים אחראית לדאוג לכך שכל עסק הפועל בחוף השרון וטעון רישוי, יפעל 

 ןרישיו. על המחלקה לוודא שלעסק יש הנלוויםוינוהל על פי חוק ובהתאם לתקנות והצווים 

לסביבה. במקביל המחלקה אחראית לפקח על  מטרדבתוקף, ושפעילותו אינה מהווה  עסק

מניעת מפגעים ומטרדים, הבטחת בריאות הציבור ותנאי היא העסקים. מטרת הפיקוח 

 תברואה נאותים. 

, הפיקוח עוסק הפיקוח אחראי לאכיפת חוקי העזר במועצה, תקנות התברואה ורישוי עסקים

הוצאת מרכל לרשות , השלכת פסולת לרשות הרביםשאים הבאים: בין היתר באכיפה בנו

איתור , חניה שלא על פי התקנות, השלכת גזם שלא במועד ו/או במקום המתאים, הרבים

, מניעת הדבקת מודעות ושילוט פיראטיים ו/או שלא על פי הנוהל, ופינוי רכבים נטושים

 .אכיפת חוקי עזר בנושא כלבים משוטטים

וחירום מטפלת בשלושה תחומי משנה: ביטחון, חירום ובטיחות. תחום מחלקת ביטחון 

, תחום החירום מכין את מרחב ןהביטחו והגברת תחושתשוטף ביטחון עוסק ב ןהביטחו

18

http://www.hof-hasharon.co.il/?page_id=779#two
http://www.hof-hasharon.co.il/?page_id=779#two
http://www.hof-hasharon.co.il/?page_id=779#two
http://www.hof-hasharon.co.il/?page_id=779#three
http://www.hof-hasharon.co.il/?page_id=779#four


 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

לאוכלוסיית  מעניק תחום הבטיחות, , מלחמה ואסונות טבע,חירוםלכל אירוע המועצה 

יום ובדגש כל שעות -יוםפעולות בהיפגעות בעת קיום  הילדים והנוער בטיחות ראויה מפני

שהילדים משחקים במתקני המשחקים בגנים  בעת לחלופין או ,אירועים המוניים הלימודים,

 הציבוריים. 

, הנמצאת בבעלות המועצה האזורית חוף השרון, מהווה יחידה חוף השרון החברה הכלכלית

הינה זרוע הביצועית עסקית לכל דבר ועניין ופועלת למען מטרות רווח. החברה הכלכלית 

שונים. מתפקידה ליזום, לתכנן, להכין ולערוך  פרויקטיםשבאמצעותה מקדמת המועצה 

בין פעילויות החברה ניתן למנות: ניהול פרויקט   .המועצהתוכניות לפיתוחה הכלכלי של 

ניהול פרויקט טיהור מי הביוב של , החברה לתשתיות ביוב בע"מ הולכת מי הביוב באמצעות

ניהול פרויקטים בתחום הביוב , חברת קולחי השרון בע"מ ה ורשויות סמוכות באמצעותהמועצ

 .מפעל השבת מי השופכין של הערים הרצליה ורעננה ניהול, עבור רשויות שכנות
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 יישובי המועצה 4.1 

 קיבוץ שפיים

קיבל שטח אדמה של  4100בהרצליה ובמרץ  4101 -ב התמקם המייסד של הקיבץהגרעין 

חברי הקיבוץ היו  בתקופת המדנטאת קיבוץ שפיים.  ה"אל חארם" ושם בננם בדו 655

   פעילים בהברחת מעפילים שהגיעו באוניות לחוף הסמוך לשפיים.

מתפרנס האחד הקיבוצים המבוססים בארץ,  והואתושבים  4015-יש בשפיים כ כיום

ומשרדים. לקיבוץ אזור מסחר מפותח,  מסחרם לוהשכרת שטחי חקלאות, תיירות, תעשייהמ

פארק ובחגים.  שבתותשבו חנויות של רשתות מובילות. במיוחד פורח המסחר באזור זה ב

 - פלסטיקבוץ מפעל גדול למוצרי הוא מהבולטים באזור המרכז. לקי המים של הקיבוץ

 פוליכד. 

 והפרטת מוסדות הקיבוץ. קיבוץב שינוי אורחות חייםהוחלט על  0551במרץ 
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 קיבוץ געש

, ועלה דרום אמריקהמ השומר הצעיר הקיבוץ נוסד על ידי העולים הראשונים של תנועת

 . 4104 ביולי 0-לקרקע ב

 חקלאות(, געש תאורה) תעשייהכלכלת הקיבוץ מבוססת על תושבים.  185-יש בגעש ככיום 

, אירוח כפרי געש, חמי געשופנאי ) תיירותחוף השרון(,  פתר, מטעים, דשא מוכן געש)

טכנולוגיה  - ת.ש.ר. געש) תעשייהו יבואשמצפון לקיבוץ(,  גולףאה ומועדון ההטירה, סטו

( ומרכזי מסחרי )"חצר לקויי למידהו כבדי ראייה, עיווריםולועזי ל עברי נגישות מידעל מסייעת

 געש"(. 

ספר יסודי בשם "א.ד.ם. וסביבה", שעם עקרונותיו נמנים: "אכפתיות, -במקום פועל בית

 דמוקרטיה ומיצוי הפוטנציאל".

והפרטת מוסדות הקיבוץ. בעקבות השינוי,  הקיבוץ עבר תהליך לשינוי אורחות החיים

, מהפך דמוגראפי שהשפיע על 05-05צעירים/ות לחברות בגילאי  15התקבלו לחברות 

בזכות הצמיחה הדמוגראפית נתקלים החברים הצעירים  מעורבותם במערכות הקיבוץ.

 במצוקת דיור ומשתכנים בדירות קטנות עם ילדיהם.

 וף.בקיבוץ נבנת כעת שכונת צוקי ארס
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 קיבוץ גליל ים

עלתה הקבוצה המייסדת על הקרקע  4140ובסוף שנת  4100 -בכקיבוץ עירוני נוסד  גלילים

". שם הכפר, שנחבר במלחמת אג'ליל" ערבימבעלי אדמות הכפר ה קק"לשנרכשה על ידי 

  .שומרוניתנזכר בספרות הה ,ים ילהשם גלהעצמאות, שמר על 

נלקחו מהקיבוץ חלק  15-בתחילת שנות ה איש. 055-כמספר התושבים בקיבוץ הוא 

והקמת מכון טיהור שפכים להרצליה. בעקבות זאת יזם  נתיבי איילוןמאדמותיו, לשם סלילת 

דירות ושטחים  בנייניהקיבוץ תוכנית להפיכת חלק משדותיו לקרקע עירונית, שעליה ייבנו 

 מסחריים.

, שהוקם בסוף שנות ברזיםלייצור   על התעשייה העיקרי של הקיבוץ הוא "מדגל גליל ים"מפ

מאפשרת לקיבוץ להציע שירותים שונים לתושבי העיר, כגון אולם  הרצליהקרבתו ל .15-ה

 ועוד.  קייטנה, בריכת שחייה, מסעדהאירועים, 

המבוצע והפרטת מוסדות הקיבוץ, תהליך לשינוי אורחות החיים הקיבוץ עבר  0556בשנת 

קיבוץ . היום גליל ים  הוא ירי הקיבוץ נשארים בו ומתקבלים לחברותצע .לשביעות רצון חבריו

 .חמישיםלגיל מתחת החברים בו רוב צעיר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 קיבוץ יקום

המייסדים נאלצו להמתין כשמונה שנים . 4108בשנת  קיבוץ א"י ד' -הקיבוץ החל את דרכו כ

, לפני קום 4141". בשנת ואדי פאליקעד שהוקצתה להם אדמה להתיישב בה בסמוך ל"

המדינה, הוקצה לקיבוץ שטח אדמה שהיה באותה תקופה רווי בביצות ובקשיים קיומיים 

 .רבים אחרים

 פלסטיקהתפרנס הקיבוץ בעיקר מחקלאות. בשנה זו רכש הקיבוץ מפעל  4164עד שנת 

, פלסטיק"פלסטיב", המפעל הגדול בישראל לייצור מיכלי  מפעל -תעשייהוהחל לעסוק גם ב

נחתמה עסקה  0558בשנת . נמצא בבעלות הקיבוץ ומניב חלק מהכנסותיו של הקיבוץ

 למכירת מחצית מאחזקות הקיבוץ במפעל לשותף אסטרטגי מתחום הפלסטיק.

משרדים המנוהלים על ברשות הקיבוץ מבני תעשייה, מסחר ו תושבים. 155-ככיום יש ביקום 

 ידי הקיבוץ. 

פארק בכניסה לקיבוץ וכן  תחנת דלקו מרכז מסחריחלק מהכנסות הקיבוץ מתקבל מהפעלת 

 . אינטלו HOT, סמסונג, אלון-דור, פזהמאכלס מספר חברות ידועות כגון  טק-היי תעשיות

 אורחות חיים והפרטת מוסדות הקיבוץ.עבר קיבוץ יקום תהליך שינוי  0550בשנת 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 יצחק -קיבוץ תל

שהשתייכו לפלג  פוליןשב גליציהעל ידי עולים מ חומה ומגדלכישוב  4108הקיבוץ הוקם ביולי 

. היישוב נקרא הסתדרות, הפלג שלא השתייך להציונים הכלליים"הנוער הציוני ב'" של ברית 

במשך השנים  בגליציה. הנוער הציונישהיה ממנהיגי תנועת  יצחק שטייגרעל שמו של 

 .דרום אמריקההצטרפו אליו גרעינים מתנועת "הנוער הציוני" בעיקר ממדינות 

 405-כחברים וילדים ובנוסף עליהם  005 -בערך כ ,איש 155-כקיבוץ מונה אוכלוסיית ההיום 

ואחד ממקורות הפרנסה  הצמוד לקיבוץ דיור מוגן כפרי , "אחוזת פולג"קשישים המתגוררים ב

 הקיבוץ הם ענפי חקלאות, מפעל דבק, מפעל צעצועיםנוספים של מקורות ההכנסה שלו. 

 .ופרמרקטסו

ורבים מהחברים עובדים מחוץ והפרטת מוסדות הקיבוץ  עבר שינוי אורחות חייםקיבוץ ה

 . לישוב

וחברי תנועת הנוער הציוני שנספו בה. המכון  השואה' לזכר משואהבתל יצחק הוקם מכון '

בנוסף קיים בקיבוץ,  הנוער הציוני. ארכיוןהיסטורי וכן את  מוזיאוןכולל מרכז ללימודי השואה, 

בקעת ב מחבליםנהרג במרדף אחר , בן הקיבוץ שגד מנלהבית תרבות "בית גדי", לזכר 

 . הירדן

על ידי הארגונים "עליית הנוער",  נווה הדסהכפר הנוער  4141בקרבת הקיבוץ הוקם בשנת 

הכפר כולל פנימייה ובית ספר לנוער   .""ארגון נשות הדסה", קיבוץ תל יצחק וארגון "יסודות

 בשנים האחרונות קולטת הפנימייה חניכים עולים ממדינות אמריקה  .י"ב -ז'  בכיתות

 .מחבר המדינות ומצרפת ,הלטינית
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב רשפון

ּפֹון הוא  קראה ליישוב תחילה  ועדת השמות. 4106שנוסד בשנת  עובדים מושבִרשְׁ

חוף ונמל הייתה עיר  ממלכת ישראל", על שם עיר עתיקה שהייתה באזור ובסוף ימי רשפונה"

  , אך התושבים בחרו בשם "רשפון". ישראלית

 היושקורבנותיהם היה המושב חשוף להתקפות מסתננים,  מלחמת העצמאותבשלהי 

 ראשונים להיקבר בבית הקברות שבמושב.ה

חוף רשפון ידוע בפי תושבי האזור בשם "חוף הסירה", בגלל הסירה הטרופה הנמצאת בו. 

, נתקעה על החוף לאחר סערה קשה בשנת יסעורהסירה, שהייתה סירת דיג של קיבוץ 

4108. 

מבני מגורים לעובדי הציבור  00-ו נחלות, 11 תושבים. בישוב 4,055-יש כעת כ במושב

את . משפחות צעירות עם ילדיהם 455 -המתגוררים במושב. בעקבות ההרחבה, נקלטו עוד כ

שי. קיים עדיין גרעין חברים המתפרנס רוב הנחלות מנהלים כבר בני הדור השני והשלי

 .מחקלאות
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב אודים

המושב הוא היישוב  . רסקו, בסיוע חברת ניצולי שואהעל ידי  4148המושב הוקם באוגוסט 

ספר היהודי הראשון שהוקם בארץ לאחר קום המדינה. שם היישוב נסמך על ציטוט מתוך 

 אולוגייאתר ארכבתחומי המושב מצוי  ד ֻמצָּל ֵמֵאש" כסמל לניצולי השואה.)ג, ב(: "אּו זכריה

 ובו מצודה ישראלית עתיקה.

ושב על חקלאות והתפרסם במגוון הגידולים הרחב של ירקות. התבסס המ 15 -עד שנות ה

אולם עם קריסת הענף והתבגרותם של החקלאים המייסדים, נמכרו המשקים והצעירים יצאו 

 לעבוד במקצועות חופשיים.

יח"ד הניבה צמיחה דמוגרפית ששינתה  15ההרחבה בת תושבים 4,455-כיום יש באודים כ

יחודית בכך שהיחידות החדשות לא נבנו בשכונה נפרדת רבות את פני המושב. ההרחבה י

דונם  005יש משקים חקלאיים ופרדס משותף בן במושב  אלא מפוזרות בתוך הישוב.

תפוח ו פקאן, הדריםהמוחזק בידי האגודה החקלאית. ענפי המשק העיקריים במושב הם 

 .אדמה

לים מתוך מי התהום והביצה שיובשה עם הקמת אדמות אודים מוצפות מידי שנה במים העו

 המושב מאיימת לשכון שוב באזור הפאליק )נחל פולג(.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב בית יהושוע

כקיבוץ, במסגרת  עקיבאעל ידי חברי תנועת הנוער  4108 באוגוסט 41-היישוב הוקם ב

על נקרא היישוב . ולאחר מכן למושב עובדים מושב שיתופיהפך ל 4105. בשנת חומה ומגדל

 ".הכשרת היישובפעיל ציוני בחברת " שהיה יהושע טהוןשמו של 

יחידות דיור  15-ובנחלות10-המתגוררים ב תושבים,  4,455–בית יהושע כ  מונה כיום

 .בהרחבה

 .ספריהו מרכז חוגים, בריכת שחיה, בית ספר יסודי אזורירותים מגוונת: ירכת שבמושב מע

, כפר נטר, בית יהושע, אודיםסודי לילדי המשמש כבית ספר י בית הספר ויצמןביישוב נמצא 

 ותל יצחק. שפיים

הרכבת וגם  רכבת בינעירונית. בתחנה עוצרת תחנת הרכבת בית יהושעממוקמת ביישוב 

המשמשת כיום את תושבי דרום העיר נתניה ואת , אשקלון - רחובות - בנימינהבקו  הפרברית

 תושבי באזור.
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http://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
http://he.wikipedia.org/wiki/1938
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http://www.beit-yehoshua.muni.il/77919/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%97%D7%99%D7%99%D7%94
http://www.beit-yehoshua.muni.il/77919/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99%D7%9D
http://www.beit-yehoshua.muni.il/77919/ספריה
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%A0%D7%98%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%9D
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A4%D7%A8%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%A8%D7%9B%D7%91%D7%AA_%D7%90%D7%A9%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%9F


 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב בני ציון

נקרא תחילה "גבעות רעננה", ונקרא אחרי כן "בני ציון" על שם ו 4141קם בשנת  המושב

הוקמה בסמוך מעברת  4141שסייע בהקמת המושב. בשנת  ארצות הבריתב מסדר בני ציון

העולים החדשים עבדו בפרדסי הסביבה וגם במשקי  .חרוציםעולים, שנקראה לאחר מכן כפר 

 .הכפר

שנת נחלות  מ 84במושב . תושבים 4,055-וסך הכל כ משפחות 005-במושב כ חיים כיום

שהגדילה והצעירה את , תהליך הרחבהיחידות דיור במסגרת  15-נבנו בכפר כ 4118

 ."וכלוסיית היישוב. מספר משפחות גרות בנחלת ההורים כ"בנים ממשיכיםא

 בצרהבני ציון,  ישוביםהספר )בית חינוך קהילתי( חוב"ב המשותף לילדי -בכפר פועל בית

, אולם ספורט, מכון כושר, בריכת שחייה, צרכניה. בכפר מבני ציבור מגוונים הכוללים חרוציםו

פעילה. במבנה הצרכנייה הישנה הוקם  ספרייהו רייםגנים ציבו, מגרש טניס, עם-, ביתמרפאה

בפעילות  בתי כנסתם גם חוגים ופעילויות נוספות. בכפר קיימים שני הכפר, בו נערכי ארכיון

 מקומית. חברה קדישא בניהול עלמין-ביתקבועה וכן 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב בצרה

שוחררים ששירתו , שבה לארץ ישראל חבורת חיילי הנדסה מההשנייבתום מלחמת העולם 

בצבא הבריטי. את מסעם הארוך במלחמה סיימו באירוח יהודי מרגש ביישוב בצרה שבעירק. 

. משחזרו לארץ הם ביקשו מהמוסדות המיישבים להקצות להם קרקע להקמת יישוב חקלאי

. , על שם בצרהבלב השרון, צפונית לרעננה הם הקימו כפר שיתופי חקלאי 4146בשנת 

 עת האיחוד החקלאי. המושב שייך לתנו

השנים הראשונות של היישוב אופיינו בסיגנון של קומונה. המתיישבים עסקו בעיקר בחקלאות 

 כגון גידול ירקות, לולים ובהמשך פרדסנות ופרחים. 

ו הוקמ 15-באמצע שנות הנחלות.  10במושב  .תושבים 4,455 -כ בצרהב חיים כיום

מרבית תושבי ההרחבה היו משפחות צעירות.  יח"ד. 15 -אשר הוסיפו לבצרה כ, ההרחבות

החיים במושב מבחינה חברתית, כלכלית ותרבותית.  באורחמשמעותי  יההרחבות יצרו שינו

נפתחה קריית גנים גדולה ומשגשגת, חיי הקהילה בבצרה מאד תוססים. לפרנסתם עוסקים 

 וץ למושב. חלק קטן מהתושבים בחקלאות, חלק בעסקים בתוך בצרה ורבים מתפרנסים מח

, בית כנסת ואשכול הצרכניי, מרפאה, מגרשי ספורט, עם פעיל-במרכז היישוב נמצא בית

בצרה מהווה צלע פעיל ומרכזי במשולש היישובים חוב"ב )חרוצים בצרה ובני ציון( . גנים

 היישובים. תפעולובתחומי החינוך השונים, התרבות, הביטחון 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 כפר חרוצים

נקרא "גן חנה לאה רוז", על שם תורמת אמריקאית,  במקור.  4104כפר חרוצים נוסד בשנת 

מעברת עולים של עוליי תימן ועיראק כתחילת הכפר אך הוא הוחלף בהמשך ל"חרוצים". 

בעבר התפרנסו תושבי המקום בעיקר מעבודה  ממשיכים להתגורר ביישוב. בניהםש

 . חקלאית

תושבי  .בעלי מקצועות חופשיים המפרנסים הם רוב תושבים. 805 -כיום יש בחרוצים כ

המושבים בצרה ובני ציון הסמוכים, הן במוסדות החינוכיים והן  שותפים לפעילות חרוצים

  .הישוב מנוהל על ידי ועד בשירותים נוספים כגון: דואר, בריכה, תנועת נוער וספריה.

בכפר פועלים מתקני דת כמו מקווה המשרת את שלושת היישובים ושלושה בתי כנסת: 

 תימני, עיראקי וכללי.

 מגרש הכדורגל בכפר משמש את תלמידי בי"ס חוב"ב.

 

 

 

 

 

30

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA


 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מושב כפר נטר

 

 כישוב חומה ומגדל על ידי בוגרי בית הספר מקווה ישראל. 4101בשנת המושב הוקם 

 היישוב נקרא על שמו של קרל נטר שיזם והקים את מקווה ישראל והיה גם מנהלו הראשון.

 05-ששטחם כ נחלות 10כולל  קהוותיחלקו של המושב תושבים.  4,455 -היום יש במושב כ

מהם בהרחבה  80יח"ד,  450מגרשים לבעלי מקצוע. בהרחבה  0לנחלה בנוסף ישנם דונם 

 ח"ד שנבנו כשיכון בנים.י 05ועוד  0554החדשה משנת 

, ענפי החקלאות העיקריים: פרדסים, מטעי אבוקדו ולול. גידולים חקלאיים נוספים: כרם

 אננס. כמו כן פועלות במושב חוות סוסים, דיר ומשתלות.ו ירקות, אנונה

במרכז המושב קיימים: מועדון תרבות )"בית העם"(, משרדי מזכירות הכפר, צרכנייה, בית 

, מגרש כדורסל ובסמוך לו מרפאה , 0-6גנים לילדים בגילאי  4גני ילדים הכולל כנסת, מתחם 

 גן הבנים. 
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http://www.kfarnetter.co.il/2009/07/blog-post_12.html


 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 ארסוף

, סמוך מאוד כורכרמטרים לאורך מצוק ה 00-שוכן בגובה של כו 4110נוסד בשנת היישוב 

. שמו של היישוב נובע מקרבתו חוף השרון לאומיהגן לחוף הים שמדרום לקיבוץ שפיים ול

 הסמוך ומאזכורו בתנ"ך.  תל ארשףל

ביישוב ישנם רק בתים תושבים.  405 -, סך הכל כמשפחות 45-כב ביישו מתגוררות כיום

  .פרטיים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

  ארסוף קדם

, ממוקם ממערב למושב 4100 הקיים משנתהינו יישוב ותיק )לשעבר "ארסוף"( ארסוף קדם 

. ארסוף קדם הוא יישוב לא מוכר מצפון שפיים לבין שכונת נוף ים )הרצליה( מדרוםרשפון בין 

 דונם.  4055 -פתוח של כ המוקף בשטח נוף

 קרקעות בגאולת שעסקו חברות מספר י"ע אדמות באזור נרכשו העשרים שנות בתחילת

 השלטונות(. ועוד "ציון קהילת חברת" ,רעננה את שהקימה החברה -" יורק ניו' א אחוזה")

 בגדלים חלקות 655 כ - ,ולחקלאות לבניה חלקות של מסודרת לציהצפר יצרו הבריטיים

" ארסוף" הישוב הקמת את" הכשרה" חברת יזמה 4100 בשנת. הדונם ממחצית החל שונים

התושבים עסקו בחקלאות  .במקום התיישבותה כך החלה  ,הפרטיות האדמות בשיווק ועסקה

 4144פרטית, בשיווק ישיר לשווקים בתל אביב. ב"מדריך ארץ ישראל" של זאב וילנאי משנת 

 נקרא מקום זה בשם "שכונת ארסוף".

מאז קום המדינה ולאורך שנים נעצרה התפתחות הישוב והוטלו הגבלות רבות על בניה  

 וקבלת רישיון עסק במקום 

נפשות. למרות היותו  455-יחידות דיור, בהם מתגוררים קרוב ל 45-כיום יש בארסוף קדם כ

  ליישוב הזכות לבחור נציג למליאת המועצה.בהוראת בג"צ, יש יישוב קטן, 

כשמורת  , כולל בתי הישוב והחלקות המבונות,את המקום 04/ 0גדירה תמ"מ ה 0550בשנת 

 נוף. 

כגון תאורת רחוב, מדרכות, כביש סביר, הידרנטים, ביוב, תשתיות ציבוריות במקום  אין

כמו כן לתושבי המקום אין מקום מען רשמי מאחר והישוב לא . וכו פיתוח סביבתי ציבורי

 מוכר.

רק פיסול סביבתי בטבע כמוהו קיימים בודדים בעולם. הוא משתלב תושבי המקום פיתחו פא

 בפעילויות החברתיות והתיירותיות של המועצה.
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 הגלריה הירוקה –ארסוף קדם 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

  משיתוף התושביםתובנות 

 מבוא 

 שיתוף בעלי העניין בשלב פרופיל המועצה נעשה במספר דרכים:

הקמת אתר לתכנית, בתוך האתר של המועצה האזורית, בו ניתן לקבל מידע על  ‒

 התקדמות ולשלוח התייחסויות.
 .האזוריתפגישות צוות התכנית עם בעלי תפקידים במועצה  ‒
 יישובים השונים.פגישות צוות התכנון עם נציגי ה ‒
 עריכת סדנת פרופיל המועצה בהשתתפות תושבים ובעלי תפקידים במועצה ‒
 במליאת המועצה. דיון ‒
היגוי לתכנית שבה השתתפו, בנוסף לנציגי המועצה, נציגי משרדי הממשלה  תדיון בוועד ‒

 הרלוונטיים. 
 

באמצעות  המשתתפים ניתחו את מצב המועצה 04להלן תקציר סדנת פרופיל המועצה, שבה 

 - O; חולשות – W - Weaknesses; חוזקות – SWOT :S - Strengthsניתוח 

Opportunities – הזדמנויות ;T - Threats – קבוצות,  3הסדנא כללה מפגש עם . איומים

כשמשתתפי כל קבוצה הציגו את הגורמים החשובים לדעתם, בהתייחס לנושאים שבהם 

ב שני לאשכולות נושאיים ודורגו לפי חשיבות עוסקת תכנית האב, שגובשו על ידם בשל

 יחסית. להלן סיכום הדברים העיקריים שעלו. 
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 חוזקות

המתבטא , הון אנושי גבוה יותר בתחום הקהילה

, ות רבההטרוגניב ,כלכלית גבוהה-ברמה חברתית

 מגוונים באופייםהישובים ביחד עם , ותגילאי-רבב

מאפשר להוציא לפועל את הפוטנציאל של 

 צה כולה. המוע

של יחסית גדול ההיצע ה, בתחום השירותים

 קטנהה ,מועצהה בתחום מתקני תרבות ופנאי

ה, מקנה לה את תמבחינת אוכלוסיי יחסית

מתן מערך רחב הפוטנציאל להבנייה קהילתית ע"י 

 בתחום החינוך והרווחה.כולל  של שירותים

את מציב המיקום בלב המדינה , קוםייתרונות מ

אידיאלי, מבחינה כלכלית, המועצה במקום 

פיתוח מסחר ותיירות לצד המשך נדל"נית, 

 כפרי ייחודי. -כאי חקלאיתפקודה 

מתאפיינת בפתיחות הגבוהה התנהלות המועצה, 

לנעשה באזור של בעלי התפקידים במועצה 

, מהווה נכס חשוב רווחת התושביםבהתייחס ל

 להמשך התפתחותה. 

 

 

 חולשות

פיינת בחברה רב גונית עם שאיפות שונות ומגוונות היוצרות המועצה מאו, בתחום הקהילה

 לחוסר לכידות קהילתית. ניגודי אינטרסים וקושי לתת מענה לכל ו
מביא שלהם ושל הוריהם ומצד שני ה גורם מצד אחד ליציא –חוסר בפתרונות לבנים 

 יישובים. הבאופי המביאים לשינוי חדשים לאורחות החיים באזור גורמים לכניסה מבחוץ של 

, החסרונות לקוטן בגלל אוכלוסייה קטנה יחסית מקשה על המועצה לייצר בתחום השירותים

 מערך שירותים איכותי. 
חוסר אפשרות להתפרנס כיאות מהנחלה המקומית מביאה לקושי הולך פרנסה ותעסוקה, 

 ר. לפנייה לעיסוקים אחרים שלא בהיתוגובר באחזקת החקלאות כליבה של המגזר הכפרי ו

מקשה על מבחינת דרכי ושבילי קישור ביחד עם היעדר בתחבורה ציבורית היעדר ניידות, 

  .הקשר בין היישובים לבין עצמם ובינם למועצה
 נושאיםאי חשיפה מספקת למידע לגבי מתקיים בגלל , קושי בהתנהלות מול המועצה

של החלטות  "זציהימשפט"היעדר תקציבים. סירבול תהליכים, המטופלים במועצה, שוטפים 

 ניהוליות וטיפול איטי בהוצאת היתרי בנייה. 

מתבטאת באי הנגשה ובהזנחת השטחים הטבעיים והשטחים הזנחת משאבי טבע, 

 החקלאיים, כשלא ברור האם חוף הים בטיפול המועצה או רשות שמורות הטבע.

 ותקרקעב בעיה במימוש קרקעות ושינוי ייעוד של קרקע לצורך מגורים וחוסרקרקעות, 

 לצרכיי ציבור. 
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 הזדמנויות

היתרון היחסי העיקרי ביחס , יתרונות מיקום

למגזר העירוני סביב ימשיך להתקיים כל עוד 

 יישמר אורח החיים הכפרי והצביון הכפרי.

 רבהיהק - מעבדה לפיתוח טרנדים תיירותיים

 "מעבדה"למרכז הארץ מאפשר למועצה להפוך ל

סביבתיים ומסחריים  ,טרנדים תיירותיים לפיתוח

 כפריים חדשים כל הזמן. 

ההזדמנות המרכזית של  -ניצול ערכי הטבע 

המועצה, על ידי פיתוח של תיירות וספורט בטבע, 

למשל רכיבת אופניים, וחינוך לטבע עבור תושבי 

  הערים שמסביב.

האינטרס הלאומי חיבור  – שימור הנוף החקלאי

ף החקלאי למקומי יכול להביא לסיוע בשימור הנו

 לטובת הכלל. 

 

 איומים

בקרקעות  פרוייקטיםצרכים לאומיים ואזוריים עלולים להביא לקידום  - אבדן קרקעות

  . להתפתח ולגדול מהישוביםלמנוע ו טחי חקלאות ופיתוח קיימיםש אובדןהיישובים, 

הערים סביב  ע"י דרישה לציפוף ובנייה מאסיבית או בליעתם ע"י - האיום על הצביון הכפרי

 והחשש מיזמי נדל"ן אשר ישנו את אופי האזורכשכונות לוויין 

כתוצאה מפיתוח ושימוש יתר במשאבים שהלחץ עליהם הולך  -פגיעה במשאבי הטבע 

 כנים המקומיים והחיצוניים. וגובר בגלל גידול אוכלוסיות הצר
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 סיכום כלל הסדנא 

 סיכום החוזקות:
 ייחודיות כפרית וצביון כפרי  .1

 הון אנושי גבוה ואוכלוסייה איכותית .2

 נגישות וקשב של בעלי תפקידים  .3

 עזרה הדדית ביישובים  .0

 מיקום אסטרטגי  .5

 ערכי טבע ונוף, מגוון של ים, נחלים, נגישות  .6

 רמת גבוהה של שירותי חינוך הרך והיסודי  .7

 רמת השקעה גבוהה בנוער  .8

 רמה גבוהה של שירותי הרווחה .9

 אדמות חקלאיות  .14

 קע עתודות קר .11

 שטחים פתוחים .12

 סיכום החולשות:
 גיוון אינטרסים בגלל שונות בין סוגי יישובים  .1

 היעדר פתרונות תעסוקה ביישובים )בנחלות(  .2

 קושי בפיתוח שירותים  -חסרונות לקוטן  .3

 בירוקרטיה וחוסר העברת מידע  .0

 חוסר בתחבורת מעבר בין הישובים .5

 חוסר לכידות קהילתית .6

 ם לחדשים קונפליקט מעמדי בין וותיקי .7

 חוסר בתכנון  .8

 חוסר נגישות ותחבורה  .9

 הזנחת משאבי טבע  .14

 בירוקרטיה  .11

 נדל"ן ועסקים .12

 

 סיכום הזדמנויות
 לערים סביב   ("פינת ליטוף"איזור כפרי ) .1

 יתרונות יחסיים לאזור מסחרי, תיירותי וכפרי  .2

 התחברות לאזורי הנופש המטרופוליניים  .3

 מוקד למיזם איכות הסביבה  .0

 בית ברל, וינגייט  -חינוך גדולים  קרבה מרכזי .5

 שיפור ופיתוח החקלאות  .6

 להשגת יעילות מוניציפלית איחוד יישובים .7

 הזדמנות נדל"נית  .8

 ניצול ערכי טבע  .9

 פיתוח תחבורה ותשתיות לאומיות כמנוף .14

 הגדלת האוכלוסייה  .11

 

 סיכום האיומים
 אבדן שטחים לטובת הערים  .1

העדפת צרכיי תכנון המגזר העירוני ע"ח  .2

 כפרי ה

 עצירת התרחבות שטחי החקלאות  .3

 ערעור על זכותם של החקלאים על הנחלות  .0

 חיסול החקלאות  .5

 הגברת הלחץ על השטחים הירוקים  .6

אבדן שטחים לטובת תשתיות ארציות  .7

 ואזוריות 

 ביטחון ברכוש פוחת  .8

 תכנוניים חדשים צרכים פיתוח רב בגלל  .9

 )שינוי כללימנהל מקרקע ישראל  ‒
 (המשחק

 )שיגיעו מבחוץ(נוניים חדשים לחצים תכ ‒
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 :הנושאים העיקריים העולים מכלל הסדנא הם לפי התחומים הבאים

ההבדלים הקיימים בין היישובים מביאים למערך אינטרסים מגוון  –ייחודיות מול לכידות  .1

 ולייחודיות היישובים המתחזקת עוד יותר עם כניסת אוכלוסיות חדשות. 
המיקום בלב המדינה מזמן ניצול היתרונות היחסיים אך  -מיקום אסטרטגי לטוב ולרע  .2

 של המועצה. ים על קרקעותיה ועל אורחות חייהמנגד לחצ ןמזמי

הקושי במציאת פתרונות לדור השני מביא למימוש הרכוש ויציאה  -תחלופה בין תושבים  .3

 על חשבון נחלות והרחבות. משפרי דיורשל התושבים הוותיקים וקליטת 

קושי לייצר מערך שירותים מספק גורם  –קטנה למועצה בינונית  מעבר ממועצה .0

 בכל תחומי השירותים. בהתייחס לדרישות החדשות שמעבר זה מביא איתו 
שימור הגיוון הנופי הנדיר מייצר הזדמנויות  –בין פיתוח לשימור ערכי הטבע והנוף  .5

 נים.לחץ מפיתוח ושימוש יתר עקב הגידול באוכלוסיות הצרכלמועצה מול ה

אורח החיים הכפרי והצביון הכפרי מאוים עם  -שמירת הצביון כפרי מול פיתוח יתר  .6

 העלייה בדרישה לצרכים של מגורים, פרנסה, הגדלת היישובים, קליטת בנים ואחרים.

האם לבסס את הפרנסה בעתיד על חקלאות  –מקורות תעסוקה מותאמים לתושבים  .7

 הפוך את המועצה לפרבר שינה. ותיירות הנגזרת ממנה או שהמגמה תהיה ל

המשך המגמה של הצטמצות האדמות  –שימור הנוף החקלאי מול חיסול החקלאות  .8

 שימור הנוף החקלאי לטובת הכלל. החקלאיות בגלל החוסר הכלכליות שבכך. מנגד 
הדרישה למימוש עתודות קרקע  –צרכים תכנוניים חדשים מול לחצים תכנוניים חדשים  .9

 . כיי ציבוררבות למגורים, צר
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 דמוגרפיה, חברה וקהילה:  .1

 

 מבוא 1.1

מסמך זה בא לבחון את הסוגיות החברתיות המרכזיות איתן תידרש להתמודד מועצה אזורית 

חוף השרון בתכנית האסטרטגית. המסמך עוסק לכן במגמות המתרחשות בתחום זה הן ברמת 

 המועצה והן ברמת היישובים. 

כלכליים, בנושא -רתיים, ארגוניים, סוציותחומי ההתייחסות נוגעים לנושאים דמוגרפיים, חב

 מגורים ומתן שירותים. 

בדוחות העוסקים רמת  :הנתונים לבניית מסמך זה הגיעו מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, בנתוני הביטוח 8002המועצה )רשויות מקומיות בישראל(, בקובצי היישובים, בנתוני מפקד 

י מפתח, שאלונים וסקרים וסבב שיחות שעשה הלאומי. בנוסף המידע מגיע מראיונות עם אנש

 הצוות בכלל היישובים. 

מטרת מסמך זה הוא יותר לפתוח את החשיבה ע"י שאילת שאלות יותר מאשר מתן תשובות 

בשלב זה. השאלות תישאלנה ותמוקדנה יותר בשלב השני של העבודה לאחר שיתקבל מענה 

 לגבי השאלות הראשוניות שעולות במסמך זה. 

 ת העיקריות שנשאלו במסמך זה הן כדלקמן:השאלו

 מה היו מגמות הגידול של אוכלוסיית המועצה בעשור האחרון? .א

 מי תרם למגמות אלו ועד כמה? .ב

 מה הם יחסי הגומלין בין המועצה ליישובים בתחומים החברתיים? .ג

 מה מעמדה של המועצה ביחס לאזורה וביחס למועצות אזוריות אחרות? .ד

 יישוביים בתוך המועצה? מה יחסי הגומלין הבין .ה

 מה הם ההבדלים בין קיבוצים למושבים וליישובים קהילתיים ובמה? .ו

 מה הן הציפיות של המועצה מהיישובים? .ז

 מה הן הציפיות של היישובים מהמועצה? .ח

 מה הם החסמים הפנימיים לפיתוח מיטבי של המועצה? .ט

 מה הם החסמים המוסדיים לפיתוח המועצה לפי דרכיה ורצונה? .י

 ן המטרות של התושבים, היישובים, והמועצה בהקשר הפיתוח?מה ה .יא

 הן הסוגיות בתחומים האחרים שיש להן זיקה ישירה לנושאים החברתיים?מה  .יב
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

מסמך זה יושלם לאחר תהליך שיתוף הציבור שייעשה החודש, לאחר השלמת קבלת כלל 

פתח לאחר זיהוי השאלונים שהופצו בקרב היישובים, ולאחר סבב נוסף של שיחות עם אנשי המ

 ראשוני של הסוגיות העיקריות בהן אנו עוסקים. 

 גודל אוכלוסייה  1.1

  אזוריות במרכז הארץהשוואה למועצות  1.1.1

ק הקצר ביותר מגבול מחוז תל אביב. היא במרח ,להלן 1כפי שניתן לראות מלוח  ,חוף השרון

ן מועצות בעלות הווה אומר שהיא חלק אינטגראלי מתוך מחוז זה בפועל. היא נמנית על אות

בהתאמה( ומתאפיינת בגודל אוכלוסייה בינוני ביחס למועצות  2-9כלכלי גבוה )-אשכול חברתי

 אחרות במרכז הארץ. 

היא אינה מאד קומפקטית בכל הקשור למרחק הממוצע בין יישוביה ויש מועצות  ,יחד עם זאת

עצה נמצאת על צירי אחרות במרכז שמתאפיינות במרחקים קצרים יותר. אם נוסיף לכך שהמו

דרכים מרכזיים הרי שגורם זה הופך להיות מרכזי בגלל הקושי שצירים אלה יוצרים בנושא 

 ההנגשה בין יישובי המועצה. 

 

1111-: מ.א חוף השרון ביחס למועצות אזוריות של מחוז המרכז לפי פרמטרים נבחרים ב1לוח   

מרחק  שם הרשות

מגבול מחוז 

תל אביב 

  1112)ק"מ( 

קבלת שנת 

מעמד 

  מוניציפאלי

אשכול 

-חברתי

 11כלכלי )

הגבוה 

ביותר( 

1112 

אשכול 

-חברתי

 - כלכלי

מותאם 

)משולב( 

הגבוה  11)

ביותר( 

1112 

ממוצע 

המרחקים 

 1112)ק"מ( 

סה"כ 

יישובים 

במועצה 

1111 

 סה"כ

אוכלוסייה
1

 

 1111בסוף 

 )אלפים(

 39.0 44 9.1 7 8 1940 22.8 עמק חפר
 26.9 31 9.0 8 9 1980 6.9 דרום השרון

 22.5 25 11.3 6 7 1949 17.9 גזר
 22.0 19 8.1 7 8 1984 12.5 לב השרון

 21.2 24 10.5 6 6 1950 12.1 חבל מודיעין
 13.6 13 6.5 8 9 1949 3.2 חוף השרון

 13.5 9 8.3 4 3 1952 4.9 עמק לוד
 7.2 6 5.4 7 8 1950 15.5 ברנר

 6.3 5 5.7 3 2 1950 33.2 נחל שורק
 5.7 7 4.6 6 5 1950 21.7 חבל יבנה

 5.2 8 5.4 8 9 1952 8.3 גן רווה
 4.8 7 2.4 8 9 1953 21.6 גדרות

 , אתר הלמ"ס 8011מקור: קובץ רשויות מקומיות 

אוכלוסיית חוף השרון גדלה בעשור האחרון בצורה משמעותית וכמעט  ,להלן 8ע"פ לוח 

 8001-נפש ב 2,000-נפש על בסיס של כ 0,600ל הכפילה את עצמה. הגידול הנומינלי עמד ע

 . 7%-גידול ממוצע שנתי של כ –
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

חוף השרון נמצאת בנושא זה אחרי נחל שורק שגדלה בקצב גדול מאד ולפני לב השרון, חבל 

של אוכלוסייתה יבנה, וברנר שגדלו אף הם בשיעורים גבוהים יחסית. מבחינת הגודל הנומינלי 

 (. 3)ר' לוח  8018בשנת  6למקום  8001-מבין המועצות האזוריות ב 7חוף השרון עולה ממקום 

 

1111-1111אוכלוסייה גודל : מועצות אזוריות של מחוז המרכז לפי פרמטרים של 1לוח   

סה"כ אוכלוסייה שם הרשות
 

בסוף 

 )אלפים( 1111

סה"כ אוכלוסייה
 

בסוף 

 )אלפים( 1111

-1111גידול נומינלי 

 )אלפים( 1111

מוצע גידול שנתי מ

1111-1111 )%( 

  3.22  9.5   39.0   29.5  עמק חפר
  5.17  7.5   22.0   14.5  לב השרון

  7.00  5.6   13.6   8.0  חוף השרון
  3.50  5.5   21.2   15.7  חבל מודיעין

  2.36  4.3   22.5   18.2  גזר
  17.39  4.0   6.3   2.3  נחל שורק
  3.37  3.4   13.5   10.1  עמק לוד

  0.93  2.3   26.9   24.6  דרום השרון
  3.85  2.0   7.2   5.2  ברנר

  4.25  1.7   5.7   4.0  חבל יבנה
  2.97  1.1   4.8   3.7  גדרות
  1.56  0.7   5.2   4.5  גן רווה
  3.39  47.6  187.9 140.3 סה"כ

 , אתר הלמ"ס 8011 ,8001 מקור: קובץ רשויות מקומיות

 

1111-1111: מועצות אזוריות של מחוז המרכז לפי דרוג יחסי של גודל אוכלוסייה 3לוח   

סה"כ אוכלוסייה שם הרשות
 

בסוף 

 )אלפים( 1111

סה"כ אוכלוסייה
 

בסוף 

 )אלפים( 1111

שינוי בדרוג יחסי גודל 

 ה המועצותיאוכלוסי

1111-1111 

 +3 9 18 נחל שורק

 +1 4 0 לב השרון

 +1 6 7 חוף השרון

 0 1 1 עמק חפר

 0 8 8 דרום השרון

 0 3 3 גזר

 0 2 2 ברנר

 0 10 10 חבל יבנה

 -1 0 4 חבל מודיעין

 -1 7 6 עמק לוד

 -1 18 11 גדרות

 -8 11 9 גן רווה

 מקור: הלוח הקודם  

מביקושים גדולים יחסית עד כה ניתן לומר שהמועצות הממוקמות קרוב למחוז תל אביב נהנו 

 ת אחרות )מלבד דרום השרון שכמעט ולא גדלה(. ביחס למועצו
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

  במרכז הארץהשוואה לרשויות מקומיות  1.1.1

השוואה למועצות האזוריות דומה גם להשוואה מה מתקבלתהתמונה שלהלן,  4ע"פ לוח 

לרשויות מקומיות ועיריות באזור המרכז. חוף השרון גדלה הן נומינלית והן יחסית לרשויות 

מתל מונד, מרעננה, מאבן יהודה ומקדימה צורן וגדלה נומינלית תר יואלה. היא גדלה יחסית 

 רמת השרון. של גודל של הרצליה והבסדרי 

 

1111-: מ.א חוף השרון ביחס לרשויות מקומיות במחוז המרכז לפי פרמטרים נבחרים ב2לוח   

סה"כ אוכלוסייה שם הרשות
1
 

 )אלפים( 1111בסוף 
סה"כ אוכלוסייה

1
 

 )אלפים( 1111בסוף 
 גידול שנתי ממוצע  גידול נומינלי

 8.75%  9.1   19.5   10.4  כפר יונה
 7.00%  5.6   13.6   8.0  חוף השרון

 6.12%  4.1   10.8   6.7  תל מונד
 5.17%  7.5   22.0   14.5  לב השרון
 3.57%  3.0   11.4   8.4  אבן יהודה
 3.38%  12.6   49.9   37.3  הוד השרון
 3.22%  9.5   39.0   29.5  עמק חפר

 2.39%  3.4   17.6   14.2  קדימה צורן
 1.88%  6.7   42.3   35.6  רמת השרון

 1.62%  26.5   189.7   163.2  נתניה
 1.40%  10.7   87.3   76.6  כפר סבא
 1.28%  46.0   404.8   358.8  יפו-תל אביב

 0.93%  2.3   26.9   24.6  דרום השרון
 0.66%  5.5   88.7   83.2  רצליהה

 0.27%  1.8   69.1   67.3  רעננה
 0.00%  0.0  1.8   1.8  כפר שמריהו

 0.52%-  0.3-   5.5   5.8  פרדסיה
 1.63%  154.0   1,099.9   945.9  סה"כ

 , אתר הלמ"ס 8011, 8001מקור: קובץ רשויות מקומיות 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 :דברים שנלמדו עד כה

שרון מתאפיינת כאטרקטיבית לקליטה וכזו שיכולה להיענות לביקושים הגדולים החוף  .1

 אליה.

מרשימה המועצה הצליחה בעשור אחד להכפיל את עצמה כמעט תוך היערכות פנימית  .8

 תהליכים אלה בתוכה.  ה מוצלחת שללהטמע

הדורשת חדשה, המועצה משנה פניה ממועצה קטנה יחסית למועצה עם מסה קריטית  .3

 ים מסדר גודל גבוה יותר והיענות לצרכים חדשים שלא עלו עד כה. שירות

 ברמת המועצה  1.1.3

(. בשאלה 0בממוצע כל שנה )ר' לוח  7%-כ –נפשות 000הגידול במועצה הוא בסדר גודל 

מספר רמות שונות: לאורכו התשובה היא שהוא לינארי אך יש  ,קרו לינארייהאם הגידול הוא בע

ירידה אל מתחת לקו  הייתה 8002-ל 8008הקו הלינארי, בין  מעל ההייתהקליטה  8001עד 

שוב עלייה מעל קו המגמה הלינארית. כלומר, למרות  ההיית 8001-ל 8002הלינארי ואילו בין 

 (. 1אי יציבות מסוימת בגידול זה )ר' איור גידול לינארי של המועצה יש 

 

)אלפים(ון במועצה אזורית חוף השר: סה"כ אוכלוסייה בסוף שנה 5לוח   

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

גידול 
שנתי 
 ממוצע

 7.0   7.2   2.0   2.3   2.4   2.9   9.4   9.2   10.8   10.7   18.7   13.0  13.6 6.76 

 , אתר הלמ"ס 1999-8011מקור: קבצי רשויות מקומיות 

 

  1111-ל 1111וף השרון בין גידול אוכלוסייה בח: 1איור 

7.5 7.8 8.0 8.3

13.613.012.7
10.7

10.29.89.48.98.4

0

3

6

9

12

15

18

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

 , אתר הלמ"ס 1999-8011מקור: קבצי רשויות מקומיות 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 לפי יישובים 1.1.2

 :להלן( 8ואיור  7)לוח  בהתייחסות לגידול התוך מועצתי מתקבלת התמונה הבאה

המושבים הם אלה שגדלו מעבר לגידול הממוצע של המועצה )למעט בית יהושע שגדל  .1

 פחות(. 

בם בחלק התחתון של סקלת הגידול )למעט יקום וגליל ים שגדלו הקיבוצים נמצאים ברו .8

 מעט יותר מהממוצע(. 

ארסוף וחרוצים כיישובים קהילתיים נמצאים איפה שהוא באמצע בין המושבים לקיבוצים  .3

 בקצב הגידול שלהם. 

: שנת יסוד וסוגי יישובים במועצה אזורית חוף השרון 2לוח   

 סוג יישוב שנת יסוד שם היישוב

 קיבוץ 1935 שפיים
 מושב 1936 רשפון

 מושב 1938 בית יהושע
 קיבוץ 1938 תל יצחק
 מושב 1939 כפר נטר
 קיבוץ 1943 גליל ים

 מושב 1946 בצרה
 מושב 1947 בני ציון

 קיבוץ 1947 יקום
 מושב 1948 אודים
 קיבוץ 1951 געש

 יישוב כפרי אחר יהודי 1951 חרוצים
 אחר יהודי יישוב כפרי 1995 ארסוף

 , אתר הלמ"ס 8011מקור: קובץ יישובים 

  1111-ל 1113ביישובי חוף השרון בין  : גודל אוכלוסייה7לוח 

 1111 1111 1111 1112 1117 1112 1115 1112 1113 יישוב

גידול 

שנתי 

 ממוצע

גידול 

יחסי 

 למועצה

 1.89 11.2% 1,040 1,015 1,053 886 818 765 682 619 549 כפר נטר
 1.70 10.0% 1,231 1,278 1,198 881 835 822 789 742 683 דיםאו

 1.48 8.7% 1,318 1,299 1,230 1,065 1010 985 911 835 776 בני ציון
 1.42 8.4% 1,349 1,313 1,223 1,061 1018 958 911 823 807 רשפון
 1.35 8.0% 1,143 1,104 1,039 964 902 868 820 745 698 בצרה

 0.91 5.4% 983 955 903 863 809 784 756 744 687 בית יהושע
 0.72 4.2% 423 378 375 338 330 327 326 321 316 גליל ים
 0.68 4.0% 148 136 126 154 155 129 128 127 112 ארסוף

 0.52 3.1% 667 646 638 580 570 555 546 537 535 יקום
 0.49 2.9% 829 807 785 705 710 668 663 662 673 חרוצים
 0.49 2.9% 1,118 1,084 1,053 1,039 1023 1001 970 935 909 שפיים

 0.44 2.6% 615 585 579 526 511 515 514 507 509 געש
 0.37 2.2% 728 691 672 1,033 944 851 773 699 619 תל יצחק

 1.00 5.9% 11,592 11,291 10,874 10,095 9,635 9,228 8,789 8,296 7,873 סה"כ

 , אתר הלמ"ס 8003-8011י יישובים קבצמקור: 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

כאשר הקיבוצים גדלו סביב  !29%-ל 43%רוב המושבים גדלו בשיעורים גבוהים מאד שבין  .4

 (.34%-בלבד )למעט גליל ים שגדלה בכ 80%-כ

 

1111-ל 1113חוף השרון בין יישובי : גידול אוכלוסייה ב1איור   

100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300
1400

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

רשפון

בני ציון

אודים

בצרה

שפיים

כפר נטר

בית יהושע

חרוצים

תל יצחק

יקום

געש

גליל ים

ארסוף

 , אתר הלמ"ס 8003-8011 מקור: קבצי יישובים

 

 

1111-ל 1113ביישובי חוף השרון בין נומינלי ויחסי : גידול אוכלוסייה 2לוח   

 )%( גידול יחסי גידול נומינלי 1111 1113 יישוב

 89 491 1,040 549 כפר נטר

 80 548 1,231 683 אודים

 70 542 1,318 776 בני ציון

 67 542 1,349 807 רשפון

 64 445 1,143 698 בצרה

 43 296 983 687 בית יהושע

 34 107 423 316 גליל ים

 32 36 148 112 ארסוף

 25 132 667 535 יקום

 23 156 829 673 חרוצים

 23 209 1,118 909 שפיים

 21 106 615 509 געש

 18 109 728 619 תל יצחק

 47 3,719 11,592 7,873 סה"כ

  8מקור: לוח 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

גדולים במועצה יישובים הבעקבות הגידול המסיבי הפכו המושבים למתברר שלהלן  9ע"פ לוח 

 (. 8011-ב 0-ה למקום 8003-ב 1-המקום הירד משנשאר בין הגדולים אך שפיים קיבוץ )למעט 

 

1111-ל 1113: דרוג היישוב לפי גודל אוכלוסייה ביישובי חוף השרון בין 1לוח   

 שינוי  1111 1111 1111 1112 1117 1112 1115 1112 1113 יישוב

 1+ 1 1 2 2 2 3 3 3 2 רשפון

 1+ 2 2 1 1 3 2 2 2 3 בני ציון

 3+ 3 3 3 7 6 6 5 6 6 אודים

 0 4 4 6 5 5 4 4 4 4 בצרה

 4- 5 5 4 3 1 1 1 1 1 שפיים

 3+ 6 6 5 6 7 8 8 9 9 כפר נטר

 2- 7 7 7 8 8 7 7 5 5 בית יהושע

 1- 8 8 8 9 9 9 9 8 7 חרוצים

 1- 9 9 9 4 4 5 6 7 8 תל יצחק

 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 יקום

 0 11 11 11 11 11 11 11 11 11 געש

 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 גליל ים

 0 13 13 13 13 13 13 13 13 13 ארסוף

  8מקור: לוח 

 

 לפי מקורות מידע שונים  1.1.5

צה כפי שמופיעה בפרסומי להלן מתברר שקיים פער בין גודל אוכלוסיית המוע 10ע"פ לוח 

הלמ"ס העוסקים ברשויות המקומיות לבין סיכום האוכלוסייה של כלל היישובים ע"פ פרסומים 

נפש(. יש להניח  8,000-)כ 10%בהם יחידת הטיפול הוא גודל יישוב. הפער הוא סדר גודל של 

גדולה בתדירות  ותשהפער בין המספרים מתייחס לאוכלוסיות זמניות של שוכרים המתחלפ

בעיקר של דיור  -ע"י היישובים כאוכלוסיית קבע וכן אוכלוסיות של מוסדות לכן ואינם נתפשים 

 כחלק מהגלעין המרכזי של המשפחות ביישובים.  תפשותאינן נ ןשגם ה -מוגן 

 

  1113-1111: הפרש בין סיכום אוכלוסיית היישובים לעומת זו של המועצה 11לוח 

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 אוכלוסייה

 13,600 13,000 12,700 10,700 10,200 9,800 9,400 8,900 8,400 סה"כ נפשות מועצה

 11,592 11,291 10,874 10,095 9,635 9,228 8,789 8,296 7,873 סה"כ נפשות יישובים

 2,008 1,709 1,826 605 565 572 611 604 527 הפרש

 , אתר הלמ"ס 8003-8011קבצי יישובים  מקור: 

 , אתר הלמ"ס 1999-8011קבצי רשויות מקומיות  

57



  

 

 

 

 

 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 מקורות הגידול 1.3

 הגירה 1.3.1

להלן(  3ואיור  11ההגירה בעשור האחרון היא מקור מרכזי לגידול אוכלוסייה במועצה )ר' לוח 

תושבים בכל שנה. יחד עם זאת יש להתייחס למספר  800-כתוספת של ובממוצע תרמה 

 ה זו:אפיונים של הגיר

והגירה נמוכה יותר  8009-ל 8003היא מתבטאת בתנודתיות רבה של עליית שיא בין  .א

 בתחילת העשור וסופו.

 אחרים.  8נכנסים חדשים יוצאים  3-על כל כ -מאד המועצה מתאפיינת בתחלופה רבה  .ב

 

  1111-1111: מאזן הגירה במ.א. חוף השרון 3איור 
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 , אתר הלמ"ס 1999-8011קבצי רשויות מקומיות  מקור:  

 

 

 

-תושבים מתוך כ 6,600-הרי שכבממוצע שנה כל ב נכנסותושבים בממוצע  660-אם כ .ג

 תחלופה גבוהה מאד!שזה אומר  –הם חדשים  13,000

ומעלה שעולות במספרן על אלה  30המאזן נוטה יותר לאוכלוסיות מבוגרות יותר של גילאי  .ד

 ם זאת יש כניסה של צעירים ומשפחות צעירות עם ילדים.שעוזבות, כאשר ע

הסיבות לכך, שייבחנו . 8011-בשנים האחרונות זרם ההגירה נעצר ואף הפך לשלילי ב .ה

 כנראה מיצוי פוטנציאל הקליטה בקרב אותם יישובים שקלטו תושבים חדשים.  ןבהמשך, ה
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

  1112-1111: נתוני הגירה במ.א חוף השרון לפי מאפיינים 11לוח 

 ממוצע  סה"כ  2011 2010 2009 2008 2007 2006 הגורם 
  נכנסים

  320   1,921  873 320 331 333 335 329 גברים
  345   2,069  890 352 331 392 362 337 נשים 

  177   1,061  160 171 145 203 187 195  14עד גיל 
  101   605  76 113 124 98 98 96  89-10גיל 
  323   1,940  822 348 352 342 317 293  64-30גיל 
  64   384  44 40 41 82 95 82 ומעלה  60גיל 

  665   3,990   568  672 662 725 697 666 סה"כ

  יוצאים

  235   1,407  284 260 233 236 215 179 גברים
  240   1,442  295 259 232 224 224 208 נשים 

  145   872  172 161 135 146 138 120  14עד גיל 
  91   548  114 77 99 77 93 88  89-10גיל 
  229   1,371  279 271 219 230 196 176  64-30גיל 
  10   58  14 10 12 7 12 3 ומעלה  60גיל 

  475   2,849   579  519 465 460 439 387 סה"כ

  מאזן

  86   514   11-   60   98   97   120   150  גברים
  105   627   -   93   99   168   138   129  נשים 

  32   189   12-   10   10   57   49   75   14עד גיל 
  10   57   38-   36   25   21   5   8   89-10גיל 
  95   569   9   77   133   112   121   117   64-30גיל 
  54   326   30   30   29   75   83   79  ומעלה  60גיל 

  190   1,141   11-   153   197   265   258   279  סה"כ

 , אתר הלמ"ס 1999-8011קבצי רשויות מקומיות  מקור: 

 

 ריבוי טבעי 1.3.1

 :הממצאים הבאים עוליםלהלן(  18בהתייחס לריבוי הטבעי )לוח 

 מהריבוי הטבעי. בתרומתו שהוא כפול  ,ההגירה מהווה גורם גידול .א

, ניתן לראות שמספר הלידות כמעט והכפיל את עצמו בעוד ששיעור הפטירות גדלו כמו כן .ב

. מכאן שכלל האוכלוסייה הופכת לצעירה יותר דבר 00%-במהלך אותה התקופה רק ב

 שנותן את הטון בנושא הילודה. 

נפש שנמצא במגמת עלייה  1000-תופעה זו מתבטאת גם במדד של ריבוי טבעי ל .ג

 . 8011בשנת  13.4-ל 8000שנת ב 9.1-כ-משמעותית מ

 13)ר' לוח  7%-( לכ8009שיעורי העולים בתוך ההגירה היא קטנה יחסית ומגיעה בשיאה ) .ד

 להלן(.
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

  1111-1111: מקורות גידול האוכלוסייה במ.א חוף השרון לפי מאפיינים 11לוח 

ריבוי טבעי  פטירות לידות חי שנה
 סה"כ -

ריבוי טבעי 
לאלף 

 תושבים 

מאזן 
 -ה הגיר
 סה"כ

סה"כ גידול 
 שנתי

עולי  %
1990+ 

8000 183 42 70 9.1 138 807 - 
8001 101 48 09 2.0 161 880 - 
8008 112 04 64 7.6 813 877 - 
8003 133 03 20 9.6 113 193 0.0 
8004 139 39 100 11.0 383 483 0.1 
8000 103 02 90 10.4 392 493 0.3 
8006 168 30 187 13.3 318 439 4.6 
8007 193 06 137 13.7 869 406 0.4 
8002 819 00 169 16.8 894 463 0.4 
8009 807 47 160 18.7 106 866 6.9 
8010 809 08 107 18.8 144 301 6.7 
8011 839 61 172 13.4 7.6 126 0.0 
 0.0 383 806 11.0 117 00 166 ממוצע

 "ס , אתר הלמ1999-8011קבצי רשויות מקומיות  מקור: 
 

 עולים חדשים 1.3.3

  1111-1111ומעלה במ.א חוף השרון לפי מאפיינים  1111: עולי 13לוח 

 2011 2010 2009 הגורם 
 5.0  6.7   6.9  + מסך האוכלוסייה1990אחוז עולי 

 2 26 15  השתקעות ראשונה של עולים
 37.0 61.5 46.7  בהשתקעות ראשונה 17-0אחוז עולים בני 

 68.0 15.4 20.0  בהשתקעות ראשונה 44-12אחוז עולים בני 
 - 11.5 6.7  בהשתקעות ראשונה 64-40אחוז עולים בני 
 - 11.5 26.7  ומעלה בהשתקעות ראשונה 60אחוז עולים בני 

 , אתר הלמ"ס 1999-8011קבצי רשויות מקומיות  מקור: 
 

 גילאים 1.3.2

 ם:תהליכים מקבילים והפוכים בכיוונ 8להלן ניתן לזהות  14ע"פ לוח 

מקליטת אוכלוסייה צעירה ומעלייה בשיעורי נבעו תהליכי הצערה שהתקיימו במועצה  .1

 0-4לגידול משמעותי בגילאי יחדיו הביאו . אלה הלידה שהוסיפה אוכלוסייה זו לקיימת

שהם תוצר של קליטת משפחות  30-44, במקביל לעלייה בגילאי ההורים 0-9וגילאי 

 במועצה. 

תוצאה ישירה  היאש 60-64בגילאי גם גבוהה מאד שיש עלייה ניתן לראות  ,יחד עם זאת .8

קליטת אוכלוסיות של משפרי דיור בתוך הקהילות  –קציה של המועצה ילתהליכי ג'נטריפ

 לאחר שסיימו את פרק גידול הילדים בחייהם. 

תהליכי ההצערה נעצרו לקראת סוף העשור כתוצאה מתהליך ירידה בשיעורי הקליטה  .3

 במועצה. 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

ת הגילאים במועצה הפכה בעקבות תהליכי ההצערה לנורמאלית יותר עם שיעור התפלגו .4

 )יחס התלות השתפר(.  80-09גבוה מאד של מפרנסים בגילאי 
 

  1111-1111: גילאים במ.א חוף השרון לפי קטגוריות גיל 12לוח 

גידול  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 גילאים 
 י שנת

1999-
8010 

4-0   6.8   7.3   7.3   7.5   7.8   8.1   8.3   8.4   8.7   9.0   8.1   8.5  2.28  

9-0   6.3   6.3   6.4   6.7   7.2   7.5   8.0   8.2   8.1   8.3   7.2   7.1  1.14  

14-10   8.9   9.0   8.7   8.8   8.3   8.4   8.2   8.3   8.3   8.6   6.1   6.4  -2.57  

19-10   9.2   8.8   8.6   8.3   8.1   7.7   7.7   7.4   7.4   6.9   6.8   6.0  -3.16  

89-80   17.8   17.0   16.7   16.1   15.8   14.9   13.7   12.9   11.8   11.4   15.0   14.8  -1.51  

44-30   20.9   21.9   22.7   23.3   23.6   24.0   25.3   25.8   26.1   26.0   29.0   29.2  3.62  

09-40   16.4   16.3   16.5   16.6   16.9   16.5   15.7   15.0   14.9   14.5   14.1   13.9  -1.37  

64-60   2.8   2.7   2.7   2.6   2.8   2.8   3.0   3.4   3.6   3.9   3.9   4.1  4.33  

60 +  11.0   10.8   10.4   10.0   9.7   10.1   10.1   10.6   11.0   11.4   9.7   10.0  -0.82  

17-0   27.5   28.1   28.1   28.3   28.5   28.9   29.6   29.6   30.1   30.3   25.2   25.3  -0.75  

70 +  6.4   6.4   6.1   5.9   5.8   5.9   5.8   6.2   6.2   6.4   5.4   5.6  -1.23  

 , אתר הלמ"ס 1999-8011בצי רשויות מקומיות ק מקור: 

 

  1111-1111: שיעור גילאים לפי קטגוריות במ.א. חוף השרון 2איור 

-10%

-5%

0%

5%

10%

מאי-09 4-0 אוק-14 19-15 29-20 44-30 59-45 64-60 65 + 17-0 75 +

מועצות אזוריות מ.א. חוף השרון

 , אתר הלמ"ס 1999-8011קבצי רשויות מקומיות  מקור:  

 

 קשישים 1.3.5

חלקם היחסי הולך  אוכלוסייה קשישה רבה קיימת בתוך היישובים ונמצאת בגידול יחסי )גם אם

מכלל האוכלוסייה דבר  10%-וקטן בגלל העלייה בקרב שאר הגילאים(. אוכלוסייה זו מהווה כ

המדרג את חוף השרון כתשיעית בשיעור הקשישים בה מתוך כלל המועצות האזוריות בישראל 

 להלן(.  10)ר' לוח 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

1111וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות,  25: בני +15לוח   

ל האוכלוסייה כל  
 )אלפים(

אחוז מכלל  אלפים
 האוכלוסייה

דירוג המועצה 
האזורית

(1) 
סה"כ המועצות האזוריות

(8) 721.4 51.0 7.1  
 1 13.9 1.6 11.2 עמק הירדן

 2 13.7 2.1 15.4 הגליל העליון
 3 13.7 0.9 6.4 שער הנגב

 4 12.9 1.3 10.2 מגידו
 5 11.5 1.3 11.1 עמק המעיינות

 6 10.7 2.5 23.2 רמטה אש
 7 10.5 0.5 4.7 גדרות

 8 10.1 2.1 21.2 לב השרון
 9 10.0 1.3 13.0 חוף השרון

 10 9.5 3.6 37.6 עמק חפר
 11 9.4 0.7 7.0 ברנר

 12 9.4 0.5 5.2 גן רווה
 13 9.2 2.3 25.3 חוף הכרמל

 14 9.1 1.0 11.0 אשכול
 15 8.8 0.6 6.5 יואב

 16 8.7 1.0 11.5 זבולון
 17 8.7 0.8 8.8 לכיש

 18 8.6 1.1 13.3 מנשה
 19 8.5 0.6 7.1 בני שמעון

 20 8.5 2.1 24.9 הגלבוע
 21 8.5 0.7 8.2 שדות נגב

 22 8.4 1.7 20.0 באר טוביה
 23 7.9 0.1 1.3 תמר

 24 7.8 2.0 25.7 דרום השרון
 25 7.6 2.4 32.1 עמק יזרעאל
 26 7.5 1.0 13.5 חוף אשקלון

 27 7.3 1.6 21.8 גזר
 28 7.3 0.7 9.5 שפיר

 29 7.2 3.1 43.5 מטה יהודה
 30 7.1 0.9 12.8 עמק לוד

 31 6.9 0.4 5.7 חבל יבנה
 32 6.5 0.4 6.3 מבואות החרמון

 33 6.2 0.6 8.9 מעלה יוסף
 34 6.1 0.6 9.8 הגליל התחתון

 35 5.8 1.2 20.5 חבל מודיעין
 36 5.6 0.6 11.1 מרחבים

 37 5.6 0.3 4.9 נגב רמת
 38 5.5 0.7 13.1 מרום הגליל

 39 4.5 0.1 2.7 הערבה התיכונה
 40 4.3 0.3 6.9 מרג'-אל-בוסתן
 41 3.9 0.1 1.9 אלונה

 42 3.3 0.1 3.4 חבל אילות
 43 3.2 0.2 5.7 נחל שורק

 44 3.1 0.2 6.7 בטוף-אל
 45 2.9 0.8 26.2 שומרון
 46 2.6 0.6 22.6 משגב

 47 2.4 0.4 15.8 עציוןגוש 
 48 2.4 0.1 3.6 ערבות הירדן

 49 2.0 0.3 12.6 גולן
 50 1.9 0.9 48.3 מטה בנימין
 51 1.3 0.2 14.7 אבו בסמה
 52 0.8 0.0 6.0 הר חברון

 53 0.8 0.0 1.1 מגילות
 מקור: למ"ס, קובצי האוכלוסייה

בתוכן  הלוסיית המוסדות החימעבר לאוכגם הם קשישים מעל הממוצע  עצהקיבוצים של המוה

 הם הקשישים בכלל היישובים הוא באותם סדרי גודל גם אם המספר הנומינלי של  (.16)לוח 
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אמנם מועצה הקטינה בקצת יותר גדולים בקיבוצים. תהליכי הקליטה שביצעו יישובים שונים 

ה גדולה יחסית אוכלוסייעדיין את השיעור היחסי של הקשישים בתוכם אך נומינלית ניתן למצוא 

 בכל יישוב של המועצה. של קשישים 

 
 

1113-ביישובי מ.א. חוף השרון בומעלה  21-ו 25-71: בני 12לוח   

 היישוב
סה"כ 

נפשות 
 בישוב

 שיעורים )%( נפשות

 65-79   80+  25+  65-79   80+  60+ 

  02.3  30.8 27.5  400  238 212 772 תל יצחק
  11.0  2.4 9.1  143  30 113 1,243 שפיים

  12.4  8.7 9.7  133  63 70 723 געש
  10.7  2.9 7.8  130  35 95 1,218 רשפון

  16.7  8.3 8.4  111  55 56 664 יקום
  9.6  3.5 6.1  104  38 66 1,074 בצרה
  9.9  3.7 6.2  108  38 64 1,039 אודים

  9.8  1.9 7.3  97  20 77 1,056 בית יהושע
  9.0  1.3 8.2  97  13 84 1,023 רכפר נט
  7.7  2.9 4.8  90  34 56 1,178 בני ציון
  10.0  3.1 6.9  72  24 54 782 חרוצים
  18.3  3.4 8.9  01  14 37 417 גליל ים

  0.0  0 5.5  2  0 8 146 ארסוף
  14.1  5.3 8.8  1,604  602 1,002 11,345 סה"כ
המועצה האזורית רישום אוכלוסין, נתוני מקור:  

 
 

)%( 1113-ומעלה ביישובי מ.א. חוף השרון ב 21-ו 25-71התפלגות גילאי : 5איור   
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 ומשפחה משק בית  1.3.2

מתקבלת תמונה הבאה: להלן(  17)לוח המפקדים האחרונים  4בבחינת גודל משק בית לאורך 

גודל . לעומתם דווקא בירידה מושבים שקלטו אוכלוסייה חדשהבגודל משק הבית הממוצע 

גודל משק  ,גדל. למרות זאת דווקאקיבוצים שהזדקנו במשך השנים משק הבית הממוצע ב

 הבית של המושבים באופן כללי גבוה יותר כיום. 

 הסבר אפשרי לתופעה זו יכולה לנבוע ממספר כיוונים:

וצים והם היו עם משקי בית ממוצע גבוה הגל הקודם של הקליטה היה כנראה בקיב .א

 ממוצע שנשחק כתוצאה מהזדקנות וחוסר קליטה. -בעשורים קודמים 

בנים המשאירה קבוצה קבועה של  –מאופיינים עם תחלופה גבוהה של צעירים הקיבוצים  .ב

 ושוכרים ששומרים פחות או יותר על גודל משק בית ממוצע גבוה. 

של ובעיקר נפש אחת בני משקי בית הביא לריבוי של תהליך ההזדקנות בכלל היישובים  .ג

 , דבר המוריד בהכרח את הממוצע הכולל.קשישים

 

בארבעת המפקדים האחרונים ממוצע נפשות למשק בית: 17לוח   

 שינוי 8002 1990 1923 1978 יישובים 

 1990-8002 

 0.1- 3.1 3.2 3.4 3.6 בית יהושע
 0.0- 2.9 3.4 3.8 4.5 חרוצים
 0.0- 2.9 2.9 2.8 3.6 בצרה

 0.2- 2.8 3.0 3.3 2.6 כפר נטר
 1.2+ 2.8 1.6 --  --  ארסוף
 0.4- 2.7 3.1 3.0 4.0 בני ציון
 0.4- 2.5 2.9 3.4 3.7 אודים
 0.1+ 2.3 2.2 3.6 3.0 רשפון

 0.1+ 2.2 2.1 2.0 2.3 יקום
 0.3+ 2.2 1.9 1.9 1.8 גליל ים
 0.1+ 1.9 1.8 2.0 2.0 שפיים

.נא געש  א.נ א.נ  א.נ  א.נ  
 א.נ א.נ  א.נ  א.נ  א.נ  תל יצחק 

, למ"ס8002מפקד  מקור:  

 

 

 גבוהה מאד בקיבוצי המועצה ונמוכה יחסית במושביםאכן אחוז משקי הבית עם נפש אחת 

עט שפיים( מנפשות במשק הבית )ל 8-3. רוב משקי הבית הם מסדר גודל של להלן( 12)לוח 

נפשות במשק הבית נמצאות בעיקר באותם מושבים  4-0ות של כאשר משקי בית של משפח

 יםנפשות ומעלה הם נדיר 6שקלטו אוכלוסיות חדשות בשנים האחרונות. משקי בית גדולים של 

 בעיקר ביישובים הקהילתיים: ארסוף וחרוצים.  יםיותר ביישובי המועצה והן קיימ
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1112מפקד ממוצע נפשות למשק בית ביישובי חוף השרון ב: 12לוח   

 יישובים 

 –משקי בית 
סך הכל 
 )אלפים(

ממוצע 
נפשות למשק 

 בית

אחוז משקי 
בית עם נפש 
אחת במשק 

 הבית

אחוז משקי  
 3-8בית עם 

נפשות במשק 
 הבית

אחוז משקי 
 0-4בית עם 

נפשות במשק 
 הבית

אחוז משקי 
+ 6בית עם 
נפשות 

 במשק הבית
 - 9.6 36.1 54.2 1.9 0.50 שפיים
 4.1 19.4 35.0 41.5 2.3 0.50 רשפון

 - 14.2 53.9 31.9 2.2 1.50 גליל ים
 2.2 16.4 51.2 30.2 2.2 0.30 יקום

 9.0 22.1 40.0 29.0 2.8 0.50 ארסוף
 - 27.5 49.2 23.4 2.7 0.40 בני ציון
 2.9 13.2 61.4 22.5 2.5 0.50 אודים

 6.0 22.9 51.8 19.3 2.9 0.30 חרוצים
 3.0 23.9 58.4 14.6 2.9 0.30 בצרה

 3.9 28.2 58.4 9.4 2.8 0.30 כפר נטר
 4.3 30.4 58.2 7.1 3.1 0.30 בית יהושע

 א.נ א.נ א.נ א.נ א.נ א.נ געש
 א.נ א.נ א.נ א.נ א.נ א.נ תל יצחק
 10.7 28.3 40.0 21.0 3.2 2313.4 כלל ארצי

, למ"ס8002מפקד  מקור:  

 

להלן:  19ת בנתוני הביטוח הלאומי בלוח ילדים ניתן לראוהמשפחות עם האת התפתחות דפוס 

גדלה המועצה בצורה משמעותית עם משפחות גדולות  ,במהלך העשור האחרון ,בכל שנה

 3-4ילדים החיים במשפחות אלה. הגידול גדול יותר במשפחות של מספר היחסית ועם 

שפחות במ - גידול ממוצע שנתי 4.0%-כ - פחות מזה ,גידול שנתי ממוצע 9.3%-כ –משפחות 

נמצאות בירידה מתמדת עד ילדים ומעלה(  0)ילדים כאשר משפחות גדולות יותר  1-8של 

 היעלמות. כמעט 

 1-8אלה עם , ןמהבמשך עשור,  60%-המשפחות עם ילדים במועצה בככלל ל גדלו ובסך הכ

. למערך משקי הבית 98%-ילדים גדלו ב 3-4, ואילו משפחות עם 46%-ילדים במשפחה גדלו ב

 השמשנ ,מצטרפת בהדרגה שכבה של משפחות עם ילדים - צעירים וקשישים –ודדים של ב

 דרמטית את מבנה התפלגות משקי הבית והגילאים במועצה.

נפשות במשק  3-ו 8, 1להלן ששכיחות משקי הבית של  80ניתן לראות בלוח  ,למרות זאת

אזוריות במרכז )למעט, הבית מאפיין את המועצה ביחס לממוצע הארצי וביחס לרוב המועצות ה

 עמק חפר, וברנר שם ההתפלגות אף גבוהה במשקי הבית הקטנים ביחס לחוף השרון(. 
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משפחות של מקבלי קצבאות בגין ילדיםוילדים : סה"כ 11לוח   

גידול  8010 8009 8002 8007 8006 8000 8004 8003 8008 8001 8000 הגורם 
שנתי 
 ממוצע

 באות בגין ילדים )סוף שנה(סה"כ משפחות של מקבלי קצ

  0.6 1,392 1,387 1,870 1,817 1,133 1,103 1,060 1,011 946 912  227 סה"כ 

  4.0 903 910 290 269 286 288 790 700 698 679  649 ילדים  1-8

  9.3 440 413 372 348 899 874 868 842 847 830  882 ילדים  3-4

  -4.9 0 4 7 6 2 7 2 2 7 9 10 +ילדים  0

 סה"כ ילדים מקבלי קצבאות בגין ילדים

  6.6 8,270 8,699 8,063 8,403 8,813 8,134 8,040 1,943 1,232 1,727  1,780 סה"כ 

  0.0 1,464 1,320 1,343 1,308 1,831 1,838 1,179 1,117 1,088 1,000  941  ילדים  1-8

  9.0 1,320 1,899 1,120 1,071 948 266 280 720 720 736  734  ילדים  3-4

  -4.7 86 80 30 30 40 36 41 41 36 46  00  +ילדים  0
ביטוח לאומי מקור:  

 

1112-מאפייני משקי בית בחוף השרון ומועצות במרכז ב: 11לוח   

 
מועצות 
 אזוריות

עם  
ילדים 

עד גיל 
17 

עם  
בני 
60+ 

ממוצע 
נפשות 
למשק 

 בית

עם  
נפש 
אחת 

במשק 
 הבית

 8עם  
נפשות 
 במשק
 הבית

 3עם  
נפשות 
במשק 

 הבית

 4עם  
נפשות 
במשק 

 הבית

 0עם  
נפשות 
במשק 

 הבית

 6עם  
נפשות 
במשק 

 הבית

עם  
7 +

נפשות 
במשק 

 הבית
 0.8 2.8 13.6 16.9 13.4 22.0 30.5 2.7 17.8 40.4 עמק חפר
 1.4 4.2 19.5 20.3 12.6 20.9 21.1 3.2 22.1 48.8 לב השרון

 0.9 2.8 15.8 16.5 14.5 23.1 26.3 2.8 17.3 42.8 דרום השרון
 3.6 7.3 17.9 20.2 17.3 18.6 15.1 3.5 13.3 56.9 חבל מודיעין
 3.5 7.1 16.1 19.4 15.6 22.1 16.3 3.3 16.8 52.4 מטה יהודה

 0.6 2.9 17.0 20.5 13.4 25.8 19.9 3.0 19.2 44.1 גן רווה
 0.4 1.3 9.6 14.6 10.4 23.7 40.0 2.4 21.8 32.7 ברנר

 5.8 12.5 13.7 19.2 8.9 14.8 25.0 3.5 21.2 54.3 חבל יבנה
 2.1 6.3 13.2 19.4 14.1 23.5 21.6 3.1 17.5 45.8 גזר

 16.3 15.7 15.6 14.1 16.1 17.0 5.3 4.4 11.8 70.3 נחל שורק
 0.4 3.8 14.9 21.2 12.9 24.0 22.9 2.9 19.9 46.1 גדרות

 5.0 5.7 12.1 16.2 15.6 24.4 21.0 3.2 22.5 43.8 כלל ארצי
 0.2 2.2 9.1 10.0 17.0 33.2 28.3 2.5 17.1 35.1 חוף השרון
  0.04   0.39   0.75   0.62   1.09   1.36   1.35   0.78   0.76   0.80  *מדד יחסי

, למ"ס8002מפקד  מקור:  
 * המדד היחסי מתייחס לחוף השרון

 

להלן(, מובילה חוף השרון בצורה  81)לוח  17גיל בכל הקשור למשקי בית עם ילדים עד  ,מנגד

 3ועם , 1ביחס לממוצע הארצי ולמועצות האזוריות במרכז במשקי בית עם ילד  משמעותית

בהתייחס גם לנתוני ההגירה )ר' לעיל( ילדים )למעט עמק חפר, לב השרון, דרום השרון, ברנר(. 

שלימו קרוב השמבחינת הפריון, משפחות בסוף דרכן חוף השרון מתאפיינת כמועצה שקלטה 

עובדה זו מיוחסת בהכרח גם במועצה עצמה. האחרונות שלהן לוודאי את מכסות הלידה 

למחירי הדיור במועצה שיכולה למשוך בעיקר משפחות מבוססות יותר המסוגלות לשלם את 

 עלויות הדיור והמחיה ביישובי המועצה.
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1112-בחוף השרון ומועצות במרכז ב ולדים בלפי מספר י 17אחוז משקי בית עד גיל : 11לוח   

 +0 4 3 8 1 מועצות אזוריות

 1.2 4.2 26.2 38.0 30.5 עמק חפר
 1.6 4.4 28.7 38.8 26.5 לב השרון

 0.4 4.3 27.7 39.6 28.0 דרום השרון
 2.8 8.5 24.6 34.3 29.9 חבל מודיעין
 3.4 8.5 22.8 36.5 28.7 מטה יהודה

 -  5.6 21.6 45.0 27.8 גן רווה
 -  1.5 26.4 43.4 28.6 ברנר

 6.5 14.1 24.8 31.8 22.8 חבל יבנה
 2.5 6.7 18.5 35.3 37.1 גזר

 19.9 19.4 19.1 21.4 20.3 נחל שורק
 0.9 5.9 22.4 41.5 29.2 גדרות

 7.6 8.6 19.7 31.4 32.7 כלל ארצי
  - 2.1 24.8 26.9 46.2 חוף השרון

  -   0.24  1.26  0.86 411.   מדד יחסי )חוף השרון(
, למ"ס8002מפקד  מקור:  

. היחס בין יחידות 8.0הוא סביב להלן,  88ע"פ לוח גודל משק בית ממוצע בכלל המועצה, 

למעט מספר יישובים בהם יש פער  ,אוזן פחות או יותרמרוב היישובים בבית הדיור למשקי ה

. 49%-, בארסוף כ82%-שפיים כ, ב18%-, בכפר נטר כ10%-ניכר: באודים יש פער של כ

מתקיים דפוס של חיים של מספר משקי בית ביחידת דיור אחת, היכול כלומר ביישובים אלה 

 לנבוע ממצוקת דיור או מהמשך מגורים של חלק מהבנים ביחידות ההורים. 

 

 : מספר יח"ד ומשקי בית ביישובי חוף השרון 11לוח 

 יישוב

מספר 
נפשות 
8002  

שק גודל מ
מוצע בית מ
 8002מפקד 

מספר אומדן 
משקי בית 

8002 

תוספת 
בנייה היתרי 

8002-8018 

מספר אומדן 
 משקי בית

8018 

יחידות דיור 
 לפי ארנונה

8013 

אומדן יחס 
למספר  מ"ב
 יח"ד

 1.10 331 365 13 352 2.5 881 אודים
 1.49 49 73 18 55 2.8 154 ארסוף

 0.96 298 286 8 278 3.1 863 בית יהושע
 0.98 411 402 8 394 2.7 1,065 ציוןבני 

 0.92 370 339 7 332 2.9 964 בצרה
 1.02 203 208 54 154 2.2 338 גליל ים

 1.00 274 274 90 184 2.9 526 געש
 1.00 250 249 6 243 2.9 705 חרוצים

 0.96 299 287 23 264 2.2 580 יקום
 1.12 295 330 14 316 2.8 886 כפר נטר

 0.95 504 476 15 461 2.3 1,061 רשפון
 1.28 447 572 25 547 1.9 1,039 שפיים

 1.01 161 162 2 160 6.5 1,033 תל יצחק
 1.03 3,892 4,025 283 3,742  2.5  10,095 סה"כ
, למ"ס, קובץ היתרים למ"ס, קובץ ארנונה מועצת חוף השרון8002מפקד  :ותמקור  
מתבסס על אומדן –ני למ"ס(, תכלת על בסיס מספר יח"ד )אין נתו ןאומד –צהוב   

 

דבר שמעלה  600-עד כ 800ל מספר יחידות הדיור, למעט ארסוף ותל יצחק, נע בין ובסך הכ

 מה הפוטנציאל האמיתי שעוד נותר סטטוטורית ליישובים אלה בהמשך. –את השאלה 
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 ים:+ עולים מספר ממצא60להלן שבחן את המאפיינים של משקי הבית של גילאי  83מלוח 

למרות שישנן  ,+ המתגוררים במוסדות גבוה בצורה משמעותית בחוף השרון60אחוז בני  .א

, 40%מספר מועצות נוספות בהן שיעור זה הוא גבוה: לב השרון שם שיעורם מגיע לכמעט 

 ועמק חפר וגדרות שם השיעור דומה לחוף השרון.

י ונמוך משמעותית + הוא נמוך במועצה ביחס לממוצע הארצ60אחוז משקי בית עם בני  .ב

 ממועצות כגון: ברנר, גן רווה, ולב השרון.

נושק לממוצע הארצי  ,שהינם משק בית של נפש אחת ,+60שיעור משקי הבית של בני  .ג

 ונמוך משמעותית ממועצות כמו: חבל יבנה, ברנר, לב השרון, שורק, גדרות ועמק חפר. 

מתברר שהם סית במועצה, , שהיה גבוה יחתייחס לממצא של משקי בית של נפש אחתבה

 נוער לבין קשישים עם נוכחות גבוהה יחסית של הצעירים.ביחד עם  מתחלקים בין צעירים

 

1112-+ לפי מאפיינים שונים בחוף השרון ומועצות במרכז ב25של אחוז משקי בית : 13לוח   

אחוז בני  מועצות אזוריות
 ומעלה  60

אחוז 
הגברים 

+ 60בני 
מתוך סך 

 כל הגברים

ז אחו
הנשים 

+ 60בנות 
מתוך סך 
 כל הנשים

אחוז משקי 
בית של בני 

60 +
שהינם 

משק בית 
של נפש 

 אחת

אחוז בני 
60 +

המתגוררים 
 במוסדות 

אחוז בני 
60 +

 13שלמדו 
שנות לימוד 

 ויותר

אחוז בני 
60 +

שעבדו 
בשנת 
8002 

 24.9 41.5 14.2 37.0 10.0 8.0 8.9 עמק חפר
 22.1 28.4 39.4 48.5 11.7 7.9 9.8 לב השרון

 25.1 38.4 1.5 32.3 8.8 8.6 8.7 דרום השרון
 18.4 23.4   33.0 6.0 4.1 5.1 חבל מודיעין
 21.1 31.9 5.6 27.8 7.3 6.7 7.0 מטה יהודה

 39.4 45.0   25.7 9.1 9.7 9.4 גן רווה
 21.2 38.5 5.8 51.0 15.6 9.7 12.5 ברנר

 29.9 24.8   62.5 7.7 4.1 5.9 חבל יבנה
 27.0 31.5 4.4 25.0 8.6 7.6 8.0 גזר

 9.9 27.9 7.7 38.4 3.9 3.3 3.6 נחל שורק
 15.2 27.5 14.5 43.4 9.5 8.4 8.9 גדרות

 13.0 34.0 8.4 35.2 10.9 8.6 9.8 כלל ארצי
 33.1 36.3 14.8 33.4 10.8 7.4 8.9 חוף השרון

  2.55   1.07   1.76   0.95   0.99   0.86   0.91  מדד יחסי חוף השרון
, למ"ס8002מפקד  מקור:  
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 מוצא 1.3.7

 להלן העוסק במוצא מגלה מספר דברים על יישובי המועצה: 84לוח 

שיעור ילידי הארץ בקרב אוכלוסיית היישובים היא גבוהה מאד, למעט תל יצחק בא יש  .א

 שיעור גבוה של ילידי חול )אולי בגלל הקשישים במוסדות(.

1111-א בחוף השרון לפי מקום לידה ושנת לידה ב: שיעור נפשות לפי מוצ12לוח    

 יישובים 

אחוז יהודים 
  ילידי ישראל

אחוז יהודים 
  ילידי חו"ל

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 
שעלו עד 

  1960שנת 

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 

שעלו בשנים 
1929-1961  

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 

שעלו בשנים 
8001-1990  

אחוז יהודים 
 ילידי חו"ל

שעלו משנת 
  ואילך 8008

 2.3 16.2 38.2 43.2 12.3 87.7 אודים
 8.9 8.8 31.2 51.1 12.8 87.2 בית יהושע

 15.4 19.4 25.1 40.1 12.0 88.0 בני ציון
 5.2 12.2 29.5 53.1 13.5 86.5 בצרה
 1.1 6.1 51.1 41.7 29.5 70.5 געש

 10.1 10.7 24.0 55.2 15.6 84.4 חרוצים
 1.5 8.7 41.2 48.6 24.0 76.0 יקום

 12.7 14.6 48.0 24.7 12.6 87.4 כפר נטר
 9.9 19.1 34.2 36.9 12.4 87.6 רשפון
 8.2 8.2 43.4 40.2 9.4 90.6 שפיים

 3.7 4.4 26.5 65.4 45.9 54.1 תל יצחק
 --  3.6 34.9 61.5 14.9 85.1 גליל ים
 45.5 16.2 20.0 18.4 25.1 74.9 ארסוף

 6.6 40.1 26.0 27.4 29.1 70.9 כלל ארצי
 , אתר הלמ"ס 8022קובץ רשויות מקומיות  מקור: 

 

1111-: מדד יחסי של מוצא בחוף השרון לפי מקום לידה ושנת לידה ב15לוח    

 יישובים 

אחוז יהודים 
  ילידי ישראל

אחוז יהודים 
  ילידי חו"ל

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 
שעלו עד 

  1960שנת 

אחוז יהודים 
חו"ל ילידי 

שעלו בשנים 
1929-1961  

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 

שעלו בשנים 
8001-1990  

אחוז יהודים 
ילידי חו"ל 

שעלו משנת 
  ואילך 8008

  0.56   0.11   1.02    2.39  1.58   0.76  תל יצחק
  -   0.09   1.34    2.24  0.51    1.20 גליל ים
  1.53   0.27   0.92    2.01  0.54    1.19 חרוצים
  0.79   0.30    1.13   1.94  0.46    1.22 בצרה

  1.35   0.22    1.20   1.86  0.44    1.23 בית יהושע
  0.23   0.22    1.58   1.77  0.82   1.07  יקום

  0.35   0.40    1.47   1.58  0.42   1.24  אודים
  0.17   0.15    1.97   1.52  1.01   0.99  געש

  1.24   0.20    1.67   1.47  0.32    1.28 שפיים
  2.33   0.48   0.97    1.46  0.41    1.24 בני ציון

  1.50   0.48   1.32   1.35   0.43    1.24 רשפון
  1.92   0.36   1.85   0.90   0.43    1.23 כפר נטר

  6.89   0.40   0.77   0.67   0.86   1.06  ארסוף

  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  ציכלל אר

 לוח קודם מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 .60-עולים וותיקים שעלו עד שנות הרובם הגדול של התושבים ביישובים הם  .ב

שנמצאים בארסוף, בני ציון,  8008אחרי  –ישנם שיעורים גבוהים יחסית של עולים חדשים  .ג

 לים עשירים משפרי דיור.כפר נטר, חרוצים. זה יכול להיות ביטוי לקליטה של עו

ניתן לראות את השיוך העדתי בצורה הברורה ביותר: היישובים הוותיקים הם על  37בלוח  .ד

ברובם ישראלים ילידי הארץ, חרוצים מתאפיינת בילידי אסיה, תל יצחק בילידי אירופה 

 ואילו געש, יקום, תל יצחק וארסוף מתאפיינים בילידי אמריקה ואוקיאניה. 

1111-עור נפשות לפי מוצא בחוף השרון לפי יבשת לידה ב: שי12לוח    

 יישובים 

אחוז יהודים 
  שמוצאם ישראל

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אסיה

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אפריקה

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אירופה

אחוז יהודים 
מיבשות אמריקה 

  ואוקיאניה
 5.4 24.3 10.2 7.1 53.0 אודים

 5.4 27.2 6.2 5.0 56.2 בית יהושע
 5.3 25.6 8.4 4.2 56.5 בני ציון
 3.3 29.9 6.8 5.3 54.7 בצרה
 38.2 21.5 3.5 4.0 32.8 געש

 3.7 15.6 16.5 19.7 44.5 חרוצים
 21.0 30.8 5.1 3.0 40.1 יקום

 4.4 25.8 8.4 6.5 54.8 כפר נטר
 5.4 27.1 6.1 4.6 56.7 רשפון
 5.0 20.4 6.1 7.3 61.2 שפיים

 19.4 51.0 7.6 6.3 15.7 תל יצחק
 6.6 27.0 8.9 7.6 50.0 גליל ים
 10.2 34.4 5.8 5.8 43.7 ארסוף

 4.4 29.8 15.8 12.5 37.4 כלל ארצי

 , אתר הלמ"ס 8022קובץ רשויות מקומיות  מקור: 

 

1111-: מדדים יחסיים של מוצא בחוף השרון לפי יבשת לידה ב17לוח    

דים אחוז יהו יישובים 
  שמוצאם ישראל

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אסיה

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אפריקה

אחוז יהודים 
מיבשת מוצא 

  אירופה

אחוז יהודים 
מיבשות אמריקה 

  ואוקיאניה
  1.14   0.68   0.39   0.58   1.64  שפיים
  1.23   0.91   0.39   0.37   1.52  רשפון

  1.20   0.86   0.53   0.34   1.51  בני ציון
  1.23   0.91   0.39   0.40   1.50  בית יהושע

  1.00   0.87   0.53   0.52   1.47  כפר נטר
  0.75   1.00   0.43   0.42   1.46  בצרה
  1.23   0.82   0.65   0.57   1.42  אודים

  1.50   0.91   0.56   0.61   1.34  גליל ים
  0.84   0.52   1.04   1.58   1.19  חרוצים

  8.68   0.72   0.22   0.32   0.88  געש
  4.77   1.03   0.32   0.24   1.07  יקום

  4.41   1.71   0.48   0.50   0.42  תל יצחק
  2.32   1.15   0.37   0.46   1.17  ארסוף

  1.00   1.00   1.00   1.00   1.00  כלל ארצי
 לוח קודם מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 כלכליים-ם סוציוהיבטי 1.2

 דיור 1.2.1

 אותנו את הדברים הבאים: ת( מלמד31עד  82התפלגות הדיור ביישובי המועצה )לוחות 

בקרב הקיבוצים מלאי זה דירות קטנות בכמות גבוהה יחסית. מלאי היישובים יש  רובל .א

 .8%-וביישובים הקהילתיים כ 80%במושבים על , 41%עומד על 

, וביישובים 890-004-מ"ר, במושבים מ 66-72בין ממוצע גודלי הדירות בקיבוצים נע  .ב

 . 302עד  107-מהקהילתיים 

עם פערים גדולים בין הקיבוצים  109-ממוצע גודל הדירה בכלל יישובי המועצה מגיע ל .ג

 לשאר. 

 בלבד מהמלאי כולו.  17%זה מהווה מ"ר ומלאי  160-גודל דירה מקסימלי בקיבוצים מגיע ל .ד

 ממלאי הדיור שלהן.  66%מ"ר מגיע עד כדי  160ניות עד מלאי הדירות הקטנות ובינו .ה

 התפלגות הדיור בארסוף מתפרשת על כלל גדלי הדירה.  .ו

מהדרישה לשנת  כהא נמוישה ,מ"ר לנפש 33מגיע לכדי  רווחת הדיור הממוצעת ביישובים .ז

מ"ר לנפש,  87-הקיבוצים עומדים על כמ"ר לנפש. מתוך זה  48העומדת על  8080

 מ"ר לנפש. 40מ"ר לנפש ואילו היישובים הקהילתיים עומדים על  40המושבים על 

המושבים מתאפיינים בהתפלגות הרחבה ביותר של סוגי דיור כאשר המגוונים ביותר  .ח

 ביניהם הם: רשפון, בני ציון ובצרה. 

)מ"ר( 1111-התפלגות יחידות דיור ביישובי מ.א. חוף השרון לפי שטח ב: 12לוח   
 שטח 
 יח"ד

 )מ"ר(

 אחר מושבים יבוציםק

 סה"כ
 יקום געש שפיים

 תל
 יצחק

 גליל
 ים

 בני
 רשפון בצרה ציון

 בית 
 יהושע

 כפר
 ארסוף חרוצים אודים נטר

  1,119  1 א.נ  68 43 67 191 92 91 77 80 105 114 190  00עד 

 939 1 א.נ  57 58 58 85 52 63 72 47 114 145 187 56-100

 764 3 א.נ  95 71 66 99 96 96 49 32 75 14 68 101-160

 413 5  א.נ 63 80 61 45 76 78 3 1 1     161-200

 257 12  א.נ 31 31 36 47 44 51   1 1 1 2 200-260

 51 5  א.נ 7 4 6 12 3 13     1     261-300

 52 9  א.נ 9 6 3 7 5 10 1   2     301-360

 22 3 א.נ 1   1 11 1 4 1         361-400

 10 3  א.נ       4 1 2           401-460

 15 7 א.נ    2   3   3           461-560

  3,910  49 873 331 295 298 504 370 411 203 161 299 274 447 סה"כ

 109 308  107 131 141 130 112 129 144 78 64 77 62 66 ממוצע
 נתוני הארנונה של המועצה מקור: 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

)%( 1111-דיור ביישובי מ.א. חוף השרון לפי סוג יישוב ושטח דירה בהתפלגות יחידות : 11לוח   

 סה"כ אחר מושבים קיבוצים שטח יח"ד

  31.0  2.0  25.0  41.0  00עד 
56-100 41.0  17.0  2.0  26.0  
101-160 17.0  24.0  6.0  21.0  
161-200   18.0  10.0  11.0  
200-260   11.0  24.0  7.0  
261-300   2.0  10.0  1.0  
301-360   2.0  18.0  1.0  
361-400   1.0  6.0  1.0  
401-460    6.0    
461-560    14.0    

 100.0  100.0 100.0  100.0 סה"כ
 לוח קודם מקור:

)%( 1111-התפלגות יחידות דיור ביישובי מ.א. חוף השרון לפי סוג יישוב ושטח דירה ב: 2איור   

0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45

עד 55  56-100 101-160 161-200 200-260 261-300 301-360 361-400 401-460 461-560

סה"כ קיבוצים מושבים אחר

 לוח קודם מקור: 

)%( 1111-שיעור יחידות דיור ביישובי מ.א. חוף השרון לפי גודל שטח דירה ב: 31לוח   

 שטח 
 יח"ד

 )מ"ר(

 אחר מושבים קיבוצים

 סה"כ
 יקום געש שפיים

 תל
 יצחק

 גליל
 ים

 בני
 רשפון בצרה ציון

 בית
 יהושע

 כפר
 ארסוף חרוצים אודים נטר

  100.0  0.1 א.נ   6.1  3.8  6.0  17.1  8.2  8.1  6.9  7.1  9.4  10.2  17.0 00עד 

  100.0  0.1 א.נ   6.1  6.2  6.2  9.1  5.5  6.7  7.7  5.0  12.1  15.4  19.9 56-100

  100.0  0.4 א.נ   12.4  9.3  8.6  13.0  12.6  12.6  6.4  4.2  9.8  1.8  8.9 101-160

  100.0  1.2  א.נ  15.3  19.4  14.8  10.9  18.4  18.9  0.7  0.2  0.2   161-200

  100.0  4.7  א.נ  12.1  12.1  14.0  18.3  17.1  19.8   0.4  0.4  0.4  0.8 200-260

  100.0  9.8  א.נ  13.7  7.8  11.8  23.5  5.9  25.5    2.0   261-300

  100.0  17.3  א.נ  17.3  11.5  5.8  13.5  9.6  19.2  1.9   3.8   301-360

  100.0  13.6 א.נ  4.5   4.5  50.0  4.5  18.2  4.5     361-400

  100.0  30.0  א.נ     40.0  10.0  20.0      401-460

  100.0  46.7 א.נ    13.3   20.0   20.0      461-560

  100.0  1.3 א.נ  9.1  8.1  8.2  13.8  10.2  11.3  5.6  4.4  8.2  7.5  12.3 סה"כ
 לוח קודם מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

)%( 1111-שיעור יחידות דיור ביישובי מ.א. חוף השרון לפי גודל דירה ולפי סוג יישוב ב: 31לוח   

 שטח 
 יח"ד

 )מ"ר(

 אחר מושבים קיבוצים

 יקום געש שפיים
 תל 

 יצחק
 גליל

 ים
 בני
 רשפון בצרה ציון

 תבי
 יהושע

 כפר
 ארסוף חרוצים אודים נטר

  2.0   20.5  14.6  22.5  37.9  24.9  22.1  37.9  49.7  35.1  41.6  42.5 00עד 

56-100 41.8  52.9  38.1  29.2  35.5  15.3  14.1  16.9  19.5  19.7  17.2   2.0  

101-160 15.2  5.1  25.1  19.9  24.1  23.4  25.9  19.6  22.1  24.1  28.7   6.1  

161-200   0.3  0.6  1.5  19.0  20.5  8.9  20.5  27.1  19.0   10.2  

200-260 0.4  0.4  0.3  0.6   12.4  11.9  9.3  12.1  10.5  9.4   24.5  

261-300   0.3    3.2  0.8  2.4  2.0  1.4  2.1   10.2  

301-360   0.7   0.5  2.4  1.4  1.4  1.0  2.0  2.7   18.4  

361-400     0.5  1.0  0.3  2.2  0.3   0.3   6.1  

401-460      0.5  0.3  0.8      6.1  

461-560      0.7   0.6   0.7    14.3  

  100.0   100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 סה"כ
 לוח לפני הקודם מקור:

 מתקבל: 8011ועד  1990כשבוחנים את קצבי הקליטה ומנות הקליטה ביישובי חוף השרון בין 

בוצים : בעיקר של המושבים כאשר הקי8003-ל 1990ההיתרים התקבלו בין מ 60%-כ .א

גל  בתל יצחק. 48בגליל ים,  06בשפיים,  44בגעש,  90-כ לנכנסים לפעולה בימים אלה ע

 ההרחבות במושבים הסתיים ומתחיל גל חדש בקיבוצים.

המושבים גדלים במנות שנתיות קטנות יחסית ואילו בקיבוצים הקליטה היא של שלבים  .ב

 יחידות בשנה. 08גדולים יחסית של עד 

  יח"ד. 3,910לאי הדיור שכולל כיום ממ 30%-ו בכשני עשורים מהווים כיח"ד שנוספ 1,320 .ג

 

  1115-1111מספר היתרי בנייה למגורים ביישובי מ.א. חוף השרון : 31לוח 

 יישוב 

 
1995-
2003  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

עד יוני 
1111  

סך  
 ל והכ

  111   2   3   1   3   4   1   2   4   2   89  אודים  

  63   -   2   -   3   13   4   2   6   4   29  ארסוף  

  108   -   3   2   2   1   2   3   1   -   94  בית יהושע  

  152   -   2   3   -   3   10   6   8   5   115  בני ציון  

  123   4   -   -   2   1   2   6   3   12   93  בצרה  

  56   2   -   -   -   52   -   2   -   -   -  ם גליל י 

  92   52   2   2   34   -   -   -   1   -   1  געש  

  23   1   -   3   1   1   2   -   2   2   11  חרוצים  

  44   2   2   5   12   2   -   -   -   1   20  יקום  

  110   2   2   2   4   4   4   5   6   18   63  כפר נטר  

  150   2   2   3   2   6   15   24   14   13   69  רשפון  

  93   7   1   3   12   2   3   -   16   -   49  שפיים  

  260   -   -   2   -   -   40   -   3   -   215  תל יצחק  

  74   19   26   75   89   83   50   64   57   848  סה"כ  
 

1,385  

 אתר הלמ"ס מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 להלן הבוחנת את מספר החדרים בדירה ניתן לראות: 33ע"פ לוח 

 חדרים. 7-ו 6ושל  1-8חוף השרון מתאפיינת בריכוז גבוה של דירות של  .א

 חדרים. 4-0מהמלאי הן דירות של  33%-חדרים, כ 3דירות עד  ןמהמלאי ה 60%-כ .ב

  ב המועצות האזוריות במרכז הארץ.מתחת לממוצע הארצי ומתחת לרו היאצפיפות הדיור  .ג

  1112-בחוף השרון ומועצות במרכז באחוז משקי בית לפי מספר חדרים בדירה : 33לוח 

מועצות 
 אזוריות 

צפיפות  מספר חדרים בדירה
 +8 7 6 5 4 3 2 1 ממוצעת

 0.8 0.3 2.9 8.6 17.9 22.8 21.5 12.6 13.5 עמק חפר
 0.7 1.9 2.8 16.8 23.1 20.1 22.5 10.9 1.8 לב השרון

 0.8 1.9 3.4 10.8 16.4 20.8 21.4 12.2 12.9 דרום השרון
 0.9 1.4 4.4 12.2 22.1 26.7 22.1 9.3 1.8 חבל מודיעין
 0.9 0.9 3.2 8.8 20.2 25.4 25.0 11.6 4.8 מטה יהודה

 0.8 0.8 4.6 10.5 21.6 24.3 23.9 11.6 2.7 גן רווה
 0.7 0.2 0.8 5.9 16.0 16.0 27.0 25.8 8.3 ברנר

 0.9 2.9 3.4 11.1 21.7 25.5 17.8 8.3 9.4 חבל יבנה
 0.8 2.0 4.2 9.7 21.6 21.0 24.2 8.3 8.9 גזר

 1.2 1.5 1.0 4.6 26.5 23.9 35.4 7.0 --  נחל שורק
 0.8 0.5 2.6 8.2 24.1 27.3 18.0 17.1 2.1 גדרות

 0.9 0.6 1.4 4.6 13.2 28.3 33.5 13.5 4.8 כלל ארצי
 0.8 0.3 2.1 5.2 10.7 22.4 32.4 20.8 6.1 חוף השרון
 0.89  0.50   1.50    1.13  0.81   0.79   0.97    1.54   1.27 מדד יחסי 

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
 * המדד היחסי מתייחס לחוף השרון

 

מעל הממוצע הארצי וגבוה  10%-כ –ממלאי הדיור הן בהשכרה  30%-להלן כ 34ע"פ לוח 

רוב המועצות האזוריות. שיעור הדירות בבעלות אחרת וכאן הכוונה היא של האגודה בקיבוץ מ

 (.רמז לאי ביצוע שיוך דירות בפועל?)הוא הגבוה ביותר מכלל המועצות 

 
  1112שיעור משקי בית הגרים בדירות לפי בעלות, שכירות או אחר ביישובי חוף השרון : 32לוח 

 מדדים יחסיים שיעורים )%( מועצות אזוריות

 אחר שכירות בעלות אחר שכירות בעלות
 2.42 0.64 0.98 18.9 16.9 64.3 לב השרון

 2.09 0.92 0.90 16.3 24.3 59.5 חבל מודיעין
 2.03 1.04 0.86 15.8 27.4 56.8 גדרות
 2.76 0.93 0.82 21.5 24.6 53.9 גן רווה

 3.28 0.81 0.81 25.6 21.4 53.0 גזר
 3.13 0.91 0.78 24.4 24.0 51.6 מטה יהודה
 2.47 1.32 0.70 19.3 34.8 45.9 דרום השרון

 3.88 0.92 0.69 30.3 24.4 45.4 חבל יבנה
 4.17 0.88 0.67 32.5 23.1 44.4 עמק חפר

 3.44 1.33 0.58 26.8 35.0 38.2 ברנר
 4.62 1.30 0.45 36.0 34.3 29.6 נחל שורק

 5.47 1.09 0.43 42.7 28.8 28.5 חוף השרון
 1.00 1.00 1.00 7.8 26.4 65.8 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור: 
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 שכר 1.2.1

בנושא השכר. ניתן לראות  ברורהלגבי השאלה מי הנקלטים החדשים במועצה ניתן תשובה 

שהשכר הממוצע של השכירים ושל העצמאיים במועצה במגמת עלייה מטאורית במהלך העשור 

אחוז בשנה, של השכירים הגברים בכמעט  9.86צב שנתי של האחרון. שכר השכירים עלה בק

 לשנה.  1.78%-ואילו של העצמאיים ב 2%-לשנה, של השכירות בכ 10%

 ת השכרכך שיוצא שקצב עליי 4%-במקביל בשנים אלו עלה השכר הממוצע במשק בסביבות ה

מעל העלייה במשק. במלים אחרות הקבוצה הנקלטת הקפיצה את השכר  00%-היה בכ

 . 8010בשנת  00%-כמעל ל 8008מעל הממוצע בשנת  10%-הממוצע במועצה מבערך כ

 

1111-1111: מדדים יחסיים של שכר בחוף השרון 35לוח    

 1111 1111 1112 1117 1112 1115 1112 1113 1111 שכר 

גידול 
שנתי 
 ממוצע

)%( 

 ₪()במועצה שכר ממוצע לחודש 

 9.86 10,346 9,600 9,340 9,890 9,033 2,080 7,296 7,608 6,204  שכירים
 9.20 13,190 18,100 11,283 18,840 11,273 11,308 10,374 9,293 2,021 גברים 
 2.03 7,082 7,184 6,218 6,377 6,162 0,207 0,016 0,404 0,130 נשים 

 1.78 10,420 11,908 9,096 9,007 9,101 2,061 7,708 2,706 9,691 עצמאים 

 (₪)ארצי ודש שכר ממוצע לח

 3.06 7,070 7,025 6,743 6,098 6,098 6,296 6,053 6,008 6,226  שכירים
 3.86 8,568 8,428 8,164 7,522 7,522 7,891 7,454 7,536 7,778 גברים 
 4.17 5,555 5,601 5,291 4,710 4,710 4,676 4,628 4,414 4,620 נשים 

 1.04 8,055 8,406 7,396 7,182 6,664 6,251 6,040 6,434 7,169 עצמאים 

 מדד יחסי של השכר ממוצע לחודש 

 4.81 1.463 1.374 1.386 1.523 1.481 1.354 1.304 1.265 1.093  שכירים
 4.94 1.539 1.442 1.448 1.627 1.578 1.432 1.392 1.313 1.103 גברים 
 8.73 1.355 1.272 1.287 1.354 1.310 1.253 1.192 1.224 1.112 נשים 

 0.47- 1.301 1.416 1.297 1.324 1.373 1.290 1.275 1.353 1.352 עצמאים 
 , אתר הלמ"ס 8008-8022קובצי רשויות מקומיות  מקור: 

 

 קצבאות 1.2.3

התמונה ההפוכה לנושא השכר הוא מקבלי השלמת הכנסה ממקבלי קצבת זקנה ושאירים 

השרון בתחתית הסולם עם  מדורגת חוף להלן( שם 36)לוח  8010במועצות האזוריות בשנת 

 תושבים בתחומה.  87-המתייחסים לכ 8.6%
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1111: מקבלי השלמת הכנסה ממקבלי קצבת זקנה ושאירים במועצות אזוריות 32לוח   

 אחוזים מספרים מוחלטים  מועצה

 25.2 188,400 סה"כ ארצי
 49.1 109 אל בטוף

 47.1 16 אבו בסמה
 31.4 101 מרג'-בוסתן אל

 20.0 70 יוןגוש עצ
 18.2 156 מטה בנימין

 16.7 130 שומרון
 11.7 7 הר חברון

 10.5 62 משגב
 8.7 24 גולן

 7.3 160 הגלבוע
 7.2 71 חוף אשקלון

 7.0 63 זבולון
 6.7 51 מרום הגליל

 6.2 62 אשכול
 6.1 41 מרחבים
 6.0 54 עמק לוד

 5.7 64 מנשה
 5.4 43 לכיש
 5.4 40 שפיר

 5.2 123 מטה אשר
 5.0 9 נחל שורק
 4.6 35 שער הנגב

 4.3 95 חוף הכרמל
 4.2 119 מטה יהודה
 3.9 59 עמק הירדן
 3.8 24 בני שמעון

 3.5 46 מגידו
 3.4 8 רמת נגב

 3.3 40 חבל מודיעין
 3.0 16 יואב

 2.9 21 שדות נגב
 2.9 44 לב השרון

 2.8 37 בקעת בית שאן
 2.7 54 הגליל העליון

 2.7 45 טוביה באר
 2.7 66 עמק יזרעאל

 2.6 27 חוף השרון
 2.4 83 עמק חפר

 2.1 10 גדרות
 1.9 12 הגליל התחתון

 1.9 29 גזר
 1.8 34 דרום השרון
 1.6 10 מעלה יוסף

 1.3 6 מבואות החרמון
 1.1 7 ברנר

 0.0 0 מגילות
 מקור: המוסד לביטוח לאומי
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 השכלה 1.2.2

ן: שיעור השינוי שחל בקרב יישובי המועצה בבעלי תואר אקדמי הוא להל 73מדד נוסף עולה מלוח 

 שנה.  21-במהלך כ 73%עד  80-דרמטי ונע בין כ

ביישובי מ.א. חוף השרון בארבעת המפקדים אחוז בעלי תואר אקדמי : 37לוח   

-1990שינוי  8002 1990 1923 1978 יישובים 
8002 

 35.9 57.1 21.2 14.0 3.5 אודים
 31.2 48.3 17.1 22.0 2.6 כפר נטר

 20.2 48.0 27.8 23.4 2.1 בית יהושע
 38.1 44.1 6.0 7.9 2.0 גליל ים

 28.2 43.2 15.0 5.2 3.6 יקום
 26.0 41.4 15.4 11.1 2.9 בצרה

 40.9 40.9 0.0 ---  ---  ארסוף
 26.8 37.3 10.5 4.5 2.6 רשפון

 20.9 31.4 10.5 4.6 0.0 חרוצים
 13.3 25.4 12.1 6.7 2.1 שפיים

 3.9 24.2 20.3 12.0 3.0 בני ציון
 א.נ א.נ  א.נ  א.נ  א.נ  געש

 א.נ א.נ  א.נ  א.נ  א.נ  תל יצחק 
 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 
ויותר  23שנות לימוד ואף יותר בעלי  27-21מחזק עובדה זו וניתן לראות שהן שיעור בעלי  72לוח 

 ורה משמעותית בחוף השרון. שנות לימוד הם מעל הממוצע הארצי בצ

שנות לימוד ויותר מדורגת חוף השרון במקום הראשון מבין המועצות האזוריות  23בתחום בעלי 

 במרכז הארץ.

 

    1112בחוף השרון במפקד  שנות לימודמספר  לפי+ 15אחוז בני : 32לוח 

מועצות 
 אזוריות

 שנות לימוד +12 13-15 שנות לימוד  9-12 שנות לימוד שנות לימוד 2עד 

 35.3 24.9 37.2 2.6 חוף השרון
 34.6 22.3 39.4 3.7 דרום השרון

 31.8 20.0 43.9 4.3 גדרות
 30.7 24.6 41.8 2.8 ברנר

 30.1 27.8 39.2 3.0 עמק חפר
 29.3 24.1 40.1 6.6 לב השרון

 27.7 21.5 44.3 6.5 מטה יהודה
 27.5 29.4 41.3 1.8 גן רווה

 27.3 22.6 44.2 5.9 חבל מודיעין
 27.1 25.9 42.5 4.6 חבל יבנה

 25.3 25.2 44.0 5.5 גזר
 20.7 34.5 39.7 5.0 נחל שורק
 20.8 21.5 47.4 10.3 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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( שם בולטת מאד חוף השרון בבעלי תואר 39נתון זה מקבל חיזוק נוסף בסוג התעודה )ר' לוח 

 אקדמי ראשון ושני ומעלה. 

 

1112-סוג תעודת השכלה בחוף השרון ומועצות במרכז ב לפי+ 15אחוז בני : 31לוח   

מועצות 
 אזוריות

בי"ס תיכון 
 )לא בגרות(

תעודת 
 בגרות

-בי"ס על
 תיכוני

תואר אקדמי 
 ראשון

תואר אקדמי 
 שני ומעלה

תעודות 
 אחרות

 15.3 15.2 21.8 9.6 22.4 15.7 גדרות
 16.2 13.4 19.9 12.3 21.9 16.4 ברנר

 11.7 13.2 21.4 12.7 26.3 14.6 גן רווה
 15.2 13.2 18.7 11.1 34.0 7.9 חבל יבנה

 10.3 12.6 22.3 13.4 25.7 15.9 דרום השרון
 11.9 12.2 25.7 10.9 26.2 12.9 חוף השרון

 18.9 10.5 17.1 13.2 22.7 17.5 מטה יהודה
 22.6 10.2 18.6 9.3 25.6 13.8 חבל מודיעין

 12.5 10.1 22.6 14.1 25.5 15.2 פרעמק ח
 19.1 9.6 20.7 13.8 23.5 13.2 לב השרון

 16.2 9.5 19.1 12.8 23.0 19.4 גזר
 18.8 2.6 28.5 17.7 20.2 12.0 נחל שורק
 25.3 8.5 14.4 12.0 23.1 16.6 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 מעמד בעבודה 1.2.5

מספר  .מדורגת אחרונה בשיעור השכירים בתוכהכ ,חוף השרון בולטת בנושא המעמד בעבודה

שיעור זה נכון הן לגבי הגברים הוא בין הגבוהים בקרב המועצות האזוריות.  ההעצמאיים בתוכ

שהוא יזמים עצמאיים שכירים בעלי הכנסה גבוהה ומספר והן לגבי הנשים שמציירת מועצה עם 

 מעל הממוצע. 

 
מעמד בעבודה בחוף השרון ומועצות במרכז  לפי 1112-שעבדו ב+ 15אחוז בני : 21לוח   

סה"כ  מועצות אזוריות
 שכירים 

 סה"כ
 עצמאים

 גברים
 שכירים

גברים 
 עצמאים 

נשים 
 שכירות 

נשים 
 עצמאיות 

 14.7 85.3 17.8 82.2 16.1 83.9 נחל שורק
 10.6 85.1 19.9 76.4 15.4 80.5 מטה יהודה
 10.3 88.3 28.6 69.3 19.8 78.4 חבל מודיעין

 10.9 83.9 23.1 74.1 17.7 78.4 ברנר
 16.0 83.9 28.8 70.1 22.7 76.7 לב השרון

 14.7 77.3 19.7 75.7 17.4 76.4 גזר
 15.6 81.9 27.3 70.8 21.6 76.1 דרום השרון

 16.4 82.7 30.9 68.6 24.0 75.3 גן רווה
 17.2 76.2 26.6 69.5 22.1 72.7 עמק חפר
 7.4 73.1 12.5 71.4 9.9 72.3 חבל יבנה

 20.6 79.4 35.0 65.0 29.0 71.0 גדרות
 14.2 73.2 27.9 62.6 21.0 67.9 חוף השרון
 8.0 90.9 16.9 82.0 12.7 86.2 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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 משלח יד 1.2.2

 בנושא משלח יד ניתן ללמוד: 44עד  41מלוחות 

 . "ןצווארון הלב"יש ריכוז גבוה של מועסקים בקרב מקצועות ה .א

 ריכוז גבוה נמצא בקרב סוכנים, עובדי מכירות ועובדי שירותים.  .ב

מהממוצע הארצי אך בינוני בקרב מועצות  3שיעור העובדים המקצועיים בחקלאות הוא פי  .ג

 אזוריות אחרות במרכז. 

הריכוז במקצועות החופשיים והטכניים הוא בעיקר של נשים כאשר הגברים נמצאים  .ד

 ע. במשלח יד זה מתחת לממוצ

שנמוך )הריכוז במקצועות ה"מנהלים" הוא גבוה מאד בקרב הגברים. גם שיעור הנשים  .ה

 מהממוצע של הנשים בישראל.  8הוא גבוה פי  (מזה של הגברים

 בשיעור האקדמאים יש יתרון קטן לגברים אך גם הנשים מדורגות מעל הממוצע.  .ו

שיעורן הוא ש ,בעיקר הנשיםלריכוז הגבוה במשלח היד של סוכנים ועובדי מכירות תורמות  .ז

 הרבה מעל הממוצע. 

 לריכוז הגבוה בחקלאות אחראיים בעיקר הגברים.  .ח

 

ובמועצות במרכזבחוף השרון  לפי משלח יד 1112-בשעבדו + 15אחוז בני : 21לוח   

מועצות 
 אזוריות

מקצועות  אקדמי
חופשיים 

 וטכניים

עובדי   מנהלים  
 פקידות 

סוכנים,  
עובדי 

מכירות 
י ועובד

 שירותים 

עובדים  
מקצועיים 
 בחקלאות 

עובדים  
מקצועיים 
בתעשייה 

בבינוי 
ועובדים 

מקצועיים 
 אחרים 

עובדים  
בלתי 

 מקצועיים 

  לא ידוע 

 3.7 1.9 8.1 5.4 12.8 9.6 17.5 18.7 22.2 גדרות
 4.2 4.0 8.5 5.0 16.7 13.8 12.9 17.4 17.4 גן רווה

 3.1 4.2 12.3 2.9 20.2 13.8 11.1 16.8 15.6 חבל מודיעין
 2.4 3.3 9.0 6.3 19.9 12.9 10.5 19.4 16.3 עמק חפר

 1.4 3.2 7.7 3.8 21.7 15.4 10.4 19.0 17.4 חוף השרון
 2.6 5.6 10.0 5.3 18.3 15.9 10.0 14.9 17.3 לב השרון

 4.5 3.0 8.8 3.4 19.2 13.9 9.9 18.7 18.5 דרום השרון
 5.4 4.2 10.8 4.0 13.6 13.9 8.6 19.9 19.6 ברנר

 2.5 6.4 11.7 2.4 18.5 15.6 7.5 18.7 16.6 מטה יהודה
 2.7 3.8 12.6 2.7 17.3 15.6 7.4 18.3 19.5 גזר

 1.2 3.6 14.8 4.6 14.0 13.0 6.5 20.7 21.5 חבל יבנה
 1.3 2.8 6.7 1.7 13.0 19.6 3.8 31.1 20.0 נחל שורק
 3.4 7.3 16.0 1.1 21.0 15.7 5.7 15.8 14.1 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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ובמועצות במרכזבחוף השרון  לפי משלח יד 1112-בשעבדו + 15 ותבננשים אחוז : 21לוח   

מועצות 
 אזוריות

מקצועות  אקדמי
חופשיים 

 וטכניים

עובדי   מנהלים  
 פקידות 

סוכנים,  
עובדי 

מכירות 
ועובדי 

 שירותים 

עובדים  
מקצועיים 
 בחקלאות 

עובדים  
מקצועיים 
בתעשייה 

בבינוי 
ועובדים 

מקצועיים 
 אחרים 

עובדים  
בלתי 

 מקצועיים 

  לא ידוע 

 1.4 0.8 1.7 0.3 11.4 16.8 12.5 29.3 25.9 גדרות
 1.0 1.5 3.5 1.7 17.8 26.1 10.0 22.2 16.2 גן רווה

 2.7 2.6 2.4 1.3 19.9 22.2 7.5 22.5 19.0 דרום השרון
 3.1 3.7 1.9 0.2 24.7 20.6 7.1 21.2 17.5 חבל מודיעין
 1.6 2.4 1.7 2.0 24.4 22.7 6.5 21.8 17.0 חוף השרון
 1.3 3.1 2.5 1.4 22.8 20.1 6.3 24.8 17.6 עמק חפר
 1.0 4.5 1.6 0.9 20.9 25.8 5.3 21.2 18.8 לב השרון

 1.6 5.0 1.9 0.6 20.4 23.7 5.1 24.2 17.4 מטה יהודה
 2.2 2.8 3.2 0.8 20.6 24.8 4.3 23.0 18.3 גזר

 4.0 3.1 2.8 1.0 16.1 21.8 3.5 23.9 23.6 ברנר
 -- 1.1 1.7 -- 15.4 23.2 2.5 40.5 15.7 נחל שורק
 1.2 2.2 7.5 -- 15.0 19.2 2.2 30.1 22.6 חבל יבנה
 1.9 6.9 3.4 0.3 24.9 24.5 3.6 20.1 14.2 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 

ובמועצות במרכזבחוף השרון  לפי משלח יד 1112-בשעבדו + 15י בנגברים אחוז : 23לוח   

מועצות 
 אזוריות

מקצועות  אקדמי
חופשיים 

 וטכניים

עובדי   מנהלים  
 פקידות 

סוכנים,  
עובדי 

מכירות 
ועובדי 

 שירותים 

עובדים  
מקצועיים 
 בחקלאות 

עובדים  
מקצועיים 
בתעשייה 

בבינוי 
ועובדים 

מקצועיים 
 אחרים 

עובדים  
תי בל

 מקצועיים 

  לא ידוע 

 5.4 2.8 12.7 9.1 13.8 4.5 21.0 11.2 19.5 גדרות
 7.0 6.1 12.8 7.9 15.8 3.4 15.4 13.4 18.3 גן רווה

 3.2 4.7 22.0 5.4 16.1 7.4 14.8 12.7 13.8 חבל מודיעין
 4.1 6.6 17.8 9.4 15.8 6.8 14.4 9.2 16.0 לב השרון

 1.3 4.1 13.7 5.7 19.1 8.0 14.3 16.1 17.8 חוף השרון
 3.4 3.5 14.9 10.6 17.2 6.5 14.2 14.6 15.1 עמק חפר

 6.5 5.0 17.2 6.4 11.6 7.6 12.6 16.6 16.5 ברנר
 6.1 3.4 14.8 5.3 18.5 6.3 12.2 15.1 18.2 דרום השרון

 1.3 5.1 22.3 9.4 13.0 6.6 10.9 11.0 20.4 חבל יבנה
 3.2 4.7 20.9 4.4 14.3 7.5 10.1 14.2 20.6 גזר

 3.3 7.7 20.6 4.0 16.8 8.3 9.7 13.8 15.8 מטה יהודה
 2.8 4.7 12.4 3.5 10.4 15.6 5.2 20.5 24.9 נחל שורק
 4.6 7.7 27.1 1.8 17.5 7.9 7.5 11.9 14.0 כלל ארצי

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

1112-בבחוף השרון  לפי משלח ידהשוואה בין נשים וגברים : 22לוח   

 מועצות
 אזוריות

מקצועות  אקדמי
חופשיים 

 וטכניים

עובדי   מנהלים  
 פקידות 

סוכנים,  
עובדי 

מכירות 
ועובדי 

 שירותים 

עובדים  
מקצועיים 
 בחקלאות 

עובדים  
מקצועיים 
בתעשייה 

בבינוי 
ועובדים 

מקצועיים 
 אחרים 

עובדים  
בלתי 

 מקצועיים 

 לא ידוע  

לפי משלח יד במ.א. חוף השרון 1112-בשעבדו + 15בני ונשים אחוז גברים    

  1.4   3.2   7.7   3.8   21.7   15.4   10.4   19.0   17.4  סה"כ
  1.3   4.1   13.7   5.7   19.1   8.0   14.3   16.1   17.8  גברים
  1.6   2.4   1.7   2.0   24.4   22.7   6.5   21.8   17.0  נשים

ברמה הכלל ארציתלפי משלח יד  1112-בשעבדו + 15בני ונשים אחוז גברים    
  3.4   7.3   16.0   1.1   21.0   15.7   5.7   15.8   14.1  ארצי סה"כ

  4.6   7.7   27.1   1.8   17.5   7.9   7.5   11.9   14.0  ארצי גברים
  1.9   6.9   3.4   0.3   24.9   24.5   3.6   20.1   14.2  ארצי נשים 

בחוף השרוןלפי משלח יד  1112-בשעבדו + 15בני ונשים גברים  למדד יחסי ש   

 0.41 0.44 0.48 3.45 1.03 0.98 1.82 1.20 1.23 ארצי סה"כ
 0.28 0.53 0.51 3.17 1.09 1.01 1.91 1.35 1.27 ארצי גברים
 0.84 0.35 0.50 6.67 0.98 0.93 1.81 1.08 1.20 ארצי נשים 

 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 

 כלכלי  ענף 1.2.7

 בנושא ענף כלכלי ניתן ללמוד: 42עד  40מלוחות 

בענפים הבאים: חקלאות, מסחר ותיקון כלי רכב, שירותי אירוח יש ריכוז גבוה של מועסקים  .א

 ואוכל, נדל"ן השכרה ושירותים עסקיים, חינוך, ושירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים.

חקלאות, מסחר ותיקון רכב, נדל"ן, הגברים מסבירים יותר את הריכוז בענפים הבאים:  .ב

 השכרה ושירותים עסקיים, חינוך, רווחה וסעד, ושירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים. 

הנשים מסבירות יותר את הריכוז בענפים הבאים: חקלאות, בינוי, מסחר ותיקון רכב,  .ג

, חינוך, שירותי אירוח ואוכל, תחבורה אחסנה ותקשורת, נדל"ן, השכרה ושירותים עסקיים

 ושירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים. 

ניתן לראות שהתפלגות המקצועות בין הנשים לגברים היא דומה למעט מספר חריגים:  .ד

הגברים מעל הממוצע בענף הרווחה והסעד ואילו לנשים יש נוכחות גבוהה בענפים: בינוי, 

 תחבורה אחסנה ותקשורת.
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

1112-בובמועצות במרכז בחוף השרון  ענף כלכלילפי + 15י אחוז בנ: 25לוח   

 
מועצות 
 אזוריות

חשמל  תעשייה חקלאות
 ומים

מסחר  בינוי
ותיקון 

כלי 
 רכב 

שירותי 
אירוח 
 ואוכל

תחבורה, 
אחסנה 

 ותקשורת

בנקאות, 
ביטוח 

 ופיננסים

נדל"ן, 
השכרה 

ושירותים 
 עסקיים

מנהל 
 ציבורי

רווחה  חינוך
 וסעד

שירותים 
קהילתיים, 
חברתיים, 

  אישיים
 3.6 8.4 11.6 3.5 18.0 3.4 7.6 1.7 8.3 3.4 2.1 15.9 8.3 גדרות

 6.6 9.8 13.9 4.6 15.0 2.4 5.3 4.7 10.7 3.2 0.3 11.8 7.7 עמק חפר
 4.8 7.4 11.4 5.0 17.2 4.0 5.6 4.4 13.1 3.6 0.6 10.3 7.5 לב השרון
 4.7 9.8 25.9 4.7 9.9 2.2 3.0 2.4 8.9 3.8 0.2 14.8 6.9 חבל יבנה

 6.3 7.0 11.1 3.3 16.8 4.0 5.9 4.4 11.6 4.1 0.9 12.6 5.8 גן רווה
 6.7 12.9 11.6 4.6 16.1 3.5 5.2 1.3 9.4 4.3  13.0 5.4 ברנר

 6.7 9.1 13.2 4.4 17.9 2.9 4.7 5.0 14.8 2.8 0.2 8.8 5.2 חוף השרון
 6.6 10.4 11.1 4.3 17.0 3.3 5.2 3.1 11.6 4.4 0.2 11.8 4.5 דרום השרון

 6.6 8.5 12.6 4.7 15.2 2.8 6.4 2.4 12.6 4.4 0.6 15.7 4.2 גזר
 5.8 7.9 13.2 5.0 14.1 4.2 8.6 3.4 11.0 5.6 0.4 11.4 4.0 חבל מודיעין

 8.4 9.4 38.3 7.5 7.5 3.3 1.4 1.9 6.4 1.4 0.1 9.4 3.0 נחל שורק
 8.0 11.7 15.3 9.7 11.7 2.3 5.9 5.5 9.5 2.9 0.5 9.7 2.8 מטה יהודה

 5.1 9.8 12.3 4.9 13.8 3.7 6.9 4.8 13.0 4.2 0.7 14.1 1.5 כלל ארצי
 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 

1112-בובמועצות במרכז בחוף השרון  ענף כלכלילפי + 15י בנגברים אחוז : 22לוח   

 
מועצות 
 אזוריות

חשמל  תעשייה חקלאות
 ומים

מסחר  בינוי
ותיקון 

כלי 
 רכב 

שירותי 
אירוח 

 כלואו

תחבורה, 
אחסנה 

 ותקשורת

בנקאות, 
ביטוח 

 ופיננסים

נדל"ן, 
השכרה 

ושירותים 
 עסקיים

מנהל 
 ציבורי

רווחה  חינוך
 וסעד

שירותים 
קהילתיים, 
חברתיים, 

 אישיים 
 5.4 4.3 5.7 5.5 17.8 1.9 6.8 4.8 11.5 5.5 0.6 14.4 12.4 עמק חפר
 4.7 2.3 2.9 4.4 17.3 4.0 7.6 4.3 15.7 6.0 0.9 13.8 12.0 לב השרון

 5.6 5.7 5.9 4.3 22.7 2.9 3.9 4.8 14.1 4.5 0.2 13.3 8.2 חוף השרון
 6.4 4.3 4.3 4.6 19.1 3.9 6.1 2.5 13.4 7.2 0.5 14.5 6.9 דרום השרון
 5.6 3.0 5.0 5.1 16.2 3.5 10.5 3.3 11.3 9.7 0.6 15.5 6.2 חבל מודיעין
 7.7 4.7 8.1 9.2 14.7 2.5 8.3 6.2 10.5 5.3 0.9 13.2 4.8 מטה יהודה

 5.0 5.8 3.9 3.8 19.2 3.5 5.1 4.1 10.3 6.7 1.4 13.7 9.3 גן רווה
 5.1 6.7 4.0 5.3 17.9 3.4 6.8 1.3 10.4 7.4  16.7 8.1 ברנר

 1.9 4.3 16.2 6.2 10.2 2.1 4.1 2.6 13.5 6.5 0.4 17.4 12.8 חבל יבנה
 5.0 5.1 5.3 4.3 17.4 2.6 5.7 1.8 15.2 7.0 0.8 20.1 6.3 גזר

 7.6 2.6 24.3 9.7 6.5 5.3 2.8 3.3 9.9 2.9 0.3 16.7 4.1 נחל שורק
 2.4 4.7 2.9 2.6 19.9 2.3 10.9 2.2 8.6 5.5 2.9 18.3 12.5 גדרות

 4.6 4.3 5.6 5.1 14.8 2.9 9.1 5.2 13.8 7.4 1.0 18.9 2.3 כלל ארצי
 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

1112-בובמועצות במרכז בחוף השרון  ענף כלכלילפי + 15ות נבנשים אחוז : 27לוח   

 
מועצות 
 אזוריות

חשמל  תעשייה חקלאות
 ומים

מסחר  בינוי
ותיקון 

כלי 
 רכב 

שירותי 
אירוח 
 ואוכל

תחבורה, 
אחסנה 

 ותקשורת

בנקאות, 
ביטוח 

 ופיננסים

נדל"ן, 
השכרה 

ושירותים 
 עסקיים

מנהל 
 ציבורי

רווחה  חינוך
 וסעד

שירותים 
תיים, קהיל

חברתיים, 
 אישיים 

 7.9 16.0 23.0 3.7 11.9 3.0 3.6 4.5 9.8 0.7 0.0 9.0 2.5 עמק חפר
 4.9 13.1 20.8 5.7 17.1 4.1 3.5 4.4 10.3 1.0 0.2 6.5 2.5 לב השרון

 7.8 12.4 20.6 4.4 13.1 2.9 5.5 5.2 15.6 1.0 0.2 4.3 2.2 חוף השרון
 6.9 16.9 18.5 4.0 14.9 2.7 4.2 3.7 9.5 1.4  8.9 1.9 דרום השרון
 6.0 13.1 22.1 5.0 11.8 5.0 6.6 3.5 10.7 1.2 0.1 7.0 1.6 חבל מודיעין
 8.4 19.5 23.2 10.2 8.4 2.2 3.2 4.6 8.4 0.3 0.1 5.8 0.6 מטה יהודה

 7.9 8.5 19.6 2.8 14.0 4.6 6.9 4.7 13.1 1.1 0.2 11.2 1.6 גן רווה
 8.6 20.8 21.3 3.7 13.8 3.6 3.0 1.4 8.2 0.5  8.4 2.1 ברנר

 7.5 15.0 35.3 3.3 9.6 2.4 1.9 2.3 4.5 1.1  12.3 1.2 חבל יבנה
 8.4 12.4 20.9 5.1 12.7 2.9 7.1 3.1 9.6 1.5 0.3 10.7 1.8 גזר

 9.1 15.6 50.8 5.5 8.5 1.4 0.2 0.7 3.3   2.8 2.0 נחל שורק
 5.4 13.6 23.9 4.9 15.2 4.9 2.9 0.9 7.9 0.5 0.9 12.5 2.4 גדרות

 5.7 15.9 20.0 4.7 12.8 4.6 4.4 4.3 12.1 0.6 0.3 8.7 0.7 כלל ארצי
 , למ"ס8002מפקד  מקור:

 

 

1112-בענף כלכלי בחוף השרון ומועצות אזוריות במרכז לפי השוואה בין נשים וגברים : 22לוח   

מועצות 
 אזוריות

חשמל  תעשייה חקלאות
 ומים

מסחר  בינוי
ותיקון 

כלי 
 כב ר

שירותי 
אירוח 
 ואוכל

תחבורה, 
אחסנה 

 ותקשורת

בנקאות, 
ביטוח 

 ופיננסים

נדל"ן, 
השכרה 

ושירותים 
 עסקיים

מנהל 
 ציבורי

רווחה  חינוך
 וסעד

שירותים 
קהילתיים, 
חברתיים, 

 אישיים 

 חוף השרון

 6.7 9.1 13.2 4.4 17.9 2.9 4.7 5 14.8 2.8 0.2 8.8 5.2 סה"כ

 5.6 5.7 5.9 4.3 22.7 2.9 3.9 4.8 14.1 4.5 0.2 13.3 8.2 גברים

 7.8 12.4 20.6 4.4 13.1 2.9 5.5 5.2 15.6 1 0.2 4.3 2.2 נשים

 כלל ארצי

 5.1 9.8 12.3 4.9 13.8 3.7 6.9 4.8 13 4.2 0.7 14.1 1.5 סה"כ

 4.6 4.3 5.6 5.1 14.8 2.9 9.1 5.2 13.8 7.4 1 18.9 2.3 גברים

 5.7 15.9 20 4.7 12.8 4.6 4.4 4.3 12.1 0.6 0.3 8.7 0.7 נשים

יחסייםמדדים   

 1.31 0.93 1.07 0.90 1.30 0.78 0.68 1.04 1.14 0.67 0.29 0.62 3.47 סה"כ

 1.22 1.33 1.05 0.84 1.53 1.00 0.43 0.92 1.02 0.61 0.20 0.70 3.57 גברים

 1.37 0.78 1.03 0.94 1.02 0.63 1.25 1.21 1.29 1.67 0.67 0.49 3.14 נשים

 , למ"ס8002מפקד  מקור:
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 סיכום 1.5

חלק ומהווה חוף השרון היא במרחק הקצר ביותר מגבול מחוז תל אביב  - מיקום ומעמד אזורי

כלכלי גבוה -מועצות בעלות אשכול חברתיהאינטגראלי מתוך מחוז זה בפועל. היא נמנית על 

 ות במרכז הארץ. בהתאמה( ומתאפיינת בגודל אוכלוסייה בינוני ביחס למועצות אחר 2-9)

המועצה משנה פניה ממועצה קטנה יחסית למועצה עם מסה קריטית חדשה,  - שינוי פאזה

 הדורשת שירותים מסדר גודל גבוה יותר והיענות לצרכים חדשים שלא עלו עד כה. 

אוכלוסיית המועצה גדלה בעשור האחרון משמעותית וכמעט הכפילה את  - גידול אוכלוסייה

שנתי(. גידול זה הוא  7%-נפש כ 2,000-נפש על הבסיס של כ 0,600ינלי של עצמה: גידול נומ

 משמעותי בהשוואה למועצות האזוריות ובהשוואה לרשויות מקומיות ועיריות באזור המרכז. 

 29%-ל 43%רוב המושבים גדלו בשיעורים גבוהים מאד שבין  - מרכיבי הפיתוח הפנימי

יישובים בעקבות הגידול המסיבי הפכו המושבים ל. בלבד 80%-כאשר הקיבוצים גדלו סביב כ

 גדולים במועצה. ה

בממוצע תרמה וגורם גידול כפול מהריבוי הטבעי  היוותהההגירה  - מקורות גידול האוכלוסייה

בלבד, מספר הלידות כמעט  00%-בעוד ששיעור הפטירות גדל בתושבים בכל שנה.  800-כ

 סייה לצעירה יותר ולכן פורה יותר. ביטוי להפיכת האוכלו -והכפיל את עצמו 

והגירה  8009-ל 8003מתבטאת בתנודתיות רבה של עליית שיא בין  - תנודתיות ההגירה

 נמוכה יותר בתחילת העשור וסופו. 

 6,600-אחרים. כ 8נכנסים חדשים יוצאים  3-על כל כ -קיימת תחלופה רבה  – תחלופה גבוהה

 .הם חדשיםועצה הגרים כיום במ 13,000-תושבים מתוך כ

שעולות  ,ומעלה 30המאזן נוטה יותר לאוכלוסיות מבוגרות יותר של גילאי  - פרופיל ההגירה

 כניסה של צעירים ומשפחות צעירות עם ילדים.גם עם זאת יש  .במספרן על אלה שעוזבות

ה , במקביל לעליי0-9-ו 0-4תהליכי ההצערה והקליטה הביאו לגידול משמעותי בגילאי  - גילאים

תוצאה של קליטת  - 60-64. יחד עם זאת יש עלייה גבוהה מאד בגילאי 30-44בגילאי ההורים 

 שסיימו את פרק גידול הילדים בחייהם.  ,אוכלוסיות של משפרי דיור

התפלגות הגילאים במועצה הפכה בעקבות תהליכי ההצערה לנורמאלית  - התפלגות הגילאים

 )יחס התלות השתפר(.  80-09גילאי יותר עם שיעור גבוה מאד של מפרנסים ב

מכלל האוכלוסייה דבר המדרג את חוף השרון כתשיעית  10%-מהווה כ - ריבוי קשישים

 .עיקר הקשישים חיים בקיבוציםבשיעור הקשישים בה מתוך כלל המועצות האזוריות בישראל. 

תוכם אך תהליכי הקליטה שביצעו יישובים שונים הקטינה את השיעור היחסי של הקשישים ב

 נומינלית ניתן למצוא אוכלוסייה גדולה יחסית בכל יישוב של המועצה. 
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

הקיבוצים . 8.0גודל משק בית ממוצע בכלל המועצה הוא סביב  - גודל משק בית ממוצע

בנים ושוכרים ששומרים פחות או יותר על גודל משק  –מאופיינים בתחלופה גבוהה של צעירים 

נות בכלל היישובים באה לביטוי עם משקי בית רבים של נפש בית ממוצע גבוה. תהליך ההזדק

 אחת של קשישים לצד צעירים המורידים את הממוצע. 

אחוז משקי הבית עם נפש אחת גבוהה מאד בקיבוצים ונמוכה יחסית  - פרופיל משקי הבית

נפשות במשק הבית  4-0נפשות במשק הבית.  8-3במושבים. רובם הגדול הם מסדר גודל של 

נפשות ומעלה הם נדירים יותר  6אות בעיקר במושבים הקולטים. משקי בית גדולים של נמצ

 וקיימים בעיקר ביישובים הקהילתיים. 

 1-8במשך עשור, אלה עם  60%-מספרם של משפחות עם ילדים גדל בכ – מבנה המשפחה

הבית . למערך משקי 98%-ילדים גדלו ב 3-4, ואילו משפחות עם 46%-ילדים במשפחה גדלו ב

מצטרפת בהדרגה ומחדש שכבה של משפחות עם ילדים  -צעירים וקשישים  –של בודדים 

 שמשנים דרמטית את מבנה התפלגות משקי הבית והגילאים במועצה.

היישובים הוותיקים הם על ברובם ישראלים ילידי הארץ, חרוצים מתאפיינת בילידי  - מוצא

ום, תל יצחק וארסוף מתאפיינים בילידי אמריקה אסיה, תל יצחק בילידי אירופה ואילו געש, יק

 ואוקיאניה. 

חוף השרון מתאפיינת כאטרקטיבית לקליטה וכזו שהצליחה  - קליטהאטרקטיביות ויכולת 

 להיענות לביקושים הגדולים אליה ולהטמיעם בתוכה בצורה מוצלחת. 

שור האחרון עבר בע ,היה כנראה בקיבוציםשהגל הקודם של הקליטה  - תנודתיות בקליטה

 למושבים וחוזר בשנים אלה שוב לקיבוצים.

המושבים גדלים במנות שנתיות קטנות יחסית ואילו בקיבוצים הקליטה היא  – מנות הקליטה

 יחידות בשנה. 08של שלבים גדולים יחסית של עד 

: בעיקר של המושבים כאשר 8003-ל 1990מההיתרים התקבלו בין  60%-כ - קצב הקליטה

 כנסים לפעולה בימים אלההקיבוצים נ

 כלכליים: -תרומתם בולטת מאד בפרמטרים סוציו – פרופיל הנקלטים החדשים

 השכר הממוצע של השכירים ושל העצמאיים במועצה במגמת עלייה מטאורית  - שכר

 במהלך העשור האחרון.

 שיעור השינוי שחל בקרב יישובי המועצה בבעלי תואר אקדמי הוא דרמטי ונע בין - השכלה 

 שנה.  10-גידול במהלך כ 36%עד  80-כ

 מספר העצמאיים במועצה גדל מאד הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים.  - מעמד בעבודה 

 נוצר ריכוז גבוה של מועסקים בקרב מקצועות הצווארון הלבן: במקצועות  – משלח יד

 החופשיים והטכניים, וה"מנהלים". 

 שירותי אירוח ואוכל.נפי החקלאות, מסחר, יש ריכוז גבוה של מועסקים בע - ענף כלכלי 
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גבוה יחסית. בקרב הקיבוצים מלאי זה  שיעורלכלל היישובים יש דירות קטנות ב - גיוון הדיור

חוף השרון מתאפיינת בריכוז . 8%-וביישובים הקהילתיים כ 80%, במושבים על 41%עומד על 

 3מהמלאי הן דירות עד  60%-ם. כחדרי 7-ו 6ביחד עם ריכוז גבוה של  1-8גבוה של דירות של 

 חדרים. 4-0מהמלאי הן דירות של  33%-חדרים, כ

, 890-004-מ"ר, במושבים מ 66-72ממוצע גודלי הדירות בקיבוצים נע בין  - גודל הדיור

 109-. ממוצע גודל הדירה בכלל יישובי המועצה מגיע ל302עד  107-וביישובים הקהילתיים מ

מ"ר ומלאי  160-וצים לשאר. גודל דירה מקסימלי בקיבוצים מגיע לעם פערים גדולים בין הקיב

 בלבד מהמלאי כולו.  17%זה מהווה 

מ"ר לנפש שהוא נמוך מהדרישה  33הרווחה הממוצעת ביישובים מגיע לכדי  - רווחת הדיור

מ"ר לנפש,  87-מ"ר לנפש. מתוך זה הקיבוצים עומדים על כ 48העומדת על  8080לשנת 

צפיפות מ"ר לנפש.  40מ"ר לנפש ואילו היישובים הקהילתיים עומדים על  40המושבים על 

 הדיור היא מתחת לממוצע הארצי ומתחת לרוב המועצות האזוריות במרכז הארץ. 

יח"ד  1,320יח"ד מהווה המלאי של  3,910ממלאי הדיור שכולל כיום  - חידוש מלאי הדיור

 . 30%-שנוספו בכשני עשורים כ

מעל הממוצע הארצי וגבוה מרוב  10%-כ –ממלאי הדיור הן בהשכרה  30%-כ - דיור זמני

בין הנתונים לפי מועצה לאלה שלפי נפש(  8000-)כ 10%-המועצות האזוריות. קיים פער של כ

יש להניח שהפער בין המספרים מתייחס לאוכלוסיות זמניות של שוכרים המתחלפים יישובים 

  של דיור מוגן. בתדירות ואוכלוסיות של מוסדות בעיקר
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 מוסדות ציבור 1.2

 חינוך 1.2.1

אגף החינוך במ.א. חוף השרון אחראי כיום על כל פעילות החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, 

החל מגני  –על תחום התרבות, הספורט והפנאי. האגף מלווה את כל מערכות החינוך במועצה 

ודיים ועד למסגרות החינוך (, עבור בתי הספר היסודיים ובתי הספר העל יס3-0הילדים )גיל 

 .1המיוחד, תנועות הנוער, הקונסרבטוריון, ופעילות הכדורסל במועצה האזורית חוף השרון

בתי ספר יסודיים )חוב"ב,  3, גני ילדים 82 באחריות האגף נמצאים מוסדות החינוך הבאים:

, פר שמריהויקום( ועוד אחד בשיתוף עם המועצה המקומית כ-ויצמן, אדם וסביבה בבעלות געש

 . שנתי 6בית ספר על יסודי אזורי 

 

 במועצהחובה גני  1.2.1.1

 להלן ניתן ללמוד מספר דברים עיקריים: 49מלוח 

 התייצבות בגודל השנתון לשנים אלה –גודל השנתונים די דומים  .א

 חלק מהיישובים מהווים מרכזים של אשכול יישובים לאחרים .ב

דים לגן( לעומת אחרים שמתאפיינים יל 30ישנם גנים שבהם הצפיפות גבוהה מדי )מעל  .ג

 בצפיפות נמוכה ונדרשים קרוב לוודאי להשלמה מבחוץ. 

 המגדילים את אפשרויות הבחירה. -בבני ציון ובבצרה  –באשכול חוב"ב יש שני מוקדי גנים  .ד

 
1111-1111מספר תלמידים לפי גנים וגילאים ביישובי חוף השרון בין : 21לוח   

ספר מ אוכלוסיית יעד  היישוב
 סה"כ 0גילאי  4גילאי  3גילאי   גנים

ממוצע 
 ילדים לגן

 34 203 73 67 63 3 חרוצים, בצרה ובני ציון   בני ציון

 25 74 29 24 21 3 רשפון   רשפון

 16 32 8 9 15 2 געש   געש

 28 56 18 17 21 2 אודים  אודים

 34 67 25 21 21 2 ארסוף קדם ,שפיים   שפיים

 17 33 12 12 9 2 יקום   יקום

 37 149 61 47 41 4 בית יהושע וכפר נטר   כפר נטר

ים-גליל  11 22 5 10 7 2 גליל ים   

יצחק-תל  10 19 7 6 6 2 תל יצחק   

 * * * * * 3 חרוצים, בצרה ובני ציון   בצרה

 26 655 238 213 204 25   סה"כ

 * ר' בני ציון        מקור: מחלקת החינוך במועצה

                                                           

 מבוסס גם על שיחה עם הגב' שוש אקהאוז, מנהלת אגף החינוך. 1
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 ר במועצהבתי הספ 1.2.1.1

 במועצה פועלים כיום בתי הספר הבאים:

 ילדי חרוצים, בצרה ובני ציון אוכלוסיית יעד:, ני ציוןממוקם בב – יסודי חוב"בהבית ספר  .א

ילדי הקבוצים געש  אוכלוסיית יעד:, קיבוץ געש מיקום: - אדם וסביבההיסודי בית הספר  .ב

 אחר הצהריים.  4ימים עד  0בית הספר משתייך לגעש ויקום עובד  ויקום.

ילדי בית  אוכלוסיית יעד:, בבית יהושע מיקום:, ע"ש דר' חיים ויצמןהיסודי בית הספר  .ג

 יהושע, כפר נטר, אודים, תל יצחק, שפיים

, שנתי 6בית ספר  - חוף השרון )רשפון( –בית ספר ממלכתי )יסודי( משותף כפר שמריהו  .ד

 וכפר שמריהו גליל ים, ילדי רשפון אוכלוסיית יעד:, כפר שמריהוממוקם ב

 מיקום:, שנתי )חטיבת ביניים ותיכון( 6בית ספר מקיף  - בית החינוך המשותף חוף השרון .ה

המחוננים  תלמידי פנימיית ,כל ילדי חוף השרון; ילדי כפר שמריהו אוכלוסיית יעד:, שפיים

חונני בנוסף לילדי המועצה לומדים בו גם ילדי כפר שמריהו, ומ. מכון וינגייט –בספורט 

 )למרות שהיא שייכת לנתניה ההורים מעדיפים שילמדו במועצה(.  טבווינגייהספורט 

 מחוץ למועצה במגמות ייחודיותישנם תלמידים מהמועצה שלומדים בבתי ספר מתמחים  .ו

 כמו: תלמה ילין, בית ספר למחול, מחוננים ועוד.

ה, רעננה. ומקבלות נתניהרצליה, : סמוכותמוצאות את פתרונן בערים  ממ"דאוכלוסיות  .ז

 פתרונות הסעה ע"י המועצה. 

כאשר המועצה משתתפת  ,אוכלוסיות חרדיות מוצאות את פתרונן ביישובים הסמוכים .ח

 בעלויות ההסעות. 

 :עלו הממצאים הבאיםלהלן  08-00בלוחות 

מהתלמידים אינם תושבי המועצה. בבית ספר "אדם  30%-בבית הספר העל יסודי כ .א

  מהתלמידים גרים מחוץ למועצה.וסביבה" כשני שליש 

במועצה קיימים אזורי רישום לבתי הספר היסודיים. יחד עם זאת מתאפשרת בחירת הורים  .ב

 לאחר דיון בוועדות. 

 באזורי הרישום אין הפרדה בין קיבוצים למושבים.  .ג

בתי הספר היסודיים מהווים מפגש ברמת האשכול ואילו העל יסודי מפגיש את כלל תלמידי  .ד

  כשרק ילדי ווינגייט באים מכל הארץ.גם מהאזור יישובים רבים  ביחד עם היישוב

בבית הספר  170 – הולך וקטן ככל שעולים בגיל 810-כבממוצע גודל השנתון שבגנים הוא  .ה

. כלומר בשנים הבאות יש לצפות לעלייה משמעותית בבית הספר העל יסודי 180-היסודי, ו

 בדרישות לכיתות בבתי הספר. 
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. על מנת לבחון מגמות נבדקו נתוני החינוך 8013-להלן הוא בנקודת הזמן הנוכחית ל הניתוח

 (. 03-00גם לאורך זמן.)ר' לוחות 

1113-יישובי חוף השרון בממספר תלמידים לפי בתי ספר יסודיים וכיתות : 51לוח   

 שיעור סה"כ ו  ה  ד  ג  ב א בית ספר
 

  אדמה וסביבה
  12.5 44 8 11 5 6 9 5 געש
  12.3 43 7 6 12 6 6 6 יקום

  2.6 9 1 1 1 2 2 2 רשפון 
  2.3 8 0 1 2 3 0 2 ארסוף
  0.9 3 0 0 0 2 0 1 חרוצים
  0.6 2 0 0 0 2 0 0 בני ציון

  0.3 1 0 0 1 0 0 0 כפר נטר
  31.3 110 16 19 21 21 17 16 מהמועצה

  68.7 241 43 41 39 40 38 40 מבחוץ
  100.0 351 59 60 60 61 55 56 סה"כ ביה"ס

 
 כפר שמריהו

  9.9 31 4 5 4 9 7 2 גליל ים
  33.5 105 17 15 15 21 16 21 רשפון
  0.6 2 2 0 0 0 0 0 ארסוף

  44.1 138 23 20 19 30 23 23 מהמועצה
  55.9 175 19 28 24 39 40 25 מבחוץ

  100.0 313 42 48 43 69 63 48 סה"כ ביה"ס
 

 ויצמן
  18.4 90 14 12 15 17 16 16 אודים

  23.7 116 20 17 19 22 15 23 בית יהושע
  0.6 3 0 0 0 0 1 2 יקום

  21.9 107 13 15 18 21 19 21 כפר נטר
  25.8 126 19 14 29 21 24 19 שפיים

  5.5 27 2 4 5 5 4 7 תל יצחק
  95.9 469 68 62 86 86 79 88 מהמועצה

  4.1 20 2 6 3 2 5 2 מבחוץ
  100.0 489 70 68 89 88 84 90 סה"כ ביה"ס

 
 חוב"ב

  42.5 130 22 26 16 22 21 23 בני ציון
  35.9 110 17 12 31 18 16 16 בצרה

  21.2 65 6 14 7 16 10 12 חרוצים
  99.7 305 45 52 54 56 47 51 מהמועצה

  0.3 1 0 0 0 0 0 1 מבחוץ
  100.0 306 45 52 54 56 47 52 סה"כ ביה"ס

 מקור: מחלקת החינוך במועצה
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1113-מספר תלמידים בבית הספר העל יסודי לחינוך משותף מיישובי חוף השרון ב: 51לוח   

 שיעור סה"כ יב יא י ט ח  ז  כיתות 
  8.5 86 9 9 19 16 12 21 אודים

  1.1 11 2 1 0 3 2 3 ארסוף
  7.2 73 5 8 13 13 19 15 בית יהושע

  9.3 94 8 12 18 15 22 19 בני ציון
  9.0 91 7 9 15 18 17 25 בצרה

  1.4 14 2 3 1 2 1 5 גליל ים
  4.3 44 9 6 6 10 6 7 געש

  4.3 44 9 12 3 5 6 9 חרוצים
  3.6 36 5 1 10 5 9 6 יקום

  5.1 52 5 8 8 10 11 10 כפר נטר
  7.2 73 10 8 10 9 21 15 רשפון
  8.4 85 9 12 13 19 11 21 שפיים
  1.9 19 2 1 1 2 6 7 חקתל יצ

  71.3 722 82 90 117 127 143 163 מהמועצה
  28.7 290 53 54 62 48 34 39 מבחוץ

  100.0 1012 135 144 179 175 177 202 סה"כ ביה"ס
 

1113-ב מול תלמידי חוץ יישובי חוף השרוןממספר תלמידים לפי בתי ספר : 51לוח   

 בתי ספר יסודיים
 שיעור סה"כ ו  ה  ד  ג  ב א בית ספר

  70.0 1.022 152 153 180 193 166 178 מהמועצה
  30.0 437 64 75 66 81 83 68 מבחוץ

  100.0 1,459 216 228 246 274 249 246 סה"כ ביה"ס
  בית ספר על יסודי

 שיעור סה"כ יב יא י ט ח  ז  כיתות  
  71.3 722 82 90 117 127 143 163 מהמועצה

  28.7 290 53 54 62 48 34 39 מבחוץ
  100.0 1,012 135 144 179 175 177 202 סה"כ ביה"ס

 סה"כ
  70.6 1,744 234 243 297 320 309 341 מהמועצה

  29.4 727 117 129 128 129 117 107 מבחוץ
  100.0 2,471 351 372 425 449 426 448 סה"כ ביה"ס

 

(. הגידול המשמעותי 03ר האחרון )לוח מספר התלמידים בחוף השרון בעלייה מתמדת בעשו

ילודה  -הוא בקרב תלמידי התיכון ולאחר מכן תלמידי היסודיים. יש כאן שתי מגמות משולבות 

 לצד קליטה שמביאה אוכלוסייה מבוגרת יותר.  ,שמשפיע בעיקר על היסודיים ,גבוהה
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1111-1111לפי סוג בית הספר בחוף השרון בין  תלמידיםמספר : 53לוח   

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 תלמידים

 גידול
שנתי 

ממוצע 
)%( 

 4.91 2,433 2,334 2,181 2,137 2,131 2,140 1,985 1,853 1,798 1,708 1,632  סה"כ

 5.36 1,166 1,150 1,091 1,071 1,042 1,024 928 851 766 738 759 יסודיים 

 4.51 1,267 1,184 1,090 1,066 1,089 1,116 1,057 1,002 1,032 970 873  יסודי-על

 2.66 628 595 560 594 618 620 566 570 556 547 496  חט"ב

 6.95 639 589 530 472 471 496 491 432 476 423 377  תיכוניים

 , למ"ס8001-8011מקור: רשויות מקומיות בישראל, 

  ולל חינוך מיוחד*כ

 

1111-1111מידים במ.א. חוף השרון לפי סוג בית ספר התפלגות תל: 7איור   
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יסודיים  על-יסודיים   חטיבות ביניים   תיכוניים  

 מקור: לוח קודם

 

לשנה הרי  8.8%-כבעוד וכיתות היסודיים גדלות ב :הכיתותמספר מגמה זו בולטת מאד בגידול 

החטיבה עומד כמעט הגידול של כיתות לשנה ואילו  10%-שהכיתות של התיכונים גדלות ב

(. במהלך שנים התווסף גם בית ספר תיכון חדש 04לשנה )לוח  1%עם גידול של ם במקו

 (.00לקיימים )לוח 

1111-1111מספר כיתות לפי סוג בית הספר בחוף השרון בין : 52לוח   

גידול שנתי  2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 כיתות
(ממוצע )%  

 3.6 99 94 91 88 88 91 87 80 76 78 73 סה"כ 
 2.2 45 44 46 45 43 45 43 38 35 34 37 יסודיים 

 5.0 54 50 45 43 45 46 44 42 41 44 36 יסודי -על
 1.0 22 21 19 21 23 24 22 22 22 21 20 חט"ב 

 10.0 32 29 26 22 22 22 22 20 19 23 16 תיכוניים 

 , למ"ס8001-8011מקור: רשויות מקומיות בישראל, 

  ולל חינוך מיוחד*כ
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1111-1111מספר בתי ספר לפי סוג בחוף השרון בין : 55 לוח  

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 בתי ספר

 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 8  סה"כ

 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 *יסודיים

 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4  על יסודיים
 , למ"ס8001-8011אל, מקור: רשויות מקומיות בישר

  ולל חינוך מיוחד*כ

 

ממוצע הילדים בכיתה נמצא בעלייה ביסודי ובחט"ב אך בירידה מסוימת להלן  06ע"פ לוח 

 בתיכונים )עקב הוספת בית ספר נוסף(. 

 

1111-1111לפי סוג בית הספר בחוף השרון בין  ממוצע ילדים לכיתה: 52לוח   

 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 ממוצע 
 25 25 24 24 24 24 23 23 24 22 22  סה"כ

 26 26 24 24 24 23 22 22 22 22 21 יסודיים 
 23 24 24 25 24 24 24 24 25 22 24  יסודי-על

 29 28 29 28 27 26 26 26 25 26 25  חט"ב
 20 20 20 21 21 23 22 22 25 18 24  תיכוניים

 

 פר מתקנים בבתי הס 1.2.1.3

 יש מצוקה של מתקנים בבתי הספר וחלק גדול מהפתרונות מתקבל מחוץ לגדר בית הספר:

 .ןבוויצמאולם ספורט יש רק  .א

 אין אודיטוריום ונאלצים לשכור פתרונות בשכירות מהיישובים. .ב

 האולמות הקיימים אינם מספיק גדולים.  .ג

 איש.  100-בלית ברירה מאלתרים כמו האנגר ששופץ והפך לאולם מוסיקה ל .ד

 בית הספר בני ציון נאלץ לשלם כספים רבים לשימוש במתקנים ביישוב. .ה

 

 סיכום נושא החינוך 1.2.1.2

 המסקנות העיקריות העולות מסקירת נושא החינוך הם כדלקמן:

 מערך החינוך נמצא בשנים האחרונות בגדילה מתמדת כתוצאה מגידול האוכלוסייה.  .ו

ספר יסודיים ובגילאים המבוגרים יותר  עיקר הדרישה מגיע בגילאים הצעירים: גנים ובתי .ז

 בתיכונים עקב קליטת משפחות עם ילדים גדולים יחסית. 

למועצה יש שני מנגנונים עיקריים להטמעה מיטבית של דרישות גדולות מעין אלה: וויסות  .ח

 ברמת האשכול וויסות במינון הקליטה בין תלמידי המועצה לתלמידי החוץ. 
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קר הביקושים בשנים הבאות יבואו מהגילאים הצעירים הן בהיעדר המשך קליטה הרי שעי .ט

 בגלל היותם כיום רוב והן בגלל הגידול בילודה הכוללת. 

במידה וניתן יהיה להנגיש את היישובים טוב יותר אחד כלפי השני והן כלפי המועצה יש  .י

לבחון הוספת מנגנוני וויסות כמו: התמחויות של בתי ספר שיפתחו אותם לכלל תלמידי 

 המועצה ושבירה מסוימת של השיוך היישובי ופתיחתו לאינטגרציה רחבה יותר. 

 מערכת החינוך נשענת מאד על מתקנים בשכירות ביישובים השונים.  .יא

יש מצוקה גדולה מאד של מתקנים שונים כגון: אולמות ספורט, אודיטוריום, אולמות  .יב

 . כיתות לימוד בעל יסודילהופעות, מגרשי ספורט ו

המועצה היא בתפיסה ע"י היישובים ולא ע"י המועצה. מסורתית יל הרך מנוהלת מערכת הג .יג

קהילה של המאפשרת ליישובים להמשיך לנהל את הגנים. יחד עם זאת של ניהולית 

  מובילה המועצה תהליכי ניהול ושיפור פדגוגיים וכלכליים בגנים אלה.

 הגנים. בינוי ממשרד החינוך לנושא סייעת בקבלת תקציבים המועצה מ .יד

 

 רווחה 1.2.1

שיחות אישיות, זוגיות ומשפחתיות לשיפור תפקוד הורי  - 2השירותים הניתנים במחלקה

סיוע . הדרכת הורים לילדי בית ספר יסודיקבוצת  - טיפול קבוצתי. ומערכות היחסים במשפחה

 כלכלי ונפשי למשפחות במצוקה, מימון אבחונים וטיפולים פסיכולוגיים ורגשיים לילדים, סיוע

קשר מקצועי עם הצוות הטיפולי של בתיה"ס  בתשלום לחוגים, שיעורי עזר, ביגוד, ריהוט וכד'.

 ת תכנית טיפולית לטיפול בילד ובמשפחה.ילבני

הכנת תסקירים עפ"י בקשת ביהמ"ש, ליווי ותמיכה במשפחה  ,גירושין – טיפול משפחות

פניית בתי המשפט. מתן חוו"ד הכנה וכתיבת תסקירים בסכסוכי גירושין עפ"י , במהלך המשבר

 .בנושא משמורת, הסדרי ראייה, גישור ותיאום הורי

סוגיה מורכבת היוצרת מתחים ועימותים משפחתיים. התקיימו  - דורית בנחלות-העברה בן

ערבי הסברה במושבים. השנה נקיים סדנא למיומנויות גישור לבעלי תפקידים וכן המשך ערבי 

 ע משפטי.הסברה בתקשורת משפחתית ויד

                                                           

 המידע כאן הועבר ע"י מנהלת הרווחה של המועצה הגב' חיה ארגמן במצגת ובשיחה שקיימתי איתה.  2
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802, זקנה

72, נכויות 

73, משפחה

ילדים 
, ונוער
33

6, אחר

נתונים סטטיסטים

זקנה

נכויות 

משפחה

ילדים ונוער

אחר

המטרה: ללוות בהשמות חינוכיות, . תחום: אוטיזם, שיקום ואנשים עם פיגור - טיפול בנכויות

ליווי בתהליך  סידורים חוץ ביתיים בהתאם לרמת התפקוד והעצמאות. תעסוקתיות ופנאי.

ילדים.  3בסידור חוץ ביתי,  6מבוגרים בקהילה,  18 –שיקום  השמה בעבודה נתמכת ומוגנת.

ילדים  18 –אוטיזם  .81 -סה"כ 

מבוגרים  7 –פיגור  בקהילה.

בסידור חוץ ביתי,  18בקהילה, 

 .88 –ילדים. סה"כ  3

-במועצה כ - טיפול בקשישים

(. 60מבוגרים )מעל גיל  1,000

קשישים מטופלים במח'  800

מקבלי חוק  120רווחה, מתוכם 

ניצולי  800סיעוד. במועצה 

עו"ס לקשיש מבקרת  שואה.

וותיקים ועומדת מקרוב על הצרכים, הטיפול בהם ע"י חברות הסיעוד וכן נפגשת עם בני בבתי ה

המשפחה בהתאם לצורך. הגשת תסקירים לאפוטרופסות עפ"י בקשות ביהמ"ש לתושבי 

השתתפות בצוות מרכז היום . )כולל דיירי מוסדות ודיור מוגן( ואילך 12המועצה מגילאי 

בכל  מועדונים, התייעצויות עם צוותים בישובים, ועוד.והקהילה התומכת, הדרכה לרכזות ה

אחת לחודשיים מתקיים  פעמים בשבוע להרצאות, טיולים וכד'. 1-8ישוב פועל מועדון חברתי 

מפגש רכזות מועדונים עם המח' להעברת מידע, התייעצויות ותכנון פעילות משותפת בין 

 תיקים החשופים והתעללות והזנחה.פיתוח תכניות מניעה ומתן טיפול ישיר לוו מועדונים.

סל שירותים לזקן הכולל: אב קהילה, לחצן מצוקה, מוקד רפואי, פעילות  –קהילה תומכת 

לזכאי חוק סיעוד ופרטיים. שיפוץ המרכז בסיוע בטוח  -מרכז יום  חברתית. סבסוד יישובי.

 .התנדבותו עבודה קהילתית מכללת הגמלאים וחוג לידיעת הארץ. לאומי.

 יות שעלו: סוג

ואבדה התגברות על אובדן הערכים של ערבות ההדדית שהייתה חלק אינטגרלי בקיבוצים  .א

 עם הפרטתם.

המודל הנכון של עבודה מול היישובים: עובד סוציאלי של המועצה בכל יישוב או לחילופין  .ב

 עובד סוציאלי של היישוב מול עבודה נושאית )כפי שעברה המועצה לעבוד לאחרונה(.

 ,פכת להיות גם בעיה בקיבוציםובין דורית אינה בעיה רק של המושבים אלא ה העברה .ג

 שיוך דירות.תהליך של בהם מתקיים 

 מידת שיתוף הפעולה הנדרש עם רשויות באזור: יתרונות לגודל, התמחות .ד

 מניעת כפילויות ובזבוז לצד התייעלות בהקצאת המשאבים לשירותים חברתיים במועצה.  .ה
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 עלו במפגשים עם היישוביםסוגיות חברתיות ש 1.7

 אינטגרציה  1.7.1

 המרחק וחוסר הנגישות יוצרים תחושת נתק וניכור בחלק מהיישובים. .1

  ליצור את ליבת המועצה למתן שירותים לכלל היישובים באזור תחנת רכבת שפיים לדוגמא. .8

 יצירת מרכז תחבורה אזורי של המועצה שתהיה כתובת להגעה ויציאה בין היישובים. .3

 שורת פנימיות להידוק הקשרים בין היישובים.מערכות תק .4

 חיבורים של אופניים, הולכי רגל, תחבורה ציבורית ברמת האשכול והמועצה. .0

 למצוא דרך ליצירת אינטגרציה חברתית בין היישובים בכל התחומים. .6

 להמשיך ולמנף את החינוך כגורם מרכזי במועצה. .7

 ונות: חגים, צעדות, אופניים. פיתוח פעילויות קבועות של חיבור בין הקהילות הש .2

 .: דיור, קליטה, נחלות, תעסוקהלמתן הבדלים קיימים בין הקיבוצים למושבים בתחומים .9

 השוואה בטיפול בין היישובים. שאיפה להבאת כלל היישובים לקו אחיד.  .10

 העברת האחריות לגביית ארנונה ומסים למועצה על מנת להקטין חיכוכים בין תושבים. .11
 

 ושירותים מבני ציבור 1.7.1

 ביישובים ישנם מבני ציבור שהפכו לעסקים איך להתייחס אליהם? .18

 העברת פונקציות על יישוביות למועצה: מגרש כדורגל למשל. .13

 הגדלת ההכנסות של היישובים על מנת שיוכלו לשפר את מתן השירותים ליישובים. .14

 העברת הגנים המפוקחים מהיישובים למועצה.  .10

 ישנם גנים הקטנת התלות ביישובים בהם  .16

 יצירת שירות אוניברסלי ושוויוני יותר בכל הנושאים ע" המועצה.  .17

 הקטנת התלות ביישובים בהם יש בית ספר.  .12

 מתן מענה לאוכלוסיות דתיות שישנן ביישובים.  .19

 העברת בית הנוער ותנועת הנוער למועצה )שוויון במתן השירותים(. .80

 דיאולוגי של תנועות הנוער. יצירת יתרונות לגודל ולהימנע מפיצול על רקע אי .81

 בניית מועדונים יישוביים רב תכליתיים לאלה שאין להם. .88

 .3-מי יממן את הצורך בהוספת גנים לבני ה .83

 הסדרת שטחי הציבור ביישובים ע"י הפקעתם ע"י המועצה לטובת הוועד המקומי. .84

 החיבור בנושא החינוך עם כפר שמריהו לא מספק. .80
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 ובמועצה.חוסר במגרשי ספורט ביישובים  .86

 להעביר פונקציות אזוריות הנמצאות כיום בידי יישובים לידי המועצה.  .87

 מתן שירותים שונים על בסיס יתרונות לגודל ע"י העברתם למועצה. .82

 לגוון את בתי הספר כך שיתמחו בנושאים שונים. .89

 בידול מערכת החינוך מהאזור. .30

 ₪(. 400,000-לעזור להקים מרכז ספורט בכל יישוב )עלות כ .31

מקרים של מוסדות שונים הכוללים דיירים נוספים נוצרים קשרים הן ארגוניים: ועד ב .38

 משותף, כלכליים: חדר אוכל, שיתוף בתרבות, בבריכה, בחוגים, מרפאה, טקסים ועוד.

לימודים בבית ספר משותף עם רשויות נוספות פוגם באפשרות לעבוד על המוטיבים  .33

 יבתי. המובילים של המועצה: מוסיקה וחינוך סב

 בגלל נגישות בעייתית מעדיפים הורים לשלוח את ילדיהם לעיר הקרובה אליהם. .34

היישובים הקטנים שמתוקצבים פר גולגולת מבקשים קריטריונים מתקנים על מנת שיוכלו  .30

 לזכות גם הם במתקני ספורט לדוגמה.

הספר  תשלומי ההורים בכפר שמריהו הם גבוהים מאד ושונים לכן מתשלומי הורים של בתי .36

 האחרים במועצה.

 .ןבענייולמועצה אין השפעה בכפר שמריהו אין  םבבתי הספר של המועצה ישנם צהרוני .37

 

 צביון 1.7.3

 למנוע את הפיכת האזור לאחוזות של עשירים. .32

 שמירה הדוקה על החקלאות והרחבתה הייתה אולי מונעת כניסת בעלי אחוזות ליישובים. .39

 רות לצימרים, בתי קפה, אטרקציותגיבוי והשלמה של האזור העירוני מתן אפש .40

 להדגיש את התיירות הכפרית מול העירונית.  .41

 הגמשת השימוש ביחידות המשנה כמו צימרים לצרכי מגורים, ומשרדים. .48

 חידוד האחריות של הוועד מול המועצה. .43

 כגורם שיש לו פוטנציאל להכנסת גורמים זרים ליישובים. 979-להיזהר מ .44

 לתת ביטוי לעניין זה –תיים שונים יש עייפות של גופים התנדבו .40
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 קליטה 1.7.2

 לנרמל את הקרוונים כמקומות מגורים זמניים. .46

 לבחון פרויקטים של בנייה רוויה כחלק מהקטנת העלויות לקליטת הבנים. .47

 מ"ר ומעלה(. 600ניצול יעיל יותר של מגרשים גדולים ע"י ציפוים בעוד יחידה ) .42

 הזמניים דבר הפוגע בלכידות הקהילתית. ביישובים ישנה תחלופה רבה בגלל המגורים  .49

 האוכלוסייה הזמנית שגרה לפעמים בקרוונים וצימרים מבקשת להיות תושבי קבע. .00

 

 ם בתוך היישוביחסי 1.7.5

 הסדרת מערך הקשרים בין וועד האגודה לוועד המקומי. .01

הסדרת מערך היחסים בין משפרי הדיור שהם צעירים יותר לחקלאים שיש להם נכסים והם  .08

 מבוגרים יותר. בהכרח 

 קידום הרישום בטאבו כתהליך מסדיר גם של שימושי קרקע שונים. .03

 שינוי ההתחשבנות של הארנונה שתחלק את הנטל בין הוותיקים לחדשים. .04

לא מאפשרת הגדלה  30ישנם יישובים שמרגישים מצוקה בנושא הדמוגרפי בגלל שתמ"א  .00

 נוספת של היישוב. 

 לממן פתרונות אלה. היישובים שאינם יכולים מצוא פתרונות מגורים לצעירי ליש  .06

 מה עושים עם קיבוצים שרוב ילדיהם רוצים לחזור אליהם? .07

 מצוקת הדיור.חלק מהיישובים כבר מדברים על אפשרות לבינוי פינוי כחלק מפתרון  .02

 מוכנות להקטנת המגרשים על מנת לבנות יותר יחידות דיור. .09

 .צריך לשאוף שגוף אחד ינהל את כלל היישוב .60

 

 יחסי יישוב מועצה  1.7.2

 מבקשים סיוע בתעסוקה של מבוגרים על מנת שימשיכו להיות פעילים ויצרניים. .61

 ביישובים הרב דוריים יש עזרה הדדית בנושא הקשישים.  .68

לקיבוצים יש התייחסות שונה לנושא הטיפול בקשיש ויש כוח אדם ייחודי לטיפול בו דבר  .63

 שלא קיים בקרב המושבים.

 בין יישובים בנושא הרפואי, מרפאת שיניים.  יש שיתופי פעולה .64

 מרפאות מתמחות ישנן בכמה יישובים לא תמיד הצליחה .60
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 חברתיות מטרות 1.2

על מנת להגיע לסוגיות המרכזיות נגזרו בשלב הראשון המטרות העולות מהנושא החברתי. 

 רשימת מטרות זו עדיין ראשונית וסדר העלאתה הוא כרגע מקרי ולא מדורג.

 רים בין היישובים.הידוק הקש .1

 יצירת אינטגרציה חברתית בין היישובים בכל התחומים. .8

 מיתון הבדלים קיימים בין הקיבוצים למושבים בתחומים השונים  .3

 הגברת השוויון שבין היישובים  .4

 הקטנת החיכוכים בין תושבים בתוך היישובים .0

 גדלת הגמישות הסטטוטורית בשימוש במבנים שוניםה .6

 הגדיל את סל השירותים שלהם לתושבלים יכולת היישובהגדלת  .7

  בין יישובים במתן שירותיםהקטנת התלות  .2

 יצירת שירות אוניברסלי ושוויוני יותר בכל הנושאים ע" המועצה.  .9

  מיוחדותמתן מענה לאוכלוסיות  .10

  בתפעול מערך השירותיםיצירת יתרונות לגודל  .11

 הגדלת הגמישות באספקת שירותים ביישובים ובמועצה .18

 .מערך שירותי הציבור ביישובים ובמועצה הגדלת .13

 .גיוון מערך השירותים למתן מענה רחב יותר לאוכלוסיות שונות .14

 בידול מערכת החינוך מהאזור. .10

  אל שירותי המועצהשיפור הנגישות  .16

 שמירה על הצביון כפרי חקלאי של היישובים .17

 .יצירת כלים לקליטת צעירים ביישובים .12

 מול המועצה. האחריות של הוועדהסדרת נושאי  .19

 .בעתיד הרחוקגם הגדלת יכולת הקליטה של היישובים  .80

 הסדרת מערך הקשרים בין וועד האגודה לוועד המקומי. .81

 . הוותיקים לחדשים ביישוביםהסדרת מערך היחסים בין  .88

 הגדלת שיתופי הפעולה בין היישובים בנושאים השונים .83
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 השרוןמועצה אזורית חוף  –תוכנית אב אסטרטגית 

 שירותי ציבור 1.1

ונים )אלה בתכלת עוד לא הוחזרו(. בגלל ניסוח זוהי רשימה ראשונית שנתקבלה מחלק מהשאל

 לא מספק שלנו התקבלו תשובות חלקיות ויש צורך במילוי טבלה זו עד סופה. 

1113-רשימת שירותי ציבור בחוף הכרמל לפי רמת היישוב ורמת המועצה/אשכול ב: 57לוח   

  
בית 

 יקום יהושע
בני 
 אודים ציון

כפר 
 געש יםשפי חרוצים בצרה רשפון ארסוף נטר

גליל 
 ים

תל 
 סה"כ יצחק

 שירותים ברמת המועצה/אשכול
 3       1             1   1 בית ספר יסודי 

 1                         1 מרכז חוגים 
 1                       1   אולם מופעים

 2                 1 1       מועדון תרבות
 1                   1       מועדון נוער 
 2                     1   1 אולם ספורט

 1                         1 בריכת שחייה
 1                         1 צהרון

 1                         1 מרכז גיל הזהב
 

  שירותים ברמת היישוב
 6         1   2 0 0 יפרט 2 1   פעוטונים

 0                           גני טרום חובה
 25 2 2 2 2 0 3 3 0 4 2 3 2 0 *גני חובה

 1                         1 מרכז חוגים
 3             1   1 1       מועדון יישובי

 3           1 1       1     בית עם 
 2           1             1 ספרייה

 6           1 1   1 1 2     בתי כנסת
 6         1   1   1 1 1   1 פאהמר

 4             1     1 1 1   מועדון יום 
 1                       1   דיור מוגן

 1                       1   בית סיעודי
 1                         1 מגרש כדורגל
           1                 מגרשי ספורט
 2                 1       1 מגרש כדורסל

 1                         1 גן שעשועים
 1                         1 גן הזיכרון

 1             1       כן   לא  בית עלמין פעיל
 מקור: שאלונים שהופצו למזכירויות היישובים

  * גני החובה כוללים גם את הטרום חובה ותידרש לעשות הפרדה בהמשך התהליך.
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 כלכלה:  .2
 

 :מרחב המועצה והסביבה –האוכלוסייה   2.2

 שוביםיי 2 ,מושבים 6קיבוצים,  5מאגדת  המועצה האזורית חוף השרון

בלב  , המשתרע לחוף הים התיכון,מרחב המועצה . אחרים ומוסד חינוכי

עיר  –.  בדרומו נושק המרחב לעיר הרצלייה שבמחוז תל אביב מטרופוליןה

ין שלוחה של ליבת  המתפקדת, במישור התעסוקה והעיסוקים המשקיים, כמעי

נו נושק מרחב המועצה האזורית חוף השרון לעיר נתניה,  המטרופולין. בצפו

העיר הגדולה החותמת את הגזרה הצפונית של הטבעת החיצונה של 

 כפל תפקידים: כביכול-המטרופולין.  מרחב המועצה האזורית חוף השרון נושא

 ריאה ירוקה" כ שמשמפתוח ה מרחב כפרי";  של אוכלוסיית המטרופולין

  תייחסים למרכזי האוכלוסייה המ בתי עסק שלכאשכול מובנה

  .מוקד ביקוש לכוח אדםכהיצע שירותים ושל כמוקד  בסביבההאורבנית 

 

ן ו מרחבהאוכלוסייה ב)א(     – ערים השכנותבהמועצה האזורית חוף השרו

מרחב  יה והינואזורית חוף השרון ההמועצה המרחב   ,יחסית לערים השכנות

זאת, לעומת שלוש הערים הנושקות למרחב אשר של אוכלוסייה דלילה.  כפרי 

התפתחו מרמה של ערי שדה כפריות בעת ייסוד המדינה, לערים בנות עשרות 

לידי ביטוי בתרשים  יםבא אלפי תושבים ויותר.  הפערים בשיעורי הצמיחה

. 1.4.2ובלוח  1.4.4   א'

 

 

 
 

 

 

א
ת:  ומק  לישראל רו ן סטטיסטי  לוח 2142למ"ס, שנתו  ,2 לים 45. לוחות מקבי ו  ,

ם;  דמי ם קו י נ ות בישראל,בשנתו ות המקומי י דמות. 2144למ"ס, הרשו ם קו י  ושנ
ל מבטאים את  דו י עים של מגמות הג פו והשי גריתמי  לו ם הוא  יצב של התרשי הנ הציר 

ים של ל.  אומדנ דו י רי הג עו בים  שי בנפרד, נקו ל אלה, המחושבים לכל תקופה  דו י ג רי  עו שי
 .1.4.4בלוח הנספח: 

אוכלוסיית מרחב המועצה האזורית חוף  :1.2.2תרשים מס' 

 א 2411-2122השרון והערים השכנות, 

 אלף נפש
251.1 

 
 
51.1 

 
 
 
   
 

5.1 

 נתניה
 הרצלייה
 רעננה

 
חוף 

 השרון

Iתקופה  I I              פה תקוI I            תקופהI 
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ן –תוכנית אב אסטרטגית   מועצה אזורית חוף השרו

 על שני חלקיו: 1.2.2הפערים בסדרי גודל נוכחיים מוצגים בלוח 

 2122 – 2411:  שיעורי גידול שנתיים, אוכלוסיית חוף השרון ואוכלוסיות הערים השכנות, 1.2.2לוח 
א

 

  

 
 חוף השרון רעננה היהרצלי נתניה

 I  1955-1977 4.8% (±0.0%) 4.1% (±0.1%) 4.2 (%±1.0%) תקופה
 Ii  1977-1993 3.1% (±0.2%) 2.7% (±0.2%) 3.1% (±0.2%) 1.1% (±0.2%) תקופה 

 iii  1993-2011 2.1% (±0.2%) 0.5% (±0.1%) 1.5% (±0.4%) 5.7% (±0.4%) תקופה
א
השיעורים מתקבלים מהתאמות של משוואה של גודל האוכלוסייה בלוגריתמים טבעיים על משתנה הזמן לנתונים.    

 .1.4.4ם טעויות התקן של האומדן.  מקור הנתונים, ר' תרשים הערכים בסוגריים ה

 
 

 א 2122, ושכנותיה המועצה האזורית חוף השרון:  נתוני האוכלוסייה, 1.2.2לוח 

 מועצות אזוריות סמוכות .ב ערים שכנות .א

 אלפי נפש 
נפשות 
 אלפי נפש המועצה לקמ"ר

נפשות 
 לקמ"ר

6,565.6 189.7 נתניה  511.5 39.0 עמק חפר 
5,868.5 88.7 היהרצלי ן   582.2 22.0 לב השרו
1,656.6 69.1 רעננה ן   284.2 26.9 דרום השרו

ן     286.1 13.6 חוף השרו
רות: א ם: מקו לישראל  ערי ן סטטיסטי  לוח 2142למ"ס, שנתו  ,2 ות: מחושב על 45. רי ו עצות אז .  מו

ת בישראל, פי ו ות המקומי י ביו  ;2144למ"ס, הרשו  .2112שראל, למ"ס, שימושי קרקע 

 

האופי הכפרי של מרחב המועצה האזורית חוף השרון בא לידי ביטוי בסדרי 

הגודל של צפיפות  האוכלוסייה.  במרחב המועצה מדובר בכשלוש מאות 

 (.1.4.2נפשות לקמ"ר, ובערים בארבעת אלפים נפשות ומעלה לקמ"ר )לוח 

ם הגובלות בו פער סדרי הגודל וההבדל בין המרחב הכפרי חוף השרון לערי

מתקיים.  זאת, על אף נטייה מסוימת של גלישת אוכלוסייה למרחב כפרי זה; 

 .  1.4.4המלווה את תרשים מס'  1.4.4כפי שניתן להבין מלוח 

מצביע על האטה בשיעורי גידול האוכלוסייה בשלוש הערים  1.4.4לוח 

של הנוגעות בדבר.  בנתניה, למשל, מסתמנת האטה משיעור גידול שנתי 

, לשיעור גידול של כשלושה 4666 – 4655קרוב לחמשה אחוזים בשנים 

, ולשיעור גידול של כשני אחוזים בשנים 4665- 4666אחוזים לשנה בשנים 

 (.1.4.4)לוח  2144 -4665

ן  זאת, לעומת האצה של שיעורי הגידול במרחב המועצה האזורית חוף השרו

-4665ישה אחוזים בשנים לקרוב לש 4666-4665מקרוב לאחוז אחד בשנים 

 )שם(. 2144

 

מועצות אזוריות במרחב המועצה האזורית חוף השרון ואוכלוסייה ב)ב(  

,  – סמוכות פער הצפיפויות בין הערים למרחב המועצה האזורית חוף השרון

, אדרבא זוהי כוונת המתכנן שקבע את  מרחב  הנזכר לעייל, איננו מקרי

ירוקה".  פער הצפיפויות הנזכר לעייל  המועצה כמרחב כפרי המתפקד כ"ריאה
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ן –תוכנית אב אסטרטגית   מועצה אזורית חוף השרו

.  זאת ניתן ללמוד  גם איננו חריג בהשוואה למרחבי המועצות האזוריות בשרון

ון בין הצפיפות האופיינית למרחבים הכפריים  1.4.4מלוח  ב' המצביע על דמי

.  של המועצות האזוריות בשרון

, המרחבים הכפריים של כל  יתר על כן, כמו במועצה האזורית חוף השרון

ארבע המועצות האזוריות שומרים על צפיפות אוכלוסייה נמוכה חרף התופעה 

של גלישת אוכלוסייה בשוליים.  על תופעה זו של גלישת אוכלוסייה למרחב 

ותרשים מס'  1.4.4הכפרי בהקשר של חוף השרון, ניתן היה ללמוד מלוח 

מועצות, בלוח לעייל.  תופעה זו באה לידי ביטוי, ביחס לכל ארבע ה 1.4.4

-ו 4665, 4685, 4666.  לוח זה מצביע על מספרי התושבים בשנים 1.4.5

הייתה אוכלוסיית  61-.  מן הלוח ניתן ללמוד כי, בסך הכול, עד לשנות ה2144

מרחבי המועצות האזוריות בשרון יציבה, פחות או יותר.  לאחר מכן, נרשם 

 במרחבי המועצות גידול אוכלוסייה נמרץ.  

 א 2122-ו 2441, 2411, 2411:  אוכלוסיית המרחבים של המועצות האזוריות בשרון, ..1.2לוח 

 2011 1995 1985 1977 שנה

 26.9 15.1 10.5 12.2 דרום השרון
 13.6 7.1 5.9 5.2 חוף השרון
 22.0 8.3 7.2 12.3 לב השרון
 39.0 24.6 23.5 28.0 עמק חפר

 101.5 55.1 47.1 57.7 מרחבי המועצות האזוריות בשרון, סה"כ
א
ר:   ות בישראל,מקו ות המקומי י פרסומים קודמים 2144למ"ס, הרשו .ו  
 

נוי בגודל האוכלוסייה מ אלף, פירושו גידול  בשיעור  414.5 -אלף ל 55.4 -שי

לשנה.  זאת, לעומת שיעור גידול שנתי ממוצע של  1% -שנתי ממוצע הקרוב ל

ין את המטרופולין כול 2%-כ ה )מחוז תל אביב+מחוז המרכז+ בלבד המאפי

 העיר אשדוד( באותה תקופה. 

ן  תופעה זו של גלישת אוכלוסייה למרחבים ההיקפיים של המטרופולי

 אופיינית, בדרך כלל, לריכוזים עירוניים שמחוץ לליבה ולטבעת הפנימית.

 – 4665יפו גדלה בתקופת השנים -למשל, ליבת המטרופולין, העיר תל אביב

ין ראשל"צ בטבעת 1.65%שנתי  של בשיעור  2144 י ו ; לעומתה עיר הלו

 לשנה. 2.25%התיכונה של המטרופולין גדלה בשיעור שנתי ממוצע של 

במילים אחרות, בתקופה בה נרשמה במטרופולין גלישת אוכלוסייה לערי 

מגורים בטבעת התיכונה, דוגמת ראשל"צ, נרשמה גם גלישה נמרצת למרחב 

 רחב המועצות האזוריות בשרון.הכפרי של הטבעת, כגון למ

ן   1.4.5כפי שמציע לוח  י י ו ון בין תוואי ההתפתחות של ערי הלו לעייל קיים דמי

לבין המגמות בפריסת האוכלוסייה במרחב הכפרי.  אולם, כפי שיתברר 

ון נעלם כאשר עולה על הפרק השאלה של פריסת התעסוקה.  בהמשך הדמי
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ון בפריסת התעסוקה נדחה לסעיף  ון שבמסגרת  1.5הדי ו בהמשך.  זאת, כי

הנתונים הזמינים נוצרת תלות בין אומדן ממדי התעסוקה לבין האומדנים של 

ון בסעיף  . 1.2שימושי הקרקע, שהם נושא הדי  להלן

 

 במרחב המועצה האזורית חוף השרון:שימושי קרקע   2.2

 והערים הסמוכות: מרחבי המועצות האזוריות בשרון ימושי קרקע,ש 2.2.2

על פי הנתונים של שימושי – ושטח פתוח לבינוישטח  –שימושי קרקע א(   ) 

(מתקבל 2112)לשנת  נקובים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהההקרקע 

את תפקידם כ"ריאות ירוקות" של  ילאומרחבי המועצות האזוריות בשרון מ כי

נוי של השטח  המטרופולין.  שכן, שיעורו  - 45% -כ היהבמרחבים אלה לבי

במרחב המועצה האזורית חוף  45.5%) בלבד של שטח השיפוט 25.5%

בשלוש הערים הגובלות במרחב חוף  55.5% - 18%לעומת זאת,  השרון(.

 השרון.  

 

על פי נתוני הלשכה המרכזית  – שטחים פתוחים, ושטחים מעובדים)ב( 

עמוד השדרה הם השטחים המעובדים  2112לסטטיסטיקה, המתייחסים לשנת 

)תרשים במרחבי השרון  הפתוחים במרחבי המועצות האזוריות שטחיםל הש

(;  וסדר הגודל של שטחים אלה מתקיים, פחות או יותר, לאורך זמן 1.2.4

 (.1.2.2)תרשים 

לכאורה, להבחין בהתייחס למרחב המועצה האזורית חוף השרון, ניתר 

 – 4661שנים במגמה של ירידה ועלייה בשטח המעובד:  ב 1.2.2בתרשים 

,  ;ירידה מתמשכת בסך השטחים המעובדים לכאורה נרשמה 2118 לאחר מכן

נוי מגמה ועלייה בסך השטחים המעובדים. ,2141 – 2116בשנים   נרשם שי

אולם, ההתייחסות למגמה כפי כשהיא נמדדת, על ציר הזמן, בדונמים )או 

 . רת;   היא מוטית, במידה זו או אח 1.2.2בקמ"ר( כפי שנעשה בתרשים מס'

שכן ההגדרה של שטחים מעובדים, והמדידה במונחי יחידות שטח, השתנו 

במהלך השנים )ראה הערת שוליים לתרשים זה(.   לעומת זאת, ניתן להניח 

כי מגמה הרשומה במונחי משקלו היחסי של מרחב המועצה האזורית חוף 

 ההטיה. , הינה חופשית, פחות או יותר, מן1.2.4השרון,כגון זו הרשומה בלוח 
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למ"ס, שימושי קרקע  א

 .2112בישראל, 
 

 

 
א

   : ר ן למ"ס, מקו שנתו
לישראל   2145סטטיסטי 

ל 46.1לוח  לוחות מקבי ם ו י
ם.  ם קודמי י נ בשנתו
ם  ן הממצאי בי ואה  ההשו

ים   עם 2115שלפי לשנ
ים  טעונה  אחריהלשהשנ

ן ו ו י כ רות,  ו  זהי ז שבשנה 
שיטת  הלמ"ס את הנתיש

 שטחיםהמדידה של 
  ים.מעובד

ם  בים בתרשי הערכים הנקו
י  ם שלפנ י הם  2115לשנ

ם המכפלה של  שטחי
כפי  ו  המעובדים  שנמדד

 כל אחתברמת  ,בשעתם
ע במקדם  צות,מארבע המו
ל וה  למי השו  מקדם. 1.8-גו

וה ב,זה שו רו ליחס  , בקי
ם  ן )סך השטחי שבי
ם ברמה הארצית  המעובדי

ן( 2112-ב )סך  לבי
השטחים המעובדים ברמה 

; 2115-הארצית ב )
ובמכנה לא  נה  כשבמו
כו  י נכללים שטחים שלא שו

. זה או אחר(  לענף חקלאי 
ג את  ם מצי גודל התרשי

ם ההפחתה  מסך השטחי
סך ב בשעתם מדדושנ כפי
עצותכל    .ארבע המו

 

 
 :1.2.2תרשים מס' 

שטחים פתוחים, באלפי דונם, מרחבי המועצות 
 א 2112האזוריות בשרון 

 
 

 :1.2.2תרשים מס' 
שטחים מעובדים, באלפי דונם, מרחבי 

 אהמועצות האזוריות בשרון 
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: 1.2.2לוח   
א השטחים המעובדים בישראלכול בסך  %-כמשקל שטחי העיבוד במרחב חוף השרון   

1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 
0.76% 0.80% 0.72% 0.64% 0.55% 0.37% 0.46% 

א
 בשנתונים קודמים.והלוחות המקבילים  46.1, לוח 2142למ"ס, שנתון סטטיסטי לישראל  מקור:  

 

ד  1.2.4לוח  מצביע על ירידה ולאחריה עלייה מחדש של משקל שטחי העיבו

 -ל 4686של הסך הכולל, בשנת  1.66% -בחוף השרון.  משקל זה ירד, מ

 -מ  2116-2141.  אולם, הוא הלך ועלה בין השנים 2116בשנת  1.56%

לייה זו מיוחסת, בארבע שנים.  ע 25% -. זוהי עלייה של כ1.16% -ל 1.56%

נויים בזמינות מי השקיה, ובנטיעות תוך  נוי בשי על ידי אנשי השטח,  לשי

נויים בהרכב גידולים.    שי

 

כללית,  – כלכליהבהיבט  במרחב המועצה חוף השרון השטחים הפתוחים)ג(   

נהוג להתייחס אל שטחים פתוחים בלב ריכוזי אוכלוסייה כ"ריאות ירוקות". 

תייחס למרחב המועצה האזורית חוף השרון, מדובר במרחב ובה ,ביתר פירוט

וניים במישורי הצריכה הפרטית והציבורית של ריכוזי  המשרת מספר יעדים חי

, המרחב משרת  ביקושים שונים האוכלוסייה הצפופים במטרופולין.  שכן

ומגוונים הנגזרים מתרבות הפנאי ההולכת ומסתעפת,  ומקבלת עדיפות 

לות רמת החיים.  יתר על כן המרחב הירוק הפתוח עושה הולכת ועולה עם ע

על רקע עליית רמת החיים, לבילוי  הזמן  ,כן בהקשר לביקוש ההולך וגואה

הפנוי, בסביבה ירוקה ופתוחה.  המרחב הירוק של המועצה האזורית חוף 

השרון, הממוקם בלב המטרופולין הצפופה, עשוי לתת מענה מיידי לביקושים 

 אלה.  

ת ראות כלכלית הרווחה הנגזרת מן הפונקציה של מילוי הצרכים מנקוד

י  לשירותי שטחים פתוחיםהגלומים בביקושים  איננה נופלת מזו הגלומה במילו

צרכים אלה ואחרים על ידי ענפי המשק או השירותים הציבוריים.  הקושי 

 בהתייחסות לפונקציה זו הוא במדידת הערך מצד הביקוש.

ון להציג ערך, גולמי ת העבודה המוגשת בזה במסגראף על פי כן,  ייערך ניסי

ככל שיהיה, של תרומת השטחים הירוקים הנגישים.  זאת, לאחר שימופו 

השטחים הנוגעים בדבר ויזוהו הדרכים המובילות אליהם; זאת, תוך אבחנה 

 בין:

 חורשות, לדוגמה, חורשות איקליפטוס.
 גדות נחלים ושטחי הצפה.

 אחו, "שטחי מרעה",
'      וכו
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זאת,  .על צד ההיצע  –כרשות שלטונית  – תרומת המועצה תימדד, במקביל

הכרוכות בטיפוח ושימור המרחב על יסוד ניתוח העלויות, ברמת המועצה, 

 הפתוח.

לאחר שנלקחו  – במרחבי המועצות האזוריות בשרון לבינוישטחים (  ד)

הם שטחים חים בחשבון השטחים הפתוחים, המעובדים והאחרים, יתרת השט

[ פעילות 2[ מגורים ושטחי ציבור ]4.  זאת, לשלושה יעדים עיקריים:  ]לבינוי

( ו '  [ פעילות עסקית, תעשייתית ומסחרית.5]-חקלאית )חממות, רפתות וכו

כפי שנרשמה בשנת  לבינוילהלן מציג את התפלגות השטחים  1.2.2 לוח

2112. 

 

 :  1.2.2לוח 
 א 2112קמ"ר, בי המועצות האזוריות בשרון, התפלגות השטחים לבינוי, מרח

 

 עמק חפר
 

דרום 
 השרון

ן  לב השרו
 

חוף 
 השרון

 3.26 5.1 7.3 11.15 מרחבי מגורים 
 2.34 7.96 3.55 11.86 שטח לבינוי בייעוד חקלאי

 0.52 0.45 0.94 4.49 שטח לבינוי עסקים, מסחר ותעשייה
א
ר:        .2112שימושי קרקע בישראל למ"ס, מקו
 

ינו ההמעורר, לעתים, תהייה וחילוקי דעות,  1.2.2לוח הנקוב בהנתון  נוי עני בי

 .  מובהקיםשאינם חקלאיים או כפריים  ייעודים  –עסקים, מסחר ותעשייה ל

דונם  511 -כ –בהתייחס למרחב המועצה האזורית חוף השרון הנתון הנקוב 

ון בפריסת ה – ן צנוע.  אולם, הדי עיסוקים ושימושי הקרקע הוא, כשלעצמו, נתו

נוי ובוודאי לא בנתונים המתייחסים לשנת  לא יתמצה בהצגת ממדי השטח לבי

ון . 2112 נתונים עדכניים בדבר מחייב התייחסות ל , בהיבט הכלכלי,הדי

 במונחי "מ"ר רצפה". הנמדדים  ,מבונים בפועלהשטחים ה

ון בתת הסעיף  : 1.2.2זהו נושא הדי  להלן

 

 במרחב המועצה האזורית חוף השרון: ניםשטחים מבו  2.2.2

ן והפרטני קובץ הארנונה העדכני  בזה משמש של המועצה האזורית חוף השרו

ובשלב , עיקרי לצורך ניתוח הפריסה של שימושי הקרקעהנתונים הכבסיס 

כבסיס לקירובים של ממדי התעסוקה  בהמשך, 1.5, בסעיף מתקדם יותר

נערך מלמטה קובץ הארנונה של  הנתוניםוהקבצה של ענוח פהנדונים. 

רה לאמוד את טממרמת היישוב לרמת מרחב המועצה.  זאת, ב למעלה,

הרזולוציה התפלגות שימושי הקרקע, ובהמשך את ממדי התעסוקה, ברמת 

 בכללותו.   מרחב המועצהשל 
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ההתפלגות ברמת היישוב  של לצורך ההמחשה – המחשה –רמת היישוב )א( 

 ותשל יחידות שטח מבונות החייב לדוגמה-התפלגות 1.2.5מציג תרשים מס' 

סדר מרווחי לפי ערוכות על הציר האופקי עבארנונה במושב רישפון.  היחידות 

 . על פי ייעודים  היחידות מתמיינות .מ"רהנמדדים בגודל 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ממד של שונות שאין לו ביטוי בערכים הנקובים בתרשים הוא הממ ד המוסדי

, מנקודת ראות זו לפנינו מבנים ומתקנים מורשים ומוסדרים,  מחד גיסא,  שכן

פחות;  וזאת, מנקודת הראות של -ומאידך גיסא מבנים ומתקנים מוסדרים

/או מינהל התיכנון .   ,המועצה האזורית גופא, ו  ו/או רשות המקרקעין

 

מתייחס  1.2.1ס' תרשים מ – גזרת המושבים –ברמת היישובים  הקבצה)ב(  

לגזרת המושבים וממחיש את ההקבצה ברמת היישובים.  למשל, העמודה 

השנייה בתרשים מייצגת את המקבצים במושב רישפון, כאשר כל אחד 

 :..1.2תרשים מס' 
 במושב רישפון,  התפלגות יחידות שטח מבונות

 א 2122-2122למעט מגורים,  לפי ייעוד וסדר גודל, 

 א 
בי המקור:  ו י של חי וח הקובץ העדכנ נהפענ ו  של המועצה האזורית חוף השרון.   ארנ

 
בות  י ליחידות שטח המחו יחסת  יה משמאל, המתי י להמחשה של הנקרא, ראה העמודה השנ

הגודל של  וח סדר  במרו נה,  ו כל אחת: 411 – 54בארנ  מ"ר, 

  צג י ב( מי ן )הצהו ) 46הקטע התחתו ת  דו 54יחי ם; 411- ושירותי כ"א( של מסחר   מ"ר 
 )ם י מלמטה )האדו צג  הקטע השנ י ) 56מי דות  54יחי כ"א( של מלאכה; 411-  מ"ר 
  צג י ר( מי )השחו ) 1הקטע השלישי מלמטה  דות  54יחי רוח; 411- כ"א( של אי  מ"ר 
  צג י רוק( מי )הי עי מלמטה  ) 28הקטע הרבי דות  54יחי ים  411- כ"א( של מבנ מ"ר 

ים.  חקלאי
 
 

 

ח סדר  ו ו מר
של  דל  ו הג

ר במ" דה  חי  הי

דות חי  מספר הי
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 1.2.5מארבעת המקבצים מייצג את קשת התצפיות הרלוונטית בתרשים 

 לעייל.

 

 

 

 

 

 

 להלן מציג  1.2.5ח לו – הקבצה ברמת הגזרות וברמת המועצה בכללותה)ג(  

ן ברמת הגזרות וברמת המועצה כאת ההקבצה של נתוני קובץ הארנונה המעוד

האזורית בכללותה.  ברמת המועצה עורך הלוח השוואה בין האומדן שהתקבל 

בזה, על יסוד קובץ נתוני הארנונה העדכני, עם הממצאים שמעלה הלשכה 

 . 2141שנת בהתייחס להמרכזית לסטטיסטיקה 

 :  ..1.2לוח 
 א2121 -ו 2122/22באלפי מ"ר אזורית חוף השרון, המועצה מרחב המחויבים בארנונה, השטחים מבונים 

 
I. 2144/42 

II. 
2141 

 

מתחמי 
 תעסוקה

 מושבים
 

 קיבוצים
 

 אחרים
 סה"כ סה"כ 

 452 471 47 100 319 5 מגורים
 211 236 13 81 32 110 מסחר ושירותים
 236 248 0 104 82 62 מלאכה ותעשייה

 12ב  14.5 0 12.25 2.25 0.0 אירוח
 148 142.5 0 54 1.5 87 חניונים

א  
נה I מקורות:  שטח מבונה = "שטח רצפה". ו בי הארנ ו י של חי ח הקובץ העדכנ ו  IIשל המועצה האזורית חוף השרון.   פענ

ות בישראל, ות המקומי י הלוח איננו כולל   ת שטחי המגורים.לצורכי השוואה בין המקורות כולל הלוח א  .2144למ"ס, הרשו
 .להשמטה זו אין השלכה של ממש על אומדני התעסוקה . חיובי ארנונה על מבנים חקלאיים

ב
 בתי מלון בלבד. 

 

 

 
 :1.2.1תרשים מס' 

מרחב המועצה ב התפלגות שטחים מבונים, למעט מגורים,
 א 2122-2122מ"ר מבונים , גזרת המושביםהאזורית חוף השרון 

 א 
 שטח מבונה = "שטח רצפה".

נהמקור:  ו בי הארנ ו י של חי וח הקובץ העדכנ  של המועצה האזורית חוף השרון.   פענ

108



 
 

 
 

ן –תוכנית אב אסטרטגית   מועצה אזורית חוף השרו

 תעסוקה במרחב המועצה האזורית חוף השרון:   ..1

 התעסוקה המקומית והתעסוקה של תושבי המקום:  2...1

ון בתעסוקה מבחין בין תעסוקה,  תושבים, במרחב -של תושבים ושאינםהדי

המועצה האזורית חוף השרון לבין התעסוקה של תושבי המרחב, במרחב גופו 

או מחוצה לו.  על מנת להמחיש את האבחנה נעשה שימוש בדוגמה בה 

ון בתופעה של גלישת אוכלוסייה למרחבים ההיקפיים של  השתמשנו בדי

 ב' לעייל. 1.4המטרופולין בס' 

וי ין )ה-נו את עיר הליבה, תל אביבבדוגמה השו י ו -bedroom -יפו עם עיר הלו

town  .כביכול( ראשל"צ 

יפו, ומהם שאינם -במישור התעסוקה מספר המועסקים, מהם תושבי ת"א

אלף.  מספר  562.2:  2144 -תושבי העיר, שמקום עבודתם עיר הליבה היה ב

פא ומהם יפו, מהם שהועסקו בעיר גו-המועסקים מקרב תושבי תל אביב

 אלף. 216.6  2144-שהועסקו מחוצה לה, היה ב

נותן ביטוי לתופעה של יוממות   562.2 – 216.6אלף =  482.5ההפרש:  

 , )חיובית( נטו של תושבי ערים ויישובים בהיקף למקומות העבודה בליבה, קרי

 יפו. -בעיר ת"א

 לעומת זאת, מספר המועסקים, מהם תושבי ראשל"צ, ומהם שאינם תושבי

אלף.  מספר  85.4:  2144 -העיר, שמקום עבודתם בראשל"צ היה ב

המועסקים מקרב תושבי ראשל"צ, מהם שהועסקו בעיר גופא ומהם שהועסקו 

 אלף. 445.5  2144-מחוצה לה, היה ב

נותן ביטוי לתופעה של יוממות   85.4 – 445.5אלף =  -52.1ההפרש:  

דה בליבה ובערים ויישובים )שלילית( נטו של תושבי ראשל"צ למקומות עבו

אחרים במטרופולין.  תכונה זו של יוממות נטו שלילית היא חריפה במיוחד 

ין, בסדר גודל  י ו בראשל"צ אך, בסך הכול, היא תופעה המאפיינת את ערי הלו

 .1אלף תושבים, כמכלול 21-51של 

ון בין  נו כי בתחום זה קיים דמי בדיון שהתמקד בפריסת האוכלוסייה ציי

ין.  אולם, בהתייחס לנושא התעסוקה המרח י ו ב הכפרי הנדון בזה לבין ערי הלו

ן בינו לבין  ו במרחב הכפרי של המועצה האזורית חוף השרון, אין כל דמי

                                                 
יןמקרב עיר הממוצעת בלמשל,  1 י ו הן  ערי הלו 21שמספר תושבי מספר היה  אלף, 51-

ם 41.4 -כ  ,2144 שנתב ,המועסקים במקומות עבודה בעיר ם   .אלפי מספר המועסקי
או מחוצה לה, היה ב , שמקום עבודתם בעיר  זו   – 2144-מקרב תושבי העיר, בעיר ממוצעת 

ן שני הערכים: .אלף 45.1 בי – 10.1 ההפרש  יוממות מ 2.9- = 13.0  נה של  ע על התכו צבי
לית,   כמו בראשל"צ.  נטו שלי

צגים בגוף הטקסט  סוד  וחושבערכים אלה והערכים המו ן סטטיסטי על י למ"ס, שנתו
 .42.45 -ו 42.42, לוחות 2142לישראל 
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ן  י ין.  שכן מרחב המועצה האזורית חוף השרון מצטי י ו הקטגוריה של ערי לו

 יפו. -תל אביב –ביוממות נטו חיובית, ממש כמו עיר הליבה 

 

 התעסוקה במרחב המועצה האזורית חוף השרון:  2...2

בהיעדר מידע ישיר נאמדים סדרי הגודל של התעסוקה במרחב המועצה 

   : ותעקיפ םהאזורית חוף השרון בשלוש דרכי

ן )אך מחוץ ניתן להראות כי  – ענפי המשקתעסוקה ב  )א( במסגרת המטרופולי

)למעט  ם בארנונההמ"ר של שטחים מבונים החייבימספר היחס בין לליבה( 

, המשויכים למגזר העסקי, לבין מספר המועסקים שטחי חנייה וחקלאות(

בהתייחס למרחב המועצה   מ"ר למועסק. 55 -קרוב ל בענפי משק אלה הוא

,  –האזורית חוף השרון נמצא כי השכיחות של תעסוקות עתירות שטח  כגון

נוקבים ביחס אנו  בהתייחס למושביםלפיכך אנו  ,היא גבוהה יחסית –איחסון 

 מ"ר למועסק.   11קרי,  –שטח/מועסק גבוה יותר 

מסחר ושירותים, הכולל השטח התפוס על ידי המגזר העסקי  ,1.2.5לוח  על פי

 .אלף מ"ר 161 -הוא כ ,ללא חניונים וחקלאותמלאכה ותעשייה ואירוח, אך 

גזר במסדר הגודל של מספר המועסקים  מ"ר מייצגים מועסק/ת 11 -בהנחה ש

 אלף.   42 -האמור הוא כ העסקי במרחב )למעט חקלאות(

 

משקל החקלאות של לפי ממצאי הלמ"ס  – אומדן המועסקים בחקלאות)ב(  

מרחב המועצה האזורית חוף השרון בכלל הענפים הצמחיים )בשטח פתוח( 

במקביל ניתן להראות כי משקל מרחב   ;1.5% -בחקלאות ישראל הוא כ

 . 1.5%2 -השרון בכלל ענפי החי אף הוא מתקרב ל המועצה האזורית חוף

 12.5 -היה כ 2144בחקלאות בכל הארץ בשנת הישראלים מספר המועסקים 

 52.5-כובהם אלף  65 של המועסקים בחקלאות היה כוללהמספר ה) .אלף

אלף   0.375 , כלומראלף עובדים זרים(.  כמחצית האחוז מן הסך הכול הארצי

 מועסקים.

מספר  – סדר הגודל של המועסקים בשירותים הציבורייםאומדן )ג(  

. 61 -המועסקים בשירותים  הציבוריים )ללא מינהל ציבורי( לאלף נפש הוא כ

אלף.   45.6 -אוכלוסיית המרחב של המועצה האזורית חוף השרון היא כ

נו, מספר המועסקים בשירות אוכלוסייה זו הוא כ  אלף מועסקים. 4.25 -היי

                                                 
2
ם  חות על  מחושבים הממצאי ן שב 46.6-ו 46.1יסוד לו  2142סטטיסטי לישראל הנתו

והכפר בישראל ובהתאם ל משרד  " אשר הופק ע"י2144"דו"ח כלכלי על החקלאות 
 . 2142החקלאות בסוף 
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הגודל  יבסך הכול, מדובר, איפוא, בסדר  - המועסקים במרחב אומדן סך)ד( 

 אלף. 45.6: של  מועסקים במרחבהבאים 

 

 ורמת חיים: וממותהי  ,מרחבהתעסוקה של תושבי   ....2

הלשכה המרכזית על פי ממצאי  – תעסוקה של תושבי המרחב)א(  

ועצה לסטטיסטיקה, המבוססים על נתונים של הביטוח הלאומי היו במרחב המ

, בשנת  אלפים שכירים ועצמאיים.  לצורך  5-כ, 2144האזורית חוף השרון

ון נקבל מספר זה כקירוב מספר המועסקים תושבי המרחב המועסקים  הדי

 במרחב גופו ומחוצה לו.

ניתן לאמוד את מספר היוממים נטו כהפרש )החיובי(  – היוממות למרחב)ב(  

ו דומה מרחב המועצה האזורית בנקודה ז.  45.6 – 5אלף =  8.6  דלהלן:

ין טיפוסיים. לליבת המטרופולין י ו ין או למרחב לו י ו  ולא, לעיר לו

חוף השרון כמרחב דמוי להתפתחות מרחב  םתנאיה  אחד – רמת חיים )ג( 

ת מרחב המועצה אוכלוסיי . יזמיחזקה וגרעין אוכלוסייה  הוא צירוף של ליבה

הנהנית משכר יחסי גבוה, מרמת  האזורית חוף השרון היא, אוכלוסייה חזקה

חברתי גבוה, יחסית לסביבתה העירונית -מינוע גבוהה ומדורגת בדירוג כלכלי

  (:1.5.4לוח והכפרית כאחת )

 

חברתי ורמת מינוע, מרחבי המועצות האזוריות בשרון, -: שכר יחסי, דירוג כלכלי2...1לוח 
 א 2122הרצלייה, נתניה ורעננה, 

 

 שכר יחסי
 לממוצע

 טרופוליןבמ
 

 

 כלכלי חברתי דירוג
 
 
 

 

  ,מינוערמת 
-מכוניות פרטיות ל

  נפש 4111
 
 
 

 249.4 6 82.6% נתניה
 388.2 8 122.8% היהרצלי
 372.2 8 135.5% רעננה

  
 

 310.6 7 123.9% עמק חפר 
 314.8 7 129.1% לב השרון

 337.0 8 158.1% דרום השרון
 365.7 8 134.0% חוף השרון

א
 .2144:  למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל, מקור 
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 :הערה לסיכום   2.1

בהצלחה ממלא תכליתי' ה-הוא מרחב 'דומרחב המועצה האזורית חוף השרון 

 שתי פונקציות, בעת ובעונה אחת:

[  מרחב המועצה האזורית חוף השרון מקיים את הפונקציה של ריאה ירוקה 4]

 ה.בשירות אוכלוסיית המטרופולין כול

 שכול מובנה של בתי עסק הפועל, בין השאר, א ם[   במרחב המועצה מתקיי2]

אלף מועסקים בענפי המשק השונים  45-41מתוך  ביקוש לכוח אדם. כמוקד 

הם יוממים, המתגוררים מחוץ למרחב  65% -ובשירותים במרחב המועצה כ

 המועצה אך מועסקים במסגרתו.

רי, בשולי המטרופולין הוא תופעה מיקום של אשכול בתי עסק במרחב הכפה

וי מקומות שגרתית-בלתי ו , ובמידה רבה, פרי יזמות נקודתית.  יזמות זו והי

 חברתית מבורכת.-תעסוקה בענפי המשק היא, כמובן, תכונה משקית

 

ין כי המיקום הכפרי של אשכול  בתי עסק הוא נושא מצליח של ראוי לצי

   כאורה., לחלוקתי"-של ל"צדק בטיעוניםלמחלוקת, 

במגמה  מרחבית-את הפרוגרמה המשקית נקדם בהמשך העבודה על רקע זה

כ   ;של המרחב'דו תכליתי' לחזק את האופי ה  פתרון היעיל ביותרבין השאר, 

 במרכז האוכלוסייה של מישור החוף. הריאות הירוקות לקידוםלשימור ו
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 : תיירות   .3

 

תיירות במרחב הכפרי מהווה ענף כלכלי המאפשר פיתוח כלכלי, גיוון תעסוקות, שמירה על 

אופי הכפר, פיתוח תשתיות לרווחת המבקרים והתושבים ואף שימור החקלאות על ידי פיתוח 

 אתרי תיירות חקלאית.

קיים והן לפיכך במסגרת תכנית האב מתקיימת בחינה מעמיקה של ענף התיירות במצב ה

 כפוטנציאל לפיתוח עתידי.

להלן סקירה תמציתית של המצב הקיים של תיירות ואתרי ביקור ברחבי המועצה האזורית 

 חוף השרון.

 

 מבוא 1.3

 המועצה האזורית חוף השרון נמצאת במרכז השרון, במישור החוף. 

, אבן 4גבולות המועצה: נתניה מצפון, כפר שמריהו, הרצליה ורעננה מדרום, כביש מספר 

 יהודה והמועצות האזוריות )דרום השרון ולב השרון( במזרח, והים התיכון במערב. 
 

 מיקום המועצה: 1איור מספר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 המועצה במרחב הארצי

 ניתוח גיאו מרחבי של מיקומה של המועצה במרחב הארצי מעלה כמה נקודות התייחסות

 :(2מבחינה תיירותית )איור מס' 

ם משאב תיירות ונופש מרכזיים, למועצה האזורית קו חוף חופי ים מהווי -חוף הים •

 משמעותי

קרבה לשווקי המקור של מבקרים ונופשים.  –מיקום במחוז מרכז וקרבה למחוז ת"א  •

עולה השאלה האם הקרבה הינה יתרון או חסרון? היתרונות יכולים לנבוע מעצם 

, יחד עם זאת, אכסון הקרבה לפלחי שוק רחבים היכולים להוות פוטנציאל לביקורי יום

 תיירותי הוא המנוף הכלכלי המרכזי בתיירות, וכאן הקרבה לשווקי המקור הינה חסרון.

מרחב המועצה מהווה חיץ, הפוגה ושבירת הרצף במרחב המגובש  –"הפוגה ירוקה"  •

 בין חדרה לגדרה

נה נגישות הי -(2,4,2חוצים את המועצה צירי נגישות ודרכים ארציות ) –צירי נגישות  •

יתרון למרחבי תיירות מחד, אך צירים אלו יכולים להוות גם את "לחלוף" על פני 

 המועצה בלי לעצור בה.

 

 ארציה: המועצה במרחב 2איור מספר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 המועצה במרחב האזורי

הכוללת עושר ומגוון של בראייה אזורית חשיבות שטחי המועצה כ"הפוגה ירוקה" 

צירי נחלים, יישובים כפריים ושטחי חקלאות, שמורות טבע, גנים לאומיים, שבילים, 

 .(1)איור  מקבלת משנה תוקף בהתבוננות על פריסת המרחבים העירוניים שסביבה

 

 האזורי: המועצה במרחב 3איור מספר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 והשפעתן על פיתוח התיירות תכניות 1.2

ר פיתוח התיירות במועצה האזורית חוף השרון מושפע כיום, ויושפע בעתיד מתכניות המתא

 המאושרות ברמה הארצית, המחוזית והמקומית.

 להלן סקירה קצרה של התכניות והשפעתן בהקשר התיירותי.

 

 ניתוח סטטוטורי ברמה הארצית 1.2.3

 משולבת לבנייה, לפיתוח ולשימור -53תוכנית מתאר ארצית 

 

 התוכנית בגבולות המועצה: רתיאו

 מרקם עירוני 

שתי מובלעות הקטנות יחסית בשטחן שטח המרקם העירוני בתחומי המועצה מחולק ל

 ומיקומן הוא:

 המובלעת הדרומית גובלת בכפר שמריהו מצפון לשדה התעופה של הרצליה.

באזור כפר נטר החוצץ בין שטח שיפוט העיר נתניה במערבו לבין  -המובלעת הצפונית

 המועצה המקומית אבן יהודה.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מרקם חופי 

ונכללים בו היישובים: שפיים, ארסוף, המרקם החופי תופס חלק נכבד משטחי המועצה 

געש, יקום, אודים ורשפון. שטח המרקם מתפרש ברצועה רחבה מגבולה הדרומי של 

 המועצה מדרום לרשפון ועד לגבולה הצפוני מצפון לאודים. 

בגבולו המערבי של המרקם החופי, ניתן לראות רצועה דקה של אזור המוגדר כשמורות 

צעים )גן לאומי חוף השרון וגן לאומי אפולוניה(. מצידו המזרחי, וגנים לאומיים קיימים ומו

 תל אביב(. –מגיע המרקם החופי לקו המצוי מעט מזרחה ממסילת הרכבת )קו חיפה 

 מרקם שמור משולב 

מרקם זה משתרע בחלק המזרחי של גבולות המועצה והוא מהווה כמחצית משטחה. 

בחלקן פרושות לאורך אזור נחל פולג  אזור זה כולל מספר שמורות זעירות בשטחן אשר

וחלקן מערבית לבני ציון וחרוצים. במרקם זה נמצאים היישובים: בצרה, בני ציון, חרוצים, 

 תל יצחק ובית יהושע.

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

 מרקם העירוני יכול לאפשר פיתוח תיירותי מרוכז )למשל, כפר נטר( ה 

  

 חוף הים. יחד עם זאת  –ן היחסי המרכזי של המועצה המרקם החופי מעיד על היתרו

 הפיתוח האפשרי מוגבל ורגיש לתנאים החופיים הסביבתיים

  המרקם השמור המשולב במרבית שטחי המועצה מכוון לשמירת השטחים הפתוחים

 ולתיירות זהירה וזעירה המושתתת על משאבי המרחב הפתוח )תיירות אקולוגית(
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 שמורות טבע ושמורות נוף גנים לאומיים, -8תמ"א 

 

 

 

 התוכנית בגבולות המועצה: רתיאו

גן לאומי חוף   -לאורך מישור החוף, ניתן לראות רצועה המוגדרת כאזור גן לאומי מוכרז

השרון. גן לאומי אפולוניה )תל ארשף(, מעבר לגבולות המועצה מדרום, אך בעל השפעה 

 בשל קרבתו.

 יים מוצעים ומוכרזים. בשטח המועצה שמורות טבע וגנים לאומ
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 העיקריים: םומאפייניהלהלן רשימת האתרים 

 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

שמורת טבע 

 101 21.3.68 מוכרזת בני ציון 

רה השמורה משתרעת בשטחו המחורץ של רכס הכורכר השני. גדלה בה צמחייה נמוכה )בתה וגריגה( על אדמות חמ

מיני צמחים, חלקם נדירים. בין הפרחים הבולטים בשמורה: כלנית מצויה, סביון  133-וחוסמס. מעריכים שבשמורה גדלים כ

פרחים, סתוונית היורה, צבעוני -אפעה קטנה, רומוליאה סגלולית, חיננית הבתה, חבצלת קטנת-אביבי, נעצוצית סבוכה, לשון

 ההרים, חצב מצוי, צנון מצוי ועוד.

רת טבע שמו

   28.10.65 מוכרזת הדסים

, עם הקמת המוסד החינוכי, 3441 -שמורה זו הוקמה ביוזמתו של אבינועם קפלן, מורה בכפר הנוער "הדסים", שדאג עוד ב

לשמור על חלקה בפאתי אדמות הכפר המייצגת את צמחיית האזור. לאחר חקיקת חוק שמורות הטבע והגנים הלאומיים, 

מערב השמורה נמצא מחשוף -ראשונות שהוכרזו בישראל. בשמורה נמצאות שתי חברות צומח. בדרוםהיתה שמורה זו בין ה

קרקע חוסמס, בו גדלה בתה של קורנית מקורקפת והמין הנדיר גולנית ערבית )האוכלוסייה הטבעית האחרונה שנותרה 

רווני. מהגיאופיטים גדלים בשמורה במישור החוף(, ואילו בצפון ובמזרח השמורה גדלה גריגה של קידה שעירה ולוטם מ

 חצב יקינטוני, שפתן מצוי, רקפת מצויה ואחרים. -סייפן התבואה, אירוס א"י, בן

תצורה ייחודית.  -כמו כן, ראוי לציין את קרקע החוסמס בשמורה. קרקע זו היא חמרה מלווה בגיר, ועליה יש כדורי כורכר 

 בעיקר בשמורת רכס חרוצים ובשמורה זו.  -חוסמס מעטים  כתוצאה מעיבוד חקלאי ובנייה, שרדו רק מחשופי

שמורת טבע  

 7.8 21.3.68 מוכרזת תל יצחק

בשמורה נמצאות שתי חברות צומח. במערב השמורה נמצאת חברת חרוב מצוי וזקנן שעיר, ואילו במזרח השמורה נמצאת 

 גריגה סבוכה של קידה שעירה. 

 פרסיון גדול, צחנן מבאיש והשיח הנדיר אזוביון דגול.  פרט לקידה השעירה, נמצא גם מתנן שעיר,

חצב יקינטוני, -מהגיאופיטים יצויינו אירוס הארגמן )שהועתק לשמורה משטחי בנייה ברמת פולג(, חצב מצוי, כלנית מצויה, בן

 צבעוני ההרים והסחלב שפתן מצוי. 

 ישראלי. -שעיר ותורמוס ארץ כמו כן גדלים בשמורה שלושה מיני תורמוסים: תורמוס צהוב, תורמוס
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

שמורת טבע 

 נחל פולג 

מוכרזת קיימת הרחבה 

מוצעת. השמורה הוכרזה 

 דונם.  033במקור בשטח 

 

מוצעת הרחבה לשמורה, 

דונם בין  20 -בשטח של כ

אפיק נחל פולג לשכונת רמת 

פולג, כחלק מתוכנית 

. התוכנית 33/א/23/433נת/

מצמצמת זכויות בנייה 

ות בנייה מאושרות המאפשר

מטרים מאפיק  31במרחק 

חיקה אותן הנחל, ומר

 מ' מהאפיק.  330למרחק 

 142/2כמו כן, תוכנית נת/

למכון וינגייט גורעת 

דונם  1.214מהשמורה 

)גריעה זו פורסמה ברשומות 

ביוני  30-32פעמיים בימים 

(, ומוסיפה תחתיהם 2333

 504.4 24.9.71 דונם.  33שטח חלופי בן 

בין שכונת רמת פולג ומכון וינגייט בנתניה, בין כביש החוף במזרח לים במערב. מספר שבילי הליכה השמורה נמצאת 

חוליים, טבעתיים מקיפים את השמורה, ויוצאים ממגרש החנייה בכניסה למכון וינגייט. להרחבת השמורה ניתן לגשת 

 פולג.  או מחוף Qמשכונת רמת פולג בנתניה, בדרך סלולה המובילה בתחילתה למלון 

של גשר כביש החוף מעל נחל פולג, הוסדר מעבר מתחת לכביש החוף, אולם עדיין לא הוסדר  2334עם השלמתו בשנת 

שביל הליכה המחבר מעבר זה לתחום שמורת נחל פולג. עם הסדרת שביל כזה, תתאפשר הליכה רצופה בין שמורת שער 

עובר לאורך רצועת החוף של השמורה. בשמורה נכללים מספר  פולג לשמורה נחל פולג, בלא לחצות כבישים. שביל ישראל

בתי גידול: חוף הים, רכס הכורכר הראשון, חולות מיוצבים ובית גידול לח לאורך נחל פולג, המנקז את גבעות החמרה בשרון 

 הדרומי אל הים. 

 בו מים כל השנה. באפיק נחל פולג זורמים כיום מי שפכים מטוהרים, ורק באזור שבין כביש החוף לים יש 

צומח השמורה כולל שטחי גריגה וסבכי קנים ופטל בקרבת אפיק הנחל. באזור גדלים מספר מינים הייחודיים למישור החוף 

'(, 43 -הישראלי, בפרט חומעת האווירון )בלעדית לאזור חוף השרון, והושבה לאזור בידי רשות הטבע והגנים בסוף שנות ה

ישראלי וסביון יפו. באפיק נחל פולג מתקיימים -ים כמו שום תל אביב, צבעוני השרון, תורמוס ארץאירוס הארגמן, ומינים נוספ

 צבי ביצה ובשטח השמורה קיימת אוכלוסיית צבי יבשה. 

בפסגה המערבית שבשמורה נמצא אתר העתיקות תל אל עשיר, ממנו יש תצפית נוף לאזור, ואילו בין תל אל עשיר לשפך 

 ר הפרהיסטורי חורבת פלגית. נחל פולג נמצא האת

השטח מצפון לנחל, עד שכונת רמת פולג, מוצע כיום כהרחבה לשמורה. בקטע זה, יש גבעת כורכר מכוסה בחלקה בחול, 

 ובה בולטים שיחי אלת המסטיק. כמו כן בולט כאן ריכוז יפה של חצבים.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

גן לאומי חוף 

 השרון 

גן לאומי מוכרז.נמצאת 

בתכנון הרחבה של הגן 

רומה, בין היישוב ארסוף ד

בצפון והגן הלאומי אפולוניה 

בדרום. הרחבה זו דומה 

במאפייניה לשטח הגן 

הלאומי המוכרז, אך ללא 

נטיעות מינים זרים לנופי 

הארץ. שטח ההרחבה 

דונם,  433 -המוצעת כ

והכרזתה מתעכבת בשל 

 1250 31.5.73 בעלויות פרטיות בשטח

 היישוב ארסוף בדרום למכון וינגייט בצפון. הגן משתרע לאורך מצוק החוף, בין 

 שתי דרכי הגישה העיקריות לשטח הגן הן מכביש השירות הצמוד לכביש החוף באזור שפיים וגעש. 

ק"מ(, מהיישוב  4 -מ'(, וארוכה )כ 133 -שביל ישראל עובר לאורך הגן הלאומי. הגן הלאומי משתרע ברצועה צרה )רוחבה כ

מ'  43 -נגייט בצפון. רצועה זו משתרעת לאורך מצוק הכורכר החופי, שגובהו מגיע בתחומי הגן לארסוף בדרום עד מכון וי

מעל פני הים, דבר המבטיח למטיילים תצפיות נוף מרשימות מראש המצוק. המצוק בנוי שכבות של חמרה וכורכר, ונקיקים 

 ועדעד כחול. רבים חתורים בו. במצוק גדלים צמחי חוף כמו חבצלת החוף, קריתמון ימי 

 בעורפו של המצוק, נמצא אזור חולי המהווה את עיקר הגן. בחולות אלו, בוצעו בעבר נטיעות 

חומעת האווירון, שאינה גדלה בשום אזור אחר בעולם. במפנה  -הצומח הטבעי באזור מגוון וכולל מין בלעדי לחוף השרון 

ולשטח הגן הועתקו צמחים נוספים כמו אירוס הארגמן וכלנית  התלול של גיא געש, צומחות רקפות וטבורית נטוייה בחולות,

מצויה, כדי לשמור עליהם. באביב, יש באזור מרבדי פריחה של חרציות )הן חרצית עטורה, הנפוצה בארץ, והן חרצית דביקה 

 מהנדירים בצמחי הבר בישראל(.  -

, הושבו לטבע כאן 2333מקננים שרקרקים. בשנת מהחי באזור, נמצאים כאן שועלים ונמיות ,ומיני מכרסמים, ובמצוקים 

 צבאים, ועל כן הכנסת כלבים לגן אסורה. 

עקב נזקים קשים שנגרמו לאזור כתוצאה מתנועה לא מבוקרת של רכבי שטח, גודר כל שטח הגן המוכרז, )אזור שפיים 

 עה בו היא רגלית בלבד. לאחר פינוי שטח אש באזור(, והתנו - 2333וינגייט בשנת -', ואזור געש43 -בשנות ה
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

שמורת טבע 

 35.38 18.9.80 מוכרזת ברכת געש 

השמורה נמצאת בצמוד ומצפון לקיבוץ געש, בקרבת אתר "חמי געש". ניתן לגשת לשמורה מאזור חמי געש, אולם הדרך 

 עוברת בתחום מגרש הגולף של קיבוץ געש ומחייבת אישור מהקיבוץ למעבר בשטח. 

בריכת געש )שנמצאת מאחורי חמי געש( לבין שמורת געש שהיא אתר נפרד )ידועה גם בשם  יש להבדיל בין שמורת

 13"שלולית געש" ושנמצאת ממערב לכביש החוף(. בריכת געש היא מהמערביות ביותר במישור החוף, שטחה המקורי היה 

ושיקום. בבריכה גדלים צמחים דונם. הבריכה, שהייתה מזוהמת בזיהום רפתות עברה הסדרה  2123דונם ואגן ניקוז של 

דגן בלעדי לישראל, הנמצא בסכנת  -הצפרדע האזמלנית, בוציץ סוככני, שוש קוצני ועטיינית מגובבת -נדירים כמו כף

 הכחדה. 

שנה בהם לא הייתה ידועה החפרית  20 -החתול, אחרי כ-חי הנדיר חפרית עין-התגלה בבריכה מחדש הדו 2331בחורף 

 במקום. 

 שמורת טבע

שער פולג 

 הרחבה 

שטח השמורה המקורי היה 

דונם, "שמורת טבע  13.0

 02אודים, על פי תוכנית חש/

, ואילו 1.33.3422שאושרה 

נוספו  24.0.3441 -ב

דונם,  330לשמורה עוד 

הכוללים את המחצבה 

הנטושה ואזור אודים 

 136.5 29.5.97 הישנה. 

יחת חורף ואביב מרשימה של גאופיטים אירוס הארגמן, בן חצב "שער פולג" פירצת הניקוז הקדומה ברכס הכורכר, פר

 יקנטוני ועוד. השמורה כוללת מסלולי טיול רגליים ומושכת מבקרים רבים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

שמורת טבע 

געש בריכת 

 6 23.3.1967 מוכרזת חורף(

 השמורה נמצאת בצמוד וממערב לכביש החוף, צפונית למסעף געש. 

לא רק מכביש השירות היוצא ממחלפון געש לכיוון מחלפון שפיים, מערבית לכביש לא ניתן לגשת לשמורה מכביש החוף, א

 הצפרדע האזמלנית. -החוף. שלולית געש מוצפת בחורף, וגדלה בה צמחיית שלוליות וביצות, כגון כף

' הובא 13 -המקום משמש גם בית גידול ייחודי לחסרי חוליות המאפיינים בריכות חורף המתייבשות כליל בקיץ. בשנות ה 

 אברהם. -לשמורה אירוס הביצות, וכן גדל כאן פרט בודד של שיח

החתול, שכנראה נכחדו מהאתר עקב -טריטון הפסים וחפרית עין -חיים נדירים -בעבר שימשה הבריכה מקום רבייה לדו

 . זיהום מהכביש הסמוך )השמורה כלואה כיום בין כביש החוף ובין כביש השירות ליישובים געש ושפיים(

שמורת טבע 

 206   מוצעת חרוצים צפון

בשדות ממערב למושב חרוצים, בקרקעות חמרה וחוסמס. שטח זה נחשב לשמורת קרקעות החמרה הגדולה ביותר 

 ' אך טרם הוכרז רשמית בשל קרקעות פרטיות. 13 -בישראל, והוצע כשמורה באמצע שנות ה

 מיני צומח.  303-ורקפת וסירה קוצנית, בה אותרו כנוף השטח הוא בתה וגריגה של קידה שעירה, קורנית מק

 בשטח אותרו מינים נדירים רבים, ובכללם געדה קיפחת, בוצין ביירותי, אזוביון דגול, שמשונית הטיפין ותורמוס שעיר. 

כלנית  כמו כן יש בשטח מגוון גיאופיטים, וביניהם עירית גדולה, צבעוני ההרים, סחלב קדוש, סחלב פרפרני, שפתן מצוי,

 מצויה, נורית אסיה, חצב מצוי, סתוונית היורה, אירוס א"י ורומוליאה סגלולית. 

 בשמורה בולטים שיחים רבים של המטפס שרביטן, וכמו כן פזורה בשמורה פסולת ישנה, הפזורה באזור שנים רבות. 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מצב סטטוטורי שם

תאריך 

 הכרזה

שטח 

 מאפיינים עיקריים דונם

שמורת טבע 

 531   מוצעת ביצת פולג 

חיפה. באזור זה נמצאת ביצה  -ג וממזרח למסילת הרכבת תל אביב כק"מ דרומית לתל יצחק, מדרום לאפיק נחל פול

בשם "בירכת רמדאן". ביצה זו נוקזה, תחילה בתקופת  3403 -עונתית, שריד לביצה רחבת ידיים שהתקיימה עד לשנות ה

ה סבוך, , אולם שבה והתחדשה בחלקים מהשטח, לאור קשיי ניקוז. שטח הביצ3403 -המנדט הבריטי, ולאחר מכן בשנות ה

 עלים וגומא הפפירוס. -ונשלט בעיקר ע"י קנה מצוי. באזור גדלים גם מיני צומח נדירים ובהם סוף רחב

 באזור חורפים עופות מים רבים, וכן נצפו בשטח חתול ביצות ושועל מצוי. 

סומן כיום עין )בפרט ממערב למסילת הרכבת, שטח שאינו מ-חלק מהשטח פתוח, ובחורפים גשומים יש בו אגם מרהיב

 במפות כחלק מהשמורה אך צפוי להיכלל בה בעתיד(. 

 

שמורת ביצת 

אודים 

 100   מוצעת )מחצבה(

הוא "האי", ואכן  -ג'זירה  -במחצבת כורכר נטושה, הנמצאת באתר הארכיאולוגי חורבת גיזרה. משמעות השם הערבי 

 החורבה היתה על גבעה מבודדת באזור ביצות פולג. 

', התמלאה המחצבה במי תהום והתבססה בה צמחיית מים מגוונת. צמחייה זו 13-כר נרחבת בשנות הלאחר כריית כור

 עלים, שוש קוצני ועוד. -כוללת עצי ערבה מחודדת ואשל, שיחי פטל קדוש, קנה מצוי, סוף מצוי, סוףרחב

 נן באתר. מהחי נמצאים במקום צב ביצה ונוטריה, ועופות מים רבים שוהים באתר בחורף. תמירון מק

 נחל פולג עובר בסמוך ומדרום למחצבה.

 http://www.inature.infoמקור המידע בטבלה: אתר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

  היקף רחב מאוד של אזורים שמורים ייחודיים יוצר אופי טבעי למועצה ובסיס לפיתוח

 תיירות טבע ותיירות אקולוגית

 ב של צמחים ובעלי חיים ושל מינים אנדמיים ובסכנת הכחדה, המשמעות הינה מגוון רח

 פיתוח זהיר

  "יש לבחון כיצד לקשור אותן לרצף וליצור חיץ להגנה –מספר גדול של "שמורות עציץ 

 יש לבחון בהמשך את נושא השמורות המוצעות וההרחבות ומידת הישימות שלהן 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 יער וייעור -22תוכנית מתאר ארצית 

 

 מבני  -בשטח המועצה, בסמוך לתוואי נחל פולג, ישנו שטח המוגדר כנטיעות בגדות נחלים

ציון עולים צפונה לשמורת טבע תל יצחק ופונים מערבה לכיוון קיבוץ יקום, ועד שמורת טבע 

 אודים.

  בין שמורת טבע תל יצחק לבין שמורת טבע אודים וצפונה לכיוון בית יהושע, ישנו שטח

 ער נטע אדם קיים.המוגדר כי

 שלמה, ישנו אזור המוגדר כיער טבעי -בין שמורת טבע תל יצחק לבין בית החולים קרית

 -לשימור )פארק פולג(. יש לשים לב, כי בשטח זה אמור לעבור תוואי כביש רוחבי עתידי

 , הנתקל בהתנגדותם של היישובים בשרון ושל החברה להגנת הטבע.003כביש 

 פון, ישנו שטח המוגדר כיער טבעי לשימור.בשמורת טבע חרוצים צ 

 .באזור מוסד חינוכי "ורדים" יש גם שטח המוגדר כיער טבעי לשימור 

 

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

 אזורי היער מעטים, אך תורמים לאופיו הכללי של המרחב 

 יש לבחון קישור אזורים אלו לפעילות נב"ט 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 חוף ים התיכון - 13תמ"א 

 

 שור החוף, משמורת טבע נחל פולג בצפון ועד היישוב ארסוף בדרום, גן לאומי לאורך מי

 מוכרז )גן לאומי חוף השרון(. 

  מדרום לגבול המועצה מתל ארשף )אפולוניה( ועד חוף סידני עלי שאינו שייך למועצה

 אזורית חוף השרון, השטח מוגדר כגן לאומי מוכרז )גן לאומי אפולוניה(.

 ניתן להבחין בשני "כתמים", המוגדרים 2קיבוץ געש, לבין כביש מספר בין קיבוץ שפיים ו ,

 כשטח ישוב חקלאי.

  ניתן להבחין בשני "כתמים" קטנים אך 2בין גן לאומי חוף השרון לבין כביש מספר ,

 .משמעותיים. השטחים מוגדרים כשמורת טבע בתוקף

  אופי השטח הוא חקלאי. , ניתן לראות כי 2מקביל לאורך מישור החוף, לבין כביש מספר 

 

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

 הדגשה של הערכים לשימור לאורך חוף הים 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מלונאות - 2111תמ"א 

 

הגדירה את המרחב כ"אזור נוף פתוח" שמערבו גן לאומי,  -  3442גרסת  -32/3תמ"א 

 אפולוניה כפרבר תיירותי ונחל פולג/ וינגיט כמתחם תיירות פרברי

. התמ"א 2333המקורית נכנסה לתוקף בשנת  32ביטלה את תמ"א  -מלונאות  – 32/3תמ"א 

אינה מטפלת באכסון  -התקפה מטילה מגבלות על פיתוח מלונאות במרחב הכפרי. מנגד 

 הכפרי כלל.

מטרתה להבטיח עתודות קרקע למלונאות ולתת מענה למגוון אמצעי אכסון תוך הבחנה בין 

 לפיתוחה ביישובים עירוניים. מרכז ופריפריה ותוך העדפה

כפי שיפורט להלן עולה כי במרקם שמור משולב בו נמצאים חלק מהיישובים הכפריים בתחום 

התכנית, לא ניתן להקים אכסון מלונאי. במרקם חופי ניתן להקים אכסון מלונאי ובלבד שאינו 

 .433וסך יחידות הקיט ביישוב אינו עולה על  חאירויחידות  333עולה על 

לשם הבהרה התוכנית מגדירה "אכסון מלונאי" כמקום הכולל יחידות אירוח, ולרבות בתי מלון, 

כפרי נופש, מלוניות, מלונות בוטיק, אכסניות וכיוצא באלה, ולמעט אכסון קל ויחידות קיט ויכול 

 שיכלול שרותי תיירות. 

ת דופן לשטח המיועד ביישוב כפרי האכסון המלונאי יהיה בתחום שטח המיועד לבינוי/ בצמידו

 לבינוי, בניה נמוכה בעלת אופי כפרי המשתלבת באופי המקום ובגובה הבניה. 

 התנאים הבאים:כל מוסד תכנון יחליט על הפקדתה של תוכנית למלונאות בהתקיים 

 333היקף יחידות האכסון המלונאי באותו יישוב לא יעלה על  .3

 433לה על היקף יחידות הקיט בתכנית מאושרת ביישוב לא עו .2

 במרקם שמור משולב לא יותר אכסון מלונאי. .1

 

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

  מגבילה פיתוח מלונאי במרחב הכפרי 32/3תמ"א 

 )אין מדיניות ארצית לחדרי קיט )צימרים 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 ניתוח סטטוטורי ברמה המחוזית 1.2.2

 2113תוכנית מתאר מחוזית 

 

, שטח המועצה אמור לשמש בעיקר כריאה ירוקה )אזור חיץ ירוק( בין גוש דן 23/1פי תמ"מ -על

 הצפוני לבין נתניה.
 .מרבית שטח המועצה מוגדר כאזור חקלאי/נוף כפרי פתוח 

 שני אזורי נופש מטרופוליני 

 דונם משטחי המועצה כשטחים פתוחים 13,321, 22% -התכנית מגדירה כ  

 

 

 ירותי:מסקנות תכנוניות בהקשר התי

 הדגשה של השטחים הפתוחים 

 אזורי הנופש המטרופוליני מהווים הזדמנות לפיתוח מרחבי נופש וספורט עממי 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 פל"ח 313תמ"מ 

  34/30/2333אושרה בתאריך 

 'עוסקת בתעסוקות לא חקלאיות בחלקה א 

  הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה, וקביעת מגבלות על שימושים  -מטרת התוכנית

 ואל

 משרד גני ילדים, מעונות יום, מועדון לקשישים, אחסנה, אירוח כפרי,  -תעסוקה לא חקלאית

 מלאכה ותעשייה זעירה

   תוכנית המתירה אירוח כפרי כשימוש לתעסוקה לא חקלאית תאושר רק  -1.1.0סעיף

 במושבים עם אפיונים תיירותיים ולאחר התייעצות עם משרד התיירות

 בהנחיות הן במגבלות תכנוניות והן באיכות הסביבה.בנוסף, התוכנית עוסקת 

 

 מסקנות תכנוניות בהקשר התיירותי:

 .התוכנית המשמעותית ביותר לנושא פיתוח תיירות כפרית וחקלאית החלה על המועצה 

  התוכנית מאפשרת פל"ח –מחד 

 יוצרת מגבלות שלא מאפשרות מרכזי מבקרים, הסעדה, ומציבה מגבלות  -מנגד

ל אירוח כפרי )שכן משרד התיירות לא מכיר ב"יישובים תיירותיים" משמעותיות ע

 במחוז מרכז(

 

 תוכנית אסטרטגית לתיירות כפרית מחוז מרכז

  לשכת התכנון המחוזית ריכזה בשנים האחרונות ועדה שמטרתה לגבש אסטרטגיה

 תכנונית לפיתוח תיירות כפרית במחוז מרכז.

 טיוטות, אך לא הגיעה עדיין לכלל הסכמות הועדה התכנסה מספר פעמים והוציאה מספר 

   פיתוח תיירות התומכת בחיזוק החקלאות; שימור אורח החיים  -הסוגיות המרכזיות

הכפרי; פיתוח זעיר המסתמך ככל הניתן על תוכניות כגון תוכניות נחל, שיקום מחצבות 

 וכדומה

  אכסון תיירותי, "כושר נשיאה", ממכר חקלאי, הסעדה –הסוגיות במחלוקת 

 

130



 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 ניתוח סטטוטורי ברמה המקומית 1.2.1
 מקומיות עם התייחסות תיירות תכניות

שם 

התוכנית1 

 תחולה

 הערות מטרת התוכנית אישור

חש 

30/33 - 

כלל 

-המועצה 

פל"ח 

בחלקות 

א' 

 במושבים

שרותי משרד,  -פעילות יצרנית נוספת 34/31/2331

ירותי משרד, פעוטון, אחסנה, ש

משפחתון, ומעון יום לזקנים 

תעשיה חקלאית עצמאיים,מלאכה או 

)הקשורה באופיה ובהיקפה  זעירה

ישירות לעיסוקו החקלאי של בעל 

המשק( במבנים ששטחם הכולל )שטח 

 033עיקרי+שטחי שרות( לא יעלה על 

 מ"ר בחלקה א'

התוכנית  –משתמע מכך 

מעדיפה אחסנה על פני 

שכלל לא מותר ) אכסון

בתכליות(, מאפשרת 

תעשיה חקלאית זעירה 

אך לא מרכזי מבקרים או 

 .הסעדה

   0/4חש/

 אודים-

מבני קייט 

במשק 

 החקלאי

הקמת מבני הקייט בנפרד מבתי  1/33/3442

 המגורים בשטח הנחלה:

 יחידות קייט על נחלה 4  •

 20-43גודל היחידות ינוע בין  •

מ"ר. לכל יחידת קייט יובטח מקום 

חניה לרכב בתוך המגרש ודרך 

 גישה. 

קומה  –גובה מבנה הקייט  •

 אחת בלבד. 

התוכנית היחידה 

המאפשרת הקמת 

 "צימרים" במועצה.

לא הוקמו מבני קייט על 

 פי תוכנית זו

 2/4חש 

שינוי ייעוד 

מחקלאות 

לנופש 

ותיירות 

)מגרש 

 באודים(

לאפשר על החלקה שימוש לקייטנה;  34/30/3443

הבריכה לעונת לאפשר סגירת 

 החורף
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם 

התוכנית1 

 תחולה

 הערות מטרת התוכנית אישור

תוכנית 

/א' 4/4חש/

 )אודים(

 32,433התוכנית חלה על שטח של  32/34/2331

דונם ויוזמי התוכנית הינם מושב 

אודים. מטרת התוכנית הינה: לשנות 

קרקע מייעוד חקלאי לייעוד אזור 

לפעילות תיירותית ומסחרית ולייעוד 

מסחרי; לצורך הקמת בית ספר 

בריכת  לרכיבה ומסעדה; הקמת

שחייה פרטית. התוכנית מכילה שינוי 

קו בנין, קביעת הוראות בינוי ואיכות 

 הסביבה.

 

 

תוכנית 

מפורטת 

/י 33/0חש/

שינוי  –

ייעוד 

מבית מלון 

למגורים 

מיוחד 

 בארסוף

התוכנית משנה את תוכנית  4/1/2333

שייעדה שני  3443/א מ33/0חש/

מגרשים בדרום מערב ארסוף 

ביותר, גבול )המגרשים הדרומיים 

היישוב( לבית מלון . ייעוד המגרשים 

דונם  0בשטח של כ  143ו  144

שונה בתכנית המאושרת למגורים 

 מיוחד 

 

ובכך נגרע שטח עתידי 

למלונאות במגרש 

מערבי, היושב על המצוק 

 וצופה לים.

תוכנית 

מפורטת 

 4/0חש/

בית 

 יהושוע

 

המרת שטח לבנייני ציבור בשטח  32/32/3411

 דונם. 333קייט בשטח של נופש ו

 

תוכנית מפורטת 

 /א' 4/0חש/

מטרת התוכנית הייתה 

לאפשר המרת שטחי 

נופש וקייט לשטח 

בנייני ציבור, אולם היא 

נדחתה בתאריך 

24/31/2333. 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם 

התוכנית1 

 תחולה

 הערות מטרת התוכנית אישור

תוכנית 

מפורטת 

 34/1חש/

 געש

 21.1התוכנית חלה על שטח של  23/32/2332

דונם וייעודו מוגדר "מוסדות )אחר(". 

תוכנית: הרחבת שטח נופש מטרות ה

וספורט; שינוי ייעוד השטח ממגורים 

לנופש וספורט; הגדרת זכויות 

הרחבת -והוראות בניה )חמי געש  

דונם  33שטח תרבות נופש וספורט ב

 נוספים(.

 

 

תוכנית 

מפורטת 

 1/24חש/

 יקום

 242התוכנית חלה על שטח של  34/32/3441

דונם בקיבוץ יקום. הייעוד העיקרי 

שטחים פתוחים. מטרת הוא 

התוכנית: לקבוע שטח לשמורת 

טבע; לקבוע שטח לאתר משולב 

)אולם ספורט וכפר נופש, ספורט 

; לשמור על החי, הצומח נופש(

והדומם במצב טבעי ולעודד פיתוחו; 

להגן ולשמר אתרים ארכיאולוגיים; 

 להתוות דרכים, חניות ושבילים.

 

 בהכנה 24/2חש/

מטרתה הסדרת הנחיות 

ראות לתכנון פיתוח והו

ושימור שטחי יקום 

בסביבות שמורת פארק 

יקום באופן שיאפשר 

הקמת כפר נופש )שינוי 

ייעוד מקרקע חקלאית 

לאכסון תיירותי( מצפון 

מערב לקיבוץ יקום 

)במקביל לתכנית 

ההרחבה לקיבוץ, באופן 

שהתכנית תהיה צמודת 

 דופן(

תוכנית 

מפורטת 

 34חש/

 שפיים

 224ת חלה על שטח של התוכני 13/33/3401

דונם והוא באחריות החברה לפיתוח 

קרקעות. מטרות התוכנית: לערוך 

תוכנית מסודרת לבינוי השטח 

להקמת אזור נופש ומרגוע; להתוות 

דרכים חדשות, שטחים ציבוריים 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם 

התוכנית1 

 תחולה

 הערות מטרת התוכנית אישור

פתוחים ומגרשי חנייה; להקצות 

מגרשים לבתי מלון ומרגוע ומרכז 

 מסחרי.

 

תוכנית 

מפורטת 

 -2/14חש/

"חוות 

 "רונית

 

 01.0התוכנית חלה על שטח של   32/33/3440

דונם ובאחריות חוות רונית. מטרת 

התוכנית היא קביעת שטח כאזור 

 לארועים.

 

 

תוכנית 

מפורטת 

 24חש/

 שפיים 

התוכנית חלה על שטח של  33/30/3423

דונם. הייעוד העיקרי הוא  332.203

ספורט. מטרת התוכנית: לקבוע 

, לאצטדיון אזורי, אזורים לספורט

לשמורת טבע ועתיקות, לבריכת 

דגים, לבריכת שחיה, לשטח ציבורי 

פתוח, להקמת מבני שרותים 

 ולפתיחת שבילים.

 

 

גן לאומי 

 חוף השרון

 44חש/

 

התוכנית 

פורסמה 

להפקדה 

בתאריך 

23/31/3441 

 מטרת התוכנית:

לאפשר ביצוע מתקנים לנוחיות 

ידי הקמת מסעדות, -המבקרים על

נונים, תחנות ומתקנים המשרתים מז

 את המבקרים.

להכשיר האתר לביקורי קהל, שיפור 

הדרכים הקיימות ופיתוח דרכים 

 חדשות.

קביעת תכליות מותרות בייעודי 

הקרקע השונים. קביעת הוראות 

, 24/33/2332בתאריך 

"נציגי רשות -ולחו"ף 

הטבע והגנים ונציגי 

המועצה האזורית, מגישי 

, הודיעו כי אין התוכנית

מניעה מצידם לשנות את 

התוכנית, ולגרוע ממנה 

את שטחי המסחר, את 

החניות, מלבד אלה 

בכניסה הדרומית לגן 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם 

התוכנית1 

 תחולה

 הערות מטרת התוכנית אישור

 בניה.

 

הלאומי ובכניסה לחוף 

הרחצה, ואת הדרכים 

בתוך הגן הלאומי. זאת, 

משום שעיקר דאגתם הוא 

לאפשר את תפעולו של 

חוף הרחצה ואת פיתוח 

הגן הלאומי. לדבריהם, 

הלאומי מוכרז, ורמת  הגן

הפיתוח הנוכחית שלו 

מספקת, אך נדרשת 

הקמת תחנת מידע". 

החלטת הועדה: לאשר 

 .בתנאים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 בהכנה1 תוכנית אב תכניות 1.2.4

 הנובעות מהתמ"מ תכניותא. 

  משותפת לרעננה וחוף השרון. 213תוכנית לנופש מטרופוליני, מ"ח . 

 תוכנית לנופש מטרופוליני אילנות 

 חוזית נחל פולגתוכנית מתאר מ 

 ב. תוכניות נוספות

 /תכנית מפורטת  לגעש )א.ג. אייזן אדריכלים( לקראת הפקדה 31/1חש 

 /תכנית מפורטת יקום לנופש וספורט )כולל כפר נופש( בסביבת פארק יקום 24/2חש 

  .תוכנית אב לשבילי אופניים 

  תוכנית סטטוטורית לחוף.44הסדרת גן לאומי חוף השרון ח"ש .  

 פרות במחצבת אודיםפארק צ 

 

 סיכום היבטים סטטוטוריים 1.2.0

המתאר הארציות והתוכנית המחוזית לאזור המרכז, מגדירות את אזור המועצה  תכניות"

אזורית חוף השרון כשטח פתוח וירוק )אזור חיץ( בין גושי ההתיישבות הגדולים, אשר אמור 

, זכו השטחים הפתוחים לשמש את תושבי המטרופולין כולו. עקב חשיבותו הרבה כשטח פתוח

 באזור זה להגנות רבות בתכניות אלו". ) מתוך: "מאבדים את האדמה"(.

דונם, משטחי  13,321שהם  22% -, מחוז מרכז, מגדירה כ23/1תוכנית מתאר מחוזית 

המועצה האזורית חוף השרון כשטחים פתוחים: שמורות טבע וגנים לאומיים, שטח נוף כפרי 

 חים חקלאיים.פתוח, שמורות נוף ושט

 

תכניות המתאר הארציות מדגישות את חשיבות שימור הסביבה הייחודית של המועצה. לפיכך, 

דגש מיוחד ניתן לחוף הים, שמורות הטבע והשטחים הפתוחים. בהקשר התיירותי מאפיינים 

אלו מכוונים לפיתוח תיירותי זהיר הנשען על נופש בחיק הטבע, טיילות, תיירות טבע ונופש 

 רך חוף הים. לאו

יחד עם הדגשת השטחים הפתוחים והשמורים, והמגבלות התכנוניות החלות עליהם, גם 

בשטחי היישובים ישנן מגבלות לפיתוח התיירות. על אף העובדה שקיימות תכניות פל"ח, הן 

(, תוכניות אלו לא מאפשרות פיתוח תיירות כפרית 30/33( והן למועצה )חש 1/1למחוז )תמ"מ 

  זאת בנוסף למגבלות שמטיל מנהל מקרקעי ישראל ומשרד התיירות. וחקלאית,
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מאפייני התיירות מצב קיים וניתוח פוטנציאל 1.1

 היצע תיירותי  1.1.3

מועצה אזורית חוף השרון עשירה מבחינת פוטנציאל תיירותי המבוסס על שמורות טבע, 

 . 1וח תמ"א גנים לאומיים ושטחים פתוחים. תיאור קצר של השמורות והגנים ניתן בנית

 עוגני תיירות במרחב:

 

 עוגנים המבוססים על אטרקציות:

 פארק המים בשפיים .3

 חמי געש .2

 מסחר תיירותי במתחם געש שפיים, ברשפון ואודים .1

  –עוגני משנה 

 הסעדה .3

 גלריות וסדנאות .2

 גולף בגעש .1

 פלחי שוק

 משפחות ושוק מוסדי )אזור המרכז והצפון( –פארק המים 

 מרכז הארץ –דדים, קבוצות זוגות, בו -חמי געש  

 

 

 

 

 עוגנים המבוססים על משאבי טבע ונוף:

 )כמשאב לכל אורכו וחוף הרחצה המוכרז( חוף הים .3

 גן לאומי חוף השרון .2

 פארק יקום ושמורת שער פולג .1

  –עוגני משנה 

 שמורת חרוצים, שלוליות החורף .3

 המרחב החקלאי והפעילות החקלאית .2

 אופנייםשביל ישראל ומערך שבילי טיילות ו .1

  –פלחי שוק 

 טיילות, סיורי טבע –נופשים )חוף הים בעיקר בעונת הרחצה(, משפחות, שוק חינוכי ומוסדי 

 .בודדים,  מקומיים בעיקר –רוכבי אופניים 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 

 מקור האיורים: מיכל וימר לוריא
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 פירוט כלל האתרים:

עבור משרד  2332ניתוח מצב קיים להלן מבוסס על שני סקרים: האחד נערך על ידי רונית ניר 

 ת והשני נערך על ידי יועצת התיירות לתכנית האב למועצה האזורית חוף השרון.החקלאו

להלן טבלה המרכזת את שני הסקרים. הקטגוריות למיון אתרי התיירות הן על פי סקר משרד 

ב של הקטגוריות )המהות העיקרית( האתרים -החקלאות. הטבלה ממוינת על פי סדר א

 ת מופיעים ברקע אפור . שמקורם בסקר היועצת לתכנית האסטרטגי

 

שם  שם האתר

 היישוב

סוג 

יישוב 

)מושב/ 

קיבוץ/ 

מושבה/ 

יישוב 

קהילתי/כפר 

 וכד'(

סיווג 

 האתר

)תיירות 

חקלאית או 

תיירות 

 כפרית(

)מרכז  מהות עיקרית

מבקרים/ אטרקציה/ סיור 

 חקלאי וכד'(

נושא 

 הפעילות

סיכום 

לפי 

 מהות 

 מושב בני ציון  אורנה אגמון 

תיירות 

   בגדים  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב בני ציון  אלכס

תיירות 

   בגדים  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב בני ציון  נעה טאוב 

תיירות 

   בגדים  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב אודים  המדרשה לברזל 

תיירות 

   יה גלר אומנים ואומנות כפרית 

 מושב בני ציון  11מסגלריה 

תיירות 

   גלריה  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב רשפון  אורנמנט

תיירות 

   גלריה  אומנים ואומנות כפרית 

 הגלריה הירוקה

ארסוף 

 יישוב כפרי קדם

תיירות 

   גלריה פתוחה אומנים ואומנות כפרית 

 מושב אודים  פה מוסקט ק

תיירות 

   גלריה, חנות  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב רשפון  חנותא

תיירות 

   גלריה/ חנות אומנים ואומנות כפרית 

 מושב רשפון  ורד שמיר

תיירות 

   חנות פרחים אומנים ואומנות כפרית 

 מושב רשפון  עיצובים מצוירים

תיירות 

   היטיםחנות ר אומנים ואומנות כפרית 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם  שם האתר

 היישוב

סוג 

יישוב 

)מושב/ 

קיבוץ/ 

מושבה/ 

יישוב 

קהילתי/כפר 

 וכד'(

סיווג 

 האתר

)תיירות 

חקלאית או 

תיירות 

 כפרית(

)מרכז  מהות עיקרית

מבקרים/ אטרקציה/ סיור 

 חקלאי וכד'(

נושא 

 הפעילות

סיכום 

לפי 

 מהות 

 מושב רשפון  פינות

תיירות 

   חנות רהיטים אומנים ואומנות כפרית 

 מושב רשפון  טרופיקזה

תיירות 

   חנות רהיטים אומנים ואומנות כפרית 

 מושב בני ציון  מונה

תיירות 

   יד שניה אומנים ואומנות כפרית 

 קיבוץ שפיים  עלמה

תיירות 

   מזכרות  אומנים ואומנות כפרית 
 -יוסי גינסברג 

collecte'co  מושב בצרה 

תיירות 

   תוצרת אומן  אומנים ואומנות כפרית 

 מושב בצרה  קדלוש סטודיו לקרמיקה

תיירות 

   תוצרת אומן  אומנים ואומנות כפרית 

 קיבוץ גליל ים עינת פז 

תיירות 

   רת אומן תוצ אומנים ואומנות כפרית 

My Secret Face  קיבוץ שפיים 

תיירות 

 20 תוצרת אומן  אומנים ואומנות כפרית 

 קיבוץ געש  מועדון גולף געש

תיירות 

   מועדון גולף אטרקציות כפרית 

 קיבוץ שפיים  פארק המים שפיים 

תיירות 

   פארק מים  אטרקציות כפרית 

 אטרקציות    קיבוץ געש  חוף רחצה געש

רחצה חוף 

   מוכרז

 קיבוץ יקום  דביר מצנחי רחיפה

תיירות 

   צניחה  אטרקציות  כפרית 

 קיבוץ יקום  ריזר פארק

תיירות 

 אטרקציות  כפרית 

רכיבת שטח 

 7 רכב מוטורי

 מושב אודים  המטבח של אהד 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב אודים  מסעדת הטברנה 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שם  שם האתר

 היישוב

סוג 

יישוב 

)מושב/ 

קיבוץ/ 

מושבה/ 

יישוב 

קהילתי/כפר 

 וכד'(

סיווג 

 האתר

)תיירות 

חקלאית או 

תיירות 

 כפרית(

)מרכז  מהות עיקרית

מבקרים/ אטרקציה/ סיור 

 חקלאי וכד'(

נושא 

 הפעילות

סיכום 

לפי 

 מהות 

 מושב אודים  פינה בכפר

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מקום בארסוף

ארסוף 

 יישוב כפרי קדם

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב בני ציון  גוז' ודניאל

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

mi casa  קיבוץ יל יםגל 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 קיבוץ גליל ים הפרלמנט 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 קיבוץ גליל ים מקום בכפר

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 קיבוץ געש  גרינפילד

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב  כפר נטר  סושי של צבי ה

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  ג'וקי קלאב

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  מיכאלי 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  צ'לסטה 

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  מתוטא

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  ג'חנון אנד גו

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 קיבוץ תל יצחק  נחלה

תיירות 

   מסעדה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב בצרה  הבית של ניבה 

תיירות 

   סדנאות  ה לתיירותאירוח נלוו כפרית 
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שם  שם האתר

 היישוב

סוג 

יישוב 

)מושב/ 

קיבוץ/ 

מושבה/ 

יישוב 

קהילתי/כפר 

 וכד'(

סיווג 

 האתר

)תיירות 

חקלאית או 

תיירות 

 כפרית(

)מרכז  מהות עיקרית

מבקרים/ אטרקציה/ סיור 

 חקלאי וכד'(

נושא 

 הפעילות

סיכום 

לפי 

 מהות 

 קיבוץ געש  חמי געש 

תיירות 

   ספא אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון  ספא ספיריט

תיירות 

   ספא  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב אודים  קפה מוסקט 

תיירות 

   קפה אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב בצרה  קפה תפוז 

תיירות 

   קפה ה לתיירותאירוח נלוו כפרית 

 מושב רשפון  קפה גופרמן 

תיירות 

   קפה אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב רשפון   01קפה גן 

תיירות 

   קפה אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 קיבוץ געש  גולף קפה 

תיירות 

 21 קפה  אירוח נלווה לתיירות כפרית 

 מושב בצרה  מקום בטבע

תיירות 

 אכסון  כפרית 

 32רים צימ)

   (יחידות

 קיבוץ שפיים  מלון שפיים

תיירות 

 אכסון  כפרית 

מלון 

   יחידות(303)

 קיבוץ געש  אירוח כפרי חמי געש

תיירות 

 אכסון  כפרית 

 12מלון )

 3 יחידות(

 קיבוץ געש  הטירה בגעש

תיירות 

   גן ארועים גני ארועים כפרית 

 קיבוץ שפיים  הגן השקוף

תיירות 

   גן ארועים רועיםגני א כפרית 

   כללי חוות רונית
תיירות 

 3 גן ארועים גני ארועים כפרית 

 קיבוץ גליל ים חוות גליל ים 

תיירות 

 חקלאית 

חוות בעלי חיים 

   חוות רכיבה  תיירותיות 

 מושב רשפון  חוות ג'וקי קלאב

תיירות 

 חקלאית 

חוות בעלי חיים 

   חוות רכיבה  תיירותיות 
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שם  שם האתר

 היישוב

סוג 

יישוב 

)מושב/ 

קיבוץ/ 

מושבה/ 

יישוב 

קהילתי/כפר 

 וכד'(

סיווג 

 האתר

)תיירות 

חקלאית או 

תיירות 

 כפרית(

)מרכז  מהות עיקרית

מבקרים/ אטרקציה/ סיור 

 חקלאי וכד'(

נושא 

 הפעילות

סיכום 

לפי 

 מהות 

 מושב בצרה  זנזיבר 

תיירות 

 חקלאית 

חוות בעלי חיים 

 3 פינת חי  תיירותיות 

 מושב בני ציון  ארץ הירדן

תיירות 

 כפריה חקלאית 

חנות לתוצרת 

   המשק
ינושבסקי שמן זית 

 איכותי

בית 

 מושב יהושוע

תיירות 

 כפריה  חקלאית 

חנות לתוצרת 

 2 המשק

 קיבוץ תל יצחק  מוזיאון משואה 

תיירות 

     ון מוזיא כפרית 

 מושב אודים  סוס סנטר

תיירות 

   חקלאית

חנות מקצועית 

   לסוסים

 מרכז מסחרי שפיים

שפיים 

       מסחר   געש

      

59 

 

 ברחבי המועצה כשישים אתרי/ מיזמי תיירות בהיקפים שונים ובעלי אופי שונה.

 

מרבית העסקים.  מבחינת הפריסה ביישובים )ראה טבלה מטה ומפה( ניכר כי ברשפון נמצאים

עסקים אלו כוללים בעיקר מסחר תיירותי, משתלות, גלריות ומסעדות )מרוכזים בעיקר ברחוב 

 הפרחים(. מושב אודים מקבל אופי דומה.

 שני היישובים המרכזים בהם אתרי התיירות דומיננטיים הם געש ושפיים.

העשירים בגופרית  בגעש, אתר מרחצאות טבעי היחיד במרכז הארץ המבוסס על מי מעיינות

חדרים,  12ומינרלים. בצמוד לאתר המרחצאות, נמצאים חדרי האירוח של קיבוץ געש הכוללים 

במבנים בני קומה אחת או שתיים, ובמרחק הליכה מחוף הים. בנוסף, מועדון גולף געש וגן 

 ארועים )"הטירה בגעש"(.

חדרים הכולל גם מרכז  303בשפיים, אתר פארק מים המושך מאות אלפי מבקרים, מלון בן 

 כנסים, מגרשי ספורט ומרכז מסחרי מרכזי.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 היקף העסקים התיירותים ביישובי המועצה

 

 מספר עסקים יישוב

 1 אודים 
 2 ארסוף קדם
 3 בית יהושוע

 1 בני ציון 
 2 בצרה 

 0 גליל ים
 1 געש 
 1 יקום 

 3 כפר נטר 
 30 רשפון 
 1 שפיים

 2 תל יצחק
 

 פריסת עסקי התיירות ביישובי המועצה: 4מספר איור 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

חנויות ומסעדות ובתי קפה , ניתוח על פי סוגי המיזמים  )טבלה וגרף מטה( מראה כי גלריות

 מהווים את מרבים העסקים, כשני שליש . 

 

 היקף עסקים תיירותים על פי סוג העסק

 פירוט קטגוריה

מספר 

 הערות עסקים

   20 חנויות ביישובים גלריות, אומנים ואומנות

 אטרקציות

פארק מים/ ספא/ צניחה/ 

   7 מוטורי

   21 מסעדות וקפה שרותי תיירות

 3 מלונות וצימרים אכסון
341 

 חדרים
   3 גני ארועים אחר

   3 מרכזי מסחר אחר

   1 מוזיאון אחר

   2 כפריה תיירות חקלאית

   3 פינות חי וחוות סוסים תיירות חקלאית
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 דגם פעילות תיירותית )מבקרים, לינות, תפוסות( 1.4

 

אתרי הטבע, השטחים הפתוחים, הגנים הלאומיים והשמורות מהווים מוקד משיכה משמעותי, 

 להעריך את היקף המבקרים במרחבים אלו.  קיים קושיאך 

 הערכות ביקוש בשטחים הפתוחים:

 

אלף בשנה. מספר  303-233ן בגן לאומי חוף השרון מבקרים בי -על פי הערכות רט"ג  •

 סך של כחצי מליון מבקריםדומה בשמורת טבע שער פולג ושמורת טבע נחל פולג. 

 בשמורות ובגנים בשנה. יחד עם זאת אלו הערכות שלא התבססו על ניטור מדויק.

סקר מצב קיים, ספטמבר  -על לפי "תוכנית אב ומתאר מחוזית חלקית נחל פולג" •

ון "יעד", הביקושים הקיימים באזור נחל פולג בשטח , שתכננה קבוצת תכנ2330

בשנה. ₪  1,333,333מבקרים שערכם הכלכלי הוא  333,333 -המועצה, מוערכים בכ

הכוונה היא למספר המבקרים אשר הגיעו לנחל פולג, אך ה"ערך הכלכלי" הופק 

 במקומות אחרים, באזורים אחרים ובאתרים אחרים.

מבקרים בשנה שערך שימושם  433,333ימים הינם הצרכים הקי ניתוח החברה,לפי 

סביבת נחל פולג אינה מסוגלת לממש את צרכי האוכלוסייה ₪.  32,333,333הינו 

 והערך הכלכלי מביקורם ממומש במקומות אחרים.

של מבקרים )אוטומטית,  ספירה( 2332נערכה בשנה האחרונה )לגן לאומי חוף שרון  •

(. מנתוני הניטור עולה כי HYPATIAת ע"י חבר  ECOCOUNTERהוטמן מכשיר

מבקרים  4,333קיימת עונתיות ברורה, עדיפות לעונות המעבר )אפריל השיא כ 

כניסות(  2מבקרים, הערכה )כיוון שיש  3,333לחודש(, כמות מקסימלית ליום שיא כ 

 מבקרים בשנה )מקור: איל מיטרני( 13,333של כ 

 בשנה  303,333הערכה של כ  -חוף הרחצה •

 

יכול הגן לאומי אפולוניה שנמצא בגבול הדרומי של המועצה הינו אתר קולט קהל בתשלום 

 לספק הבנה לגבי היקף הביקוש לאתרי טבע/ מורשת במרחב.

 2332 2333 2333 2334 2331 שנה

אלפי 

 מבקרים

42.1 44.1 11.1 10.3 11.3 

 מקור הנתונים: רבעון סטטיסטי לשרותי תיירות והארחה, למ"ס
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 קוש לגן הלאומי אפולוניה הינו נמוך, ולמרות מהלכי פיתוח באתר, אף נמצא בירידה.הבי

 

הינו  3414פארק המים שפיים מהווה אטרקציה תיירותית מרכזית, הפארק שהוקם בשנת 

דונם וכולל עשרות מגלשות, בריכה  333פארק המים הראשון בישראל. הפארק משתרע על כ 

 בי דשא.אולימפית, מתקני שעשועים ומרח

מבקרים ביום.  0,333מבקרים בשנה ומעל  133,333על פי הערכות הפארק מארח למעלה מ 

 פלחי השוק הינם בעיקר קבוצות מאורגנות )ועדי עובדי, בתי ספר קייטנות( ומשפחות.

 אוקטובר. -פארק המים שפיים פתוח בחודשים מאי 

 

 הערכות ביקוש באמצעי האכסון:

 לל את מלון שפיים ובית ההארחה בגעשוהינו מצומצם וכהאכסון התיירותי במועצה 

 לינות לשנה 333,333 -תפוסה, כ 22% -מלון שפיים

 איש בשנה. 323,333 -בכנסים שמארח המלון, משתתפים  כ

 לינות שנתיות 343,333איש בשנה,  כ 13,333כ  –הערכת סך הלנים במועצה 

בין תיירות יום לתיירות לנה. תיירות  מבחינת המשמעות הכלכלית של התיירות, נהוג להבחין

לנה הינה זו המפעילה "מכפילים כלכליים", משמע, ככל שמשך השהות של המבקר עולה, כך 

הוא צורך יותר שירותים באזור )קניות, הסעדה, אטרקציות, כניסה לאתרים(. עסקי התיירות 

מבקרים המגיעים  –במועצה האזורית חוף השרון מאופיינים כיום בעיקר בתיירות יומית 

 רי הקניות והבילוי ובחוף הים.אתמהמרחב הקרוב לביקור בשמורות הטבע, ב

מבחינת היצע אכסון תיירותי, למועצה יש תחרות רבה בערים השכנות, נתניה, הרצליה 

 ומטרופולין תל אביב.

 

ע מוקד משיכה משמעותי הינו מרכז הקניות והבילוי חוצות שפיים המושך בסופי שבובנוסף, 

 אלפי מבקרים.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 סיכום מאפייני התיירות במרחב 1.0

מוקדי המשיכה האטרקטיביים בשטחי המועצה, הם רצועת החוף עם מצוק הכורכר הייחודי  ‒

לחוף זה, אתר המרחצאות היחידי במרכז, מרכז הקניות "חוצות שפיים" המושך אלפי 

ורט אתגרי מבקרים מדי יום ובמיוחד בסופי שבוע, ופארק המים הכולל מתחם של ספ

 ומוטורי.

 ריבוי שטחים שמורים, פתוחים, חקלאיים –אפיון מרכזי : "הפוגה ירוקה"  ‒

מספר עוגנים תיירותיים המתרכזים ביישובים שפיים וגעש )ראשיים(, יקום, רשפון ואודים  ‒

 )משניים(

 היקפי שטחי מסחר גדולים ‒

רקציה לביקור גלריות ומסחר ביישובים )רשפון ואודים( בתוספת הסעדה מהווים אט ‒

 ו"שוטטות" 

 לינות שנתיות 343,333-חדרים( המייצרים כ 233-מעט חדרי אכסון )כ ‒

 כחצי מליון מבקרים בגנים ובשמורות ‒

תיירות המאופיינת בעיקר בביקורי יום )בשטחים הפתוחים, בפארק המים, בחוף הרחצה(  ‒

 היוצרת מכפילים כלכליים נמוכים

ח תיירות כפרית וחקלאית שיצרו מצב של פיתוח קשיים סטטוטוריים משמעותיים בפיתו ‒

 קיים לא מוסדר

מגוון פלחי שוק: מבקרים הנהנים מתרבות קניות ובילוי במרכז הקניות הראשון מסוגו  ‒

בישראל, חובבי טיולי טבע, נוף, היסטוריה וארכיאולוגיה, אנשי עסקים או חברות המוציאות 

 ם הרוצים לנפוש בטבע בקרבה לעיר.את עובדיהן להשתלמויות וכנסים, משפחות ואנשי

התיירים השוהים במחוז מרכז בכלל ובעיר נתניה בפרט, מהווים פלח שוק פוטנציאלי  ‒

למרחב הכפרי/תיירותי של המועצה. מימושו מותנה בפיתוח היצירתי וניצול היתרונות 

 הקיימים בשטחה.

 

ירותית הן בשל מיקומה המועצה האזורית חוף השרון הינה בעלת  פוטנציאל גבוה מבחינה תי

הייחודי ברצועת החוף של ישראל והן בשל היותה "ריאה ירוקה" של מחוז מרכז. בשטח 

המועצה שפע נוף טבעי ואופי כפרי, ולכן התכנון התיירותי צריך להיות זהיר ובר קיימא. מיקומה 

מכל  המרכזי של המועצה על עורקי תחבורה ראשיים של המדינה, מאפשר גישה נוחה ומהירה

חלקי הארץ ומאפשר גם מקום לשיתוף פעולה אזורי בין הערים השכנות: רעננה, הרצליה 

 ונתניה.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

  .   השטחים הבנויים:4

 

 מבוא

 יביישוב. נאפיין את השטחים הבנויים פרק זה יעסוק בשטחים הבנויים בתוך המועצה

אודים, בית יהושע, בני ציון, בצרה, כפר נטר, מושבים ) 6: . שטחים אלה כולליםהמועצה

ם )ארסוף, קיבוצים )גליל ים, געש, יקום, שפיים, תל יצחק(, שני ישובים קהילתיי 5רשפון(, 

בתחום  תעסוקהה אזורי תנתאר את שלושבנוסף, (. ללא מעמד )ארסוף קדם ויישובחרוצים( 

 השני, אזורליד תחנת הרכבת של בית יהושע,  המועצה: הראשון, אזור תעשיה מועצתי,

 נטר " ליד כפר נטר.גרנד "השלישי, ה"אירופארק" ליד יקום ו

 םסוגי השטחים הבנויי 4.4

, על תפקודה ועל דמותה כפי שנקבע ונתפש על החברהעל שאיפותיה של ככלל, הבינוי מעיד 

חברה. אותן שאיפות מקבלות של הסדרי עדיפויות ידי החברה עצמה. הבינוי מעיד גם על 

ביטוי פיזי משמעותי שעה שמושקעים בגיבושן ובעיצובן משאבים, ביניהם משאבים של כסף, 

והמושבים,   לט במיוחד כשמדובר על הקיבוציםבו הקשר בין חברה למבנה פיזימחשבה וזמן. 

צורות התיישבות חברתיות וכלכליות ייחודיות אלו, שנבנו "יש מאין" בתחילת המאה הקודמת 

  בארץ ישראל.

בפרק זה ננסה לתאר את המבנה הפיזי המקורי של ישובי המועצה ויתר האזורים הבנויים בה 

 ואת השינויים שהתרחשו עם הזמן.  

  ציםהקיבו 4.4.4

לה, אורחות  םייחודיינוסדה כמסגרת חברתית מיוחדת בעלת אורחות חיים  תהחברה הקיבוצי

 :ץחיים הנובעים מהשקפת עולם שזכתה לביטוי ברור מאד במבנה הפיזי של הקיבו

בקיבוץ לכל החברים החזרה לעבודת כפיים, הקשר לקרקע והשאיפה למתן תעסוקה  ‒

ובשילוב החקלאות, המלאכה, התעשייה באים לידי ביטוי באופי הכפרי של הישוב 

 והשירותים.

מעגלי החיים, יצר את המבנים  ובשאר בבריאותביצור, בצריכה, בחינוך,  המרביהשיתוף  ‒

והשפיע , הייחודיים לקיבוץ, כמו חדר האוכל, בתי הילדים, מחסן הבגדים, המרפאה וכד'

 השונים והקשרים בניהם. אזוריוהכללי של הישוב, על המבנה על 

149



 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

השוויוניות המרבית בין חברי הקיבוץ באה לידי ביטוי בשאיפה למגורים אחידים וזהים  ‒

 ברמתם. 

 מטה ניתן לראות את הביטוי לעקרונות אלה:של קיבוץ יקום ור יבא

 

 קבוץ יקום – 03: תוכנית מפורטת חש/ 1.4מפה 

ם חלקי הקיבוץ, או "המחנה" מוקף בקרקע חקלאית ששייכת למשבצת שלו, לעיתים קיימי

 ראשיים : אזוריםמשבצת שאינם ברצף אחיד. ככלל, שטח המחנה מחולק לשני 

 אזור המגורים ומבני הציבור .א

 הוהתעשייאזור מבני המשק   .ב

ממוקם  והתעשייהדרום, כאשר אזור מבני המשק -מכוונן צפון האזורים"קו התפר" בין 

 האזוריםהחי ליתר את הריחות של משקי יעבירו  ממזרח, כדי שהרוחות המערביות לא 

 .בישוב
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 השונים: האזוריםלהלן פרוט 

(, 1.4-1.1 מס' צילומים )ראו  בו חדר האוכלממוקם במרכז הישוב ו -מרכז הקיבוץ  ‒

, מחסן הבגדיםמכבסה והבית תרבות, אולם מופעים,  ,מועדון לחברמזכירות הקיבוץ, ה

 וכד'. , מרפאה(בו"-"כל) ההצרכניי

 

 (ארכיון היישובכל בקבוץ יקום )מקור התמונה: : חדר האו1.4צילום מס 

 

 (ארכיון היישוב: מבט על חדר האוכל, קבוץ געש ) מקור התמונה: 1.4צילום מס 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

  חדר אוכל בקיבוץ גליל ים -1.0צילום מס' 

 

 : מרפאה בקיבוץ יקום1.1צילום מס 

)בית תינוקות,  יםבו בתי הילדהמגורים, ו לאזור ממוקם בין מרכז הקיבוץ  -אזור החינוך  ‒

ששימשו  (1.5-1.4ראו צילום מס' -ספורטבית הספר ושטחי כיתות  ,פעוטונים, גני ילדים

  לטיפול וחינוך הילדים, כולל לינה במבנים אלה.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 התמונה ארכיון הקיבוץ(: בתי הילדים, קבוץ געש ) מקור  1.5צילום מס 

 

 ארכיון הקיבוץ( נה: בית הילדים, קבוץ געש ) מקור התמו 1.6צילום מס 
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 : בית הילדים 1.4צילום מס 

בית ילדים, ארוחת בוקר, לימודים, לפני  : 1.4- 1.4מס מתייחס לשלושת הצילומים הבאים, 

 גולן גלבוע( –רותם  ארכיון הקיבוץ, השינה, קבוץ געש ) מקור התמונה: 

 

 : בית הילדים 1.4צילום מס 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 : בית הילדים1.4צילום מס 

 )ראו צילום מס'גורים, שבו מבנים אחידים של ארבע יחידות מגורים במבנה המ אזורי ‒

 (1.44)ראה צילום מס  בהמשך במבנה י יחידותושל שתתחילה  (1.43

 

 ארכיון הקיבוץ( בית המגורים, קבוץ געש ) מקור התמונה :1.43מס צילום 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 ארכיון הקיבוץ( תמונה, קבוץ געש ) מקור ה53מבני המגורים של שנות ה :  1.44צילום מס 

 

 ארכיון הקיבוץ(קבוץ געש ) מקור התמונה:  ,43 -של שנות ה חדרי המגורים :1.44צילום מס 

 בתוכו רפת, מבני מלאכה ומפעל תעשייה.  -המשק אזור  ‒

 ולאזורימערכת דרכים לכלי רכב מיועדת בעיקר להבאת נוסעים ואספקה למרכז הקיבוץ  ‒

מרוכזת במגרש חנייה אחד או חנייה ן של מדרכות. הדרכים בולט העדר בצדיהמשק. 

   (1.40 מספר מגרשים מרכזיים )ראו צילום מס
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 )ארכיון היישוב( דרך למטרות שרות, ללא מדרכות: 1.40צילום מס 

המגורים הם רצופים, ללא  ובאזורהחינוך  באזורהשטחים הפתוחים במרכז הקיבוץ,  ‒

נאי, לבילוי ולתרבות המשותפים של חברי , אשר גם שמשו לפגדרות ומגוננים ברובם

 (1.41)ראה צילום מס  הקיבוץ, הן בימי חול והן בחגים 

 

 )ארכיון היישוב( שטחים פתוחים בקבוץ:1.41צילום מס 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

אורך השנים, ובמיוחד לאחר תהליכי השינוי שעברו על הקיבוצים, חל שינוי תפקודי ועיצובי ל

 : ם הבאיםבטא לרוב בשינוית, המבניםמשל חלק מה

חדרי האוכל מספקים רק למשל, המבנים המרכזים הפסיקו לתפקד באופן מלא או חלקי ) ‒

 מרקט של ממש, המספק מגוון גדול של מצרכים(.-והצרכניות הפכו למיני חלק מהארוחות

 מבני החינוך משרתים גם ילדים שמחוץ לישוב ואין בהם לינה. ‒

, בתכנון יחידהרים שונים בשטח כל המגורים בנויים כיחידות בודדות, ובחלק מהמק ‒

 (1.45-1.44)ראה צילום מס  יצירת גדרות בין יחידות המגורים. הפנימי ובעיצוב החיצוני.

 

 קיבוץ גליל ים - קהוותיהמגורים  באזורהצבת גדרות שטחים הפתוחים :  1.45 צילום מס'
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 קיבוץ יקום -שכונת מגורים חדשה : 1.46צילום מס' 

 

 קיבוץ יקום -שכונת מגורים חדשה : 1.44צילום מס' 

(, מבני המלאכה אזוריתנעלמו חלק ממבני המשק )למשל, הרפתות הועברו לרפת  ‒

 באזוררותים, חלקם יומהתעשייה המסורתית ובמקומם נכנסו עסקים שעוסקים במתן ש

  (1.44-1.43' הקיבוץ )ראו צילומים מס אזוריהמשק וחלקם ביתר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 נותני שרות בקיבוץ גליל ים.תוספת עסקים : 1.44צילום מס 

 

 ים-התעשייה בקיבוץ גליל באזורשימושי מסחר : 1.44צילום מס 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 קיבוץ יקום -הפיכת מבני מגורים לשימוש תעסוקה : 1.43צילום מס 

 דביחו, רוב המבניםמערכת הדרכים לכלי רכב מגיע כמעט לכל מבנה ויש חנייה צמודה ל ‒

 הדרכים נוספו מדרכות. בצדי. שנבנו בשנים האחרונות מבני המגוריםל

 החלה בנייה של גדרות ליצירת שטחים פתוחים פרטים ליד כל יחידת מגורים. ‒
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 המושבים  4.4.4

 הפיזי של המושב.במבנה  שקבלה ביטוי  תייחודיהמושבים מושתתים על השקפת עולם  גם

די ביטוי באופי הכפרי של הישוב ובשילוב החזרה לעבודת כפיים והקשר לקרקע באים לי ‒

 , שהיו הבסיס הכלכלי של התושבים,החקלאות, המלאכה והשירותים

השוויוניות בין חברי המושב באה לידי ביטוי ביחידות מגורים אחידות, גודל מגרש אחיד  ‒

 (1.44)ראה צילום )ככל שהתאפשר( ושטחי עיבוד שווים פחות או יותר בחלק מחלקה א'. 

 

 : מבני המגורים הראשונים במושב רשפון1.44ום מס ציל

 ,ההצרכניית, השיתוף בעיבוד ושיווק התוצרת החקלאית ובחינוך יצרו מבנים כגון המזכירו ‒

  גני הילדים

ג', והפעלה של פעילויות חקלאיות כמו מרכזי -העיבוד החקלאי המשותף של חלקות ב' ו ‒

 מזון לבעלי חיים.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מטה ניתן לראות את הביטוי לעקרונות אלה:בית יהושע באיור של מושב 

 

 בית יהושע – 0/5: תוכנית מפורטת חש/ 1.4מפה 

 

המושב. הישוב כולל את את חלק מהקרקע החקלאית צמודה לכל יחידת דיור וחלקה מקיפה 

   הבאים:  האזורים

 . ומגרשי הספורט , מבני ציבורההצרכניי ,מזכירות המושב - המושבמרכז  ‒

. לרב אזור החינוך היה סמוך ספר -בית מסוימים, ובמקרים גני הילדים  -החינוך  אזור ‒

 (1.44 ')ראה צילום מס למרכז המושב.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 : ילדי הגן ברחבה שלפני הצרכנייה, כפר נטר1.44צילום מס 

בעורף צמודות את יחידות המגורים, שאליהן בחזית הנחלה כוללות  –המגורים נחלות  ‒

. לעתים חלקות א' היו הם זכויות הבנייה מחלקת המגורים, ב)חלקה א'(חקלאיות חלקות 

, שהיוו יחידה כלכלית יצרנית לכל חבר מבונות בצפיפות וכללו חממות, לולים, רפתות וכד'

 מושב. 

חלקות של "נותני שירותים" שהיו מיועדות בעבר למורים או אחות. חלקות אלו נקראות  ‒

 חלקות  "בעלי מקצוע".

 (1.40)ראה צילום מס  תחנת דלק וכד' ון תערובת משותף, מוסך,מכבתוכו  -המשק  אזור ‒

 

 : מכון תערובת במושב בצרה.1.40צילום מס 
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)ראה צילום  .רחובות ללא מדרכות, שימוש ב'גדר חיה' ביחידות המגורים -מרחב ציבורי  ‒

 (1.11מס 

 

 גדרות חיות בחזיתות המגורים במושב רשפון: 1.11 צילום מס'

 חלו מספר שינוים: ,בניית הרחבות במושביםבמיוחד לאחר לאורך השנים, ו

 ההצרכנייעד הישוב. ולמבנה מזכירות האגודה השיתופית נוסף מבנה לו -מרכז הישוב  ‒

ציבור מגביל את  למבנייש לציין שמיקום הצרכנייה בשטח מרקט. -הפכה למיני

 האפשרויות להגדיל את שטחי המסחר במושבים.

, במשובים אחרים בוטלו משרתים גם ילדים שמחוץ לישוב יםגני הילדבחלק מהמושבים  ‒

  .והילדים מגיעים לגנים בישובים הסמוכים

מבני המגורים גדלו ובכל חלקה יש לרוב עוד מבנה או שניים על כל חלקה. כמו כן,  ‒

 במסגרת הרחבות הישוב, נבנו יחידות מגורים נוספות, ללא קרקע חקלאית צמודה להם.

 (1.15-1.16)צילום מס 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 מושב אודים -יחידות מגורים שנבנו במסגרת הרחבת הישוב  : 1.15 צילום מס

 

 מושב אודים -שנבנו במסגרת הרחבת הישוב יחידות מגורים : 1.16צילום מס 

 

(, , בעקבות ביטול המכסות לגידול עופותרוב הלוליםנעלמו חלק ממבני המשק )למשל,  ‒

צמודים ליחידות בד"כ  סקים במתן שירותים, מבני המלאכה ובמקומם נכנסו עסקים שעוו

  חלק גדול מעסקים אלה הם ללא היתר. .המשק באזורחלקם , המגורים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

כיכרות ולאחרונה אף , ותרכריבוי גדרות אבן, פיתוח רחובות, כולל מד -רי מרחב ציבו ‒

 .אופנים ישביל תכנון

 הישובים הקהילתיים  4.4.4

ם. מרכז היישוב כלל את האזור הציבורי ביישובים הקהילתיים אין כמעט שטחים חקלאיי

ומסביבו, בכבישים היקפים, תוכננו מגרשי המגורים. ריכוז השטחים הציבוריים הפתוחים 

לישובים תוכנן במרכז היישוב או במעטפת החיצונית, בין מגרשי המגורים לגבול היישוב. 

 הקהילתיים אין שטחי מסחר. 

גבול מגרשי המגורים, הוא גבול התוכנית ביישובים אלו, גבול האזור המבונה, קרי 

תוכל  הסטטוטורית התקפה, כך שליישובים אלו אין קרקע לפיתוח עתידי. תוספות יחידות דיור

  (1.1, 1.0ראה מפה מס' . )בארסוףלהיעשות ע"י ציפוף הבנייה הקיימת, דבר שכבר נעשה 
 

 באיור של הישוב חרוצים ניתן לראות את האזורים הבאים:

 

 חרוצים – 4/44: תוכנית מפורטת חש/ 1.0מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מרכז היישוב: בו מרוכזים מבני הציבור, בית כנסת, צרכנייה, גני ילדים, מרפאה, וכד'. ‒

דונם.  ביישוב  4.5 -משפחתיים, שטחם כ -אזור המגורים: ביישוב מגרשים למבנים דו ‒

ם מבני עזר בתחום מגרש המגורים ניתן היה להקימגרשים דו משפחתיים.  46תוכננו 

 ומבנים חקלאיים.

 

 רחוב בחרוצים - 1.53 צילום מס

 (.1.1מפה מס' דוגמא נוספת ליישוב קהילתי בעל מבנה כללי דומה הוא ארסוף )ראו 

מ"ר. מותר לבנות יחידת מגורים  4,133 -433דונם. גודל כל מגרש נע בין   443 -שטח ישוב כ

 אחת בכל מגרש.
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 ארסוף -_א 5/43: תכנית מפורטת חש/1.1מפה 

 

 

 ארסוף :  1.54צילום מס
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 התעסוקה אזורי 4.4.4

ליד תחנת הרכבת  ההתעשייאזור למועצה האזורית חוף השרון אזור תעסוקה מועצתי אחד, 

אזורי  1בתחום המועצה עוד  זה. באזורשטחים  לאגודת בית יהושע יש גם בית יהושע.

  .מועצה, או בשותפות עם גורמים עסקיים אחריםב ליישוביםתעסוקה השייכים 

  בית יהושע אזור תעשייה 1.4.1.4

 -שטחו כ אזור תעשיה מועצתי יחיד, ממוקם בצמוד לתחנת הרכבת של מושב 'בית יהושע'.

את אזור  משרתתתדלוק, התחנת דונם, כולל שימושי תעשיה מלאכה ואחסנה, ו 65

פוצלו גדולים, אלה מגרשים חם במתהיו . בעבר אזורהתושבי את והתעשייה בנתניה 

מטרת המועצה לייעד אזור זה , למבני תעשיה מלאכה ואחסנההמיועדים למגרשים קטנים 

 נקיה. הלתעשיי

זה, מאושרים מבחינה סטטוטרית, אבל לא  באזור דונם 03-למשוב בית יהושע כ

  מפותחים.

 לפעילותמה ובתח קרקעותלנצל יוזמה של רכבת ישראל לפתח את אזור התחנה, קיימת 

 ]מגרש החניה שייך לרכבת[. .נוספת תומכת כלכלית

 ', קבוץ יקום:קמתחם 'אירו פאר 1.4.1.4

תוכנית טק, פרויקט משותף של חברת דרבן וקבוץ יקום. -מתחם של תעשיית היי

דונם  13-כדונם.  433-הקיים של הקיבוץ לכ ההרחיבה את אזור התעשיי 434חש/בת/

. בחלק הצפוני, הזהו החלק הדרומי של אזור התעשיימהם מהווים את מתחם אירו פארק, 

זכויות הבניה במתחם לא  פלסטיב.אזור התעשייה הישן של הקיבוץ, הכולל את מפעל 

 (.1.54)ראה תמונה מס'  מוצו.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

 מתחם 'אירו פארק' קיבוץ יקום: 1.54צילום מס 

 

 אזור תעסוקה בקיבוץ תל יצחק: 1.4.1.0

 לקיבוץהשייך  האזורדונם,  55ח של בשט, 4/15על פי תכנית חש/אזור תעשיה 

השימושים מותרים  תל יצחק בשיתוף עם דפוס הארץ, ומאוכלס בעיקר על ידו.

 במקום:  משרדים, מבני אחסנה, מתקנים הנדסיים, חניה, דרכים ורחבות.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 אזור תעסוקה בקיבוץ געש: 1.4.1.1

 ולחברה שיכון ובינוי.  דונם, השייך לקיבוץ 03 -איזור ששטח של כ

 עסוקה בקיבוץ שפיים:אזור ת 1.4.1.5

דונם. באיזור מותרים  13-כ /א, בשטח של40/04איזור תעשייה על פי תכנית חש/

)תעשיית פלסטיק מפעל פוליכד, תעשיית טכנולוגיה  תעשיה שימושים של

 )מחסני מכר, חנויות ומסעדות(. ומסחרמתקדמת, מעבדות, אלקטרוניקה, משרדים( 

 , כפר נטר:'גרנד נטר'מתחם  1.4.1.6

מותרים  באזור דונם. 00 -, בשטח  של כ/א44/44חש/א/עשייה על פי תכנית איזור ת

, ותעשיה התעשיה, תעשיה  קלה, מלאכה, שרותים נלווים לתעשיי של שימושים 

ממערב לאזור הגרנד נטר מתוכנן פארק "פארק מדע נתניה" שהנו אזור  עתירת ידע.

 תעסוקה מטרופוליני משני.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 קרקע יייעוד 4.4

ס לתכניות הארציות, המחוזיות והמקומיות המשפיעות על התכנון והבנייה של בפרק זה נתייח

 ם במועצה.יהשטחים הבנוי

 

 שימור ופיתוחלבנייה, ל – 43תמ"א  4.4.4

       

 תשריט ייעודי קרקע – 05: תמ"א 1.5מפה 

במועצה קיימים שני סוגים של שטחים בהם ניתן לקדם תכניות לשטחים על פי תכנית זאת, 

כמרקם והישובים הקיימים, חלקם מוגדרים כמרקם חופי וחלקם  עירוניהמרקם בנויים: ה

 שימור משולב. בכל מקרה פיתוח יהיה 'צמוד דופן'.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

: שטח המרקם העירוני בתחומי המועצה מחולק לשתי מובלעות הקטנות יחסית בשטחן

עת המובל, וגובלת בכפר שמריהו מצפון לשדה התעופה של הרצליה - המובלעת הדרומית

באזור כפר נטר החוצץ בין שטח שיפוט העיר נתניה במערבו לבין המועצה  -הצפונית

ומושב כפר נטר מתנגדים להכללת שטח זה למרקם  האזוריתהמועצה . המקומית אבן יהודה

 .יעירונ
הפיתוח יהיה ברובו עירוני קומפקטי, מושתת על יתרונות לגודל תוך כדי במרקם עירוני 

עירוניים ובינעירוניים לצורכי ציבור, ושמירה על שטחים ומסדרונות  הבטחת שטחים פתוחים

  המיועדים לתשתית בטווח הארוך.

 

ביחס לישובים הקיימים, התכנית קובעת מניין יחידות דיור מותרים לבנייה. לאחרונה, הוצע  

 עדכון למספר יחידות הדיור. הדברים מוצגים בטבלה הבאה:

 43א מספר יח"ד ע"פ תמ" שם היישוב

 (4)לוח 

 43מספר יח"ד ע"פ עדכון תמ"א 

 533 133 שפיים

 153 133 געש

  053 גליל ים

 133 053 יקום

 תל יצחק

053 

643  

 כולל דיור מוגן

  053 רשפון

  053 אודים

  033 בית יהושע

  053 בני ציון

  033 בצרה

  033 כפר נטר

   ארסוף

  (4יח"ד לדונם )לוח  0 חרוצים

  יישוב לא מוכר קדםארסוף 

 

כלול נופי. מכלול מכ 05המועצה נמצאים בשטחים המוגדרים על פי תמ"א  ימיישובחלק גדול 

נופי הוא שטח פתוח ברובו בעל רגישות נופית גבוהה שמקורה בשילוב של ערכי נוף וטבע עם 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

שרותי תיירות המשרתים אפשרת לקדם מהתכנית מעשה ידי אדם: חקלאות מורשת או דת. 

אתר ביקור סמוך, בתנאי שבשטחים אלו הפיתוח יהיה זהיר ומבוקר ויוגש נספח נופי סביבתי. 

תכנית מקומית תכנית להרחבת יישוב תתאפשר רק אם אין מקום אחר שאינו במכלול נופי. 

המועצה של מ"ר תופקד רק אם התקבל אישור  533המייעדת שטח לבינוי העולה על 

 הארצית.

כל שטחי המועצה כ'שטחי שימור משאבי  מגדירות את 05תמ"א  שלהנחיות סביבתיות ה

מי נגר עיליים. במקרה  החדרתמים'. הדבר מחייב לשקול את הצורך בקביעת הוראות בדבר 

שעלול להיגרם זיהום בקרקע, תוכן חוות דעת הידרולוגית והוראות למניעת הפגיעה במי 

 התהום.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 44/ 4תמ"מ  4.4.4

 . 'פתוח כפרי אזור'כעצה המו ייישובהתכנית מגדירה את 

 

 5ותמ"מ  44/0: המועצה האזורית חוף השרון על רקע תמ"מ 1.6מפה 

  אזור פתוח כפרי:

שימושים המותרים באזור זה: מגורים, מבני משק חקלאי, מבני ציבור וספורט, דרכים, 

רי, שטחים פתוחים, מבנים ומתקנים לנופש ואירועים, נופש, פנאי ותיירות, כולל אירוח כפ

  .מבני מסחר תעשיה ומלאכה, מתקני תשתית

 הנחיות והוראות לתכנון: יעיקר

השימושים המותרים כפופים להבטחת פיתוח תשתיות הנדרשות ולהבטחת מניעת  ‒

 מפגעים ומטרדים סביבתיים.

 ברשות המקומית.  ההיקף השטח המיועד למסחר יהיה פרופורציונאלי לגודל האוכלוסיי ‒
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

בסמכות הועדה ות מגורים תתאפשר באזור פתוח כפרי. הרחבות יישובים למטר ‒

המחוזית לאשר הרחבה ב"נוף כפר פתוח/ אזור חקלאי" במקרה ואין עתודות קרקע 

 באזור פתוח כפרי ובתנאי שהפיתוח יהיה צמוד דופן ליישוב הקיים.

 

 תעסוקה אזורי

יזור את אכאזור תעסוקה רצועה ממערב לכפר נטר. היא גם קובעת נית קובעת כתה

תעשייה,  כאזורימדרום ליקום התעסוקה ליד תחנת הרכבת בבית יהושע ואת אזור התעסוקה 

  .מלאכה ותעסוקה

 

 אזור נופש מטרופוליני:

המיועד בעיקרו לפעילות נופש, פנאי וספורט בשטחים  מטרופוליניתחשיבות שטח בעל 

עצה, מצפון לכפר נטר, כאלה: בצפון המו אזוריםהתכנית קבעה שני  .פתוחים ולעיבוד חקלאי

האנ"מ, במסגרת  מאזור 45%-ובדרומה, בין בצרה לרעננה. התכנית מאפשרת בנייה של כ

 .האזורשל תכנית כוללנית לכל 

 תוכנית מתאר מחוזית למחוז תל אביב - 3תמ"מ  4.4.4

תוכנית זו מסדירה בתחום המשבצת של קיבוץ גליל ים שני סוגי מרקמים. אזור עירוני בדגש 

 טח לפארק עירוני ראשי.מגורים וש

 תעסוקות לא חקלאיות -7/ 4תמ"מ  4.4.4

מטרת התוכנית: הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה, וקביעת מגבלות של שימושים 

משרד, גני ילדים, מעונות יום, מועדון קשישים,  : תעסוקה לא חקלאיתהתכנית מגדירה כ אלו.

הגדרת שימושים אלה  ה זעירה.אחסנה למעט אחסנה גלויה, אירוח כפרי, מלאכה ותעשי

 .44/ 0מגבילה את שימושים המותרים על פי תמ"מ 

כשימוש לתעסוקה לא חקלאית תאושר רק במושבים עם אפיונים  תכנית המתירה אירוח כפרי

תיירותיים ולאחר התייעצות עם משרד התיירות )משרד התיירות לא מתיר תיירות כפרית 

ת בית המשפט לפרשנות המונח "אירוח כפרי" בהוראות כמו כן, בעקבות פסיק במחוז מרכז(.

 התכנית, נקבע שהכוונה היא למבני קייט )"צימרים"(.

 עיקרי מגבלות תכנוניות:

 השטח המותר יהיה בתחום המגורים בחלקה א'. ‒

 דונם לא תותר תעסוקה לא חקלאית. 4חלקה א' עד  ‒

 דונם יותר רק שימוש לאירוח כפרי. 4-4.6חלקה א' בין  ‒

 מ"ר )עיקרי+שרות(. 533שטח לתעסוקה לא חקלאית לא יעלה על סך ה ‒
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 מטר. 45 -מרחק המבנה לתעסוקה לא חקלאית מכל מבנה אחר לא יפחת מ ‒

 כלי רכב ע"פ תקן חניה. 5לא תותר תעסוקה לא חקלאית המחייבת יותר מ  ‒

 מקומות החניה יותרו רק בשטח המותר. ‒

  4433/ 979החלטת מינהל  4.4.3

שב לעגן את זכויותיו בחלקת המגורים ורישומן בספרי המקרקעין מאפשרת למתייההחלטה 

מערך חלקת  0.45%לצורך עיגון הזכויות יהא על כל מתיישב לשלם  כיחידה נפרדת ועצמאית.

 מ"ר. 045 יהיו  זכויות הבניה בחלקת המגורים. המגורים

ש את יתרת מגרש מתוך שטח הנחלה. ולצורך זה יהיה על בעל הנחלה לרכוניתן יהיה לפצל 

 ועד  0.45% -הזכויות במגרש המיועד להיות מפוצל, משמע השלמת של יתרת התשלום מעבר ל

  .מערך חלקת המגורים 00%

 :444 ליישום החלטתתנאי סף להלן 

 רישום חלקה א' בספרי המקרקעין כיחידה נפרדת ‒

 הסדרת תשלום כל השימושים בנחלה ‒

 חלקת המגוריםמערך הקרקע של  0.45%תשלום דמי חכירה בסך  ‒

 .05התחייבות האגודה  לעמידה במספר יח"ד ע"פ תמ"א  ‒
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 תכנית המתאר של המועצה 4.4.4

 [ 4971: ] 4/ 41חש/ 

 

 4/43: תוכנית המתאר של המועצה חש/1.4מפה 

טח התוכנית הוגדר כשטח מש % 63בתוכנית המתאר של המועצה האזורית חוף השרון כ 

מותר מגוון תכליות, בכפוף להכנת שבו , התוכנית יועד למגוריםמשטח  45%חקלאי ומרעה. 

זאת, על מנת לתת מענה לעקרון של יצירת מקורות תעסוקה לתושבים . תכנית מפורטת

 בישובים.

בתי  - 44)ששונה בתמ"א  קבוץ געשל ממזרחאחד  :אזורי תעסוקהשלושה התוכנית הגדירה 

)שישומו ניתן  הושע והשלישי מצפון למושב אודיםיהשני ליד בית  (,אזוריעלמין, לבית עלמין 

 .4בלתי אפשרי לאור תוואי כביש 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 סיכום 4.4

חלקם, יישוביה. כלכלי של האת המבנה החברתי ומבטא המועצה  ייישובהמבנה הפיזי של 

, ששאפו לתת כמו הקיבוצים והמושבים, נוצרו כחברות ייחודיות מבחינה חברתית וכלכלית

הדבר הביא ייצור והן את מירב השירותים הדרושים לכל חבר.  בתוך הישוב הן את אמצעי

השינויים החברתיים והכלכליים שעוברים  ליצירת מבנה פיזי שהתאים לשאיפות האלה.

 משפיעים גם על המבנה הפיזי. אלו ישובים 

מבחינה סטטוטורית, חלות מגבלות רבות על פיתוח הישובים בתחום המועצה, כגון מספר 

כתוצאה ממגבלות אלה, יש המותר, חלוקת מגרשים, שימושים מותרים וכד'.   יחידות הדיור

 לעתים קושי לתת מענה לצרכים החברתיים והכלכליים המשתנים של תושבי המועצה.

בשלבים הבאים של התכנית יהיה צורך להגדיר את הערכים הפיזיים של הישובים שיש לשמר 

יש לשנות כדי  תן איזה מגבלות סטטוטוריוואלה שניתן לשנות. כמו כן, יהיה צורך לבחו

 לאפשר את ההתפתחות החברתית והכלכלית של הישובים. 

 

 

 מקורות:

גדעון סגל ודני קידר, "קיבוץ ושותפות בתכנון פיזי. מסגרת, תהליכים ותכנים לשיתוף הציבור 

בתכנון פיזי בקיבוץ", הוצאת המחלקה הטכנית של הקיבוץ הארצי ומחלקת התכנון של 

 .4446תק"מ, ה
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 : / שטחים פתוחים נוף. 5

 

 מבוא

אזור המועצה האזורית חוף השרון הוא מובלעת ירוקה בלב אזור בנוי בצפיפות במרכז הארץ, 

 מדרומו הרצליה ורעננה וכל גוש דן, ומצפונו נתניה.

 –ייחודו של האזור בנופים הפתוחים, חלקם טבעיים וחלקם מעשה ידי אדם. בליבו של השטח 

ערוץ נחל פולג וערוצי המשנה שלו, ומספר שטחים סמוכים המוצפים הריאה הירוקה של 

בחורף. סביבם שטחי חקלאות, שביניהם מובלעות של שמורות טבע מבודדות. לאורך קו החוף 

 נמצא הגן הלאומי חוף השרון, המשמר את מצוק הכורכר המערבי ואת רצועת החוף.

ולרוחבו ע"י מספר כבישים נוספים.  ,2השטח הפתוח נחצה לאורכו ע"י מסילת הברזל וכביש 

כן מתוכננים בחלק הדרומי כבישים נוספים, במסגרת הארכת נתיבי איילון עד לאזור מרכז כמו 

 שפיים.בוץ יקסמוך להמתוכנן בהתחבורה 

 רקע תכנוני.ו סקירת המצב הקיים להלן כוללת חלוקת האזור ליחידות נוף, פירוט מוקדי עניין

 יחידות נוף 5.5

ים הפתוחים בתחום המועצה נחלקים לארבעה השטח

 : (1.5 ראו מפה) סוגי יחידות נוף

 חוף הים 

 רכסי הכורכר 

 נופי חקלאות 

 סביבות מים 

סביבות המים נחלקות לחלוקת משנה: נחלי אכזב, 

 בריכות ומקווי קבע, ושטחי הצפה עונתיים.

 

 

 

 : יחידות נוף1.5מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 חוף הים 5.5.5

צועת חול ברוחב כמה עשרות מטרים, מתחת לרכס הכורכר ברובה ר היאהחוף רצועת 

ת המערבי. המצוק התלול מקשה על הירידה לחוף, המוגבלת בשל כך למספר שבילים. רצוע

תחומה במסגרת גן לאומי חוף השרון, כאשר הגישה למצוק ולחוף מגודרת כדי למנוע  החוף

 כניסת כלי רכב.

 

 רכסי כורכר 5.5.5

דרום. הרכס המערבי מהווה -תרעים לאורך שטח המועצה בציר צפוןשלושה רכסי כורכר מש

 רצועה רצופה, בעוד ששני האחרים קטועים ע"י ישובים, ערוצים ושטחים חקלאיים.

הרכס המערבי הוא היחיד שנשמר רצוף לכל אורך חופי המועצה, והוא גם השמור ביותר 

ח עשיר בצמחיה טבעית אופיינית מבחינת נופו הטבעי, בזכות היותו בתחום הגן הלאומי. השט

 למישור החוף.

ונשמרו ממנו חלקים מצפון, ממערב ומדרום  ,הרכס השני נמצא בצדו המזרחי של כביש החוף

ליקום. חלקו הצפוני כלול בשמורת נחל פולג, ובו חצוב "השער הרומאי" שהפולג מתנקז דרכו 

 ם.הילעבר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

מזרח לתל יצחק, -בעות: תל זוריקיה מדרוםמהרכס השלישי, המזרחי מהשלושה, נותרו כמה ג

שמורות הטבע של חרוצים ובני ציון, וגבעה ללא שם באזור המטעים שמדרום לתל יצחק ומצפון 

 לחרוצים. גבעה זו נמצאת במרכז השטח הפתוח ויש ממנה נקודת תצפית טובה לכל הכיוונים.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

ובחלקן יש גם שרידי בוסתנים גבעות הכורכר מאופיינות בצמחיית בר ופריחה רבה באביב, 

 ומשוכות צבר.

 

 נופי חקלאות 5.5.5

שטחי החקלאות באזור הם מישוריים או בשיפועים מתונים ביותר, וכוללים פרדסים ומטעים 

ועוד(, וגידולי שדה שונים. בין המטעים בולטות שורות הברושים  , אבוקדואחרים )אפרסמון

בשטחי רכסי  סמנות כמה מערוצי הניקוז בין השדות.שניטעו כשוברי רוח, ושדרות אקליפטוס מ

הכורכר קיימים שרידי בוסתנים, וכן מטעי חרובים שניטעו לאחר קום המדינה ונזנחו כגידול 

 חקלאי, אך הפכו לשטחי חורש טבעי.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

חלק משטחי החקלאות הנמוכים מוצפים בחורף, ובחלקם נמשכת ההצפה עד אמצע הקיץ ואף 

מעובדים חלקית, חלקם ננטשו על ידי חלקם  ותם שטחים מוצפיםאתוך ממאוחר יותר. 

 החקלאים, וחלקם המוצף דרך קבע, הפכו זה מכבר לסביבות מים. 

נופי חקלאות הם בעלי ערך תרבותי ונופי רב ועם השנים ערכם רק עולה, שכן החקלאות 

, 07-נות ההפרדסים, שכיסו חלק ניכר משטחי המועצה עד סוף ש המסורתית הולכת ונעלמת.

ומתכסה בצומח  שוטשדה ומטעים אחרים, וחלקם נותר נ הצטמצמו בהדרגה והוחלפו בגידולי

 . טבעי ולעתים במינים פולשים

 סביבות מים 5.5.5

נחל פולג מאופיין במגוון סביבות מים המהוות משאב נופי פוטנציאלי ותורמות ליצירת אזור 

 מערכת אקולוגית עשירה. 

 בריכות ומקווי קבע

  מאגר הקולחין ליד תל יצחק, מגודר ומוקף סוללה, כך שאין אליו גישה. מאגר זה אינו

 מהווה משאב נופי כיום, אך הוא מושך ציפורים רבות ואפשר לצפות לעברו מתל זוריקיה.

 

185



 

 

 

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

  המאגר הוא מקווה קבע בשטח הנמוך מקו מי התהום. רובו רדוד מאוד  –"האגם" ביקום

ה אליו אולם כיום הוא מחוץ לגבולות השמורה ונחשב חלק משטח וקרקעיתו בוצית. יש גיש

 פרטי.

 

  .מאגר יקום ממערב לכביש החוף 

  מאגר ובריכת חורף -בריכת געש. 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

  בעבר מוצפת מים דרך קבע ובעלת פוטנציאל רב מבחינה נופית.  –מחצבת תל זוריקיה

 .פכין במעלה הנחלהבריאות התנגד מחשש לזרימת שו רדהוטו אליה מי הפולג, אבל מש

 

 שטחי הצפה

(, עובד בעבר כשטח חקלאי. עם זאת לשעבר ביצות הפאליקפשט ההצפה של נחל פולג )

מועדים להצפה ועם השנים חלקם ננטשו ושבו להיות אזורי ביצה, וחלקם  השטחים הנמוכים

דומה )עשירה בחומר אורגני ו חרסיתיתבחלק מהאזור קרקע מעובדים רק באופן עונתי. ה

תופעה זו הולכת ומתפשטת  שלאחר הייבוש התפרק וגרם לשקיעת הקרקע.( לאדמות החולה

 רקע שוקעת. הקועם השנים  ,לחקלאותיובשה באזורים הנמוכים בהם הקרקע 

 שטחי ההצפה העיקריים הם בשטחים החקלאיים שבין אודים ובית יהושע.
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 זבונחלי אכתעלות 

 

בו כתעלת ניקוז, חלקה מבוטן וחלקה פתוח אך מוסדר נחל פולג הוא נחל אכזב המוסדר ברו

הנדסית. הנחל נסתם מעת לעת בסחף חולי המגיע מחוץ לגבולות המועצה, ויש להעמיקו מדי 

 שנה כדי למנוע סתימות. 

)זורם  פולג כמה יובלים, בעיקר נחל אודים והערוץ המכונה "תעלת שמורת הטבע"נחל ל

, המהווים אפיקי ניקוז מקומי וסובלים מהצפות ושע(ממזרח למערב בין תל יצחק לבית יה

 תכופות. 

לערוצי הנחלים פוטנציאל נופי ואקולוגי רב, אך במצב הנוכחי, בו הם מוסדרים ומנוקים תדיר, 

הטבעית אינה מתפתחת, והפרות הקרקע התדירות מעודדות דווקא התפתחות של  ההצמחיי

 לשים.ומינים פו מינים האופייניים לאזורים מופרים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 איפיון נופי –שובי המועצה יי 5.5

ועד  27-שובי המועצה האזורית הם מושבים וקיבוצים שהוקמו החל מסוף שנות הימרבית י

בקיבוצים קיימים יותר שטחים פתוחים ציבוריים מגוננים, . 27-של המאה ה 17-ראשית שנות ה

מאופיינים בריבוי עצים  לואלו גם א ואילו במושבים רוב השטחים המגוננים הם פרטיים, אולם

היוצרים סביבה ירוקה ומוצלת המקיפה את הסביבה הבנויה בצפיפות נמוכה. העצים הוותיקים 

אף מבליטים את היישובים על רקע השטחים החקלאיים. בישובים הוותיקים קיימים מספר 

ת מבנים היסטוריים כגון מגדלי שמירה, אסמים ומגדלי מים, שיש להם חשיבות היסטורי

 .ותרבותית, ומהווים חלק ייצוגי של נוף המקום
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 מוקדי עניין 5.5

 נקודות תצפית

 מדרום לתל יצחקגבעת הכורכר 

זור ההצפה ובסמוך לא נמצאת בלב שטח חקלאי מוקפת פרדסים וגידולים אחריםהגבעה 

יער תכנית המתאר הארצית לב "חורש טבעי לשימורסטטוטורי של "מעמד לגבעה  המרכזי.

, הגבעה משקיפה על כל מגוון יחידות הנוף של האזור, (20חש  , שטח שסימנו22תמ"א ור )ייעו

 ויציאה לטיולי שטח.  לביקור, ועשויה לשמש מוקד 115נגישה מכביש 

 

 

 אתר הפסולת הישן של רעננה

בולט ", נמצא בין הפרדסים מדרום לבצרה ומצפון לרעננה. ההר הזבלאתר זה, המכונה "הר 

אזור המתוכנן לבתחום  נמצאההר נקודת תצפית טובה.  יכול לשמשפני השטח והרבה מעל 

האתר אינו משמש עוד  .ולמרגלותיו צירי נופש ואופניים ,עם רעננהמשותף נופש מטרופוליני 

כאטרקציה  ו, אך מדרונותיו אינם יציבים ולכן פיתוח)ראו נספח איכות הסביבה( להטמנת פסולת

 ריאלי. ואינו בעלויות רבות ךלנופש כרו

היא לערום את הקרקע סביבו, ולייצר גבעה  135אפשרות לשימוש בעפר מחפירות כביש 

 מלאכותית שתסדיר את המדרונות הבלתי יציבים, ותאפשר שימוש בתל כמשאב נופי.
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 עצים מיוחדים

בשטח המועצה קיימים מספר עצים ייחודיים הבולטים בנוף. ביניהם השקמה הגדולה מצפון 

כמה אלונים ואקליפטוסים גדולים בשטחים החקלאיים, ובתחום כמה מהיישובים. עצים  לגעש,

 אלה הינם נכס נופי ויש לסמנם לשימור בתכנית האב.
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 קרקע יייעוד 5.5

מאושרות ובהליכים, להם  ,ארציות ומחוזיותהעיקריות,  להלן סקירה על תכניות סטטוטוריות

 חים במועצה.השלכות על שימור ופיתוח השטחים הפתו

 

 גנים לאומיים, שמורות טבע ושמורות נוף – 8תמ"א  5.5.5

רשות הטבע והגנים, . על פי שמורות טבעגן לאומי אחד ומספר  בתחום המועצה התכנית קובעת

שמורת , גן לאומי חוף השרון כדלהלן: ,מוכרזים אזורים מוגנים 6נמצאים בתחום המועצה 

 .שמורת געש, שמורת בריכת געש, יצחק שמורת תל, שמורת בני ציון, אודים

 אזורים נוספים בתחום המועצה מוצעים כשמורות טבע אך טרם הוכרזו ככאלה.

סמוך לגבולות המועצה אך מחוץ לתחומה נמצאים שמורת הטבע נחל פולג )מצפון, בתחום 

 עיריית נתניה( וגן לאומי אפולוניה )מדרום, בתחום עיריית הרצליה(.

 

 חוף הים התיכון - 55תמ"א  5.5.5

, מוגדרת רצועת החוף כגן לאומי, בהתאמה לגבולות הגן הלאומי חוף השרון על בתחום המועצה

, מוגדר רוב השטח כשטח חקלאי, ובתחומו 2. ממזרח לרצועה זו ועד כביש מס' 8פי תמ"א 

ארבע מובלעות: הקיבוצים שפיים וגעש המוגדרים שטח יישוב חקלאי, ושתי שמורות טבע 

  .ות באזור בריכת געש ושלולית געשקטנ

מחוץ לגבולות המועצה גובל שטח הגן הלאומי בשמורת הטבע נחל פולג מצפון, ובשמורת החוף 

 אפולוניה )תל ארשף( מדרום.

 

 יער וייעור – 55תמ"א  5.5.5

בהם,  את שטחי היער הקיימים והמיועדים לייעור, ואת הפעולות המותרות מגדירהתכנית זו 

שעיקרן: הפעולות הדרושות לקיומו, לפיתוחו, לשיקומו, לשמירתו ולשימושו של שטח היער 

 כאזור נופש ותיירות בחיק הטבע.

תל אביב יפו(, כוללת התכנית  II-0נתניה וגליון   III-1, גליון 3573)תחום יער  תחום המועצהב

 :(1.2)ראו מפה  יער, כמפורט להלן שטחיחמישה 

 :ת נחליםנטיעות בגדו

שטח המיועד לנטיעת עצם ושיחים תוך שמירת המאפיינים הטבעיים של השטח וטיפוסי הצומח 

 שבו:
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 , לאורך אפיק נחל פולג מגבולו הצפוני של מושב בני ציון, ועד תל פולג מצפון ליקום.22 נ -

 :יער נטע אדם קיים

 ממערב לתל יצחק.חורשה , 21יק  -

 יער טבעי לשימור:

 ש, יער, בוסתנים, בתה ותצורות צומח טבעי אחרות, בעלי ערכיות גבוהה.שטחים שבהם חור

 , מדרום לתל יצחק )ראו לעיל, בפרק מוקדי עניין(20חש  -

 , גבעות כורכר ממערב לחרוצים, חופפות בערך לשמורת הטבע חרוצים.35חש  -

 , גבעות כורכר ממערב לבני ציון, חופפות בערך לשמורת הטבע בני ציון.33חש  -

 

 
 באזור מ.א. חוף השרון 22: תמ"א 1.2פה מ
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 תכנית המתאר הארצית לשימור ופיתוח - 55תמ"א  5.5.5

 מרקמיםא. 

 התכנית מגדירה מספר מרקמים בשטח המועצה:

 מרקם חופי
המרקם החופי תופס חלק נכבד משטחי המועצה ונכללים בו היישובים: שפיים, ארסוף, געש, 

מתפרש ברצועה רחבה מגבולה הדרומי של המועצה מדרום יקום, אודים ורשפון. שטח המרקם 

 .לרשפון ועד לגבולה הצפוני מצפון לאודים

בגבולו המערבי של המרקם החופי, ניתן לראות רצועה דקה של אזור המוגדר כשמורות וגנים 

המזרחי, מגיע המרקם החופי לקו המצוי  מצדולאומיים קיימים ומוצעים )גן לאומי חוף השרון(. 

 תל אביב(. –מזרחה ממסילת הרכבת )קו חיפה מעט 

כפרי המיועד להישאר פתוח  -לשמר את החופים הפתוחים ואת העורף החופי המטרה היא

ברובו באופן המבטיח את גישת הציבור אל החוף ומעבר לאורכו. תכנון ופיתוח במרקם ייעשה 

ילובם המוגבל והזהיר בזיקה נופית ותפקודית לים, לחוף ולשטח הפתוח העורפי ויבטיח את ש

 בערכי המרקם.

 מרקם שמור משולב

המועצה והוא מהווה כמחצית משטחה. אזור זה  תחוםמרקם זה משתרע בחלק המזרחי של 

כולל מספר שמורות זעירות בשטחן אשר בחלקן פרושות לאורך אזור נחל פולג וחלקן מערבית 

י ציון, חרוצים, תל יצחק ובית לבני ציון וחרוצים. במרקם זה נמצאים היישובים: בצרה, בנ

 יהושע.
לאחד ברצף ערכי טבע, חקלאות, נוף, התיישבות ומורשת תוך יצירת שדרה ירוקה היא  המטרה

מצפון לדרום וחיצים פתוחים לאורך ערוצי נחלים ראשיים במרכז. המרקם מיועד להשיג שילוב 

 זהיר באזורי הפריפריה.מרבי של הערכים המאפיינים עם פיתוח מוגבל במרכז הארץ ופיתוח 

  רצועת נחל

רצועת נחל פולג חוצה את המועצה ממערב למזרח. תכנית בתחום 'רצועת נחל' תחול על רוב 

: הוראות בדבר שיקום הנחל ושימורוהתוכנית תכלול רצועת הנחל שבתחום אזור התכנון. 

צובן ושמירה ככל שימור הנחל ובתי הגידול שבו, תפקוד הנחל כציר ניקוז, עיצוב גדותיו ויי

 האפשר, על זכות המעבר של הציבור לאורך ערוץ הנחל וכדומה.

  מכלול נופי

שטח פתוח ברובו בעל רגישות נופית  נופי, קריחלק גדול משטחי המועצה מוגדרים כמכלול 

מורשת או דת.  ,אדם: חקלאות גבוהה שמקורה בשילוב של ערכי נוף וטבע עם מעשה ידי

 תכליות מותרותה. נספח נופי סביבתיויוגש  הפיתוח יהיה זהיר ומבוקר בתכניות במכלול נופי

. שטח להרחבת יישובו קווי תשתית, העברת שירותי תיירות המשרתים אתר ביקור סמוך :יהיו
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מ"ר תופקד רק אם תקבל אישור המועצה  177תכנית מקומית המייעדת שטח לבינוי העולה על 

 .לתכנון ובנייה הארצית

 ביבתיותהנחיות סב. 

מרבית שטחי המועצה מוגדרים כשטחים בעלי 'רגישות , 31בפרק ההנחיות סביבתיות בתמ"א 

קבוץ ) מהובדרו (כפר נטר ומושב אודים) נופית סביבתית גבוהה' למעט שטחים בצפון המועצה

 .(גליל ים

לשמור על משאבי הקרקע, המים  י 'רגישות נופית סביבתית גבוהה' היאשטחים בעלהמטרה ב

 31תוך פיתוח זהיר ומבוקר המשתלב בסביבתו. כדי להבטיח זאת, הוראות תמ"א  רהאוויו

סביבתי לתכניות בשטחים אלו. נספח זה יעבור לחוות דעת של  –מחייבות הגשת נספח נופי 

 ומשרד החקלאות בהתאם לצורך.שות הטבע והגנים , רלהגנת הסביבההמשרד 

מוסד התכנון ישקול  בשטחים אלה,ר משאבי מים'. כל שטחי המועצה מוגדרים גם כ'שטחי שימו

מי נגר עיליים. במקרה שעלול להיגרם זיהום החדרת את הצורך בקביעת הוראות בדבר 

 בקרקע, תוכן חוות דעת הידרולוגית והוראות למניעת הפגיעה במי התהום.

 

  55/ 5תמ"מ  5.5.5

ושא השטחים הפתוחים והאופי לנ םהרלוונטיישבין עקרונותיה למחוז המרכז,  תכנית מחוזית

 הכפרי של המרחב:

 אכלוס מבוקר של אזורי הפיתוח הכפרי, כדי למנוע פרבור וגלישה עירונית לתחומם. -

 איזון בין צרכי הפיתוח ושמירת שטחים פתוחים, למען הדורות הבאים והדור הנוכחי. -

ם )נחל פולג רצועות נחליגנים לאומיים ושמורות טבע, תפרושת השטחים הפתוחים כוללת  -

בתחום המועצה(, וכן שטחים חקלאיים, אשר מעבר לשימושם הכלכלי, נועדו ליצור אזורי 

 חייץ ברורים בין היישובים העירוניים ולמנוע רצף עירוני.

מקומית. בתחום -ייעוד שטחים לאזורי נופש מטרופוליניים, שהם בעלי חשיבות אזורית על -

 –ופוליניים אילנות )חלקו בצפון המועצה( ורעננה חוף השרון מדובר על אזורי הנופש המטר

 חוף השרון )חלקו בדרום המועצה(.

שמירה מרבית של השטחים דרכים ותשתיות בשטחים פתוחים יתוכננו תוך הקפדה על  -

 .איכותםהפתוחים ו
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 קבעה שיש להכין שלוש תכניות מחוזיות בתחום המועצה, באזורים הבאים: 25/ 3תמ"מ 

 נחל פולג -

 הנופש המטרופוליני אילנות אזור -

 רעננה -אזור הנופש המטרופוליני חוף השרון  -

 להלן תאור של תכניות אלה.

  55/ 5 לתמ"מ 9שינוי מס'  – מרחב פולגתכנית א. 

מרחב הפולג נמצא בין נתניה ואבן יהודה מצפון לבין רעננה וכפר סבא שמדרום משפך נחל 

חב זה כולל שטחים פתוחים רגישים מסוגים פולג במערב ועד אזור רמת הכובש במזרח. מר

כפרי פתוח ויישובים כפריים. במרחב זה כלולות המועצות האזוריות חוף -שונים, שטח חקלאי

 השרון, דרום השרון, לב השרון, והמועצות המקומיות תל מונד, אבן יהודה ועיריית נתניה.

מייצגת את תפישת רשות , כוללת סקר מקיף ומפורט ו2771בשנת שהכנתה החלה  ,זו תכנית

שימור שטחים אקולוגיים ופיתוח שטחי פנאי ונופש המעדיפה הטבע והגנים לפיתוח המרחב, 

 לטובת כלל הציבור.

ערכיות נופית גבוהה, תוך שקלול ערכי טבע, נופי תרבות  יכבעל אזוריםהתכנית מגדירה מספר 

נופית "גבוהה מאוד" ו"גבוהה ושמירת רצף שטחים פתוחים. האזורים המוגדרים כבעלי ערכיות 

ביותר" הם: אפיק נחל פולג וסביבתו, שטחי ההצפה ממזרח למסילת הברזל, ואזור רכס 

הכורכר והשטחים החקלאיים מצפון וממערב לחרוצים ובני ציון. רצף זה כולל ייצוג לשלוש 

אם בהתוהשטחים החקלאיים.  ריחידות הנוף המשמעותיות במרחב: נופי המים, רכסי הכורכ

וממליצה לאורך אפיק נחל פולג ורכס הגבעות שמדרום לו, " אזור ליבהתווה "התכנית מלכך, 

שתכנון עתידי יפעל לשימור ערכי הנוף בתחום אזור הליבה, תוך שמירת איזון בין שימור הטבע 

לפיתוח החקלאות ומערך פנאי ונופש. סביב אזור הליבה מומלץ לקיים אזור חקלאי שישמש חיץ 

 יבה לבין היישובים והתשתיות. בין הל

ראו גם ניתוח מסדרונות אקולוגיים, רגישות אקולוגית ומרחבים פתוחים לשימור, בפרק 

 אקולוגיה.

 אילנותאזור נופש מטרופוליני ב. 

 דונם 1777-כמשטחה נמצא בתחום שיפוט המועצה,  52% -מנהל מקרקעי ישראל קידם תכנית שכ

שטח אפשר לפתח תעסוקה, מבני ציבור ומגורים. הקרקע שלא מה 51%-חלקות ב' של כפר נטר. ב

מפותחת תישאר חקלאית עם מיזמים. קידום התכנית נעצר, אבל לאחרונה המנהל הבטיח להמשיך 

 בקידומה.
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 חוף השרון - רעננהאזור נופש מטרופוליני   ג.

 51%-תן לפתח כהרשויות שווה בשווה. ני שתישמתחלק בין  מדרום לבצרה, דונם 0777 -כשל שטח 

מהשטח למגורים ולתעסוקה, בשותפות עם רעננה. הייתה החלטה להתחיל בקידום תכנית, אבל 

המהווים המשך של הנוף אזור המגורים של בצרה ועד לרעננה יש פרדסים  קצהמההחלטה הוקפאה. 

 רעננה נחל לאורך נופי תיירותי פיתוחיש פוטנציאל של שטח רעננה. בתחום חוף השרון החקלאי של 

 של ישןה פסולתה אתרנכון להיום, אפיק הנחל מוזנח. . השרון חוף של המלבנית במובלעת שעובר

עוד לא סטטוטורי  ,125 כבישמתוכנן  .השרון חוף של בשטחמצוי בתחום שטח זה, , השרון וחוף רעננה

 [.577] תיקון 

 

ואזורי הנופש  הבלטת השטחים הירוקים של תכנית מרחב פולג – 25/3: תמ"מ 1.3מפה 

 המטרופוליניים מצפון ומדרום
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 סיכום

להפוך כפי שתואר לעיל, בשטח המועצה קיימות מספר יחידות נוף ייחודיות ובעלות פוטנציאל 

. יחד עם זאת, , בזכות היותן "אי ירוק" בלב "ים" עירוני צפוףלאתרים לפנאי, נופש ותיירות

 ישנם כמה אתגרים שיש להתמודד איתם:

 חי חקלאות, ופתרונות נקודתיים לכך ללא תכנון מערכתי.הצפת שט 

 .זחילת הפיתוח העירוני, נגיסה בשטחים פתוחים והפיכתם לבנויים 

  .מצבורי פסולת במוקדי טיול ונופש 

 135 עודפי אדמה מהחפירות לסלילת כבישלבסוף, ראוי לציין שקיימת כעת הזדמנות לנצל את 

  .ו/או לפיתוח אתר הפסולת הישן של רעננהלהגבהת שטחים חקלאיים בסכנת הצפה 
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 אקולוגיה .6

 סקר מצב קיים .6.6

 א. רקע

מועצה האזורית חוף הדוח זה סוקר וממפה את ההיבטים האקולוגיים המרכזיים במרחב 

 )רט"ג(,)רשות הטבע והגנים השרון. המידע המוצג להלן מתבסס על מאגרי מידע ממוחשבים 

BioGIS - להגנת מרכז מידע לצמחי ישראל, החברה  -, רתם אתר המגוון הביולוגי בישראל

עור, ייער וי - 22שמורות טבע וגנים לאומיים, תמ"א  - 8הטבע(, תכניות מתאר ארציות )תמ"א 

נחלים וניקוז(, סקרי טבע ונוף שנערכו במרחב התכנית ובסביבתו, בעיקר ע"י  - 4/ב/43תמ"א 

  .( ועל סקרי שדה שנערכו במסגרת תכנית זו2002להב ורמון מכון דש"א )"דמותה של ארץ"( )

דוח מתייחס למצב הקיים ומציג תובנות ראשוניות. ההמלצות הנובעות מן הממצאים יפורטו ה

 בשלב הבא של העבודה.

 

 ב. גאולוגיה
 

 :(6998 סנה וחוב' פי המכון הגאולוגי,-, על6 מפה) סוגי קרקעות 3במרחב 

בעיקר בעמק נחל פולג  -שטחים אלה מרוכזים בעמקים  -אלוביום )סחף נחלים(  .6

 רשפון; ובמרזבת

הרכס המערבי מתנשא לאורך החוף. ממזרח לו נחשפים מעת לעת  - רכסי כורכר .2

 מקטעים של רכסי כורכר פנימיים;

 מזרח לו, בשולי התכנית;-הריכוז הגדול משתרע בשפך הפולג ומצפון - דיונות חול .4

אדומות שולטות במרבית שטח התכנית ומשמשות ברובן -קרקעות חול חומות - חמרה .3

 .ולהתיישבות לחקלאות

 

מחשופי הכורכר אינם ראויים לשימושי חקלאות מסורתית ולפיכך בחלקם יש התיישבות, 

 ובחלקם נותרו שטחים פתוחים איכותיים, מצומצמים בשטחם.

הקרקעות האלוביאליות משמשות בעיקר לניקוז לאורך ערוצי הנחלים ולחקלאות. פה ושם 

ות בשל הצפות, ובהם יש לעתים ברכות נותרו שטחים מצומצמים שאינם מתאימים לחקלא

 חורף. 

בישראל בכלל ובמישור החוף בפרט, בתי גידול הטבעיים על קרקעות חוליות )חמרה, כורכר 

וחול( הולכים ומתמעטים בשטחם עם השנים בשל פיתוח לסוגיו, ולפיכך חשיבותם לשמירת 

 הטבע הולכת וגדלה.
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 ית וערוצי הנחלים.: מרחב התכנית על רקע המפה הגאולוג6 מפה
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 . שימושי קרקעג
 

מרחב התכנית הנו מרחב כפרי בעל אוריינטציה חקלאית. מרבית השטחים הפתוחים מעובדים 
 (.2008למ"ס, , 2 מפהוכוללים בעיקר גידולי שדה ומטעים )

 
 : שימושי שטח במרחב התכנית ובסביבתו2 מפה
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 מסדרונות אקולוגיים. ד
 

נחל  במרזבת )ממזרח למערב(, לאורך נחל פולגנות אקולוגיים במרחב התכנית עוברים מסדרו

  ;(2060רט"ג ו 2000, שקדי ושדות 4 מפה) לאורך רצועת החוף ועורף החוףו רשפון,

מסדרונות אקולוגיים הם שטחים בעלי חשיבות אקולוגית גבוהה בכך שהם מקשרים בין 

י יער וייעור(, אף אם אינם השטחים הפתוחים המוגנים )שמורות טבע, גנים לאומיים ושטח

עשירים בערכי טבע, אך תפקודם האקולוגי הוא בשמירה על רצף של שטח פתוח המאפשר 

. המסדרונות האקולוגיים מיועדים לכלל מיני בעלי חיים והפצת צמחים בין האתרים-תנועת בעלי

מת החיים המצויים באזור. התאמתם למעבר של בעלי חיים גדולים )בעיקר יונקים כדוג

 צבי,שועל, תן, גירית ודרבן( תאפשר בדרך כלל גם תנועה של בעלי חיים קטנים יותר.

למסדרונות אקולוגיים אין משמעות סטטוטורית למעט במקרים בהם הם נכללים בתכנית 

מתאר. המשמעות היישומית של הגדרת המסדרונות היא הימנעות מיצירת מכשול פיזי כדוגמת 

 יל תנועת בעלי חיים לאורך המסדרון.גידור היוצר חיץ ובכך מגב

מרחב התכנית מקושר לשטחים פתוחים סמוכים מחוץ לשטחה במעלה נחל פולג במזרח, 

 לאורך החוף בצפון ובדרום, ולאורך מרזבת רשפון במרכז, לכיוון דרום. 

מרחב המועצה האזורית חוף השרון מהווה חוליה חשובה המקשרת את רצועת החוף ורכס 

בי שמצפון למועצה עם רצועת החוף ורכס הכורכר שמדרום לה, וכן מקשרת את הכורכר המער

מדובר בשני מסדרונות ראשיים שקיטועם ע"י חסימה מעלה נחל פולג עם מורדו עד חוף הים. 

 פיזית עשוי ליצור קיטוע בין אוכלוסיות בעלי חיים ולסכן את קיומם באזור לאורך זמן.

 הנו מסדרון בעל חשיבות מקומית והוא מקשר בין השטחיםהמסדרון שעובר לאורך נחל רשפון 

 .המוגנים ברכס הכורכר הפנימי עם המסדרון הראשי בנחל פולג
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( ונחלים )תמ"א 22(, שטחי יער וייעור )תמ"א 8שמורות טבע וגנים לאומיים )תמ"א : 4 מפה
 (, על רקע מפת המסדרונות האקולוגיים במרחב התכנית ובסביבתה4/ב/43
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 רגישות אקולוגית .ה
 

ככלל, הרגישות האקולוגית של שטחים פתוחים לפיתוח ולפעילות אנושית נקבעת בהתאם 

למצבם הטבעי, למידת חשיבותם בתמיכה בחי ובצומח בכלל ובמינים מוגנים או נדירים בפרט, 

 ובתפקודיהם האקולוגיים הנוספים )מסדרונות אקולוגיים, בתי גידול ייחודיים, אתרי רבייה,

, , מידע שהתקבל ע"י המשרד(4 מפה) פי המשרד להגנת הסביבה-עלחריפה  וקינון וכו'(. 

יישובים . מרבית השטח הנו מרבית מרחב המועצה מוערך כבעל רגישות אקולוגית בינונית

 . הכוללים בעיקר גידולי שדה ומטעים כפריים ושטחים מעובדים

, רובם בשטחים בעייתיים לעיבוד האתרים הטבעיים מעטים, פזורים ומצומצמים בשטחם

 חקלאי;

השטחים שרגישותם גבוהה או גבוהה קיצונית משתרעים לאורך החוף, רכס הכורכר המערבי 

וחולות החוף. חלקם נמצא בתחום גן לאומי חוף השרון וחלקם בהמשך רכס הכורכר, מארסוף 

ך חשיבותם של אתרי יש לציין כי מפה זו מתייחסת ליחידות נוף גדולות למדי ולפיכ .דרומה

 .טבע מצומצמים בשטחם אינה באה לידי ביטוי במפת המשרד להגנת הסביבה.
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נת המשרד להג פי-ל: רגישות אקולוגית )חי וצומח( של מרחב התכנית וסביבתו, ע3 מפה
 הסביבה
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 . מרחבים פתוחים בעלי חשיבות לשימורו
 

שמורות טבע מוכרזות  -וטוריות את המרחבים המיועדים לשימור בתכניות סטט המציג 2 מפה

. כמו 4/ב/43( וערוצי ניקוז בתמ"א 22והרחבות(, יער וייעור )תמ"א  8ומוצעות וגן לאומי )תמ"א 

פי -כן, מסומנים ריכוזי מיני צמחים אדומים ונדירים )בעיקר מינים בסכנת הכחדה בישראל( על

ברכות חורף )לפי אלרון י אתרוהמשרד להגנת הסביבה, ו (2066, 2002, שמידע וחוב' )רתם

 ניתן לראות כי: , רט"ג(.2066וגפני 

  בשטחים שאינם שמורים או מיועדים לשימור ולפיכך הם  גםמיני צמחים נדירים גדלים

 ;(2 מפה) עלולים להימצא בסכנה להמשך קיומם באזור

 יש לציין כי ברכות חלק מברכות החורף אינן בשטחים מוגנים ולפיכך עתידן בסכנה .

רף מתפקדות הנן בית גידול ייחודי הנמצא בסכנת הכחדה בארץ ולכן יש לנסות חו

 לשמר כמה שיותר מהן;

  בתי  הם, שניהשמורות והגנים משתרעים על רכסי כורכר ובבתי גידול לחיםמרבית

ומן הראוי להגדיל  . ייצוגן של קרקעות החמרה בשמורות זניחגידול הנמצאים בסכנה

המייצגים בית גידול זה שרובו כיום משמש לחקלאות  את היקף השטחים השמורים

 . (3)ראה מפה  ולהתיישבות
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 : מרחבים פתוחים לשימור2 מפה
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 אתרי טבע בעלי חשיבות אקולוגיתז. 
 

(, את 2002, להב ורמוןאת האתרים הבוטניים שמופו בסקר נחל פולג וסביבתו ) המציג 6 מפה

ע"י רת"ם והמשרד להגנת הסביבה, ואת בתי  תפוצת המינים הנדירים שתועדו במשך השנים

(. בתי 2066, וגופי מים עונתיים לפי אלרון וגפני )4/ב/43נחלים לפי תמ"א  -הגידול הלחים 

חיים הזקוקים לגופי המים -הגידול הלחים הנם בעלי חשיבות רבה הן לצמחייה והן לבעלי

-הכחדה בשל פגיעה רבת ולצומח שבהם. ברכות חורף הן בית גידול ייחודי שנמצא בסכנת

 מברכות החורף במישור החוף. 92%-של כ שהביאה להיעלמותןעקב פיתוח וחקלאות שנים 
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ערוצי נחלים, ברכות חורף, ריכוזי  -: אתרים בעלי חשיבות אקולוגית במרחב התכנית 6 מפה 

 צמחייה ומיני צמחים בסכנת הכחדה

209



 

 

 
 
 

        

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 צמחים נדירים, אנדמיים ומוגניםח. 
 

מינים  42) בישראלחלקם בסכנת הכחדה  –ית גדלים עשרות מיני צמחים נדירים במרחב התכנ
או אנדמיים פי הספר האדום על צמחים בסכנת הכחדה בישראל( -מוגדרים כ"מינים אדומים" על

 , ועשרות מינים מוגנים.)מינים שתפוצתם העולמית מוגבלת למרחב גאוגרפי מצומצם( לישראל
חלק ממיני ר בבתי גידול לחים, ברכסי כורכר ובאדמת חמרה. המינים האדומים תועדו בעיק

, ככל הנראה בשל נכחדו בינתיים מהאזור המועצההצמחים הנדירים שתועדו בעבר במרחב 
. שיקום בתי גידול טבעיים וטיפוחם יאפשר השבה של פיתוח שהרס את בית גידולם הטבעי.

 2פי הערכת מומחים, מתוך -על כים.בתי גידול דומים באזורים הסמומינים שעדיין נותרו ב
מוקדים עיקריים של מיני צמחים אדומים בשרון, שניים נמצאים בתחומי המועצה האזורית חוף 

 (. 2066בשמורת חרוצים ובמורד נחל פולג )שמידע וחוב'  -השרון 
 

 
 תכניתתמונות: מיני צמחים נדירים, אנדמיים או מוגנים הגדלים במרחב ה

   
 ואנדמיאדום  -חומעת האווירון  אדום -ארכובית צמירה  ומוגן אנדמי,אדום -אירוס הארגמן 

   
 נדיר מאוד בשרון - גולנית ערב אדום ומוגן - אפעה קטנה-לשון ונדיר למדי אנדמי -אביב -שום תל

   

 אדום - אזוביון דגול אנדמי -פשתנית יפו  אדום -  מלען ארוך-תלת
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נדירים ואנדמיים שתועדו במרחב התכנית. מינים המוגדרים ני צמחים : רשימת מי6 טבלה
 "אדומים" )בסכנת הכחדה בישראל( מודגשים באדום.

 
 (, רת"ם, רט"ג, דש"א, סקר נוכחי.2066, 2002) מקורות: שמידע וחוב'

 
 מקום בו תועד )רשימה חלקית( בית גידול באזור סטטוס שם הצמח

 צת נחל פולג, געשבי לח אדום שורשים-אגמית רבת
 תל יצחק, בני ציון, חרוצים חמרה וכורכר אדום אזוביון דגול

 יקום חמרה וכורכר אנדמי-תת עלים-אחילוף צר
 חוף השרון  חולות נדיר מאוד איטן החולות

 פולג, יקום, תל יצחק, חרוצים צפון קרקעות חוליות אדום, אנדמי ומוגן אירוס הארגמן
 חוף רשפון כורכר ליד החוף וםאד ישראלי-אלמוות ארץ

 ביצת נחל פולג, שמורת בני ציון חמרה וכורכר אדום אלמוות שיכני
 ברכת געש לח אדום אמניה מצרית

 גדות הפולג, תל יצחק, חרוצים צפון קרקעות חוליות אדום אספסת איטלקית
 יקום, נחל פולג קרקעות חוליות נדיר למדי אספסת כדורית

 נחל פולג לח דיר למדינ ארכובית מחודדת
 מחפורת תל יצחק, נחל פולג לח אדום ארכובית צמירה

 חרוצים צפון, שמורת בני ציון חמרה עמוקה אדום בוצין ביירותי
 ברכת געש לח נדיר ומוגן בוציץ סוככני

 חרוצים צפון קרקעות חוליות אנדמי-תת חיטה שרוני-בן
 חרוצים כורכר נדיר מאוד בשרון גולנית ערב

 פולג לח נדיר מאוד ומוגן גומא הפפירוס
 שלולית געש, נחל פולג, קרית שלמה קרקעות חוליות אדום גלונית פלשתית

 חרוצים צפון, רכס חרוצים, בני ציון כורכר אדום געדה קיפחת
 חרוצים דרום, חרוצים צפון חמרה וכורכר אדום ואנדמי דבקת פלשת
 וף השרון, תל יצחקח חמרה וכורכר אנדמי-תת דרדר הקורים

 שער פולג קרקעות חוליות וחמרה אדום היפוכריס קירח
 נחל פולג לח אדום ורוניקה עדינה
 תל יצחק קרקעות חוליות מין אדום-תת זהבית שרונית

 חוף רשפון, שפיים, אודים, חרוצים צפון חמרה וכורכר אדום ואנדמי חומעת האווירון
 פולג, בני ציון, חוף שפיים קרקעות חוליות אדום חרצית דביקה

 נחל פולג לח אדום טובענית אביבית
 חוף שפיים לח נדיר למדי ומוגן יצהרון מכסיף

 נחל פולג לח אדום לפופית החצים
 חרוצים, שמורת בני ציון, אודים חמרה וכורכר אדום אפעה קטנה-לשון

 ברכת געש, שלולית געש לח אדום לשישית מקומטת
 פולג לח םאדו מכבד הביצות
 מרזבת רשפון, שלולית געש שטחים מעובדים נדיר למדי מלוכיה נאכלת

 יקום, חרוצים צפון, תל יצחק, אודים חמרה וכורכר אדום חסידה תמים-מקור
 חוף השרון קרקעות חוליות אדום מרסיה זעירה

 חרוצים, תל יצחק, חוף השרון קרקעות חוליות אנדמי מרסיה יפהפיה
 חרוצים, תל יצחק, חוף השרון חמרה וכורכר אנדמי-תת מררית החוף
 נחל פולג לח נדיר מאוד נורית ארסית
 נחל פולג לח אדום נענת המים
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 מקום בו תועד )רשימה חלקית( בית גידול באזור סטטוס שם הצמח

 שמורת בני ציון, רכס חרוצים לח, אדמות כבדות אדום נעצוצית סבוכה
 ביצת פולג לח נדיר מאוד עלים-סוף רחב

 חרוצים חמרה וכורכר נדיר למדי סחלב קדוש
 פולג לח נכחד נףסמר ע

 נחל פולג חמרה, שקע לח נדיר מאוד סמר קרקפתי
 ברכת געש לח אדום עטיינית מגובבת

 קרית שלמה קרקעות חוליות אדום ערבז החוף
 חרוצים קרקעות חוליות אנדמי-תת פעמונית גפורה

 חוף השרון קרקעות חוליות אנדמי פשתנית יפו
 יצחקתל  חמרה חרסיתית אדום פשתנית ריסנית

-ציפורנית ארץ
 ישראלית

 חרוצים, חוף השרון קרקעות חוליות אנדמי-תת

 חוף השרון חמרה וכורכר אדום צלבית החוף
 חרוצים, תל יצחק, חוף השרון קרקעות חוליות אנדמי-תת קחוון החוף
 שמורת אודים חמרה חולית אדום ואנדמי פירות-קחוון קצר

 ת געשברכ חולות נדיר למדי קחווינה מקרינה
 חרוצים צפון חמרה וכורכר נדיר למדי אביב-שום תל

 שלולית געש, נחל פולג לח נדיר למדי שוש קירח
 אודים בתי גידול מופרים נדיר שלמון סורי

 חרוצים, בני ציון חמרה אדום שמשונית הטיפין
 שמורת פולג, תל יצחק קרקעות חוליות אנדמי-תת ישראלי-תורמוס ארץ

 שמורת תל יצחק, חרוצים קרקעות חוליות דום ומוגןא תורמוס צהוב
חרוצים צפון, תל יצחק, שמורת פולג, בני  קרקעות חוליות נדיר למדי ומוגן תורמוס שעיר

 ציון
 חרוצים צפון, בני ציון חמרה וכורכר אדום מלען ארוך-תלת

 חוף השרון קרקעות חוליות אנדמי-תת ישראלי-תלתן ארץ
 חרוצים קרקעות חוליות מיאנד-תת גוני-תלתן דו

 חרוצים קרקעות חוליות נדיר מאור ואנדמי תלתן ישראלי
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 בעלי חייםט. 
 

 עופות 6ט.
 

מינים רבים חורפים בבתי הגידול . (2טבלה במרחב התכנית מתקיימים עשרות מיני עופות )

מערכת העופות מספקים גם שירותי במועדים שונים בעונות הנדידה. באזור שוהים או הלחים 

 חשובים כדוגמת הדברת מזיקים, והנם אטרקטיביים לתיירות ונופש של חובבי ציפורים.

 
 : רשימת העופות הנפוצים שתועדו במרחב התכנית2 טבלה

 
 .BioGISמאגר מידע ממוחשב,  -מקורות: רט"ג 

 

 עורב אפור חרטומית ביצות אגמית
 עורב מזרע חסידה לבנה אנפה אפורה

 עורבני גמד טבלן אנפה מסורטטת
 עפרוני מצויץ יונת הבית אנפית בקר

 פרפור עקוד ירגזי אנפית גמדית
 פשוש ירקון אנפית סוף

 צולל ביצות כרוון  ביצניות )מינים שונים(
 צוצלת חזה-לבן בולבול
 קאק לבנית גדולה בז מצוי

 קוקייה מצויצת לבנית קטנה בז עצים
 קורמורן גדול מגלן ברכייה 

 שחפים )מינים שונים( מרית גרון-רדוחל שחו
 שחרור נחליאלי לבן דוכיפת

 שלדג גמדי נקר סורי דרור הבית
 שלך ראש-סבכי שחור דררה 

 שקנאי מצוי סופית זרון סוף
 תור מצוי סיקסק חגלה

 תמירון  סנונית רפתות חופמאים )מינים שונים(
 חמרייה 
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 יונקים 2ט.
 

שתועדו במרחב התכנית. זוהי רשימה חלקית שאינה כוללת מיני  להלן רשימת מיני היונקים
עטלפי חרקים רבים, מכרסמים ויונקים קטנים אחרים שהמידע עליהם מועט יחסית בשל היעדר 

מאמצי דיגום. הסמור והצבי הנם מינים שעתידם בסיכון בישראל )לפי הספר האדום של 
  (.2002החולייתנים בישראל, 

 
 גירית מצויה

 לגרבי
 דרבן
 חולד

 חולדה
 נוטרייה 

 נמייה
 סמור
 פירות מצוי-עטלף

 עטלפי חרקים
 עכבר הבית
 צבי ישראלי

 שועל מצוי
 תן
 
 

זוחלים
 

להלן רשימת מיני הזוחלים שתועדו במרחב 
התכנית. זוהי רשימה חלקית שאינה כוללת מיני 

נחשים ולטאות שהמידע עליהם מועט יחסית 
והצבי הנם  בשל היעדר מאמצי דיגום. הסמור

מינים שעתידם בסיכון בישראל )לפי הספר 
 (.2002האדום של החולייתנים בישראל, 

 
ים -יבשה מצוי הנו מין שעתידו בסיכון. צבי-צב

וצב רך נמצאים בסכנת הכחדה בישראל. בית 
הים הוא רצועת החוף -הגידול החשוב לצבי

החולי שמשמשת להטלת הביצים בתחילת 
 הקיץ. 

 
 
 
 

 זעמן שחור
 חנק

 חרדון מצוי
 נחושית חולות

 חתול חברבר-עין
 יבשה מצוי-צב
 ים חום-צב

 ים ירוק-צב
 צב ביצות

 צב רך
 צפע מצוי

 קמטן 
 קשקשים-תלום
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 חיים-דו
 

חיים -מיני דו 2מתוך  2במרחב התכנית תועדו 
. האילנית הנו מין שעתידו הידועים בישראל

בסיכון, בעוד החפרית, הטריטון והקרפדה 
חיים -בסכנת הכחדה בישראל. הדו נמצאים

מתקיימים בבתי גידול לחים, ובעיקר בברכות 
. מרבית ברכות החורף במרחב אינן חורף

 מוגנות סטטוטורית.
 

 אילנית מצויה
 חפרית מצויה
 טריטון פסים

 צפרדע הנחלים
 קרפדה ירוקה
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 סקר נחל פולג וסביבתו י.
 

חלק משטחה של המועצה. ג ובסביבתו, בסקר טבע ונוף בנחל פול 2002-מכון דש"א ערך ב
 להלן חלק מממצאי הסקר:

 
 יחידות הנוף 6.י

 
למעט עמק נחל פולג, שכיוונו ממזרח למערב, כיוונן את יחידות הנוף השונות.  המציג 2 מפה

 של שאר יחידות הנוף הנו מצפון לדרום, במקביל לקו החוף.
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2002יחידות נוף מרחב נחל פולג וסביבתו )מתוך דש"א  :2 מפה

מקרא

יחידות נוף

גבעות החמרה

חולות נתניה

חוף חולי

כורכר אודים

כורכר יקום

מורד נחל פולג

מרזבת יקום

מרזבת רשפון

עמק אודים

עמק נחל פולג

רכס הכורכר המערבי

רכס חרוצים

רכס תל יצחק
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 טיפוסי הצומח 2.י
 

מרבית השטח מעובד )גידולי שדה, את טיפוסי הצומח במרחב נחל פולג.  המציג 8 מפה
 פרדסים ומטעים( או מופר בשל בינוי ותשתיות. 

ואשר עדיין ראויים לעיבוד  םר במחשופים של רכסי הכורכר, שאינהצומח הטבעי מתרכז בעיק
 לא פותחו, בבתי הגידול הלחים, שמוצפים מעת לעת, ובשולי שדות.

 אלון תבור, אלון מצוי ושיזף מצוי, וכן עצי שקמה נטועים. –פה ושם שרדו עצי בר בודדים 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2002: טיפוסי הצומח במרחב נחל פולג )מתוך דש"א 8 מפה

מקרא

צומח

אגרופירון

אורן/ברוש

אטד

אלון מצוי

אלון תבור

אקליפטוס

אשחר

בינוי

בית עלמין

גן ארועים

דרך

הטרותיקה

חממות

חנייה

חרוב

חשוף

כביש

לא נסקר

לענה

מבנה חקלאי

מופר

מטע באחו לח

מטע/פרדס

מתנן

מתקן הנדסי

נטע-אדם

סככות צל/מתקני חוף

עשבוניים

צומח גדות ומים

קורנית וסירה

קידה

קיקיון

קריתמון

רותם

רכבת

שברק מצוי

שדה באחו לח

שדה/שדה נטוש

שיטה מכחילה

שמשון סגלגל

שרידי מטע/פרדס

תעשייה/מסחר
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 יות טבע ונוףערכ 4.י
 

  את ערכיות הצומח והנוף במרחב נחל פולג וסביבתו. המציג 9 מפה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2002: רגישות נוף וצומח במרחב נחל פולג )מתוך דש"א 9 מפה

מקרא

רגישות נוף וצומח

ערכיות טבע ונוף

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

גבוהה ביותר
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 ערכיות טבע, נוף ורצף שטחים פתוחים 3.י
 

טבע )חי וצומח(, נוף ורצף שטחים  ערכיות כוללת המשקללת היבטים של המציג 60 מפה
 פתוחים.

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2002במרחב נחל פולג )מתוך דש"א  : ערכיות טבע, נוף ורצף שטחים פתוחים60 מפה

מקרא

סקר נחל פולג וסביבתו

ערכיות טבע  נוף ורצף שטחים פתוחים

נמוכה

בינונית

גבוהה

גבוהה מאוד

גבוהה ביותר
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 . ערכיות כוללת של משאבי הטבע במרחב התכנית למ"א חוף השרוןי"א
 

משאבי הטבע במרחב התכנית למועצה האזורית ערכיות כוללת של  -סיכום מצב קיים  6.2

 חוף השרון

 
את הערכיות הכוללת של משאבי הטבע ורצף השטחים הפתוחים במרחב  מתמסכ 66 מפה

 , מכון דש"א(3 מפה) המשרד להגנת הסביבההתכנית. קומפילציה זו מבוססת על הערכות 

נות אקולוגיים וברכות רשות הטבע והגנים )מסדרוו, (2 מפה) 22תמ"א ו 8, תמ"א (60 מפה)

 .(4 מפה, חורף

בשדות בור הכורכר,  במחשופי –ערכי הטבע והנוף נמצאים בעיקר בשטחים שאינם מעובדים 

בחולות, בבתי הגידול הלחים )נחלים, גופי מים ושטחים מוצפים בחורף(, על אדמת חמרה, 

ירת המערכות . לפיכך, נראה שיהיה קל יחסית לייעד שטחים אלה לטובת שמולאורך החוף

האקולוגיות הטבעיות. ביניהם, בשטחים שאינם בנויים, יש מסדרונות אקולוגיים הנחוצים 

לתפקוד נאות של המערכת האקולוגית לאורך זמן, ותכנונם יחייב תשומת לב לשמירת 

פיתוח הקישוריות בין השטחים הערכיים. מרחבים אלה יקבלו דגש בהמשך התכנון ברוח של 

עתידי בשטחים הרגישים ייעשה באופן מושכל ויאפשר את השמירה על  פיתוח, כך שקיימא-בר

 .ערכי הטבע המאפיינים והמייחדים את האזור
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 : סיכום ערכיות משאבי טבע ושטחים פתוחים במרחב התכנית66 מפה
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 ט. מקורות
 

ים. חולייתנ -בסכנת הכחדה בישראל  םהספר האדום: מיני. 2002דולב  ע' ופרבולוצקי  א'. 
 רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע.

מידע גאוגרפי: רגישות שטחים פתוחים. . 2022המשרד להגנת הסביבה. 
http://gis.sviva.gov.il/interactiveMap1.htm?#0$0&0  ,(09/2064)אין תמיכה זמינה 

 .כתם הצומח הטבעי הגדול ביותר של חמרה ששרד בשרון -חרוצים צפון . 2891הרטמן  מ'. 
 .602-99: 64רת"ם 

תכנית מרחב הפולג: מסמך  .2008רוטמן וחנה ליבנה. -יעד אדריכלים  עליזה רפופורט
 עמ'.  63. 46/8/2009עקרונות לתכנון, לדיון בישיבת הוועדה המחוזית, 

נחל פולג וסביבתו: סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע, נוף . 2002להב  ח' ורמון  א'. 
 '. מכון דש"א, החברה להגנת הטבע.עמ 94ומורשת האדם. 

, ניתוח והערכה של משאבי סקרגבעות מזרח הפולג. . 2008מנדלסון  ע'  כהן  ע' ורמון  א'. 
 עמ'. מכון דש"א, החברה להגנת הטבע. 666טבע, נוף ומורשת האדם. 

 .4/ב/43, 22, 8 -תכניות מתאר ארציות משרד הפנים. 

מפה גאולוגית שלי ישראל, . 2889ורוזנזפט  מ. סנה  א'  ברטוב  י'  וייסברוד  ט' 
 . המכון הגאולוגי, משרד התשתיות הלאומיות.6:200,000

 .98-96: 64הרצליה ב' ויקום. רת"ם  -אתרי צומח ברכס הכורכר השני בשרון . 2891פולק  ג'. 

 אתר צומח על כורכר ברכס הכורכר השלישי. -תל יצחק דרום . 2891פולק  ג' והרטמן  מ'. 
 .92-96: 64רת"ם 

צמחים נכחדים בישראל. . 2001ספיר  א' ולוין  נ'. -פרומקין  ר'  שמידע  א'  ספיר  י'  פרגמן
ת : המגמו2004מתוך: פרומקין, ר', חנין, ד' ואידלמן, ע' )עורכים(: סימני חיים  34-36עמ' 

 .המעצבות את עתידנו. הוצאת בבל

י: סקר, ניתוח והערכה של משאבי טבע ונוף. יחידת השרון הצפונ. 2888רודיך  ר' ורמון  א'. 
 הסקרים, החלה"ט.

 של המסדרונות האקולוגיים של ישראל. GISשכבת . 2020רשות הטבע והגנים. 

 מאגר מידע אקולוגי ממוחשב.. 2022רשות הטבע והגנים. 

 הספר האדום: צמחים בסכנת הכחדה בישראל. כרך א'. רשות .2002  א' ופולק  ג'. עשמיד
 הטבע והגנים.

הספר האדום: צמחים בסכנת הכחדה  .2022ספיר  א'. -ופרגמן פולק  ג'    א'עשמיד
 בישראל. כרך ב'. רשות הטבע והגנים.

. מסדרונות אקולוגיים בשטחים הפתוחים: כלי לשמירת טבע. רשות 2000שקדי  י' ושדות  א'. 
 הטבע והגנים.

BioGIS .2064אתר המגוון הביולוגי בישראל . .
http://www.biogis.huji.ac.il/DefaultHeb.aspx 
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 : תחבורה .7

 מבוא .7.7

פרק תנועה ותחבורה כולל תיאור מצב קיים של מערכת התחבורה ומאפייניה, במועצה האזורית 

חוף השרון )להלן המועצה( ובסביבתה, ושל המצב התכנוני הקיים. ניתוח מצב קיים מהווה שלב 

 חשוב בזיהוי האתגרים וההזדמנויות ומהווה בסיס לתכנון עתידי. 

 ית הקיימת, תוך התייחסות לנושאים הבאים:פרק זה עוסק בתיאור המערכת התחבורת

 רשת הדרכים הארצית והמקומית -

 תוכניות לדרכים ולתשתיות תחבורה -

 תחבורה ציבורית -

 תחבורה לא ממונעת -

 הרגלי נסיעה -

 רשת תחבורה קיימת .7.7

.7.7.7 הארצית  הדרכים מערכת 

המטרופולין. מועצה אזורית חוף השרון הינה חלק ממטרופולין תל אביב ומהווה "שער כניסה" ללב 

ודרך מספר  2, דרך מספר 4שלושה צירי אורך: דרך מספר  - בתחומה עוברים צירי תנועה ארציים

 –. רוב תנועת כלי הרכב בצירים אלה הינה תנועה עוברת 555דרך מספר  -וציר רוחב  22

 מתארת את דרכים ראשיות. 1מפה  צפון/דרום.

 דרכי אורך

 2דרך מספר  

דרך מהירה שעוברת לאורך הגבול המערבי של המועצה. בתחום המועצה, הדרך בעלת שלושה 

נתיבי נסיעה לכל כיוון, למעט מדרום למחלף פולג עד קצת לפני מכון ווינגייט, בקטע זה הדרך 

חוצה את המועצה לאורכה מצפון לדרום, ומשרתת בין  2בעה נתיבים לכל כיוון. דרך מס' כוללת אר

אודים, געש, שפיים, יקום, רשפון, ארסוף וגליל ים. הדרך  –השאר את יישובי המועצה המערביים 

גובלת באזורי המסחר והתעסוקה בגעש ובשפיים ומשמשת נתיב גישה ראשי לאזור התעסוקה 

 ביקום. 

מדרום  לאזור התעסוקה של  555עם דרך מס'  2מחלף חיבור בין דרך מס'  –מחלף פולג  -

 נתניה וסמוך למושב אודים. 

לדרך מס'  ,מחלפון, ירידה ימינה לכביש שירות  ליקום ורשפון ממזרח –מחלף חוף השרון  -

 געש, שפיים וארסוף. -ליישובים המזרחיים, וכן ליישובים המערביים  5555
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   4' דרך מס

למועצה האזורית. בתחום המועצה הדרך בעלת שני נתיבי  ממזרחדרך ראשית אשר עוברת 

נסיעה לכל כיוון. הדרך חוצה את חלקה המזרחי של המועצה לאורכה ומשרתת בין השאר את 

 בצרה, בני ציון וחרוצים. –ישובי המועצה המזרחיים 

 בים בצרה, בני ציון וחרוצים.ליישו 4מחלפון, ירידה ימינה מדרך מספר  –מחלף בצרה  -

לכלא השרון. ובעתיד נתיב ירידה  4מחלפון, ירידה ימינה מדרך מספר  –מחלף הדרים  -

 .555לדרך מספר 

. ביצוע 555עם דרך מספר   4, מחלף במפגש דרך מספר לקראת פתיחה –מחלף דרור  -

 של הפרדה מפלסית.

 22דרך מספר  

בצדו המערבי של הישוב גליל ים, הדרך בעלת שני  דרך פרברית מהירה עד כפר שמריהו. עוברת

ועד מחלף שבעת הכוכבים. הדרך משרתת את קיבוץ גליל ים  5נתיבי נסיעה בקטע מדרך מספר 

 .)רחוב הרב קוק( 545בירידה לדרך מספר 

 דרכי רוחב

  555דרך מספר  

דרך ראשית שחוצה את צפון המועצה ממזרח למערב. בתחום המועצה הדרך הינה בעלת שני 

בתחום המועצה האזורית לב השרון, והמשכה  6 דרך מספרלנתיבים לכל כיוון. תחילתה מערבית 

בצומת  4מערבה דרך מועצה מקומית אבן יהודה. בסמוך ליישוב הדרך מתחברת עם דרך מספר 

כה בתחום המועצה מדרום לבית יהושוע ומצפון לתל יצחק ומסתיימת בני דרור. הדרך ממשי

 .  2במחלף פולג, בחיבור עם דרך מספר 
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 דרכים ראשיות . 1מפה 
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.7.7.7 מערכת הדרכים המקומית 

 5555דרך מספר 

מערבית למתקן שינוע , בכיכר555בחיבור לכביש דרך מקומית עם נתיב אחד לכל כיוון, שתחילתה 

 .אשפה, והמשכה לכיוון דרום עד כביש הגישה לבני ציון ובצרה

 5655דרך מספר 

באזור התעסוקה של כפר נטר, והמשכה עד דרך מקומית עם נתיב נסיעה לכל כיוון, שתחילתה 

 הכניסה הדרומית של כפר נטר. 

 555דרך מספר 

בתחום המועצה הדרך עוברת ממחלף הדרים מערבה עד מפגש עם מסילת הרכבת. דרך מקומית 

 )סטטוטורית( אשר עוברת בשטח חקלאי, ומיועדת להרחבה.

 כביש שירות ממחלפון חוף השרון לשפיים, געש ויקום

ומשרתת את הגישה  2ירות בעלת נתיב נסיעה לכל כיוון שעוברת במקביל דרך מספר דרך ש

לקיבוצים: געש ושפיים ממערב, לרישפון ולקיבוץ יקום ממזרח. כמו כן הדרך משרתת את מתחמי 

 התעסוקה בשפיים וביקום.

.7.7.3 תנועה ינפח 

לבין הקיבולת אחד המדדים לתפקוד התנועתי של מערכת התחבורה הוא היחס בין נפח התנועה 

( נחשב לגבוה ומעיד על אפשרות F -ו Eת שירות וומעלה )רמ 2.0(. יחס של V/Cשל הדרך )

לצורך אמידה של נפח התנועה ברשת הדרכים במרחב המועצה להיווצרות גודש תנועה בדרך. 

על פי  הצבות תנועה באמצעות בסיס הנתונים של מודל תל אביב החדש.במצב קיים, בוצעו 

 שירות(, בדרכי האורך במרחב המועצה, מתקבלות רמות 7-8שעת שיא בוקר )ב, אלהות הרצ

 כדלהלן: ,2מפה ראה  נמוכות שמקורן בתנועה עוברת, צפון/דרום

 .ביקוש מעבר לקיבולת –גודש  – Fוון ת"א רמת שירות דרומה לכי – 2דרך מספר  -

  .עומסי תנועה כבדים – Eדרומה לכיוון רעננה רמת שירות  -  4דרך מספר  -
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 (7-8, שעת שיא בוקר )2252תנועה,  יפח. נ2מפה 

 

 

 מצב תכנוני .7.3

.7.3.7 דרכים תכניות 

 סלילה ושדרוג, כולל תשתיות התחבורהבמועצה ובסביבתה קיימות תכניות פיתוח רבות, בתחום 

המצב התכנוני כולל  ח, הרחבה ושדרוג של מסילת הרכבת.וכן פיתו ,דרכים, אזוריות וארציות

סקירה תחבורתית של רשת הדרכים המתוכננת וסקירת תכניות התחבורה הציבורית: רכבת 

 המתאר, ברמה הארצית והמחוזית,ירת נוסעים )מתע"ן(. תוכניות ישראל, ותחבורה עת

 מועצה הן:תשתיות תחבורה בתחום ההרלוונטיות ל

 (.א 25תיקון )תכנית מתאר ארצית לדרכים  – 5תמ"א  -

 (.62תיקון )תכנית מתאר ארצית לדרכים  – 5תמ"א  -

למסילת , התחברות 52תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל )כולל שינוי  – 25תמ"א  -

 .החוף(

 תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן( בגוש דן. –4א/ 25תמ"א  -
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. תכנית 22, מסילת השרון, מסילת החוף, והמשך דרך מספר 555דרך מספר  - 55 1תת"ל -

 .מאושרת, חלקה המזרחי נמצא בביצוע

 .בין ווינגייט לשפיים)בהכנה( 2 פרדרך מס - 50תת"ל  -

 .בין מחלף רעננה לצומת נחל חדרה 4דרך מספר  – 45תת"ל  -

ם למחוז המרכז, יה ויישוביה שייכיהמועצה שייכת למחוז תל אביב בדרומה )גליל ים(, ורוב שטח

 ולכן מושפעת מהתוכניות המחוזיות של שניהם:

 .תוכנית מתאר מחוזית למחוז ת"א )גליל ים( – 5תמ"מ  -

הלן תשריט של תוכנית מתאר ל ראהרכז, המתוכנית מתאר מחוזית למחוז  – 25/5תמ"מ  -

המציג את כל התוויות הדרכים המתוכננות שכלולות  25/5מחוזית למחוז המרכז תמ"א 

 (.6)מפה  א ובתת"לים על גבי שימושי הקרקעבתמ"

 

 ארצית לדרכים תכנית מתאר 

 א' 25/5תמ"א 

מטרת  .2ודרך מספר  555צה דרך מספר מתייחסת לשתי דרכים הנמצאות בתחום המוע 3מפה 

( 22א )דרך מספר 2דרך ין שיחבר ב 555א הוספת קטע דרך ראשית מדרך מספר יהתיקון ה

 , והוספת שני מחלפים בקטע הדרך המוצע.2 מספר לדרך

  62/5תמ"א 

. מטרת התיקון היא העלאת רמת הדרך מראשית לפרברית 555מתייחסת לדרך מספר  4מפה 

 מהירה והוספת מחלף תל חי.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 תכנית לתשתית לאומית. –תת"ל  
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 א' 25/5. תמ"א 3מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 62/5. תמ"א 4מפה 
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 תת"ל –ת לתשתיות לאומיות ותכני

 555מסילת השרון וכביש מס'  – 55תת"ל 

ויישובי השרון לבין מטרופולין . מטרתה יצירת חיבור מהיר בין ערי 2227אושרה בשנת התכנית 

 כוללת:התוכנית נמצאת בשלבי ביצוע ו .תל אביב

 סבא למסילת החוף.-השלמת החיבור המסילתי מכפר -

מתחנת הרצליה עד אזור , 22המסילה הקיימת מזרחה אל בין מסלולי דרך מספר  העתקת -

 רישפון.

, ושיפור 6 -ו  2,4הקמת דרך רוחב פרברית המחברת בין הדרכים:  – 555 פרדרך מס -

 .2הקישור לדרך מספר 

 2המשך הדרך ממחלף שבעת הכוכבים ועד התחברות עם דרך מספר  – 22דרך מספר  -

 ן.מצפון לרישפו

 

 בין שפיים לווינגייט 2כביש  – 50תת"ל 

בין ווינגייט  2. מטרתה התאמתה של דרך מספר 2252הוכרזה כתשתית לאומית בשנת התכנית 

 לשפיים, לסטנדרטים של דרך מהירה ושיפור הקיבולת. התוכנית כוללת:

 לכיווןבין ווינגייט לשפיים, על ידי הוספת נתיב נסיעה  2הרחבה ושדרוג של דרך מספר  -

 נתיבים לכיוון. 4והפיכתה לדרך בעלת 

 .55, כהשלמה לתת"ל 22לדרך מספר  2השלמת חיבור דרך מספר  -

 למכון וינגייט ולקיבוץ יקום. 2הסדרת נגישות מדרך מספר  -

 הסדרת דרך השירות במזרח, דרך חקלאית במערב ושביל אופניים. -

 

 בין רעננה דרום לנחל חדרה 4כביש  – 45תת"ל 

. מטרתה שיפור הנגישות למטרופולין ת"א ולערים: נתניה, 2220תשתית לאומית בשנת הוכרזה כ

בין מחלף  4חדרה, רעננה וכפר סבא על ידי הגדלת הקיבולת ורמת השירות של דרך מספר 

 התוכנית כוללת: ,ה דרום למחלף נחל חדרה בצפוןרעננ

 .נתיבים לכיוון 5-4 -ל 4הרחבת דרך מספר  -

עם דרכי רוחב מרכזיות ושדרוג מחלפים קיימים )בתחום מחלוף הדרך במפגש  -

 דרור(.ומדרום לאבן יהודה  המועצה הדרים
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מכיוון מזרח  555 מדרך מספרהוספת רמפה במחלף רעננה שתאפשר תנועה ישירה  -

 צפונה. 4לדרך מספר 

במסגרת דיונים בתכנית הקמת דרכי שירות היכן שנדרש ובחינה של נגישות ליישובים.  -

 ישה לבחינה מחדש של כניסה קיימת לבצרה, בני ציון וחרוצים.עלתה דר

 ייעוד רצועה למסילת ברזל עתידית בקטע שבין רעננה דרום למחלף השרון. -

 .הגדרת נתיב לתחבורה ציבורית בחלק מקטעי הדרך -

 מתן מענה למעברים ולשבילים להולכי רגל ולרוכבי אופניים במחלפים המוצעים. -

 

 22דרך מספר 

 555עד למחלף חיבור עם דרך מספר  55צפונה, מאושר בתת"ל  22דרך מספר  המשכה של

. לגבי המשכה צפונה, עד נתניה, טרם הוחלט. קיימת הצעה להתוות את הדרך 2ודרך מספר 

חלופה שמתנגדת לכביש אגרה וכן  ורית בלבד, או לחלופין להפוך אותהלשימוש תחבורה ציב

 .2דרך מספר  ולהסתפק בשיפורים של לסלילתה צפונה

 

 555דרך 

כדרך מקומית שעוברת בשטח חקלאי, מצפון לחרוצים,  משמשת(, 85דרך סטטוטורית )חש/

בתמ"מ מסומנת כדרך ראשית מוצעת.  5ממחלף הדרים מערבה עד מסילת הרכבת. בתמ"א 

, והמשכה 444דרך מספר  -במזרח בצומת אייל של הדרך תחילתה . מסומנת כדרך נופית 25/5

. החלטה לגבי סלילה ופיתוח הדרך טרם התקבלה. 2ועד  4, 6חציית הדרכים עם מערבה מתוכנן 

במקביל המועצה הארצית בהמלצה של ועדת ות"ל, תומכת בגריעה של חלקה המערבי של הדרך. 

. דרך זו מתוכננת לעבור מצפון לרעננה, 545דרך מספר  מתנהלים דיונים לגבי חלופה מדרום של

, 2ודרך מספר   22וח העתידי של העיר. חיבור של דרך זו לדרך מספר ולשרת את אזור הפית

 .55מאושר בתת"ל 

 

 565דרך 

( 2דרך אזורית בתכנון, שתעבור מצפון למועצה. הדרך תחבר בין מחלף השלום )דרך מספר 

תתחבר אליה  5655(. חלקה הצפוני של דרך מספר 4למחלף האילנות המתוכנן )דרך מספר 

 ר התעשייה בכפר נטר.בכיכר סמוך לאזו
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  תוכניות לדרכים ארציות. 5פה מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התוויות הדרכים  כלאת  המציג 25/5תוכנית מתאר מחוזית למחוז המרכז תמ"א להלן תשריט של 

  על גבי שימושי הקרקע. בתמ"א ובתת"ליםשכלולות המתוכננות 
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 25/5 מ. תמ"6מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.7.3.7 מסילות ברזל 

  25תמ"א 

תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל מתווה את רשת מסילות הברזל. בתחום המועצה מסילת 

ובמקביל לה. תוכניות להכפלת המסילה ולחיבורה מזרחה  2החוף עוברת ממזרח לדרך מספר 

 לקראת ביצוע בתוכניות תת"ל )תכנית תשתית לאומית(:נמצאות בחלקן בתהליכי תכנון ובחלקן 

 בכפר סבא עד לרשפון בהקמת מסילה מתחנת סוקולו – 55בתת"ל  -

שמירת רצועת דרך למסילה עתידית בין מחלף מטרות התוכנית כוללות  – 45בתת"ל  -

 בפועל יעוד זה לא נמצא בתהליך התכנון העכשוי. השרון לרעננה דרום.

 בתשריטתחנות רכבת קיימות בבית יהושע ובהרצליה, תחנה מתוכננת בשפיים )המיקום  -

 . 7מפה ראה  לא סטטוטורי(

 .555 בתוואי דרך מספרכננת המתו ת הברזלמסילהתכנית מציגה את  – 52שינוי  25תמ"א 
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 תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל – 25. תמ"א 7מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 555מסילה בתוואי דרך מספר   -52שינוי מס'  25תמ"א . 8מפה 
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.7.3.3 מערכת תחבורה עתירת נוסעים  

  וורודהקו ה

חברת נ.ת.ע. גיבשה תוכנית אב למערכת תחבורה עתירת נוסעים )מתע"ן( במטרופולין 

. 2252בשנת  4/א/25אישורה של תמ"א תל אביב. תכנית זו קבלה תוקף סטטוטורי עם 

רשת המתע"ן כוללת שבעה קווים, שיפעלו במטרופולין תל אביב בתחום הכולל את רעננה 

במזרח ועד רחובות בדרום. שלושה קווים, אדום, רמלה  –וכפר סבא בצפון, פתח תקווה 

( שאר הקווים יפעלו  בטכנולוגיה של  (LRTסגול, יפעלו בטכנולוגיה של רכבת קלהוירוק 

 BRT - (Bus Rapid Transit)אוטובוס רב קיבולת

שהינו קו בתחום המועצה לא עוברים קווי מתע"ן, למעט בסמוך לגליל ים. אולם הקו הורוד 

BRT וך לתחום המועצה ולכן בעל פוטנציאל השפעה על מערך תחבורה ציבורית עובר סמ

סבא להרצליה, דרך רעננה, ולהתחבר אל הקו -מסלולו מתוכנן לעבור בין כפר. באזור

הירוק במערב ואל הקו הצהוב במזרח. מטרתו העיקרית של הקו הינה לתת מענה לעליה 

סבא, רעננה והרצליה ולשמש כקו רוחב אזורי -בביקושים הפנימיים לנסיעות באזור כפר

פולין. תפקידו המשני הינו להזין נסיעות מערב בצפון המטרו-המשרת נסיעות בציר מזרח

יכול  מזיניםעם קווי שירות  .מרכז המטרופולין באמצעות קווי מתע"ן, רכבת ואוטובוס אלמ/

ודות למסלולו שעובר סמוך למרכזי הקו זה לשרת גם את יישובי המועצה, בין השאר, 

 הערים ולאזורי תעסוקה.

 

 תחום הקו הוורוד - 4//א25. תמ"א 9מפה 

 

 

 

 

 

 

BRT  נתניה 
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BRT  נתניה 

היא תכנית חדשה יחסית אשר מקודמת על ידי חברת )אוטובוס רב קיבולת(  BRT -ה תכנית

נת"ע, ואינה מופיעה עדיין בתמ"א. התוכנית נועדה לשרת את נתניה על ידי יצירת מסלול מעגלי 

יצור חיבור בין מזרח ומערב העיר י. המסלול 2המחבר בין שני חלקי העיר משני צידי דרך מספר 

 למוקדי תחבורה: לתחנת הרכבת ולתחנה המרכזית. נגישותוכן  ובין אזורי תעסוקה ואזורי מגורים

על גבי גשר מחלף פולג. בצפון התוואי  2בדרום התוואי חוצה את דרך מספר  ק"מ. 56אורך הקו 

 . 57על גשר מחלף נתניה בדרך מספר  2חוצה את דרך מספר 

למוקדי  2לקו זה פוטונציאל לספק שירות גם לתושבי המועצה, בהיותו נגיש מדרך מספר 

התעסוקה ולתחנת הרכת בנתניה. הקו נמצא בקרבה יחסית לתחנת הרכבת בבית יהושוע. אולם 

כיום פוטנציאל זה לא בא לידי ביטוי בתוכניות, ובכך נמנעת אפשרות של תושבי המועצה וכן 

להגיע בתחבורה ציבורית לאזור התעסוקה הסמוך לעשות שימוש יעיל בקו מועסקים אשר רוצים 

 . המתוכנן. BRT -ה

 נתניה  BRT. 10מפה 
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.7.3.4 מרכז תחבורה משולב )מתח"ם( 

ביניהן, מתוכנן מרכז ולחיבור  22מספר לדרך  2בשטח המועצה באזור הכלוא בין דרך מספר 

 דונם, המתחלקים כדלקמן : 452שטח המתחם  תחבורה משולב.

 )מרכז תחבורה משולב( מתח"םדונם  522 -

 המועצה מתנגדת להקמתו במיקום זה- בית עלמין מטרופולינידונם  252 -

 וכדומה. : חניון משאיות, כגוןאפשרייםדונם לשימושים  522 -

. בוסים/שאטליםמסוף אוטוו מקומות חנייה 6,222 -שני מבנים הכוללים כמתוכננים  במתח"ם

הגעה למרכז תעשה מדרך מספר  לתחנת רכבת מתוכננת בשפיים. מהמתח"םתתאפשר נגישות 

 בתת"למאושר ה נוסף , וכן דרך חיבור55 בתת"ל , באמצעות החיבור המאושר22, דרך מספר 2

הפיתוח המערבי של , או כל דרך אחרת שתשרת את 545לרעננה שהמשכו בדרך מספר  55

 רעננה.

 .552מרכז תחבורה משולב )מתח"מ(, על רקע תת"ל  .11מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 צפריר אדריכלים. –פרחי המתח"מ נעשה ע"י  תכנון 2
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 תחבורה ציבורית .7.4

.7.4.7 שימוש בתחבורה ציבורית 

. השימוש 5%למטרת הגעה לעבודה נמוך ועומד על  חוף השרוןקרב תושבי בהשימוש ברכבת 

השימוש באוטובוס . נמוך גם כן (2.6%) תארציוברמה ה( 2.8%ת"א )באמצעי זה במטרופולין 

היות ורמת . 2%ועומד על מאוד נמוך  ,למטרת הגעה לעבודהמועצה, קרב תושבי הבציבורי 

, יש לצפות כי השימוש בתחבורה ציבורית בכלל, גם למטרות יחסיתבמועצה גבוהה המינוע 

 . נמוךיהיה  אחרות

.7.4.7 אוטובוס 

אוטובוס, ברובם המוחלט קווים עוברים  קווי קיים ריבוי שלשרון במרחב המועצה האזורית חוף ה

כים עושים שימוש בדר רצי בכלל ובמרחב המטרופולין בפרט. קווים אלהשיעדם ערים במרחב הא

 . לקווים המאפיינים הבאים:שונים מפעילים מופעלים על ידיהארציות אשר חוצות את המועצה, ו

קדימה, -שממזרח למועצה )צורןקווים שמתפקדים אזורית ומשרתים את המרחב הפרברי  -

 אבן יהודה( וקצותיהם בערים הסמוכות )נתניה, כפר סבא ורעננה(.

המועצה, וקצותיהם במרחב  סמוך ליישוביבדרכם עוצרים קווים חוצים, בינעירוניים, ש -

 העירוני הארצי )תל אביב, חיפה(.

 שני קווים מספקים שירות בין יישובים ונכנסים לתוכם: -

 קו מ/אל רעננה, בעל תדירות נמוכה –ן וחרוצים בצרה, בני ציו. 

  קדימה, בעל תדירות טובה.-קו מנתניה לצורן –כפר נטר, בית יהושע 

קירבה של יישובי המועצה לדרכים ראשיות מהווה פוטנציאל לנגישות טובה לתחבורה ציבורית 

הישובים נמצאים מחוץ לטווח הליכה לשירות  ,בשל יתרון של תדירות הקווים ומגוון יעדים. בפועל

סביר לקבלת שירות תחבורה ציבורית )תחנת  ליכהמרחק הנהוג להעריך תחבורה ציבורית. 

בכל היישובים בתחום המועצה, רוב השטח המיושב נמצא במרחק גדול  .מטר 522 ( עדאוטובוסה

תחבורה נוסף על מנת אמצעי מטר מתחנות ההמתנה על דרכים ראשיות, ויש צורך ב 522 -מ

 להגיע אליהם.

במרחב המועצה לא קיים קו פנימי בין יישובי המועצה שייעודו מתן למעט שני הקווים שנסקרו, 

שירות לתושבים אשר רוצים להגיע מיישוב אחד לשני לצורכי חינוך, תעסוקה, פנאי וכדומה. 

שימוש בתחבורה ציבורית: לא ליעדים מחוץ  כמעט כתוצאה מכך, תושבי המועצה לא עושים

 למועצה ולא לייעדים בתחום המועצה.
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 בתחום המועצההעוברים מסלול קווי האוטובוסים  .12מפה 
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.7.4.3 מערכת הקווים 

 קווי שירות: געש, שפיים, ארסוף ורשפון

, באמצעות ארבעה קווים אשר אינם 2היישובים געש שפיים וארסוף מקבלים שירות מדרך מספר 

תל אביב, רמת גן ליעדים:  5נכנסים ליישובים. הקווים מופעלים ע"י חברת נתיב אקספרס, וכוללים 

מזרחי של שפיים  אזורלמעט יציאות ביום לכל היעדים.  555-כ  –ולנתניה. תדירות הקווים גבוהה 

 .ותהליכה מהתחנהמחוץ לטווח נמצא של היישובים השטח המיושב ומערבי של רשפון, שאר 

 

 קווי שירות וכיסוי תחנה: געש שפיים ארסוף ורשפון.  13מפה 
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מוצא - יעדקומפעיל

סה"כ 

יציאות 

ביום

90ת"א - נתניה601
5נתניה - ת"א604
42נתניה - ת"א606
14נתניה - רמת גן618

151

נתיב אקספרס

סה"כ

 קווים ותדירות: געש שפיים ארסוף ורשפון. 1טבלה 

 

 

 

 

 

 

 שירות: בצרה, בני ציון וחרוציםקווי 

 5 מספר בתוך היישוב באמצעות קואשר עובר היישובים בצרה בני ציון וחרוצים מקבלים שירות 

פעמים ביום מ/אל רעננה. שאר השירות מתקבל על דרך מספר  5 . הקו עוברל חברת מטרופוליןש

 . הקווים מופעלים ע"י חברת אגד וחברת מטרופולין. 4

 נסיעות ביום. 576 -וכוללת כ למגוון יעדים אינה גבוהה 4על דרך מספר קווים הרוב תדירות 

מטר לתחנה  522 עדהליכה  מרחקב חיפה, גבוהה יחסית.-נתניה ות"א-תדירות הקווים בין ת"א

הישובים מושב וכן המגורים ברוב אזורי ממושב בצרה. מאוד , נכלל רק חלק קטן 4מדרך מספר 

 נמצאים הרחק מטווח הליכה לתחנות. םבני ציון וחרוצי

 קווי שירות וכיסוי תחנה: בצרה בני ציון וחרוצים. 14מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

מוצא - יעדקומפעיל

סה"כ 

יציאות 

ביום

3רעננה - חרוצים5מטרופולין
2קדימה צורן - ת"א627
15רמת גן - נתניה640
80ת"א - נתניה641
1ת"א - נתניה642
3ת"א - חדרה819
1פרדס חנה כרכור - ת"א819
1זכרון יעקב - ת"א871
69ת"א - חיפה921
1חדרה - ת"א921

176

אגד

סה"כ

 

 קווים ותדירות: בצרה בני ציון וחרוצים. 2טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קווי שירות: אודים ויקום

אודים מקבל שירות גם . 2מדרך מספר  יבוריתצבורה תח היישובים אודים ויקום מקבלים שירות

. הקווים מופעלים ע"י אגד תעבורה, נתיב אקספרס, ואגד 555מקווים העוברים בדרך מספר 

צורן, תל אביב ורמת -כרכור, נתניה, קדימה -מגיעים למגוון יעדים: חיפה, זיכרון יעקב, פרדס חנהו

 גדול מהתחנה.טווח הליכה בים נמצאים בשני היישו נסיעות ביום. 566  –גן. סה"כ 

 אודים ויקום. קווי שירות וכיסוי תחנה: 55מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

מוצא - יעדקומפעיל

סה"כ 

יציאות 

ביום

31נתניה - נתניה15
1עין שריד - נתניה43
10נתניה - נתניה48
46נתניה - נתניה48א
1קדימה צורן - נתניה49
90ת"א - נתניה601
5ת"א - נתניה604
42ת"א - נתניה606
4נתניה - ת"א607
14נתניה -רמת גן618
15רמת גן - נתניה640
1פרדס חנה כרכור -ת"א808
59ת"א - פרדס חנה כרכור852
16ת"א - זכרון יעקב872
31ת"א - חיפה910

366

אגד תעבורה

נתיב אקספרס

אגד

סה"כ

 . קווים ותדירות: אודים ויקום3טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שע ותל יצחקוקווי שירות: כפר נטר, בית יה

, המחברת את אזור התעשייה 5655 מספרשירות התחבורה הציבורית לכפר נטר נעשה מדרך 

כפר נטר ל. 555לתל יצחק ובית יהושע השירות נעשה מדרך מספר פולג לכפר נטר ואבן יהודה. 

בתדירות של אחת לשעה/שעתיים, שיעדיו נתניה  48בית יהושע יש שירות פנימי באמצעות קו לו

 544 -קווים המופעלים על ידי נתיב אקספרס, אגד תעבורה ואגד, וכוללים כ 7נם יש צורן. -וקדימה

בית יהושוע, תל יצחק חלקו  קדימה ורמת גן.-נסיעות ביום, ליעדים: נתניה, אבן יהודה, צורן

 .מהתחנות  מחוץ לטווח הליכה יםהדרומי של כפר נטר נמצא
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

מוצא - יעדקומפעיל

סה"כ 

יציאות 

ביום

1אבן יהודה - אבן יהודה9
55חוף השרון - קדימה צורן11
59חוף השרון - קדימה צורן12
1עין שריד- נתניה43
10נתניה - נתניה48
3נתניה - קדימה צורן49

15נתניה - רמת גן640אגד
144

נתיב אקספרס

אגד תעבורה

סה"כ

 ותל יצחק עכפר נטר, בית יהוש קווי שירות וכיסוי תחנה: .56מפה 

 

 

 

 ע ותל יצחקכפר נטר, בית יהושקווים ותדירות: . 4טבלה 

 

 

 

 

 

 

 

244



    

 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 קווי שירות: גליל ים

ממוקם סמוך להרצלייה ובקרבה לצירים הרב קוק ווייצמן, בהם יש רמת  קיבוץ גליל ים

קווים המופעלים ע"י: אגד,  24 תחבורה ציבורית. בצירים אלה עובריםשירות גבוהה של 

יעדי הקווים: נתניה, רעננה, כפר סבא, רמת השרון, הרצליה,  מטרופולין ונתיבי אקספרס.

מחוץ לטווח הקיבוץ נמצא יחד עם זאת,  נסיעות ביום. 766  -רמת גן ותל אביב. סה"כ 

 התחנה.הליכה מ

 גליל ים. קווי שירות וכיסוי תחנה: 17מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

מוצא - יעדקומפעיל

סה"כ 

יציאות 

ביום

9הרצליה - הרצליה1
5הרצליה - הרצליה11
11הרצליה - הרצליה12
15הרצליה - הרצליה13
23ת"א- כפר סבא247
40רמת השרון- הרצליה27
154הרצליה - כפר סבא29
1הרצליה - הרצליה30
3רמת השרון -בית ברל32
5כפר סבא - רמת השרון32
40כפר סבא - הרצליה39
125רעננה - ת"א48
20הרצליה - הרצליה5
8הרצליה - הרצליה8

2הרצליה - הרצליה85
4הרצליה - הרצליה93
165רעננה - ת"א501
4הרצליה - ת"א501
39רעננה - ת"א502
6הרצליה - ת"א502
7הרצליה - ת"א525
16ת"א - רעננה531
50ת"א - הרצליה531

14נתניה - רמת גן618נתיב אקספרס
766

אגד

סה"כ

מטרופולין

 

 

 גליל יםקווים ותדירות: . 5טבלה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

.7.4.4 רכבת ישראלתחנות  

ממוקמת תחנת הרכבת  הרצליה, ובעבית יהושב אחת תחנת רכבת ישנהבתחומה של המועצה 

 לגליל ים.קרוב סמוך למחלף שבעת הכוכבים, 

 תחנת בית יהושע

חלף פולג. ודרומית למ 555סמוך לדרך מספר התחנה ממוקמת מערבית למושב בית יהושע, 

 בתחנה עוצרות בממוצע שתי רכבות בשעה, לכל כיוון. 

 שירות התחבורה הציבורית:  -

  קדימה דרך אבן יהודה ותל מונד.-שני קווי אוטובוס מ/אל צורן -בתוך מתחם התחנה 

  שני קווי אוטובוס, לנתניה, כפר יונה ורמת גן )בי"ח תל השומר(.  – 555 פרמסעל דרך 

 במתחם התחנה פועלת תחנת מוניות  -

 222מקומות חנייה לאופניים חניון מזרחי כולל  52 -מקומות חנייה ו 542חניון מערבי כולל  -

לך היום מקומות חניה לאופניים. קיים מחסור במקומות חנייה, במה 50 -מקומות חנייה ו

 קיימת תפוסה מלאה.

יצור אינטגרציה בין , ונועדה ל(2220) משרד התחבורהתוכנית "שילובים" שהוכנה עבור מסגרת ב

בכל  , ומוצאםהנוסעים )עולים לרכבת( ביום הרכבת, נסקר היקף תחנותתחבורה ציבורית ו

 ביום. נוסעים  2,022 בתחנת רכבת בית יהושע עולים בממוצע לפי סקר זה, . התחנות

 התפלגות מוצא העולים בתחנה:

 מנתניה  25% -כ •

 אבן יהודהמ 57% -כ •

 קדימה-מצורן 58% -כ •

 )בית יהושע, כפר נטר, תל יצחק ואודים( מחוף השרון 0% -כ •

  התפלגות אמצעי הגעת העולים בתחנה:

 פרטי כנהג או כנוסע ברכב 75% •

 במונית שירות או מונית מיוחדת 55% •

  באוטובוס 6% •

, היקף העולים היומי בתחנת בית יהושע גדול 2252כי לפי נתוני רכבת ישראל משנת  יש לציין

נוסעים. בנוסף, נתונים אלה כוללים גם את היקף היורדים, שנאמד  4,222יותר, ומגיע לממוצע של 

 .2,522בממוצע יומי של 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 .בתחנהלרכבת ישראל זכויות לפיתוח מסחרי  מתוכנן מסוף תחבורה ציבורית.ממזרח לתחנה 

 בית יהושוע. תחנת רכבת 18מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תחנת הרצליה

 התחנה ממוקמת ברחוב בן ציון מיכאלי, כניסה משדרות שבעת הכוכבים. 

 בתחנה עוצרות בממוצע שתי רכבות בשעה. ישנה נגישות טובה לגליל ים.  -

 . והוד השרון סבא -מהרצליה, רעננה כפר םתשעה קווי כולל שירות התחבורה הציבורית -

 .במתחם פועלת תחנת מוניות -

 מקומות חניה לאופניים. 56 –מקומות חניה ו  522ישנו חניון הכולל  -

 . תחנה רכבת הרצליה19מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 תחבורה לא ממונעת .7.7

.7.7.7 אופניים 

אופטימאליים לנסיעה באופניים. שיעור במרחב מועצה אזורית חוף השרון תנאים טופוגרפיים 

והוא מבטא פוטנציאל קיים שלא  6% –השימוש באופניים למטרת הגעה לעבודה, גבוה יחסית 

 , כיוון שבתחום המועצה אין עדיין שבילי אופניים קיימים.דיו ממומש

בילי תכנית אב לאופניים הוכנה עבור המועצה על ידי משרד "לוטן אדריכלות". התכנית מתווה ש

ק"מ אשר מתוכננים, בחלקם לאורך תשתיות קיימות, או תשתיות סטטוטוריות  85אופניים באורך 

 לא בנויות, וחלקם בשטח פתוח. 

האופניים, כאמצעי תחבורה, מאפשרים תנועה אלטרנטיבית לרכב ממונע בין ובתוך היישובים וכן 

באופניים של מרחק נסיעה נון, במקובל להשתמש לצרכי תכבין היישובים למרכזי תעסוקה ומסחר. 

על )קו אווירי( ק"מ  5 -ו 7(. במפות שלהלן מוצגים, רדיוסים של הכחצי שערכיבה של ) ק"מ 5-7

רקע מפת שבילי האופניים בתוכנית האב. ממפות אלה ניתן לראות את מוקדי התעסוקה והמסחר 

ות כי רוב שבילי האופניים בתחום הרדיוסים, עבור כל מקבץ יישובים במועצה. בנוסף, ניתן לרא

 .דרכים ומסילת רכבתשל למוקדי התעסוקה מותווים לאורך תשתיות קיימות 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 יישובי צפון המועצה: 

 .פארק עסקים יקום אזור תעסוק כפר נטר )"גרנד נטר"(, נתניהב אזור תעשייה ספיר ק"מ: 5רדיוס 

 .תעשייה רעננהאזור , געש -אזור תעסוקה שפיים ק"מ: 7רדיוס 

 

 ק"מ ישובי צפון המועצה 7-ו 5רדיוס  .20מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 המועצה:  מזרחיישובי 

 געש. –פארק עסקים יקום, אזור התעשייה רעננה, אזור שפיים  ק"מ: 5רדיוס 

 .סבא אזור תעשייה כפרואזור תעסוק כפר נטר )"גרנד נטר"( , ק"מ: אזור תעשייה נתניה 7רדיוס 

 

 המועצה מזרחק"מ ישובי  7-ו 5רדיוס  .21מפה 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

  המועצה מערביישובי 

 געש. –פארק עסקים יקום, אזור שפיים  ק"מ: 5רדיוס 

 תעשייה רעננה ואזור תעשייה הרצליה.אזור , )שוליים דרומיים( ק"מ: אזור תעשייה נתניה 7רדיוס 

 

 המועצה מערבק"מ ישובי  7-ו 5רדיוס . 22מפה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הקרבה היחסית למוקדי תעסוקה ומסחר בתחום המועצה ובסביבתה ושימוש גבוה יחסית 

לעידוד שימוש באופניים כאמצעי תחבורה, על ידי קידום פיתוח של   באופניים מהווים פוטנציאל

 שבילי אופניים בין היישובים למוקדי משיכה בתחומם בפרט ובאזור בכלל.
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רמת מינוע

הרגלי ניידות .7.7
3

 

.7.7.7 רמת מינוע 

 ממשקי הבית במועצה האזורית חוף השרון משתמשים במכונית אחת לפחות, מתוכם: 77% -כ

 משקי בית משתמשים במכונית אחת  40% -כ –

 משקי בית משתמשים בשתי מכוניות ויותר 55% -כ –

. זוהי רמת מינוע נפש 5,222 -כלי רכב ל 582 ועומדת עליחסית גבוהה  במועצה רמת המינוע

ישובי המועצה רמת מינוע רוב (. ב525מטרופולין ת"א )ל( ו252בהשוואה לממוצע הארצי ) גבוהה

  גם ביחס לממוצע המטרופוליני.מאוד  גבוהה

 רמת מינוע . 1גרף  

 

 

 

 

 

                                                           
. יש לציין כי נתונים של רמת מינוע מתוך מצבת כלי רכב, כפי 2228למ"ס, מפקד האוכלוסין  –מקור הנתונים  3

 שמפורסם באתר הלמ"ס שונים מנתוני המפקד שמקורם בנתונים של משק הבית.
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רמת מינוע

רמת המינוע הגבוהה יחסית במועצה אופיינית לרמת המינוע של מועצות אזוריות סמוכות, 

הממוקמות במטרופולין תל אביב. יחד עם זאת ניתן לראות כי במועצות הגובלות או הקרובות 

המינוע גבוהה יותר. רמת המינוע בחוף השרון דומה לרמת המינוע בחבל  יחסית לחוף השרון רמת

 מודיעין.

 

 . רמת מינוע במועצות אזוריות2גרף  

 

 

.7.7.7 התפלגות אמצעי הגעה לעבודה 

גבוה במועצה  כנוסעאו השימוש ברכב פרטי כנהג על פי התפלגות אמצעי עיקרי להגעה לעבודה, 

ן לנתון ברמה וה, 57% - לנתון ברמה הארצית  , הןהשוואהנתון זה גבוה ב  .60% -ועומד על 

ברמה   22% -, בהשוואה ל 2% – נמוך במיוחד . השימוש באוטובוס ציבורי58% - מטרופוליניתה

. אמצעי הליכה ברגל לעבודה במועצה גבוה 5% – נמוך גם הוא רכבתהמטרופולינית. השימוש ב

 5%שהינו  –, גבוה מנתון הארצי והמטרופוליני 6%  שימוש באופניים הינו, כמו כן 57% –יחסית

יש להניח כי הליכה ברגל ורכיבה על אופניים שכיחים בקרב אלה העובדים בתחום מקום  בלבד.

 המגורים, במושב או בקיבוץ.
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 התפלגות אמצעי הגעה לעבודה. 3גרף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.7.7.3 יוממות 

מפקד האוכלוסין מפרסם נתון לגבי יוממים מחוץ ליישוב המגורים. הנתון לגבי יוממות מחוץ 

ומעלה, השייכים לכוח עבודה,  55לתחומי המועצה חסר, ולכן הנתון שמוצג להלן מתייחס לבני 

מחוץ ליישוב המגורים שלהם, בתחום המועצה או מחוץ לה.  2228גרים במועצה ועבדו בשנת 

 –ם לנתון אופייני ליישובים קטנים, אחוז גבוה של עובדים מחוץ ליישוב המגורים במועצה, בהתא

 -באודים, כ 02% -ישנו שיעור גבוה של עובדים מחוץ ליישוב, לדוגמה: כ המועצה במושבי. 64%

 –ויקום  55% -בבית יהושע. בקיבוצים, לעומת זאת, שיעור נמוך, לדוגמה: קיבוץ שפיים כ  85%

 בהם קיים מערך של תעסוקה פנימית היוממות החוצה קטנה יותר. י בקיבוצים יש לשער כ.56%

 2228 ומעלה שעבדו מחוץ ליישוב המגורים בשנת 55אחוז בני . 4גרף  
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 תאונות דרכים .7.7

,  2252-2228 :שנים 5ף השרון מתייחס לתקופה של ניתוח תאונות דרכים במועצה אזורית חו

-2228בשנים  תאונות מסוג ת"ד )תיקי תאונות דרכים עם נפגעים(. :ומתבסס על נתונים מהלמ"ס

 – 2תאונות דרכים בדרכים ראשיות במרחב המועצה, מהן: בדרך מספר  568 התרחשו 2252

הן תאונות  52%. מתוך כלל התאונות, 27% – 555ובדרך מספר  54% – 4, בדרך מספר 55%

 ת, השאר תאונות דרכים המוגדרות קלות )עם נפגעים קל(.חלקן קטלניו ,קשות

חלה ירידה משמעותית בהיקף תאונות הדרכים בדרכים הראשיות. מגמה זו תואמת  2252בשנת 

 את המגמה הארצית.

 2252מיקום תאונות דרכים בכבישים ראשיים,   .25 מפה
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 בדרכים ראשיותתאונות דרכים . 5גרף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2252בתחומי יישובי המועצה. בשנת תאונות דרכים  68 התרחשו 2228-2252בשנים 

תאונות בלבד. מתוך כלל תאונות  6 - לה ירידה משמעותית בהיקף תאונות הדרכיםח

מגמה זו של ירידה בהיקף (. תאונות דרכים קלות )עם נפגעים קלהיו  02%-הדרכים, כ

 תאונות הדרכים תואמת את המגמה שנצפתה בדרכים הראשיות ואת המגמה הארצית. 

 2228-2252תאונות דרכים ביישובי המועצה . 6גרף  
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 תאונות דרכים ביישובי המועצה, לפי חומרה. 7גרף  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 סיכום .7.7

מיקומה של המועצה האזורית חוף השרון, בין ערי השרון לערי המרכז, מציב אותה בלב מערכת 

דרכים ארצית אשר חוצה אותה לאורכה. מערכת דרכים זו, יחד עם דרך רוחב ארצית חדשה 

נמצאים בתהליך של פיתוח, הרחבה ושדרוג. הנגישות הקיימת בין שלושת גושי הישובים במרחב 

עיקר על מערכת דרכים זו, שמתאפיינת בעומסי תנועה שמקורם בתנועה המועצה מתבססת ב

 עוברת צפון/דרום. 

מערכת התחבורה הציבורית במועצה מבוססת בעיקר על שירות אוטובוסים בינעירוניים. שירות זה 

למרות ריבוי הקווים והתדירות, אינו נגיש בצורה מספקת. נדרש מערך של שירות פנימי של 

ת בין ישובים, שייתן מענה לצורך בנגישות בין גושי היישובים ויותאם לצרכים של תחבורה ציבורי

 תושבי המועצה, בתחומים של חינוך, תרבות, תעסוקה וכו'. 

הקרבה היחסית למוקדי תעסוקה ומסחר בתחום המועצה ובסביבתה ושימוש גבוה יחסית 

חבורה, על ידי קידום פיתוח של לעידוד שימוש באופניים כאמצעי ת  באופניים מהווים פוטנציאל

בהמשך העבודה יהיה שבילי אופניים בין היישובים למוקדי משיכה בתחומם בפרט ובאזור בכלל. 

צורך לבחון פתרונות תחבורתיים מקיימים, שיענו על הצרכים המשתנים של תושבי המועצה 

 והבאים בשעריה למטרות, תעסוקה, מסחר ובילוי.
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 איכות הסביבה  .8

 בנושאים הבאים: במועצה יציג את המצב הקיים ,העוסק בנושאים של איכות הסביבה ,זהפרק 

 כללי .א

 זיהום אוויר, ריח ורעש .ב

 מים .ג

 שפכים .ד

 ומים זיהום קרקע .ה

 מתחדשת וחסכון באנרגיה אנרגיה .ו

 פסולת .ז

 האזור החופי והימי .ח

 נחל פולגאגן  .ט

 אתרי כרייה ישנים .י

 כללי .8.8

נושאי איכות הסביבה מטופלים על ידי אחראי תברואה ואיכות שרון מועצה האזורית חוף הב

המועצה נתמכת מקצועית גם ע"י היחידה האזורית לאיכות הסביבה, שלמה בנק. כמו כן, 

 הסביבה בשרון, הממוקמת ברעננה, ופועלת בעיקר בתחום חינוך וקהילה.  

 זיהום אוויר, ריח ורעש .8.8

ומי המועצה. יחד עם זאת, התקבלו תלונות של תושבים אין תחנות ניטור של איכות אוויר בתח

בנושא זיהום אוויר וריח בעיקר לגבי קמין בבתים, שריפות בשטחים פתוחים וצביעת מכוניות 

 במוסכים. 

בשטח המועצה ממוקם מתחם של טרקטורונים מעופפים וכן בעיקר בשטחים הפתוחים באזור 

 , עליהם התקבלו תלונות רעש.ארסוף קדם פעילות של אופנועים וטרקטורונים

 מים .8.8

מים  יםהמספק קידוחים פרטייםהמועצה קיימים  ייישוברוב המועצה ממוקמת במישור החוף ול

הישובים היחידים במועצה שמקבלים גם או רק מי מקורות הם לצרכיהם החקלאיים והביתיים. 

ות(. לכל שאר מי מקור 01%מי מקורות( ויקום ) 76%מי מקורות(, אודים ) 011%חרוצים )

בנוסף, בארסוף קיימים הישובים מסופקים מים מבארות פרטיות שבשטח יישובי המועצה. 

בארות  2מספר אישורים לבעלי נחלות להקים באר פרטית בתוך החלקה ובחוות רונית קיימים 
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פעילים המשמשים לצרכיה הפנימיים, האחד מספק לצרכי החווה החקלאיים והשני לצרכיה 

 הביתיים. 

בהליך של אישור למי  יםחדש קידוחים 2 מהםלצרכי שתייה,  קידוחים 26מועצה קיימים ב

 ת מעט עלפרטמ הטבלה הבאהעקב ריכוז חנקות גבוה מהתקן.  פסלושנ קידוחים 00-שתייה ו

  והסטאטוס שלהן. במועצה בארות השתייה

 

 בארות שתיה במועצה והסטאטוס שלהן .8טבלה 

 סטאטוס שם הבאר 'מס

 בשלבי אישור להפעלה מחודשת לשתייה בני ציון באר א 0

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה בני ציון באר ד 2

 עקב תקלה בציוד 2102-החל מ פעילהלא  בני ציון באר ה 3

 מספקת מי שתייה בצרה באר א 4

 מספקת מי שתייה בצרה באר ב 0

 מספקת מי שתייה בצרה באר ד 7

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה ליל ים באר בג 6

 מספקת מי שתייה געש באר ג 8

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה באר א געש 9

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה יקום באר ה 01

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה יקום באר ב 00

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה חוות רונית באר 02

 עקב רמת חנקות גבוהה נפסלה כפר נטר באר ב 03

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה כפר נטר באר ג 04

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה באר ה כפר נטר 00

 מספקת מי שתייה כפר נטר באר ז חנון 07

 בתהליך הפעלה למטרות שתייה 8רשפון באר  06

 מספקת מי שתייה רשפון באר ו 08

 גבוההנפסלה עקב רמת חנקות  רשפון באר ד 09

 נפסלה עקב רמת חנקות גבוהה רשפון באר ה 21

 מספקת מי שתייה 9רשפון באר  20

 מספקת מי שתייה שפיים באר ג 22

 מספקת מי שתייה שפיים באר ד 23

 בתהליך הפעלה למטרות שתייה שפיים באר ו 24

 מספקת מי שתייה שפיים באר ה 20

 מספקת מי שתייה באר ד תל יצחק 27

 מספקת מי שתייה הדסה באר אנווה  26
 

 

ריכוז חנקות גבוה הוא הסיבה העיקרית שבעטיה נפסלים קידוחים לשתייה בארץ, לפי נתוני 

על פי סיבת  0996-2116רשות המים. להלן התפלגות מספר הקידוחים שנסגרו בשנים 

מם סגירתם, מתוך מסמך "מצב איכות מקורות המים בישראל והפעולות שננקטו למניעת זיהו

 ". 2118, רשות המים אגף איכות מים, יוני 211706
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עומדים בכל הדרישות של משרד בקטריאלית, מי השתייה המסופקים במועצה  מבחינה

 הבריאות.

 המועצה קיימת תכנית לחסכון במים, לדוגמא בצרה ובני ציון. ילחלק מיישוב

 שפכים .8.8

, למעט הישובים ארסוף )ישנה לרוב יישובי המועצה כיום קיימת תשתית של איסוף שפכים

בישובים אלו השפכים וחדשה(, חרוצים והמוסד הגריאטרי קרית שלמה הסמוך לחרוצים. 

כתוצאה מכך, בעת תקלות בבורות הסופגים מתקיימות הזרמות ביוב . נאספים בבורות סופגים

לסביבה, למשל בארסוף הזרמת הביוב בעת תקלות מועברת למצוק ועשויה להגיע לים. 

 )מכון טיפול בשפכים( למט"ששל ארסוף וחרוצים יימות תכניות לאיסוף השפכים וחיבורם ק

 האזורי, אך אלו טרם אושרו ובוצעו.

מעבירים את  , לרבות כלא הדרים,כלל יישובי המועצה בעלי תשתיות לאיסוף השפכים

 ערב, הממוקם בשטח המועצה בסמוך למחלף הדרים ממשפכיהם למט"ש האזורי קולחי השרון

המועצות  בשפכיגם  טפלמוהוא  2111הוקם בדצמבר  . המט"ש(782801 0890060)נ.צ 

המט"ש הינו מט"ש אינטנסיבי . מיישובי לב השרון 0-ו תל מונד, אבן יהודה, המקומיות קדימה

, למרות מ"ק )מטר מעוקב( ביום 00,311-הבוצה המשופעלת והוא מקבל כהפועל בשיטת 

היות שכך, המט"ש כיום בשלבי תכנון לצורך . מ"ק ביום 8,011שתוכנן עבור מקסימום של 

קולחים המט"ש מטפל בשפכים עד להגעתם לאיכות של הגדלת יכולת קליטת השפכים. 

, אך לא מצליחים להגיע להפקת קולחים שלישוניים באופן רציף עקב הספיקות שלישוניים

דים בתקנים להשקיה בלתי כאשר מגיעים לקולחים שלישוניים הם עומ. הגבוהות מהתכנון

מלמ"ק )מיליון מ"ק(.  2.0-יצחק הסמוך, שנפחו כ-מוגבלת. קולחי המט"ש מועברים למאגר תל

הוא בעל תשתיות למניעת חלחול למי התהום ומקבל עודפי קולחים גם ממט"ש רעננה 
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המט"ש והמאגר מהווים כיום  והרצליה. מן המאגר הקולחים מעברים להשקיה חקלאית באזור.

 וקד משיכה לציפורים.מ

 ומים זיהום קרקעפוטנציאל  .8.8

בעלי פוטנציאל לזיהום קרקע ומים הם הקיימים כיום בשטח המועצה והם האתרים העיקריים 

 משקי חיות תדלוק, מוסכים, מפעלים בעלי היתר רעלים )עושים שימוש בכימיקלים(, תחנ

, ומהר הפסולת בר לפסולתבנוסף, קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומים מתחנת המע. ואחרים

להלן סקירת הסקטורים לא יפורטו בפרק זה אלא כחלק מפרק הפסולת.  םשהנתונים עליה

 הללו המצויים בתחום המועצה.

 מפעלים בעלי היתר רעלים  .8.8.8

חיטוי בשטח המועצה מלבד בריכות וספקי המים הנדרשים בהיתר רעלים )היות ועליהם לבצע 

 עיתון הארץ שהוא בעל היתר רעלים.  הכלרה למים( קיים בית דפוס של

 תחנות תדלוק  .8.8.8

. בחלקן לא נערך סקר קרקע, בחלקן פעילות תחנות תדלוק עשרבשטח המועצה ממוקמות 

ובוצע סקר קרקע אשר מצא כי  על ידי המשרד להגנ"ס )הגנת הסביבה( התקיים חשד לזיהום

 שתחמו את התקיימום קרקע נמצא זיהו , בהאחת ביקוםה תחנות נמצא זיהום. 2-וב אין זיהום

. השנייה בבצרה, בה נמצא זיהום וכיום בשלב של בחינת חלופות לטיפול בזיהום היקף הזיהום

לאתר טון של קרקע מזוהמת  311-ונעשה טיפול של הוצאת תשתיות ישנות ופינוי של למעלה מ

 . בשטח המועצה התחנותכל . הטבלה הבאה מפרטת מעט לגבי 2101בשנת נשר 

 

 תחנות תדלוק בשטח המועצה .8 טבלה

 זיהום קרקע מפעיל מיקום ישוב מס

  דור אלון  גליל ים 0

 בסקר קרקע לא נמצא זיהום אברך 2מכביש  בכניסה רשפון 2

לא ידוע על  –תחנה חדשה  דלק מרכז קניות חוצות שפיים שפיים 3
 זיהום

 נסגרה דור אלון קוסמוס געש 4

 לא נמצא זיהום –בוצע סקר  דור אלון צומת ספרים שגע 0

נמצא זיהום ופונתה קרקע  דור אלון פנימית בצרה 7
 מזוהמת

לא ידוע על  –תחנה חדשה  דור אלון 4צמוד לכביש  בני ציון 6
 זיהום

 –והוא תוחם נמצא זיהום  דור אלון 2צמוד לכביש  יקום 8
 בשלב תכנון של טיפול

 לא ידוע על זיהום טן תחנת הרכבת במתחם בית יהושוע 9

 לא נמצא זיהום –בוצע סקר  דלק בכניסה לקיבוץ תל יצחק 01

  אלון בתוך הישוב אודים 00
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 מוסכים  .8.8.8

בבצרה ושניים אחד בגליל ים, אחד ביקום, אחד בשפיים, שניים מוסכים,  6בשטח המועצה 

לא ום יש מוסך של אופנועי ים. בעבר היו מספר מוסכים ברשפון, אך הם נסגרו וכיבבני ציון. 

 :המוסכיםידוע על ביצוע של סקרי קרקע במוסכי המועצה. להלן פירוט קצר אודות 

כיום נקרא מוסך דרך השטח בשרון, אך בעבר היה ידוע כמוסך שפיים. האחד  –שפיים  .א

והשני צמוד אליו הוא  4X4-זהו מוסך מורשה למספר סוגי רכבים ביניהם רכבי שטח ו

 . טרקטורים מוסך של

 . נקרא מוסך פולגהמוסך  –יקום  .ב

המוסך ממוקם יחסית בכניסה לקיבוץ והוא מוסך קטן וישן המשמש בעיקר  –גליל ים  .ג

 לרכבים חקלאיים.

 המוסך נקרא מוסך בצרה. –בצרה  .ד

 והשני נקרא מוסך האגוז. GMהאחד נקרא מוסך שמוליק  ,מוסכים 2ישנם  –בני ציון  .ה

 המוסכים סמוכים זה לזה.

 משקי חי  .8.8.8

של משקי  להלן פירוטבשטח המועצה מספר סוגים של משקי חי: רפת, לול, דיר וחוות סוסים. 

 החי בשטח המועצה:

רפתות הן  (בבצרהברשפון ו) שתיים מהן רפתות בשטח המועצה, שלושקיימות  –רפת  .א

רפת שיתופית של הקיבוצים געש, ) "חוף השרון"קטנות ורפת אחת גדולה הנקראת 

רפת חוף השרון ממוקמת והרפתות הקטנות ממוקמות בתוך הישובים . (ויקוםשפיים 

 .2עם החיבור לכביש  000בסמוך וממזרח לצומת שבין כביש 

 קיימים לולים גדולים לפיטום. בבצרה  –לול  .ב

ובמתחם  בכפר נטר ממוקם דיר כבשים גדול, ממזרח לכביש הראשי של הישוב –דיר  .ג

 .חוות רונית ממוקם דיר נוסף

קיימות מספר חוות סוסים, בישובים אודים, בית יהושוע, בני ציון, בצרה,  –חוות סוסים  .ד

 גליל ים, כפר נטר, רשפון ושפיים.

 לא ידוע על חשד לזיהום קרקע או ביצוע של סקרי קרקע במשקי החי במועצה.

  דלקתשתיות   .8.8.8

להעברת המשמשים  ממוקמים קווי צנרת תת קרקעיים של קצא"א ותש"ןבשטח המועצה 

קווים אלו מהווים פוטנציאל לזיהום  .0ר איובדלקים. מיקום התשתיות בשטח המועצה מפורט 

 קרקע ומי תהום במקרה של דליפה מהם, אך לא ידוע במועצה על דליפה מן הקווים.
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 תשתיות חשמל  .8.8.8

של חברת החשמל מ"ש )תחנת משנה( בשטח המועצה ממוקמים קווי מתח עליון וכן תח

ובה שנאים להעברת  הממוקמת בסמוך לתחנת הרכבת בבית יהושוע)חח"י(. התחמ"ש כיום 

בתחנות מסוג זה קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומי תהום כתוצאה משמנים מינראליים,  .מתח

 ים ממצברים., חומרים מסוכנים קשי פירוק(, מתכות ויונים נוספPCBsתוספי שמנים )המכילים 

"ש התחממיקום כיום לא ידוע במועצה על ביצוע של סקר קרקע או המצאות זיהום באתר. 

ש אשר מטרתה להקים תחמ" 30\30\בימים אלה הופקדה תכנית חשבנוסף,  .0ר איוב מפורט

    .רכבתבשטחי שפיים בצמוד למסילת ה

כנוניות וסכנת קרינה ו המתח העליון עובר בתחומי ישובים ויוצר מגבלות תראוי לציין כי ק

בישוב כפר נטר נמדדו מספר פעמים חריגות קרינה וחברת החשמל למשל, ים סמוכים. בבת

החשמל להזזת חלק מתוואי הקו  רתנאלצה לבצע שיכול פאזות. המועצה פועלת מול חב

 .21והטמנתו במסדרון התשתיות של כביש 

 אחר  .8.8.8

בבני ציון קיים מתחם של הכנת תערובות מזון לבעלי חיים, בו ממוקמים סילוסים רבים וגדולים. 

ובו נמצא זיהום. הנושא בטיפול של  נערך סקר קרקעקרקע, באתר זה נמצא חשד לזיהום 

 המשרד להגנת הסביבה.

 

 להלן מפה עם הגורמים הפוטנציאליים לזיהום קרקע ומים שפורטו בחלק זה.
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 גורמים פוטנציאליים לזיהום קרקע ומים בשטח המועצה .8ר איו
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 וחסכון באנרגיה אנרגיה מתחדשת .8.8

 .הן ברמת המועצה והן ברמת יישובי המועצה ונבדק ים אלונושא

לא נמצא שימוש ברמת המועצה ומבני המועצה. ברמת הישובים נמצא  – אנרגיה מתחדשת

בישובים בני ציון, וש באנרגיה מתחדשת, בעיקר פאנלים סולריים במשקים פרטיים. מעט שימ

מעט פאנלים סולריים במשקים פרטיים. ברשפון קיימת  ממוקמיםואודים  , כפר נטרבצרה

קוט"ש על גגות בית העם. ביקום קיימים פאנלים סולריים על  24וולטאית של -מערכת פוטו

 נים. בשאר הישובים לא קיים שימוש באנרגיה מתחדשת.מבני הציבור ומבני משק של מחס

לא ידוע כיום על תכניות לחסכון באנרגיה ברמת המועצה. ברוב הישובים  – חסכון באנרגיה

, אך ברוב המקרים הן נמצאו בעיקר באמצעות פאנלים סולריים נבחנו תכניות לחסכון באנרגיה

לילה בשעות תעו"ז על מנת להפחית לא כלכליות. בבני ציון מערך שאיבת המים מתקיים ב

נעשה שיפוץ או חידוש לרוב יעשה שימוש בנורות חסכוניות. אשר עומס של צריכת חשמל וכן כ

בארסוף נבחן נושא של חסכון באנרגיה בתאורת הרחוב, אך הוא לא מומש. בישובים רשפון 

נמצאה כלא , אך היא באמצעות פאנלים סולריים וחרוצים נבחנה תכנית לחסכון באנרגיה

 חזר ההשקעה הראשונית לאחר זמן ממושך.הכלכלית עקב 

 פסולת .8.8

הפרדת נערכה גם תכנית אב מפורטת ל 2102ובשנת לפסולת נעשתה תכנית אב במועצה 

. בשטח המועצה ממוקמת תחנת מעבר אזורית לפסולת והר פסולת ישן לשני זרמים פסולת

הידועים למועצה כבעלי מפגעים סביבתיים, ובלתי פעיל. כמו כן, קיימים שני אתרים עיקריים 

אחד בעל מפגע של אסבסט והשני מפגע של פסולת בניין. בחלק זה יפורט לגבי תכנית האב, 

מראה את מיקומי תחנת  2איור  תחנת המעבר, הר הפסולת ומפגעי פסולת בנין ואסבסט.

 בניין והאסבסט בשטח המועצה.המעבר לפסולת, הר הפסולת ומפגעי פסולת ה

מסוכמים בטבלה הבאה על הבסיס  2102 – 2110נתוני הפסולת של המועצה עבור השנים 

 נתוני דווח שנתיים למשרד להגנ"ס. 

 . סיכום דווח נתוני פסולת שנתיים של מ.א. חוף השרון עבור המשרד להגנ"ס8טבלה 

 מחזור/השבה סה"כ פסולת הטמנה חר )אשפה(א גזם וגושית פלסטיק נייר 

2005  6 1,318 1,953 9,301 12,578 3,277 
2006 61 8 534  13,736 14,339 603 
2007        
2008 108 17 7,016  10,966 14,474 3,508 
2009 120 18 3,855 3,993 11,026 15,019 3,993 
2010 134 23 8,035 8,285 13,482 16,477 2,995 
2011 146 22 3,052 1,314 12,222 16,756 4,534 
2012 176 23 3,199 2,365 11,494 17,257 5,763 
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מכיוון שקיים חוסר בהירות לגבי חלק מהנתונים שבטבלה מבחינת כמות וסוג מחזור פסולת, 

כשנת ייחוס המייצגת את מצב הפסולת העדכני ביותר עבור המועצה  2102נתמקד בשנת 

 (.3איור )

פינוי פסולת מעורבת במועצה מתבצע באמצעות קבלן פינוי מפע"ת פעמיים בשבוע אל תחנת 

מעבר השרון )ד.ש.א.( הנמצאת סמוך למחלף הדרים, למעט פינוי נייר ופלסטיק אשר נאספים 

 ישירות ע"י חברות המחזור מכלי אצירה יעודים.
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 מפה של תשתיות פסולת . 8איור 

תחנת מעבר 
 לפסולת

 הר פסולת

 מפגע אסבסט

מפגע פסולת 
 בניין
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 8188. התפלגות פסולת עירונית מסחרית של מ.א. חוף השרון לשנת 8איור 

 

 -טון, מתוכם כ 06,206 -וצרת ביישובי המועצה הסתכמה בהפסולת שנסך  2102בשנת 

טון המהווים  0,673ה. שאר הפסולת הועברה להטמנ ,76%המהווים  ,טון פסולת 00,011

 דווחו כמחזור0השבה.  כמות זו כוללת: 33%

 067 ( אשר נאסף  מכלובים ע"י אביב מ0%טון פלסטיק ) חזור 

 23 ( אשר נ1.03%טון נייר )זוראסף מתפוזינות נייר ע"י אמניר מח 

 6,647 ( 40%טון גזם וגושית )ן, נאספים באמצעות קבלן פינוי אל תחנת מעבר השרוה

( הופרדו בתחנת המעבר למחזור של רכיבים יבשים וגזם 08%טון ) 3,099מתוכם 

 קצוץ.

 2,370 ( תחת סעיף אחר הם תוצר מחזור של פסולת מעורבת 04%טון אשפה )

שהופרדה בתחנת מעבר השרון ומועבר לגני הדס0חגל. ככל הנראה מדובר על הפרדת 

 חומר אורגני להמשך טיפול קומפוסטציה.

מתוך . 01%-, הינו גבוה משמעותית מן הממוצע הארצי אשר נע סביב ה33%זור של אחוז מח

מהפסולת הממוחזרת מופרדת בתחום תחנת  32%פסולת המדווח כממוחזרת, למעשה  33%

 המעבר ולא מופרדת במקור.

השוואה ( מסך הפסולת במועצה ב40%כמות גזם ופסולת גושית מהווה אחוז גבוה יחסית )

 יםחקלאי םיישובישל זו מאפיינת מועצות אזוריות בעלות אופי  . מאידך כמותלרשויות אחרות

 ובנוסף סביר להניח כי ישנו עירוב חלקי של פסולת חקלאית עם מקטע פסולת זה.

ק"ג0נפש0יום, נתון זה הינו גבוה משמעותית מן  3.0כמות פסולת לנפש ליום במועצה הינה 

. סיבה הגיונית לכך היא שמקור היווצרות 01יוםק"ג0נפש 0.9הממוצע הארצי אשר עומד על 

                                                 
1

 משרד להגנ"ס 
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ואילו השאר הם פסולת  41%-הפסולת מחולק למספר מקורות כך שפסולת ביתית מהווה כ

. לכן בפועל 71%2 -כ תמסחרית )עסקים קטנים, אולמות אירועים, בתי כלא וכדומה( המהוו

 ק"ג0נפש0יום.   0.4 -לנפש הינה כביתית כמות פסולת 

 טת תכנית מפור  .8.8.8

תוכנית מפורטת  2102תכנית אב לטיפול בפסולת ובספטמבר  2100המועצה הגישה ביולי 

במסגרת הקולות הקוראים שהמשרד להגנ"ס פרסם להכנת תכניות להפרדת פסולת במקור, 

. עיקר ההמלצות של תכנית האב הן יישום ניות מפורטות להפרדת פסולת במקוראב ותכ

 הפרדת פסולת במקור ביישובי המועצה ובמקביל עיבוי מערך מרכזי הפרדת פסולת יישוביים.

התכנית המפורטת נועדה לתת מענה תכנוני ליישום ההפרדה במקור תוך התייחסות להיבטים 

לכליות נדרשות. זאת של מערך אצירה ופינוי נדרש, מערך תפעול, הסברה וחינוך ועלויות כ

בהתבסס על מצב קיים ומצב עתידי של הרחבות עתידיות, גידול אוכלוסין, פתרונות קצה 

לטיפול בפסולת, חקיקה ורגולציה בנושא פסולת. להלן סיכום עיקר המלצות התכנית 

 המפורטת:

 זרמים:  2-תתבצע הפרדת פסולת במקור ל 

י פעמיים בשבוע בקיץ ופעם פסולת אורגנית לפחים חומים, פינו –זרם רטוב  .0

 בשבוע בחורף.

קרטון, נייר, זכוכית וכדומה, פינוי  רכיבים יבשים כגון פלסטיק, –זרם יבש  .2

 פעמיים בשבוע.

  כגון בקבוקי פלסטיק, נייר, קרטון, )בנוסף לזרמים הנ"ל יתבצע איסוף מתמחזרים

מוקמו במרכזי בכלי אצירה ייעודיים אשר י (זכוכית, טקסטיל, מתכות, בטריות ועוד

ברחבי המועצה. רכיבים אלו יפונו ישירות אל חברות  םיישובייהפרדה ואיסוף פסולת 

 פסולת של המועצה.ההמחזור ובכך יגדילו משמעותית את היקף מחזור 

  זרמי פסולת יבש0רטוב יפונו בטווח הקצר לתחנת מעבר השרון ובעתיד במידה וייבנו

הוות חלופה לטיפול בפסולת אשר תיבחן מתקני קצה נוספים באזור הם יכולים ל

 בהתאם.

 עבור רכישה כלי אצירה, בינוי ₪ מיליון  3 -סך עלות השקעה ליישום התכנית הינה כ

מתוכם יסובסדו על ידי המשרד משטחים ומגננים, מערך הסברה, פרסום וליווי תפעולי. 

שנה 0₪ 411,111 -בנוסף ישנה עלות תפעול שנתית שוטפת של כ .70%-כ 3להגנ"ס

 ח אדם ייעודי.ועבור פינוי פסולת וכ

  יישום התכנית יתבצע בשני שלבים כך שסך הזמן הנדרש ליישום מלא של המועצה

 -חודשים עבור היערכות פנימית של המועצה  8 יארךחודשים. שלב ראשון  21-הינו כ
                                                 

2
 2102הפרדת פסולת במקור, שחף  תכנית מפורטת 
3
 עבור רשויות מקומיות המקדימות את המעבר להפרדת פסולת במקור  2101בהתאם לקול קורא משנת  
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חודשים ויתבצע  02 יארךהקמת צוותים, הכשרה, פרסום מכרזים וכדומה. השלב השני 

קבוצות כך שכל קבוצה תהווה שלב נפרד  4-באופן הדרגתי ע"י חלוקת היישובים ל

 חודשים.  3-כ יארךאשר 

על פי תחזית נתוני כמות והרכב זרמי פסולת המוצגים בתכנית, פוטנציאל המחזור עומד על 

 , תועבר להטמנה. 04%כך ששאר הפסולת,  47%

 מסך הפסולת 40%-ת אשר מהווים כלגזם ופסולת גושי תהתייחסוהתכנית אינה כוללת 

אחוז מחזור גזם מתוך זרם של גזם  2102. על פי נתוני תחנת מעבר השרון בשנת במועצה

. בחישוב כולל של כלל הפסולת כולל גזם וגושית, סך אחוז מחזור 41% -ופסולת גושית הוא כ

אה מהפרדת , ורוב המחזור יתקיים כתוצ43%ביישום מלא של התכנית להפרדת פסולת הינו 

אריזות מזרם יבש( ומיעוטה  6%במרכזי הפרדה,  6%פסולת אורגנית,  02%פסולת במקור )

  להטמנה כמוצג באיור הבא.תפונה  הפסולת השאר גזם(. 08%גם בתחנת המעבר )

אמורה להתחיל  2104( המועצה יוצאת למכרז להקמת פינות מחזור ובשנת 2103כיום )סוף 

 ההפרדה המתוכננת.

 

 . אחוז הטמנה ומחזור פסולת ביישום מלא של הפרדה במקור במועצה8 איור

 

 חוק האריזות .8.8.8

נכנס לתוקפו חוק האריזות אשר מיישם את עיקרון אחריות יצרן מורחבת  0.3.2100 -החל מה

ולת האריזות על היצרנים ויבואנים ומטיל את האחריות למימון האיסוף, טיפול ומחזור פס

 ובמקביל אחריות איסוף פסולת אריזות על רשויות מקומיות.

לצורך כך הוקם תאגיד המחזור ת.מ.י.ר. )"הגוף המוכר"( אשר מוכר מתוקף החוק ע"י המשרד 

. החוק מטיל ורשויות ליישום החוק יבואניםו להסדיר את חובותיהן של יצרנים, להגנ"ס ומטרת

ך משקל האריזות שמכר היצרן באותה שנה. יעד חובת מחזור פסולת אריזות בשיעור הנגזר מס
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המחזור נחלק ליעדי משנה לפי סוג חומר וליעד כולל הנגזר מסך כל האריזות. יעדי המחזור 

והחל  71%הינו  2109ועד שנת  2100עולים בהדרגה כל שנה כאשר היעד הסופי משנת 

 חל איסור הטמנת פסולת אריזות. 2121משנת 

אית לפינוי פסולת"( חלה חובת התקשרות עם תאגיד המחזור על הרשות המקומית )"אחר

ת.מ.י.ר. על מנת לקבוע הסדרים להפרדה, איסוף ופינוי פסולת האריזות באמצעות הפרדה 

במקור. בהתאם לכך התאגיד משלם לרשות המקומית עבור החלק היחסי של פסולת האריזות 

בואנים עבור כל טון אריזות שנאספה בתחומה. המשמעות של כך היא שכספי היצרנים והי

 מיוצר, מממנים את עלויות האיסוף, פינוי וטיפול פסולת האריזות.

המלצת התכנית המפורטת להפרדת פסולת במקור עבור המועצה לגבי יישום חוק האריזות 

 היא:

  הפרדת פסולת אריזות ע"י הסדר ביניים של הצבת כלי אצירה ייעודיים  – 0שלב

 , פלסטיק, מתכת( במרכזי הפרדה קיימים0מתוכננים)זכוכית, קרטון, נייר

  לאחר כניסת המועצה למהלך של הפרדת פסולת במקור לזרמים יבש0רטוב,  – 2שלב

ליישם הסדר בסיסי אשר כולל הפרדת פסולת אריזות מהזרם היבש באמצעות מתקן 

 מיון במקביל להסדר הביניים בשלב הראשון.

 2102קשרות עם תאגיד המחזור תמיר בדצמבר על פי המידע הקיים, המועצה יצרה הת

כיום  לקביעת איסוף וטיפול בפסולת אריזות בהסדר של זרמים ייעודיים, קרי השלב הראשון.

( תמיר החלו לפנות ולמחזר זכוכית במועצה, אך טרם החלה הפרדה מלאה 2103)סוף 

 .2104בהתאם לחוק האריזות. הפרדה כזו מתוכננת להתחיל בשנת 

 ר פסולת השרון )ד.ש.א.(מעב תחנת .8.8.8

נמצאת בבעלות חברת ד.ש.א. ומתופעלת ע"י חברת , 0997הוקמה בשנת  תחנת מעבר השרון

מפע"ת )קבלן פינוי פסולת של המועצה(. התחנה ממוקמת כחצי ק"מ מזרחית למחלף הדרים 

חלק דונם ומשרתת את מרבית הרשויות באזור השרון: רעננה, כפר סבא,  36-כעל שטח של 

טון0יום של  0,111 -התחנה קולטת כ לב השרון, הוד השרון, דרום השרון וחוף השרון.ניה, מנת

פסולת עירונית, מסחרית, גזם וגושית וכוללת אמצעי מיון מכאניים וידניים להפרדת רכיבים 

יבשים ברי מחזור )קרטון, פלסטיק, מתכת וכדומה( והפרדת פסולת אורגנית באמצעות נפה 

  מכאנית )טרומל(.

חזור. ם מיון חלקי להוצאת רכיבים ברי ממגיעים מעורבבים ועוברים במקו ופסולת גושיתגזם 

הפסולת היבשה מועברת ן והגזם המופרד עובר קיצוץ באתר ומועבר לקומפוסטציה בטובל

שינוע ל טריילר לעל משאיות פו ותשאריות מיון פסולת מועמס חזור ולהטמנה.חלקית למ

ולאחר מכן משונעים  בתחנה בשים למחזור מאוחסנים באופן זמנילהטמנה ואילו רכיבים י

מערכת איסוף וניקוז תשטיפים  קיימתבאתר  באמצעות משאיות להמשך טיפול במפעלי מחזור.
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והיא אינה מחוברת למט"ש,  אל בור שיקוע אשר מרוקן בהתאם לצורך באמצעות ביובית

  .הממוקם בסמיכות גבוהה אליה

ופסולת רבה הנמצאת  איטום הקרקעלע כתוצאה מחוסר תשתיות כיום האתר מהווה מפג

עמידה בתנאי סביבה של רישיון עסק אי כתוצאה מבעיות בנושא תפעול ומחוצה לו ומסביבו. 

כנגד תחנת המעבר על מנת שתעמוד בהיתרים ותנאים של המשרד להגנ"ס ישנם הליכים 

למיון הפסולת באתר, היות ונדרש  בנוסף, קיימת בעיה לשדרוג תשתיות וקבלת היתרנדרשים. 

 שינוי סטטוטורי של השטחים המותרים לבניה.

 הר הפסולת  .8.8.8

ק"מ ממערב למט"ש  0-הר הפסולת ממוקם בין השטחים החקלאיים של בני ציון ורעננה, כ

, בעיקר פסולת שימש להטמנת פסולת(. הר הפסולת 0872930769386רעננה )נ.צ מרכזי 

 ההרכיום לא מתקיימת באתר הטמנת פסולת. ו חוף השרוןיישובי של העיר רעננה ושל  בנין,

מעט מחוסר תשתיות לאיסוף נגר ו0או ביוגז ולכן לעיתים מתקיימות בו מפולות בוץ ופסולת וכן 

 תופעות אלו מאיימות על המטעים שלמרגלותיו. שריפות.

 הנשקף ממרומיוכיום ההר משמש לעתים כמוקד משיכה למטיילים ורוכבי אופניים בגלל הנוף 

בנוסף, קיימת בקשה מהישובים לקדם הליך תכנוני שלו כחלק מ"שטח  .בפרק הנופי(גם )ראה 

 .נופש מטרופוליני" ביחד עם רעננה

 בלתי מוסדרתפסולת   .8.8.8

בשטחי המועצה קיימת תופעה של השלכת פסולת בלתי מוסדרת, הכוללת פסולת בניין ופסולת 

 חקלאית, בעיקר בשטחים חקלאיים.

מועצה קיימת תופעה של השלכת פסולת בניין באופן בלתי בשטחים החקלאיים ב - ולת בניןפס

. בנוסף, בחלק הדרום בעיקר בצידי דרכים חקלאיות ונידחות יחסית ,באזורים שונים מוסדר

, מתבצעות בימים אלו עבודות בניה (0827870769861)נ.צ מרכזי  מערבי של ארסוף החדשה

לק מעבודות אלו קיימת פסולת בניין רבה ובלתי מוסדרת באזור, מה של בנייני מגורים. כח

נושא זה יטופל עם סיום עבודות הבניה, על ידי הצגת אישורי פינוי  שמהווה מפגע בשטח.

 הפסולת לאתרים מוסדרים על ידי הקבלן, בטרם קבלת אישור לאכלוס מהמועצה.

השלכת פסולת חקלאית בלתי בשטחים החקלאיים במועצה מתקיימת גם  –פסולת חקלאית 

 חוקית, הכוללת צנרת, יריעות וכדומה.

 אסבסט  .8.8.8

לאחר שריפה שהתרחשה מדרום לבית הדפוס ומצפון למתחם המחסנים בסמוך  2103במאי 

כיל מצבורי לוחות הלתל יצחק, נמצא על ידי המשרד להגנת הסביבה מפגע אסבסט. המפגע 
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על  מידיהמפגע טופל באופן ולת על הקרקע. צמנט שרופים ולא שרופים המונחים כפס-אסבסט

 . ופונה מן המקום ידי תל יצחק

בנוסף, מופץ על ידי המועצה מעת לעת מסמך של מידע לציבור בנושא אסבסט ובו אזכור שיש 

לטפל באסבסט בפיקוח של המשרד להגנת הסביבה ושאין להשליך אסבסט בשטחים 

 הציבוריים.

 ימיחופי וההאזור ה .8.8

חוף הים בתחום המועצה ברובו אינו ק"מ.  7.7-כ באורך שלחוף ים  רצועתבשטח המועצה 

 נגיש וסובל כמו גם באזורים חופיים נוספים בארץ, משתי תופעות עיקריות הדורשות התייחסות:

 סכנה לקריסת המצוק החופי .א

 דילול החול בחופים .ב

חלק ממצוקי החוף . קו החוף של ישראל מתאפיין ברובו במצוקי כורכר שלרגליהם חופים חוליים

בארץ נתונים כיום לסכנת התמוטטות. זוהי תופעה המתרחשת במקומות שונים בעולם מסיבות 

שונות, ובהן העובדה כי מבנה המצוק החופי אינו יציב מטבעו והוא נוטה להתמוטט בשל מדרונו 

י. תהליכים כרסום הגלים בבסיסו ופעילות של נגר עילדילול כמויות החול, התלול, אופי המסלע, 

מואצים כתוצאה מפעילויות אנושיות שונות ובכללן בניה ופיתוח בעורף המצוק, טבעיים אלו 

 חלחול של מי גשמים0השקיה0קולחים0שפכים, עליית מפלס הים כתוצאה משינויי אקלים

  .5 4והתגברות סערות ורוחות

כתוצאה מכריית החל בחופי הארץ תהליך של ארוזיה, הנגרם בין השאר  21-במהלך המאה ה

חול בחופים, בניית מבני חוף ותחזוקת חוף לקויה. קצב הנסיגה הנוכחי של המצוקים מוערך 

מטרים  21-31-הינה של כ 2011ס"מ בשנה ותחום הסיכון להרס לפי תחזית לשנת  21-31-בכ

 . 0 4 מזרחה מקו המצוק הנוכחי

בישובים הסמוכים לו ביותר  ופגיעה להתמוטטות המצוקממשי לפי נתונים אלו, קיים סיכון 

ובייחוד ההרחבה החדשה "מצוקי  געשבמידה פחותה יותר גם בתחום המועצה, כלומר ארסוף ו

בנוסף, קיים חשש לרוחצים בחופים אלו כתוצאה מאפשרות של קריסת המצוק, כפי . ארסוף"

 שהתרחש בעבר בחופי המועצה ובחופים הסמוכים, כדוגמת החופים בהרצליה, בעמק חפר

 ובנתניה.

דילול החול בחופים הנו מגמה ארצית הנגרמת כתוצאה מירידת כמויות החול המגיעות לחופי 

פחתה באופן  ,ישראל מדלתת הנילוס שבמצריים. מאז תחילת פעילותו של סכר אסואן הקטן

משמעותי כמות החול המגיעה בזרמי הים לחופי הארץ. שוברי הגלים שהוקמו באזור דלתת 

 . 0 4 מפחיתים את כמות החול היוצאת מאזור זה לחופי ישראל הנילוס גם הם

                                                 
4

מרכז המחקר והמידע של הכנסת "נסיגת המצוקים לאורך חוף הים של ישראל: עבודה שנערכה עבור מתוך  
 לוועדת הפנים והגנת הסביבה. 00.7.2119-הגורמים לתופעה והתמודדות הרשויות עמה", הוגשה ב

5
מתוך מסמך מדיניות של המשרד להגנ"ס בשיתוף עם מכון ירושלים לחקר ישראל " התמוטטות המצוק בחופי   

 .2101להתמודדות והמשמעויות הכלכליות, הציבוריות והסביבתיות" שפורסם באפריל  ישראל, דרכים
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בנוסף על המגמה הארצית, עשויים להשפיע ולהגביר את התופעה בחופי המועצה גם שובר 

כמו כן, כתוצאה  נושא זה נבחן בשיתוף עם רשות הטבע והגנים. הגלים במרינה הרצליה.

. החוף הצר מאפשר לגלים להכות מחופים צרים עשויה להתגבר תופעת כרסום רכס הכורכר

 בעוצמה בבסיס המצוק ובכך מגביר את התבלותו ואת הסיכוי לקריסתו. 

 נחל פולג .8.8

התקיים זיהום של הנחל נחל פולג וערוציו עוברים ומנקזים את מרבית יישובי המועצה. בעבר 

ה קולחי מט"ש רעננה )ערוץ רעננעודף מט"ש קולחי השרון )ערוץ ראשי( ומ ם שלמקולחי

מט"ש רעננה מעביר את עודפי הקולחים למאגר תל יצחק החל  -בצרה(. כיום הנושא מוסדר 

מועברים למאגר תל יצחק. כיום רק באירועי גשם מט"ש קולחי השרון גם קולחים ו 2100משנת 

חריגים, כשמט"ש קולחי השרון מקבל ספיקות גבוהות פי כמה מיכולת הקיבול שלו )כתוצאה 

ערוץ נחל רעננה, העובר באזור ניקוז לביוב(, עשויה להתקיים הזרמה לנחל. מחוסר הפרדה בין 

בנוסף, מקטע הנחל בצרה, מקבל לעיתים זיהומים שיתכן ונגרמים ממקורות בלתי חוקיים. 

ולאודים לעיתים בעל זרימות מזוהמות שמקורן אינו ברור, אך יתכן והן  003הסמוך לכביש 

  .(פולגיה )אזור התעשייה החדש בנתנמגיעות מאזור התעשייה 

 אתרי כרייה ישנים .8.81

. המידע התקבל מתוך סקר של (0איור ) אתרי כרייה ישנים כעשרהבשטח המועצה נמצאו 

האתרים שימושו בעיקר . מחצבות ואתרי כרייה נטושים שנעשה על ידי הקרן לשיקום מחצבות

ול וחמרה. אתרים אלו כיום לרוב מהווים אזורים בהם נקווים מים. מקווי לכרייה של כורכר, ח

  (.וכדומהמים אלו עשויים לשמש כמקור משיכה או כמטרד )עקב ריחות, יתושים 
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 : מיקום אתרי הכרייה הישנים5איור 

 סיכום .8.88
 

רות נסגרו או נפסלו לשתייה מקבלים מים מבארות פרטיות. חלק מן הבאבמועצה רוב הישובים 

עקב רמות ניטראט גבוהות, מגמה שמתגברת בכל אזור החוף בארץ. רוב הישובים מחוברים 

למערכת ביוב ושפכיהם מטופלים במכון טיהור שפכים קולחי השרון. הישובים ארסוף, ארסוף 
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להתחבר קדם, חרוצים וקרית שלמה עדיין נשענים על מערך של בורות סופגים, אך מתוכננים 

למכון האזורי. האתרים העיקריים הקיימים כיום בשטח המועצה והם בעלי פוטנציאל לזיהום 

קרקע ומים הם מפעלים בעלי היתר רעלים )עושים שימוש בכימיקלים(, תחנות תדלוק, מוסכים, 

משקי חי ותשתיות חשמל ודלק. בנוסף, קיים פוטנציאל לזיהום קרקע ומים מתחנת המעבר 

הר הפסולת", שבשטח המועצה. במועצה ובישוביה יש מעט מאוד שימוש באנרגיה לפסולת ומ"

מתחדשת ואין תכניות ישימות לחסכון באנרגיה. בתחום הפסולת המועצה הכינה תכנית אב 

ותכנית מפורטת לפסולת )לרבות פסולת אריזות( שמטרתן להגדיל את ההפרדה במקור וכיום 

פסולת שבשטח המועצה כיום מהווה מטרד סביבתי התכניות בשלבי ביצוע. תחנת המעבר ל

של ריח ולכלוך והחלו נגדה הליכים משפטיים עקב אי עמידה בדרישות המשרד להגנת 

הסביבה. באתר "הר הפסולת" לא מתקיימת הטמנה והוא מחוסר תשתיות ולכן לעיתים מהווה 

טחים החקלאיים מקור מפגע, אך מהווה גם לעיתים מוקד משיכה למטיילים. מטרד נוסף בש

במועצה באופן בלתי מוסדר. ופסולת חקלאית ובאזורי בניה במועצה הוא השלכת פסולת בנין 

לא קיימים נתוני איכות אוויר, אך קיימות תלונות בנושא שריפות, קמין בבתים וצביעה 

ממוסכים. כמו כן, קיימות תלונות רעש ממתחם הטרקטורונים המעופפים ומטרקטורונים 

בשטח המועצה התקיימו בעבר פעילויות של כרייה, שהותירו בשטחים הפתוחים.  ואופנועים

י חיים ומטיילים. בורות המתמלאים לעיתים מים ועשויים להוות מפגע או מוקד משיכה לבעל

יובליו עוברים בשטח המועצה והמועצה מקדמת תכנית ניקוז לנחל שבשטחה. נחל פולג ו

יין מספר יובלים הסובלים משפיכות בלתי מבוקרות למרות תכנית השיקום לנחל, ישנם עד

הגורמות למטרדים, בייחוד בשטח הסמוך לאזור התעשייה החדש בנתניה. אחד המשאבים 

הסביבתיים הגדולים של המועצה הינו חוף הים. חוף הים בתחום המועצה אינו נגיש וסובל, כמו 

החוף החולי וקריסת מצוק הכורכר גם באזורים נוספים בארץ, משתי בעיות עיקריות והן הצרות 

 החופי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 .DHVמדינה ואורי ארזי, -כותבים: מיכל אשכנזי
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 "פרופיל המועצה"שלב  -סיכום דיונים עם בעלי עניין 

 מבוא  .0

אסטרטגית למועצה, תכנית שתקבע אב חוף השרון החליטה להכין תכנית  האזוריתהמועצה 

את העתיד הרצוי לה. התכנית תעסוק בכל הנושאים הרלוונטיים לחיי המועצה: חברה, כלכלה, 

  תכנון פיזי, תחבורה, איכות סביבה וכד'.

ניתוח  נעשה , שהוא השלב הנוכחי, תהליך הכנת התכנית כולל שלושה שלבים: בשלב הראשון

של עצמות המועצה והאתגרים העומדים בפניה והתוצר של שלב זה יהיה מסמך פרופיל 

ישקף את העתיד הרצוי לה. בשלב השלישי  המועצה. בשלב השני יגובש חזון למועצה, שהוא

עצה, הכוללת תכניות מרחביות, כלכליות, חברתיות, סביבתיות תוכן תכנית אב לפיתוח המו

וכד'. כמו כן, יוכנו מספר תיקים לגבי פרויקטים שהמועצה תחליט לקדם בשנים הקרובות וגם 

תבחינים )אינדיקטורים( שבעזרתם ניתן יהיה לנטר האם המועצה מתקדמת לכיוון החזון 

 שתקבע לעצמה.

הן  מנחיםות התכנון האסטרטגי והקיימות, עקרונות שעל עקרונ מתבססת האבהכנת תכנית 

כנגזרת מעקרונות אלה, י התכנון. הובלת תהליך התכנון והן את תכולתם של תוצראת 

לוגיה להכנת התכנית מבוססת על עבודה בשני מימדים השזורים זה בזה: מימד שיתוף והמתוד

יא לתהליך התכנון את הידע שיתוף בעלי העניין מבבעלי העניין ומימד העבודה האנליטית. 

והניסיון שקיימים באזור, יוצר מחויבות, הסכמות רחבות ותמיכה בתכנית, ועל ידי כך משפר את 

למהלך דמוקרטי  האסטרטגיתאת הכנת התכנית  הופךסיכויה להתממש.  שיתוף בעלי העניין 

י העניין מגוון בעל משתתפיםבתהליך  חגיגי, מקיף ומשתף של תושבי המועצה ונציגיהם.

נציגים של  מועצה,: תושבים, נבחרי ציבור ועובדי למועצה האזורית חוף השרוןהקשורים 

  ועוד. משרדי ממשלה, ארגונים חברתיים, ארגונים ירוקים

דיונים מובנים של בעלי עניין מוגדרים: תהליך אחד המנגנונים לשיתוף בעלי עניין הוא עריכת 

לל עריכת ניתוחים להערכת מוצרים ובעלי עניין שכ תכמה עשרושיתוף מתמשך עם קבוצה של 

הברור המוקדם ואיסוף הנתונים הנוכחי של תכנונים בשלבים המוקדמים של התכנית, משלב 

  ועד לשלב בחירת החלופה התכנונית המועדפת.

-בעלי עניין מוגדרים ב 15דו"ח זה מתאר את הדיונים על המצב הקיים שנערכו עם קבוצת של 

, שלב 'פרופיל המועצה' דיונים אלה הם חלק משלב הראשון בהכנת התכנית .753..57.77

 של המועצה.העוסק באיסוף נתונים ובניתוח המצב הקיים 

  המועצה:ניתן לקבל מידע נוסף על התכנית באתר האינטרנט של 

co.il/?page_id=3274hasharon.-http://www.hof  
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להלן תרשים זרימה של תהליך הכנת התכנית. פעולות שיתוף בעלי העניין מסומנות ברקע 

 ירוק.
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 תאור הדיונים .2
 

, איש 15והשתתפו בהם  753..57.77בסדנא ב התקיימו  המועצההדיונים על ניתוח מאפייני 

    .שהתחלקו לשלוש קבוצות 

האסטרטגית חס לנושאים בהם עוסקת תכנית בי במועצהם יב הקיהמצ ניתוח כל קבוצה ערכה

 :SWOTבאמצעות שיטה של ניתוח הדיון  נערך למועצה. 

S – Strengths – המועצהמהן נקודות החוזקה של    חוזקות  

W – Weaknesses –  המועצהמהן נקודות החולשה של   חולשות  

O – Opportunities – ת המועצהבסביבטמונות אילו הזדמנויות  הזדמנויות  

T – Threats –  ת המועצהבסביביש אילו איומים   איומים  

 קבוצת הדיון דנה בנושאים בסדר הבא: חולשות, חוזקות, הזדמנויות ואיומים. כל משתתףכל 

ביחס  /הבכתב על גבי כרטיסיות את הגורמים החשובים לדעתוומשתתפת התבקשו להעלות 

בכל אחד האזורית חוף השרון  האב האסטרטגית במועצהלנושאים שבהם עוסקת תכנית 

 מתחומי הניתוח. לאחר הצגתם בפני קבוצת העבודה התנהל דיון. 

 .כסיכום לדיון בכל תחום גובשו על ידי המשתתפים אשכולות נושאיים תחת כותרת ראשית

; להשפיעבתוך היישובים יש מקום לפרט, לקבל סיוע, ; כפרית תייחודיולדוגמא זוהו חוזקות: 

מעט תחבורה, שקט ופחות זיהום ; לכל משפחה ולכל יישוב שטח מחייה ירוק –אזור מרווח 

 . חוזקות האלה גובשו תחת אשכול שכותרתו "צביון כפרי". אויר

בסוף כל שלב ביניים התבצעה הצבעה עבור המרכיבים החשובים ביותר בעיני המשתתפים 

יות ואיומים(. ההצבעה נערכה ברמת האשכולות בכל תחום ניתוח )חוזקות, חולשות, הזדמנו

 .ותשל הנושאים המפורטים.  להלן מוצגים תוצרי העבודה של הקבוצ

ותיאור עקרי  להלן סיכומי הדיון בכל קבוצת הדיון, הכולל תיאור הלוחות שהתגבשו בכל קבוצה

 הדיון. הסיכומים נכתבו בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים.

 

 ה הלוחות:הערות לגבי מבנ

 .מלים בסוגריים מרובעים ] [ מבארות נושאים כפי שהוסברו בדיון 

 .כוכבית )*( מציינת חוסר הסכמה בקבוצה לגבי נושא מסוים 

 בסוגריים ליד כותרת אשכול, מציין את מס' הנקודות שקיבל האשכול ע"י  המספר
 המשתתפים עפ"י  מידת חשיבותו.

 'פרופיל המועצה'.חלק מניתוח ה הווילדירוג, כל נושא שהועלה  ללא קשר
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 0קבוצה 

 משתתפים:

 חנן רון    אבירם שגב 

 רמי בן דרור    אסתר דור 

 דוד שלו    מוטי טורקניץ 

 אדי גבאי    אורי קסטכר 

 מאורי גולדוואסר    גיל שחם עמית 

 עמית יוגב    חיה ארגמן 

 עדי נוי    יואל פירסט 

 גבי קינן   איילת רחמילביץ 

 אורנה לוין    לייכט  יוסף

 יהושע בכר    יפה סביון 

 חיים כצנלסון   טובי אלפנדרי מנחה: 

 חזקאל י -איילת סגל רשמה: 

 

 תאור הלוחות

  (Sחוזקות )

 

 (02) צביון כפרי

 כפרית תייחודיו 

 בתוך היישובים יש מקום לפרט, לקבל סיוע, להשפיע 

  רוקלכל משפחה ולכל יישוב שטח מחייה י –אזור מרווח 

 מעט תחבורה, שקט ופחות זיהום אויר 

 (9) הון אנושי גבוה

 הון אנושי איכותי 

 חזקה ומוכשרת האוכלוסיי 

 רמת מתנדבים סבירה 

 (7) נגישות לבעלי תפקידים

  המועצה קשובה –יש רצון במועצה להשקעה ע"פ צרכים של תושבים 

 נגישות לראש המועצה ובעלי תפקיגים 

 מזכירת מועצה 

283



 גידו סגל אדריכלים –חגי דביר 

 אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון תוכנית 
 

  

 
                                        

 
 

  

 

 (6) קהילתיות

 עזרה הדדית 

 גאוות יחידה 

 רב דורות במשקים 

 (5) מיקום אסטרטגי

 תחנת הרכבת בית יהושע 

  ים נחלים נגישות –מיקום 

 ( 2) שירותים ברמה גבוהה

  הסטוריה –תשתית חינוכית לקיבוצים 

 רמת שירותים גבוהה 

 מקהלה אזורית 

 (0) השקעה בנוער

 חינוך יסודי 

 תנועת נוער חזקה 

 נוער איכותי 

 (0חב בחירה)מר

 נגישות לתרבות מטרופוליטנית 

 (0גיוון אדריכלי)

 יש גיוון ארכיטקטוני 

 

 

 ( Wחולשות )

 

 (02) גיוון אינטרסים

 ישובים שונים עם אינטרסים שונים 

 מה שרוצה המושב, לא תמיד רוצה הקיבוץ -מושב/ קיבוץ 

 (01) היעדר תעסוקה ופרנסה בנחלה

  היעדר פתרונות תעסוקה 

  שרות להתפרנס מחקלאותחוסר אפ 
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 (9) בירוקרטיה

  .בירוקרטיה נוראית בענייני בניה 

  המועצה תושבי של בסיסיות בזכויות הכרה אי 

 (8) עודף מיסים

  אי הכרה בזכויות בסיסיות של תושבי המועצה 

  גובה שהמועצה מיסים עודף. 

 (7) נגישות ותחבורה

 חוסר דרכים חקלאיות מוסדרות 

 בר בין הישוביםחוסר בתחבורת מע 

 (6) חוסר לכידות קהילתית

  אין משהו שיחבר את אנשי המועצה -לכידות קהילתית בחוסר 

 (4) תשתיות

  חוסר בתשתיות 

 חוסר דרכים חקלאיות מוסדרות 

 חוסר בתחבורת מעבר בין הישובים 

 דים"ממ, ומים תאורה, כבישים -בתשתיות חוסר. 

  שלה, המרכזיות היא יתרון שהופך לחיסרוןהמועצה נלחצת לכיוון העיור בגלל המרכוז 

 (4) מתח בין ותיקים לחדשים

 לפיתוח הירוק בין התנגשות -חיים לאיכות חיים רמת בין מתח. 

 (4) חינוך

 בעיה קשה של ציוני בגרות וסגל הוראה בתיכון 

 (2) תדמית

 תדמית מוגזמת -תדמית לא ריאלית של מיליונרים 

 (2) היעדר תקציבים

 חוסר תקציבים לותיקים -וניחוסר שווי 

  5ובכלל המדינה הוא עומד על  51%במועצה אחוז הותיקים עומד על.% 

 (2) קליטה

   המועצה נלחצת לכיוון העיור בגלל המרכוז שלה, המרכזיות היא יתרון שהופך

 לחיסרון

  קושי בפיתוח תכניות ושירותים -אוכלוסיה קטנה ומפוזרת 
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 (1) רמת שירות לא מספקת

 ע לא מספיק שקוף ונגישמיד 

 אז  -המועצה משתדלת ואיננו רואה שהחינוך לא כ"כ טוב או אם יש תשתיות הרוסות

 מתקנים אותן, יש תקציב לסידור דרכים

 אני רוצה שהאינפורמציה תהיה נגישה לי והיא לא מגיעה מהמועצה 

 אין התייחסות לכלכלה, רווחה, תחבורה, נגישות, חינוך 

 

 

 (Oהזדמנויות )

 (7תרונות יחסיים לאזור מסחרי, תיירותי וכפרי)י 

 ( 7פינת ליטוף לטובת הילדים) 

  (1אזור מטרופוליטני) –קיט ונופש 

 (4לבנות משירותים מחוץ למועצה מרחב בחירה) 

 (3מוקד למיזם איכות הסביבה) 

 ( התאמה למרכזיי חינוך ארציים.) 

 ( 5גינות עירוניות) 

 שמירה חקלאית 

 "יתרון מיקום ל"טרנד 

 פיסול סביבתי –לריה בטבע ג 

 מרכז תחבורה  

 

 ( Tאיומים )

 (7אדם טבע ודין) 

 (1עיריית נתניה מנסה להשתלט על שטחי התושבים) 

 (4רעננה, כפר סבא, נתניה, הרצליה) 

 (4חסמים מוסדיים) 

 (4ערעור על זכותם של החקלאים על הנחלות) 

 (3חיסול החקלאות) 

 (3היעלמות חופים) 

 (.ות)תשתיות אזוריות וארצי 

 (לכלוך השמורות.) 
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 (הביטחון ברכוש פוחת.) 

 (5)בחופים טרקטורונים על ושיטור פיקוח אין 

 שינוי האופי הכפרי 

 אי אכיפת חוקי בניה 

 גלישת שימושים שונים לשטחים הפתוחים 

 העלמות שטחים ירוקים 

 השפעה של בני נוער מחוץ ליישובים על בני נוער במועצה 

 לחץ קהל חיצוני על הירוק 

 

 יקרי הדיוןע

רית.  דווקא והיא חוזקה מרכזית של המועצה האיז וצביון כפרי המשתתפים הסכימו ש ייחודיות

היותם ממוקמים בלב המערך העירוני הגדוש הופך את חוף השרון לאי של שפיות חקלאית, 

היתרון  – "פינת הליטוף" האזוריתלמועצה יש הזדמנות להפוך ל כפרית ירוקה ושונה מאד.

העיקרי ביחס למגזר העירוני סביב ימשיך להתקיים כל עוד יישמר אורח החיים הכפרי היחסי 

לא רק יביא  – אזורי הנופש המטרופולינייםוהצביון הכפרי. הזדמנות נוספת היא לממש את 

לשימור הצביון הירוק של אזור אלא יוסיף נדבכים נוספים ליתרונות היחסיים של המועצה 

שימור הנוף החקלאי איפה ביבתו" למשל(. הזדמנות נוספת טמונה ויישוביה )כמו "נחל וסב

האינטרס האיזורי יכול להתחבר לאינטרס הלאומי ולהביא לניצול מים  - שנידרש הכי הרבה

עודפים, לשימור וחיזוק החקלאות, לפיתוח חקלאות מתקדמת, פיתוח מיזמים של איכות 

הלחץ  – אבדן קרקעות לטובת הכלל.הסביבה ו/או כל דבר שיסייע בשימור הנוף החקלאי 

מהווה את האיום המרכזי אותו  - המסיבי שמפעילים הערים סביב, צרכים לאומיים ואזוריים

רואים המשתתפים באזור. בעיניהם העדפת הצרכים העירוניים, המחוזיים והארציים הם תמיד 

 – הצביון הכפרי קיים האיום עללפני הצרכים המקומיים מבלי להבין את הנזק שמתהווה בו. 

אותו איום של  .לווייןע"י דרישה לציפוף ובנייה מאסיבית או בליעתם ע"י הערים סביב כשכונות 

, להסדרת לניצול יעיל יותר של הקרקעלחץ מוסדי חיצוני יכול להביא על פי המשתתפים 

 עפגיעה במשאבי הטב איום נוסף הואהשימושים השונים ולהרחבת היכולת לקלוט את הבנים. 

כתוצאה מפיתוח ושימוש יתר במשאבים שהלחץ עליהם הולך וגובר בגלל גידול אוכלוסיות  –

 הצרכנים המקומיים והחיצוניים. 

. המשתתפים ציינו לטובה את הון אנושי גבוההקבוצה הסכימה שחזקה מרכזית נוספת היא 

על את הגדלת ההון האנושי שהיה גבוה גם קודם לגבוה יותר דבר שמאפשר להוציא לפו

אם זאת, דובר על הפוטנציאל של המועצה כולה שהוא גם חלק מגאוות היחידה בה הם חשים. 

גדילת היישובים, צריכת שירותים מחוץ למועצה  – אובדן ערכים בגלל חשיפה האיום של
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וליישוב, והפתיחות והחשיפה עלולים לפגוע בערכים. זה כבר מתחיל לצוץ היום בנושא הסמים 

 והאלכוהול. 

 –, המתבטאת בין היתר ברמת התנדבות גבוהה קהילתיותמשתתפים ציינו את תחושת הה

הנובעת גם מההון האנושי הגבוה לצד ערכים נטועים חזק של עזרה הדדית הקיימת עדיין 

השונות בין  – חוסר לכידות קהילתיתמצד שני, דובר על ביישובי המועצה מאז הקמתה. 

יאים בהכרח לחוסר לכידות קהילתית. צרכים שונים, היישובים וחוסר הנגישות מספקת מב

חוסר הזדמנויות למפגש, הפרדה ארגונית והיסטורית מונעים אפשרויות ליצירת לכידות 

 קהילתית המורגשת מאד ביישובים.

בגלל גיוון אינטרסים  אישה ,למכלול החולשות של המועצה הייתה הסכמה בקבוצה הסיבה

ן נעוץ בהבדל הבסיסי בין סוגי יישובים: קיבוצים, מושבים ההבדל הראשו ההבדלים הישובים.

ויישובים קהילתיים. ההבדל השני נעוץ במצב האובייקטיבי של כל יישוב בנפרד מהבחינה 

החברתית כלכלית ואחרת ביחס לכלל היישובים. הבדל נוסף מתייחס למרחק של כל יישוב 

ההבדל האחרון מתייחס להקשר  מהמועצה כמרכז המועצה וליישובים אחרים באשכול שלו.

נותו על עיר גדולה שעמידת בידודו או חוסר נגישותו למועצה ומידת הי –האזורי של כל יישוב 

 .לידו 

אם לא מספיק שקיימים הבדלים בין האוכלוסיות  – קונפליקט בין חדשים לוותיקים דובר על

ינם חקלאים עם ערכים הקיימות הרי שנוסף נדבך נוסף של תושבים חדשים, משפרי דיור שא

עירוניים. הקונפליקט הבלתי נמנע מתקיים בחיי היומיום בין אורחות החיים השונות וברמה של 

 וועד מוניציפאלי מול וועד אגודה.

 הצרוהמשתתפים, ובעיקר אנשי המושבים,  - קושי ביצירת תעסוקה ופרנסה מקומיתצוין ה

מית: החקלאות אינה רנטבילית בגודלי על חוסר האפשרויות להתפרנס כיאות מהנחלה המקו

חלקות חקלאיות קיימות, הרצון להקמת אלטרנטיבות בתוך הנחלה או היישוב נתקלים 

התוצאה היא קושי הולך וגובר באחזקת החקלאות שהיא  –בהתנגדות של רשויות המדינה 

לטות היכולים להגיע כתוצאה מהח –האיומים על החקלאותדובר על  הליבה של המגזר הכפרי.

מנהליות )בהמשך לבג"ץ ה"קשת המזרחית"( שיערערו על עצם זכותם על קרקעות אלה. זה 

יכול להגיע מהירוקים שמעדיפים להגדיל את שטחי הטבע ע"ח שטחי חקלאות. וזה יכול להגיע 

מהפקעת השטחים לצרכים אחרים )ר' סעיף קודם(. בהקשר מקורות התעסוקה,  נאמר 

למעבדה בה מפתחים למועצה להפוך  יםבמרכז הארץ מאפשרהקרבה לגוש דן והמיקום ש

, סביבתיים ומסחריים כפריים חדשים כל הזמן עם קהל גדול לבחון אותם טרנדים תיירותיים

 עליו. 
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הבעיה שהובעה פה צריכה להדליק אור אדום  – חוסר פתרונות לבנים חולשה נוספת היא

הצאצאים )בעיקר במושב( מביאה לכך  בקרב מקבלי ההחלטות. הצורך להתייחסות שווה לכלל

שהדרך היחידה למתן פתרון סביר בתחום זה הוא מכירת הרכוש כולו וחלוקתו בין הצאצאים. 

התוצאה הבלתי נמנעת יציאת וותיקי היישובים מהיישובים לצורך מימוש הירושה וכניסת 

 לחלוטין. שיביאו לשינוי אופים של היישובים  –לא חקלאיים בהכרח  –גורמים חדשים 

תדמית זו שבה מחזיק רוב הציבור לגבי  – תדמית המיליונרים אתכחולשה המשתתפים ציינו 

יישובי חוף השרון מביא לכך שהמועצה על יישוביה אינה יכולה לקבל סיוע ממשלתי כלשהו 

 אז שידאגו לעצמם. –בגלל שהם אמורים להיות הרי עשירים 

האפשרות והפתיחות של בעלי  – קידיםנגישות לבעלי התפהיא  של המועצהחוזקה 

התפקידים כולם במועצה החל מראש המועצה ועד אחרון העובדים מהווה נכס חשוב מבחינת 

המשתתפים הגורסים שגידול האוכלוסייה במועצה לא פגע בערך החשוב של ה"דלת 

המשתתפים מצביעים על  – בירוקרטיה וחוסר העברת מידע. מצד שני דובר על הפתוחה"

 אמרי בהתנהלות מול המועצה ואי חשיפה מספקת למידע לגבי דברים קיימים. כמן כן, קוש

 קיבל  היות והישוב לא - המועצה תושבי של בסיסיות בזכויות הכרהשאין  קדם ארסוף תושב

 .למועצה ארנונה בהרצליה ומשלםכתושב  רשום הוא ,הפנים ממשרד הכרה

היצע גדול של מתקני תרבות הכוללים , ההשירותים ברמה גבו המשתתפים ציינו שקיימים

למרות שהם אינם משתייכים תמיד למועצה, היצע זה קיים ומאפשר מתן מערך רחב  –ופנאי 

רמה וגיוון נמוכים של שירותים מצד שני, דובר על של שירותים במועצה בכל התחומים. 

יה קטנה יחסית אוכלוסי –הסיבה לרמה נמוכה זו נובעת בעיקר מחסרונות לקוטן  – שונים

  מתקשה לייצר מערך שירותים כזה.

המיקום בלב המדינה, בתוך המטרופולין, לצד  –של המועצה מיקום אסטרטגיה דובר על

הערים הגדולות במרכז ביחד עם הקרבה לים, לנחלים, ולנוף הירוק ממקמים את המועצה 

האסטרטגי והקרבה לנצל את המיקום  –יוצר הזדמנות בליבת הארץ להיותבמקום אידיאלי. 

 חושלהעל אם זאת, דובר למערכי תחבורה ארציים על מנת למשוך שימושים ותושבים כאחד. 

גורם זה הוא מרכזי במידת הנגישות היחסית של כל יישוב ביחס  - נגישות ותחבורה שלקיימת 

למערכים נדרשים שונים: למועצה, לאשכול, ליישובים שכנים, למערך שירותים, לעיר גדולה 

  וכו'. נגישות זו מקבלת מימד של תחבורה, כבישים, שבילים להולכי רגל ואופניים.
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 גידו סגל אדריכלים –חגי דביר 

 אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון תוכנית 
 

  

 
                                        

 
 

  

 צילומי לוחות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

290



 

 

 
 
 

        

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 2קבוצה 
 

 משתתפים:

 קובה פז

 רונית זילברמן

 אלדד מנהיים

 ספי לובלסקי

 שמעון דהאן

 מנחם להב

 רמי דויטש

 מירב קורן

 ורדה סלפטר

 שלמה סתיו

 טובה קומיט

 ל פלדיוא

 מיכל ויימר

 אריק רוזנטל

 חוה טסלר

 נבו-מנחה: ענת ברקאי

 רשמה: יעל סאינה

 

 לוחותתאור ה

  (Sחוזקות )

 (: 06) פתיחות ושרותי רווחה

 מחלקת רווחה 

  יחס הולם-מענה לקשישים –מותיקים לקשישים 

 שירותים של מחלקת רווחה 

 דאגה ראויה לציון של קשישים 

 אכפתיות של המועצה 

 שות לגורמים במועצהנגי 
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 (:00) חינוך באיכות גבוהה

 נוער איכותי 

 יחידות קרביות ואחוזי בגרות 

 מוגנות בחינוך 

 בתי ספר רבים 

  אפשרות להיכרות ואיחוד –תיכון משותף 

 רמת החינוך גבוהה 

 (:01)ערכי טבע ונוף

 חוף-ים 

 ריאה ירוקה לערים מסביב 

 אזור ירוק וכפרי 

 שטחים ירוקים 

 66% תוחים ואחוז גבוה של שימורי טבעשטחים פ 

  מתאים לתיירות –אזור  יפייפה 

 זיהום אויר נמוך 

 (: 8) איכותית האוכלוסיי

 מצב סוציואקונומי גבוה 

 אוכלוסיה חזקה 

 אוכלוסיה חזקה חברתית וכלכלית 

 מס' רב של ישובים ומגוון 

 יתרון לאוכלוסיה קטנה-יכולת גיבוש 

 וההאוכלוסיה עם יכולת אינטלקטואלית גב 

 יש ברית עם מרבית התושבים 

 אוכלוסיה איכותית 

 משפחות מורחבות המתגוררות בנחלה אחת 

 שבטיות, רב דורות 

 אוכלוסיה בעלת מודעות חברתית 
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 :(6) לוקיישן/ מקום מעולה

 קרבה למרכז 

 מרכז הארץ 

 אוכלוסיה היטרוגנית 

 קהילתית פנים ישובית 

 איזור שממוקם במרכז טוב לפיתוח תיירות 

  פוטנציאל לתיירות פנים -נחל חוצה  -הארץמרכז 

 שטח גדול 

 קרובים לים 

 :(6) אדמות חקלאיות

  הרבה אדמות חקלאיות 

 שטח גדול 

 (:4עתודות קרקע )

 פוטנציאל נדל"ן פנוי 

 בניה צמודת קרקע  

 
 

 ( Wחולשות )

 ( 02המשך שיפור באיכות הסביבה)

 חסרה התייחסות מעמיקה לאיכות הסביבה 

 יקוח עקיפהפ-תחנת המעבר 

 פסולת אחזקה ופינוי 

 (02חוסר במקורות תעסוקה מותאמים לתושבים)

 מענה על זכויות במשק 

 אין שטחי תעסוקה בתוך הישובים והאזורים 

  67תעסוקה לבני+ 

 חוסר במקומות תעסוקה 

  דאגה לכלל התושבים בעתיד –עתיד למשקים 
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 (02חוסר בתכנון)

 אין שטחים בגבולות המועצה 

  מוגבלים –קושי בשל גדילת האוכלוסיה, גבולות יישוב קטנים 

  אין תוכנית –שטח פרטי 

 שטח הפקר 

  ארסוף קדם" –יישוב לא מוכר" 

 פתרונות דיור ברי השגה לצעירים 

 (07אי לכידות חברתית) –חינוך וחברה 

 אין תחושת גאוות יחידה 

 תגודל מועצה )שטח( הקרבה לעיר מבחינת גיבוש ולכידות חברתי 

 תקשורת לקויה וחוסר אימות מידע 

 חברה רבגונית עם שאיפות מגוונות 

 ריבוי תנועות נוער –אלכוהול -נוער 

 חוסר מעורבות תושבים 

  47-61 –גיל ביניים 

 חוסר ניתוב מערכת החינוך לטובת שיפור 

 היעדר תקציב גני ילדים 

 (7חוסר נגישות ותחבורה)

 תחבורה בין היישובים 

 פיקוח ואכיפה 

  דרכים חקלאיות-בין היישוביםדרכים 

 
 

 (Oהזדמנויות )

 (09) פיתוח תיירות פנים וחוץ

 פתוח תיירות 

 תיירות אקולוגית 

 נגישות לחוף הים 

 מחוץ למועצה הצפיפות אוכלוסיי 

 פיתוח רשת שבילי אופניים לפיתוח תרבות הפנאי סביב פינות חמד במועצה 

 רותפתוח תיירותי לאורך נחל פולג , פיתוח אזורי תיי 
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 (7) שיפור החקלאות

 שיפור חקלאות מתקדמת 

 פיתוח חקלאי 

 (7) מינוף כלכלי של החינוך

 גיוון החינוך ושיפורו 

 מערכות חינוך בגיל הרך בקיבוצים 

 (7תכנון אזורי )

 תכנון אזורי 

 )ללמוד מאחרים )חו"ל 

 )פיתוח פארק תעשיה )בית יהושע/ יקום/ גליל ים 

 צהפיתוח אזורי מסחר במזרח המוע 

 (4איחוד יישוב )

 ארסוף קדם ליישוב קיים איחוד 

 איחוד יישובים 

 (4הזדמנות נדל"נית )

 (2תחבורה )

 הרחבת תשתית תחבורתית 

 (3) למנף את חברי קורס סביבה לפעילות ואת הקבוצה כאן

 
 

 ( Tאיומים )

 (02)פגיעה באיכות החיים 

 זיהום אויר 

 פגיעה באיכות החיים 

 יתושים 

 טבע ונוף פגיעה בערכי 

 בניה רבה על שטח טבעי 

 פשיעה 

 צמצום השטחים הירוקים 

 (02)תכנון נדל"ן 

 (9)התרחבות של ערים שכנות 

 (7)מנהל מקרקע ישראל 

 מגבלות וחוסר פתיחות של המנהל 
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 עיקרי הדיון

 

, כחוזקה העיקרית. בקבוצה שירותי הרווחה המוענקים ע"י המועצהמשתתפי הדיון ציינו את 

נזוס לגבי תפקודה של מחלקת הרווחה בכלל ודאגתה לאוכלוסיית הקשישים בפרט. שרר קונצ

+ "תושבים 67נושא רווחת התושבים הוותיקים דובר רבות. למשל, רווחת התושבים  בגילאי 

אילו אשר בעברם היו חקלאים,  איבדו את פרנסתם וכעת אין ביכולתם, לממן פעילויות פנאי 

ושי  לסייע תקציבית. מתוך כך, הועלתה הצעה להקים אזור וניידות" ואילו למועצה יש ק

תעסוקה יישובי/ מועצתי, אשר יותאם לאוכלוסייה הנ"ל. בנוסף, המשתתפים ציינו את נגישות 

והאכפתיות של  המועצה לנעשה עובדי המועצה לתושבים, כולל נגישותו של ראש המועצה, 

 כחוזקה מרכזית, .באזור ולרווחת התושבים

ושא החינוך הינו העתיד של . נהחינוך באיכות גבוהה ציינה כחוזקה נוספת אתהקבוצה 

המועצה ולכן חשוב לשמרו ולטפחו! איכות הנוער, האחוז הגבוה מהנוער ההולך ליחידות 

קרביות ומובחרות, ואחוזי סיום הבגרות הגבוהים הינם מקור גאווה למועצת חוף השרון. צוין כי, 

ל "מוגנות בחינוך" ו"צביון חינוכי" בהשוואה למוסדות חינוך בתי הספר הצליחו לשמור ע

ברשויות סמוכות. נוסף לכך, דובר על חשיבותו של  התיכון המשותף כמחולל לכידות בקרב 

, כמוקד משיכה החינוך מהווה הזדמנות כלכליתהנוער. מלבד החשיבות הערכית, -בני

ניתן לשפר את שירותי החינוך. כגון: לתלמידים מערים סמוכות. עם זאת, הועלו סוגיות בהן 

מתן מענה לילדים מחוננים והחזרת הפיקוח הן הפדגוגי והן התקציבי של המועצה לגני ילדים. 

קבוצת בני הנוער קיבלה התייחסות אי לכידות חברתית בחינוך ובחברה. מצד שני, דובר על 

וער, מאידך גיסא, הובהר כי הועלתה דאגה בנושא בעיית שתיית אלכוהול בקרב בני נ -ייחודית  

ידוע שהמועצה מטפלת בנושא, ע"י העברת סדנאות להורים וילדים והקמת סיירת הורים. כמו 

לדעת המשתתפים תנועת  –כן, בהתייחס לבני נוער הועלה נושא ריבוי תנועות הנוער במועצה 

 הנוער במועצה.-נוער אחת הייתה מהווה גוף מאחד עבור כלל בני

. ריאה ירוקה טבע ונוף ערכיציינו שמועצה אזורית חוף השרון משופעת ב משתתפי הדיון

החוצצת בין הישובים לבין הערים הסמוכות, , אזור ירוק וכפרי, המתאים לתיירות, חוף ים 

 מרהיב ומוגן, זיהום אוויר נמוך. 

עידוד הייתה הסכמה שפיתוח רשת שבילי אופנים העוברת דרך פינות חמד במועצה תסייע ל

. הנגישות לחוף הים הינה בעייתית ויש צורך לסלול שביל מוסדר, ניתנה יירות פנים וחוץת

דוגמא של המעלית בחוף הרצליה כפתרון נגישותי. כמו כן, יש צורך בהסדרת שירותים בסיסים 

בחוף הים. שמורת פולג הינו אתר המהווה פוטנציאל תיירותי אשר יש לשמרו ולפתחו. הקבוצה 

ערכי וכנית לתיירות ובמסגרתה לקחת דוגמאות מאזורים כפריים דומים בעולם. הציעה לקדם ת

ע"י בניה, רכיבה של טרקטורנים ומתפקדי המועצה להגן  הטבע והנוף של האזור מאויימים

 עליהם.
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, מצריך התייחסות וטיפול ע"י המועצה. דוגמא לנושא דחוף הטעון טיפול איכות הסביבהנושא 

ולת. חברי הקבוצה, פעילים בקורס פעילי סביבה של המועצה, הוא תחנת המעבר של פס

 המליצו למנף את פעילות הקורס לכלל ישובי המועצה. 

כלכלית גבוהה, רמת -, המאופיינת ע"י: רמה חברתיתאוכלוסייה איכותית באזור מתגורתת

וונים גילאית, אין שכונות/ ישובי מצוקה, ישובים מג-השכלה גבוהה, אוכלוסייה הטרוגנית רב

באופיים, תרבות מגורים של משפחות מורחבות בנחלה ואוכלוסיה בעלת מודעות חברתית. 

מצד אחד, באזור גרים מספר תושבים קטן, המאפשר קהילתיות, מצד שני, מספר התושבים 

. לדוגמה בשל מיעוט התושבים לא ניתנים לכידות חברתית חוסרהוזכר גם כחולשה, הגורם ל

ית מספקים. בתוך היישובים קיימת מודעות גבוהה של תושבים לצורך שירותי תחבורה ציבור

בלכידות חברתית ועזרה הדדית. עם זאת, הוסכם ע"י המשתתפים כי אין היכרות מספקת בין 

הישובים, לדוגמא רבים מהתושבים לא מכירים את תושבי ארסוף, או ארסוף קדם. חברי 

ידה בקרב תושבי המועצה". המועצה הקבוצה סבורים כי חשוב לקדם "תחושת גאוות יח

מאופיינת בחברה רב גונית עם שאיפות שונות ומגוונות. כתוצאה מכך, קיים קושי לתת מענה 

לכלל התושבים. הדרישות והצרכים משתנים בין סוגי האוכלוסיות: קיבוצים, מושבים, תושבים 

סים הן ברמת המקרו ותיקים, תושבים שבאו מהעיר וכיו"ב. כתוצאה מכך, קיים ניגוד אינטר

 ברחבי המועצה והן בתוך היישובים, לדוגמא בין בעלי נחלות מול תושבי הרחבה ועוד.

, מהווה חוזקה משמעותית. למיקום יש היבטים כלכליים כגון מיקומה הגאוגרפי של מועצה

נדל"ן, פיתוח מסחר ותיירות. מאידך גיסא, הערים הסמוכות מושכות מבחינת היצע תרבות 

וקשה להפקות בתחום המועצה להתחרות בהם. יתרה מזאת, נאמר כי בשל קרבת ופנאי 

המועצה לערים גדולות המספקות שירותים מגוונים בזמינות גבוהה, המועצה לא עושה מספיק 

מאמצים כדי לקדם את תרבות הפנאי בתוך המועצה. "בעבר נערכו אירועים רבים בקיבוץ יקום, 

יה גבוה, לא ניתן היה להשיג כרטיסים". לדעת חברי במחירים אטרקטיביים, הביקוש ה

הקבוצה, יש חשיבות לקיום תרבות פנאי, הן בשל הלכידות החברתית והמפגש הבלתי אמצעי 

שהאירוע יוצר והן בשל  הפוטנציאל למשוך את אוכלוסיית הערים. למיקומה הגאוגרפי של 

" ורצונן של ערים שכנות נוספות המועצה יש היבט של איום בדמות "המגלומניה של העיר נתניה

 להתרחב על חשבון שטחי המועצה.

המועצה משופעת באדמות חקלאיות ויש מנדט  הזדמנות. שיפור החקלאותהקבוצה ראתה ב

לפתח את החקלאות. "בניגוד לנושאים כגון נדל"ן, שאז המדינה נעמדת על שתי רגלים 

י, האדמות החקלאיות לא מנוצלות ולא אחוריות, חקלאות היא הייעוד של המועצה הזו". אפס כ

מעובדות  "בבסיס אנחנו אזור חקלאי ואנחנו לא חקלאים פה יותר". מתוך כך, הוסכם כי פיתוח 

 ושיפור החקלאות מהווים הזדמנות לאזור.

297



 

 

 
 
 

        

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

. מכיוון שלתושבי המועצה יש עתודות קרקע,. מנגד, הזדמנויות נדל"ניותבנוסף קיימות 

עות ושינוי ייעוד של קרקע לצורך מגורים. קיים צורך בהסברה הועלתה הבעיה במימוש קרק

ומתן ידע מצד המועצה בסוגיות רלבנטיות כגון: מענה על זכויות במשקים חקלאים, שינוי בחוק 

אין כמעט שטחים   –בנושא בן ממשיך ועוד. בנוסף, הועלתה סוגיית בעלות על שטחים 

מחד, החשש  –עתודות הקרע צויינו גם כאיום ציבוריים במועצה לצורך מבני ציבור וכיו"ב. 

 מיזמי נדל"ן אשר ישנו את אופי האזור, מאידך, הגבלת בנייה ע"י תוכניות ממשלה.

. מדובר בנושא חשוב שיש לקדם, לרבות מחסור במקורות תעסוקה מותאמים לתושביםישנו 

הם פיראטיים. מענה על זכויות במשק ועתיד המשקים. כיום בשל בעיית התעסוקה הפתרונות 

סביב נושא זה הועלו מספר הזדמנויות, למשל,  פיתוח פארק תעשייה, פיתוח אזור מסחרי 

 במזרח המועצה ותוכניות לעידוד עסקים קטנים של משרד התמ"ת. 

במועצה. לכן חשוב לקדם תכנון מקיף לאזור. לדוגמה: בקיבוץ  חוסר בתכנוןחולשה נוספת היא 

ך אין היצע של שטחי מגורים ולא ניתן לממש את הקרקעות לצורך ים האוכלוסיה גדלה, א-גליל

מגורים; בעיית היישוב הלא מוכר "ארסוף קדם"; מחסור בפתרונות דיור ברי השגה לצעירים. 

כגון "ארסוף קדם"  איחוד יישוביםפתרון תכנוני אשר הוצע ע"י  אחדים מחברי הקבוצה, הינו 

 ו"ארסוף". 

בין היישובים, כיום אין כמעט תחבורה ציבורית  ות תחבורתיתחוסר נגישקיימת בעיה של  

המקשרת בין היישובים השונים, לאור זאת תוכניות התחבורה הארציות לאזור מהוות הזדמנות 

 לקישוריות תחבורתית.
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 2קבוצה 
 

 :משתתפים

 חנן דור

 מירב מנהיים

 גיל בן יקר

 אבי גרוסמן

 יצחק בר

 אודי כסיף

 סוזאן רובינשטיין

 זכריה מדר

 עדי נוי

 שרה שרוייט

 אווה הנימן

 מיכל פרידמן

 רפי שטריינליכט

 אסתר דור

 הילה שחר

 _____ יוסי

 מנחה: גידו סגל

 רשם: אלון רוטשילד

 
 תאור הלוחות

 (Sחוזקות )

 (: 24)נגישות 

 מיקום בין שני צירים ראשיים 

 מיקום 

  מעולהמיקום 

 נגישות לתרבות 

 מיקום טוב באמצע 

 (:24)אוכלוסיה 

 אוכלוסיה חזקה ואיכותית 

 אוכלוסיה במצב סוציואקונומי גבוה 

 איכות תושבים 

 מועצה עם אוכלוסיה טובה 
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 גאוות יחידה 

 (20)חינוך 

 מערכת חינוך טובה –חינוך 

 (: 09) שטחים ]פתוחים[

 משאבי טבע 

 שטח ירוק גדול לפיתוח 

 חוף ים וים

 (01)אפשרויות 

 
 

 ( Wחולשות )

 (25הזנחת משאבי טבע )

 הזנחת הטבע 

 תחוף הים נופל בין הכיסאו 

 שעות הפנאי-מקומות בילוי 

 הזנחת החקלאות 

  ההון העצמי לא מנוצל –הגדלת כמות התושבים 

 לספור את משכירי הדירות 

 איכות השירות לוקה בחסר בתחומי ספורט ורווחה 

 (22אין פתרונות תעסוקה )

 אין תיירות 

 תעסוקה חלופית שימושים חורגים 

 אזור תעשייה מסודר 

 לדאוג לתעסוקה חלופית

 (21) בירוקרטיה

  י מידיטאי –טיפול בהיתרי בניה 

 מסורבלת בתוך בירוקרטיה 

 משפטיזציה של החלטות ניהוליות 

 בירוקרטיה 

  אין כסף –חוסר תקציבים 
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 (02נדל"ן ועסקים )

 במקום להגדיל אותה עסוקים בלחלק את העוגה 

  ניגוד אינטרסים 

 בניה לא חוקית 

 קרקעות יקרות במרכז הארץ

 (8העדר טיפול בדור המבוגר )

 רוב של אוכלוסיה עם אמצעים כלכליים 

 טיפול בגיל המבוגר 

 טיפול בגיל השלישי 

 דאגה לדור המבוגר בדיור מוגן 

 הגיל השלישי 

 (9) קהילה]אין[ 

 תרומות - קשר לקהילה 

 ולא קהילה ]יש[ קהל 

 העדר[ תרבות משותפת לתושבים[ 

 (8]העדר[ ניידות )

 העדר אמצעי תחבורה 

 (2דור צעיר )

 דיור לדור הצעיר 

 )לדאוג לגיל הביניים )מוקדי בילוי 

 
 

 (Oהזדמנויות )

 (09) פיתוח

 יש לפתח את המועצה כמו הכפרים באירופה, גלריות, בתי קפה, בתי איכרים

 (07ניצול ערכי טבע )

 יירות לטבעת 

 חינוך לטבע 

 שבילי אופניים –לפתח ספורט בטבע 

 (05]פיתוח[ תחבורה )

 פיתוח כבישים חדשים והרחבת כבישים קיימים 

 תחנת הרכבת בשפיים
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 (02) ההגדלת האוכלוסיי

 שכל יהודי העולם יבואו לארץ כעולים 

 גידול הערים השכנות 

 (9שלום )

 (6תשתיות )

 תשתיות גז טבעי 

  קולחיןתשתיות מי 

 
 

 ( Tאיומים )

 (45) נדל"ן ושטחי מועצה

 וועדות תכנון 

 שנים 57-שכל וועדות התכנון ירדו לפחות ל 

 אימת הפקחים 

 נדל"ניסטים 

 לטישת העיניים של הערים מסביב 

 בירוקרטיה 

 שהערים השכנות לא ירצו לבלום אותנו 

 שלא ינגסו הערים הגדולות בשטחי המועצה 

 אימת מ.מ.י 

 (00)גבולות וועדות חקירת 

 (8) חקלאות]חיסול[ ה

 חיסול החקלאות

 (4)שב"חים  

 (1) צונמי

 עקרי הדיון

נאמר . העיקרית של המועצהות החוזקאחת היא האוכלוסייה המשתתפים בדיון הסכימה ש

-שזה היתרון האיכותי הכי גדול של ישובי המועצה. מדובר על אוכלוסייה ברמה חברתית

חזקה ואיכותית ובעלת גאוות יחידה. מצד שני, הקובצה הסכימה  כלכלית גבוהה, אוכלוסייה

האנשים לא , אין פתרונות תעסוקהשלמרות הדיומי של איזור שבו ישנה אוכלוסיה עמידה, 

הביעה חמורה בעיקר  ופונים לעיסוקים אחרים שלא בהיתר. מצליחים להתפרנס מחקלאות

חקלאיות, ללא פנסיה, שנאלצים להסב ביחס לתושבים מבוגרים, חקלאים לשעבר, ללא מכסות 
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את המבנים החקלאים לשימושים אחרים כמקור לפרנסתם. דובר על הצורך ליצור תעסוקה 

חלופית ובין היתר נאמר שצריך לפתח איזור תעשייה מסודר לכל המועצה, שכול התושבים יהנו 

לשמור על הצביון ממנו. במקביל יש לאסור הכנסה של שימושים תעשייתים לתוך הישובים, כדי 

המועצה על בסיס  פיתוחהכפרי של המועצה. רוב המשתתפים סברו שקיימת הזדמנות ל

התיירות, כמו הכפרים באירופה, בהם יש גלריות, בתי קפה ובתי איכרים. כמו כן, דובר על 

ממצאים ארכיולוגים שקיימים באיזור וניתן לנצל כדי למשוך תיירות. מצד שני המשתתפים ראו 

 כאיום ממשי על במועצה.ול החלקאות חיסב

 היא אחת החוזקות העיקריות של המועצה.  חינוךשההקבוצה הסכימה 

. כמו כן, יש קושי למצוא אנשים שיהיו מוכנים לסייע קהל ואין קהילה ישבקבוצה נאמר ש

אין צוין שאין תקשורת בין הישובים ולחלשים, למשל לאסוף תרומות לתלמידים נזקקים. בנוסף 

, כפי שהיה בעבר, למשל חוגם לריקודי עם קעה בתרבות משותפת לכל תושבי המועצההש

כמו כן, אין תקשורת בין המועצה לתושבים: גם כשהמועצה פותחת מסגרת . וריקודי סלון

. העדר טיפול בדור המבוגרדובר על כלשהיא או יוזמת ארוע תרבות מעטים יודעים על זה. 

ישים במסגרת הקיבוץ ופעם היו מקבלים על כך תקציבים הקיבוצים פותרים את בעיות הקש

מהמדינה, היום כבר לא. נאמר שאין פתרון ליתר התושבים והוצע שהמועצה המועצה תקים 

דיור מגן שיפתור את בעיות הקשישים ובובזמן יפנה את המגורים שלהם  לדור הצעיר. המועצה 

ית לתכנון ובנייה התנגדה. צוין שקיים רצתה לקדם יוזמה להקמת דיור מוגן, אבל הועדה המחוז

מרכז יום לקשיש, מקום יצא מן הכלל שמעניק שרותים לאוכלוסיה זאת, אך האנשים לא באים 

אליו כי קיימת סטיגמב לגבי ההזדקקות לשרותיו בעיני בני הגיל השלישי. נאמר שלא מטפלים 

ורט, שרותי רווחה, קהילה , בעיקר בנוגע לדיור. כמו כן אין מקומות בילוי וספדור הצעירב

 .67עד  37וספורט עבור גליאיי 

טובה מאד למקדי תעסוקה ותרבות: היא נגישות רוב המשתתפים הסכימו שהמועצה נהנת מ

. מיקום המועצה משפיעה על נושא 4וכביש  .ממוקמת במרכז הארץ ודרכה עוברים כביש 

רץ וקיימות קבוצות שונות בתחומה. מדובר על קרקעות יקרות במרכז האהנדל"ן והעסקים 

בתוך תושבי המועצה שהאינטרסים שלהן לא עולים תמיד בקנה אחד: קיבוצים, מושבים, בעלי 

נאמר שההרחבות נועדו במקור לבנים ממשיכים, אך מכיוון ורבים  משקים, תושבי הרחבות וכו'.

חבות הוחרגו לא יכלו לממש את הזכות מסיבות כלכליות, נכנסו אנשים מבחוץ. צוין שכל ההר

משטחי היישובים ולכן לא צריך להיות לתושבים החדשים עין צרה על בעלי הנחלות, אפילו 

ההסכמים מול המנהל נפרדים. כמו כן, צוין ש"עסוקים בלחלק את העוגה במקום להגדיל 

אותה". לכל יישוב יש צרכים שונים ועל המועצה למפות את הצרכים האלה ולפעל להשגתם ע"י 

עיקרי. הערים השכנות לוטשות  איוםכנדל"ן ושטחי המועצה במשתתפי הדיון ראו ון. ניתוב נכ

כדי לקבל חלקים משטחה.  גבולותלחקירת ועדות עיניים על שטחי המועצה ומבקשים להקים 
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מינהל מקרקעי ישראל מעוניין לקדם פרויקטים בקרקעות שיעברו לערים השכנות. הועדה 

 לכל פעולה פיתוח בתחום המועצה.  המחוזית לתכנון ובנייה מתנגדת

ביחוד בתחבורה העדר ניידות, צוין שלמרות מיקומה הטוב של המועצה קיימת בעיה של 

 הכוללפיתוח התחבורה,  בהקשר זה המשתתפים ראו כהזדמנות את. ציבורית ובאופניים

ל הדבר יכו פיתוח כבישים חדשים והרחבת כבישים קיימים והקמה של תחנת רכבת בשפיים.

  למנף את איזורי התעסוקה והמסחר שבמועצה.

נתפשים כחוזקה מרכזית נוספת של המועצה, ע רקע הפיתוח המואץ של  השטחים הפתוחים 

הערים מסביבה. בשטח המועצה קיים גיוון נופי נדיר, הכולל את חוף הים, רכס הכורכר ושמורת 

, המתבטאת בי טבעהזנחת משאנחל פולג. אם זאת, רוב המשתתפים הסכימה שקיימת 

בהזנחת השטחים הטבעיים והשטחים החקלאיים. צוין שלא ברור האם חוף הים בטיפול 

המועצה או רשות שמורות הטבע, הוא מוזנח ולא נגיש. בנוסף, שופכים אשפה בשדות. 

מרכזית של המועצה, על ידי פיתוח של תיירות  כהזדמנותניצול ערכי הטבע בהמשתתפים ראו 

  למשל רכיבת אופניים, וחינוך לטבע עבור תושבי הערים שמסביב.וספורט בטבע, 

נתפסת כחלושה מרכזית של המועצה. דובר על סירבול תהליכים, על משפטזציה  הביורקרטיה

של החלטות ניהוליות ועל טיפול איטי בהוצאת היתרי בנייה. בהקשר זה דובר גם על העדר 

 ן, דבר חשוב כשלעצמו.תקציבים. מצד שני, צוין שלמועצה תקציב מאוז

בתחום המועצה. בין היתר דובר על ניצול התשתיות  פיתוחהמשתתפים ראו כהזדמנות את 

צינור הגז הראשי שאמור לעבור בשטחה כדי לספק אנרגיה זולה ונקיה לישובים ועל ניצול מי 

 קולחים לשימוש החלקאות. 

 ל המועצה.הם איומים ע צונמי)שוהים הבלתי חוקיים( ו שב"חיםשהצוין 
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 גידו סגל אדריכלים –חגי דביר 

 אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון תוכנית           
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה
 באודיםפגישה    

 
 

 
 .400460142תאריך הפגישה: 

  מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה0
 קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק0

 
  פים:משתת

 מזכירת המועצה רייברט הילה

 מרכזת התוכנית מטעם המועצה הדס אורלי

 חבר וועד האגודה קאופמן מיכאל
 וועד מקומי בלזדה 

 מזכיר אגודה חקלאית דוידוביץ שאול 
 יו"ר האגודה החקלאית אליאסף גדעון
 וועד מקומי כהן דוד 
 יו"ר וועד מקומי לביא רועי

 ד המקומימזכירת הווע נוף טובה
 נציג אודים במועצהו וועד האגודה גבעון יוסף
 חבר וועד מקומי חדד גיא

 חבר אגודה מפרשי יהודה 
   

 ראש צוות התכנון סגל גידו

 יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון דביר חגי 

 יועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכנון אלפנדארי טובי

 תכנוןמנהלת הפרויקט, צוות ה סאינה יעל 
   
 

  הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים0 ראש צוות התכנון

 המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית0

            להלן עיקרי הדברים:

   

 כללי: .1

  כל יישוב הוא עולם בפני עצמו0 עלתה הצעה לבדוק מה הייחוד של כל יישוב ולקדם אולי

 שא אחר בכל יישוב0נו

 0נושאים רבים מידי לתוכנית אחת 
 0חשובה הסדרה של המצב הקיים, צריך להתחיל מזה 

  0מהן לא מאוישות 21נחלות,  72בכפר 
 0קיימות בארות מים כפרב 

  מגווןבכפר  ההאוכלוסייהרכב. 

 0תושבים בסה"כ0 2,144בעלי זכות בחירה0  ± 644 במשקים יש דיירים 

  0ת עם נתניה וכפר נטרועדת גבולומתקיימת 
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 0קיים ניגוד אינטרסים, בנושאים שונים, בין בעלי הנחלות לבין תושבי ההרחבות 

  כפרי של היישוב0 צביוןמבקשים לשמור על 

 

 חינוך: .2

 0הביעו שביעות רצון מנושא החינוך בכפר 
 24  קיימת מגמת ולכן פתחו עוד גן ילדים0 עכשיו  הגדילה באוכלוסיי ההייתשנים

 חדשה בהיקפים גדולים0 הירידה כיוון שלא מגיעה אוכלוסיי
 

 

 קשר בין יישובים: .3

  בין המושבים לקיבוצים0אין קשר 
 0)חשוב לאפשר את הקשר בין היישובים )לדוגמא: בני הנוער 

 

 

 תעסוקה/ פיתוח: .4

  שים במקום השימו תעשייה קטן משותף,אזור חסרים מקורות פרנסה0 התושבים הציעו הקמת

 החורגים בחצרות מבני המגורים0
 5 0שנים תחנת דלק תקועה כי הכניסה לאודים היא לא סטטוטורית 
  0לאודים יש תב"ע לתיירות0 המימוש הוא לא כדאי מבחינה כלכלית עבור התושבים 

 עלויות המימוש גבוהות0
 0000ירותתיפתרון תעסוקתי, הכנסה ו ןייתמציעים לקדם נושא של חוות סוסים0 היפודרום 
 בעיקר אצל הדור הוותיק שמתקשה להתפרנס בעיה קשה של המושב, פרנסה ,

 מחקלאות0
  שנים עקב פעילותה של הקשת המזרחית0 9הפיתוח נעצר כבר כ 
 0פל"ח קשה למימוש0 חסרים שימושים של הסעדה, בתי קפה בפל"ח 

 

 

 חקלאות: .5

 0החקלאות הפסיקה להיות כלכלית0 רק האדמה מעובדת 

 ים בפרדס משותף0באודים מחזיק 

 

 השאלון המלא הושב לצוות התוכנית0הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 רשמה: יעל סאינה
 תפוצה: משתתפים
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04.07.2013 

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  ארסוף קדם בקבוץפגישה      

  

  20.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

   משתתפים:

  מזכירת המועצה  רייברט  הילה

 מנהלת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי

  שגיא עירית

  מנהיים דניאל

  שגב אבירם

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

  יועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכנון  אלפנדארי  טובי

  

   ת תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים.הציג א ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  .1

 .1935 סביבותיישוב ותיק, הוקם בארסוף קדם הוא  −

 המקורי.היישוב הוא ארסוף  מוקפאים.בו  התהליכיםכתוצאה מכך כל יישוב לא מוכר וה −

רה מול קבוץ שפיים שיקבלו הסדיצה. המועצה לגנים ולבתי ספר של המועאת ילדיהם לא יכולים לרשום  −

 דים של ארסוף קדם לגני הילדים בקבוץ.את היל

 בעלים.  5,000- כחלקות,  600דונם שטח,  1,500. סה"כ דונם מבונה 80 -כתושבים,  100ביישוב  −

 ליד רשפון.קדם של ארסוף חקלאית קיימת חלקה  −

 .אין חקלאות ביישוב −

 שלא אושרה.ליישוב , תכנית מתאר 20ת"ש  −

 :ועדת גבולות .2

 בחנה העברה להרצליה.ועדת חקירה ראשונה,  1976- ב −

הרחבות ולאפשר חדשה ההפיתוח של ארסוף חנה לאפשר את המשך בשניה, ועדת חקירה  1990- ב −

 של מבנים קיימים.

 :שאיפות .3

 , אולי להתחבר לארסוף...יישוב מוכר או חלק מיישוב מוכרלהיות  −

 .יישוב קטן בטבעלהישאר  −

 .את בעלי המגרשים עם מגרשים צמודי דופן להרצליה לפצות −

 .לשמורת טבע ונוף האזורשהפכה את  25/ 3תביעת פיצויים על תוכנית תמ"מ  −

  

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  גידו סגל: םרש

  תפוצה: משתתפים
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04.07.2013       

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  ארסוףפגישה בישוב       

  

  05.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  וק.קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעס

  

   משתתפים:

  מרכזת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי 

 ראש הוועד קורן גרי

 חבר וועד ארלק שוקי

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  צוות התכנוןמנהלת הפרויקט,   סאינה  יעל

  

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  , לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.המשתתפים העלו את הסוגיות בהן

  

    להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  .1

 משפחות. 40ביישוב יש  −

 :חוף הים .2

 לכיוון הים. מתוך ארסוףהיישוב לא מעוניין שתהיה ירידה  −

 רונים, רועש, ומסכן חיים. גם בשטחים הפתוחים לכיוון מזרח.טואזור של טרקמדרום, הפארק הוא מטרד:  −

  בשום מקום.הים חוף ל, ואין ירידה מסודרת אין חוף של המועצה −

 :רעש ותחבורה .3

 בית שהפך לעסק ללא רישיון, שמשמש למסיבות רווקים ולצימר.קיים ביישוב  −

 איש). 100-וצר בעיית חנייה חמורה (מגיעים כירב", -מארח "גורוביישוב שכל יום חמישי יש בית  −

 שפיים.קבוץ דרך הכניסה ליישוב היא ליישוב,  יותדרכי גישה בעיית −

 כשיש אירועים בגן האירועים, מקשה על הגישה ליישוב. −

 הפרדה בין מגורים לאזורי בידור (פארק המים וגן האירועים). שתהיהרצוי  −

 :ביוב .4

 שתשתיות הביוב אינן מוסדרות.אי אפשר לבנות בגלל  כלומריישוב מוקפא, ההביוב מהווה בעיה,  −

 יש תשתית לביוב, אך לא פעילה. −

 בתים שהתחברו לתשתית ויוצרים בעיה קשה. מספר −

 

 קבורה: .5

  שפיים.קבוץ אין הסדר קבורה פורמאלי. עד היום נקברים באופן פרטי, קונים חלקות קבר פרטיות ב −

  

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  

  

  רשמה: יעל סאינה

  תפוצה: משתתפים
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07.07.2013 

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  בית יהושעמושב בפגישה      

  

  11.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

   משתתפים:

  מזכירת המועצה  טרייבר  הילה

 יו"ר הוועד החקלאי אלון עמנואל

 יו"ר וועד מקומי טרייבר אברהם

 וועד מקומי וולף עופר

 וועד מקומי צבן סמי

 מזכירת המושב פולק יפעת

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

      

  

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

  

 :כללי .1

 שנה 50עתיד המועצה אינו ברור בטווח של  −

 ה של נתניה, אולי זה ייתן יתרונות למושב: תקציבים לתשתיות ושירותים.אולי כדאי להפוך לשכונ −

 .המועצה כפרית ולא חקלאית −

 

 :מגורים .2

מחשבה לתת אדמות לטובת הועלתה . במושב יש צורך בשכונת מגורים, דיור בר השגה לזוגות צעירים −

 דיור בר השגה בנתניה.

  .ציבורייםמספיק שטחים פתוחים  אין −

  

 ביוב: .3

 רוצים להתחבר עכשיו לרשת הביוב המרכזי. −

 

  שונות: .4

 .ושומרים  גדרות, מצלמות: ביטחוןלייצר אב התכנית על  −

 .מדרכות, תאורה, סביבת אינטרנטשיפור תשתיות:  −

 ין המועצות ועל ניצול השטחים הפתוחים.ממליצים על שיתופי פעולה ב −

 

  ן מלא בהקדם.הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלו

  

  חגי דביר רשם:    

  תפוצה: משתתפים
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20.05.2013        

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  פגישה בישוב בני ציון     

  

  19.05.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  עסוק.קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה ל

   משתתפים:

  ראש המועצה האזורית חוף השרון  ברכה  אלי 

  מזכירת המועצה  טרייבר  הילה

  מרכזת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי 

 מזכיר אגודה חקלאית אלף עידו

 יו"ר וועד מוניציפאלי דהאן שמעון

 חבר וועד מוניציפאלי גרוסמן אבי

 יו"ר אגודה חקלאית טורקניץ מוטי

 חבר וועד מוניציפאלי יוגב עמית

 מזכיר קהילתי אפשטיין שי 

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  צוות התכנוןיועץ לתכנון פיזי,   דביר  חגי 

  צוות התכנוןיועץ לחברה ושיתוף ציבור,   אלפנדארי  טובי

  צוות התכנוןמנהלת הפרויקט,   סאינה  יעל

  

     

   דרכים למעורבות התושבים.הציג את תהליך הכנת התוכנית וה ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

 .רעננה - מטורפוליני חוף השרון פש נו אזור, 541: כביש בהליכיםמבקשים לקבל מידע על תכניות  -כללי  .1

 תחבורה: .2

 ופניים.בי האככביש רוחב: מפגע בטיחותי ממדרגה ראשונה. מסוכן לרו −

 אופניים ו/ או תחבורה בין היישובים היא בעייתית. כיום הילדים מוסעים בין היישובים, שביל ה −

 פתרון אחר היה עוזר.

 נוף...חשוב לחבר בין היישובים של המועצה: שביל לריצה, הליכה, שביל אופניים, דרכי  −

 תחבורה ציבורית לא נגישה, תדירות נמוכה ולא נוחה לשימוש. −

 איכות סביבה:פסולת/  .3

 מטרד של ריח, זבובים ועוד... ם מהווהשהוק אתר לסילוק פסולת −

 ות.רזורקים זבל מעבר לגדחלק מהתושבים חסר טיפול באיכות הסביבה.  −

 שטחים פתוחים: .4

 שבילים...חסרה הסדרת הגישה לשמורות הטבע, מגרשי חניה, חניות,  שמורות טבע לא מטופלות. −

 חזק של תחבורת  אפיוןחשש מהשתלטות הערים על השטחים הפתוחים, הפתרון לדעתם הוא  −

  נופש/ פנאי/ ספורט/ רכיבת אופניים...
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 תעסוקה/ עסקים: .5

 חשוב לתת מענה פרנסה למי שהיו חקלאים רב השנים. −

 צריסופר למו /המשמעות של העדר שטח לתעסוקה ליישוב: חסרים נותני שרותים ( עו"ד/ אדר'/ ספר −

 תעסוקה לאנשי המושב, מקור פרנסה. יספקמתחם כזה חקלאות, השקייה גינון, ועוד...). 

 קושי ליישוב  , קיים, לא ברמת המועצהיישובסוקה לתע איזורלא רוצים להגדיל את הפל"ח, מעדיפים  −

 דונם).  60/75תעסוקה ( לאזוראישור לקבל 

 רוצים תעשיה נקייה, לא מזהמת, לא רועשת... −

 מים: .6

 מקבלים מים מרעננה. −

 מערכות מים נפרדות: קולחין/ שתיה/ חקלאות. 3קיימות  −

 בית עלמין: .7

 צריך להגדיל את בית העלמין. −

 חקלאות: .8

 מטעים, פרחים לקישוט, פרדסים, מדגרה :ד' שלא מעובדת) 15השדות מעובדים (למעט חלקה של  −

 רה מועצתית, בעיה של כל יש להסדיר את האזורים של המכון תערובות/ מיון ביצים, אולי בצו −

 היישובים.

 תאורה: .9

 אין אף יישוב שמשתמש בתאורה חסכונית. −

 תאורת רחוב דורשת טיפול. −

 יש בכמה בתים פרטיים גגות סולריים. −

 שונות: .10

 רעש מרעננה −

 בטחון מרחבי: מצלמות, גדרות... כל יישוב מתארגן לבד . −

 ית ויישובית.אזורית, מועצת wifiליצור תשתיות תקשורת משותפות, רשת  −

 למנף את תוכנית האב המועצתית, לתוכניות אב יישוביות. −

 

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  רשמה: יעל סאינה

  תפוצה: משתתפים
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022202020. 
 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

 בבצרהפגישה   

 

 .0122.2020תאריך הפגישה: 

  מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה2

 קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק2

  משתתפים:

 מזכירת המועצה טרייבר הילה

 מזכיר אגודה חקלאית פירסט יואל
 יו"ר ועד מקומי קורן מירב

 ועד מקומי בצרה פייגנבאום גבי
 עד מקומי בצרהו שבת אלון

 מרכזת התוכנית מטעם המועצה הדס אורלי

 ראש צוות התכנון סגל גידו

 יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון דביר חגי 

 יועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכנון יאלפנדאר טובי

   
   

  הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים2 ראש צוות התכנון

 המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית2

 

   להלן עיקרי הדברים:

שוכרים בתים ואנשים קונים ל2 היישוב בפרט והמועצה בכלנושא מאוד מרכזי שימשיך למנף את  חינוך: 02

 מועצה2של ה ערכת החינוךממביישוב כדי להיות חלק 

 : תעסוקה 02

  מטריד ומעסיק את האנשים2 הפרנסה נושא 

  :2 מבקשים לדעת כיצד ניתן לקיים פעילות/ נושא תקוע שיש לקדםפל"ח/ שימושים נוספים בנחלה

 2לכל המועצות ./3תמ"מ  יישור קו של  שימושים נוספים בתוך שטח הנחלה2

  לעשות פעילות אחרת לצפון ולדרום2 רוצים מכסות המדינה העבירה את הלולים, פעם היו במושב

 במקום הלולים כמקור פרנסה ותעסוקה, לדוגמא: מסעדה, בית קפה, אירוח כפרי222

 2'פוטנציאל המועצה הוא 'פנינה תיירותית 

  משרד מנהל מקרקעי ישראל, : םמול כל גורמי הממשלה הרלוונטייקידום נושא פיתוח התיירות במועצה

 וכדומה2 משרד החקלאות, התיירות

2 מציעים לשלב נציג של היתה בעיה עם הפילטרים מפגע ריח מהמט"ש,שמגיע מרעננה2  ואדי: שפכים 2.

 בתוכנית2 רעננה

 בשבילי אופניים2 חיבור בין היישובים, לאפשר לילדים להגיע למרכזי הנוער ובתי הספר תחבורה: 42

 בתי עלמין מקומיים2של לא תהיינה הרחבות : בית קברות 2.
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  משגשג2אולם אירועים שהיה  נסגר 2עסקים: ישנם הליכים משפטיים נגד עסקים 02

 שונות: 32

  המון עויינות וקשיים2 מנגנון 'תקוע'2להתיישבות החקלאית המדינההתייחסות , 

 2שנה קדימה, העיר תעטוף/ תכיל את המושב בתוכה2 02בראיה ל רעננה מתקרבת ליישוב 

  :יישובי המועצה הם פזורה2 ותדיכאנשים זקוקים לקבוצת התייחסות2 לייצר לחיזוק הקהילה במועצה ,

 שרים נוצרים דרך הילדים2קבצרה, בני ציון, חרוצים, גוש חוב"ב: 

 של השרון' גוש הבטון'חוב"ב בפרט לאי ירוק בתוך גוש רוצים להפוך את חוף השרון בכלל ו 

 דומה2על כל המשתמע מכך: איכות הסביבה, שמירה על צמחייה וחיות הבר, פיתוח התיירות וכ

 

 

 

 א בהקדם2הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מל
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19.06.2013 

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  גליל ים בקבוץפגישה      

  

  02.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

   תתפים:מש

  מזכירת המועצה  טרייבר  הילה

 מזכיר, יו"ר הוועד אושפיזין שלומי

 מנהלת קהילה רובין-פרגמנט רותי

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

  יועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכנון  אלפנדארי  טובי

  מנהלת הפרויקט, צוות התכנון  סאינה  יעל

  

     

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  .1

 חוף השרון. האזוריתמועצה מוניציפאלית למשתייך לרמת השרון, תכנונית קיבוץ גליל ים  −

 870הקיבוץ החזיר  יח"ד בתחום הרצליה. 1,075כם ייבנו מתו, יח"ד 4,200אושרו עסקה עם המנהל:   −

 בעסקה זו. דונם למנהל

הקיבוץ היא מכסת יח"ד.  20בתי אב, בונים רק לבני הקיבוץ, מוסיפים  80-160חברים,  210בקיבוץ  −

 בתי אב. 230

דונם בכביש  18דונם מול קניון שבעת הכוכבים,  20דונם בקיבוץ,  20עם המנהל: של הקיבוץ עסקאות  −

 החוף.

 ור למועצה:חיב .2

בקשר עם משפיע  מהווה גורםעדיין למרות שהמרחק אינו רב,  מנותקים גיאוגרפית מתחום המועצה. −

 יישובי המועצה האחרים, והשרותים שמקבלים מהמועצה.

 יחסי גומלין מול המועצה.יש מקום לשפר את  לא מרגישים שייכות למועצה.הקיבוץ חברי  −

 בגליל ים התרגלו שכל אחד בוחר לעצמו את מה שהוא רוצה. −

 .כספיםצינור להעברת  ההיית, המועצה הבסיסהניתוק היה  −

 הנתק. תחושת תחיזקו אבקיבוץ ההרחבות  −

  מתקבל פר נפש וגליל ים כיישוב הכי קטן, סובלים מזה.     מהמועצה תקציב  −

  חינוך: .3

 לומדים בכפר שמריהו.רשפון, גליל ים ו −

 וגליל ים ורשפון לא חלק מזה.במערכת החינוך מועצה מקדמת נושאים שהמוזיקה וחינוך סביבתי:  −

, נח להם גם המקום וגם התכנים. מקבלים פתרוןבתיכון יש בעיה במגמות הלימוד: בהרצליה ישנו  −

  בהרצליה. יילמדוהילדים כדי שאישור ללימודי חוץ. ההורים משלמים 

 בגליל ים יש הגירה שלילית של ביה"ס התיכון/חטיבה. −
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. בשעות הללו גם יינתן החינוך 16:00-17:00יום לימודים ארוך עד שיהיה במועצה  נציגי הקיבוץ מציעים −

למדו קודם (מסגרות כפולות. יחסוך את הצורך בהכי אקוטי, יום ארוך  הנושאהחינוך הוא  הלא פורמאלי.

לפני שהתחילו ללמוד בכפר שמריהו. תשלומי הורים מאוד גבוהים בכפר שמריהו.  –ברמת הכובש 

₪  4,200גליל ים מול  ₪ 5,300המועצה משלמת יותר על הילדים מגליל ים בכפר שמריהו. לדוגמא: 

  שאר היישוב).

  ות:תחבורה/ נגיש .4

  .לא נכללים בתוכניות לשבילי האופניים של המועצה וגם לא בשל הרצליה −

 עות של הנוער בקיץ, נושא שלא ניתן לו מענה מהמועצה.הס −

באמצעות  ענהמלה שלא ניתן סוגיה בעייתית קשיש, מהווים לילד אחד או הסעות שלפעמים הם    −

    פתרונות זמניים. בקיבוץ ולכן מוצאים המועצה, 

 שרותי הרווחה במועצה: .5

כיום שהעובדת הסוציאלית במועצה, לקיבוץ.  שהתאימה עובדת סוציאלית ליישוב, שיטה הבעבר היית −

 נגישות.בזמינות וב קושיסידור פחות נח לקיבוץ, 

  שונות: .6

  יל ים.בשיחה בקיבוץ גלהקשיים שעלו המרחק הוא החוט המקשר בין כל  −

  צה.עזרה של המועל, היו שמחים מגרש ספורטלקידום נושא  −

הקושי במקומות אחרים, לא במסגרת המועצה, אלא / מענה לצרכיהם מוצאים פתרונותחברי הקיבוץ  −

 המרחק הגיאוגראפי.הוא 

 ריך פתרון של המועצה לנושא זה.צתעסוקה למבוגרים,  −

 

 

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.
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08.07.2013 

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  געש בקבוץפגישה      

  

  10.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

   ם:משתתפי

  מזכירת המועצה  טרייבר  הילה

 חברת וועד/מזכירה בלבן כרמית

 חמי גע"ש (תיירות) -מנכ"ל  שרויט-גונדטר מיכל 

 יו"ר חמי געש אבני אוריאל

 חברת מזכירות סירוטה הגר

 מנהל מש"א יוגב חיים

 מזכירה (יו"ר וועד מקומי) שחר הילה

 חברת וועד/מזכירות יערי תום

 משק מרכז סלוצקי ערד

 חבר מזכירות כנען יובל

 מנהל נכסים סיטרין אופיר 

 חבר מזכירות דרומי מיכי 

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

      

      

  

     

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. נוןראש צוות התכ

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  ‒

 חברי קיבוץ. 400איש (כולל ילדים).  600- חיים ביישוב כ. 2007-הקיבוץ מתחדש מ −

 .מוקמת על קרקע פרטית ע"י יזם פרטימיח"ד,  108, ארסוףשכונת צוקי  −

 מקורות הכנסה: −

 .לגופי תאורה תעשייהמפעל ב  −

 70%עם  חדרי אירוח צמודים 32 . בנוסף,מבקרים בשנה, מכל הארץ 250,000 תיירות: חמי געש −

 .מבני נעורים ישנים, לא מסודריםבמקור  שהיו, תפוסה

די על שטח חקלאי, אין עליו שימוש חורג. מבנה המועדון לא מוסדר, נמצא מגרש גולף: מגרש יחו −

 בלולים ישנים (במקום חנויות ריהוט שנסגרו).

. בהסדר דונם 2,000 :מקורקרקעות חקלאיות בהשרון. חוף רפת  בעלות של שלישחקלאות:  −

ליד  דונם קרקע פרטית 500 יחד עם בדים, ועדיין מע , אבל הםדונם 700הופרשו  –הקיבוצים 

, בעיקר אבוקדו דונם מטעים 400גידולים:  דונם קרקע פרטית ליד בני ציון. 500 הקיבוץ ועוד

 . דשא מוכן, גד"ש חיטה. ואפרסמון,

 במאבקים משפטיים.  קםל, חלקם מאושרים וחהשכרת נכסים –פעילות נדל"ן  −

 מהחברים עובדים בקיבוץ. 50% −
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 יח"ד. 50יח"ד, מבקשים עוד  400מותר  35לפי תמ"א  −

  .פרצלציה, ללא שינוי דרמטי מתכנית הבינוי, אין שיוך דירות ואין : תכנית לכל היישוב18/8תכנית חש/ −

בגבול המערבי של ומשפיעה שנה,  20כבר לא מקתדמת : תכנית הפארק הלאומי, 99/90תכנית חש/ −

 הקיבוץ. הירידה לים לא מוסדרת ועוברת דרך קרקע פרטית של הקיבוץ.

−  

ילדי געש, יקום ל ית ספר משותףב ,תלמידים 350 –חינוך: בית ספר יסודי בגעש "אדם וסביבה"  −

כדי לאפשר בניית  יפנו את ביה"ס יתכן שבעתידהמועצה רצתה להעביר את ביה"ס לוייצמן ב',  וארסוף.

 .מגורים

 סוגיות לתכנית האב ‒

 :תיירות ‒

  . , חמי געש, חדרי אירוחגולף, קירבה לפארק, ים :געש כ"יישוב תיירותי" −

     לתיירות כפרית.איחסון  12לפי תמ"א  אפשרות לאשר −

  .מוצר משלים לבתי מלון בנתניה ובהרצליהמשותפים עם הסביבה, עסקיםפיתוח  −

 :טבע וחקלאות ‒

 לשמור עליהם.יש ...הים, פארק לאומי, נחל פולג, נחל רשפון חוף −

 .שטחים לא מעובדים הופכים למוזנחים −

  פוטנציאל לתיירות כפרית. −

 :וחינוך , תחבורהרווחה – מועצה ‒

 .וגם לילדים לקשישיםגם  ,בחינוך בלתי פורמליהעדר חוגים של המועצה  −

 .כי אין הסעות ושעלא משתתפים לחוגים בבית יהואין חוגים בגעש  −

 ילדים קטן, אין הרבה פעילויות, רוצים עוד.ספר מ −

 שונות: ‒

 .מבקשים שתכנית האב תפתור את הבעיות בתחום התעסוקה ומצוקת המגורים −

 .וכיםביישובים הסמ בין עסקים כלכליים יש רצון ליצור שיתופי פעולה −

 רוצים עידוד ותמיכה מהמועצה לעסקים קטנים כמו שוק איכרים שבועי וכו'. −

 לעודד את תושבי המועצה לקנות שירותים בתוך המועצה. −

 שאירועים של המועצה יקרו בתוך יישובי המועצה. −

 

 

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  חגי דביר וגידו סגל: ורשמ

  תפוצה: משתתפים
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04.07.2013 
  

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  בחרוציםפגישה      

  

  

  12.05.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

  

  

  

   תפים:משת

  ראש המועצה  ברכה  אלי

  מזכירת המועצה  רייברט  הילה

  מרכזת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי

 יו"ר הוועד מדר זכריה

 גזברו וועדחבר  לובלסקי ספי

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

  נוןיועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכ  אלפנדארי  טובי

 מנהלת הפרויקט, צוות התכנון סאינה יעל 

   

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

  

 :נתונים- כללי .1

 יבוץ. סוג יישוב שונה משאר יישובי המועצה, לא מושב ולא ק −

 דונם. 1מ"ר עד 400גודל מגרש  −

 אין שטחים חקלאים ליישוב. −

 חרוצים ממוקם בנק' גבוהה יחסית לאזור, ראות טובה, נוף. −

 

 חברה/ קהילה: .2

חיזוק הקשרים בין יישובי המועצה השונים. כיום יותר קרובים לבצרה ובני ציון בגלל  −

 הקרבה הפיזית, לא מכירים את הקיבוצים לדוגמא. 

 ילות חברתית משותפת לכלל תושבי המועצה, תרבות ופנאי.חסרה פע −

 םאין ביישוב 'בית עם', רוצים שיהיה מקום למפגש, פעילות משותפת, כנסים, אירועי −

 ועוד...

 

 תחבורה: .3

מערכת שבילים/ דרכים להולכי רגל ואופניים בין יישובי המועצה. היו רוצים לראות את  −

 בי המועצה ולא רק בגוש שלהם, חוב"ב.הנושא מתפתח בכל רח

מערכת השבילים/ דרכים תשמש גם את התיירים, מבקרים בתחום המועצה לפעילות  −

 פנאי, ספורט ונופש.
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 חינוך: .4

רוצים שגני הילדים יהיו בפיקוח של המועצה ולא של היישובים. כיום גני הילדים מנוהלים  −

 ע"י הוועדים.

 קוח המועצה ולא האיחוד החקלאי.בית הנוער צריך להיות גם בפי −

 שיעורי חיזוק ניתנים במסגרת היישוב, ע"י היישוב במימון משותף עם ההורים. −

 תעסוקה: .5

 להקפיד שהעסקים יישארו בתוך הגבולות שלהם, יותר פיקוח ואכיפה של המועצה. −

אזור תעסוקה משותף לשלושת היישובים ייתן מענה לצרכי הפרנסה/ תעסוקה של  −

 התושבים.

 יתוח תיירות, צימרים במועצה, למטרת תיירות כפרית.פ −

  

 שונות: .6

אין התחשבות מספיקה בתושבים הדתיים, לדוגמא הסעות לגני ילדים דתיים שלא בתוך  −

  היישוב.

 ואין מי שאוכף. פסולתלכלוך שמצטבר מעבר לגדרות, תושבים/ עסקים משליכים  −

ם. היו רוצים שייפתחו אותם בתים של עמידר ביישוב, סגורים מוזנחים ולא מטופלי 2 −
 למכרז, כדאי שאנשים יוכלו להיכנס לגור בהם.

 אולי יש מקום ליזום בית אבות, עממי, לא דיור מוגן. −

  גביית ארנונה צריכה להיות אחידה ודרך המועצה. לא נכון שהוועדים מתעסקים בתקציב. −

  

  

  אלון מלא בהקדם.הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את הש

  

  

  

  

  

  

 

  
  רשמה: יעל סאינה

  תפוצה: משתתפים
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11.06.2013        

  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  יקוםפגישה בישוב      

  

  04.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  .קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק

   משתתפים:

  מזכירת המועצה  טרייבר  הילה

  מרכזת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי 

 מנהל קבלה/מזכיר ורבין מיכאל

 מרכז משק שחם עידן

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  צוות התכנוןיועץ לתכנון פיזי,   דביר  חגי 

  צוות התכנוןיועץ לחברה ושיתוף ציבור,   אלפנדארי  טובי

  צוות התכנוןהלת הפרויקט, מנ  סאינה  יעל

  

     

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  .1

 .שנים 10קבוץ מופרט מזה  −

 יח"ד. 400- התמ"א ליח"ד בעדכון  50ספת של מקווים שתהיה תו, יח"ד 350 – 35תמ"א ע"פ  −

 יח"ד קטנות. 70 −

 יח"ד לדונם. 3כיום הצפיפות  −

 מהחברים עובדים מחוץ לקיבוץ. 90% −

 אוכל/גן אירועים ע"פ חברי קיבוץ ואורחים. חדרחישוב תשלום ארנונה ל −

 לקיבוץ אין חסמים בנושא בניה. −

 ע ונוף.תוכנית כפר הנופש שהקבוץ מקדם, ישנם שטחים לשימור טב −

 המועצה לא נערכה לשינוי של הקיבוצים ממסורתי למופרט. −

 מועדון יום: .2

בקבוץ מועדון יום לשימוש חברי הקיבוץ. ניתן לשקול העברת ניהול מועדון היום לאחריות המועצה וע"י  −

 כך לשרת תושבים נוספים מהמועצה.

 מתקני ספורט: .3

מוכנים לשקול אפשרות של מימון בשיתוף המועצה תוך חלוקת שעות אולם ספורט חסר במועצה,  −

 השימוש במתקן.

ביקום יש בריכה, מגרש טניס וכדורגל. מוכנים לשתף עם המועצה תמורת מימון וחלוקת זמן השימוש  −

 במתקן.

 רווחה:בריאות ו .4

 ו"ס, אחות..)מצוקה, רכישת תרופות, ע לחצןהקבוץ נותן מענה רחב בנושא רווחה לחברים (אב בית,  −
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 הרווחה בקיבוץ ממומנת ע"י מיסי החבר בקיבוץ. −

 לא ענף שיכולים להעמיד לשרות המועצה. −

 מרפאת שיניים בקיבוץ יכולים לפתוח לשימוש מסחרי. −

כדי לבדוק את התפיסה של מח' רווחה במועצה. תפיסה מרחבית תהיה יותר מתאימה לצרכי יישובי   −

 המועצה.

 געש/ יקום ותל יצחק עם מח' הרווחה במועצה לא מוצלח. שיתוף הפעולה של הקיבוצים −

 בכל אזורי המגורים בקבוץ יש גנרטורים לשעת חרום. −

 

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  רשמה: יעל סאינה
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400470142.        
 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה
 כפר נטרפגישה בישוב    

 
 

  .4004.0142תאריך הפגישה: 
  מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה0

 עסוק0קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה ל
  משתתפים:

 מזכירת המועצה רייברט הילה

 מרכזת התוכנית מטעם המועצה הדס אורלי 

 חברת וועד האגודה יריב אלה
 חברת וועד מקומי שפירא-בז'רנו אורית
 חבר וועד מקומי+חבר אגודה רווה משה
 חבר וועד מקומי הרצמן קובי
 התכנון ראש צוות סגל גידו

 צוות התכנוןיועץ לתכנון פיזי,  דביר חגי 

 צוות התכנוןיועץ לחברה ושיתוף ציבור,  אלפנדארי טובי

 צוות התכנוןמנהלת הפרויקט,  סאינה יעל

 
    

  הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים0 ראש צוות התכנון
 לעסוק בתוכנית0המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש 

 
  להלן עיקרי הדברים:

  
 נתונים: -כללי  20

 04,444 0שקל סובסדו לגן מהמועצה 
 ילדים מכפר נטר וכפר יהושע0  217, ייחודי לכפר נטר: מחזיקים מבחירה את גני הילדים

 אמנם יש בעיה תקציבית לעמוד בנושא0
 בהרחבה0 מאוישותדירות, כל השאר  .-1חוץ מ 
 1,144  'הקרקעות של המושב0 שומרים על, ד 
  04+040רק ההרחבה האחרונה יש חוזה של 
 71  0נחלות 
 2,244 0תושבים בכפר נטר 
 .44  לכפר נטר0 0.יח"ד לפי תמ"א 
  שקל בארנונה, אין לכפר כסף לקדם פרויקטים, חנוקים תקציבית220גובים 

 
 

 :חינוך 10
  יש שיא )יחסי( במספר הילדים0וכיום  0.המועצה צריכה לתת מענה מהרגע שחוק חינוך חינם עבר לגיל 
 באים מכפר שמריהו, שפיים, הרצליה0 יש כאלו הטוענים שזה לא מוצלח0תיכון משותף , 
 0חיבור בין היישובים בפעולות/תנועות נוער, מועדון ספורט/כדורסל, ואיפה שאפשר לחבר 
 0רוצים מרכז ספורט ומגרשי ספורט לנוער ולכולם 
 ים בתיכון, לדוגמא, מחשבים, מוסיקה, תיאטרון, לכן תלמידים חסרות מגמות חזקות בתחומים שונ

 עוזבים לבתי ספר/תיכונים אחרים0
 0צריכים יותר מבנים לגני ילדים 
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 :תחבורה 0.
 אי אפשר לצאת, אפילו לא בכדי להגיע להרחבה0 44-24:44:.2-יישוב מעבר0 ז"א מ 
 0אבן יהודה כל הזמן בונה, ומעמיסה את הכבישים 
 0יש צורך בהרחבת הכבישים וסידור המדרכות 
 0צריך חיבור בין היישובים 

 
 :מגורים 00

  ך לעשות תב"ע כדי ליישם י)החלטה על התוספת של היחידה( ישנה מכשלה: צר 474ליישום של
 את היחידה השלישית0

  00.תידרש הגדלה של מס' יח"ד המותרות לפי תמ"א 
 
 

 תעשייה: 00
 או בתוך היישובים0 צריך תעשייה בדרך או ליד יישוב 

 
 שונות: 0.

  למי שייכים מבני הציבור? בהרחבה, כל שטח ציבורי שייך למועצה, בחלק הישן של המושב מבני
 הציבור שייכים לאגודה0

 0תב"ע לפלח: לא כ"כ טובה, חסרה הסעדה, בתי קפה, נופש כפרי0 צריך לפתח את הנושא הזה 
 0לא מצליחים לקדם צימרים 
 איש לא רשומים0 וזה  244-ים הגרים ביישוב שלא רשומים במועצה, השערה שכיש הרבה זוגות/סטודנט

)ארנונה: יש אותה מס'  פוגע ביישוב כי מקבלים כספים מהמועצה פר תושב ודרך יצרנות ארנונה גדלה0
0 אפילו שמשלמים ארנונה פר מטר, מקבלים פר תושבים בכפר נטר ובית יהושע, אך מקבלים פחות כסף

 (0עד מפסיד כסף אם תושבים לא רשומיםראש, לכן הוו
 0רצון לגבות אבטחה מהשוכרים 
  מי צריך להתעסק בניקוז? כל השטחים של כפר נטר מחוברים לנחלה ורשות הניקוז מוסר לועד המקומי

 שאין כסף לטפל בניקוז0 מקווים שיהיה מענה לניקוז בתכנית האב0
  היתה פתוחה בריכה כן השייך לזכיין פרטי, לפני בריכה בבית יהושע, שייך לאגודת בית יהושע, עכשיו

צריך בריכה של המועצה או קאנטרי קלאב לטובת  לכולם, עכשיו זה יותר יקר ופתוח פחות שעות0
 התושבים0

  של המועצה לבריכה, קאנטרי, ספורט, מרכז חוגים!אחד שיהיה מרכז 
 

 השאלון המלא הושב לצוות התוכנית0הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשמה: יעל סאינה
 תפוצה: משתתפים
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010170110. 
 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה
 במושב רשפוןפגישה    

 
 .110100110תאריך הפגישה: 

  מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה0
 קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק0

  פים:משתת

 מזכירת המועצה טרייבר הילה

 מנכ"ל רשפון אידן יונת
 יו"ר וועד מקומי רשף נחשון
 יו"ר האגודה דרור-בן רמי 
 הנהלת האגודה יקר-בן גיל

 הנהלת האגודה מנור אבנר 
 הנהלת האגודה להן  גדעון

 הנהלת האגודה בוסל עמירם
 וועד מקומי עזורי אלון

 וועד מקומי דור אפרת
 וועד מקומי קינן ריאי
 וועד מקומי דוד ללי

 וועד מקומי דור אסתר
 וועד מקומי קינן יאיר

 מרכזת התוכנית מטעם המועצה הדס אורלי

 ראש צוות התכנון סגל גידו

 יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון דביר חגי 

   

   

  
  הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים0 ראש צוות התכנון

 ן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית0המשתתפים העלו את הסוגיות בה
   להלן עיקרי הדברים:

 נתונים: -כללי  00
 :פרחים,  ,מטעיםהגידולים: קולחין0  –מי מושקים בכל השטחים החקלאיים מעובדים,  שטחים חקלאיים

 אדמות של אחרים0 מעבדיםחקלאים פעילים, ה 11על אדמות0 יש  רביםמעצמת אפרסמון0 כולם 
  דונם חקלאיים0  11ורים, למג .דונם:  .1לכל חקלאי 
 קטנות ללא היתר0 יח"ד  071יח"ד בהיתר +  1..יח"ד משלמות ארנונה0  011-היום: יותר מ 
  יח"ד0  01.מותר  – 0.בתמ"א 

 :סביבה 10
 אופי  התושבים של רשפון מאד אוהבים את ה"אי הירוק" שלהם בין הרצליה לנתניה, ורוצים לשמור על

 לא רבי קומות(0האזור )לא רוצים בנייה מסיבית, 
  :שנים הייתה גישה דרך געש, כעת החוף לא מוסדר0 01במשך גישה לים0 אין חוף הים    

 מחזור וכדומה0וצים יותר התייחסות לאקולוגיה במושב: הפרדה של פסולת, פינות ר 

 :ותרבות חינוך 0.
  גני הילדים0 אחריות עלתכנית אב לחינוך, שהמועצה תיקח דרושה 
   יש ביה"ס משותף עם כפר שמריהו, אבל הוא מנוהל ע"י כפר שמריהו, אין לתושבי רשפון שום השפעה

 על התנהלות ביה"ס0 
 יש כאלו הרוצים גנים משותפים עם כפר שמריהו ויש כאלה שרוצים בנפרד0 - גני הילדים 
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 0רוצים שרוב הפעילות התרבותית תהיה בתוך המושב עצמו 
 ם מהמועצה לתרבות במושב0צריכים לקבל יותר משאבי 
 0אין מגרש ספורט/משחקים לכדורגל או כדורסל, יש רק מגרש טניס0 ישנו צורך לילדים וגם למבוגרים 
  קריית ספורט ברשפון לתושבי המושב0ורוצים שייבנו בריכת שחייה 

 מגורים: 40

 0רוצים יותר מגרשים קטנים ברשפון למשפחות עם פחות אמצעים 
 0שפוןלא רוצים יותר בתים בר 

 תחבורה/ נגישות: 00

  0 לחוף השרון, לביה"ס שביל אופנייםרוצים  
 0סידור דרך הכניסה למושב 
 מערכת כבישים מתוכננת )ורכבת(0רוצים התייחסות ל 

 :תעסוקה 00
 0רוצים להקים כמה אזורי תעשייה נקודתיים 
  צימרים, ל לפוטנציארוצים ללכת לכיוון של משיכת תיירות, יש תשתית של כל המשקים, בכל משק יש

 ייצר תיירות כפרית, גלריות, וכדומה0תיירות, לרק צריך לנווט אותם ל

 ויש סילו0  שימור אתרי מורשת: יש סליק היסטורי, יש בריכה/באר עם עמדות למעלה 70

 שונות: 80

 מת עם כפר שמריהו, מצד אחד ברשפון רוצים את סל השירותים של כפר שמריהו, יש שותפות מסוי
לא רוצים את הסגנון של כפר שמריהו, לא רוצים חומות, רוצים צביון כפרי, פשוט, ומצד שני, לעומתו 

  צנוע ופתוח0
 

 
 

 הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם0
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 וחגי דביר גידו סגל: רשם

 תפוצה: משתתפים

327



 גידו סגל אדריכלים –חגי דביר 

 אב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרון תוכנית           
 

                                      

 
 
 
 

        

11.21.20 
 
 
 

 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה
 בקיבוץ שפייםפגישה    

 
 

 
 1120..11.1תאריך הפגישה: 

  מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

 קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.
 

  משתתפים:

 מזכירת המועצה רייברט הילה

 מרכזת התוכנית מטעם המועצה הדס אורלי

 מנהל תשתיות ושרותקבוץ שפיים,  ליוואי הדר
 מזכירת הקיבוץ -יו"ר הוועד קבוץ שפיים,  טל אנה
 מנהל עסקיםקבוץ שפיים,  דור חנן

 רכז נדל"ןקבוץ שפיים,  פנר )קוני( יעקב
 וןראש צוות התכנ סגל גידו

 יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון דביר חגי 

 מנהלת הפרויקט, צוות התכנון סאינה יעל 
   
 

  הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

 המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

            להלן עיקרי הדברים:

   

 

 כללי: .1

 לידות בשנה, קיבוץ קולט, מתפתח, בצמיחה. 01: הדל האוכלוסייגו 
 .נכון להיום המועצה חולקת שטחים עם שפיים וגם יושבת בתוך שפיים 

 
 חינוך: .2

 מבי"ס ויצמן. קיימת שביעות רצון 

 הסעות של הילדים לבתי הספר ואחר הצהריים.קיימת שביעות רצון מ 

 

 ביוב: .3

  נדרש פתרון נושא הביוב. פתרון לטיהור שפכים מהווה חסם בנושא פיתוח הקיבוץ. משרד

 הבריאות לא מאשר היתרים.
 

 

 תחבורה: .4

  חותך מדרום(. 42., כביש 02.הקיבוץ מוקף בדרכים, כביש( 
 .תחנת רכבת: מסומנת תחנת בשפיים. אבל לא קיימת בפועל 

 מהווים מטרד בטיחותי בתוך הקיבוץ.והשרון דרך היישוב לארסוף ולשמורת  כלי רכב חולפים 
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  התושבים סובלים מתנועה לא בטיחותית של טרקטורונים וכלי רכב נוספים דומים, מטרד רעש

 ובטיחות. 
 .יש לתת את הדעת בנושא הכבישים בין היישובים 
  בין היישובים.הקושר תחבורה בין יישובית: הפעלת מיניבוס צריך לבחון 

 

 חוף הים: .5

 גישה לחופים. ריש להסדי 
 קריסה של המצוק.חופים הולכים ונכחדים, החול נעצרה , 

 

 בית עלמין מטרופולין דן: .6

 בית עלמין מחוזי מול הקיבוץ. מתנגדים להקמת 

 

 השאלון המלא הושב לצוות התוכנית.הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 רשמה: יעל סאינה
 תפוצה: משתתפים

 

329



  גידו סגל אדריכלים –חגי דביר 

  ןאב אסטרטגית למועצה האזורית חוף השרו תוכנית           

  

                                      

  

 

 

 

        

04.07.2013 
  

  מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית  :נושא הפגישה

  תל יצחקבפגישה      

  

  02.06.2013תאריך הפגישה: 

   מטרת הפגישה: הצגת תהליך הכנת התכנית ואת הדרכים למעורבות התושבים בהכנתה.

  קבלת הצעות מנציגי הישוב לגבי הסוגיות שבהם התכנית צריכה לעסוק.

   :משתתפים

  מזכירת המועצה  רייברט  הילה

  מרכזת התוכנית מטעם המועצה  הדס  אורלי

 יו"ר וועד מקומי לם פבלו

 נציג במועצה צרור עמיחי 

 מנהל קהילה ורבין מיכאל

  ראש צוות התכנון  סגל  גידו

  יועץ לתכנון פיזי, צוות התכנון  דביר  חגי 

  וןיועץ לחברה ושיתוף ציבור, צוות התכנ  אלפנדארי  טובי

 מנהלת הפרויקט, צוות התכנון סאינה יעל 

   

   הציג את תהליך הכנת התוכנית והדרכים למעורבות התושבים. ראש צוות התכנון

  המשתתפים העלו את הסוגיות בהן, לדעתם, יש לעסוק בתוכנית.

    להלן עיקרי הדברים:

  

 :נתונים- כללי .1

 איננה הומוגנית ההתיישבות בבסיסה חקלאית, האוכלוסיי −

  350הוא  35מניין יח"ד ע"פ תמ"א  −

 יח"ד). 350יח"ד כולל האחוזה (הדיור המוגן, בעצם רק באחוזה יש  680בפועל יש  −

שיתופיות: יש ועד מקומי משותף לקיבוץ, חדר אוכל משותף, בית עלמין משותף, מוזמנים  −

קיבוץ שותף באחוזה (הדיור המוגן), החברים משתמשים הדדית לאירועי תרבות, ה

 ריכה/ספא/חוגים/מתקנים של האחוזה, יש פעילות משותפת ואירועי תרבות משותפים.בב

 כפר נוער פעיל, אין כל כך קשר עם הקיבוץ. –נווה הדסה  −

 

 מגורים: .2

 קיימת מצוקת מגורים, חסרות יח"ד. −

 .350הקבוץ חורג ממכסת יח"ד המאושרת לו,  35ע"פ תמ"א  −

 אולי יתפור את המצוקה.ש 35ממתינים לעדכון תמ"א  −

 

 :ותחבורה חינוך .3

 רצוי קריית חינוך: לרכז את המשאבים במקום אחד. −

 הסעות למקום אחד. (יישובים + תחבורה). −

 רוצים קשר תחבורתי, מציעים להפעיל רכבת גם בשפיים. −

 

 סיעוד ורווחה: .4

 מועדון לקשיש).ים אבל לקבל תמיכת המועצה (לדוג' להשאיר ביישוב −

 

  :משרד הפנים .5

 רוצים שלוחה של המועצה/משרד הפנים קרוב יותר. (כרגע צריך לנסוע לנתניה/הרצליה). −
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 תעשיה: .6

 דונם 113אחוזת פולג:  −

 הארץ ןדונם: עיתו 35 −

 דונם תחנת דלק 5 −

 2007נמצאים באותו מצב משנת  −

  

 אזור כפרי/ חקלאות/ שטחים פתוחים: .7

 י, ירוק, שטחים פתוחים.לשמר את אופי המועצה כמועצה אזורית, אופי כפרי, חקלא  −

 כניסה לנחל פולג אולי תהיה דרכם. −

  

  

  

  

  הופץ שאלון למילוי ע"י המשתתפים, צוות התוכנית מבקש לקבל את השאלון מלא בהקדם.

  

  

  

  

  

  

 

  
  רשמה: יעל סאינה

  תפוצה: משתתפים
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

8128121/81 

 תוכנית אב אסטרטגית למועצה אזורית חוף השרון 

 דיון עם גורמים כלכליים הפועלים במועצהסיכום 

 

 1118811/81תאריך: 

 מועצה אזורית חוף השרון מקום:

 משתתפים: 

 אלי ברכה, ראש המועצה  מועצה אזורית חוף השרון: 

  מאיר דור, סגן ראש המועצה

 מועצהמזכירת ההילה טרייבר,      

 מהנדס הועדה המקומית ירדן ערמון,      

 רכזת תכנית האב מטעם המועצה, דסהאורלי      

 געש משק מרכז, אריה בן ברק   : גורמים כלכליים

 געש, היוצא המשק מרכז, סלוצקי ערד

 געש ר"יו, שחר הילה     

 נטר גרנד יהתעש פארקנכסי אריאל, , כהן אבי     

 יקום משק מרכזת, וקדר מרים     

 יקום נכסי מנהל, טוביץחי ערן

 שפיים משק מרכז, דור חנן

 געש חמי ל"מנכ, שרויט מיכל

 שפיים, שליין אשי

 ראש צוות התכנוןאדר' גידו סגל,   מתכנני התכנית האסטרטגית:

 תכנון פיזי –צוות התכנון אדר' חגי דביר, 

 אדר' יעל סאינה, צוות התכנון

 כלכלייועץ פרופ' עזרא סדן,      

 טובי אלפנדרי, יועץ חברה וקהילה

 

  מטרת הישיבה:

ם, מה התכנית יהמצב הקילסקור את ה רדיון עם הגורמים הכלכליים הפועלים במועצה במט 81

 של העסקים השונים ומה ההצעות לגבי העתיד1
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 עיקרי הדברים שעלו במפגש:

 ארנונה: 

 ות שהוא ארנונה חשוב לשמור על היתרון היחסי של המועצה מול הערים הסמוכ

 1עסקית נמוכה יותר

 הארנונה את להוריד חייבת היא, לפתח שיש ענף בתיירות רואה המועצה אם 

 1תיירותיים לעסקים

 הסדרי ארנונה עם רשויות שכנות1יש לשאוף ל 

 געש:נציגי קיבוץ 

  בסיס לתוכנית סטטוטורית1 חשוב שתהיה לתוכנית רוח צריכה להיות תוכנית אב

 קים עסקיםשתוכל לה אמתית

 יחד עם השמירה על השטחים הפתוחים  הכלכלי הפיתוחו מי שיבטיח את הקידום

ועל ידי יותר בניה בשטח המבונה כדי לשמור על הירוק, צריך לאפשר  היישובים1  הם

 איזון1כך ליצור 

  לראות את געש כ'יישוב תיירותי'1מבקשים 

 נציג פארק התעשייה גרנד נטר:

 אין תחנות , כביש הגישה לא מטופל: השרון ו2או כפר נטר בלים שירותים מחוףלא מק

 חניה1ובאכיפה בנושא  אשפה2 גיזום, אין טיפול באוטובוס )תדירות התחבורה טובה(

 מ"ר שניתן לנצל1 ///,/0מ"ר בתפוסה מתוך  ///,/1:התפוסה במתחם מלאה 

 1מתחם עם פוטנציאל של התרחבות 

 יקום:נציגי קיבוץ 

  היישובים מול הערים הגדולות נתניה והרצליה1  על זכויות יש לשמור 

 1מקדמים תב"ע לכפר נופש1 פעילות תומכת לכפר הנופש הכרחית להצלחתו 

 1מעוניינים לפתח את המסחר ביקום 

  צריכה להיות תיאום ביו היישובים )קרקעות, פעילות עסקית(1 המועצה רצוי לקדם

 ם שיתוף פעולה בין היישובים1תיאולגורם 

 1התעסוקה כביש השרות למתחםאת  ר יש להסדי 

  הסעות ) של המועצה( מתחנת הרכבת של בית יהושע למתחם1יש להסדיר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

  שפיים:נציגי קיבוץ 

צריך להבהיר לממשלה שאחזקת שטחים פתוחים עבור כל תושבי המטרופולין  ‒
  עדת גם למטרה זאת1וכרוכה בעלויות כספיות והארנונה לעסקים במועצה מי

צום הפער בין מחירי המים המושבים למחירי מים רגילים, יש לבחון מחדש לאור צמ ‒
 "ש הרצליה למועצה1טאת הכדאיות של הנחת הצינור בין מ

 המועצה צריכה להמשיך ולתמוך בהרחבת הרפת המשותפת חוף השרון1 ‒

קיבוץ שפיים מתכנן להרחיב את בית המלון, שהוא ענף שקיים במקום משנת  ‒
 הארבעים1

 יכה לקדם בדחיפות הסדרה של חוף הים1המועצה צר ‒

צריך להתנגד להקמת בית עלמין מול שפיים ולעומת זאת צריך לקדם הקמת מרכז  ‒
 תחבורה במקום1

, שישפר את הנגישות לישובים בדרום 108יש לקדם את המשך פיתוח כביש  ‒
 המועצה1

לבחון להקמת  , המועצה צריכההבעקבות הנחת תשתיות להולכת לגז טבעי בשטח ‒
  1 זוריות על ידי גזתחנות ליצור חשמל א

 1האזוריתצריך לקדם העברת סמכויות תכנון למועצה  ‒

 המועצה צריכה לפעול מול רשות מקרקעי ישראל לפתרון בעיות הקניין של הישובים1 ‒
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

8128121/81 

 תוכנית אב אסטרטגית למועצה אזורית חוף השרון 

 דיון עם גורמים כלכליים הפועלים במועצהסיכום 

 

 1118811/81תאריך: 

 מועצה אזורית חוף השרון מקום:

 משתתפים: 

 אלי ברכה, ראש המועצה  מועצה אזורית חוף השרון: 

  מאיר דור, סגן ראש המועצה

 מועצהמזכירת ההילה טרייבר,      

 מהנדס הועדה המקומית ירדן ערמון,      

 רכזת תכנית האב מטעם המועצה, דסהאורלי      

 געש משק מרכז, אריה בן ברק   : גורמים כלכליים

 געש, היוצא המשק מרכז, סלוצקי ערד

 געש ר"יו, שחר הילה     

 נטר גרנד יהתעש פארקנכסי אריאל, , כהן אבי     

 יקום משק מרכזת, וקדר מרים     

 יקום נכסי מנהל, טוביץחי ערן

 שפיים משק מרכז, דור חנן

 געש חמי ל"מנכ, שרויט מיכל

 שפיים, שליין אשי

 ראש צוות התכנוןאדר' גידו סגל,   מתכנני התכנית האסטרטגית:

 תכנון פיזי –צוות התכנון אדר' חגי דביר, 

 אדר' יעל סאינה, צוות התכנון

 כלכלייועץ פרופ' עזרא סדן,      

 טובי אלפנדרי, יועץ חברה וקהילה

 

  מטרת הישיבה:

ם, מה התכנית יהמצב הקילסקור את ה רדיון עם הגורמים הכלכליים הפועלים במועצה במט 81

 של העסקים השונים ומה ההצעות לגבי העתיד1
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 עיקרי הדברים שעלו במפגש:

 ארנונה: 

 ות שהוא ארנונה חשוב לשמור על היתרון היחסי של המועצה מול הערים הסמוכ

 1עסקית נמוכה יותר

 הארנונה את להוריד חייבת היא, לפתח שיש ענף בתיירות רואה המועצה אם 

 1תיירותיים לעסקים

 הסדרי ארנונה עם רשויות שכנות1יש לשאוף ל 

 געש:נציגי קיבוץ 

  בסיס לתוכנית סטטוטורית1 חשוב שתהיה לתוכנית רוח צריכה להיות תוכנית אב

 קים עסקיםשתוכל לה אמתית

 יחד עם השמירה על השטחים הפתוחים  הכלכלי הפיתוחו מי שיבטיח את הקידום

ועל ידי יותר בניה בשטח המבונה כדי לשמור על הירוק, צריך לאפשר  היישובים1  הם

 איזון1כך ליצור 

  לראות את געש כ'יישוב תיירותי'1מבקשים 

 נציג פארק התעשייה גרנד נטר:

 אין תחנות , כביש הגישה לא מטופל: השרון ו2או כפר נטר בלים שירותים מחוףלא מק

 חניה1ובאכיפה בנושא  אשפה2 גיזום, אין טיפול באוטובוס )תדירות התחבורה טובה(

 מ"ר שניתן לנצל1 ///,/0מ"ר בתפוסה מתוך  ///,/1:התפוסה במתחם מלאה 

 1מתחם עם פוטנציאל של התרחבות 

 יקום:נציגי קיבוץ 

  היישובים מול הערים הגדולות נתניה והרצליה1  על זכויות יש לשמור 

 1מקדמים תב"ע לכפר נופש1 פעילות תומכת לכפר הנופש הכרחית להצלחתו 

 1מעוניינים לפתח את המסחר ביקום 

  צריכה להיות תיאום ביו היישובים )קרקעות, פעילות עסקית(1 המועצה רצוי לקדם

 ם שיתוף פעולה בין היישובים1תיאולגורם 

 1התעסוקה כביש השרות למתחםאת  ר יש להסדי 

  הסעות ) של המועצה( מתחנת הרכבת של בית יהושע למתחם1יש להסדיר 
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

  שפיים:נציגי קיבוץ 

צריך להבהיר לממשלה שאחזקת שטחים פתוחים עבור כל תושבי המטרופולין  ‒
  עדת גם למטרה זאת1וכרוכה בעלויות כספיות והארנונה לעסקים במועצה מי

צום הפער בין מחירי המים המושבים למחירי מים רגילים, יש לבחון מחדש לאור צמ ‒
 "ש הרצליה למועצה1טאת הכדאיות של הנחת הצינור בין מ

 המועצה צריכה להמשיך ולתמוך בהרחבת הרפת המשותפת חוף השרון1 ‒

קיבוץ שפיים מתכנן להרחיב את בית המלון, שהוא ענף שקיים במקום משנת  ‒
 הארבעים1

 יכה לקדם בדחיפות הסדרה של חוף הים1המועצה צר ‒

צריך להתנגד להקמת בית עלמין מול שפיים ולעומת זאת צריך לקדם הקמת מרכז  ‒
 תחבורה במקום1

, שישפר את הנגישות לישובים בדרום 108יש לקדם את המשך פיתוח כביש  ‒
 המועצה1

לבחון להקמת  , המועצה צריכההבעקבות הנחת תשתיות להולכת לגז טבעי בשטח ‒
  1 זוריות על ידי גזתחנות ליצור חשמל א

 1האזוריתצריך לקדם העברת סמכויות תכנון למועצה  ‒

 המועצה צריכה לפעול מול רשות מקרקעי ישראל לפתרון בעיות הקניין של הישובים1 ‒
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 

022202020/ 

 תוכנית אב אסטרטגית למועצה אזורית חוף השרון 

 הפועלים במועצה תיירותייםדיון עם גורמים סיכום 

 

 .001001020תאריך: 

 מועצה אזורית חוף השרון מקום:

 משתתפים: 

 אלי ברכה, ראש המועצה  מועצה אזורית חוף השרון: 
  מאיר דור, סגן ראש המועצה

 ת המועצהמזכירהילה טרייבר,      
  המועצהמהנדס ירדן ערמון,      
 רכזת תכנית האב מטעם המועצה, דסהאורלי      

 
 רומם משה, יו"ר וועד אגודת כפר נטר : תיירותייםגורמים 

 רשפוןנחשון רשף, יו"ר וועד מקומי 
 שפייםיועץ תיירות, עדי רוזנטל,      
 , בני ציוןמקומיו"ר וועד ישמעון דהאן,      
 בני ציוןצחק, יו"ר אגודה חקלאית, י בר     

 יקום נכסי מנהל, טוביץחי ערן
 פארק יקום –יוסי ברונפמן, חברת "שער פולג" 

 געש חמי ל"מנכ, שרויטגונטר  מיכל
 יועץ תיירות , קיבוץ געשעמנואל אלון, 

 מנחם רז, פארק המים שפיים
 , בני ציוןמתי גצלר, משתלות גצלר

 , כפר נטרומנות"א –סמדר ברנע, "סמדר ברנע 
 , בני ציוןיצירות מופת בע"מ –טל ניר, גלטל 

 
 ראש צוות התכנוןאדר' גידו סגל,   מתכנני התכנית האסטרטגית:

 אדר' יעל סאינה, צוות התכנון
  יועצת תיירותדלית גסול, ד"ר 

 

 מטרת הישיבה: 

השונים  הגורמיםת של והתכני ןמה ם,יהמצב הקילסקור את ה רם הפועלים במועצה במטתיירותיידיון עם הגורמים ה

 לגבי העתיד1 יהםומה הצעות
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 :מהלך המפגש

הציגו את עקרי התוכנית האסטרטגית ותקציר דו"ח פרופיל המועצה בנושא  ראש צוות התכנון והיועצת לתיירות

 להלן תמצית הדברים: תיירות1
 אביב, שבה ריבוי שטחים -להאפיון התיירותי המרכזי של המועצה הוא: "הפוגה ירוקה" במטרופולין ת

 שמורים, פתוחים, חקלאיים1 

  בשטח המועצה מוקדי משיכה אטרקטיביים: רצועת החוף, אתר המרחצאות היחידי במרכז, מרכז הקניות

"חוצות שפיים" המושך אלפי מבקרים מדי יום ובמיוחד בסופי שבוע, ופארק המים הכולל מתחם של ספורט 

 אתגרי ומוטורי1 

 תיים ראשיים ביישובים שפיים וגעש, והעוגנים המשניים הם ביקום, רשפון ואודים1עוגנים תיירו 

 1בשנה כחצי מיליון מבקרים בגנים ובשמורות 

  1התיירות המאופיינת בעיקר בביקורי יום היוצרת מכפילים כלכליים נמוכים 

 ולוגיה, אנשי עסקים או מגוון פלחי שוק: מבקרים במרכז הקניות, חובבי טיולי טבע, נוף, היסטוריה וארכיא

 חברות הבאים להשתלמויות וכנסים, משפחות ואנשים הרוצים לנפוש בטבע1

 לינות שנתיות1 קיימים קשיים  0/2,222-חדרים( המייצרים כ 022-בשטח המועצה יש מעט חדרי אכסון )כ

 ר1סטטוטוריים משמעותיים בפיתוח תיירות כפרית וחקלאית שיצרו מצב של פיתוח קיים לא מוסד

  התיירים השוהים במחוז מרכז בכלל ובעיר נתניה בפרט, מהווים פלח שוק פוטנציאלי למרחב הכפרי2תיירותי

 של המועצה1 מימושו מותנה בפיתוח היצירתי וניצול היתרונות הקיימים בשטחה1

 מיקומה המרכזי של המועצה על עורקי תחבורה ראשיים של המדינה, מאפשר גישה נוחה ומהירה מכל חלקי 

 הארץ ומאפשר גם מקום לשיתוף פעולה אזורי בין הערים השכנות: רעננה, הרצליה ונתניה1  

 

 עמנואל אלון: -געש קיבוץ  יועץ

  תל אביב היא משלימה למועצה ולא מתחרה11 דק' מתל אביב 02נמצאת חוף השרון המועצה 

 לפיתוח הכלכלי של המועצה1 הכתובת צריכה להיות  החברה הכלכלית 

  רצינית1 נגישה תחבורתית, רואה בכך חוזקההמועצה 

  רוצים להתחבר לירוק1 תושבי הערים 

 לא מצליחים לפתח את הנושא שנים1 )גם התושבים לא נהנים מהים, , פוטנציאל לא ממומשהסמיכות לים :

 הגישה לים היא קשה ולא נוחה(1

  ותיירות1 , פלח שוק עליו צריך לחשוב ביחס לאירוחעל ציר הצליינותהמועצה נמצאת 

 של גורמי תיירות במועצה1 להקים עמותהבין אנשי התיירות2חוסר ידע1 מציע  חסרה הכרות 

כל משרד התיירות רוצה לדבר עם "עמותה" ולא עם גם נתניה2הרצליה1  מציע גם לצרף את הערים הסמוכות

 גורם בנפרד1

 מוניציפאליים1 ולותכאטרקציה1 התייר לא מודע לגב בפרסומים של נתניה מופיעים געש ושפיים 

  בניהם המועצה1, הרצליהוטיילת  של נתניההטיילת חיבור בין 

 )געש יעבירו מסמך מסודר של צרכי הקיבוץ לעורכי התכנית(
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 מועצה אזורית חוף השרון –תוכנית אב אסטרטגית 

 אלי ברכה: -ראה המועצה 

  חושב שיש חשיבות ומקום לתיירות באזורהארץ ובדרומה1 צפון עם תיירות בתיירות במרכז היא לא בתחרות 

 רעננה, כפר סבא, הרצליה1 לתושביהמרכז 

 1רואה במועצה את ה"סנטרל פארק" של אזור המרכז 

 1תיירות הינה אחד המנופים המרכזיים 

 תומכים1אח"כ יבואו האטרקציות הנוספות, לשירותים  שטחים הפתוחים,ראשית האנשים הגיעו ל 

 ים הן בידי רט"ג1חוף הההחלטות לגבי הנעשה ב  

 שיעזור בתשלומים1 מנגנוןכל שנה1 צריך ₪ מיליון  חציעל כ תחזוקה של חוף ים לעונה עומדת 

  1דינמיתיותר להיות  למועצהיש מקום  בנושא המעורבות של החברה הכלכלית1מסכים לגבי האמירה 

 "1יש לכוון את תכנית האב ל"חזון בר השגה 
 

 :יוסי ברונפמן - קיבוץ יקוםנציג 

  מאושרת תוכנית  203.ות לשמורת הטבע פולג )חש2סמיכחדרים ב 001כולל  ביקוםהמתוכנן כפר הנופש

 (1תיקון לתוכנית הקודמת,שהיא 9203חש2ו ליחידות נופש

  שבת עם הילדים1במשפחות שמגיעות ו גם ילדים )ביה"ס( ים לכולבפארק יקום המבקרים 

 1בטווח הקצר ביקום רוצים להקים מסעדה2בר 

  יכולים לייצר מופעים משרד הספורט ומפעל הפיס1 קיבל הכרה של  –בית ספר לאומנות הקרקס קיים ביקום

 לתיירנים1

  לילי כפי שאורגן לפני כמה חודשים1לי אופניים וטימציע לארגן מספר פעמים בשנה 

  סמיכות לשמורת הטבע פולג1 מקיימים שיתופי פעולה עם רט"ג  –רואים במכלול של יקום חזון של קיימות

 1נקיון( דרך מערכת החינוך )בני נוער, פעילויות

  מבקשים את עזרת  –קושי בפתיחת מסעדות, יקבים  –נתקלים בקשיים סטטוטוריים למנף את התיירות

 1המועצה להוריד חסמים

 1בוחנים גם הקמת מתחם קמפינג בפארק 
 

 :בר יצחק -מושב בני ציון  יו"ר אגודה חקלאית

 ( הגיש בקשה להקמת צימרים, משרד התיירות דחו את הבקשה93-30בעבר ) 

 יש מקום לתיירות ביישוב כמתחם מגובש סביב הבריכה 

  1(א בתהליך של הסדרה סטטוטוריתימסעדה )שהו יש בריכהביישוב 

 מ"ר מתחת לאולם הספורט, אותו רוצה להפוך לספא1 122יש  1רוצים לייצר אטרקציות בסמוך לבריכה 

 לשווק את הבריכה לכפר סבא ורעננה1מתכננים 

 מלונית קטנה1  , הכוללנופש2תיירות2פנאימוקד להקים  יםוצרדונם(  9)  לוהסימתחם ב  

 1 ומעל השטחים הירוקים1 יכול להיות אטרקציה בפני עצמ רכבללעשות  מציע 

  אגודה כלכלית" במושב1מציע להקים" 

 1מציין עוד כי בין היישובים אין קשר תחבורתי 
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 :שמעון דהאן - מושב בני ציון  יו"ר ועד מקומי

 ם פשוט ללא שינוי סטטוטורי:ליישו רעיונות 

 1שוק אוכל 

 1שוק אומנים: מכירה וסדנאות 

  1שמאורגן כמה פעמים בשנה קבוע רועיכאלהסדיר  –טיול אופניים בלילה 

  כל המועצה, ולא כל יישוב בפני עצמו1פרסום של  –תיירות כפרית 

  1שביל ישראל עובר במועצה, קמפינג יכול לשרת את המטיילים -קמפינג 

 

 ירדן ערמון: -מהנדס המועצה 

  את שפיים  מגבילהוהיא זו ש , 0202בשנת קיבלה תוקף  תוכנית מתאר ארצית לתיירות, 0200תמ"א

  בהרחבת המלון1

  אפשר לייעל את השימושים של שטחי  משכלל את מה שיש להם1קיים הבדל בין הקיבוץ למושב1 הקיבוץ

 הציבור במושבים1 

  הפעילות התיירותית1 להרחיב אתח, תוכנית הפל"צריך לשכלל את 

  לקמפינג  שטחים אלה 1 ניתן לייעד.002 מה שינוי לתמ"וולא יהחלקות ב', שטחים שהם לא שמורות השמשת

 או שוק אוכל1

 צריך להציע פעילות אחרי הטיול1  אם מארגנים טיול אופניים לילי 

 חידה1 זוהי תכנית שלא ניתן לממש מציין כי לאודים תכנית מאושרת להקמת צימרים, אך לא הוקמה אף י

 1אותה שכן בעלי המשקים הפרטיים לא יכולים לעמוד בהיטלי המינהל

 1פיתוח תיירות יתרום להרחבת בסיס הפרנסה במושבים ולמיתוג המועצה 

 

 עדי רוזנטל: - קיבוץ שפיים חבר

  המועצה1תחום והשטחים הירוקים ב מקיף אותנוש העירונינכסים תיירותיים באזור: הציבור 

  :שיגיעו אליו אנשים1 והמשתמשים הנוכחים של החוף לא רוצים הנגישות קשהחוף הים 

 המועצה צריכה  הערים הסמוכות(1תושבי )של  תוח של "תיירות יום"יהשרון הוא פ פיתוח תיירותי בחוף

 מו שאר הדברים1ואז יקה ואנשים יבואו ראם זה יק – אינטנסיבייום  תיירותאזור , גדול ""סנטרל פארק להיות

 המסובב הוא העניין הכלכלי, אם יהיה כדאי אנשים יעשו1

 להקים עמותה תיירותית ו2או להתחבר לעמותה קיימת1צריך להפעיל את החברה הכלכלית ו 

 1מקווה שהפגישה הזו היא לא אחרונה, שיהיה המשך 

 "1"התיירות היא החקלאות של העתיד 

 

 אלי ברכה: -ראש המועצה 

 מדברים על שבילי 1 ממועצה של נדל"ן למועצה ירוקה את השיח משנההמועצה 'סביבה'1 ל מתחיל בוהכ

 1 וכד' שיח עם הירוקיםמקיימים אופניים, 

 אח"כ יבואו האטרקציות הנוספות,  על השטחים הפתוחים, שומרתצריך להתחיל לייצר ביקושים, מועצה ש

 תומכים1לשירותים 
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 :נחשון רשף - נציג רשפון

 1ללא היתרחנויות, אבל ו מסעדות, צימרים, ספאים כל העסקים שדובר עליהם: ברשפון קיימ 

  1בהיתראבל עסקים שהאנשים בכפר היו מעדיפים שיהיה פחות רב 

  שהופך את העניין ללא כלכלי1 מנהלבשימוש תיירותי כרוך בתשלום גבוה ללהפוך אדמה חקלאית לאדמת 

 

 ירדן ערמון: -מהנדס המועצה 

 נדחה ע"י  –נדחה ע"י המחוזית1 בית קפה בשטח למבנה ציבור  –לה והקמת מסעדה ח בנח"הורדת פל

 המחוזית בטיעון שלא יוכלו להפקיע את הקרקע1

 

 רומם משה - נציג כפר נטר

 1שצריך לפתח גולף זו אטרקציה 

  1יש לפתח כפארק –הוא נחל פולג  המועצההלב של 

  מנהל והערים של השזו יוזמה לא רק של המועצה אלא  הזדמנות כיווןשני איזור הנופש המטרופוליניים הם

 השכנות1

  ,להקים יקב או בית בד1אי אפשר הפל"ח לא מתאים 

 1בהמותר להקים משתלה אבל אסור למכור בשטח חקלאי לא מתקבל על הדעת ש 

  ול חוות סוסים: סוסים לרבייה נחשב גידול חקלאי )ומקבלים הקצאת מים חקלאיים(1 כל גיד –דוגמא נוספת

 1אחר של סוסים זו אינה חקלאות

  ם למבני הציבור במושבים1שטחידרך להקמת שימושים תיירותיים בצריך למצוא 

 ( צימריםקיימים שני חסמים להקמת אירוח כפרי) : 

 איזה אטרקציות יש? המבקרים, מה יעשו ‒

שוב1 לא לקחו צימרים ליי אירוח בכל נחלה זה יותר מדייח"ד  / התנגדויות לכך שתוכנית כוללת של  ‒

 בחשבון שלא כל המשקים יקימו צימרים

 

 אלי ברכה: -ראש המועצה 

  1גולףאין ביקוש למגרש מחוזית טענו שוועדה ההמועצה בעד, ב –גולף געש מגרש 

 

 טל ניר: -תושבת מבני ציון 

 עמותת 'אדמתי'1מציע לקיבוצים ולמושבים להצטרף ל 

  פחה1המש'מרכז אומנים' בנחלה של מעוניינת ליזום 

  של היסטוריה וטבע  לובשי ":הפרוע יהושוע"הבית של נדירה ומבנה היסטורי, שמורת טבע בבני ציון קיימת

 לאירוח כפרי1

  1ויש ביקוש למקום שבו ניתן לחנות לתקופות קצרותאופנה של 'קרוואנים' קיימת 

  ( שמציג את האטרקציות באיזור1טיםחומר הסברה )פרוספקחסרה 
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 ברכה: אלי - מועצהה שרא

  ים, "דף אטרקציות", אבל הסתבר שרוב העסקים הם ללא היתר ולכן לפני מספר שנהמועצה רצתה להכין

 הרעיון נגנז1

 

 סמדר ברנע: -כפר נטר תושבת

  ולא רק למכור, מרכז סדנאות1 מתחם לאומנות שבו גם יכולים ליצורמעוניינת להקים 

  אחד בשני אלא ישלימו אחד  יתנגשואו  יתחרושלא  , כךבמרחב כמועצהלאירועים לוח שנתי לתכנן מציעה

 את השני1

 1לשימושים תיירותיים למנהל תשלוםא יכול לשאת במשק פרטי ל אף 

  חסרה גישה1 –חוף הים 

  1צריך לפתור את גודש התנועה הקיים בחלק מדרכי המועצה לפני שמעודדים כניסה של מבקרים במרחב 

 1להקים מרכז מבקרים חקלאי 

 1אופניים בין היישובים מערך שבילי 

 

 מנחם רז - נציג שפיים

 ושי בגלל הק, חוף היםו הטבע: שפיים, געש, שמורת פיתוח תיירות צריך להסתמך על עוגנים קיימים

  יוזמות כלכליות סביבם1   ולפתחאת העוגנים האלה לשמר ולטפח הסטטוטורי להקים עוגנים חדשים1 יש  

 עידוד התיירות הלכה למעשה דורש  לפתח את נושא התיירות1במעשים  כמה המועצה רוצה דהשאלה ע

 1הקלות ליזמים

 

 מתי גצלר - בני ציוןתושבת 

  1לפתוח עסקי תיירות במושב מאשר בקיבוץקשה יותר 

 כפר1צריך לתת דגש לתיירות המבוססת על רוח ה 

  1עסקים חדשיםלחזק את הקיים אלא לפתח רק המטרה היא לא 

 1ליווי עסקי "מסלול ירוק ליזמים" תפקיד המועצה לכוון ולתת 

  לבית הספר ולחוגים1, להגעה לשימוש הנוער, בין היתר שבילי אופנייםצריך לסלול 

 

 אלי ברכה: -המועצה  שרא

 1 זה המפתח לפיתוח בין כלכלה לבין השטחים הפתוחים שמירה על איזון 

 תוכנית סטטוטורית1הכנת הבא של התוכנית הזו יהיה  שלבה 

 1פה לתכנית כוללת של שבילי אופניים, יצא מכרז לשלב הראשון לביצועהמועצה שות 

 1מאמין שיש ביקושים לתיירות "קרוב לבית", כך שהסמיכות למוקדים העירוניים הינה יתרון 
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 ירדן ערמון: -מהנדס המועצה 

 1נדרש חזון לפיתוח 

  הסדרה סטטוטורית1כדי לפתח צריך   

 בקולות שונים1  מדברים התיירות( שרדהפנים, מ שרד החקלאות, משרד)מהממשלה  ימשרד 

 בתחום האנ"מ ניתן לייעד שימושים של פנאי ונופש, פיתוח 1 בתחום המועצה שני אזורי נופש מטרופוליניים

 1תוכנית מפורטת בהכנתפיתוח האנ"מ מותנה תיירותי1 

 

 גידו סגל: -ראש צוות התכנון 

  להכין יישוב יוכל על בסיס עקרונות אלו כל נות לפיתוח1 להגיע להסכמה של כל היישובים על עקרונצטרך

 1תכנית פרטנית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רשמה: יעל סאינה

 תפוצה: משתתפים
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