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מתחם  , מושבים וקיבוצים 22שטחים של  -  191/עח

פרטי אחד ושני גנים לאומיים
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ושעוד יבוצעושעוד יבוצעשבוצע שבוצע מהווה את הבסיס לפיתוח מהווה את הבסיס לפיתוח   191191/ / עחעח  
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מהות התכנית -  191/ חשיבות תכנית עח

:תוך יצירת איזון עדין, יצירת הבסיס הסטאטוטורי להמשך שיקום נחל אלכסנדר ופיתוחו

בין חקלאות לפנאי ונופשבין טובת הכלל לטובת הפרטבין שימור לפיתוח
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191/ההיסטוריה של תכנית עח
תכנית אב כוללת לשיקום נחל אלכסנדר כבסיס לתכנית המתאר1995

באמצעות ועדת השרים (אימוץ תכנית האב בהחלטת ממשלת ישראל 1996

)ס"לאיכ

 ,הכנת התכנית בהיגוי צמוד של המינהלה לשיקום נחל אלכנסדר1996-7

בהשתתפות

רשות הטבע והגנים  , )משרד ראשי ומחוז(נציגי המשרד לאיכות הסביבה 

והחברה להגנת הטבע
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והחברה להגנת הטבע

 22כולל פגישות עם נציגי כל , הליך אינטנסיבי של שיתוף הציבור1996-7

הישובים בעלי שטחים בתחום התכנית ושימועים ציבוריים

המלצת הפקדה על ידי ועדת המשנה של הועדה המקומית ועל ידי 1997

)הישובים תמכו עקרונית בתכנית 22מתוך  21(מליאת הועדה המקומית 

דיונים 2 - המלצת הפקדה של הועדה המחוזית3.1998

כמסגרת   27/ 3/ מ"החלטת הועדה המחוזית על הכנת תכנית תמ11.1998

191/ סטאטוטורית לעח



191/ההיסטוריה של תכנית עח
ישיבות וסיור בשטח 5פ מאשר את התכנית לאחר "הולקחש5.1999

מתן הקלה  / ע לאשר את הפקדת התכנית תוך החלטה על ההתאמה "החלטת הולנת1.1999
.12א "ותמ 22/ א"תמ, )ביחס לסעיף נוף כפרי פתוח( 31/ א"מתמ

בפועל 191/ הפקדת עח7.2001

הייתה הבסיס לאישור  191/ כאשר עח(על ידי המועצה הארצית  27/ 3/ מ"אישור תמ2.2005
)27/ 3/ מ"תמ

27/ 3/ מ"לתמ) פרסום ברשומות(מתן תוקף 4.2005

ועדת ההתנגדויות סירבה לשמוע את  ( 191/ דיון ראשון לשמיעת ההתנגדויות לעח5.2005
)2001למרות שההתנגדויות הוגשו כבר באוגוסט  27/ 3/ מ"המתנגדים לפני מתן תוקף לתמ

8מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

)2001למרות שההתנגדויות הוגשו כבר באוגוסט  27/ 3/ מ"המתנגדים לפני מתן תוקף לתמ

191/ דיון שני לשמיעת ההתנגדויות לעח6.2005

191/ דיון שלישי לשמיעת ההתנגדויות לעח2.2006

החלטת הביניים של ועדת ההתנגדויות7.2006

קבלת החלטת הביניים הראשונה8.2006

והקמת צוות משותף) 13.5.07(קבלת החלטת הביניים השנייה 8.2007

הוגש מסמך של הצוות המשותף לועדת ההתנגדויות  12.2007

החלטה של ועדת ההתנגדויות  12.2009

פרסום החלטת ועדת ההתנגדויות6.2010



)2007(עבודת הצוות המשותף 

המטרה

בהקמת צוות כזה יש כדי לאפשר בחינה מקצועית מעמיקה של התכנון המוצע מחד  "
" וגיבוש הסכמות עם היזמים ככל הניתן מאידך שיתרמו ליישום וקידום התכנית

)1.סעיף א, 13.5.07, החלטת הביניים(

משתתפים בצוות

מתכנן המחוז -מתכנן עופר גריידינגר 

לשכת התכנון המחוזית, ראש צוות צפון - מתכנן ליאור רגב 

לשכת התכנון המחוזית -קיויתי -מתכננת טל רביב
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לשכת התכנון המחוזית -קיויתי -מתכננת טל רביב

מהנדסת הועדה המקומית עמק חפר -לארה גלייזר ' אינג

הועדה המקומית עמק חפר, רכזת היחידה לתכנון ולבנין עיר–מתכננת גלית עוזיאל 

עורך התכנית -עמוס ברנדייס ' אדר

דיונים

תיאומים רבים והעברת מסמכים+  27.11.2007+  17.9.2007

תוצרים

טבלת המלצות מפורטת לגבי נושאי הליבה של התכנית

המסמך הוצג לועדת ההתנגדויות



)2007(עקרונות המלצות הצוות המשותף 

.השינויים בתכנית לא יידרשו הפקדה מחודשת•

עקרונות זכויות  , ישמרו יעודי הקרקע המקוריים•

.אך הפריסה תשתנה -הבניה והשימושים 

.פיזור המוקדים בשטח הפתוח יצומצם באופן ניכר•
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יוגדר מחדש מדרג סמכויות האישור של המרכיבים  •

תכניות בינוי ותכניות , היתרי בניה(השונים בתכנית 

).ועדה מקומית וועדה מחוזית -מפורטות 

יבוצעו שינויים טכניים בתקנון כדי שהתכנית תהיה •

.פשוטה וברורה יותר



)2007(עיקרי ההמלצות ביחס למוקדי פנאי ונופש 

:לפנאי ונופש בתכנית היקף הזכויותהקטנה משמעותית של •

ר "מ 205,000ר במקום "מ 116,000 -כ

).'ו+ ' לא כולל מתחמי ג(

אבל לכל ישוב בתחום  -  מספר מוקדי הפיתוחהקטנה משמעותית של •
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אבל לכל ישוב בתחום  -  מספר מוקדי הפיתוחהקטנה משמעותית של •

.התכנית יש זכויות לפנאי ונופש

לא , דהיינו( X% -ולא יותר מ שטח קרקע של מוקד בהתאם לתכנון•

)קביעה מראש של שינוי יעוד של שטח מעבר לנדרש בפועל



התהליך - עיקרי החלטות ועדת ההתנגדויות 

.  החלטה בנושאים עקרוניים בלבד•

יום אם רוצה להמשיך לקדם  90הועדה המקומית צריכה להחליט תוך •

. התכנית

. יום נוספים להגיש מסמכים מתוקנים 90אז תוך , במידה וכן•

רק מסמכים חדשים ומעודכנים של התכנית שיעמדו בפני הועדה "•
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יאפשרו לסכם את התמונה הכללית ולסיים את מתן תשובות 

".מפורטות לכל ההתנגדויות שעמדו בפניה

לאחר אישור המסמכים המתוקנים תיתן הועדה תשובתה לכל  •

.התנגדות



המהות - עיקרי החלטות ועדת ההתנגדויות 
.ר"מ 14,500 -ר ל"מ 216,000 -מכ. זכויות הבניהצמצום דרמטי של •

לאורך הנחל   16יותרו . לפנאי ונופשמספר מוקדי הפיתוח צמצום דרמטי של •

. במתחמים האינטנסיביים 13ועוד ) מהנחל' מ 50 מינימלימרחק בנייה (

.מותרת הצמדה או ניוד בין מתחמים. ר"מ 500כל מוקד •

.'לאשר שטחי בנייה נוספים במתחמי הבסמכות מועצה ארצית •

אין הכוונה שכל  ). האינטנסיביים צמודי הישובים(' רק במתחמי הגני אירועים •

.אך אין מגבלה של מספר, המוקדים הללו יהיו גני אירועים
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.אך אין מגבלה של מספר, המוקדים הללו יהיו גני אירועים

.200/ עחעל פי מבנים חקלאיים •

.מכבישים אזורייםכניסות מוסדרות לכלול במסמכי התכנית סימון •

נספח סביבתי  היתר או תכנית פיתוח תוגש עם , כל בקשה להכנת תכנית•

.הכולל חלופות

).4/ ב /  34/ א"על פי תמ(נספח פשט הצפה הוספת •

וידרשו לתיאומים תוך כדי תיקון  אינם כלולים בהחלטהנושאים רבים •

.התכנית



שימור משאבי טבע ונוף -' מתחמי א
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פנאי ונופש, רצועה לחקלאות -' מתחמי ד
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הצוות המשותףהתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות בניה  
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פנאי ונופש, רצועה לחקלאות -' מתחמי ד

11111111
1111

1111 1111

1111
1111

1111
2222

1111 1111
1111

1111

....ר למוקדר למוקדר למוקדר למוקד""""ממממ    500500500500זכויות של זכויות של זכויות של זכויות של . . . . 32323232מוקדים במקום מוקדים במקום מוקדים במקום מוקדים במקום     16161616

....מוקדים של מתחמים סמוכיםמוקדים של מתחמים סמוכיםמוקדים של מתחמים סמוכיםמוקדים של מתחמים סמוכים    2222מותר להצמיד מותר להצמיד מותר להצמיד מותר להצמיד 

....מהנחל בנייהמהנחל בנייהמהנחל בנייהמהנחל בנייה' ' ' ' ממממ    50505050
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))))לחצר משקלחצר משקלחצר משקלחצר משק' ' ' ' ממממ    30303030    - - - - מעבר למעבר למעבר למעבר ל((((
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הצוות המשותףהתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות בניה  

)ר"מ(' פוטנצ

מספר מוקדים 
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זכויות בניה  

)ר"מ(' פוטנצ

3211,4391616*500=

8,000

1111

1111

11111111

1111
1111

'מתחמי ד



ר"מ 500זכויות של לפנאי ונופש עם של מוקד הדגמה 

ר"מ 500 - זכויות בנייה 

, השכרת אופניים, בית קפה, מסעדה: שימושים לדוגמה

.סדנאות לילדים ותחנת מידע למטיילים

מטר 50 -מהנחל  מינימלימרחק בנייה 

מטר 25 -מרחק שימושי פנאי ונופש מהנחל 

18מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

מטר 25 -מרחק שימושי פנאי ונופש מהנחל 



ר"מ 500הדגמה של מוקד עם זכויות של  -' מתחמי ד

תכנית

19מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 



ר"מ 500הדגמה של מוקד עם זכויות של  -' מתחמי ד

20מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 



ר"מ 500הדגמה של מוקד עם זכויות של  -' מתחמי ד

21מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 



אך במתחמים  אך במתחמים  אך במתחמים  אך במתחמים  ((((' ' ' ' כל ישוב שיש לו מתחם אינטנסיבי יבוטלו זכויותיו במתחמי בכל ישוב שיש לו מתחם אינטנסיבי יבוטלו זכויותיו במתחמי בכל ישוב שיש לו מתחם אינטנסיבי יבוטלו זכויותיו במתחמי בכל ישוב שיש לו מתחם אינטנסיבי יבוטלו זכויותיו במתחמי ב
).).).).האינטנסיביים יהיה קל יותר לממשןהאינטנסיביים יהיה קל יותר לממשןהאינטנסיביים יהיה קל יותר לממשןהאינטנסיביים יהיה קל יותר לממשן

....יקבלו זכויות רק בחלקםיקבלו זכויות רק בחלקםיקבלו זכויות רק בחלקםיקבלו זכויות רק בחלקם' ' ' ' ישובים שיש להם כמה מתחמי בישובים שיש להם כמה מתחמי בישובים שיש להם כמה מתחמי בישובים שיש להם כמה מתחמי ב

14141414כ כ כ כ """"סהסהסהסה: : : : יותרו מקבצים של מוקדים למתחמים משותפיםיותרו מקבצים של מוקדים למתחמים משותפיםיותרו מקבצים של מוקדים למתחמים משותפיםיותרו מקבצים של מוקדים למתחמים משותפים: : : : ביתרהביתרהביתרהביתרה

).  ).  ).  ).  לא חייבים להיות צמודיםלא חייבים להיות צמודיםלא חייבים להיות צמודיםלא חייבים להיות צמודים((((מוקדים לפחות מוקדים לפחות מוקדים לפחות מוקדים לפחות     3333יותרו רק באיחוד זכויות של יותרו רק באיחוד זכויות של יותרו רק באיחוד זכויות של יותרו רק באיחוד זכויות של : : : : גני אירועיםגני אירועיםגני אירועיםגני אירועים
....ככככ""""מוקדי גני אירועים סהמוקדי גני אירועים סהמוקדי גני אירועים סהמוקדי גני אירועים סה    4444מכסימום מכסימום מכסימום מכסימום 

....על פי גודל המתחמיםעל פי גודל המתחמיםעל פי גודל המתחמיםעל פי גודל המתחמים, , , , 250,500,1000250,500,1000250,500,1000250,500,1000: : : : גודל המוקדיםגודל המוקדיםגודל המוקדיםגודל המוקדים

....50%50%50%50%ניוד הזכויות למתחמים האינטנסיביים יקנה תוספת ניוד הזכויות למתחמים האינטנסיביים יקנה תוספת ניוד הזכויות למתחמים האינטנסיביים יקנה תוספת ניוד הזכויות למתחמים האינטנסיביים יקנה תוספת 

....תכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומיתתכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומיתתכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומיתתכנית מפורטת בסמכות הועדה המקומית: : : : סמכות אישורסמכות אישורסמכות אישורסמכות אישור

פנאי ונופש מפוזר ואקסטנסיבי, חקלאות -' מתחמי ב

250  
ר"מ 1000  

ר"מ

1000  
ר"מ

1000  
ר"מ 500ר"מ

500  
ר"מ

המלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותף

22מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

הצעה לשינויהתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות  

בניה  

)ר"מ(

מספר  

מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות בניה  

)ר"מ(

5842,611149,500

1000  
ר"מ

250  
ר"מ 1000  

ר"מ
500

ר"מ
1000  

ר"מ 500
ר"מ

500  
ר"מ



....מבנים חקלאיים בלבדמבנים חקלאיים בלבדמבנים חקלאיים בלבדמבנים חקלאיים בלבד

....200200200200/ / / / על פי עחעל פי עחעל פי עחעל פי עח

....מותרים ביקורים במבנים חקלאייםמותרים ביקורים במבנים חקלאייםמותרים ביקורים במבנים חקלאייםמותרים ביקורים במבנים חקלאיים

פנאי ונופש מפוזר ואקסטנסיבי, חקלאות -' מתחמי ב
החלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויות

23מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

החלטההתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות  

בניה  

)ר"מ(

מספר  

מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות  

)ר"מ(בניה 

5842,61100



פארקים -' מתחמי ג

נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  : : : : בהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדת

....ועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפים

ר לפנאי ונופש  ר לפנאי ונופש  ר לפנאי ונופש  ר לפנאי ונופש  """"ממממ    3,0003,0003,0003,000יותרו יותרו יותרו יותרו ) ) ) ) פארק הסכרוןפארק הסכרוןפארק הסכרוןפארק הסכרון((((    1111....במתחם גבמתחם גבמתחם גבמתחם ג

כפיצוי על  כפיצוי על  כפיצוי על  כפיצוי על  ((((בהליך של תכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית בהליך של תכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית בהליך של תכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית בהליך של תכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית 

).).).).שבוטלושבוטלושבוטלושבוטלו' ' ' ' ניוד זכויות ממתחמי בניוד זכויות ממתחמי בניוד זכויות ממתחמי בניוד זכויות ממתחמי ב

המלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותף

24מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

'מתחמי ג



פארקים -' מתחמי ג

נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  נדרשת תכנית מפורטת בסמכות  : : : : בהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדתבהתאם לתכנית המופקדת

....ועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפיםועדה מחוזית שתגדיר זכויות והיקפים

וכן קיוסק ושירותי הסעדה  וכן קיוסק ושירותי הסעדה  וכן קיוסק ושירותי הסעדה  וכן קיוסק ושירותי הסעדה  ' ' ' ' וווו- - - - ''''גגגגE    - - - - וווו    A-D,Iשימושים מסוג שימושים מסוג שימושים מסוג שימושים מסוג 

דהיינו שימושים מסחריים רק קיוסק  דהיינו שימושים מסחריים רק קיוסק  דהיינו שימושים מסחריים רק קיוסק  דהיינו שימושים מסחריים רק קיוסק  ((((מצומצמים בלבד מצומצמים בלבד מצומצמים בלבד מצומצמים בלבד 

).).).).והסעדהוהסעדהוהסעדהוהסעדה

החלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויות

25מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

'מתחמי ג



המתחמים האינטנסיביים -' מתחמי ה

הפחתת שליש מהזכויות המקוריות על ידי הקטנת שטח  הפחתת שליש מהזכויות המקוריות על ידי הקטנת שטח  הפחתת שליש מהזכויות המקוריות על ידי הקטנת שטח  הפחתת שליש מהזכויות המקוריות על ידי הקטנת שטח  
).).).).60%60%60%60%במקום במקום במקום במקום ((((משטח המתחם משטח המתחם משטח המתחם משטח המתחם     40%40%40%40%    - - - - מכסימלי למכסימלי למכסימלי למכסימלי ל

.  .  .  .  מהזכויות בתכנית בינוי בסמכות ועדה מקומיתמהזכויות בתכנית בינוי בסמכות ועדה מקומיתמהזכויות בתכנית בינוי בסמכות ועדה מקומיתמהזכויות בתכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית    10%10%10%10%עד עד עד עד 
.  .  .  .  היתר תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזיתהיתר תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזיתהיתר תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזיתהיתר תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית

המלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותףהמלצת הצוות המשותף

26מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

הצעה לשינויהתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות בניה  

' פוטנצ

)ר"מ(

מספר  

מוקדי  

'פוטנצ

' זכויות בניה פוטנצ

)ר"מ(

13151,400  

ללא מתחמי  (

)'ג

13100,933

מתחמי ה



המתחמים האינטנסיביים -' מתחמי ה

....המתחמים ישארו כמו בתכנית המופקדתהמתחמים ישארו כמו בתכנית המופקדתהמתחמים ישארו כמו בתכנית המופקדתהמתחמים ישארו כמו בתכנית המופקדת

....ר בנייהר בנייהר בנייהר בנייה""""ממממ    500500500500בכל מתחם יותרו רק בכל מתחם יותרו רק בכל מתחם יותרו רק בכל מתחם יותרו רק 

....מעבר לכך בסמכות מועצה ארציתמעבר לכך בסמכות מועצה ארציתמעבר לכך בסמכות מועצה ארציתמעבר לכך בסמכות מועצה ארצית

....מותר לנייד זכויות בין מתחמיםמותר לנייד זכויות בין מתחמיםמותר לנייד זכויות בין מתחמיםמותר לנייד זכויות בין מתחמים

החלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויותהחלטת ועדת ההתנגדויות

27מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

הצעה לשינויהתכנית המופקדת

מספר מוקדים 

פוטנציאלים

זכויות בניה  

' פוטנצ

)ר"מ(

מספר  

מוקדי  

'פוטנצ

' זכויות בניה פוטנצ

)ר"מ(

13151,400  

ללא מתחמי  (

)'ג

1313*500=6,500

מתחמי ה



 -הצעות של הצוות המשותף בנושאים מרכזיים נוספים 

מבנים חקלאיים
)אין התייחסות בהחלטה(סמכות אישור על פי התכנית המופקדת .1

ר בתכנית בינוי בסמכות ועדה מקומית"מ 1,000עד 

ר תכנית בינוי בסמכות ועדה מחוזית"מ 10,000עד 

.ר תכנית מפורטת בסמכות ועדה מחוזית"מ 10,000מעל 

28מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

)אין התייחסות בהחלטה(מרחק מהנחל .2

  100(' למעט בחלקות א, מהנחל' מ200: על פי התכנית המופקדת
)'מ 140(וברפת כפר ויתקין ) 'מ

מהנחל ' מ 50) חלקות טאבו קטנות(בגדה הצפונית  1.במתחם ג
.בתנאי שהוכח שלא ניתן רחוק יתר

.מהנחל יותרו רשתות צל ומנהרות צל' מ25

.תותר הכפלתו - בנין קיים ליד הנחל 



הצעות של הצוות המשותף בנושאים מרכזיים נוספים

'  וה' במתחמי ג, )4עד (' יותרו במקבצים מוגבלים מאוד במתחמי ב - גני אירועים .1
מהנחל ובתנאי  ' מ 200בתנאי שמרחקם לפחות ) בהתאם לתכנית המופקדת(

שיובטח על דעת הועדה המחוזית שלא יהוו מטרד לישובים שכנים וחסם לפיתוח  
הפרשת –אישורם יותנה במטלות ציבוריות . שימושי פנאי ונופש במתחם

הכשרת , סלילת דרכי גישה, פיתוח ואחזקה של שטחים, שטחים לטובת הציבור
.חניה ותחזוקתה ועוד

הועדה המקומית גורסת שיש להסדיר   - אין הסכמה לגבי גני האירועים הקיימים 
.לשכת התכנון מתנגדת. קיומם בהתאם לתנאים שפורטו בהתנגדותה

29מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע - עמוס ברנדייס 

יוטמעו   -) אין התייחסות בהחלטה( היתרי בנייה לפרוייקטים הציבוריים.2
כחלק מפיתוח  , ובנוסף תותר במה בפארק צבי הנחל 1/ 27/ 3/ הוראות תממ

.הפארק

על פי התכנית המופקדת סעיף   -) אין התייחסות בהחלטה( שטחי אל געת3.
הפרשת  , בתנאי של פיצוי סביבתי) שטפונות(גמישות לגבי מאגרי מים שפירים 

.שטחים באותה כמות לטובת שיקום הנחל ומטלות ציבוריות



הצעות של הצוות המשותף בנושאים מרכזיים נוספים
יצורף כנספח נלווה לתכנית ללא מעמד  –) אין התייחסות בהחלטה( נספח תשתיות.1

.סטאטוטורי

לפחות מחצית הכספים שיקבלו  – )אין התייחסות בהחלטה(קרן לשיקום הנחל .2
הקרן תנוהל על  . המועצה והועדה המקומית יושקעו בקרן מיוחדת לשיקום הנחל

.  תחזוקה ושיקום הנחל, הכספים ישמשו לניהול. ידי המועצה או רשות הניקוז
החלטות לגבי השימוש בכספי הקרן יעשו בהסכמת המינהלה לשיקום נחל  

.אלכסנדר

התכנית תגדיר מעמדה בדומה   -) אין התייחסות בהחלטה( המינהלה לשיקום הנחל.3
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התכנית תגדיר מעמדה בדומה   -) אין התייחסות בהחלטה( המינהלה לשיקום הנחל.3
תפקידיה כגוף מנהל  . שיקום ופיתוח הנחל, תחזוקה, להיום כאחראית על ניהול

חברים בה נציגי גופים שונים השותפים  . ומייעץ שיעבוד על פי תכנית שנתית
.לתיקצובה ובראשה ראש המועצה האזורית עמק חפר

המבנה העקרוני של התכנית   -) אין התייחסות בהחלטה( מורכבות התכנית ועדכונה.4
תצומצם רמת הפירוט של  . אך יעשה מאמץ לפשט, ישאר כמו בתכנית המופקדת

ההנחיות להכנת תכניות למתחמי תכנון ויוגדל שיקול הדעת של ועדות התכנון  
יבחנו עדכונים טכניים נוספים לאור הזמן הרב  . ביחס לדרישות ותנאים לאישורן

.שעבר
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