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מערכתי ואסטרטגי של מרחב התכנון במועצה לעשורים  , תכנון כוללני

.הבאים

תוך שמירת הצביון , המשך פיתוח המועצה כמענה לגידול הדמוגרפי

המשך עיבוד השטחים החקלאיים  , שמירת השטחים הפתוחים, הכפרי

.  של מרכז הארץ" לב הירוק"-וחיזוק מעמדה של המועצה כ

 על ערך החקלאות ועל פוטנציאל הייצור החקלאימירביתשמירה והגנה.

ועידוד הדור הצעיר להמשיך " כוחות המשיכה"חיזוק , יצירת התנאים

.לחיות ולהתפתח בעמק חפר

מגוונים זמינים ונגישים לכלל התושבים, אספקת שרותי ציבור איכותיים.

ליצירת עצמאות ואיתנות כלכלית, שמירה ופיתוח של מקורות תעסוקה.

העצמת התיירות הכפרית בתחומי המועצה האזורית עמק חפר.

לצד נגישות , יצירת קישוריות פנימית מיטבית בין הישובים ומוקדי העניין

.קלה ומהירה למערכת התנועה הארצית

התכניתמטרות 
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חגי דביר אדריכלים, חגי דביר' אדר-ראש צוות התכנון ותכנון פיזי 1.

רם אייזנברג עיצוב סביבה, ארגואטירם אייזנברג ואנה -נוף 2.

לוי שטרק זילברשטיין, רן זילברשטיין-תנועה 3.

(קדמון)ר מרדכי כהן "וד;אמדורר לירון "ד-חקלאות 4.

אורבניקס, איריס אפרת וניר אולמן-חברה ופרוגרמה 5.

טובי אלפנדרי-שיתוף ציבור 6.

ר דלית גסול"ד-תיירות 7.

פארה גולדמן' אדר-שימור 8.

לובנטלסדן , עזרא סדן' פרופ-כלכלה 9.

לשם שפר איכות סביבה, הלברייךר רון לשם וערן "ד-איכות הסביבה 10.

מנחם אדר-אקולוגיה 11.

לביא נטיף, סאטרןורויטל אוציטלמקסים -ניקוז ומים וביוב 12.

צוות התכנון
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נושאי התכנון המרכזיים
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דמוגרפיה ושרותי ציבור, מגורים
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חיזוק החוסן החברתי והקהילתי של תושבי המועצה ויישוביה.

זמינים ונגישים לכלל  , מגוונים, אספקת שרותי ציבור איכותיים

.תושבי עמק חפר

  יצירת התנאים למשיכת הדור הצעיר להמשיך לחיות ולהתפתח

.בעמק חפר

יעדים

 ד כמענה לגידול האוכלוסייה ובהתאם  "תוספת יח-מגורים

ועל 35א "י תמ"היקף זכויות מירבי עפ-למדיניות ארצית משתנה 

.פי פרוגרמה

 שמירה על יתרת שטחים ציבוריים  –יחידות קטנות מפוצלות

.  כמענה לגידול הדמוגרפי והשארת הדור הצעיר

 תוספת שירותי ציבור ברמת המועצה והאשכול-מבני ציבור.

מטרות
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תפעל המועצה לקידום  ( למגזר הכפרי5שינוי )35א "במסגרת עדכון תמ

:הנושאים העיקריים הבאים בתחום המגורים

ד ביישובים כמענה לתמהיל רב דורי"מתן אפשרות למגוון יח.

קביעת קריטריון הצפיפות תוך שמירת האופי והצביון הכפרי.

ד במשק עזר ומגרשים"לתוספת יח' ג1/35א "תמיכה בתמ.

ד ביישובים"החרגת דיור מוגן ממכסת יח.

 כפר-עירהמימשקהסדרת.

חופית ובת חן, ד לישובים שושנת העמקים"עדכון מכסת יח.

מרקם"צוקי ים ושושנת העמקים מ, גריעת היישובים אביחיל

".משולב-שמור"למרקם " עירוני

(35א "במסגרת שינוי תמ, לא במסגרת הכוללנית)דגשים והערות 
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מגורים

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%A9#/media/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:WikiAir_IL-13-10_A011.jpg
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:אוכלוסיית המועצה

נפש  43,000-כ
(2022אפריל , ס"למ)

:  יישובים41

מושבים27

קיבוצים8

יישובים קהילתיים6

מוסדות חינוך 3

:ארציים

מדרשת רופין

מבואות ים

נעורים-הדסה

אזור תעשייה מועצתי

פארק תעשיות עמק חפר

יישובים ומוסדות, אוכלוסייה
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סוג 

יישוב

ד במועצה"יח

מאושר
תוספת  

למאושר
כ"סה

2,6508803,530קיבוץ

7,5702,83010,400מושב

3,5001203,620יישוב

13,7203,83017,550כ"סה

אוכלוסיית  
:המועצה כיום

נפש  43,000-כ
נובמבר  , ס"למ)

2021)

תחזית אוכלוסייה  
:למימוש התכנית

נפש74,000-כ

אוכלוסייה ומגורים
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דמוגרפיה ושירותי ציבור
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תוספת שירותים לפי חתך אשכולי-פרוגרמה למבני ציבור 

צפון מזרח חפר
ס יסודיים"בי2+ 

ס על יסודי"בי1+ 

מרכז קהילתי אזורי1+ 

מרפאה אזורית1+ 

חוף חפר
ס יסודיים"בי2+ 

מקווה טהרה1+ 

מרפאה אזורית1+ 

שפלת חפר
אולם תרבות אזורי1+ 

מרכז חפר
ס יסודיים"בי2+ 

ס על יסודי"בי1+ 

מרכז קהילתי אזורי1+ 

אולם תרבות אזורי1+ 

מקווה טהרה1+ 

בת חפר
ס על יסודי"בי1+ 

מרכז קהילתי אזורי1+ 

אולם תרבות אזורי1+ 

מקווה טהרה1+ 

מרכז קהילתי אזורי

קדם

יכון

בת 
חפר

רופין

כפר 
ויתקין

מרכז מבוזר
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ד בכל יישוב"קביעת היקף עתידי של יח.

ד קטנות"תכנון מתארי לבית השלישי בנחלה וליח.

על שטחים פתוחיםמירביתתוך שמירה , תכנון מגורים בצמידות דופן.

הנחיות לבנייה מרחבית בת קיימא תוך שמירה על הצביון הכפרי.

תוך שיפור רמת השירות, גיבוש פרוגרמה לשירותי ציבור לעשורים הבאים.

תוספת שירותי ציבור ברמה מועצתית וברמת אשכול יישובים .

קביעת שטחי ציבור לטווח ארוך.

חיזוק הקישוריות בתוך האשכול ובין האשכולות לשיפור רמת השירות הכוללת.

שמירה על גמישות תכנונית כמענה למגמות והתפתחויות ברמה הארצית.

דמוגרפיה ושרותי ציבור, עיקרי הצעת התכנית בנושא מגורים
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דרכים ותנועה
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  יצירת קישוריות פנימית מיטבית בין הישובים ומוקדי

.העניין

פיתוח נגישות קלה ומהירה למערכת הארצית.

  פיתוח וחיזוק התחבורה הציבורית וצמצום התלות

.על מנת להביא להקלה בגודש התחבורתי, ברכב פרטי

הוצאת תנועה עוברת מתוך היישובים.

יעדים

תכנון שלד התנועה המוטורי המועצתי.

יצירת רשת שבילי אופניים ליוממות ופנאי.

שילוב תחנות רכבת ומסופי תחבורה ציבורית במועצה.

מטרות

https://www.hefer.org.il/print?c0=306348
https://www.stronggo.com/blog/7-ways-cities-could-do-better-accessibility
https://www.hefer.org.il/page_63141
https://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=0c3c1d65ccfb4c8a934b4dea519cd939&extent=34.8098,32.3026,35.0633,32.4271


חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים
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מקרא

דרך ארצית מאושרת

דרך מקומית מאושרת

מצב מאושר-תנועה 
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לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

מקרא

דרך ארצית קיימת

דרך מקומית קיימת

דרך מוצעת

לכביש 5711חיבור כביש 
444.

562הארכה של כביש 
.צפונה

שיפור הקישוריות בין  
.4יישובי צפון כביש 

רופיןהתווית כביש עוקף 
.4וחיבורו לכביש 

התווית כביש מזרחי  
להוצאת  5700לכביש 

התנועה העוברת מיישובי  
.ה"גוש חיב

קביעת דרך מקשרת  
רוחבית בין מערב למרכז  

ומזרח העמק

גשר נעורים לחיבור יישובי 
.ים חפר למרכז המועצה

מצב מוצע-תנועה 



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

,  מ לשבילי אופניים למטרות יוממות ופנאי ברחבי המועצה"ק300-תכנון של כ
.בהתאם לתכנית האב המועצתית

שבילי אופניים ליוממות ולפנאי-תנועה 

מקרא

שביל יוממות

שביל פנאי

שביל המצוק



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

הן לתנועה  , המספקת מענה לכלל תושבי המועצה, הגדרת רשת דרכים מועצתית

.המקומית בין היישובים והן למוקדים במועצה

לצד חיזוק התחבורה הציבורית ורשת שבילי  , חיבור למערכת התחבורתית הארצית

.המטרופוליניתעל בסיס הרשת , האופנים ליוממות

שיפור תשתיות ותוספת דרכים אזוריות.

לרבות תחנות רכבת  , הטמעת תכניות לשילוב תחבורה ציבורית ברחבי העמק

.בפארק התעשיות ובאחיטוב ומסוף תחבורה בבת חפר

עיקרי הצעת התכנית בנושא דרכים ותנועה



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

נוף ותיירות



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

  העצמת התיירות בתחומי המועצה האזורית עמק

המהווה מנוף לשמירה  , חפר כענף כלכלי משמעותי

.על משאבי הסביבה

  קביעת עקרונות תכנון נופי ואקולוגי לתכנון ופיתוח

.עתידיים

יעדים

קביעת פרוגרמה לשירותי תיירות במועצה.

קביעת מרחב     , הגדרת השלד הירוק של המועצה

.מוטורי והגדרת אזורים טבעיים וערכיים-א

מטרות

https://www.facebook.com/kalniot/photos/pcb.969304277051907/969304100385258/
https://toursim.c-hefer.org.il/uploads/n/1608107703.3163.jpg
https://toursim.c-hefer.org.il/uploads/n/1608107703.3163.jpg


חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

תוך יצירת רשת שבילי טיול  , מוטורי בזיקה לנחל אלכסנדר-קביעת מתחם א
.ומבואות כניסה לאתרי הנופש

פנאי בשטחים הפתוחים–נוף ותיירות 

מקרא

מבואה ראשית

מבואה משנית

מבואה לנחל  

אלכסנדר

אתר קמפינג

מוטורי-מתחם א

שבילי פנאי



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

המחברים  , אופניים וצירי יוממות, רציף והיררכי של שבילי טיול, יצירת מערך מובנה

.המערך מקשר גם רשויות שכנות. אטרקציות ומוקדי עניין, אתרים, בין יישובים

חיזוק הזיקה והגישה של היישובים אל השטחים הפתוחים סביבם.

 חוף הים, נחל אלכסנדר, אגמון חפר-חיזוק והעצמה של עוגנים קיימים.

תוך שמירת הרצף הנופי הפתוח, תכנון שביל טיילות רציף לאורך קו החוף.

הגדרת פרוגרמה למבואות ושטחים פתוחים  .

מוטורי חדש בנחל אלכסנדר-יצירת מרחב א  .

 הגדרת מתחמי אכסון חדשים , האכסון הקיימיםיצירת מדרג אכסון והרחבת שטחי

.  ואיתור מיקומים למתחמי קמפינג

תוך העצמת מרכז היישובים, חיזוק התיירות הכפרית והחקלאית.

עיקרי הצעת התכנית בנושא תיירות ונוף



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

חקלאות



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

  קידום פוטנציאל הייצור החקלאי בגישה ארוכת טווח

.תוך פיתוח הייצור החקלאי לסוגיו

  קביעת מדיניות ואיתור שטחים מתאימים למבנים

.חקלאיים נדרשים לחקלאות מודרנית

 מתן תשתית להתפתחות ענפי בעלי חיים בהתאם

.למדיניות ממשלתית וכלל ארצית

יעדים

תוך  , יצירת פרוגרמה חקלאית לכל יישוב ולמועצה

אמידה ואפיון הצרכים בתשתיות חקלאיות בטווח  

.הארוך

מטרות

https://www.hefer.org.il/haklaut_page
https://www.hefer.org.il/mop
http://www.avichail.co.il/
https://c-hefer.org.il/136/


חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

:רקע

.תמשיך להיות התכנית התקפה למבנים חקלאיים במועצה200/ עח

ניתן להקים מגוון רחב של מבנים חקלאיים בשטחים החקלאיים לפי תכנית 200/ לפי עח

.בינוי

:עקרונות תכנון בכוללנית

, עדיפות לריכוז מבנים חקלאיים ביישובים1.

' בחלקות א, בתאי שטח ביעוד מבני משק

.החקלאיות או בצמידות דופן לגבול היישוב

אישור הקמת מבנים חקלאיים בשטחים 2.

ולאחר , אחרים לאחר בחינת חלופות

כי מוצו , שמוסד התכנון השתכנע

' בחלקות א, השטחים בתחום היישוב

.  דופןצמודיהחקלאיות או בשטחים 

.בתי צמיחה יותרו בכל שטח חקלאי. 3

'  עדיפות א
בתחום  -

הישוב
' חלקות א)

(ומבני משק

תכנון מבנים חקלאיים-חקלאות 



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

תעסוקה



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

 התאמת היקפי ופריסת שטחי התעסוקה במרחב

יישוביה  , כמענה לצרכי המועצה העתידיים, המועצה

.ותושביה

יעדים

  הגדרת זכויות ושימושים בשטחי התעסוקה ותוספת

.שטחים מניבים לצמיחה כלכלית

מטרות

https://c-hefer.org.il/%D7%A4%D7%90%D7%A8%D7%A7-%D7%94%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%AA/
https://www.facebook.com/BitansAharon/photos/3791090187614016


חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

 200/ עח)שמירה על הגמישות התכנונית ועל הפעילות החקלאית במועצה
(.בתוקף

על מנת לאפשר את המשך צמיחת הענף בעמק, סימון אזורים לריכוז רפתות  ,
.בהתאם למגמות בענף

 דונם550-כ-תוספת שטחים מוצעת לגדילת רפתות.

תוך אמידה ואפיון הצרכים בתשתיות  , יצירת פרוגרמה חקלאית לכל יישוב
.חקלאיות בטווח הארוך

סימון אזורים חדשים לתעשייה חקלאית.

תוספת שטחי תעסוקה ביישובים.

 במועצהתוספת זכויות בנייה לתעסוקה בסדר גודל שיתמוך בגידול הדמוגרפי  .

עיקרי הצעת התכנית בנושא חקלאות ותעסוקה



חגי דביר

אדריכלים ומתכנני ערים

פארה גולדמן' ארכ-רן זילברשטיין   -כהן   ( קדמון)מרדכי ' דר-עזרא סדן   ' פרופ

לירון אמדור ' דר-לביא נטיף  -דלית גסול  ' דר-רם איזנברג  -לשם שפר  -אורבניקס  

תכנית מתאר כוללנית  

סוף


