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  : אנמ אונו  39/ 21 /3תממ/  - תוכנית . 1
  
  

  רקע 
  ") במחוז המרכז.אנ"מייעדה שבעה אזורי נופש מטרופוליני (להלן: " 21/3תמ"מ 

חשיבותם של שטחי האנ"מ גוברת לאור התעצמות היקפי הפיתוח במחוז המרכז בכלל ובישובים העירוניים הסמוכים לאזורים 

  אלה בפרט.

 15%"מ ייועדו לטובת שמירתם כשטח פתוח, אולם ניתן יהיה להקצות עד קבעה כי מרבית השטחים הכלולים באנ 21/3תמ"מ 

  מהם לטובת הרחבת פיתוח גובל.

  

ולפיה יש להכין תכנית מתאר (מקומית או מחוזית חלקית),  21/3לתמ"מ  7.6תכנית זו מוגשת בהתאם להוראה הקבועה בסעיף 

מ בשלמותו, וזאת כתנאי להכנת תכניות מפורטות אשר תתייחס לכל אזור הנופש המטרופוליני המסומן בתשריט התמ"

  בתחומו. 

, אלא מפרטת אותן והיא מהווה תכנון לכל שטח האנ"מ לאחר בחינה ממוקדת 21/3תכנית זו אינה משנה את הוראות תמ"מ 

ית של השטחים שנמצאו ראויים להישאר פתוחים, כשטחים לנופש ופנאי וכשטחים המיועדים להרחבת הפיתוח הגובל. התכנ

  את השימושים המתאימים לכל אחד מהייעודים השונים. 3/21קובעת מתוך סל השימושים הרחב המתאפשר לפי תמ"מ 

  

התכנית זיהתה את הערכים הנמצאים בתחומה, והיא מייצרת "מקום" של אתנחתא עבור תושבי האזור ומייעדת את מרבית 

הפעילה בשטחים אלו, מאפשרת פעילות ספורטיבית  השטחים בה לטובת שטחים פתוחים. התכנית משמרת את החקלאות

במרחב הפתוח במקומות שימצאו מתאימים לכך, מסמנת את השטחים הערכיים שנמצאו בתחומה ואת השטחים המיועדים 

  לפיתוח וקובעת הוראות להכנת תכניות מפורטות מכוחה.

  

  עקרונות התכנון לאזור הנופש המטרופוליני:

ד איכויות השטח והפוטנציאל הטמון בו. התכנון הותאם לתנאים הפיסיים, התרבותיים תכנון ברוח המקום, על יסו •

 והסביבתיים המצויים בשטח.

הגדרת המקום, זיהוי ערכיו ויעוד אזורים קולטי קהל לפעילויות ספורט ופנאי הנשענות על המרחב הפתוח לטובת  •

 תושבי המרחב. 

 שמירה על ערכי טבע ונוף בעלי חשיבות גבוהה. •

 מירה על החקלאות הענפה במקום.ש •

 שמירה על צירים ירוקים נופיים וקישורם לישובים הסמוכים. •

 התווית צירי תנועה מרכזיים תוך התחשבות בערכי הנוף והטבע. •

 יצירת קו מגע בין העיר לאזור הנופש. •

 קישוריות לישובים הסמוכים. •
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  התכנית.  התכנית נשלחה לתיאום עם רשות הניקוז שביקשה לתקן את נספחי

  

התקבלו  .לוועדות המקומיות במחוז, על קליטתה של התכניתלחוק התו"ב  57הודעה לפי סעיף פורסמה   10.10.2019בתאריך 

ושל מהנדס הועדה המקומית חוף  ועדה מקומית מצפה אפק עם רשות מקומית סביון, ועדה מקומית דרום השרון :התייחסויות

  , משרד החקלאות למסמכי התכנית.רד התחבורהמשכמו כן הועברה התייחסות  השרון.

  
  

  ההערות המרכזיות התייחסו לנושאים הבאים: 

 זו. התנגדות לתכנית עד מציאת פתרונות תחבורתיים וקביעת שלביות פיתוח בתכנית  -

 .תקווהלמיקום אזור הפיתוח העירוני ובקשה להצמידו לגני  התנגדות -

 והשימושים המוצעים בו מתוך חשש מפגיעה בפעילות החקלאית. התנגדות לקביעת היעוד פארק חקלאי -

  .התנגדות לחלופה שנבחרה לדרך הנופית העקרונית ובקשה לשינויה -

 . התכנית  התנגדויות בנושא קנ"מ -

  
  

  :החלטה
י תמ"א הועדה המחוזית רואה חשיבות גבוהה בתכנון אזורי הנופש המטרופוליני במחוז. אנ"מ אונו הינו במרקם עירוני על פ

  , סמוך מאוד למרכז המטרופולין ומאפשר שטח פתוח איכותי במרחב ההולך ומצטופף. 1/ 35

תכנית זו מצטרפת לתכניות נוספות לאנ"מ, שקודמו בשפה תכנונית דומה ואושרו על ידי המועצה הארצית. הועדה סבורה כי 

ם אפשריים לפנאי ונופש וכי במטרופולין גוש דן השמירה על השטח החקלאי כשטח פעיל אינו עומד בסתירה לשימושים נוספי

חשוב לייצר סימביוזה בין הפעילות החקלאית ובין רווחה של שטחים פתוחים הן לטובת התושבים והן לטובת השמירה על 

  השטח החקלאי כשטח ערכי ובעל חשיבות לשימור.

לעת התכנון המפורט . 21/ 3בהוראות התמ"מ  גבולות האנ"מ דוייקו בעת הכנת התכנית והשטחים המיועדים לפיתוח עומדים

  לבינוי הסובב את המרחב.תבחן פריסת יעודי הקרקע בין היתר גם בהתייחס 

  

  : ממליצה למועצה ארצית על הפקדת התכנית בשינויים כדלקמןהוועדה 

אופניים ולרכב  יובהר בהוראות התכנית ובנספח הנופי כי כניסה שסומנה בנספח הנופי, היא עבור הולכי רגל ורוכבי .1

 חקלאי.

 .חקלאות לקיום במישרין נדרשים  וכיסוי רשת מנהרות ,חממות הקמת ולאפשר) 1( 13.2.1 סעיף את לתקן יש .2

  יערך תיאום עם רשות ניקוז ירקון. נספח הניקוז יתוקן בהתאם. .3

יו, שטח חקלאי פארק אינטנסיבי  יתוקן לפארק נופש אקסטנסיבי עם הוראות מיוחדות. השימושים שיותרו בו יה .4

ללא מבנים, מסעדה, בית קפה, נטיעות של גיאופיטים מהסביבה, ספורט פתוח. הבינוי יוצמד לשטחים המיועדים 

 תן מענה לצרכי הישוב. יכי פארק הנופש י יצויןלפיתוח.  בדברי ההסבר להוראות התכנית 
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עוברת בפארק תתוכנן באופן שתתחשב יקבע בהוראות כי דרך ה נספח תחבורה ותשתיות. יתוקן לתשתיות שם נספח  .5

 בטופוגרפיה הקיימת על מנת למנוע פגיעה נופית, ככל הניתן.

 בפארק החקלאי יתאפשרו גם קווי תשתית. .6

 הנדרש.ככל .ג יקבע כי שלביות הביצוע תקבע בהתאם לממוש התשתיות 3.   12.1.2ס'  .7

 וטל.. הנוגע לצפיפות מינימאלית, באזור פיתוח עירוני יב2א. 3סעיף  .8

 יתוכננו מעברים לבע"ח ולרוכבי אופניים. 40תתווסף הוראה כי לעת תכנון כביש  .9

 הערות טכניות להאחדת המסמכים. .10

  

  

  

  
  1911.28.תאריך: 

  
  
  
  
  

                                  ____________________              ___________________  
                                                                                         מר גיא קפלן                                                                                              דינה בן עבוגב'                  

יו"ר הועדה המחוזית מחוז מרכז                                                                           מ"מ         מזכירת הועדה המחוזית                                                                      
                                                                                                                                                                                              

 
 
  

  
  

   
   

  
   


