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 נושאי המצגת
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 חזון התכנית

 מאפייני המועצה לפיתוח
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 מנהל תפעול הצוות

יעקובסוןמיכאל ' אדר  
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 שמואל שילה' אדר

יעקובסוןמיכאל ' אדר  
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בלכרמשה   
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ג"ומממחשוב   
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 תחבורה ותנועה

 ירון עברון' אינג
 זגגי-נעמי כהן

 ירון עברון

 סביבה

ר דרור נחמיאס"ד  
ר קובי אלון"ד  

 כלכלה
לצרכי ציבור ופורגרמה  

 ר מרדכי כהן קדמון"ד

 תיירות

 אדריכלות נוף
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 מים וביוב
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 ר אריק רוזנפלד"ד
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וועדת עבודה  
 מקצועית

 וועדת היגוי

 שמעון סוסן
 ראש המועצה האזורית

 ר רוני ענבר"ד
 ל החברה הכלכלית"מנכ

 יוסי אלימלך
 ל המועצה"מנכ

 קופרשטייןאילן 
 חבר מועצה

 גינזבורג ליאוניד' אינג
מנהל אגף הנדסה  

 והועדה לתכנון ובנייה

 תמי דותן' אדר
 סגנית מהנדס המועצה

 איתי שחורי
ר עמותת תיירות חבל  "יו

 מודיעין

 מירב לזר
מנהלת עמותת תיירות 

 חבל מודיעין

 ריינהורןיוני 
 ר הוועדה החקלאית"יו

 נציגי יישובים

גופים שונים  
 בתחום המועצה

 גופים ממשלתיים

נציגי רשויות גובלות  
כולל מתכנני תכניות מתאר  

 כוללניות סמוכות

 סיטי אירפורט

 כפר נוער בן שמן

 פארק הקופים

 פארק נאות קודמים

 כפר חשמונאי

 גורמים עימם נערכו דיונים

 משרד התשתיות

 משרד החקלאות

 (מסדרון אקולוגי) ג"רט

 (יערות)ל "קק
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 פתח תקוה

 דרום השרון

 שוהם

 לוד

 גזר
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 כפר רות
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 בית נחמיה

 מזור

 נופך

 רינתיה

 שילת

 נחלים

 מבוא מודיעים

 חדיד
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 תהליך העבודה

מצב  
 מגמות קיים

מתאר פיתוח תכנית   

 ועדות תכנון

מתאר כוללניתתכנית   
 מאושרת

 גורמים מעורבים

 תושבי
 המועצה

 הנהלת
 המועצה

 מוסדות
 תכנון

מנהלי  
אזורי  

 תעסוקה

 תהליך תכנון

סיורי  
 שטח

לימוד  
 מסמכים

דיונים עם  
 תושבים

דיונים עם  
 נציגי גופים
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 א
 חלופות תכנוניות
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 נושאי המצגת
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 21/3 מ"בתמשטח המועצה 
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 אדריכלים ומתכנני ערים
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 אישור המועצה

 עריכת
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 תהליכי תכנון קודמים
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 שטח

128,700 
 דונם

 תושבים
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 ישובים
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 מאפיינים כללים
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 אחיסמך

 (קיבוץ)בארות יצחק 

 בית נחמיה

 בית עריף

 בני עטרות

 שמןבן 

 ברקת

 כחגבעת 

 גמזו

 גנתון

 חדיד

 טירת יהודה

 כפר דניאל

 כפר הנוער בן שמן

 כפר טרומן

 כפר רות

 כרם בן שמן

 לפיד

 מבוא מודיעים

 מזור

 נופך
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 קילומטר

 שוהם

 קו ירוק

 פתח תקווה

 ג"נתב

 לוד

 מודיעין

 אלעד

 6כביש 

 גבולות המועצה
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 מאפיינים כללים

128,700 

 אזור המושבים

 ציר הגבעות
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 חזון מאושר למועצה אזורית חבל מודיעין

 מתכננים. ב.א/  2008" ,עדכון תכנית אב לחבל מודיעין"מסמך : מתוך

  המטרופולינימרחב נופש כפרי בלב 
על בסיס עקרונות  , של המדינה

 35א "מרקם שמור משולב לפי תמ

איזון מרחבי בין פיתוח כלכלי  
סביבה  , וחברתי לבין ערכי נוף

 ומורשת
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 נושאי המצגת

 תהליך העבודה

 גישות פיתוח כוללניות

 חזון התכנית

 מאפייני המועצה לפיתוח
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 אדריכלים ומתכנני ערים

   1,000   מטה בנימין 1

   520  מטה יהודה   2

   130   עמק חפר 3

   1000  נווה מדבר 4

   350   עמק יזרעאל 5

   2800   שומרון 6

   95   דרום השרון 7

   250  הגלבוע   8

   190  חוף הכרמל   9

   180   משגב 10

   220   מטה אשר 11

   130   גזר 12

   57  לב השרון   13

   106   חבל מודיעין 14

   140  באר טוביה 15

   600  אל קסום 16

   69  גוש עציון   17

   160  מנשה 18

   300 הגליל העליון 19

   168  חוף אשקלון 20

   200  מרום הגליל 21

   15  עמק לוד   22

   1100  גולן 23

   50  חוף השרון 24

   60  זבולון 25

   200  עמק הירדן 26

   250 עמק המעיינות 27

   1000  אשכול 28

   580  מרחבים 29

   300 הגליל התחתון   30

   160  שפיר 31

   170  מגידו 32

   240  מעלה יוסף 33

   500  לכיש 34

   200  שדות נגב 35

   440  בני שמעון 36

   200  יואב 37

   36  ברנר מרכז 38

   9 'בוסתן אל מרג 39

   28  נחל שורק 40

   7  בטוף-אל 41

   180  שער הנגב 42

   128 מבואות החרמון 43

   1000  הר חברון 44

   32  חבל יבנה 45

   4300  רמת נגב 46

   40   גן רווה 47

   13  גדרות 48

   860 ערבות הירדן 49

   2200  חבל אילות 50

   1500 הערבה התיכונה 51

   27  אלונה 52

   1650   תמר 53

   750  מגילות 54

 אלפי דונם מועצה אלפי דונם מועצה
100 125 150 175 200 100 125 150 175 200 

 אלף דונם 200-ל 100מועצות אזוריות בשטח בין 
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 קילומטר

 גבולות יישובים
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 גידול אוכלוסייה% 
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 שמורות טבע: 8א "תמ

 שמורת נוף

 גן לאומי

 מקרא
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 יערות: 22א "תמ

 שמורת נוף

 יער פארק מוצע

 מקרא
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 נחלים וניקוז: 3/ב/34א "תמ
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 איגום והחדרת מי תהום: 4/ב/34א "תמ
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 מרחב נחל איילון: 25/21/4 מ"תמ
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 מתקני מים: 5/ב/34א "תמ
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 קילומטר

 הולכת גז: 37א "תמ
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 קילומטר

 21/3 מ"תמ
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 197/גז
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 קילומטר

 (ו"ק 400, ו"ק 161)קווי חשמל 
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 ביובקווי 
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 קילומטר

 סקר עתיקות
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 קילומטר

 שטחי אש
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מיקום  
 מרכזי

נגישות  
ותנועה  
 מגוונת

מגוון  
פעילויות  
 כלכליות

נוף פתוח  
צמוד  

 מטרופולין

תשתית תרבות   קהילתיות
 נופש וחינוך

 מובלעת

 מאפייני המועצה לפיתוח
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 דופן מזרחית למטרופולין בנוי וצפוף

 מרכז המדינה

 צמידות לקו הירוק

מיקום  
 מרכזי

 40, 461, 431, 453, 444, 443, 1, 6 –רכב 

 שביל ישראל, סינגלים –אופניים 

 שביל ישראל –הולכי רגל 

 מסופי מטענים, תחנות רכבת: מסילה מזרחית עתידית -רכבת 

נגישות  
ותנועה  
 מגוונת

 יישובי המועצה בעלי אופי כפרי

 מאפייני המועצה לפיתוח

 ישובים עירוניים בתוך ובצמוד



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שטחים חקלאיים

 שמורות טבע  

 אזור טבעי, נחלים, יערות

 חקלאות

 לוגיסטיקה ומחצבה, תעשייה

 תעסוקה

 קהילתיים, יישובים כפריים

 קופים, קרליבך, תרבותית, חקלאות –תיירות 

מגוון  
פעילויות  
 כלכליות

נוף פתוח  
צמוד  

 מטרופולין

 מאפייני המועצה לפיתוח



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 אגודה חקלאית וועד מקומיקהילות קטנות 

 הומוגניות יחסית בקהילות

 אופניים, הליכה, פיקניקיערות 

 לרבות היכל תרבותאתרי תרבות ומורשת 

תשתית תרבות  
 נופש וחינוך

 קהילתיות

 עתיקות

 מאפייני המועצה לפיתוח

 קיימת ומתוכננתקריות חינוך 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

אנומליה באמצעות מובלעת בתחומי  
 שוהם

 מאפייני המועצה לפיתוח

 מובלעת

,  קריית חינוך, כוללת בניין מועצה
בית אבות במצב שלד  , תחנת שיטור

 ושטח שאינו מנוצל



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 :מגמות משותפות

 יצירת הכנסות לאגודה

 שבילי הליכה ואופניים

 הדגשת מורשת מקומית

 שמירה על אופי היישוב והמועצה
 ד במידה מסוימת"תוך הסדרת ייעודי קרקע ותוספת יח

 הסדרת דרכים ושיפור קישוריות



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים
0 1 2 4 

 קילומטר

 גנתון

 כפר טרומן

 בני עטרות
 ח"גבעת כ

 טירת יהודה

 בית עריף

 בית נחמיה

 בן שמן

 אחיסמך

 ברקת

 חדיד

 כרם בן שמן

 נחלים

 מזור

 רינתיה
 בארות יצחק

 נופך

 כפר דניאל
 גמזו

 מודיעיםמבוא 

 כפר רות

 לפיד שילת

 בן שמן נ"כ

 שטח

 דונם

 תושבים

22,800 
 ישובים

24 

 מאפיינים כללים

128,700 

 השער הצפוני

 יישובי המחצבות

 1סובב כביש 

 אזור יער בן שמן

 השער המזרחי



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 יישובי המחצבות

 נחלים

פיתוח שוק 
איכרים על כביש 

40 
  פים"שצתוספת 

 .ומבני ציבור
 .הסדרת דרכים

 מזור

 .שיפור הנגישות

 רינתיה

הקמת מתחם 
, בתי קירור

הסבת אחסנה  
 .למסחר

 נופך

ד  "יחתוספת 
,  לגידול עתידי

נדרשת הסדרת  
 .הבנייה

 בני עטרות

פיתוח היישוב 
בהתאם לבינוי  
הייחודי הכולל  

מבנים היסטוריים 
 .בתוך או מחוץ

 בארות יצחק

ד  "תוספת יח
,  לגידול עתידי

עדכון השימושים 
,  באזור המשק

פיתוח מסחר על  
 .העתידי 461כביש 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 יישובי המחצבות

 ח"גבעת כ

למסוף מענה 
מטענים צמוד 

 .ליישוב

 טירת יהודה

מגרש  ניצול 
המיועד לקייט 

פיתוח  , ונופש
 .מלונית ותיירות

 ברקת

,  היסטוריםמבנים 
פיתוח תיירות על 

, העדה המקומית
תוספת מבני 

 .ציבור

 בית עריף

אזור  הקמת 
,  תעשייה קטן

 .פיתוח תיירות

 ן"פארק חמ

פיתוח ביחס 
לשביל חוצה 

 .ישראל

 סיטי אירפורט

,  שיפור הנגישות
הרחבת שטח  

פיתוח  , הפארק
שטחי בילוי  

 .ופנאי



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 יישובי המחצבות

 בית נחמיה

פיתוח לינה  
 .תיירותית

 כפר טרומן

פיתוח מבנה  
ציבור בכניסה  

. ליישוב ותעסוקה
פיתוח אזור מבני 

פיתוח  , קירור
 .תיירות

 ש"כפר נוער ב

פיתוח תיירות  
הקמת  , חקלאית

כביש עוקף 
לשירות הגורמים 

האחרים  
 .הפועלים בכפר
 .הרחבת הבינוי

 בן שמן

פיתוח אזור  
 .תעשייה

 חדיד

פיתוח אזור מסחר  
.  ותיירות בכניסה
פיתוח תיירות  

 .וצימרים

 כרם בן שמן

בהתאם  פיתוח 
לבינוי הייחודי 
הכולל מבנים  

היסטוריים לרבות 
מבנה פרוץ  

ששימש כמרכז  
 .מבקרים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 ש"כפר נוער ב חדיד בית נחמיה כפר טרומן

 בן שמן כרם בן שמן

פיתוח מבנה  
ציבור בכניסה  

. ליישוב ותעסוקה
פיתוח אזור מבני 

פיתוח  , קירור
 .תיירות

פיתוח לינה  
 .תיירותית

לא הופיעו לפגישה  
 .שנקבעה

פיתוח תיירות  
הקמת  , חקלאית

כביש עוקף 
לשירות הגורמים 

האחרים  
.  הפועלים בכפר
 .הרחבת הבינוי

פיתוח אזור  
 .תעשייה

בהתאם  פיתוח 
לבינוי הייחודי 
הכולל מבנים  

היסטוריים לרבות 
מבנה פרוץ  

ששימש כמרכז  
 .מבקרים

 גינתון

פיתוח אזור  
תעשייה או 

תוספת , מסחר
,  כביש גישה

פיתוח תיירות  
 .חקלאית ולינה

 אחיסמך

פיתוח אזור  
תעשייה או 

תוספת , מסחר
ד לגידול "יח

פיתוח  , עתידי
 לינה תיירותית



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 יישובי המחצבות

 כפר דניאל

פיתוח תעשייה  
תוספת  , ותיירות

ד לגידול "יח
 .עתידי

 גמזו

ד  "תוספת יח
 .לגידול עתידי

 מבוא מודיעים

ד  "תוספת יח
 .לגידול עתידי

פיתוח תיירות  
 .קרליבך

 פארק קדומים

. שיפור נגישות
 .פתרון ביוב

 פארק הקופים

. פיתוח נגישות
 .  פיתוח האטרקציה
הרחבת שטח של 

 .דונם 40



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מגמות ליישובים

 יישובי המחצבות

 כפר רות

התייחסות לכביש 
,  החדש ממזרח
שימושי קרקע  

 .מגבילים

 לפיד

פיתוח פנאי ונופש 
בשטח שמעבר  

 .446לכביש 

 שילת

ד  "תוספת יח
,  לגידול עתידי
בעיות חניה  

,  ת"באהודרכים 
 .פיתוח תיירות



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נושאי המצגת

 תהליך העבודה

 חזון התכנית

 מאפייני המועצה לפיתוח

 גישות פיתוח כוללניות



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 גישות פיתוח למועצה

גישת המשך  
 תכנון קיים

 גישה
 סביבתית ורשתית

ת  "פיתוח יישובים וא
 ,יחידניבאופן 

 35 א"לתמבהתאם 

הותרת שטחים פתוחים  
במתכונתם הנוכחית ועל  

 בסיס מצב קיים

עדיפות למאפייני  
 שטחים פתוחים

קישור פיתוח שטחים 
 מבונים לשטחים פתוחים

גיבוש רשת מקשרת בין  
מוקדים בנגישות מגוונת  

 יישובים עוטפים, מורשת, מגורים, תעסוקה, טבע

תפיסה מערכתית לשטחי  
 המועצה עם רשויות גובלות

מענה לפיתוח עסקי  
 המשתלב ברשת

 פיתוח יישובים בהתאם



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 פתח תקוה

 יהוד

 לוד

 מודיעין

 שוהם

 אלעד

 ן"חמ

 ם"רג

 ת"קש

בארות  
 יצחק

 שילת

 מחצבה

 שביל ישראל

 חלופה סביבתית

/  אזור תעסוקה 
 תעשייה

/  שטחים ירוקים 
 יערות

 יישוב

 מקרא

 כביש ארצי

 היכל תרבות

 קריית חינוך

 בניין המועצה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 נוף



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

כבישים ארציים  
 ומקומיים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

כביש   – 3/3ל "תת
בין צומת   461

הטייסים למחלף  
 (6כביש ) כחגבעת 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

מערך מסילות  
 רכבת קיים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

המסילה 
 המזרחית



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

מערך אוטובוסים  
 קיים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

  ן"מתעקווי 
 הסגול והחום



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 תנועה

 סיכום מצב תנועה קיים

 ליצור מערכת שבילים במקבצי יישוביםיש 

 מערך הכבישים הבינעירוני מצוי בגודש בשעות השיא כתוצאה מתנועה עוברת

 אינו משרת דיו את יישובי האזור צ"התחמערך 

 שבילי אופניים קיימים הם בעיקר לספורט ונופש

 לבחון אפשרות לשיפור הנגישות ליישובים ולבחון קישוריות בין מקבצי יישוביםיש 

 העתידי ל"לרקאת המערכת כולל הגעה לתחנות רכבת וחיבור יש לשפר 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

מרבית שטח התכנית נכלל 

מקצת , שמור משולבבמרקם 

מחלקה הדרומי והמערבי של 

 .עירוניהתכנית מצוי במרקם 

 

 תשריט מרקמים -35א "תמ
 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

בחלק הדרומי של התכנית מצוי  

 .  מכלול נופי אזור

 

מכלול  קיימים שני סימונים של 

בן שמן ובני  ) כפרי לשימור

 (.  עטרות

 

 תשריט מרקמים -35א "תמ
 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

חלקה המזרחי של התכנית וחלק  

שטח נוסף בדרומה מוגדרים כ

 .לשימור משאבי מים

 

חלקה המזרחי והדרומי  , כמו כן

כאזור בעל של התכנית מוגדר 

 .רגישות נופית סביבתית גבוהה

 

 תשריט מרקמים -35א "תמ
 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 2/4א "תמ

הגבלות בנייה ושימושי קרקע  

לשם מזעור סכנת ציפורים  

 .לתעופה

  

הגבלות בנייה ושימושי קרקע  

 .בגין רעש מטוסים

 

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

גן : בתחום התכנית מסומנים

גן לאומי בהפקדה  , לאומי מוצע

 .   או בתוקף ושמורת נוף
 

יערות  , סחנה לוד, מכביתנוף : גן לאומי מוצע

 בן שמן

 מזור קולה: גן לאומי בהפקדה או בתוקף
 עריףבית נחל : שמורת נוף

 

 סביבה 8א "תמ



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

תכנית מתאר   -3/ב/34א "תמ

 חלקית לניקוז ולנחלים

נחל  : בתחום התכנית קיימים

עורקי ניקוז ראשיים  , לתכנון
 .ופשטי הצפה ומשניים

 

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 - 4/ב/34א "תמ

 איגום והחדרה

  :בתחום התכנית מסומנים

אזורים רגישים להחדרת מי נגר  

 .קיים/ומפעל החדרה מוצע עילי
 

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

  – 5/ב/34א "תמ
 מערכת הפקה והולכה

   :בתחום התכנית מסומנים

 קווי מים  •

 בריכות מים •

 חנת שאיבה ראשית למיםת•

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 21/3מ "תמ

 :בתחום התכנית מסומנים

 אזור נחל וסביבותיו •

 אזור חקלאי •

 יער פארק/ נטע אדם / יער  •

 ביערמוקד תיירות עממית  •

 לאומיגן  •
 נוףשמורת  •

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 סביבה קידוחי מים ורדיוסי מגן

.  קידוחי מים 54בתחום התכנית 

 .מהם אין רדיוס מגן 24-ל

 

קידוחי מים מחוץ לתחום   7

רדיוס המגן שלהם   -התכנית 
 .בתחום התכנית



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מטרדים סביבתיים

 .ג והתעשייה האווירית"נתב –רעש  •

 

, 1' כבישים מס -רעש ואיכות אוויר  •

6 ,40 ,444 ,443 ,471. 

 

  ש"מט, מפעלים, מחצבות -איכות אוויר •

 .ומבנים חקלאיים

 

" פצע בנוף" -מחצבות נטושות  •

 .ואתר להשלכת פסולות מסוגים שונים

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

  -ערכי טבע 

 מסדרונות אקולוגיים

כמחצית שטח התכנית נמצא  

 אקולוגייםבתחום מסדרונות 
של מסדרונות   פוליגונליתפי נתוני שכבה -על

 .  ,2015בשנת  ג"רטאקולוגיים שפרסמה 

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 סווג ערכיות -ערכי טבע 

אקולוגית הנעה בין  ערכיות 

ערכיות בינונית לבין ערכיות  

 .  מרבית בחלק המזרחי

המוגדר כאזור ליבה  אזור , כןכמו 

 אקולוגי מצוי ברוב החלק המזרחי
  א"דששערך מכון " ציר הגבעות"פי סקר -על

 עולה כי, של החברה להגנת הטבע

 סביבה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 סיכום מצב סביבתי קיים

 .  האתגר הסביבתי בתכנית הינו פיתוח מקיים שלא יפגע ברוח המקום ובערכיו

 סביבה

 .ירוקותהמזרח עתיר ריאות  –ברובו ביישובים כפריים המערב מיושב 

 .המגן מהווים מגבלה לפיתוח ורדיוסיצפיפות קידוחי מי שתייה 

אביב  -איכות האוויר סבירה אך סובלת מתנועות אוויר מזוהם ממטרופולין תל
 .ומפעילות מפעל נשר

 .מוקדי חציבה משפיעים על הסביבה באיכות אוויר ומשיכת תחבורה כבדה 3



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 גופים רלוונטיים קיימים ברמה המקומית

,  תיירות
 נופש ופנאי

שנים בהנחיית   5פעילה מזה  עמותת תיירות חבל מודיעין

,  אנשים עתירי ניסיון וידע –מועצת מנהלים עם הרכב מצוין 

.  באיזורמסורים ובעלי הנעה יוצאת דופן לקדם את ענף התיירות 
 .י המועצה האזורית"י משרד התיירות וחלקית ע"העמותה ממומנת חלקית ע

פיתוח ותחזוקה  , מבצעת תשתיותהחברה לפיתוח חבל מודיעין 

 .לרבות בתיירות, בתחומים שונים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מוקדי תיירות קיימים

,  תיירות
 נופש ופנאי

מסלולי  , חניוני פיקניק ומשחק, מגדל תצפית ותיאטרון פתוח: יער בן שמן מיכלול

 .רכיבה ואתרי הנצחה

 .  פארק הקופים
 .מרכז מבקרים במפעל כלי כסף בכפר דניאל –הצורפים 

 .אולמות אירועים-ך וגני"שמורת ארץ התנ -נאות קדומים 

 כפר החשמונאים
  

 ".דני"באזור גבעת כוח היה כפר ערבי עליו נערכו קרבות כבדים במבצע " קולה"אתר 

שכונה מבודדת מוקפת חומת בטון   -שכונת בצלאל בבן שמן שיכונים 

 ."דני"שעמדה במצור ממושך ושוחררה במבצע 

 219משלט  -מסלול מודיעים 

 שביל ישראל



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 עסקים תיירותיים ביישובים

,  תיירות
 נופש ופנאי

   משתלת משק אלטמן מושב גמזו

משה אשל גילוף וחריטה    

 בעץ
  

   תפנוקי מעדנים  

   יריד קרליבך מבוא מודיעים

   משק חי  

   לוציאנו פיצה  

   דוכן פלאפל  

   אדמהון גלאור קרמיקאית  

   יצחק בן יהודה צייר  

   מרכז מבקרים הצורפים כפר דניאל

   ספא וילה בלמונט  

   זאוס מעצבים  ריהוט  

   בית קפה של שף  

 

 בני עטרות  

   יקב בוטיק וילה וילהלמה

   חוות ילדי הטבע  

   אור וצבע בטבע  

אלדד מאסטרו סטודיו    

 צילום
  

   אסנת שמעוני קרמיקאית  

   דליה סיאני קליעת נצרים  

-מרכז מבקרים חינוכי כפר הנוער בן שמן 
 אל הכפר –חקלאי 

  

   מסעדה מקום בכפר  

   גנור טיולי אופניים  

   חוות סוסים דורון  

   חוות גלעד גינתון

   יקב גינתון  

זהבה גנצרסקי פיסול    

 בחימר
  

   יוסי שחר אמנות זכוכית  

   סבא מוטי שוורץ בובות עץ  

   ארז לבנון אמן פסיפס  

     חדיד

   אורנה קארו קרמיקאית טירת יהודה

הכוורת חנות דבש שי  כפר רות

 ספקטור
  

   חוות הזיתים אלאדין  

   יקב רות  

   יקב נטוף כפר טרומן

   מסעדה פונדק הורדים בית נחמיה 

   הדר אלי אמנית רב תחומית  

חנה דיליאן אמנית רב   

 תחומית
  

   חוות סוסים ארץ כנען  

   מחלבת מרקוביץ נחלים 

מחלבת נחלים דורון מן   

 הטבע
  

מרים פלש כסף על זכוכית    

 וקרמיקה
  

   רחל דשא ציירת ופסלת  

     אחיסמך

   עמליה כהן ציירת בית עריף

   רס'בן שמן ריינג בן שמן

   חוות סוסים שיר  

   נורית טבע קרמיקאית  

בת שבע אשכול ציור על    

 פורצלן ופיסול בחימר
  

   שבילים ובישולים ברקת

נטע מעטוף פסיכותרפיה    

 הוליסטית באמנות
  

תיירותי קיים  -פרויקט חינוכי בארות יצחק

 במבני משק
  

בית כנסת היכל נחמיה   גבעת כוח

 ין'מקוצ
  

   אופירה אלקובי קדרות סינית  

   כפר חשמונאי שילת

   קפה משתלה  

   שירותי דרך  

   משתלת ונדי  

   פלורוז משתלה  

בית אוכל מרוקאי  לפיד

 מסעודה

  

   מיכל אופה מאהבה  

לימור סולטניק    

 שוקולטיירית
  

   ין פיסול'יאירו טורצ  

נופר ענבר שרשראות    

 ענברים

  

   סיגל בוריה קרמיקאית  

עדי מנחמי אמנית רב    

 תחומית
  

קליר אחואן נתן ציור    

 ופיסול קרמי
  

   שירלי סיגל ציירת  

הפנינה הלבנה של אילנה    

 ספא
  

   חגית ארגמן ציירת  

   דב מרקו פסל  

   רות בן אבי תכשיטנית  

קונדיטוריה עוגה עוגה    

 אצי סיאני
  

   מקסימה גרליץ ציירת רנתיה

סמדר פלג אמנית רב    

 תחומית
  

נגה מורג אמנית רב   מזור

 תחומית

  

   חניוני פיקניק ומסלולים יער בן שמן

   פארק הקופים  

   נאות קדומים  

   קברי המכבים  

   אתר הנצחה תל חדיד

     עסקים ואתרים 80כ "סה



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מאפייני קהלי היעד ואוכלוסיות השירות

,  תיירות
 נופש ופנאי

הביקוש התיירותי בחבל מקרב הציבור החילוני רוב 
 . במרכז הארץ

לאומיים  )המורשת קהלים בולטים הם דתיים באתרי 
 .ושומרי מסורת( וחרדים

רוב הביקוש , חקלאות ואקולוגיה, באתרי בעלי חיים

ומשפחות  , ממוסדות חינוך בחבל ובמרכז הארץ
 .חגים וחופשות, בסופי שבוע

רוב  , ('גבינות וכו, יין, אומנות)בוטיק בעסקי 

הביקוש מפלח המשפחות ממרכז הארץ ובעיקר 
 .חגים וחופשות, ש"בסופ, מהמרחב



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 הרצליה

 צ"ראשל

 שומרון
ראש העין אפק  

 מקורות הירקון      

 נחשונים      

 +גוש דן 

 מודיעין

 מרחבי תיירות סמוכים

,  תיירות
 נופש ופנאי

אין סינרגיה משמעותית בין תיירות חבל 

 תיירות אחרים במרחב איזורימודיעין לבין 

מקרב תיירות  ביקוש על מתחרים גדולים 

ראש  , מטה יהודה, צ"ראשל, א"תהפנים הם 

 .  וירושליםהעין 

גוש עציון ומטה בנימין מהווים תחרות , שומרון

משמעותית בעיקר ביחס לפלח השוק הדתי  

 והשוק המוסדי המאורגן



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 מסקנות

,  תיירות
 נופש ופנאי

 לתיירות  מאושר  עי"תברק בשילת ובמבוא מודיעים יש ייעוד קרקע 

הקיימת מאפשר רק טיילות ופיקניק במרחב   הסטאטוטוריקה

 .  הפתוח

מושכנים כלכליים ולא מרכזי מבקרים כלכליים ולא מתקני  לא 
 .כלכליים בייעוד תיירות איכסון

 .הפתוחיםמורשת לא כלכלית ביישובים ובאתרי השטחים תיירות 

התעסוקה  באיזורימרכזי מבקרים ומסחר תיירותי רק , הסעדה
 הדרךבשירותי ( תעשייה ומסחר)

 ממרכז הארץ היוממתגידול בביקוש תיירות הפנים 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 חזון תיירות לחבל מודיעין

,  תיירות
 נופש ופנאי

 מושכנים תיירותיים ייחודיים

 המרחב ותיירניבין יזמי  סינרגייםרשת קשרים 

 שכנים איזוריםידידותי פעיל בין אתרי החבל לבין אתרי ממשק 

בעיקר , פסטוראלית-חבל מודיעין כמרחב תיירות פנים כפרית

עם היצע הממצה את הפוטנציאל של משאבי טבע  , לפעילויות יום

ממקסם את התרומה הכלכלית , משאבי מורשת ומשאבי אנוש, ונוף

הסביבה  תוך שמירה מקיימת של  ערכי , בהכנסה ותעסוקה

העשרת  , (חי וצומח, אדם)והמורשת של קהילות תושבי הקבע 
 .  אפשרויות הפנאי שלהם וחיזוק הזהות והקשרים ביניהם



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 זיהוי ערכי האזור ונראטיבים מקומיים לשימור

 שימור

 עתיקות  אתרי •

 מנית  והמנדטורית'אתרי המסילה העות•

 .וילהלמה, כפר הנוער בן שמן, כרם בן שמן: יישובים היסטוריים•

 .הנוער בן שמןכפר : ישראלספר חקלאיים בארץ בתי מורשת •

 ומנדטוריתמנית 'שרידי כפרים מתקופה עות•

 אתרי הנצחה  •

 .מבני ציבור, מבנים חקלאיים מונומנטליים, הכפרימאפיין המרחב : מושבים•

 .בו הנוף משולב במעשה ידי אדם, היסטורי חקלאי מאז ומעולםנוף : תרבותנוף •

 .אתרים נוספים בעלי ערכים בלתי מוחשיים•



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 מזור, מגדל סילו



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 נופך, בית עתיק שלם



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 בית נחמיה, נבאלאבית קברות בית 

 בית נחמיה, (ל מרחב שפלה"כיום משרדי קק)בית ספר 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 טירת יהודה, יפלכקבר נבי 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 ברקת, מבנה עתיק שלם

 טירת יהודה, יפלכקבר נבי 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 נבאלאצמוד למחנה בית , ריקנים'מפעל מנדטורי לייצור ג



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 (בגבול שטח המועצה)תחנת תעופה , יניס'גתחנת 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 רינתיה, מבנה תפעולי לניתוב מסילות



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

 קיבוץ בארות יצחק, בית כנסת

 בית נחמיה, (כיום מבנה קהילה)בית ספר 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 שימור

תיירות  , ירוקהריאה : דןגוש לתושבי פוטנציאל גבוה לאזור 

האתרים והנרטיבים לשימור  . יום בטבע, חקלאית-כפרית
 .  שזוהו מחזקים מגמה זו

 :מסקנות מצב קיים

 באזורמוטיבים מרכזיים של היסטוריה ומורשת הקיימים חיזוק 

 מטרות להמשך 

 .אופניים ורכב, האתרים ברשת מסלולי טיול רגלייםשילוב 

 ;ראוי ונגיש של הממצאים הקיימים באזורייצוג 

 קרקעבתמיכת ייעודי , נושאית, לפעילות משותפת ישוביות-רשתות ביןיצירת 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 חקלאות

 'ד 30לפי נתוני משרד החקלאות גודל הנחלה הממוצע הוא 

 מצב קיים

.  משקים בכל מושב 86הישובים יש בממוצע  תבעותלפי 
(. 105)וגנתון , (117)טירת יהודה , (משקים 140)המושבים הגדולים ביותר הם ברקת 

 (  68) חדיד, (67)המושבים הקטנים ביותר הם בן שמן 

דונם שטחי   1,700-כ, דונם שטחי מטעים ופרדסים 9,900-כ
 .  שטחי גדש 20,000-תפוחי אדמה ומקשה וכ, ירקות

 ב"חממות וכיו, אורוות, רפתות: חקלאייםמבנים שהוגדרו כמבנים  889



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 חקלאות

 שתיות חוצותתזחילת הבנייה ולחצי פיתוח כמו 

 איומים

 דור המשך, מחסור בידיים עובדות, מספר החקלאים הולך ומצטמצם

 חיכוכים עם תושבים

 מחירי המים



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 חקלאות

 התאמת החקלאות לסביבה המשתנהחקלאות תומכת סביבה 

 פתרונות אפשריים

 שיקום מערכות טבעיות

 עידוד הצמחת דור החקלאים הבא, הורדת מחיר המיםשמירה על החקלאות 



  יעקבסוןשילה  פיטלסון

 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה

 מטרת התוכנית לפיתוח כלכלי

 הבאותכלכליים חברתיים לשנים קביעת יעדים 

צרכי הפיתוח ורצונות התושבים לבין יעדי ומגבלות  תיאום בין 

 הפיזיהתכנון 

 כלכליים כמותיים לתוכנית ולצוות התכנון  איתור ומתן נתונים 

שיאפשר לתרגם את המתווה הכלכלי הרצוי  הכנת מתווה 

 להוראות המתאימות בתוכנית הכוללנית
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה

 כלכליים-מאפיינים חברתיים

 ת"מעבר מכלכלה חקלאית ופעילות שיתופית לכלכלה מגוונת וא

מעבר ממשק חקלאי מעורב למשק מתמחה או משק עם  
 יתרונות לגודל ויציאת חקלאים ממעגל הייצור

 חברותשתי כלכלות ושתי יצרו הרחבות קהילתיות 

 תשתיות תחבורה מפותחות ונגישות

שמורות טבע ואוירה  , יערות, ריבוי אתרים ארכיאולוגיים
 מהווים בסיס לפיתוח ענף התיירות הכפרית והחקלאית, ותרבות כפרית

ונשמרים  קטנה יחסית  האיזורלמרות השינויים אוכלוסיית 
 כפרי וסביבה פתוחה איזורמאפייני 
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה

 כלכליים-מאפיינים חברתיים

בכל ועולה ₪  10,500-לכהשכר החודשי הממוצע לשכיר מגיע 

ההכנסה החודשית  . הקטגוריות על הממוצע הארצי והכפרי

ח ועולה על הממוצע  "ש 10,700-לכהממוצעת לעצמאי מגיעה 

 . הארצי בעיר ובכפר

מאידך  . יישאר יציבהחקלאים הקיים מספר יש להניח שבעתיד 

נוספות לחקלאים לפתח יוזמות בתחום עיבוד  ישנן אפשרויות 

יזמות לא חקלאית ותיירות כפרית במידה  , התוצרת החקלאית
 .וימצאו הפתרונות להסדרה חוקית ולעידוד מתאים
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה

 :חוזקות•

 מיקום במרכז המדינה•

 קרבה למרכזי תעסוקה ופעילות כלכלית ראשיים•

נגישות לצירי תנועה ראשיים ופיתוח המסילה  •
 המזרחית בעתיד

 מרחב פוטנציאלי לפיתוח•

 משאבי טבע ואקלים זמינים לפיתוח ענפי חקלאות•

אתרי ארכיאולוגיה יער ושמורות טבע כפוטנציאל  •
 לפיתוח תיירותי

 תעשייה ומסחר כחלק מהמרחב איזורישני •

 SWOTניתוח בגישת  -כלכלת האיזור
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה
 SWOTניתוח בגישת  -האיזורכלכלת 

 :חולשות•

 35א "לפי תמ אוכלוסיהמגבלות על פיתוח וגודל •

 ג"סמיכות למסלולי נחיתה והמראה נתב•

 קשיים בירוקרטיים בקבלת היתרים לפיתוח יזמות עסקית•

 :הזדמנויות•

 קרבה למרכזים עירוניים ראשיים  •

 פיתוח= שטח פתוח•

 כמותג מוכר האיזורשם •

 פוטנציאל לפיתוח יזמות מקומית•

 מגוון הזדמנויות תעסוקה•

 המרכז באיזורקרקע  צמודתמתן מענה לבנייה •
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 אדריכלים ומתכנני ערים

 כלכלה
 SWOTניתוח בגישת  -האיזורכלכלת 

 :איומים

:  קרקע מצפון דרום ומערב יעודילחצים לפיתוח ושינויי •

 תעשייה ותשתיות, מגורים

 אוכלוסיהמגבלות על בנייה למגורים וחשש להזדקנות •

 שינויים תכופים במדיניות הממשלתית ביחס לחקלאות•

 ישוב עירוני עם שאיפות לפיתוח במרכז שטח המועצה•
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ניקוז מים  
 מאפיינים כללים וביוב

את המועצה  

חוצים מספר  

רב של נחלים  

וערוצים  

השייכים לאגן  

ההיקוות של  

,  נחל איילון
,  איילוןבהם נחל 

נחל  , נחל נטוף

בית עריף ונחל  

גזר המוגדרים  

" עורקים ראשיים"
 3/ב 34 א"בתמ
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 אדריכלים ומתכנני ערים

ניקוז מים  
 מאפיינים כללים וביוב

את המועצה חוצים מספר רב של נחלים וערוצים השייכים לאגן  

נחל בית עריף ונחל גזר המוגדרים  , נחל נטוף, איילוןבהם נחל , ההיקוות של נחל איילון

 3/ב 34 א"בתמ" עורקים ראשיים"

המערכת אינה  , בחלקם. תיעול תת קרקעית בחלק מהישוביםמערכת 

כתוצאה  , נותנת פתרון מספק וישנן בעיות ניקוז בתקופת הגשמים

התאמת המערכת לתנאים  -מהזנחה וחוסר בתחזוקה או אי
 . ההידרולוגיים

 .  מערכת הניקוז ברובה מבוססת על נגר עילי ותעלות פתוחות
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 אדריכלים ומתכנני ערים

ניקוז מים  
 וביוב

תכנית מים אזורית  
 של חברת מקורות
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 אדריכלים ומתכנני ערים

ניקוז מים  
 וביוב

 איסוף וסילוק שפכים

:  מערכת איסוף וסילוק שפכי המועצה מחולקים לשני אזורים עיקריים

נשר ברמלה וגוש מזרחי   ש"למטהמוזרמים ( נחלים עד גמזו)גוש מרכזי 
 .מוזרמים למערכת העיר מודיעין( שילתסביבת )

 איילון ש"למטמבוא מודיעים תחובר מערבה למערכת הקיימת של גמזו 
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 חזון מאושר למועצה אזורית חבל מודיעין

 מתכננים. ב.א/  2008" ,עדכון תכנית אב לחבל מודיעין"מסמך : מתוך

  המטרופולינימרחב נופש כפרי בלב 
על בסיס עקרונות  , של המדינה

 35א "מרקם שמור משולב לפי תמ

איזון מרחבי בין פיתוח כלכלי  
סביבה  , וחברתי לבין ערכי נוף

 ומורשת
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 אדריכלים ומתכנני ערים

Ad Kan 


