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 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
 

 :עקרונות יסוד בתכנון הישוב הכפרי

"תכנון היישוב הכפרי יתבסס על   – "רוח המקום

 .ומורשתוערכי המקום 

על סיווג  תבסס היישוב תתכנית  – סיווג היישוב

 .  והפרוגרמה העומדת בבסיסו, היישוב

תכנון היישוב הכפרי   – שמירה על שטחים פתוחים

ייעשה תוך התייחסות לשטחים הפתוחים הסובבים 

 .זו ייחודיותו של היישוב הכפרי, אותו

 ותיקים   –בין חלקי היישוב  –שילוב וקישור

מכלול ; בין היישוב ליישובים סמוכים; וחדשים

עירוניים   -יישובים סמוכים; המועצה האזורית

 .וכפריים

תכנון היישוב   –רב תחומי ובר קיימא , תכנון כולל

 .על מכלול מרכיביה, כולו כישות אחת
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 אריכא-רותי פרום' דר          תכנון הישוב הכפרי 
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 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
 

 :סוגיה לשיקול הדעת

האם לתכנן את התחום הבנוי בלבד או את תחום היישוב   –תחום התכנון 

 ?כולל שטחים פתוחים
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 אריכא-רותי פרום' דר          תכנון הישוב הכפרי 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QGWnHyHV_xA4vM&tbnid=RFPa3YQ6e7pgDM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.moag.gov.il/agri/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_calcali/gis/&ei=LHBfU_uWJuic0QXB7YHYDA&bvm=bv.65397613,d.ZWU&psig=AFQjCNHoSUo6u6s-ympxzo3n3jbTJpYAVg&ust=1398849881642735


 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
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 אריכא-רותי פרום' דר          תכנון הישוב הכפרי 

 חקלאות. א: נושאים לתכנון

 הכוונת פיתוח לקרקעות פחות פוריות -לחקלאותהקרקע וערכיותה מצאי 

חשמל, נגישות, ניקוז, מים -בחינת צרכי החקלאות מבחינת תשתיות  ,

 מתן פתרונות מתאימים, טיפול בפסולת

בשטח הבנוי והפתוח, מתן הנחיות להקמת מבנים חקלאיים 

טיול וסיור בשטח הפתוח, קביעת הנחיות לשילוב תיירות במבנים חקלאיים 

 במקומות בהם יש ערכי טבע חשובים –קביעת תאי שטח לשימור 

קביעת הנחיות שיאפשרו המשך פעילות חקלאית מתאימה בסמוך למגורים  ,

 תוך שמירה על כללי הגנת הסביבה ומניעת מטרדים
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 מגורים. ב

ספי כניסה   :המפתח לקביעת כמות יחידות הדיור

 דורי-שמירת רצף רב; לשירותי ציבור

 ד הינו היקף מינימאלי המאפשר "יח 300מקובל כי

 הפעלת שירותי ציבור קהילתיים בקנה מידה קטן

שיקול מוביל הוא הרצון לקלוט  : ד"יח 300-מעבר ל

בת  /האם לקלוט בן: לשיקול הדעת .את דור ההמשך

 או את כל בני המשק, ממשיך אחד

א  "בחינה האם למצות את מכסת יחידות הדיור בתמ

 ...(לא חייבים) 35

יש לקבוע מנות פיתוח שיאפשרו לנקלטים  : שלביות

 החדשים להתערות בקהילה הותיקה

אפשרות  , כולל קטנות, תמהיל מגוון של יחידות דיור

 לקלוט צעירים והמשך מגורים של מבוגרים ביישוב
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 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
 

 :לפי מדרג העדיפויות הותיקיוקמו כחלק אינטגרלי מהיישוב מגורים חדשים 

 .שילוב יחידות הדיור החדשות בתוך שטח המגורים הקיים•

הוספת יחידות דיור חדשות על חשבון שטחי תעסוקה או שטחים  •

 .ומורשתלפגוע בערכי תרבות מבלי , ציבוריים שלא צפוי בהם שימוש

 .בצמידות דופן –חשבון השטח הפתוח על •

 ד במקבצים קטנים"יח 137מצב לאחר תוספת  מצב לפני תכנון: חפר-בית יצחק שער
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 ....מצא את ההבדלים



 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
 

 יזמות ותעסוקה. ג

  בכל סוגי  , תשתית תכנונית ליזמות כפרית זעירה ברמת משק הבית

 (פרטי-חקלאי, קהילתיים, כולל קיבוצים)היישובים והמגורים הכפריים 

 המרחב הציבורי. ד

ערכי מורשת, איכות החיים, השפעה מהותית על הקהילתיות: מרחב ערכי 

 רלוונטי אחר ציבורייש למצוא להם שימוש  -מבני ציבור שאינם בשימוש 

 קישור השטח הבנוי ; מרחבי התכנסות: משמעותיים פים"שצתכנון ושמירת

 (הגן הקיבוצי)ערכי מורשת ; שער ליישוב; והשטחים הפתוחים הסובבים
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 מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל
 

 תנועה ונגישות. ה

נקודות שהיה ומפגש, גינון -תכנון מערך התנועה כמערך ציבורי משמעותי 

תכנון המעודד הליכה ברגל ורכיבת אופניים 

אזורים ללא תנועת כלי רכב, תחבורה פריפריאלית 

בכדי לעודד קהילתיות  , "בפתח הבית"לא , חניה במקבצים 

מקבצי חניות למבקרים, התייחסות לתיירות ותעסוקה בפיתוח התחבורה 
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 להימנע מהעברת דרכים באופן היוצר

ותיק  )חייץ בין חלקים שונים ביישוב 

 (וחדש

תשתית  , קישוריות לדרכים אזוריות

 למערך תחבורה ציבורית תוך יישובית

 אריכא-רותי פרום' דר          תכנון הישוב הכפרי 

 חניה במקבצים מרוכזים -הרחבת קיבוץ עינת


