


 

 

פנתה המועצה  , במסגרת קידום תכנית מתאר כוללנית למועצה האזורית דרום השרון

ועודדה אותם להציע מיזמים תכנוניים לצורך הטמעה  , לוועדי הישובים בדרום השרון

 .בתכנית המתאר

המקומית את לראש המועצה ולצוות הוועדה ועד האגודה במושב נווה ירק מבקש להציג 

בהתאם לצרכים , בכדי להבטיח יצירת מסגרת תכנונית עבורם, המיזמים המוצעים

תיירות כפרית , חקלאות, מבני ציבור, תעסוקה, העתידיים של הישוב בתחומי מגורים

 .ועוד

 

 רקע



 

 

 

מגרשי  132-ו, משקי עזר 20, נחלות 109  -במושב נווה ירק , י תכניות מאושרות"עפ•

 .  יחידות דיור מאושרות 370כ "סה -מגורים בהרחבה 

 .400: ד המירבי"יחמספר , ('ב1' מסבשינוי לרבות ) 35 א"בתמ 2לוח י "עפ•

מובהר כי ניצול היחידות אינו בנוסף  . א"התמי "ד להוספה עפ"יח 30נותרו , בהתאם•

 (.להלן' ר)ליחידה השלישית בנחלה 

 .האגודה מבקשת לסמן שטח חיפוש לצורך הרחבת הישוב•

לצורך גמישות תכנונית וכאופציה להרחבה עתידית נוספת  בעודף שטח זה מסומן •

 (.35א "בעדכונים הבאים של תמ)

ההרחבה המוצעת מתואמת עם המסמך התכנוני שהוכן עבור המועצה בהתאם  •

 .10/3/תממלהוראות 

 

 הישובשטח לצורך הרחבת איתור . 1



 לצורך הרחבת הישובשטח איתור . 1

 שטח חיפוש
 להרחבה עתידית

 (דונם 250-כ)



 

 

 

מבקשת האגודה להרחיב  , של  מועצת מקרקעי ישראל 1355' בהתאם להחלטה מס•

 .ככל שמדובר בחלקת קרקע רציפה, דונם 2.5-את חלקת המגורים בנחלות עד ל

 .דונם בלבד 1.5-רוב חלקות המגורים בנחלות המושב הן בשטח של כ•

  54 -ניתן להרחיב את שטח המגורים בכמחצית מהנחלות , י בדיקה ראשונית"עפ•

 (.היתר כלואות)במספר 

 

 דונם 2.5-הגדלת חלקת המגורים בנחלות ל. 2



 להרחבת  שטח נדרש
 חלקות המגורים בנחלות

 (דונם 55-כ)

 דונם 2.5-הגדלת חלקת המגורים בנחלות ל. 2

 נחלות כלואות
 (כמחצית הנחלות)



 

 

 

ניתן  , ('ב 1שינוי מספר ) 35 א"בתמכפי שעוגנה , בהתאם להחלטת מינהל התכנון•

 א"לתממאושרת ביום אישור השינוי  שהיתה, להוסיף יחידת מגורים אחת בכל נחלה

 (.2תוספת היחידות מתקזזת עם יחידות הדיור הלא מנוצלות לפי לוח )

 .כאמור לעיל, דונם 2.5-מתייחסת גם לאפשרות הגדלת חלקות המגורים ל א"התמיצוין כי •

,  מבוקש לאשר יחידת מגורים שלישית, הנחלות המאושרות בנווה ירק 109בעבור •

 .  ד נוספות"יח 109כ "ובסה

סעיף  ' ר)יישום ההחלטה יתאפשר בנקל באותן נחלות שבהן תורחב חלקת המגורים •

 .כמחצית מהנחלות, (לעיל  2

בחלקן יידרש פינוי מבנים או בניה  –יישום ההחלטה ביתר הנחלות מורכב יותר •

גם בנחלות אלה אין  , יחד עם זאת(. קומות 3יש לשקול אפשרות לבניית )לגובה 

ד לדונם נטו  "יח 2) 35 א"בתממדובר בבניה צפופה מבחינת הקריטריונים שנקבעו 

 (.3במקום 

 ח"פלאו הצמדת /מוצע לבחון הוראות בינוי מקלות לעניין הצמדת יחידות דיור זו לזו ו•

 .על מנת לאפשר ניצול מיטבי של השטח בנחלות שאותן לא ניתן להרחיב, למגורים

הצורך בהרחבת אזור מבני הציבור בישוב לאור תוספת יחידות  לשקול את מבוקש •

 .הדיור המוצעת

 יחידת מגורים שלישית בנחלה. 3



 תוספת יחידה שלישית
 חלקות מגורים שיורחבוב

 (יישום פשוט)

 יחידת מגורים שלישית בנחלה. 3

 תוספת יחידה שלישית
 נחלות כלואותב

 (יישום מורכב יותר)



 

 

 

שאינו מאפשר הקמת מבני משק חקלאיים  , עקב שטחן המוגבל של הנחלות בישוב•

מזרח –דונם עבור מבנים חקלאיים מצפון  200-הוגדר מתחם בשטח של כ, גדולים

 .בתחום המשבצת החקלאית, למושב

ניצול הזכויות להקמת מבנים חקלאיים התאפשר  , י"רמי הקריטריונים שקבעה "עפ•

מיעוט מקרב התושבים עמד  . דונם 0.6במכסות שטח של , לחקלאים פעילים בלבד

 .בפועל לא נבנה דבר. נערכה תכנית רעיונית. בקריטריונים

אך הוטלו מגבלות על  , "תעסוקה חקלאית"נקבע במקום סמל של  10/3/תממ-ב•

 . מחייב אישור תכנית מפורטת –הוצאת היתרים במתחם 

האגודה מבקשת לעגן את המתחם בתכנית הכוללנית ולקבוע היקף זכויות למבני  •

 (. 'וכדעיבוד תוצרת חקלאית , מחסנים, בתי קירור, מבנים לבעלי חיים)משק חקלאיים 

עבור החברים  את הזכויות במרוכז היא זו שתנצל במסגרת זו מבוקש שהאגודה •

 .י יחידים שהם חקלאים"המימוש עלעניין המגבלות שהוטלו ויוסרו 

 

 מתחם למבני משק חקלאיים. 4



 דונם 200

 מתחם למבני משק חקלאיים. 4

 תכנית רעיונית



 

 

 

סעיף )נקבע שטח לאכסון תיירותי כפרי בצמוד לבינוי הקיים בנווה ירק  10/3/בתממ•

 (.בתכנית' ד 5.3

במסגרת המסמך  , מערב לישוב-בהתאם לכך אותר שטח לכפר נופש מוצע מצפון•

 .דונם 15-השטח המוצע הינו בהיקף של כ. התכנוני למרחב פארק ירקון בדרום השרון

לרבות , האגודה מבקשת לעגן את מיקום כפר הנופש במסגרת התכנית הכוללנית•

 .י הנחיות משרד התיירות"פרוגרמה תיקבע עפ. הקצאת מסגרת זכויות

 כפר נופש. 5



 כפר נופש מוצע
 (דונם 15-כ)

 כפר נופש. 5



 

 

 

, חקלאית-האגודה מבקשת לפתח בצמוד לכפר הנופש מיזמים של תיירות כפרית•

לרבות , י העקרונות לפיתוח בר קיימא שגיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר"עפ

הצגת מצגים לגבי גידולים  , מתחם לפסטיבלים כפריים, בית בד, חוות רכיבה

סדנאות  , יקב, דוכנים לממכר תוצרת מקומית, המחשה של תהליכי ייצור, חקלאיים
 .דונם 50עד  –ההיקף הכולל של שימושים אלה . ב"מרכז מבקרים וכיו, אמנות

 מיזמים נלווים לכפר הנופש. 6



 מיזמים תיירותיים נלווים
 (דונם 50-עד כ)

 מיזמים נלווים לכפר הנופש. 6



 

 

 

בלב הפרדסים על הגדה   19-קומתי שנבנה במאה ה-הינו מבנה דו" בית לאה"•

המבנה  (. מהמושב' מ 800-מדרום למתחם המועצה ובמרחק כ)הצפונית של הירקון 

בסמוך נבנה סכר חדש לצורך העלאת מפלס מי  . שימש בעבר לשאיבת מים מהנחל

 .  ניתן לחצות את הנחל רגלית במקום. הירקון

 . 10/3/בתממהמקום מסומן כאתר מורשת •

במסמך התכנוני למרחב פארק הירקון בדרום השרון הוצע לפתח את האתר כמרכז •

 .'גלריה וכד, מסעדה/בית קפה, מידע

במסגרתה  , המושב הכין בעבר תיק תיעוד למבנה הקיים וכן תכנית לפיתוח המתחם•

 .  הוצע לשמר את המבנה ולהקים מוזיאון ומסעדה במקום

כאטרקציה תיירותית לפיתוח במסגרת  " בית לאה"האגודה מבקשת לסמן את •

 .ל"לרבות הקצאת זכויות להרחבת המבנה עבור השימושים הנ, התכנית הכוללנית

 (מבנה משאבות" )בית לאה. "7



 "בית לאה"

 (מבנה משאבות" )בית לאה. "7



 תכנון מוצע –" בית לאה. "7



 

 

 

על הגדה  , מערב לנווה ירק-מ מדרום"ק 1.5-נמצא במרחק כ" כנף לבנה"מתחם •

באתר שרידי . זהו מקום ההתיישבות הראשוני של מקימי המושב. הצפונית של הירקון

 .  מבנה

במסגרת התכנית נגרעו , יחד עם זאת. 10/3/בתממהמקום מסומן כאתר מורשת •

 .זכויות למבני ציבור במרחב

במסמך התכנוני למרחב פארק הירקון בדרום השרון הוצע לפתח את האתר כמתחם  •

 .'גלריה וכד, מסעדה/בית קפה, לרבות הקמת מרכז מידע, קולט קהל

כאטרקציה תיירותית לפיתוח במסגרת " כנף לבנה"האגודה מבקשת לסמן את •

 .ל"לרבות הקצאת זכויות להרחבת המבנה עבור השימושים הנ, התכנית הכוללנית

 "כנף לבנה. "8



 "כנף לבנה"

 "כנף לבנה. "8



 

 

 

 .לנחל קנה 40למושב נווה ירק שטחים כלואים ברצועת קרקע צרה בין כביש •

האגודה מבקשת לבחון יצירת מסגרת תכנונית להקמת אזור נופש וספורט במתחם •

 .זה

 נופש וספורט. 9



 אזור נופש וספורט מוצע
 (דונם 80-כ)

 נופש וספורט. 9



 

 

 

 56המושב מבקש לעגן במסגרת התכנית הכוללנית הקמת אזור תעסוקה בשטח של •

 (.בניכוי זכויות מנוצלות לתחנת התדלוק הקיימת)דונם 

מבקשת האגודה לבחון מימוש זכויות אלה על  , לאור הרגישות הנופית של המרחב•

סעיף ' ר)מזרח למושב -חשבון חלק מהשטח שהוקצה למבני המשק החקלאיים מצפון

 (.קומות 2)' מ 6של  מירבימוצע לשקול בינוי לגובה (. לעיל 4

  500בהיקף של  ח"פלניתן להקים מבנים לצרכי , 1/א/1000/י תכנית שד"עפ, בנוסף•

לאור השטח המצומצם של הנחלות . ר בנוי"מ 55,000-כ כ"סה –ר לכל נחלה "מ

כולן )מבוקש לבחון אפשרות לניוד זכויות אלה , והקושי לממש את הזכויות בתחומן

 .למתחם המרוכז שהוקצה למבני משק חקלאיים( או חלקן

  ח"ופלאזור תעסוקה . 10



 

 

 

' י תכנית מס"עפ, דונם מצפון למושב 4לנווה ירק תחנת תדלוק מאושרת בשטח של •

 .60/14/מק/שד

  400-האגודה מבקשת להוסיף במסגרת תכנית המתאר זכויות למסחר בהיקף של כ•

 .שאמורה לשרת את המבקרים במרחב, ר וכן הקמת מוקד מידע בתחנה"מ

 תוספת זכויות בתחנת דלק קיימת. 11



 

 

 

י תכנית  "עפ, מזרח לישוב-דונם מצפון 2-לנווה ירק בית עלמין מאושר בשטח של כ•

 .שד/100/משמ' מס

 .בית העלמין מתקרב כיום לתפוסה מלאה•

האגודה מבקשת ליצור מסגרת תכנונית להכפלת שטח בית העלמין בתכנית  •

 (.ר"מ 100-כ)לרבות תוספת זכויות ביחס לקיים , הכוללנית

 הרחבת בית עלמין. 12



 סוף
 תודה על ההקשבה

 אורי הראל  

ל כ י ר ד  א


