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צוות התכנון| תכנית מתאר מבשרת ציון 

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים  , עדנה לרמן' אדרראש צוות התכנון

מתכנן גדעון לרמןמתכנן

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים  , מיכל בן שושן' אדרריכוז תפעולי מנהלי

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים, מתכננת רותם מרינובמנהלת לקוח

מירב בטט' אדר, מתכננת רותם מרינובתכנון עירוני כולל

עזרא סדןיועץ כלכלי

לובנטלרות פרוגרמות לצורכי ציבור

אדיביניאו'גחגית שיתוף ציבור, יועץ חברתי

נוף חצב יפה' אדר, נוף טלי וקסלר' אדראדריכל נוף

צאלה קרניאל' אדר, דני עמיריועץ סביבה

יואב כוכבי שמאי מקרקעין

מ  "גל תכנון וניהול מערכות אורבניות בע, נועם אבירםיועץ תנועה וכבישים

ירון גלרמים וביוב, יועץ ניקוז

גרינוולדיאיר מודד

אשר כהנאיועץ משפטי

מ"טלדור מערכות מחשבים בעמחשוב
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?מהי תכנית מתאר כוללנית| תכנית מתאר כוללנית מבשרת ציון 

המכתיב מדיניות וכיווני פיתוח עתידיים במגוון נושאים ( חוקי)מסמך סטטוטורי -תכנית מתאר 

.  בעלי היבט פיסי באזור הישוב

אתלהתוות,לחדש,לחשובהיישובשלוההזדמנותהמקוםהיאהמתארתכנית•

.העתידילפיתוחעדיפויותסדרולהגדירפעולהכוונילגבש,לעתידדמותוואתהחזון

התכנונייםוהתנאיםהמסגרתיצירת-מקומיתמתארתכניתשלהמרכזיתמטרתה•

והעתידיתהקיימתהאוכלוסייהלרווחתוחיזוקולצמיחתו,היישובלפיתוחהמיטביים

.בישובהשונותהמערכותשלמיטביולניהול

היישובשלמיטביניהולהמאפשר,המקומיהמינהלבידיניהוליכליהנההתכנית•

.המשתניםלצרכיםוהתאמהעיתיעדכוןתוך,הרצוייםלכיווניםופיתוחו

והנחיותהוראות-המקומיתהרשותשלתכנוניתלעצמאותתשתיתתיצורהתכנית•

המקומיתהועדהבסמכות,ומפורטותמתאריות,מקומיותתכניותשלואישורלהכנה
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?מהי תכנית מתאר כוללנית| תכנית מתאר כוללנית מבשרת ציון 

תקנוןתשריט נספחים

תכנית מתאר כוללנית

:  התוכנית כוללת נספחי(מצב מוצע)ייעודי הקרקע תשריט

,  עיצוב עירוני, תחבורה, סביבה-נוף

(ביוב וניקוז, מים)תשתיות 
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מספראבן דרךשלב

חודשים

4תיעוד מצב קיים וניתוחו                                                              :'שלב א

2חזון הישוב וגיבוש פרוגרמה רעיונית:'שלב ב

3הכנת חלופות תכנון:'שלב ג

4גיבוש החלופה הנבחרת:'שלב ד

2.5גיבוש טיוטת מסמכים סופיים:'שלב ה

2.5הגשת המסמכים לוועדה המקומית ולוועדה המחוזית:'שלב ו

11פרסום הודעה על הפקדת תכנית מתאר:'שלב ז

13פרסום הודעה על מתן תוקף לתכנית המתאר:'שלב ח

אבני דרך| תכנית מתאר מבשרת ציון 

חודשים41כ "סה

סדנת פיתוח 

החלופה

מפגשים  7

עם קבוצות  
שונות

סדנת    

תמונת "

"עתיד ר
בו

צי
ף 

תו
שי
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הליך שיתוף הציבור בישוב 

.עם ממלאי תפקידים במועצהראיונות עומק •

,  עם קבוצות שונות בישובקבוצות מיקוד 7•

.תושבים100-השתתפו כ 

,  מפגש ציבורי רחב לגיבוש תמונת עתיד•

.תושבים90-השתתפו כ 

,  דיונים עם נבחרי ציבור ובמליאת המועצה•

.בחלקם בהשתתפות תושבים

שיתוף ציבור| תכנית מתאר כוללנית מבשרת ציון 
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מהלך המפגש| מבשרת ציון 

התכנסות ורישום19:00-19:30

מר יורם שמעון-דברי פתיחה ראש המועצה 20:15-19:30

עדנה לרמן ראש צוות התכנון-הצגת עיקרי החלופה 

שאלות והתייחסות המשתתפים-פאנל בהשתתפות צוות התכנון 20:15-21:30

על הפרק

ברקע הכרמל, מימין קריית טבעון-פנורמה משייח אבריק 
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מגורים•

התחדשות עירונית•

החוצבים-ציר הראל•

מוקדים עירוניים•

מערך מבני הציבור•

תעסוקה ומסחר•

שטחים פתוחים  •

תחבורה•

סביבה•

תשתיות•

הצגת עיקרי תכנית המתאר הכוללנית19:30-20:15

עיקרי התוכנית| תכנית מתאר מבשרת ציון 

פאנל תגובות והתייחסות המשתתפים20:15-21:30



 |9

חזון מוצע ליישוב< 2035מבשרת 

פיתוח מתון < יישוב מתפתח ואטרקטיבי המספק איכות חיים גבוהה לתושביו  

פיתוח , בעל מאפיינים עירוניים עם מרכז יישובי ומרחב ציבורי אטרקטיבי

חיבור אינטגרלי וקישוריות  , מערכת חינוך איכותית, מרכזי תרבות וקהילה

מאפשר איזון תקציבי  < יישוב בעל בסיס כלכלי איתן ; טובה בין חלקי היישוב

<  יישוב המהווה שחקן משמעותי במרחב ; ואספקת שירותים ברמה נאותה

מטרופולין תל אביב  , מוקד שירותים אזורי הנהנה מנגישות גבוהה לירושלים

יצירת תנאים מיטביים לכל האוכלוסיות  < יישוב לכל תושביו ; והמרחב הסובב

" מחזור חיים"תוך שמירה על הפסיפס החברתי העשיר ויצירת , וחלקי היישוב

שימוש מושכל ומקיים  < יישוב משולב בטבע ובנוף הסובבים אותו ; מאוזן

תוך יצירת מערך קשרים למרחבים ציבוריים  , במרחבי הטבע הסובבים

.המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים, איכותיים בתוך ומחוץ ליישוב



 |10

אלף נפש30-35

בפועל                  ד "יח2,000תוספת

תעסוקה ומסחרר"אלף מ100תוספת 

יוממות נטו אל מחוץ ליישוב

דמות היישוב| כיווני פיתוח אפשריים 

1>

יישוב פרברי

3 >

עירוניות מתפתחת

2 >

עירוניות מתונה

אלף נפש40-45

בפועלד "יח5,000תוספת 

תעסוקה מקומיר "מ250,000-כ תוספת 

תעסוקה אזוריר "מ200-250,000פוטנציאל 

על גבול איזון היוממות

אלף נפש50-55

בפועלד "יח8,500תוספת 

תעסוקה מקומיר "מ350,000תוספת 

תעסוקה אזוריר "מ500,000פוטנציאל 

יוממות מאוזנת
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השוואה| חלופות תכנון 

אלף נפש40-45

בפועלד "יח4,500-5,500תוספת 

תעסוקה מקומיר "מ200,000-300,000תוספת 

תעסוקה אזוריר "מ200-250,000פוטנציאל 

אלף נפש50-55

בפועלד "יח5,500-8,500תוספת 

תעסוקה מקומיר "מ350,000תוספת 

תעסוקה אזוריר "מ500,000פוטנציאל 

<3חלופה 

עירוניות מתפתחת

<2חלופה 

עירוניות מתונה

1

2

3
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.2040נפש לשנת יעד 40,000-יעד אוכלוסייה של כ •

:התוכנית כוללת

.בהתחדשות עירונית3,100-מתוכן כ ד חדשות"יח5,500-תוספת של כ •

.ופינוי בינוי בשכונות ותיקותהתחדשות עירונית הנחיות למימוש •

.  שטחי תעסוקה ומסחר300,000-תוספת של כ •

.לרחוב עירוני ראשי וציר הולכי רגלהחוצבים -הראל הפיכת ציר •

.חינוך תרבות וספורטפריסת מערך צורכי •

1חיבור כביש , החוצבים' ממחלף עין חמד לשד)חדשים ושיפורים במערך הקיים כבישים2תוספת •

(.לשכונת מבשרת ירושלים

ולחיזוק הקשר  לישוב גן לאומי הקסטל עקרונות לחיבור , בשטח המחצבהפארק עירוני רחב ידיים •

.לשטחים הפתוחים

עיקרי התוכנית| מתאר מבשרת ציון 
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(מצב מוצע)התוכנית תשריט| תכנית מתאר מבשרת ציון 
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הגדלת היצע ומגוון סוגי המגורים| מגורים 

נפש18,000, ד"יח5510-כ : כ תוספת"סה (6%)ד "יח321-צפון-בנייה חדשה 
'ד שכונה ט"תוספת יח

מתחם הגולף

הקאנטרי

(38%)ד "יח2110-צפון-התחדשות עירונית 
מרכז קליטה

התחדשות עירונית מבשרת ירושלים

פינוי בינוי הכלנית

פינוי בינוי האורן

'פינוי בינוי שכונה ב

(4%)ד "יח220-מרכז  -בנייה חדשה 
(ר"המעתוכנית )מחלף הראל 

(34%)ד "יח1869-דרום-בנייה חדשה 
ל החוצבים"וד

המגרסה

הדופן המערבית

(18%)ד "יח1003-דרום-התחדשות עירונית 
'מעוז ציון א

'מעוז ציון ב

פינוי בינוי מעלה הקסטל

56%דרום , 44%צפון : ד"תוספת יח*פינוי בינוי החברה הכלכלית
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-מקורה בתהליכי התחדשות עירונית , תוספת יחידות דיור משמעותית הצפויה במבשרת ציון

בנייה חדשה במרכז הקליטה ומתחמי  , תוספת במרקמים ותיקים)מסך הדירות החדשות 58%

(.  פינוי בינוי

להגן על איכות החיים  , שמטרתם להסדיר את הבנייהעקרונות תכנון מובילים בתוכנית הוגדרו 

.בשכונות ועל המרחב הציבורי ולספק את צורכי התושבים

התחדשות עירונית  | מגורים 
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 ויצירת  מימושה / הרחבת זכות הדרך

י הפקעות  "מדרכות רחבות יותר ע

.  והריסות פלישות לזכות הדרך

 פחי  )פינוי מתקנים שונים מהמדרכות

(.'מתקני מחזור וכו, אשפה

  חיוב נטיעת עצים במדרכות לשיפור

תוך יצירת בתי שתילה  )המרחב הציבורי 

על פי הנחיות לטיפוח יער  , איכותיים

להבטחת התפתחות וצמיחה  , עירוני

.(בריאה של עצי הרחוב

  חיוב נטיעת עצים בחזית הקדמית של

תוך מתן התייחסות פתרונות  )המבנה 

(.שתילה להתבססות עצים מעל לחניונים

 תכנון וביצוע חניות תת הקפדה על

גביית כופר  / קרקעיות בתוך המגרשים 

.חנייה ויצירת חניונים ציבוריים

עקרונות מנחים ואמצעים נדרשים| התחדשות עירונית 

'מעוז ציון א

'מעוז ציון ב

מבשרת ירושלים
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עקרונות מנחים ואמצעים נדרשים| התחדשות עירונית 

 צדיים  , קדמייםהגדרת קווי בניין

.ואחוריים

  קביעת כללים מחייבים לפיתוח ולעיצוב

עיצוב  , גובה מבנים, חומרי בנייה-

ריהוט רחוב, כניסות לחניות, גדרות

 מערך רחובות ממותני תנועה  יצירת

המאפשרים גם רכיבה בטוחה על  

.אופניים

הנגשת/ יצירת גינות ציבוריות חדשות

.י צירים ירוקים"הקיימות  ע

 בהתאם  עיבוי מערך מבני הציבור

.לקיבולת הריאלית החזויה

 לשטחים הפתוחים  יצירת חיבורים נוחים

.הסובבים

 שדרוג מערך התשתיות העירוניות-

.ניקוז, ביוב, מים, חשמל

'מעוז ציון א

'מעוז ציון ב

מבשרת ירושלים
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'מעוז ציון א| דוגמא | התחדשות עירונית 

ד למרקם  "יח250-תוספת של כ 

הקיים בהתאם לזכויות קיימות

:הנחיות

המרחב הציבורי  הגדלת •

,  י מימוש זכות הדרך"ברחובות ע

וסילוק סיטריותשינוי מערך 

.פלישות

י "עמערך מבני הציבור עיבוי •

הכנת תוכנית לכיכר המדע וייעול 

.השימוש במבנים קיימים

שדרוג  , פים"מערך השצעיבוי •

הקיימים וחיזוק הקשרים לשטחי  

.הטבע הסובבים

מערך החניה פרטית  הסדרת •

י אכיפה ופתרונות  "והציבורית ע

.של איגום חניות
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תחזית הבניה למגורים והיקף אוכלוסייה בשכונה

1,300: ס"למד קיימות לפי "הערכת יח

ד"יח300: ד במסגרת התחדשות עירונית"תוספת יח

(.נפש6,300)ד "יח1800: כ"סהד "יח200: רישוי יחידות קיימות

(:גני ילדים בלבד)צורכי ציבור נדרשים 

(3-5גילאי )ילדים 138(:  2.2%לפי )גודל שנתון 

כתות גן 15כ "כיתות לשנתון  סה5:  כ כיתות גן נדרשות"סה

דונם 5-כ :  שטח נדרש לכיתות גן

יופנה לשכונות אחרות בישוב  -החינוך היסודי 

כתות30כ "כתות לשנתון  סה5: כיתות יסודי נדרשות

דונם  12-כ: שטח קרקע נדרש

במסגרת המוסד הקיים בשכונה-החינוך העל יסודי 

ע"וחטב "כתות חט30כ "כתות לשנתון  סה5:  כיתות על יסודי נדרשות

דונם15-כ : שטח קרקע נדרש

תוספת נדרשת לשטחי ציבור לחינוך| 'מעוז ציון א| דוגמא | התחדשות עירונית 
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נספח עיצוב עירוני

נספח העיצוב העירוני מפרט את עקרונות  

התכנון והעיצוב שגיבשה התוכנית עבור  

מבשרת ציון ומתרגם אותם להנחיות  

.ברורות

:דוגמאות לנושאים בהם עוסק הנספח

.לציר הראל החוצביםעקרונות תכנון •

להם  למוקדים עירוניים עקרונות תכנון •

.מפורטותתוכניותיש לקדם 

התחדשות  עקרונות להמשך קידום •

.במרקמים ותיקיםעירונית 

.בינוי-למתחמי פינויעקרונות תכנון •

.לשטחי טבע סובביםחיבוריות•
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מוקדים לאורכו| החוצבים -ציר הראל 

קניון הראל

גן לאומיקניון רמי לוי

הקסטל

פארק הראל

קריית  
חינוך

ודל החוצבים

קולקרתכנית -מחלף הראל 

מרכז ספורט

תכנית המגרסה

תכנית ארי כהן

כיכר המדע

המחצבה

"אבן וסיד"כיכר 

"המעוזים"כיכר 

"המדע"כיכר 

ר"המע

מרכז הקליטה

"חלילים"כיכר 

חוצבים הוא  -ציר הראל 

השדרה המרכזית המחברת  

.את הישוב לאורכו

ציר זה עתיד להפוך לרחוב  

מוטה הולכי רגל שלאורכו  

יפותחו מוקדי משנה הכוללים  

תרבות ופנאי ושירותי  , מסחר

.ציבור

הציר ילווה משני צדיו  

מדרכות  , בשדרות עצים

.רחבות ושבילי אופניים

הסדרי התנועה המתוכננים  

יקטינו משמעותית את תנועת  

כלי הרכב העוברת דרך 

.הישוב
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:עקרונות מנחים

בילוי , מבני ציבור, מסחר: אזור מעורב הכולל•

תעסוקה ומגורים

להולכי רגלמרחב ציבורי אטרקטיבי •

במשך  [ מסחר וציבור]דופן עירונית פעילה  •

מרבית שעות היממה

לאורך הצירומרחבים ציבוריים מיוחדים כיכרות •

שילוב פונקציות ציבוריות במרחב הציבורי  •

במוקדים

-ושכונות גובלות קישוריות למרחבי פעילות •

הולכי רגל ואופנייםצירי 

את השכונות ואזורי  " תופר"הרחוב עירוני ראשי •

המגורים

גובה ונפחי הבינוי לאורך הציר  קביעת •

.ומאפיינים עיצוביים לחזיתות מסחריות

עקרונות פיתוח| החוצבים -ציר הראל 
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חתך עקרוני| החוצבים -ציר הראל 
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שכונת נוף הרים/ חתך באזור מרכז הקליטה | החוצבים -ציר הראל 
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קניון רמי לוי/ חתך באזור גן לאומי הקסטל | החוצבים -ציר הראל 
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מוקדים מוצעים לתכנון מפורט| החוצבים -ציר הראל 

מפגש שכונות צפוניות עם ציר הראל מלווה במוסדות תרבות וחברה-כיכר חלילים 

דופן עירונית חדשה וקריית חינוך, מפגש קניון הראל

מוסדות ציבור ומסחר  , טיילת נוף גן הקסטל-שבע אחיות 

תרבות וחברה כלל עירוני ומרחב ציבורי מלווה בתעסוקה ומסחר, מוקד חינוך-כיכר המדע 
מפגש שכונות ותיקות עם מוקד עירוני על ציר החוצבים-כיכר המעוזים 

"המבשר"מפגש שכונות חדשות עם פיתוח עירוני לתעסוקה ותיירות וכניסה ראשית לפארק -כיכר אבן וסיד 

החוצבים' אזור החיבור של הכביש החדש לשד: אפשרות עתידית

מסחר ומגורים, מרכז תחבורה-דרום הישוב -מפגש צפון-ר"המעכיכר 
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"המדע"כיכר | מוקדים מוצעים לתכנון מפורט | החוצבים -ציר הראל 

"המדע"כיכר 

מרחב ציבורי המאפשר  -כיכר מרכזית בישוב  

.  פעילות לאורך היממה

המלווה בצירי  ציר העירוני הראשי  מיקומה על 

ואופניים הופך אותה לנגישה מאוד הולכי רגל 

.  לקהלים שונים

המאפשר  מרחב ציבורי אטרקטיבי הכיכר תשמש 

בדפנות הכיכר ישולבו  . מקום התכנסות לקהל רב

מבני  , "הראל"קריית החינוך , מרכז תרבות עירוני

.משרדים מלווים בחזית מסחרית

המחזק  אמפיתאטרון פתוח מול הכיכר מיועד לקום 

.  את מגוון הפעילויות ואת הקשר לגן הלאומי
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"המבשר"פארק | מוקדים עירוניים 

תוכנית המתאר אימצה את חזון התושבים וייעדה את השטח 

. לפארק עירוני ראשי

.  בפארק יתאפשרו פעילויות פנאי ונופש כולל  מרכז ספורט עירוני

החוצבים תוקם חזית עירונית הכוללת ' בדופן הפארק הפונה לשד

.מסחר ותעסוקה, תיירות

תוכנית המתאר
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פריסת שירותי חינוך קיימים| שירותי ציבור 

:בתי ספר יסודיים5

ממלכתי3

תורני-דתי-ממלכתי2

('ט-'ז)חטיבת ביניים 1

(ב"י-'י)תיכון הראל 1

ישיבה תיכונית1

כיתות גן40-כ

סים ותיקים"מתנ2

מרכז פייס1

'צ

גני ילדים

חינוך יסודי

חינוך על יסודי

תנועת נוער/מרכז קהילתי

(דואר, ח"קופ)שירותים 

שירותי מועצה

ספורט

שירותי חירום

מסחר

תעסוקה/ תעשייה

כיתות21

כיתות16

כיתות13

כיתות33

כיתות16

ד וחינוך  "ממ)

(מיוחד

כיתות37

כיתות19

כיתות7

ישיבה תיכונית
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תרבות חברה וספורט המתוכננת, פריסת מערכת החינוך| שירותי ציבור 

'צ

גני ילדים

חינוך יסודי

חינוך על יסודי

תנועת נוער/מרכז קהילתי

(דואר, ח"קופ)שירותים 

שירותי מועצה

ספורט

שירותי חירום

מסחר

תעסוקה/ תעשייה

אזור למוסדות 

חינוך על יסודיים

אזור למוסדות 

חינוך יסודיים

כיתות18

כיתות24

כיתות24

כיתות34

כיתות24

כיתות55

כיתות30

ד  "ממ)

וחינוך  

(מיוחד

כיתות60

כיתות19
כיתות18

כיתות12

חינוך  )

(מיוחד

כיתות7

ישיבה  )

(תיכונית

כיתות10

חינוך  )

(מיוחד
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תרבות חברה וספורט המתוכננת, פריסת מערכת החינוך| שירותי ציבור 

'צ

מרכז קהילתי1

קונסרבטוריון2

מרכז תרבות תורני1

מרכז תרבות2

בריכות שחייה2

מגרש כדורגל1

אולם מופעים1

מרכז ספורט 1

(טניס וכדורגל. כולל מ)

מוסדות ציבור ללא 

:הקצאת שטח נפרדת

מועדוני נוער  7

מועדון לקשיש2

מרכז יום לקשיש1

תחנות     2

לבריאות    

המשפחה

בתי כנסת ומקוואות    

בפריסה עירונית לפי  

אופי האוכלוסייה
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תוספת שטחי תעסוקה ומסחר| תעסוקה 

ר"ממתחם  

6,400(500/הל)מתחם הקאנטרי 

13,500קניון רמי לוי
11,000מלון נוסף ליד רמי לוי

15,000אזור מלונאות צפוני
1,400ל החוצבים  "וד

24,000מחלף הראל
88,000המגרסה

38,000(אזור המלאכה)הדופן המערבית 

20,000וכיכר המעוזים" קריית המדע"

2,000שכונות התחדשות עירונית
2,000מסחר-אזור המועצה 
10,000מסחר-מרכז קליטה 
6,000תעסוקה-מרכז קליטה 

החוצבים מול שכונת  ' דופן מזרחית שד

מסחר-" המגרסה"
3,000

החוצבים מול שכונת  ' דופן מזרחית שד

תעסוקה ותיירות-" המגרסה"
60,000

החברה  "דופן מסחרית פינוי בינוי 

"הכלכלית
400

300,700כ תוספת מתוכננת"סה
40,000ממומש חלקית,  ר מאושר"מ

340,700ר מאושר"כ כולל מ"סה
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המגרסה
מסחר ותעסוקה

ר"מ88,000:  מתוכנן

אזור המלאכה
מסחר ותעסוקה

ר"מ38,000:  מתוכנן

ר"המעתוכנית
מסחר ותעסוקה

ר"מ24,000:  מתוכנן

"רמי לוי"קניון 
מסחר  

ר"מ13,500: בהקמה
תיירות
ר"מ11,000מתוכנן 

ל החוצבים  "וד
מסחר  
ר  "מ1,400:  מתוכנן

מרכז מסחרי
"החברה הכלכלית"

מסחר  
ר"מ3000-כ : קיים

ר"מ400: מתוכנן

מרכז מסחרי
"הראל"קניון 

מסחר  
ר"מ12,500: קיים

תיירות
ר"מ15,000: מתוכנן

מרכז קליטה
מסחר ותעסוקה

:מתוכנן
ר תעסוקה"מ6,000

ר מסחר"מ10,000

קפה  "מרכז מסחרי 
"ו'ג

מסחר  
ר"מ1000-קיים כ 

כיכר המדע
ר תעסוקה ומסחר"מ20,000:  מתוכנן

:  אזור המועצה
ר מסחר"מ2,000: מתוכנן

התחדשות עירונית
מסחר

:מתוכנן
ר"מ2,000

קאנטרי
תעסוקה  

ר"מ6,400: בהקמה

דופן מול המגרסה
תעסוקה ותיירות, מסחר

:מתוכנן
ר מסחר"מ3,000

ר תעסוקה ותיירות"מ60,000

שטחי תעסוקה ומסחרפריסת | תעסוקה 
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נספח נופי סביבתי משולב| נוף ושטחים פתוחים 
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רציפהתנועהמאפשר.ביישובהפתוחיםוהשטחיםהרחובותהגניםמערךאתהמחברעירוניירוקשלדיצירת•

.קיימאברעירוניליערשלדומהווה,ציבורומוסדותמגורים,גניםביןאופניםורוכבירגללהולכיונוחה

אוכלוסיותולמגווןהתושביםלכללמענהומתןהשכונתיהגניםמערךשדרוג•

מבשרתעוטףשבילבעזרתהסובביםהטבעייםלשטחיםוהפארקיםהישובקישור•

:להומחוצהבעיררחבמשתמשיםלמגווןשיפנומרכזייםפארקים•

מצפוןהפתוחיםלשטחיםושערעירוניפארק-הראלפארק

מדרוםהפתוחיםלשטחיםושערעירוניפארק-(המחצבה)המבשרפארק

לאומיוגןמבשרתלבפארק-הקסטל

עקרונות תכנון נופיים| נוף ושטחים פתוחים 
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טבעאזוריהגדרת,מפיתוחפגיעהמניעתידיעלמבשרתאתהסובבהטבעיהנוףאיכויותוהעצמתשימור•

.'וכדלישובהפתוחיםהשטחיםקישור,לנוףמבטיםהדגשת,לניהולעירוני

הרחובמחתךכחלקאקלימיומיתוןעילינגרלניהולירוקותתשתיותמערךהטמעת•

המלאכהואזורהמגרסה,המחצבהכדוגמתהעירבדרוםפגועיםאזוריםשלנופישיקום•

עקרונות תכנון נופיים| נוף ושטחים פתוחים 
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מדדים וטווחי שירות. מערך הגנים הציבוריים| נוף ושטחים פתוחים 

 של  ראוייהיש ליצור פרישה

אפקטיביים במרחב  פים"שצ

המאפשרת נגישות תושבים הבנוי 

לגינות ציבוריות ולשטחים טבעיים

יש להכשיר ולפתח גינות  1.

על מנת  פים"בשצחדשות 

לעמוד במדד השירות  והנגישות  

של שטחי גנים ציבוריים לאדם

פים"שציש לפעול להשבת 2.

במקרים בהם  לייעודם המקורי 

השימוש שונה בפועל

בהם אין משורתיםבאזורים לא 3.

:  יכולת להקים גינות ציבוריות

יש לפתח מתקני גן ונופש  

פים"שצבשטחים שאינם 

ומבני ציבור , כדוגמת שטחי יער

באזורים שאינם נגישים לגינות  

פנים שכונתיות בשכונות 

הוותיקות של המעוזים

פרישת גנים ציבוריים  

יישום  | וטווחי שירות 

פתרונות למצב מתוכנן  

פ"שצ. 2

המשמש  

מגורים

פיתוח  . 3

פ"שצ

והנגשת

שטח יער  

במעטפת 

הישוב

הכשרת  . 1

גינות חדשות  

קייםפ"בשצ

2רובע 

4רובע 

3רובע 

5רובע 
6רובע 

1רובע 
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מצב קיים| חלוקה מחדש של חלל הרחוב|נוף והתחדשות עירונית 

'מ2.5'מ2.5

תחום מגרש בפועלתחום מגרש בפועל

ברחובות רבים בשכונות הוותיקות זכות הדרך בפועל צרה מזכות הדרך הסטטוטורית.

סיטרייםלעיתים חד , סיטריים-הרחובות לעיתים דו.

 פחי אשפה  , המדרכות חסומות על ידי רכבים-הרחובות מתאפיינים בחנייה על המדרכות תוך פגיעה במרחב הציבורי

.עמודי חשמל ותשתיות נוספות, ותשתיות עירוניות דוגמת עמודי תאורה

עצי הרחוב מעטים ואינם מגיעים למלא גודלם עקב חוסר בבית גידול הולם.

ולמצבים בהם ניתן  ' מ10תכנית המתאר מציעה אפשרויות לחלוקה מחודשת של חלל הרחוב במצב בו זכות הדרך נותרת  

את המרחב הציבורי  ( בהדרגה)יהיה להסדיר מחדש 
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'מ5'מ5

ך
ר
ד
ה

ת 
כו

 ז
קו

ך
ר
ד
ה

ת 
כו

 ז
קו

ין
ני

ב
ה

ו 
ק

ין
ני

ב
ה

ו 
ק

'מ2.7

'מ10

חנייהמדרכה מדרכהאופניים+ מסעה 

הצרת הכביש לנתיב חד סטרי אחד משולב לרכב ולתנועת אופנים

נטיעת עצים בצד המאפשר הצללה מרבית של חלל הרחוב

 בצד של " אוזניים"שתילה ב+ רצועות הליכה רחבה ורציפה בצד אחד ובה נטיעות עצים בקצב סדיר הסדרת רצועת חנייה

.המדרכה הצרה

פחי אשפה ימוקמו בתוך גבולות המגרש

 (ק לעץ לפחות"מ10שימוש בתאי אדמה בנפח של , לדוגמא)שתילת עצים בבתי גידול ראויים

זכות דרך בפועל

'מ10זכות דרך בפועל | חלוקה מחדש של חלל הרחוב|נוף והתחדשות עירונית 
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השפעות סביבתיות-התוכנית המוצעת | סביבה

ציפוף ועיבוי המרקם הבנוי•

סלילת דרכים חדשות בשטחים פתוחים רגישים•

שביל עוטף מבשרת•

שיקום וטיפוח אתרי טבע עירוני ברחבי הישוב•

אתרים לשיקום ברחבי הישוב •

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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רשת של , לכלול בתכנית ובחתכי הרחובות-יצירת חלופה לשימוש ברכב פרטי •

[.חשמליות.]צירים ירוקים להולכי רגל ושבילי אופניים

צמצום השפעות סביבתיות ושיפור איכות המרקם הקיים| סביבה 

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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:הצורך בטיפול בפסולת בניה והריסה כתוצאה מתהליכי הבניה•

הן ברמת המגרשים הפרטיים והוצאת  , שמירת שטחים לאיסוף ומחזור פסולת: טיפול בפסולת•

. הפחים מן המרחב הציבורי והן ברמה של מרכזי מחזור הכוללים ריכוז פחים שונים

צמצום השפעות סביבתיות ושיפור איכות המרקם הקיים| סביבה 

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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סלילת דרכים חדשות בשטחים פתוחים רגישים| סביבה 

מחלף עין חמד

מחלף  

הראל

בתכנון 

-

המגרס

ה

התוואי יעבור באזור  

בו רגישות השטחים  

הפתוחים היא בין 

גבוהה לגבוהה ביותר  

.  ומירבית

הטופוגרפיה בשטח תלולה  

קירות  , חציבות: ותחייב

תמך והמשמעות היא 

פגיעה בערכיות השטח  

.והנוף

כל תכנון שיעשה  

לתוואי יחייב עבודה נופית  

סביבתית  

.רגישה ומוקפדת

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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שביל עוטף מבשרת  | סביבה 

.  במכלול השטחים הפתוחים העוטף את הישובמערך קשרים והזדמנויות שימוש 

.חיבור וקישור חלקי המרקם הבנוי לשביל עוטף מבשרת-שביל היקפי 

-מערך החיבורים 

.  'וכודרך תשתיות ניקוז , במעברים ציבוריים להולכי רגל, פים קיימים"בשצ•

שילוב  -העוטף את הישוב וחיבורו למערכות שבילים אזוריות טיפוח ותחזוקת השטח הפתוח . 3

.ושילוט, מים, פינות ישיבה-תשתיות נדרשות לנופשים מטיילים בשביל 

ניצול המפגש של שמורת הטבע נחל חלילים עם מרכז הישוב ליצירת שער ראשי לנחל  -דוגמא •

ולפארק עמק הארזים

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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שיקום וטיפוח אתרי טבע עירוני ברחבי הישוב| סביבה 

,  על מכלול מרכיבי החי)כל שטח פתוח או בנוי בו קיימות מערכות טבעיות -שטח טבע עירוני 

.  או תופעות טבע נקודתיות בתחום העיר( הצומח והדומם שלהן

תכנית המתאר מגדירה שטחים אלה  כשטחי טבע עירוני  

המטרה היא למצוא את האיזון בין צרכי הנופש והפנאי ורווחת התושבים מול הרצון לשמור על  

.  המערכות הטבעיות

-: אתרי טבע עירוניים3-במבשרת ציון ניתן להבחין ב

מבואת נחל חלילים  

עין מבשר

המחצבה

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע



 |47

אתרים לשיקום נופי סביבתי ברחבי הישוב  | סביבה 

(  'שכונה ט)1מדרון הפונה לכביש מספר 

הדופן המערבית 

המגרסה

המחצבה

דני עמיר
מ"תכנון סביבתי בע
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עיקרי ההצעות בנספח התנועה  | תנועה ותחבורה 

-החוצבים לרחוב עירוני -הפיכת ציר הראל •

מדרכות רחבות ומוצלות ופיתוח שביל  

.  אופניים לאורך הציר

ציר המחבר בין מחלף -כניסות נוספת לישוב •

חלופת  )1כניסה מכביש , עין חמד לחוצבים

(.סלעי/דקר

שדרוג והרחבת  -עידוד תנועה לא מוטורית  •

מדרכות ופיתוח תשתית לרוכבי אופניים בציר  

החוצבים וברחובות הישוב על מנת  -הראל 

לספק אלטרנטיבה לרכב פרטי לנסיעות  

.  פנימיות בתוך היישוב

-יישום עקרונות של מיתון תנועה בשכונות •

שיפור בטיחות להולכי הרגל והרחבה  

משמעותית של התשתית עבור רוכבי 

.אופניים

בחניון הפארק במחצבה  -צ"התחייעול מערך •

.צ"לתחיישמר שטח למסוף קצה 
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שבע אחיות

כיכר אבני חן

כיכר חלילים

מחלף הראל

היסמין' צומת רח

כיכר המעוזים

כיכר אבני חן

כיכר חלילים

מחלף הראל

היסמין' צומת רח

שבע אחיות

כיכר המעוזים

צומת חדש

צומת אבן וסיד

2040תרחיש מצב קיים

ד  "יח1,300-תוספת של כ

בעיקר במרקם קיים

( שעת בוקר)החוצבים היום ובעתיד -שדרוג הראל | תנועה ותחבורה 

מעגל  רמת שירות

תנועה
קטע

טובה

בינונית

נמוכה

רמזור

את  ניתן לשדרג

הכיכר או לרמזר  

יביא  -את הצומת  

לעלייה ברמת  

השירות

על מנת לשפר  

את רמת  

השירות יש  

להרחיב את  

הרמפה במחלף  

הראל העתידי  

לכיוון ירושלים

רמת השירות תעלה  

כשהצומת ירומזר

צומת עתידי

צומת עתידי

צומת עתידי
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(2040)שנת היעד מצב קיים

1כביש 

החוצבים-הראל' שד

1כביש 

החוצבים-הראל' שד

16כביש 

מערבי-עוקף דרום

"דקר"חלופת 

בחלופה המוצעת רמות השירות ביציאות של צפון היישוב  רב היציאות מצויות ברמת שירות נמוכה-במצב קיים 

.היציאות של דרום היישוב ברמת שירות טובה. בינונית

רמות שירות ביציאה

רמות שירות טובה

רמת שירות בינונית

רמת שירות נמוכה

שיפור רמות שירות ביציאות מהישוב| תנועה ותחבורה 
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הראל' שד

הדבר יוצר עומסי  . ד במבשרת ירושלים"עקב גידול ביחרמת השירות בכיכר חלילים צפויה לרדת•

.רימזור/ י שדרוג הכיכר "הגדלת הקיבולת של הצומת ע: הפתרון. תנועה לאורך מרבית הציר

עקב שדרוג הדרכים באזור טובהצפויה להיות 1הראל לכביש ' ביציאה מערבה משדרמת השירות •

.המחלף

מכיוון שכל התנועות מהישוב לכיוון  נמוכהצפויה להיות ביציאה מהישוב לכיוון ירושלים רמת השירות •

.הרחבת הרמפה: פתרון.  זה מתנקזות  לנתיב אחד

החוצבים' שד

.את רמת השירות בצירישפרו משמעותית החוצבים ' הרחבת  ורמזור שד•

בציר עקב תוספת הכביש העוקף מדרום למגרסה " תנועה העוברת"הצפויה ירידה חדה בנפח •

.16ופתיחת ציר 

החוצבים  ' רמת השירות בשד-למרות הכפלת נפח תנועת כלי הרכב הנובעת מתוספת נפחי הבנייה •

.תהיה טובה

מסקנות הבדיקה התחבורתית| תנועה ותחבורה 
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שכונת 

מבשרת  

ירושלים

מוצא  

עילית

רמת  

מוצא

מגבלות תנועה במחלף מוצא| תנועה ותחבורה 

: חיבור מוצע

חלופת  

סלעי/דקר

יציאה מכביש  

למוצא16

כניסה  

קיימת  

1לכביש 

,  16ל "תת: נדלה מתוך

2גליון , נספח תנועה

מגבלות התנועה 

במחלף מוצא בעקבות  

-ו1הפיתוח בכבישים 

16

חיבור קיים ממוצא  •

למזרח  1לכביש 

(נשאר)

יציאה מתוכננת  •

לכיוון  16מכביש 

,  שכונת מוצא

תאפשר חיבוריות  

גם למבשרת 

ירושלים

יציאה כרגע בתכנון  •

1מוקדם מכביש 

לכיוון שכונת 

,  מבשרת ירושלים

סלעי/חלופת דקר
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תודה
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.למבשרת ציון תכנית אב מאושרת לאספקת מים על ידי משרד הבריאות ורשות המים1.

.ללא שכונת המגרסה, נפש בעיר35,000התכנית מתייחסת לאוכלוסיית יעד של 2.

יחד עם שטחי המסחר לאוכלוסייה של  , ד השקולות"יח1,500שכונת המגרסה מהווה פוטנציאל אכלוס של 3.

.לחלק זה קיים מענה חלקי בתכנית. נפש8,000

מהווה תוספת עומס על התשתיות המחייבת בחינה לגבי כושר  -עיבוי שכונות נוספות במתחמים הקיימים 4.

שדרוג תשתיות רוטיני על ידי חברת הגיחון מאפשר הגדלה כושר האספקה במרבית שטח  . האספקה הקיים

.  הישוב

בריכת הראשונים מספקת מים למתחמים  )ל מחייב תוספת איגום מים "תוספת שכונת המגרסה בהיקף הנ5.

(.  קיימים

.  לא נדרשת תוספת של בריכת מים בשכונת המגרסה6.

.בריכת רחוב הארזים מיועדת לביטול7.

מעוגן בתוכנית". ארי כהן"קיימת בריכת מים ממערב למתחם -בריכת הראשונים 8.

(.   כלול בתכנית)ביוב ש"לתנותרו חלופות הזרמת שכחם עם שריון שטח -על פי תנאי הפקדת תכנית המגרסה 9.

מערכת אספקת מים  | תשתיות הנדסיות 

ירון גלר
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.למבשרת ציון תכנית אב לביוב מאושרת על ידי משרד הבריאות1.

.ללא שכונת המגרסה, נפש בעיר35,000התכנית מתייחסת לאוכלוסיית יעד של 2.

יחד עם שטחי המסחר לאוכלוסייה של  , ד השקולות"יח1,800שכונת המגרסה מהווה פוטנציאל אכלוס של 3.

.לחלק זה קיים מענה עקרוני בלבד. נפש8,000

התכנית אושרה עם העדפה לפתרון גרביטציוני עם אפשרות  -סוגיית פתרון ביוב לשכונת המגרסה 4.

.  ש ביוב בקצה השכונה"מימוש של ת

מהווה תוספת עומס על מערכת הביוב המחייבת בחינה פרטנית  -עיבוי שכונות נוספות במתחמים הקיימים 5.

.מחייב בחינה נקודתית. לפי מתחמים

וסילוק השפכים בתוואי הצנרת ( מסומנת בתכנית)נראה כי הפתרון הישים הוא הקמת תחנת שאיבה לביוב 6.

(  הגדלת קוטר)תוך הגדלת כושר ההולכה , הקיימת

ירון גלר

מערכת סילוק שופכין| תשתיות הנדסיות 
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נספח מים וביוב| תשתיות הנדסיות 
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.   כ"מערכות הניקוז של מבשרת ציון כוללת מרכיב תיעול שולי בד•

לערוצוניםפים"שצעיקר הניקוז מבוסס על ניקוז עילי לאורך הכבישים ושפיכת המים דרך •

.  היורדים מתחום הישוב

אם כי חובה להפעיל  , לא קיימת מגבלה של יישום מערכות ניקוז לאוכלוסיית היעד של הישוב•

. שיקול דעת בכל הנוגע למיתון נגר עילי בשכונות חדשות

הוא מנגנון לא ישים במבשרת ציון עקב אופי הקרקע וסלע הגיר האופייני  -חלחול לתת הקרקע •

(  ואטום באזורים לא סדוקים, סלע סדוק)להרי ירושלים 

שיפועי הכבישים והיקף השטח , מנגנון קשה ליישום עקב הטופוגרפיה ההררית-מיתון נגר עילי •

. הנדרש לצורך מיתון בשטחים פתוחים

קטנים ומדורגים  פים"שצ, מחשבה על מיתון נגר בעיקר בתחום מוסדות ציבור-הפתרון•

(.    שחרור איטי, ספיגה)באמצעות טרסות  והוראות ברורות למיתון נגר בשטחים פרטיים 

.   עדכון בתכנית אב לניקוז תוך ראייה אגנית וצמצום השפעות העיור על הנגר: צורך•

ירון גלר

מערכת ניקוז  | תשתיות הנדסיות 


