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4.7.16א'  מפגש שיתוף ציבור שלב  -תוכנית מתאר כוללנית תל מונד  

 

 

, גולן ראש המועצה מר רוניאת החלק הראשון פתח  איש. 051 -מפגש התקיים במתנ"ס תל מונד והשתתפו בו כה
פיתוח כלכלי שיאפשר מתן איכות חיים לתושבים, שימור ערכים טבעיים  שהציג את מטרות התוכנית:

החשיבות של תוכנית המתאר היא  לדעתו, והיסטוריים ודאגה לפתרונות דיור, תעסוקה ופנאי עבור דור העתיד.
בהזדמנות שהיא מייצרת לחשיבה מחודשת על הישוב, בשיתוף התושבים ותוך ניצול החוזקות של תל מונד, 

. לאחר מצגת וזו הסיבה שעשה מאמצים רבים להשגת המשאבים הנדרשים להכנתה ההון האנושי בדגש על
הרוב המכריע של  התחלקו המשתתפים לעבודה בקבוצות.  ראש צוות התכנון אד' פרופ' אלי פירסטקצרה של 

הזדמנות קבוצות דיון, בהן ניתנה  3. התקיימו התושבים השתתף באופן פעיל בדיונים שהתקיימו בקבוצות
לדוברים להביע עמדותיהם ולהעלות את הצרכים העיקריים של הישוב, כפי שהם נתפסים על ידי התושבים. 

. מנהל המתנ"ס המצגת תועלה לאתר המועצה לעיון התושבים. צוות התכנון השתתף במליאה ובקבוצות הדיון
.המפגש באמצעים העומדים לרשותםאבי אליהו וצוות העובדים סייעו בכל הקשור לארגון המקום ובפרסום   

 ת המפגש:ומטר

  "הכרות עם צוות התכנון וקבלת הסבר מה זו תוכנית מתאר, במה היא עוסקת, מהן  -"תאום ציפיות
 .מגבלותיה וכד'.)דף הסבר הופץ עם ההזמנה והועלה לאתר המועצה(

 שוב. הבנת הצרכים והעמדות הבסיסיות של תושבי תל מונד לגבי המשך הפיתוח של הי 
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 הזימון למפגש

 הזימון נעשה בהצלחה ע"י דוברת המועצה הגב' רונית נחום :

 הזמנה ודברי הסבר הועלו לפייסבוק של המועצה והמתנ"ס 
 .הזמנה ודברי הסבר הועלו לאתר המועצה 
 נשלחו הודעות בדיוור ישיר.  
 נשלחה הזמנה לחברי המועצה ועובדיה. 
 פורסמה הזמנה בעתון המקומי. 

 

 
 
 

 )סיכום מפורט של כל קבוצה  מצ"ב( להלן עיקרי הדברים שעלו בדיוני הקבוצות:
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  והזיקה המרחבית צביון הישוב מאפייני הבניה .1

 

  הרצון לשמור על צביון כפרי בהיבטים  הפיזיים והקהילתייםבכל הקבוצות הדגישו את ,
תנאים שיאפשרו לצעירים יחד עם ההבנה כי יש צורך בתוספת אוכלוסייה צעירה וביצירת 

 ובני המקום להתגורר בישוב.

 :מרכיבי הצביון הכפרי 

 הגבלת גובה הבניה. 
 .תוספת מתונה של אוכלוסייה 
 שמירה על מרחב ציבורי איכותי וירוק כולל המרחב שבין הבתים. 
 מאפיינים עיצוביים כולל שילוט . 
 ותחושת המשכיות קהילה חזקה ומעורבת עם רמת היכרות גבוהה בין התושבים. 

  ,צביון  פיתוח צפוף יותר בשולי הישוב ושמירה עלהוצע כדי לתת מענה לשני רצונות אלו
 .הישוב "הישן" באזורים הוותיקים

 הנימוקים לצורך בבניה יותר צפופה בשולי הישוב 
 שמירה על ריאות ירוקות. 
  בעיקר צעירי המקום. –יצירת מגוון אפשרויות לקבוצות אוכלוסייה נוספות 
 .לאפשר "סף כניסה" לשירותים נוספים 

  החשיבות של מתן אפשרויות להתחדשות עירוניתבכל אחת מהקבוצות ציינו בנוסף את 
, כמנוף לחיזוק חברתי של כל הישוב, גם לשכונות הוותיקות ולאוכלוסיות החלשות יותר

כי גם כאן לדעתם מדובר על אם התחדשות עירונית דורשת ציפוף ובניה יותר גבוהה, אם 
 קומות.  7-8בניה בגובה של 

  בשדרוג התשתיות ובמתן  מדורגת ומותנתתוספת אוכלוסייה לישוב צריכה להיות
 שירותים נאותים לתושבים.

 הזיקה המרחבית של תל מונד, כפי שמשתמע מהדברים שהועלו, היא לישובי גוש תל 
קדימה צורן, אבן יהודה(. הודגשו , משמרת, כפר הס, ירות) מונד והסביבה הקרובה

תל מונד לישובי הגוש היתרונות של החיבור הפיזי בניהן יחד עם הרצון לשמור על איזון בין 
"שלא כל הפיתוח העירוני יהיה בתל מונד, בעוד ישובי הגוש ישמרו לבדם על יתרונות 

 "הכפריות".

 
 תנועה ותחבורה .2

  בפתרונות יעילים לחיבור של תל מונד לצירים האקוטי  הצורךבכל הקבוצות הודגש
 .האזוריים

 ודרישה ליצירת חיבורים נאותים יותר  התנגדות גורפת לסגירת הכניסה מדרך הלורד
 .4וחיבור אלטרנטיבי נוסף לכביש  551חיבור לכביש בראיה של כל גוש תל מונד, על ידי 

  ונגישות טובה לרכבתצורך בשיפור התחבורה הציבורית בתוך הישוב. 

  תנועה נוחה גם ברגל ובאופנייםהתכנון בכללותו ומערך התנועה הפנימי צריכים לאפשר ,
 .בתפיסה הקהילתיתגם מרכיב חשוב ביותר 

 
 שירותי ציבור והמרחב הציבורי .3

  מתאימים. חוסר במתקנים וחלליםויש בישוב ביקושים גבוהים לפעילות פנאי, ספורט ותרבות 
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  כדי צורך בפריסה של מוסדות חנוך וביצירת מרכזים שכונתיים משולביםבעתיד יהיה ,
 .וליצור פלטפורמה מתאימה לפעילות קהילתית גם ברמה של שכונותלהנגיש את השירותים 

 ובקאנטרי קלאב.מקומות התכנסות ב,ישובי  קקיים חוסר בגינות כיס, בפאר 

  פיתוח סביבתי של הנחלים והמרחבים הועלה הרעיון לשלב את פיתוח  המרחב הציבורי יחד עם
 הכפריים.

 תוף פעולה עם ישירותים בעלי סף כניסה גבוה יותר כמו למשל שרותי חרום ניתן לפתח בש
 ישובי הסביבה.

  אך יש צורך לטפל בה כדייתרונות בשל מרכזיותה והרצף החנוכי שהיא יוצרת,  לקרית החנוך 
ותה אגם עבור שימושים עירוניים של ספורט ותרבות, להנגיש  לאפשר ניצול טוב יותר שלה

 ולטפל במערך דרכי הגישה אליה ובתוכה.

 מסחר תעסוקה והבסיס הכלכלי של הישוב .4

  של תוספת תעסוקה ומסחר לתמיכה בכלכלת המועצה.  לצורך ולחשיבותהתושבים מודעים 

  למאפייני הישוב, להבטיח שלא תהווה מטרד , להרחיק אותה  להתאים את התעסוקהחשוב
 .מהמגורים ולנסות להגדיר יחודיות

  התפיסה הכללית הייתה שנושא התעסוקה צריך להבחן בשיתוף פעולה בין הישובים
 והרשויות במרחב.

  בהנחה שניתן יהיה לייצר אזור תעסוקה בשתוף פעולה 4מיקום מועדף הוא לאורך ציר כביש ,
 וא"ז לב השרון.עם מ

 ובפריסה עתידית של חלק משרותי  בשדרוג מרכזי מסחר וותיקים, קיים צורך בתוספת מסחר
 ., כדי למנוע ציפוף וקשיים של נגישותהמסחר

 
 

 1סיכום מפגש קבוצה מס' 
 

 מנחה: חגית אדיב
 

 רשמו: מור מיטלמן וחגית אדיב
 

 כללי

 וותיקים וחדשים יותר בישוב.תושבים ממגוון שכונות,  60 -בקבוצה השתתפו כ 

 .השיח היה ענייני והתאפשר למשתתפים להביע דעות מגוונות 

 
 צביון הישוב מאפייני הבניה ותוספת אוכלוסייה

 

 ,אם יש הכרח לבניה גבוהה יותר  ככלל חשוב לתושבים לשמור על הצביון הכפרי, בעיקר בישוב הקיים
 ניתן לעשות זאת בשולי הישוב. –

  ביטחון אישי, עצים וצל שחסרים  ,מתבטא בבניה נמוכה, ריאות ירוקות, אווירה שקטהצביון כפרי
 .פעם ניתן היה לשמוע את השקט"מאד בישוב. "

 :הועלו מספר נימוקים לצורך בבניה צפופה יותר בשולי הישוב 
 .שמירה על ריאות ירוקות 
 בעיקר צעירים ובני המקום. –ה נוספות ייצירת מגוון אפשרויות דיור לקבוצות אוכלוסי 
 .העלאת "סף הכניסה" לשירותים נוספים 

 

  גם החשיבות של מתן אפשרויות להתחדשות עירונית בשכונות הוותיקותמספר דוברים הדגישו את ,
 במחיר של ציפוף ובניה יותר גבוהה, תוך התחשבות בצרכים של האוכלוסיות הוותיקות והחלשות יותר.
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  אוכלוסייה חלשה", שלא יטופלו תפגע בסופו של דבר גם בישוב כולו "כיסים שלהישארותם של .
תושבי תל מונד  מתבקשים להכיל את הצרכים של תושבים אלו ולאפשר להם, בתהליכי התחדשות 

סיון החיובי של תמ"א י)כדוגמת הנקומות.  7-8,גם אם צריך להגיע ל עירונית לשפר את איכות חייהם 
 שנעשה בישוב( 38

 בתמהיל גדלי דירות עבור מגוון קבוצות גיל. יש צורך 

 
 תנועה ותחבורה

 

  בעייתה של תל מונד מבטאת למעשה מובלעת" עם כביש כניסה ויציאה אחד"תל מונד היא למעשה .
 שאינו מחובר כראוי לצירי התנועה האזוריים הראשיים. הבעיה של כל "גוש תל מונד",את 

  ותפגע  תפגע גם בסיכויים לקדם אזור תעסוקהביוממים, העדר נגישות טובה , שהיום פוגעת קשות
 בכלכלת הישוב.

  הובע חשש כי מערך הכבישים המקיפים את הישוב המתוכנן "מלמעלה", לא נותן מענה לצרכים
 .עניין זה חייב להשתנות –ולמועצה והתושבים אין יכולת להשפיע עליו 

  חיבור הכביש ישירות דרך חרות  –שלו  ויש להבטיח שאכן התכנון יכול היה לתת מענה 551כביש
 .וישובי הסביבה יותאם לצרכי תל מונד  -ומשמרת 

  צורן( -)כולל קדימה מערך שבילי הליכה ואופניים בתוך הישוב ובחיבור לישובים הסמוכיםנדרש
 ולתחנת הרכבת.

  יכוזי , כולל שבילי הליכה ורכיבה ופתרונות לעומסים ברטיפול במערך הכבישים הפנימייםנדרש
 המסחר ושירותי הציבור )בעיקר סביב קרית החנוך(.

  לעצור את ההחלטה של ביטול היציאה והכניסה מדרך הלורדחייבים לדעת המשתתפים. 

 .)מוצע לבדוק אפשרויות של כביש שיתחבר למחלף הדרים )בתי הכלא 

 ך הישוב, כדי ואת החיבורים לכיכרות ולצירים הראשיים בתו יש לבחון את מערך הזרימה הפנימית
לשפר את זרימת התנועה. )דוגמת החיבור לכיכר של רח" המטעים( וכן ככרות מסוכנות )לדוגמא רחוב 

 התאנה והשקד(, עם דגש על צירים המובילים למוסדות חנוך וציבור.

 .נדרשים פתרונות חניה לכלי רכב כבדים 

  בתוך הישוב ומחוצה לו. במערך תחבורה ציבורית יעילהיש צורך 
 

 שרותי ציבור והמרחב הציבורי
 

  ת מענה מספק לצרכים גוברים.נ"החורשה" לא נותחסר פארק מרכזי ומקומות התכנסות 

  מטופחות ומוצלותחסרות גינות שכונתיות. 

 בשכונות הוותיקות קיים חוסר משמעותי של שטחים פתוחים. 

  כולל עבור הישוב צריך להתאים את שירותי הציבור לתוספת האוכלוסייה ולשינויים הדמוגרפיים(
 ולתת מענים לכל רצף הגילאים. אוכלוסייה מזדקנת(

 לפעילות תרבות, פנאי וספורט מול ביקושים גוברים. חוסר בולט בחללים ומתקנים 

  ,כלו להמשיך ללכת ברגל בבטחהיש לפרוס את שרותי הציבור כך שילדים יועם הגדלת הישוב 
 לפעילויות השונות.

  כל פיתוח חייב להיות מלווה בפיתוח של תשתיות ציבוריות. העדר פיתוח ותחזוקה נאותים פוגע בחזות
 הישוב.

 כגון: אודיטוריום, מגרשי ספורט שיהיו  בקרית החנוך צריך לבחון אפשרויות של שימושים נוספים
 מיוחד וכד'. פתוחים ונגישים גם בערב, חנוך

 "במרכז הישוב וצריך לפתוח צירים להליכה נוחה בתוכה  קרית החנוך כיום מהווה מעין "חסם תנועה
 מצד אחד למשנהו.
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 ולהתאים את רוחב הכבישים המובילים  יש לתת מענה מתאים לתנועה וחניה בקרבת מוסדות חנוך
 למוסדות הציבור לצרכים. בביה"ס החדש "נוף ילדות" הכביש צר מדי ונוצר עומס קשה .

 
 מסחר, תעסוקה והבסיס הכלכלי של הישוב

 

 פיתוח הישוב וחיזוק הכלכלה של המועצה מחייבים ראיה רחבה ושתופי פעולה בין רשויות. 

 וליצר עבורה דרכי גישה נפרדותרים. חשוב להרחיק את התעסוקה מהמגו. 

  תוף פעולה עם לב השרון יבש, 4מוצע לבחון לעומק את האפשרות של אזור תעסוקה לאורך כביש
 .ולהשיג בכך יתרון משמעותי של נגישות, מבלי שיהיה צורך לעבור דרך הישוב

  הישן ושטחי קק"ל הסמוכים. היטיפול גם באזור התעשיצויין הצורך למקד 

  את אזור התעסוקה ולייחד אותו. לאפייןחשוב 

  שיכללו גם שירותים כגון שירותי בריאות. מרכזי משנה יפחיתו את  מרכזי מסחר משנייםיש ליצור
 ו נגישות נוחה גם ברגל.רהעומסים ויאפש

  שיעמיס על הישוב אינם רואים יתרון בהפיכת תל  מונד למרכז שירותי מסחר אזורימרבית הדוברים ,
 בצביון שלו.ויפגע 

  לחידוש המרכזים המסחריים הוותיקיםצריך לפעול. 
 
 

 סיכום
 

ההיקף העתידי של אוכלוסיית הישוב צריך להבחן בהתייחס ליכולת של הישוב לשמור על האיכויות 
 .יש ליצור איזון בין צמיחה לשמירה על הצביון הקייםהקהילתיות שלו. 

קשים כי התכנון יעשה בראיה מרחבית הלוקחת בחשבון את ומבהתושבים תופסים עצמם כחלק מגוש תל מונד 
 כלל הצרכים של הגוש. 

בכוון של עירוניות ע"י ציפוף, תוספת גדולה של קיים חשש שתל מונד תשלם את "המחירים של הפיתוח" ,
 יש לאזן זאת. –מסחר, תנועה עוברת בכד', בעוד שישובי הגוש שימרו על "כפריות" ומרחבים ירוקים 

 

 

 2מפגש קבוצה מס' סיכום 

 מנחה: שגיא גנות 

 דוידוב, שגיא גנות רשמו: אירית גיל, ניקי

 

 כללי

 יה י, עם מיעוט של אוכלוס40-50תושבים, רובם תושבי השכונות החדשות בגילאי  40-בקבוצה השתתפו כ
 מבוגרת וכן של תושבי השכונות הותיקות.

 התושבים מבינים את חשיבותה של תכנית המתאר ואת  האווירה בקבוצה הייתה טובה ועניינית, וניכר כי
 הסוגיות בהן היא עוסקת.

  התושבים הדגישו את הרצון והצורך בהמשך מעורבות מעמיקה ושיתוף שלהם בתהליך התכנון ובהתנהלות
 הרשות המקומית ככלל.

 יות וסייגים היו שהעלו חשש מפני העברת סמכויות לוועדה מקומית והובהר כי תוכנית המתאר כוללת הנח
 שימנעו תכנון לא מבוקר.
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 היאוכלוסיותוספת  הבניהמאפייני צביון היישוב, 

  האווירה ה"כפרית" לצד קרבה  .שמירה על צביונו הכפרי של היישובשל הדגישו את החשיבות הדוברים
 למוקדי תעסוקה ותרבות עומדת בבסיס האטרקטיביות של תל מונד.

 מרכיבי הצביון הכפרי: 
 

  גובה הבניההגבלת. 
 .תוספת מתונה של אוכלוסייה 
 שמירה על מרחב ציבורי איכותי וירוק כולל המרחב שבין הבתים 
 מאפיינים עיצוביים כולל שילוט  
 ותחושת המשכיות קהילה חזקה ומעורבת עם רמת היכרות גבוהה בין התושבים. 

  ח על חשבון שמירת הצביוןהובהר כי פיתוח היישוב ותוספת אוכלוסייה אינן באות בהכרבמהלך הדיון .
ניתן לדוגמא לבצע  כדוגמאות חיוביות. הוצגו ע"י כמה דוברים אבן יהודה וכרמיאלתוכניות המתאר של 

 את הפיתוח באשכולות קטנים המוקפים בירק. 

  מהיכולת להתגורר עלות הדיור הגבוהה, הנובעת בחלקה משימור צביון היישוב, מרחיקה זוגות צעירים
מ"ר( בבניה  100-רך זאת נדרש מאגר דירות קטנות יותר )אחד התושבים הציע סדר גודל של כביישוב. לצו

השגה, -. הודגש הצורך בדיור בר," כמו באבן יהודה ובצורן"רוויה בצורה מתונה שתכבד את אופי היישוב
המקום. ארוך, תוך מתן עדיפות לבני כולל פתרונות של דירות קטנות ודירות המיועדות להשכרה לטווח 

 .נדרש איזון הולם בין פיתוח לשמירה על צביון היישוב –כלומר 

  ( שיביאו את אוכלוסיית תל מונד לסדר גודל של 105-ו 89הובע חשש שמימוש התכניות המאושרות )בעיקר
בהקשר זה הודגש הצורך נפש יפגע כשלעצמו בצביון היישוב ויעניק לו מאפיינים עירוניים יותר.  20,000

את תוספת המגורים בשדרוג התשתיות, בדגש על תחבורה וביוב, צריך להיות תנאי לתוספת להתנות 
 .מגורים

 מהווה חסם בפני הליכי התחדשות  ,הקפדה מוגזמת על הצביון הכפרי המכתיבה מגבלות על הבניה
שיאפשרו את שדרוג הסביבה הבנויה והתשתיות בשכונות הוותיקות, הנמצאים במצב פיזי מדורדר,  עירונית

באופן שימנע ותיקים ומאוזן יותר לצרכי התושבים הויתנו מענה נוסף לזוגות צעירים. נדרש לתת מענה 
 .מהשכונות הוותיקות, דבר שידרדר אותן עוד יותר ה חזקהיאוכלוסי בריחה של

 בשכונות הוותיקות מוזנחים גם מבחינת תשתיות ופיתוח סביבתי, או מתן מענים לצרכי  צמודי הקרקע
 בטחון )ממדים(.

  בתחום החברתי ניתן לציין את האינטגרציה הקיימת בין חלקי היישוב, כאשר מרבית ילדי הישוב לומדים
 בקרית החינוך.

 

 תנועה ותחבורה

  עלה כנושא חשוב ביותר 6 -ו 4וחיבור יעיל לכבישים הצורך בפתרונות יעילים לכניסה ויציאה מהיישוב. 

  .הוצעה הקמתחשוב שהפתרונות התנועתיים ימנעו מצב של תנועה עוברת משמעותית מהיישובים הסמוכים 
 .כביש טבעת שיצמצם עומסים בתוך היישוב וינקז את התנועה פנימה והחוצה

 ולא  הילהיקפים יותר קטנים של אוכלוסי הובע צורך בתחבורה ציבורית איכותית, אותה יש להתאים גם
פתרונות של שאטלים לתחנת דובר על הצורך ב להתנות אותה בתוספת גדולה של תושבים וציפוף הישוב.

לקרית החינוך. אבן יהודה הובאה כדוגמה  , בייחודיישובי-פניםשאטל הרכבת, מסופי תחבורה ציבורית, וכן 
 בי, הכולל אוטובוסים ומוניות שירות.בעל מערך תח"צ אפקטישל יישוב לא גדול 

  מערך שבילי אופניים, הן בתוך היישוב והן בזיקה ליישובים הסמוכים ולתחנת הרכבתהוצע פיתוח. 
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 שירותי ציבור והמרחב הציבורי

  ,על אף היתרונות של מודל קרית החינוך, עלה הצורך ליצור פתרונות למוסדות חינוך וקהילה גם מחוץ לה
להקל על עומסי התנועה, ובדגש על אזורי הפיתוח החדשים במזרח ומערב היישוב. מנגד הודגש  בין היתר כדי

 היתרון שבהמשכיות הרב גילאית שמייצרת קרית החינוך.

 .נדרשת פריסה מאוזנת יותר של מוסדות הציבור ברחבי היישוב 

 .הוצע לבדוק הקמה של מוסד להשכלה גבוהה 

 ברמה  ומקומות מפגש ומשחק לילדים שטחים פתוחים, והן בגינותיישובי -קיים מחסור הן בפארק כלל
 יש צורך בשדרוג ושיפור ברמת התחזוקה של השטחים הקיימים. השכונתית.

 החורשה קטנה מדי ונמצאת במצב מוזנח. .חסר מרחב משמעותי להתכנסויות ציבוריות 

  וכן מימוש התוכנית להקמת , אולי במתחם ייעודיתוספת של מתקני ספורט מחוץ לקרית החינוךנדרשת ,
 קאנטרי קלאב שמתעכבת מזה שנים רבות.

  תשומת לב לנושא ההצללות ברחובות ובשטחים הפתוחיםחשוב לתת. 
 

 מסחר, תעסוקה והבסיס הכלכלי של היישוב

 על מנת כמעט כל הנוכחים הדגישו בדבריהם את הצורך בתוספת שטחים מניבים, בדגש על אזור תעשיה ,
-הכלכלי של היישוב ולהעלות את רמת השירות לתושב, שהיא נמוכה ביחס לאשכול הסוציולתרום לחוסן 

יה לשימושים שאינם מזיקים יאקונומי הגבוה של התושבים. צוין הצורך בהגבלת השימושים באזור התעש
 .הרצון להרחיק אותו ככל הניתן מאזורי המגוריםוכן את 

  פיתוחו של אזור תעסוקה יסייע גם בהפחתת עומסי התנועה של היוממים ויצור תוספת מקומות עבודה
 ואפשרויות מסחר ושירותים עבור תושבי היישוב.

  מקורות תקציבייםהן את ההתנהלות השוטפת והן ,הודגש כי יש לכלול בניתוח המאזן התקציבי של היישוב 
 .למאמצי הפיתוח שתקבע התוכנית

 

 םסיכו

האטרקטיביות של תל מונד עבור תושביה נובעת קודם כל מאיכות מערכת החינוך ומצביונו הכפרי וה"ירוק" 
של היישוב. קיומה של אוכלוסייה חזקה ומעורבת עומד בסתירה לחוסנו הכלכלי הנמוך של היישוב וכן לכמות 

ום לאיזון תקציבי של הרשות התושבים מצפים כי התוכנית תתרולאיכות מוסדות הציבור והמרחב הציבורי. 
המקומית, תסדיר את פיתוח היישוב בצורה מאוזנת, המכבדת את אופיו ותביא לשדרוג המרחב הציבורי 

 והפעילות הקהילתית.

 

 3דיון קבוצה מס' סיכום 

 אדריכלית אלרון אסנתמנחה:  

 עינת פרינבורג, אלרון אסנתרשמו: 

 

 כללי

 ממגוון אוכלוסיות ושכונות רובם בגילאי הבניים. תושבים,  35-בקבוצה השתתפו כ 

 ניכר כי התושבים מרגישים מחוייבות רבה לישוב ובעלי איכפתיות האווירה בקבוצה הייתה טובה ועניינית ,
 לגבי עתידו.
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  התושבים שמחו להזדמנות הניתנת להם והביעו את רצונם לקחת חלק בתהליך גיבוש תכנית המתאר גם
 זאת, היו קולות של חוסר אמון לגבי יכולת ההשפעה של התושבים.בשלבים הבאים. עם 

 

 היאוכלוסיותוספת הבניה מאפייני צביון היישוב, 

  בקרב הנוכחים היתה תמימות דעים לגבי הצורך לשמר את אופיו של הישוב, כישוב בעל צביון כפרי בעיקר
חשיבות רבה לאוכלוסייה הקיימת, הינה ללא ספק בעלת האווירה ה"כפרית" באזור המבונה נכון להיום. 

 ומהווה לדעתם  מקור לחוזקה שלו.

  עבור אוכלוסיה חדשה וצעירה יצירת תמהיל של יחידות דיור במקביל הועלתה חשיבות הציפוף שיאפשר
אשר תמנע את הזדקנות הישוב. בנושא זה, לא היתה תמימות דעים והיו גם קולות כנגד כניסה של אוכלוסיה 

 צעירה.

  הצביון הכפרי הצעות לאמצעים לציפוף תוך שמירה עלהועלו: 
 

 .שמירה על מרקם הבינוי של הישוב הוותיק 
 בינוי יותר מרקמי ופחות מגדלים.והקפדה על  הגבלת גובה הבניה 
 .בינוי יותר צפוף וגבוה בטבעת החיצונית של הישוב, בשוליים תוך התחשבות בתוואי השטח 
  ומטופחים לרווחת התושבים.יצירת שטחים ירוקים משמעותיים 
 .שימור תחושת הקהילתיות , אולי על ידי יצירת שכונות נפרדת עם מרכז עצמאי לכל שכונה 
 .שמירה על אופי הבינוי הישן ועל הציר המרכזי בישוב 

  מבקשים לאפשר לבצע פיצולי דירות ואף של פיצול בתים ליחידות דיורבשכונות הקיימות קיימת תופעה .
 ות בניה על מנת להגדיל את הבינוי הקיים. להוסיף זכוי

  מהיכולת להתגורר עלות הדיור הגבוהה, הנובעת בחלקה משימור צביון היישוב, מרחיקה זוגות צעירים
 תוך מתן עדיפות לבני המקום.  ,בבניה רוויה חדרים  3-4הועלה הצורך בדירות של  ביישוב.

 כל פיתוח והכנסות למועצה , תנועהינת תשתיותהובע החשש מגדילת הישוב ללא מתן איזון ראוי מבח .
 חייב במקביל לקבל מענה כך שלא יהפוך לנטל כלכלי ולפגיעה בשרות לתושב.

  ,קרקעות אשר יאפשרו  ,הגדיר קרקעות משלימותיש לעל מנת לאפשר תהליכי התחדשות עירונית
וולפסון ואלי כהן. תהליכי התחדשות כאלו תקועים עקב  –פינוי לשכונות הוותיקות  -פרויקטים של בינוי

 העדר מענה שכזה.

 המתבגרת יהיאוכלוסעבור הדיור מוגן , של נדרש מענה בישוב עצמו. 
 

 תנועה ותחבורה

  התושבים טוענים כי פעולה שכזו תגרום לפקקי , 4הובע חשש וכעס על הביטול הצפוי של החיבור לכביש
יווצר "עוצר בישוב", דבר שמהווה סכנה בטיחותית  553ענק בישוב ובמקרה חרום או תאונה על כביש 

 אמיתית.

  .שיצמצם עוקף כביש  הוצעה הקמתיש לתת מענה תחבורתי לתנועה פנים ישובית  שלא יעבור במרכז הישוב
 .עומסים בתוך היישוב

  כמו בכל ישובי הסביבה עם חיבור למחלף הדרים, מחלף דרור נתפס  נדרש כביש שרותמציינים כי התושבים
 כבעייתי, בשל הרמזורים והפקקים בשעות העומס.

 תדירות לא מספקת, מסלולים לא רלוונטים. , אין מספיק תחנות, התחבורה הציבורית הקיימת אינה יעילה
 ולתחנת הרכבת.פנים יישוביים  שאטליםהוצע פתרון של 

  מערך שבילי אופניים, הן בתוך היישוב והן בזיקה ליישובים הסמוכים ולתחנת ישנה דרישה לפיתוח
 .הרכבת
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  .מדרכות מסודרות נדרש תכנון הרחובות ההולנדים המאפיינים את השכונות נתפסים כסכנה בטיחותית
 , על מנת לאפשר הליכה יותר בטוחה ברחוב.ורחבות

  מאוד קשה, בעיקר במוסדות החינוך ובאזור המסחרי. מצוקת חניהישנה 

 

 שירותי ציבור והמרחב הציבורי

 עם זאת, הועלה הצורך בתכנון עוד מוקדי חינוך קריית החינוך מהווה מודל שרב התושבים מאוד אוהבים .
 על מנת לפזר עומסים ולקראת פיתוח הישוב.

 ממוגנים, חלקם גם לא בתי הספר הישנים הינם קטנים מידי. 

  התושבים אינם רוצים בפיתוח פארק בישוב ובפארק לרווחת התושבים בגינותהועלה חוסר חמור ,
מטרופוליני אשר יהווה מוקד משיכה לתושבים בערים סמוכות. המגרשים המיועדים לפארקים אינם 

 מפותחים וסובלים מהזנחה.

 תמוזנחוטנה מדי החורשה ק . עירונית -חסר מרחב משמעותי להתכנסויות ציבוריות. 

 מתקני הספורט הקיימים תפוסים לרווחת הקהילהמתקני ספורט במגרשים, אולמות ו ישנו חוסר מהותי .
 על ידי קבוצות ספורט. כיום יוצאים להתאמן ולשחק מחוץ לישוב.

 קאנטרי קלאב נדרש. 

  כך יתאפשר  .התעסוקההועלה רעיון להעתיק את מתחם מבנה המועצה לטבעת החיצונית ולשלבו עם אזור
 לשמור את האזור לשטח ציבורי פתוח לרווחת התושבים.

  חשוב להגדיר אזור לפיתוח שרותי חרום, אפשרי בשיתוף עם מספר ישובים. .בישובאין שרותי הצלה 

 חסרות אפשרויות בילוי לנוער. 

  לות נופש וספורט יצירת ציר ירוק שיאפשר פעי תוך של נחל חרות ונחל דרור ופיתוח שיקוםהוצע לקדם
 , כחלק משיתוף פעולה עם רשויות שכנות עד לנחל פולג.על גדות הנחלים

 נדרש ילדים. כבר עכשיו אין מבנה מתאים.  1,700 -לשבט הצופים ישנה חשיבות רבה בישוב והוא מונה כ
 לקחת בחשבון פיצול והתרחבות השבט.

 ממקימי הישוב, ריאה ירוקה במרכז הישוב.. מתחם של מי שהיו וילה זיו, לבחון שימור של המתחם 

 נדרש אזור למצבור אשפה ומחזור. 
 

 מסחר, תעסוקה והבסיס הכלכלי של היישוב

  לתרום לחוסן הכלכלי כדי , לתעסוקהכמעט כל הנוכחים הדגישו בדבריהם את הצורך בתוספת שטחים
כך והתאמתו, כדי שלא יהווה נטע זר. כמו כן יש יה יבאזור התעש הבינוי צוין הצורך בהגבלת .של היישוב

הרצון להרחיק אותו מאזורי הודגש  כך שלא תתאפשר תעשיה חקלאית או מזהמת,שימושים צורך בהגבלת 
 .4ולקרב אותו לכביש  המגורים

  תוך שליטה יהיה לייצר אזור תעסוקה משותף לישובים השכניםחלק מהדוברים ציינו כי יותר נכון ,
מונד. היו שטענו כי אין צורך באזור תעסוקה שיהווה מקור פרנסה ותעסוקה לתושבים שכן  תל עיקרית של

 מי שהגיע להתגורר בתל מונד, לקח בחשבון את הצורך ביוממות. רב  היוממים בקבוצה, הינם לרעננה.

  .מוס לפי דברי התושבים, הרחוב המסחרי הקיים מאוד עהועלה הצורך בהגדלת פוטנציאל המסחר בישוב
 ולא נותן מענה טוב לכלל התושבים.

 .נדרש לייצר פלטפורמה לפיתוח עסקים מקומיים בישוב 
 

 סיכום

 האטרקטיביות של תלמונד וכואבים את מה שקורה לה בשנים האחרונות.  -התושבים מאוד אוהבים את תל
. ישנה הבנה כי העדר עצמאות כלכלית מהווה בעיה קשה בישוב. מונד עבור תושביה נובעת קודם מצביונה הכפרי
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חשיבות . כמו כן, ישנה ישנה הסכמה בצורך לייצר עצמאות כלכלית ליישוב על ידי פיתוח אזור תעסוקהלכן, 
. ישנו רצון כי לפיתוח מגוון של מגורים לטובת שמירה על מגוון האוכלוסיות בישוב ומתן מענה לדור הבא

התושבים , תוך שמירה על מרכז הישוב ההיסטורי ועל אופי של הבינוי הקיים.  בטבעות כלפי חוץ הפיתוח יעשה
עם זאת, הם כן  ופחות כחלק ממטרופולין שרוני. רואים את עצמם עם הפנים פנימה לתל מונד כעיר עצמאית

ולנצל את החוזקות ברמת הפיתוח על מנת לשפר את הקשר בין הישובים  חשיבות ביצירת שיתופי פעולהרואים 
 באזור.

, המכבדת את אופיו ותביא לשדרוג מתונההתושבים מצפים כי התוכנית תסדיר את פיתוח היישוב בצורה 
 המרחב הציבורי והפעילות הקהילתית תוך יצירת פוטנציאל פיתוח שיאפשר איזון תקציבי לישוב.

 

 


