
מוצעמצבתשריט

:הישובשלהקרקעיעודיאתמציגהתשריט
,ציבורשטחי,מסחר,תעסוקה,מגורים
.ודרכיםופתוחיםירוקיםשטחים

5,500-כמאושרותד"יח
תכניתומימושאישורלאחרצפויותד"יח

9,000-כהכוללניתהמתאר

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
בינוי

פיתוח עירוני מוצע| הישוב הקיים 

קרית
חינוך

אזור
תעסוקה

חדש

דרך הלורד
הראשונים

בינוי
קיים

אלי כהן

וולפסון

שפרינצק

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)שטח ירוק+במקווקו ציבור(
תעסוקה

מסחר
שטח ציבורי פתוח

שטחים פתוחים
מוצעת/ קיימת דרך 

חזית מסחרית

מקרא

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידילתכנוןעקרונות

.ומגוריםתעסוקה,מסחראזורהוספת-
יוגדרובהם,ושפרינצקוולפסוןמתחם,כהןאלי:עירוניתלהתחדשותמתחמיםסימון-

.וכדומהחניות,בינויגובה,דיוריחידותמכפיליכגוןפרמטרים
.בתכנוןגמישותמתןוכןהמוצעתהתכנוניתלמדיניותוברורבהירביטויהנותנותהוראות-
.שימושיםעירוב-
.והדרכיםהתנועהמערכותושדרוגהגדרת-
.מפורטותתכניותשלואישורלהכנהוהנחיותהוראות-
.גבולותהרחבת-

הישובשטח

מוניציפאלישטח
דונם7,600-כ

לפיתוחמוצעשטח
דונם520-כ

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

:לדיוןשאלות
?לשקולישההתחדשותבמסגרתשימושיםעירובאיזה-
?הפתרונותומההתחדשותבנושאהחשוביםהנושאיםהםמה-

תכנית מתאר כוללנית לתל מונד | 2022

בינוי
הישוב הקיים  |  פיתוח עירוני מוצע

תשריט מצב מוצע

התשריט מציג את יעודי הקרקע של הישוב:
מגורים, תעסוקה, מסחר, שטחי ציבור, שטחים 

ירוקים ופתוחים ודרכים.

עקרונות לתכנון עתידי במסגרת תכנית המתאר הכוללנית

- הוספת אזור מסחר, תעסוקה ומגורים.
- סימון מתחמים להתחדשות עירונית: אלי כהן, מתחם וולפסון ושפרינצק,
בהם יוגדרו פרמטרים כגון מכפילי יחידות דיור, גובה בינוי, חניות וכדומה.  

- הוראות הנותנות ביטוי בהיר וברור למדיניות התכנונית המוצעת וכן מתן גמישות בתכנון.
- עירוב שימושים.

- הגדרת ושדרוג מערכות התנועה והדרכים.
- הוראות והנחיות להכנה ואישור של תכניות מפורטות.

- הרחבת גבולות.

שאלות לדיון:

- איזה עירוב שימושים במסגרת הבינוי החדש יש לשקול?
- מה הם הנושאים החשובים בנושא הבינוי החדש ומה הפתרונות?

שצ"פ
עירוני

louis@urbanics.co.il     כתובת מייל לשליחת שאלות

יחידות דיור מאושרות כ- 5,500
יחידות דיור צפויות לאחר אישור ומימוש

תכנית המתאר הכוללנית כ- 9,000

שטח הישוב

שטח מוניציפאלי
כ- 7,600 דונם

שטח מוצע לפיתוח
כ- 520 דונם

מקרא

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)במקווקו ציבור+שטח ירוק(
תעסוקה

מסחר
שטח ציבורי פתוח

שטחים פתוחים
דרך קיימת/מוצעת

חזית מסחרית
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שירותי ציבור
מוסדות ציבור  |  חינוך  |  קהילה  |  דת  |  ספורט

עקרונות לתכנון עתידי במסגרת תכנית המתאר הכוללנית

- הכנת מסמך פרוגרמה לשירותי ציבור לבחינת מצאי מבני הציבור
והחינוך הקיים.  

- תוספת האוכלוסיה כהזדמנות לתכנון שירותים חדשים ומגוונים כגון
קאנטרי קלאב / בריכת שחיה.  

- הנחיות לתכנון מרחב ציבורי נגיש תוך שילוב בין מוסדות ציבור
לקהילה ופארקים / גנים ציבוריים ושטחי ספורט.  

פריסת מגרשים למוסדות ומבני ציבור
ספר, בתי  כגון  והגדולים  הישוביים  הציבוריים  לשימושים  הקרקע  יעודי  את  מציג  התשריט 

אך אינו מציג גני ילדים.

שאלות לדיון

- אלו שירותי ציבור נוספים נדרשים?
- אילו עירובים של שירותי ציבור במבנה / מתחם מעניקים ערך מוסף?

קאנטרי / בריכה

דוגמאות למוסדות ציבור עם/ללא שימושים נוספים במספר קומות

גן ילדים ומשרדים | אדריכל יורם יונגמן

מקרא

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור
מוסדות ציבור

משולבים שטחים ירוקים

louis@urbanics.co.il     כתובת מייל לשליחת שאלות

דרך הלורד
הראשונים

בינוי
קיים

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
שירותי ציבור

ספורט| דת | קהילה | חינוך | מוסדות ציבור 

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידילתכנוןעקרונות

הציבורמבנימצאילבחינתציבורלשירותיפרוגרמהמסמךהכנת-
.הקייםוהחינוך

ומגווניםחדשיםשירותיםלתכנוןכהזדמנותהאוכלוסיהתוספת-
.שחיהבריכת/קלאבקאנטריכגון

ציבורמוסדותביןשילובתוךנגישציבורימרחבלתכנוןהנחיות-
.ספורטושטחיציבורייםגנים/ופארקיםלקהילה

ציבורומבנילמוסדותמגרשיםפריסת
אך,ספרבתיכגוןוהגדוליםהישובייםהציבורייםלשימושיםהקרקעיעודיאתמציגהתשריט

.ילדיםגנימציגאינו

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור
מוסדות ציבור

משולבים שטחים ירוקים

מקרא

קרית
חינוך

מגרשי
ציבור
מוצעים

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

אדריכל יורם יונגמן| ומשרדים גן ילדים בריכה/ קאנטרי 

ללא שימושים נוספים במספר קומות/דוגמאות למוסדות ציבור עם

:לדיוןשאלות
?נדרשיםנוספיםציבורשירותיאלו-
?מוסףערךמעניקיםמתחם/במבנהציבורשירותישלעירוביםאילו-
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כלכלה ישובית
כלכלת הישוב  |  תעסוקה ומסחר

תעסוקה, מסחר וכלכלת הישוב

- תל מונד מהווה מוקד צריכה למסחר ולשירותים נוספים לתושבי הישוב
ולתושבים מהישובים הסמוכים: חירות, משמרת וכפר הס.  

- גידול הישוב לכ- 31,000 תושבים יוביל לביקוש לעסקים ובהתאמה
לצורך בתוספת שטחי תעסוקה ומסחר.  

- לפי התחשיב, שטחי התעסוקה הנדרשים הינם כ- 450,000 מ"ר.

התשריט מציג את המיקום המוצע של אזור התעסוקה החדש ואת ההצעה לחזית המסחרית.

עקרונות לתכנון כלכלי עתידי במסגרת תכנית המתאר הכוללנית

- העלאת הארנונה העסקית ע"י הגדלת שטחי התעסוקה המוצעים מ-15% ל-45% לפי
תכנית המתאר. ההעלאה צפויה לשפר באופן ניכר את היקף ההוצאה הפוטנציאלי לתושב.  

- מימוש זה יביא את הרשות המקומית להיקף שטחים של כ- 12 מ"ר לנפש )לעומת כ- 2
מ"ר כיום( בדומה למקובל בתכניות מסוג זה.  

- מימוש הקיבולת המוצעת צפוי לשפר דרמטית את רמת השירות של הישוב ויאפשר
לרשות להעלות את רמת השירותים המקומיים.  

שאלות לדיון

- מה הם סוגי העסקים ואופי החברות המתאימים ביותר לישוב?
- איזה סוגי עסקים מתאימים במרחבים השונים בישוב?

- שטחי מסחר לאורך רחובות לעומת מרכזים מסחריים )שכונתיים / כלל ישוביים(

louis@urbanics.co.il     כתובת מייל לשליחת שאלות

מקרא

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

תעסוקה
מסחר

חזית מסחרית

א"ת, רמת החיל

דרך הלורד
הראשונים

בינוי
קיים

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
כלכלה ישובית

תעסוקה ומסחר| כלכלת הישוב 

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידיכלכלילתכנוןעקרונות

לפי45%-ל15%-מהמוצעיםהתעסוקהשטחיהגדלתי"עהעסקיתהארנונההעלאת-
.לתושבהפוטנציאליההוצאההיקףאתניכרבאופןלשפרצפויהההעלאה.המתארתכנית

2-כלעומת(לנפשר"מ12-כשלשטחיםלהיקףהמקומיתהרשותאתיביאזהמימוש-
.זהמסוגבתכניותלמקובלבדומה)כיוםר"מ

ויאפשרהישובשלהשירותרמתאתדרמטיתלשפרצפויהמוצעתהקיבולתמימוש-
.המקומייםהשירותיםרמתאתלהעלותלרשות

חזית מסחרית

אזור
תעסוקה

חדש

הישובוכלכלתמסחר,תעסוקה

לתושבינוספיםולשירותיםלמסחרצריכהמוקדמהווהמונדתל-
.הסוכפרמשמרת,חירות:הסמוכיםמהישוביםולתושביםהישוב

ובהתאמהלעסקיםלביקושיובילתושבים31,000-לכהישובגידול-
.ומסחרתעסוקהשטחיבתוספתלצורך

.ר"מ450,000-כהינםהנדרשיםהתעסוקהשטחי,התחשיבלפי-

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

תעסוקה
מסחר

חזית מסחרית

מקרא

המסחריתלחזיתההצעהואתהחדשהתעסוקהאזורשלהמוצעהמיקוםאתמציגהתשריט

מוקד
ישובי

קומות4-9דוגמאות לאזורי תעסוקה בני 

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

:לדיוןשאלות
?לישובביותרהמתאימיםהחברותואופיהעסקיםסוגיהםמה-
?בישובהשוניםבמרחביםמתאימיםעסקיםסוגיאיזה-
.)ישובייםכלל/שכונתיים(מסחרייםמרכזיםלעומתרחובותלאורךמסחרשטחי-

ן"אקרו נדל| א "ת, מתחם כיתן סנטר
מתחם כיתן סנטר, ת"א | אקרו נדל"ן

דוגמאות לאזורי תעסוקה בני 4-9 קומות

רמת החייל, ת"א
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תנועה 
שדרוג מערכת הדרכים והצעת חיבורים חדשים

עקרונות לתכנון עתידי במסגרת תכנית המתאר הכוללנית

- הרחבת כביש 553 ל- 3 נתיבים לכל כיוון תאפשר תוספת של כ- 1,000 כלי רכב בשעה.
- שימוש במערכת שבילי אופניים לאורך כביש 553 עד לתחנת הרכבת "בית יהושע".

התשריט מציג את החיבורים המוצעים במערכת הכבישים הקיימת.

היררכיית מערכת הדרכים בישוב וחלופה לכביש 553

שאלות לדיון

- מהו הקושי התנועתי בישוב וכיצד היית מציע/ה להתמודד איתו?

חתך מוצע לדוגמה
החתך מציג את המצב המוצע ברח' הפרדס, כאן בתוספת שביל אופניים.

louis@urbanics.co.il     כתובת מייל לשליחת שאלות

חתך 2 - רח' הפרדס )קטע הראשונים-הרימון(

שטח
לפיתוח

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
תנועה

הדרכים והצעת חיבורים חדשיםרכתשדרוג מע

553לכבישוחלופהבישובהדרכיםמערכתהיררכיית

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידילתכנוןעקרונות

.בשעהרכבכלי1,000-כשלתוספתתאפשרכיווןלכלנתיבים3-ל553כבישהרחבת-
."יהושעבית"הרכבתלתחנתעד553כבישלאורךאופנייםשביליבמערכתשימוש-

הקיימתשיםיהכב במערכתהמוצעיםהחיבוריםאתמציגהתשריט

מקרא

לדוגמהמוצעחתך
.אופנייםשבילבתוספתכאן,הפרדס'ברחהמוצעהמצבאתמציגהחתך

)הרימון-קטע הראשונים(הפרדס ' רח-2חתך 

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

:לדיוןשאלות
?איתולהתמודדה/מציעהייתוכיצדבישובהתנועתיהקושימהו-

554מזרחי עם חיבור לכביש -הוספת כביש גישה דרום
כלי רכב בשעת שיא בכל כיוון נסיעה800תאפשר הוספת 

 553כבישהרחבת
צ”נת/נתיביםלשלושה

דרום חדש במערב  –כביש צפון 
ככביש גישה ישמש הישוב

יםהחדשהתעסוקה ואזור לשכונות  553חלופה לכביש 

שטח
לפיתוח

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
תנועה

הדרכים והצעת חיבורים חדשיםרכתשדרוג מע

553לכבישוחלופהבישובהדרכיםמערכתהיררכיית

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידילתכנוןעקרונות

.בשעהרכבכלי1,000-כשלתוספתתאפשרכיווןלכלנתיבים3-ל553כבישהרחבת-
."יהושעבית"הרכבתלתחנתעד553כבישלאורךאופנייםשביליבמערכתשימוש-

הקיימתשיםיהכב במערכתהמוצעיםהחיבוריםאתמציגהתשריט

מקרא

לדוגמהמוצעחתך
.אופנייםשבילבתוספתכאן,הפרדס'ברחהמוצעהמצבאתמציגהחתך

)הרימון-קטע הראשונים(הפרדס ' רח-2חתך 

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

:לדיוןשאלות
?איתולהתמודדה/מציעהייתוכיצדבישובהתנועתיהקושימהו-

554מזרחי עם חיבור לכביש -הוספת כביש גישה דרום
כלי רכב בשעת שיא בכל כיוון נסיעה800תאפשר הוספת 

 553כבישהרחבת
צ”נת/נתיביםלשלושה

דרום חדש במערב  –כביש צפון 
ככביש גישה ישמש הישוב

יםהחדשהתעסוקה ואזור לשכונות  553חלופה לכביש 

שטח
לפיתוח

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
תנועה

הדרכים והצעת חיבורים חדשיםרכתשדרוג מע

553לכבישוחלופהבישובהדרכיםמערכתהיררכיית

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתעתידילתכנוןעקרונות

.בשעהרכבכלי1,000-כשלתוספתתאפשרכיווןלכלנתיבים3-ל553כבישהרחבת-
."יהושעבית"הרכבתלתחנתעד553כבישלאורךאופנייםשביליבמערכתשימוש-

הקיימתשיםיהכב במערכתהמוצעיםהחיבוריםאתמציגהתשריט

מקרא

לדוגמהמוצעחתך
.אופנייםשבילבתוספתכאן,הפרדס'ברחהמוצעהמצבאתמציגהחתך

)הרימון-קטע הראשונים(הפרדס ' רח-2חתך 

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

:לדיוןשאלות
?איתולהתמודדה/מציעהייתוכיצדבישובהתנועתיהקושימהו-

554מזרחי עם חיבור לכביש -הוספת כביש גישה דרום
כלי רכב בשעת שיא בכל כיוון נסיעה800תאפשר הוספת 

 553כבישהרחבת
צ”נת/נתיביםלשלושה

דרום חדש במערב  –כביש צפון 
ככביש גישה ישמש הישוב

יםהחדשהתעסוקה ואזור לשכונות  553חלופה לכביש 
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סביבה, נוף ושטחים פתוחים
הגדרת שטחים ירוקים ופתוחים  |  נושאים סביבתיים

עקרונות לפיתוח נופי במסגרת תכנית המתאר הכוללנית

- שטח ציבורי פתוח כלל ישובי – לפעילויות בשטח פתוח עבור תושבי הישוב, כגון
אמפיתיאטרון פתוח, מתקני ספורט אקסטרים ומתקני משחק מיוחדים.  

שטח זה ישתלב עם השטחים הפתוחים הסמוכים ממערב.  
- תכנון מוטה הולכי רגל – מדרכות חדשות יתוכננו ברוחב של 2.5 מ' לפחות.

- שבילי אופניים – ברחובות יתוכננו שבילי אופניים.
- עצים – במסגרת התכנון ינטעו עצים ליצירת רשת ירוקה והצללה טבעית.

- טבע בישוב – השטח בו עובר הנחל יפותח באופי של נחל "חי" ויאפשר זרימת מים.

שאלות לדיון
- כיצד יש לתכנן את הממשק והסמיכות אל השטחים הפתוחים המקיפים את הישוב?

- מהו האופי המועדף של השטחים הציבוריים הפתוחים הקיימים והמוצעים בתוך הישוב?
- אלו פונקציות ציבוריות הקשורות בשטחים פתוחים חסרות בישוב כיום?

louis@urbanics.co.il     כתובת מייל לשליחת שאלות

התשריט מציג את השטחים הציבוריים הפתוחים הקיימים והמוצעים

מקרא

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

שטח ציבורי פתוח
שטחים פתוחים

מוסדות ציבור
מוסדות ציבור

משולבים שטחים ירוקים
נחל

מסדרון אקולוגי
)ע"פ תמא/35(

מסדרון חשמל

הכוללניתהמתארתכניתבמסגרתנופילפיתוחעקרונות
כגון,הישובתושביעבורפתוחבשטחלפעילויות–ישוביכללפתוחציבורישטח-

זהשטח.מיוחדיםמשחקומתקניאקסטריםספורטמתקני,פתוחאמפיתיאטרון
.ממערבהסמוכיםהפתוחיםהשטחיםעםישתלב

.לפחות'מ2.5שלברוחביתוכננוחדשותמדרכות–רגלהולכימוטהתכנון-
.אופנייםשבילייתוכננוברחובות–אופנייםשבילי-
.טבעיתוהצללהירוקהרשתליצירתעציםינטעוהתכנוןבמסגרת–עצים-
.מיםזרימתויאפשר"חי"נחלשלבאופייפותחהנחלעוברבוהשטח–בישובטבע-

2022| תכנית מתאר כוללנית לתל מונד 
נוף ושטחים פתוחים, סביבה

נושאים סביבתיים| הגדרת שטחים ירוקים ופתוחים 

דרך הלורד
הראשונים

בינוי
קיים

והמוצעיםהקיימיםהפתוחיםהציבורייםהשטחיםאתמציגהתשריט

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

שטח ציבורי פתוח
פתוחיםשטחים 

מוסדות ציבור
ציבורמוסדות 

משולבים שטחים ירוקים
נחל

מסדרון אקולוגי
)35/פ תמא"ע(

חשמלמסדרון 

מקרא

מעבר אקולוגי

שדרת
הספורט

שטח ציבורי
עירוני| פתוח 

ומחוזיותארציותמתארתכניותניתוח

מתארגבול תכנית 
מרקם שימור משולב

מכלול נופי
מעטפת המכלול
/מסדרון אקולוגי

גבול תכנית מתאר
שטח בעל חשיבות
להחדרת מי תהום

)נמוכה-בינונית-גבוהה(
תחום השפעה–נחל 

)צדלכל ' מ50(

35/1תמא
מחוץההרחבה.מיוחדישוב–מונדתל

מרקם"באזורממוקמתהעירונילמרקם
המיועדים,"נופימכלול"-ו"משולבשימור
,טבעערכישלמירבישילובלהשיג

.ומורשתהתיישבות,נוף,חקלאות

1תמא
כשטחמוגדרמונדתלשלהמרחבכלל
גבוההוהעשרהלהחדרהחשיבותבעל

נחלעוברלישובמצפון.תהוםמישלמאוד
מוגדריםשניהם,חירותנחלומדרוםדרור

.משנייםכנחלים

3/21תממ
שלמזרחי-הצפוןחלקואתקבעההתכנית

ואת"עירונילפיתוחאזור"-כהישוב
-כשיפוטובתחוםהפתוחיםהשטחים

."פתוחכפרינוף/חקלאיאזור"

סביבתיותהנחיות
כגוןהישובבשטחסביבתיותמגבלותמפת

,מנחליםהשפעהתחום,אקולוגימסדרון
.וכדומהתשתיותמתקני

גבול תכנית מתאר
מסדרון אקולוגי ארצי

מקו חשמל' מ80מרחק 
מדרך' מ80מרחק 

תחום השפעה–נחל 
)צדלכל ' מ50(

תחנת דלק
)רדיוס מגבלה' מ80(

גבול תכנית מתאר
אזור פיתוח עירוני

/אזור חקלאי 
נוף כפרי פתוח

סביבהניתוחמפת

louis@urbanics.co.ilשאלותכתובת מייל לשליחת 

הספורטשדרת
,ונסיעההליכהשבילי,וכושרספורטמתקנייוצבובואורכיצירתהווההשדרה

היישובי"הפעיל"הירוקמהשלדכחלקונטיעותגינון,מוצלותישיבהפינות

עירוני|פתוחציבורישטח
היתרביןישמשפ"השצ-יישוביותכללפעילויותכולל)דונם90-כ(היקףרחב

ונטיעותגינון,נרחביםוכושרמשחקאזורי,מוצליםישיבהאזורי,להתכנסות
)  גיל-גרינשטיין הר(חיפה , פארק הכט)גיל-הרגרינשטיין (זכרון יעקב , פארק המושבה

הנחל|פתוחציבורישטח
הבינוי בלב משמעותי שלד ירוק אורכי ברצועת הנחל שיהווה פ "שצ

ונטיעותגינון , פינות ישיבה מוצלות, ובו שבילי הליכה ואופניים
) אב אדריכלים(הדמיה , פארק נחל שילה ירשלים, פארק גיא בן הינום 

:לדיוןשאלות
?הישובאתהמקיפיםהפתוחיםהשטחיםאלוהסמיכותהממשקאתלתכנןישכיצד-
?הישובבתוךוהמוצעיםהקיימיםהפתוחיםהציבורייםהשטחיםשלהמועדףהאופימהו-
?כיוםבישובחסרותפתוחיםבשטחיםהקשורותציבוריותפונקציותאלו-


