
תכנית מתאר כוללנית-תל מונד 
23.11.2022ציבור שיתוף 



התכנסות19:00-19:30

ראש המועצה, לין קפלן-דברי פתיחה 19:30-19:45

אדריכל אורי מזור–דברי הסבר , תכנית המתאר הכוללנית לתל מונד19:45-20:30

מענה על שאלות20:30-21:00

דיונים פתוחים סביב נושאים נבחרים21:00-21:45

לוח זמנים למפגש



חזון

מאפשרת ומחדשת, משתפת, הפיכת תל מונד לרשות מובילה

בכל תחום תוך מימוש נכסים קיימים ויצירת מנופים לאיתנות כלכלית



?וכמה? למה? מה: תכנית מתאר

.השנים הבאות15-תכנית המתווה את ההתפתחות הפיזית העתידית של היישוב לכ?מהי

.2001-ועודכנה ב1999-תכנית המתאר האחרונה של תל מונד נערכה ב? מתי
.  החל תהליך שיתוף ציבור וגיבוש חלופות שנתקע בשנים הקשות שעברו על היישוב2016-ב

.הנושא מקודם במסגרת סדרת פגישות עם ועדת ההיגוי של הועדה המחוזית, 2021-החל מ

12-נדרשים כ, לתושבר בלבד "מ2-ככיום : הוספת שטחי מסחר ותעסוקה: מטרה מרכזית
.ר"מ

לב  , התחדשות(תוספת שטחי ציבור והתווית הפיתוח במגוון רחב של נושאים : מטרה נוספת
).הישוב



?וכמה? למה? מה: תכנית מתאר

הכנסות ארנונה משטחי מסחר ותעסוקה הינו מרכיב הכרחי בהכנסות 

שכן ארנונה ממגורים הינה גרעונית ביחס לשירותים שהרשות  , הרשות

.לספק לתושבים שלה) ומעוניינת(נדרשת 

בין רמת השירות שהרשות תוכל  הפער, ללא קידום תכנית מתאר

.ילך ויגדל, לספק לתושבים לבין יכולת הרשות לספקה



אתגרים
.גובה הבינוי וצפיפותו, גודלו, שמירה על צביון היישוב:הרצון שלנו

:מדיניות להן כפוף תכנון הישוב/הנחיות מחייבות ע״פ תכניות

...תוספת יח״ד, פרוזדורים אקולוגיים, פיתוח צמוד דופן, צפיפות מינימאלית

:תכניות ארציות ומחוזיות קיימות

")שימור משולב"במרקם " ישוב מיוחד("35א "תמ

ועידכוני תמ״מ נושאיים") נוף כפרי פתוח"ומסביבו " אזור פיתוח עירוני("21/ 3/ תממ

עומדת , היא עונה על צרכי היישוב:תכנית המתאר מאזנת בין האתגרים השונים

.אקסטנסיביתבדרישות כלל גופי התכנון ושומרת על מדיניות פיתוח 

אל מול



.שנה20הטוב ביותר לשתול עץ היה לפני הזמן "

".הבא הכי טוב הוא עכשיוהזמן 
פתגם סיני-



ראש הצוות–אורי מזור ' אדרתכנון ועיצוב עירוני

מתכנן–יונתן כץ ' אדרפירשט–משרד מזור 

ל"אלי פירשט ז' אדר' פרופ

מ"אירית גיל תכנון ערים בעריכוז תפעולי מנהלי

)ל"יניאו אדיב ז'חגית ג(מ "אורבניקס בע–לואיס בר ניר פרוגרמה ושיתוף ציבור

גיאוקרטוגרפיה–עופר מנחם כלכלה וחברה

מ"אורבניקס בע–נועה תמרי קיימות–סביבה 

גיל אדריכלים–גרינשטיין הר–טלי מרק נוף

הנדסת תנועה ותחבורה. נ.ת.מ–פאדי עראקי , אורן צמירתנועה ודרכים

מדידות והנדסה אזרחית, שמאות מקרקעין. כ.ז–עודד לנדאו , ארז כהןשמאות מקרקעין

בלשה ילון מערכות תשתית–אמל חוסיין ביוב וניקוז, מים

ד"שפירא עו–צילקר –ד ארז שפירא "עוייעוץ משפטי

צוות התכנון



?מהי תכנית מתאר כוללנית
הסבר כללי



?מהי תכנית מתאר כוללנית ומהן מטרותיה

המועצהידיעלשהוגדרכפי"הישובחזון"יעדילהשגתסטטוטוריבסיסתהווהכוללניתמתארתכנית

.התכנוןוצוות

להכנתהמתווהלפי,הכוללניתהתכניתמטרות
:)התכנוןמנהלי"עמוצע(התכנית

שלהמוצעהראשיהמרחביהמבנהאתלהתוות1.
והפיזיתהתפקודיתההיררכיההגדרתתוך,הישוב

.העיקרייםהישובמרכיבישל
התכנוניתלמדיניותוברורבהירביטוילתת2.

.ולמטרותיהלישובהמוצעת
תכנוניתלעצמאותתשתיתקצרזמניםבלוחליצור3.

תכניותקידוםולאפשר(המקומיתהמועצהשל
.)מפורטות

כבסיס,ודיווחמעקבלרבות,התכנוןניהוללאפשר4.
תכנית"שתישארכך,התכניתשלעיתילעדכון

."חיה
תכניותשלואישורלהכנהוהנחיותהוראותלתת5.

בסמכותאשר,ומפורטותמתאריות,מקומיות
.המקומיתהמועצה

:תכנית מתאר כוללנית



?במה עוסקת תכנית מתאר כוללנית

.לישובכוללניתמתארתכניתמקדםמונדתלהמקומיתהמועצהבשיתוףהתכנוןמנהל

כליםתיתןהחדשההכוללניתהמתארתכנית1.
בישוברצויהתכנוניתמדיניותלמימושחוקיים

ממטרותשתיגזרמדיניות,הקרוביםבעשורים
.שיקבעוויעדים

מתאריתברמהתתייחסהחדשההתכנית2.
תעסוקהאזוריפיתוח,מגורים:תחומיםלמגוון
,פתוחיםשטחים,וחינוךציבורמוסדות,ומסחר

.ועודתשתיות,תחבורה

להכנתוהנחיותהוראותתקבעהתכנית3.
ומפורטותמתאריותמקומיותתכניות

.המקומיתהמועצהשבסמכות



?מהי תכנית מתאר כוללנית

התכנוןעקרונות

תשתית תכנונית

לעדכון ושדרוג מערכות  

,  חברתיות, פיסיות: הישוב

'כלכליות וכו

שמירה על גמישות תכנונית

התאמה למצבים משתנים

שיתוף הציבור

ושילובו בתהליך התכנון

שילוב עקרונות מדיניות

התכנון הארצית והמחוזית

ויעדים לאומיים

,נוף, לרבות שמירת ערכי טבע

פיתוח בר, סביבה ומורשת

קיימא ותשתיות



?מהי תכנית מתאר כוללנית

תקנוןנספחיםתשריט

:תכנית מתאר כוללנית לדוגמה

היישובשלהתכנוןמדיניותהגדרתהיאליישובכוללניתמתארתכניתשלהעיקריתמטרתה

.בעתידממנהשייגזר,מקומיותמתארתכניותבמסגרת,המפורטלתכנוןבסיסויצירת

לשימושיהחלוקהאתמציג
מוסדות,מגוריםכגוןקרקע
.ודרכיםתעסוקה,ציבור

,הבינויאופיאתמציגים
פריסת,תכנוןלמתחמיחלוקה

מיקום,וחינוךציבורמוסדות
.וכדומהתשתיות

הוראותאתמאגדהתקנון
יעודיעלומפרטהתכניתוהנחיות
.בתכניתוהשימושיםהקרקע



יותרשגרועהיחידהדבר"

לראותהואעיוורמלהיות

"חזוןללא

Hellen Keller

“…The only thing worse than

being blind is having sight

but no vision…“



החזון התכנוניסיכום יעדי 

עירוניתהתחדשות

הפרטיהמרחב-
:ושיכוניםשכונות-

כהןאלי*
שפרינצק*
וולפסון*

הציבוריהמרחבהתחדשות

הציבוריהמרחב-
הדקל,השקד'רחדוגמת-

והלורד

תעסוקהפיתוח

)למגוריםבמקביל(
כלכליתלאיתנותוחתירה

ודרכיםתנועהמערכות

ארציותלדרכיםחיבורים-
)הלורד(562,5522-
)הדרים(553,5531-
-554

ציבורשירותי

ציבוריותהקצאות
פעריםהמשלימות

בכלללעמידה
הציבורצרכי



החזון התכנונימקורות לגיבוש 

:עלנשען,לישובהכוללניתהמתארלתכניתבסיסהמהווה,העירחזוןגיבוש

תושביםבמפגשישעלותובנות–הציבורשיתופי•

הישובשלהמצב״״תמונתלכדי–הקייםהמצבנתוניוגיבושניתוח,איסוף•

המועצההנהלת•

)וכו׳התכנוןמנהל,המחוזיתהתכנוןלשכת(גורמיםממגווןתכנוניותוהנחיותמגמות•

התכנוןצוותיועצי•



המתאר הכוללניתתכנית שלבי 

עבודהתכנית

התכניתפיתוחהינוהנוכחיהעבודהשלב

.והיועציםהמועצהבתיאוםותשריטים

.אחתבבתמתחיליםאינםחדשיםזמנים"

עודבוודאינכדי,החדשבזמןחיכברסבי

)ברכטברטולט("בישןיחיה

כאןנמצאיםאנו



מצב קיים| במספרים היישוב –תל מונד 

דיוריחידות=ד"יח*

דונם7,600-כ|שיפוטשטח

דונם2,700-כ|בנוישטח

)התושביםמרשםע״פ(נפש15,000-כ|אוכלוסייה

5.1%|שנתיגידולקצב

נפש20,000-כ;ד"יח5,500-כ|)מאושר+קיים(נפש/ד"יחכ"סה

)לתושבר"מ2-כ(ר"מ30,000-כ|ותעסוקהמסחר



.הכלבסךאיש300-כהשתתפובהםציבורשיתוףמפגשישניהתקיימו2016במהלך-

,התכנוןצוותשאסףוהמידעהנתוניםעםיחד,במפגששהועלווהסוגיותהנושאים-

.היישובשלהפיתוחלחזוןהרעיוניותהחלופותלהגדרתהבסיסאתמהווים

תהליך שיתוף הציבור

תיאום ציפיות-מפגש ראשון
הכרות עם עולם התכנון-
,היישובצביון:כגוןהתושביםלצרכיהאזנה-

,ותחבורהתנועהמרחביתזיקה,בניהמאפייני
,מסחר,הציבוריוהמרחבציבורשירותי

היישובשלהכלכליוהבסיסתעסוקה

?מה תל מונד רוצה להיות בעתיד-מפגש שני 
הזהות היישובית ומאפייני תל מונד-
נושאים הדורשים מענים במסגרת התכנית-
זיקות וקשרים קיימים ורצויים למרחב הסובב-
בחירת חלופה רעיונית תואמת חזון-



תכנית המתאר הכוללנית
חלופות



חלופות העבר של תכנית המתאר הכוללנית

חלופת העיבוי הקומפקטיחלופת העיבוי ההיקפי

חלופת הזרוע המערביתחלופת העיבוי המערבי



:עלבין היתר שענו בחינת והערכת החלופות נ , גיבוש

מדיניות תכנון כפי שמגובשת ומעודכנת במוסדות התכנון ובהתאם ל״צו השעה״-

,המשרד להגנת הסביבה, משרד התחבורה, לשכת התכנון המחוזית(הנחיות גורמי תכנון -

)רשות ניקוז וכו׳

יכולת החלופה לתמוך בחזון העירוני על כלל מרכיביו-

הערכת והנחיית הנהלת המועצה-

תכנון וקידום התכנית, תכלול כלל תובנות הצוות המקצועי שאמון על גיבוש-

)מדיניות וכו׳, תמ״מ, תמ״א(כפיפות ועמידה בהוראות התכניות החלות במרחב -

בממשק עם השטחים הפתוחים והבינויים, הערכה ובחינת המשמעויות הסביבתיות-

)הליכה וכו׳, רכיבה, פרטי, ציבורי(פוטנציאל השירות והחיבור אל מערכות תנועה -



)קיים(תשריט יעודי קרקע מצב מאושר –תל מונד 
תשריט יעודי קרקע

בתחומי,הקייםבמצבהקרקעייעודי

לאזוריהיישובאתמחלקים,מונדתל

ירוקיםשטחים,ציבורשטחי,מגורים

.ומסחרתעסוקהואזוריוגינות



תכנית המתאר הכוללנית
שלד התכנית המתגבשת



גבול תכנית מתארגבול תכנית המתאר הכוללנית
גבול פיתוח חדש

דרך הלורד הראשונים

תחום
הגדלת
הישוב



גבול תכנית מתארתעסוקה ומסחר–תשריט יעודי קרקע 
גבול פיתוח חדש

תעסוקה
מסחר

קרית
חינוך

דרך הלורד הראשונים

אזור
תעסוקה

חדש



גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)פ"חלקם משולבים שצ(
תעסוקה

מסחר

קרית
חינוך

דרך הלורד הראשונים

אזור
תעסוקה

חדש

מגורים ומוסדות ציבור–תשריט יעודי קרקע 



אזור
תעסוקה

חדש

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)פ"חלקם משולבים שצ(
תעסוקה

מסחר
פ"שצ

שטחים פתוחים
שטחים חקלאיים

קרית
חינוך

דרך הלורד הראשונים

שטחים ירוקים–תשריט יעודי קרקע 

עירוני
פ"שצ



קרית
חינוך

אזור
תעסוקה

חדש

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)פ"בשילוב שצבמקווקו (
תעסוקה

מסחר
פ"שצ

שטחים פתוחים
שטחים חקלאיים

מוצעת/דרך קיימת
חזית מסחרית

מתחמי התחדשות

דרך הלורד הראשונים

בינוי
קיים

אלי כהן

שפרינצק

וולפסון

מצב מוצע–תשריט יעודי קרקע כללי 

עירוני
פ"שצ



מצב מוצע–תשריט יעודי קרקע כללי 

קרית
חינוך

אזור
תעסוקה

חדש

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)צפ"במקווקו שב(
תעסוקה

מסחר
פ"שצ

שטחים פתוחים
שטחים חקלאיים

מוצעת/דרך קיימת
חזית מסחרית

מתחמי התחדשות

דרך הלורד הראשונים

בינוי
קיים

מצב מוצע–טיוטת נספח עיצוב עירוני

צפיפות

)ועוד21/3תמ״מ,35תמ״א(המחייבותהתכניותבמסגרתגםביטוילידישבאהכפי,התכנוןמדיניותע״פ

בצפיפותמתוכנןלהיותומאידךמחדקייםלמרקםדופןבצמידותלהיותחדשפיתוחכלמחייבות

.הקייםהישובשלמזובהרבההגבוהה,מוגדרתמינימאלית

מבניםגובה

.הקייםהבינויעםהגובלים,קומות4עדשלנמוכיםמבניםכוללהבינויאופיהמוצעתהישובבהרחבת

באזורגםכמו,הקייםהמרקםמןובמרחקהעתידיהפיתוחבמסגרת,המערבייםהישובבשולי

התכנוןבהנחיותלעמידההיתרביןקומות9עדשלבינוימתחייב,החדשהתעסוקה



קרית
חינוך

דרך הלורד הראשונים

בינוי
קיים

קומות8-9

קומות5-7

קומות4עד 

צמודי קרקע

שטחים חקלאיים

פ"שצ

שטחים פתוחים

פ"שבצ

דרך מוצעת

מוקד תעסוקה
פארק מרחבי

)ספורט ונופש, מרכז פנאי(

קרית חינוך

אזור
תעסוקה

חדש

מצב מוצע–נספח עיצוב עירוני תשריט 



קרית
חינוך

אזור
תעסוקה

חדש

גבול תכנית מתאר
גבול פיתוח חדש

מגורים
מוסדות ציבור

)צפ"במקווקו שב(
תעסוקה

מסחר
פ"שצ

שטחים פתוחים
שטחים חקלאיים

מוצעת/דרך קיימת
חזית מסחרית

מתחמי התחדשות

דרך הלורד הראשונים

בינוי
קיים

קיים ומוצעמצב | היישוב במספרים –תל מונד 

)לתושבר"מ12-כ(ר"מ450,000-כ|ותעסוקהמסחרתוספת

)בהרחבהד"יח1,500-כמתוכן(דיוריחידות3,500-כ|ד"יחתוספת

נפש31,000-כ;ד"יח9,000-כ|נפש/ד"יחכ"סה

דונם520-כ|מערביתהרחבהשטח

דיוריחידות=ד"יח*

דונם7,600-כ|שיפוטשטח

דונם2,700-כ|בנוישטח

)התושביםמרשםע״פ(נפש15,000-כ|אוכלוסייה

5.1%|שנתיגידולקצב

נפש20,000-כ;ד"יח5,500-כ|)מאושר+קיים(נפש/ד"יחכ"סה

)לתושבר"מ2-כ(ר"מ30,000-כ|ותעסוקהמסחר



הצגת תכנית המתאר הכוללנית-תל מונד 

עלולאתה,תכניתלךאיןאם..."

"...אחריםשלמתכניתלחלקלהפוך

“…If you don’t have a plan, you become

part of somebody else’s plan…“

Terence Mckenna



הכוללניתהצגת תכנית המתאר -תל מונד 

נשמח לענות על שאלות

תודה



דיונים פתוחים סביב נושאים מקצועיים
בינוי

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

שירותי ציבור
?אלו שירותי ציבור נוספים נדרשים-
מתחם / עירובים של שירותי ציבור במבנה אלו -

?מעניקים ערך מוסף

ישוביתכלכלה
?סוגי העסקים ואופי החברות המתאימים ביותר לישובמה הם -
?סוגי עסקים מתאימים במרחבים השונים בישובאיזה -
מסחר לאורך רחובות לעומת מרכזים מסחריים  שטחי -

).כלל ישוביים/ שכונתיים (

תנועה
?ה להתמודד איתו/הקושי התנועתי בישוב וכיצד היית מציעמהו -

פתוחיםושטחיםנוף,סביבה
יש לתכנן את הממשק והסמיכות אל  כיצד -

?השטחים הפתוחים המקיפים את הישוב
האופי המועדף של השטחים הציבוריים  מהו -

?הפתוחים הקיימים והמוצעים בתוך הישוב
פונקציות ציבוריות הקשורות בשטחים  אלו -

?כיוםפתוחים חסרות בישוב 

,  ביום שאחרי ובהמשך הדרךלכל שאלה 
נר'יש לפנות אל מהנדס המועצה יגאל קרז

yigal_k@tel-mond.muni.ilבמייל 
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