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 .1מבוא
תכנון מתארי לקרית טבעון הינו תהליך ממושך בו ניתנת הזדמנות לתושבים ,נבחרי הציבור בישוב ,קובעי
מדיניות ומתכננים ,להתוות את דמותו העתידית של הישוב וכווני התפתחותו .הדבר נעשה לאחר לימוד
והכרה מעמיקה של הישוב ומאפייניו לצד צרכי והעדפות התושבים.
תהליך הכנת תכנית המתאר מורכב ממספר שלבים :לימוד המצב הקיים ,הגדרת מטרות ויעדים ,גיבוש
חזון עתידי ומדיניות פיתוח בתחומים עיקריים ,הגדרה ובחינה של חלופות תכנוניות התומכות בחזון ,גיבוש
חלופה נבחרת לשנת היעד  2040ובניית תכנית סטטוטורית וצעדי מימוש נדרשים .בסוף התהליך הישוב
יחזיק בתכנית מתאר כוללנית אשר תאפשר לו להתפתח לאור החזון והמדיניות שגובשו בשיתוף תושבים,
נבחריו ואנשי מקצוע.
המסמך המובא להלן הינו סיכום שלב א' של תהליך העבודה שמטרתו היא "לימוד המצב הקיים והכרת
מצב המוצא לתכנון ".במהלך החודשים האחרונים ,עסק צוות תכנון רב-תחומי ,בסיוע המועצה המקומית,
בלימוד מעמיק של הישוב בתחומים שונים ברמה המקומית והאזורית  -תפקוד הישוב במערך האזורי,
המבנה הפיזי של הישוב ,היבטי תעסוקה וכלכלה ,שימור ונכסי מורשת ,תנועה ותחבורה ,המרחב הציבורי,
הנוף והשטחים הפתוחים בישוב וסביבו ,דמוגרפיה ותהליכים חברתיים ,לימוד מערך המגורים הקיים
והפוטנציאל הגלום בו וכן היבטים סביבתיים ותשתיות הנדסיות.
תהליך הלמידה התבסס על ניתוחים סטטיסטיים של נתוני הלמ"ס ונתונים ממאגר המידע של
גיאוקרטוגרפיה ,סקירת תכניות סטטוטוריות ומסמכי מדיניות ,סיורי שטח ,ראיונות עם גורמים שונים
ביניהם מהנדס המועצה וסגניתו ,מנכ"ל המועצה וראש מחלקת החינוך ,גזבר המועצה ,מנהלת המחלקה
החברתית ותהליך שיתוף הציבור.
מועצה מקומית קרית טבעון היא ישוב פרברי גדול בגבול המזרחי של מחוז חיפה ,בצמוד למחוז צפון.
חלקו הצפוני של הישוב שוכן על שרשרת גבעות בגבול עמק יזרעאל ועמק זבולון .חלקו התחתון מישורי,
גובל בערוץ הקישון וכולל את פשט ההצפה של הנחל .כביש  75הארצי חוצה את המרקם הבנוי של הישוב
לשניים .ככלל ,קרית טבעון נהנית משיעור גבוה של אוכלוסייה משכילה ממעמד כלכלי-חברתי גבוה
ומקהילה מעורבת ובעלת מודעות גבוהה.
הישוב משתרע על פני כ 8,400 -דונם אשר רק כ 40% -מהם הינו מרקם בנוי .יחד עם זאת רווחת הדיור
בישוב גבוהה וגודל יח"ד ממוצעת עומד על כ 140-מ"ר .שאר שטחי הישוב (כ )60%-מורכבים מחוות מכלי
תש"ן ,מעט עתודות קרקע לפיתוח ובעיקר שטחים פתוחים בעלי ערכים סביבתיים ונופיים גבוהים.
חוות המכלים בדרום קרית טבעון היא עתודת הקרקע הגדולה ביותר בישוב .נכון להיום המכלים נמצאים
במרחק של עשרות מטרים מבתי אלרואי ,קרית חרושת ומכללת אורנים והינם שטח תעשייתי בלב מרקם
בנוי המטיל מגבלות על אפשרויות הפיתוח סביבו .האפשרות לפינוי החווה ,שנידונה בהקשרים שונים,
מחייבת בחינה של אפשרויות הפיתוח באתר תוך ניצול יתרונותיו ,ביניהם הנגישות המצוינת למערכת
התחבורה האזורית והארצית .יש לציין כי פינוי חוות המכלים הוא בעל השפעה רחבה על היציבות
הכלכלית של הישוב ,קונפליקט אשר יבחן במסגרת תכנון שטח האתר.
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השטחים הפתוחים בישוב וסביבו מהווים מרכיב מרכזי בגיבוש "רוח המקום" .חלקם מפותחים לטובת
פעילות פנאי אך מרביתם אקסטנסיביים וכוללים את הוואדיות המיוערים החודרים לישוב ועוטפים את
השלוחות שבראשן מתפרס הבינוי .מבנה זה נקבע במסגרת התכנון ההיסטורי של קרית טבעון בשנות ה-
 40ומייצר קו מגע ארוך וייחודי בין המרקם הבנוי לשטח הפתוח .קו מגע זה לצד מאפייני הפיתוח של
המרקם הבנוי והמרחב הציבורי בישוב הינם מרכיבים מרכזיים בדימוי הישוב כטובל בנוף החורש .שמירה
על מאפיינים היסטוריים איכותיים אלה איננה ברורה מאליה לאור שינויים בצרכי התושבים ומגמות הבנייה
בישוב .עוד תורמת לדימוי הישוב היא המעטפת שלו שמורכבת בעיקר משטחים פתוחים ערכיים עשירים
במשאבי טבע ,נוף ,ומורשת ביניהם גן לאומי בית שערים ושמורת שער העמקים .שטחים אלו מהווים
משאב טבע ונופש המנוצל חלקית בלבד לטובת איכות החיים בישוב בעקבות נגישות מוגבלת אליהם.
קרית טבעון נוצרה מאיחוד הדרגתי של ארבעה ישובים  -טבעון ,קרית עמל ,אלרואי וקרית חרושת  -שהחל
בשנות ה 50-ונמשך עד  . 1979הדימוי של ישוב טובל בחורש מתייחס בעיקר לחלקו הצפוני של הישוב
(טבעון וקרית עמל) ,כאשר חלקו הדרומי מושפע יותר מנוף השטחים החקלאיים ופשט ההצפה של הקישון
הצמוד אליו ונוף הכרמל ממול .הבדלי הטופוגרפיה ,הנוף ומאפייני המרקם הבנוי לצד הבדלים
אידיאולוגיים ,חברתיים והיסטוריים הביאו לשימור הזהות המקומית של כל אחת מהישויות הללו עד היום.
עם זאת החלוקה ביניהן מקבלת הד גם באופן פריסת שימושי הקרקע בישוב ובמידת נגישות התושבים
לשירותים שונים .בכלל ,מיקומם של שירותי שונים בישוב נקבע עוד בתכניות מלפני עשרות שנים ולא
תמיד תואם את אופן פיזור האוכלוסייה בישוב כיום וצרכיה.
נושא מרכזי נוסף בישוב הוא הקשר בין אפשרויות הפיתוח למערכת התחבורה .בהסתכלות אזורית
שינויים במערך התחבורה הארצי יוצרים הזדמנויות אותם התכנית צריכה לנצל ואיומים איתם יש
להתמודד .בהסתכלות מקומית ,קרית טבעון מתבססת על "עמוד שידרה" היסטורי (רח' שקדים-אלונים-
קק"ל) ,ציר לינארי הנושא עליו חלק ניכר ממגרשי המגורים בישוב כמו גם מנגיש את מוקדי הפעילות
המרכזיים בו .הציר תורם לחיבור המרקם המבוזר של הישוב והינו חלק אינטגרלי מדמותו שנקבעה עוד
בעת הקמתו .מאידך התבססות מערך התנועה על ציר זה לצד התלות הגבוהה ברכב הפרטי מובילה
לעומסי תנועה ,פוגעת באיכויות הציר ובראייה עתידית עשויה להגביל את אפשרויות הפיתוח באזורים
בישוב המתבססים עליו.
תכנית המתאר התקפה לישוב אושרה בשנת  1999והיא כוללת התייחסות לאלרואי ,קרית עמל וטבעון.
במקביל אליה אושרו תכניות נפרדות עבור שכונת רמת טבעון בצפון הישוב וקרית חרושת בדרום הישוב.
חלק ניכר מתכניות אלו עסק בהסדרת מבנה הישוב שנקבע במסגרת תכניות משנות ה ,40-התאמתו
לצרכים מודרניים והתמקד בפיתוח מערך המגורים ושירותי הציבור בישוב .גישה זו הובילה לשימור
מאפיינים היסטוריים איכותיים וייחודיים לישוב .מאידך בעוד שהמרחב הכפרי סביב הישוב זכה לתנופת
פיתוח משמעותית בתחום המסחר והתעסוקה ,קרית טבעון נשארה במידה רבה סטטית .הדבר משפיע על
חוסנה הכלכלי כיום ובעתיד ואפשרויות הפיתוח בה ,בעיקר לאור אפשרות הוצאת מיכלי התש"ן מהישוב.
המהלך התכנוני הרחב ביותר בקרית טבעון בעשורים האחרונים הינו אישור תכנית לשכונה בת  500יח"ד
על שטחים חקלאיים מצפון לאלרואי ,בסמוך לפשט ההצפה של הקישון ("שערי טבעון") (אושרה ב,2014-
אין עדיין תכנון מפורט) .התכנית עוררה התנגדות בקרב חלק מהתושבים בעקבות תכנון בצפיפות מגורים
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גבוהה (כ 5-יח"ד לדונם) הכוללת דירות קטנות (עד  75מ"ר) אשר שונה ממאפייני המרקם הבנוי הקיים
בישוב .תכנון זה עונה על הנחיות תמ"א  35ובא לייצר בין השאר מלאי יח"ד בנות השגה למשפחות
צעירות ,החסר בישוב ומשפיע על מגמת הזדקנת הישוב .כך או כך אין ספק כי התכנית משפיעה על מבנה
הישוב ומאפייניו הפיסיים והחברתיים ויש לבחון את היחסים והקשרים בינה לבין המרקם הקיים.
גם היום קיימים תושבים הקוראים לביטול התכנית המאושרת לשכונה והסבתה למשל לשטח תעסוקה
שיסייע לכלכלת הישוב ויספק מקומות תעסוקה לתושבים בתחומו ,מתוך רתיעה מתוספת אוכלוסייה
שתשנה את אופיו הכפרי והאיכותי של הישוב .למעשה ממפגשי שיתוף הציבור עלה כי שמירה על האופי
המקומי ומאפייניו הפיסיים ,הנופיים והחברתיים של הישוב מהווה מטרה מרכזית עבור חלק ניכר
מהתושבים.
כל אלו הן רק חלק מהסוגיות בהם תעסוק תכנית המתאר ואשר הנחו את צוות התכנון בשלב לימוד
וניתוח המצב הקיים.
מסמך זה מורכב משני חלקים .החלק הראשון מסכם את התובנות המרכזיות שעלו בתהליך התכנון
והסוגיות והדילמות העולות מהן ויעמדו בבסיס העבודה על תכנית המתאר .החלק השני מורכב מתקצירים
נושאיים של כל התחומים שנלמדו במסגרת סקר מצב קיים :סקירה תכנונית; מבנה הישוב ושימושי קרקע;
נכסי מורשת בקרית טבעון; חברה וכלכלה; המרחב הציבורי ,שטחים פתוחים ונוף; היבטים סביבתיים;
תחבורה; תשתיות הנדסיות; שיתוף ציבור .כאמור ,למסמך זה מצורפים תשעה נספחים המציגים את כלל
המידע והניתוח שנאסף במסגרת שלב א'  -לימוד המצב הקיים ,בחלוקה לתחומים שנלמדו.
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 .2ממצאים ותובנות  -ניתוח אינטגרטיבי
פרק זה מסכם את התובנות העיקריות העולות מלימוד וניתוח המצב הקיים בישוב .הפרק מציג את
הסוגיות והדילמות הראשיות העומדות בבסיס העבודה על תכנית המתאר.
כל הנושאים המופיעים בפרק זה נסקרים בהרחבה בפרקי הדו"ח המופיעים בהמשך (חלק ב') ובנספחיו.
בעוד שפרק זה החלוקה היא על פי סוגיות התכנון בחלקים האחרים של הדו"ח החלוקה היא בהתאם
לתחומי הניתוח  -סקירה תכנונית ,מבנה הישוב ,המרחב הציבורי ושטחים פתוחים ,תחבורה היבטים
חברתיים וכלכליים וכדומה.

 2.1רוח המקום
קרית טבעון נמתחת על פני החלק הדרומי של אזור גבעות אלונים עד לפשט ההצפה של נחל הקישון,
המהווה את גבולו הדרומי של הישוב .דופן הכרמל ,התוחמת את הנחל מדרום ,מהווה מרכיב דומיננטי
בנוף הישוב ,כמו גם הוואדיות המיוערות העוטפות את המרקם הבנוי ונוף העמקים החקלאיים יזרעאל
ממזרח וזבולון ממערב הנשקף מהבתים .המיקום הייחודי של הישוב ומערכת השטחים הפתוחים והנוף
העוטף אותו הם בעלי השפעה גדולה על דמות הישוב ודימויו עבור תושבי הישוב והסביבה.
טבעון הוותיקה תוכננה בשנת  45בשיתוף פעולה יוצא דופן בין פרופ' אדריכל אלכסנדר קליין ואדריכל נוף
שלמה אורן ויינברג .טבעון תוכננה ע"פ תפיסת "עיר הגנים" ומהווה את אחת הדוגמאות המובהקות
והשמורות לתפיסת "עיר גנים" במרקם קיים בישראל .קרית עמל תוכננה גם היא במסגרת אותה תכנית
(על אף שחלקים ממנה כבר היו קיימים) וכתוצאה מכך קיים דמיון רב ביניהן ,כאשר המרקם הבנוי עוקב
אחר הטופוגרפיה והרחובות מתפרשים בדפוס טבעתי המקיף את השלוחות .מגרשי המגורים אורכיים
ופרוסים אחד מכל צד של הרחוב בשני מפלסים .הוואדיות מהוות שטחים פתוחים המפרידים בין
המרקמים הבנויים באופן שיוצר קו מגע ייחודי בין המגרשים הפרטיים לשטח הפתוח.
מרקם זה הוא בעל איכויות יוצאות דופן בהיבט המיזוג בין השטח הפתוח לשטח הבנוי ובהיבט של יצירת
פלטפורמה פיסית לגיבוש קהילה מקומית .הדבר נעשה בין השאר על ידי הפרדה מינימלית בין השטח
הפרטי לשטח הציבורי ,לרוב באמצעות צמחייה מקומית וללא גדרות או קירות תמך גבוהים (בזכות תכנון
גינות משופעות מחולקות לטרסות נמוכות לצורך התגברות על הפרשי הגובה) ועל ידי מיקום שירותי
הציבור בלב אזורי מגורים על גבי מערכת שבילים מפותחת העוברת בין המגרשים הפרטיים .קיימת
הכרה נרחבת באיכויות פיסיות אלו ולמעשה בימים אלו מקודמת תכנית מקומית (ביוזמתו ותכנונו של
אדריכל נועם אוסטרליץ ,תושב הישוב) שמטרתה להבטיח כי פיתוח עתידי של מגרשים בישוב ישמור על
איכויות אלו .התכנית כוללת הנחיות אדריכליות לפיתוח מגרשים בדגש על חזות הרחוב וקו המגע שלהם
עם המרחב הציבורי.
האיכויות ההיסטוריות הללו ייחודיות בקנה מידה מקומי ואזורי וראויות לשימור וטיפוח .עם זאת שימור
מרקם קיים דורש התייחסות לסוגיות כגון שיגרת היומיום של התושבים ואפשרויות להתחדשות פיסית
וחברתית .כבר היום מתווה הרחובות האינטימיים מתנגש עם דפוסי התחבורה של תושבי טבעון ,פריסת
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מבני הציבור לא תואמת את חתך האוכלוסייה המתגוררת סביבם שהולכת ומזדקנת וחלק ממערך
השבילים "נבלע" במגרשים פרטיים או נחסם על ידי שכנים על מנת למנוע מעבר.
דרום הישוב  -אלרואי וקרית חרושת צמודות לשטחים חקלאיים מישוריים שהינם פשט ההצפה של
הקישון .המרקם הבנוי נפרש במקביל לתוואי הנחל ולציר רכבת העמק ובאופן היסטורי התפתח בזיקה
ישירה לצירים אלו .לזיקה זו איכויות רבות אשר כיום לא ממומשות מכיוון שכמעט ולא קיימים צירי רוחב
המאפשרים גישה אל השטחים והם משמשים בפועל כחצר אחורית לישוב.
סוגיית השימור ושיקום מאפיינים ייחודיים במרקם הקיים בקרית טבעון עוברת כחוט השני בכל הסוגיות
הנידונות במסגרת תכנית המתאר כך שאחד הממדים מולם נבחנת כל סוגיה הינו השפעתה על "רוח
המקום" ודמות הישוב.

 2.2עיצוב היחסים בין הישויות ההיסטוריות המרכיבות את קרית טבעון
קרית טבעון מהווה איחוד של ארבעה יישובים שקמו במהלך שנות השלושים והארבעים :קרית חרושת
ואלרואי שהוקמו בשנת  ,1935קרית עמל שבנייתה החלה בשנת  1937וטבעון שבנייתה החלה בשנת
 .1945האיחוד הושלם בשנת  1979עם סיפוחה של קרית חרושת ליתר הישויות שמרכיבות את קרית
טבעון .ע"פ נתוני הארנונה של המועצה נכון להיום בקרית חרושת מתגוררים כ 380-משקי בית ,באלרואי
כ 170-משקי בית ,בקרית עמל כ 1980-משקי בית ,בטבעון הוותיקה כ 2440-משקי בית וברמת טבעון כ-
 330משקי בית .בשערי טבעון מתוכננים להתגורר כ 500 -משקי בית.
הבדלים בטופוגרפיה ,נוף ובמאפייני המרקם הבנוי לצד הבדלים אידיאולוגיים ,חברתיים והיסטוריים
הביאו לשימור הזהות המקומית הייחודית של כל אחת מהישויות.
הבדלים סטטוטוריים כמו גם הבדלים ביכולת המימוש של תכניות הביא לפערים בפריסת שימושי הקרקע
כך ששימושי מסחר ,חינוך ושירותי ציבור בישוב מתרכזים בקרית עמל וטבעון הוותיקה והם בעלי נגישות
בינונית-נמוכה לתושבים מאזור אלרואי וקריית חרושת .גם שצ"פים מפותחים הם בעלי נגישות נמוכה
לתושבים אלו ,אך המצב צפוי להשתפר עם פיתוח טיילת הקישון הנבנית בימים אלה לאורך התוואי
ההיסטורי של מסילת העמק.
התכנית הגדולה ביותר בעשורים האחרונים בקרית טבעון הינה תכנית שערי טבעון (טב )267/הכוללת
למעלה מ 500-יח"ד מתוכננות בגבול פשט ההצפה של הקישון על גבי שטח חקלאי מצפון לאלרואי.
פיתוח שכונת שערי טבעון ,המשך התפתחות קרית חרושת ,אפשרויות פנאי ונופש לאורך הקישון,
והעדיפות התחבורתית המובהקת של דרום הישוב מחד ומאידך אפשרויות הפיתוח המוגבלות במרכז
וצפון הישוב עשויים לשנות את המאזן הקיים במבנה הישוב ופריסת הפעילות בו .לעניין זה עשויות להיות
השלכות גם על דמות הישוב.
בהתייחס לארבע הישויות ההיסטוריות בקרית טבעון חשוב גם לפרט את הגבולות הפיסיים הקיימים
במרקם הבנוי ומחזקים את ההפרדה :כביש  75החוצה את הישוב ומחלקו לשניים; הבדלי טופוגרפיה ונוף
(לצד הבדלים חברתיים-היסטוריים) המבחינים בין קרית עמל ,טבעון ורמת טבעון לבין אלרואי וקרית
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חרושת; חוות מיכלי התש"ן אשר חוצצת בין המרקם הבנוי של אלרואי לזה של קרית חרושת ומגבילה את
אפשרויות הפיתוח באזור.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 כיצד לשמור על הייחוד ההיסטורי והקיים של כל ישות בקרית טבעון לצד גיבוש זהות יישובית
משותפת? מהי זהות זו? על מה תתבסס?
 נדרש ביסוס של רמת שירותים שווה באיכותה ובנגישותה לכל תושבי הישוב בדגש על שירותי
ציבור ,מסחר וגנים ציבוריים .מה המשמעות של מהלך זה על מבנה הישוב ועל מוקדי פעילות
ושירותים קיימים?
 מה תהיה ההשפעה של הפיתוח המתוכנן בדרום הישוב מול אפשרויות הפיתוח המוגבלות
בצפונו? כיצד הדבר ישפיע על שלד הישוב ועל דמותו ודימויו?
 האם וכיצד ניתן להתגבר על ההפרדות הקיימות במרקם הבנוי של הישוב? כיצד לייצר רצף בנוי
בין אלרואי לקרית חרושת? כיצד לייצר מחבר מעל כביש  ?75כיצד לחזק את הקשר בין קרית
טבעון שעל גדות הקישון לקרית טבעון הנפרסת על גבעות אלונים?

 2.3היחסים עם השטחים הפתוחים
קרית טבעון מוקפת במערך שטחים פתוחים ערכיים הכולל מגוון ערכי טבע ,בתי גידול ,נופים ואתרי
מורשת מהמעלה הראשונה .ערכיות שטחים אלו מקבלת ביטוי חזק במספר רב של תכניות מתאר ארציות,
מחוזיות ומקומיות .מיקום הישוב בלב שטחים פתוחים אלו הוא כנראה מהמרכיבים המרכזיים המגדירים
את דמות הישוב ומזוהה כאחד המשאבים המרכזיים שלו .יחד עם זאת השטחים הפתוחים הללו ,ביניהם
גן לאומי בית שערים ,שמורות אלוני אבא ושער העמקים ,מהווים משאב טבע ונופש המנוצל חלקית בלבד
לטובת איכות החיים בישוב בעקבות נגישות נמוכה אליהם.
למרחב הציבורי בקרית טבעון (בדגש על טבעון הוותיקה וקריית עמל) – רחובות ,כיכרות ושצ"פים אופי
עיצובי ייחודי המאזן בין מרכיבי הפיתוח לבין מאפייני השטח הטבעי .העיצוב ההיסטורי מקפיד על מיני
העצים והצמחייה המקומית ,כמו גם הסלעיות וסוגי הקירות והשבילים .הדבר מתבטא גם בעיצוב קו המגע
של מגרשי המגורים עם הרחוב וגם בעיצוב הגינות הציבוריות הוותיקות ,ומהווה חלק מרכזי בעיצוב "רוח
המקום" ודמות הישוב .פיתוח מודרני של מגרשי המגורים בישוב נמצא לעיתים קרובות בקונפליקט מול
מאפיינים ייחודיים אלה.
ניתוח פרישת השטחים הפתוחים בתוך הישוב מעלה יחס גבוה של שטח פתוח לתושב ,כ 14-מ"ר לנפש,
סך שטחם של הגנים הציבוריים הוא  313דונם .לצד הכמות הנדיבה של השטחים הפתוחים וחרף המתווה
התכנוני לפיו בראש השלוחות ישנם שטחים ציבוריים ,פרישת השטחים הפתוחים מצביעה על רמת שירות
בינונית בלבד .שכונות רבות אינן זוכות לנגישות טובה לשטחים פתוחים .מטבלת מכסות השטחים עולה,
שקיים חוסר בגנים שכונתיים (בגודל  8-30דונם) ובגנים עירוניים (בגודל  60-70דונם).
הסוגיות העולות מכך הן:
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 כיצד לשמור על מאפייני המרחב הציבורי הייחודיים לקרית טבעון תוך מתן מענה לצרכי הישוב
והתושבים?
 מה ההשפעה של שימור וחיזוק מאפיינים ותבניות נוף ייחודית ואיכותיות בישוב על דפוס והיקף
הפיתוח האפשרי בו?
 כיצד להנות מחד ולהגן מאידך על קו המגע הייחודי עם השטחים הפתוחים המקיפים את הישוב?
בדגש על וואדיות הישוב ומרחב הקישון והשטחים החקלאיים סביבו.
 כיצד להסדיר ולשדרג את הקשר בין קרית טבעון ותושבי הישוב למערכת השטחים הפתוחים
המקיפה אותה תוך שמירה על המערכת הטבעית?
 מהי מערכת היחסים וחלוקת האחריות המיטבית בין הרשויות השונות העוסקות בניהול השטחים
הפתוחים בתוך ומסביב לישוב?
 כיצד ישפיע פיתוח עתידי בתחומי הישוב על השטחים הפתוחים בישוב וסביבו? למשל ,מה הן
אפשרויות הפיתוח בדרום הישוב וכיצד ישפיעו על מרחב פשט ההצפה של הקישון?

 2.4מגמות דמוגרפיות וחברתיות
א .היקף ומאפייני האוכלוסייה
קרית טבעון מוקפת במגוון רחב של שטחים פתוחים ערכיים כמו גם תשתיות שונות ומרקמים בנויים
(זובידאת) אשר מתווים גבולות פיסיים ונופיים ברורים לישוב .אפשרויות הפיתוח של המרקם הבנוי
במסגרת הגבול המוניציפאלי מוגבלות ,שכן במרבית הישוב (לאחר פיתוח שכונת "שערי טבעון") המרקם
הבנוי צמוד גם כך לגבול המוניציפאלי ורווחים קיימים הם לרוב שטחים פתוחים בעלי ערכים נופיים
וסביבתיים גבוהים ובעלי שיפועים חדים המקשים על פיתוחם ,כמו למשל הוואדיות המיוערים העוטפים
את הישוב  .עתודות הקרקע בישוב מצומצמות מאוד ומתרכזות בעיקר באפשרות הפינוי של מיכלי התש"ן
בדרום הישוב .אפשרויות לתוספת אוכלוסייה במסגרת המרקם הקיים (ציפוף) ישפיעו על דמות הישוב
ומאפייניו ההיסטוריים וצריכות להבחן ביחס לתשתיות הקיימות בישוב ,שחלק גדול מהן הוקם סביב שנות
ה .50-בנושא תחבורה למשל ,כבר היום התנועה בצפון טבעון מתנקזת לציר אלונים שקדים שיכול להכיל
עד כ 2200-יר"מ 1לשני הכיוונים יחדיו זאת כאשר מדובר באזור המכיל יותר ממחצית משקי הבית של
טבעון (כ 2300-משקי בית).
ע"פ נתוני הלמ"ס אוכלוסיית קרית טבעון מנתה בשנת  17,474 - 2013תושבים .משנת  2003היא גדלה
בקצב גידול שנתי נמוך של  1.4%בממוצע .נתוני המועצה המקומית ותאגיד המים לשנת  2015מעידים
על אוכלוסייה המונה כ 20,000 -תושבים ,באופן שתואם כבר עכשיו את יעדי תמ"א  35לישוב .הפער
הנ"ל נובע ככל הנראה מריבוי יחידות דיור מפוצלות שאינן מאושרות ברחבי הישוב .תופעה זו מובילה לאי
וודאות תכנונית המקשה על הניהול הסדיר של המועצה ומובילה לעומס בלתי מבוקר על תשתיות
ומערכות הישוב.
 1יר"מ – יחידת רכב מושווה
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התפלגות הגילאים בשנת  2013מעידה על הזדקנות הישוב ,כאשר למעלה מ 17%-הם בני  65ומעלה
וקבוצת האוכלוסייה הגדולה ביותר הם בני  45עד  .)25%( 64תהליכי ההתבגרות של האוכלוסייה נובעים
בין השאר מכך שמלאי הדירות שיכול לתת מענה למשפחות צעירות קטן .יש לציין כי עדיין 30%
מאוכלוסיית הישוב הם בגילאים העושים שימוש במערכת החינוך .עם זאת רבים מאלו לא נשארים להקים
את ביתם בישוב.
נתונים אלו מצביעים על כך ששמירה על היקף וחתך האוכלוסייה הקיימת בקרית טבעון עלול להוביל
לעלייה בשיעור התלות בישוב ,סגירת מתקני ציבור שלא יידרשו ושינוי אופי הישוב כפי שהוא היום
מבחינת פעילות קהילתית חברתית משפחתית.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 כיצד יש להתמודד עם הפער בין נתוני האוכלוסייה הרשמיים והמתרחש בפועל? כיצד ניתן
לייצר וודאות לצורך תכנון וניהול רלוונטי ואפקטיבי של המועצה?
 כיצד להכווין תוספת אוכלוסייה בישוב באופן שישמור על איכויות המרקם הכפרי והנוף אך
יאפשר התחדשות חברתית ופיסית?
 מה תהיה ההשפעה של גידול האוכלוסייה על תשתיות הישוב ,שחלקן כבר היום כורעות תחת
הנטל?
 כיצד לנצל את עתודות הקרקע של הישוב ולהכווין את תוספת האוכלוסייה בישוב באופן
שמאשר התחדשות פיסית וחברתית של המרקם הקיים אך שומר על דמות הישוב ו"רוח
המקום"?
 כיצד והאם נכון לפעול לכך שבני הישוב ימשיכו להתגורר בקרית טבעון?

ב .מוסדות ושירותים
מערכת החינוך בטבעון נותנת מענה מלא לתושבים החל ממעונות יום ,שישה בתי ספר יסודיים ,חטיבת
ביניים ותיכון .בניתוח כלל ישובי כיום לא נצפית בעיית תפוסה ,אלא אולי בדרישה ליותר גני ילדים
אנתרופוסופיים .בכלל בכל הנוגע לחינוך אנתרופוסופי קרית טבעון מהווה מוקד משיכה אזורי בזכות בי"ס
שקד בו כיתות א'-ח' .התיכון האנתרופוסופי פועל במכללת אורנים ולא בישוב .יש לציין כי מרבית מוסדות
החינוך בישוב וותיקים ואינם עומדים בתקני בטיחות ונגישות עדכניים.
השכונות החדשות המתוכננות כוללות שטחים למבני ציבור שיכולים לאכלס גני ילדים ובתי ספר יסודיים
לתושבים החדשים .בנוסף ,קיימים מספר מגרשים המיועדים למבני ציבור בקרית חרושת שטרם נוצלו .יש
לציין כי מימושם מורכב בע קבות הטופוגרפיה התלולה במקום .בכלל ,וכפי שכבר צוין ,כלל השירותים
בישוב מתרכזים בקרית עמל וטבעון הוותיקה והם בעלי נגישות בינונית-נמוכה לתושבים מאזור אלרואי
וקריית חרושת .פיתוח שכונת שערי טבעון הכוללת שטח יעודי למבנה ציבור עשוי לאזן תמונת מצב זו.
הפריסה הפיזית של שירותי הציבור בישוב (מתקני חינוך ,תרבות וספורט) ואיכות המתקנים מושכת
אוכלוסייה גדולה לכיוון קרית עמל שם ממוקמים מרכז אמנויות הבמה ,אולם זוהר ,הקאנטרי ואולם
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הספורט המרכזי .במקביל הביקוש לשירותים שונים בצפון המועצה יורד ,בין השאר בעקבות הזדקנות
אזורים אלו .כתוצאה קיימת אי התאמה בין הקיבולת לתפוסה בחלק ממבני החינוך והציבור הקיימים היום
וניתן אולי לשקול שימוש שונה בשטחים אלה על מנת לתת מענה לצרכי התושבים.
ניתוח בקנה מידה שכונתי מצביע על כך שכל בתי הספר היסודיים וחלק גדול משאר שירותי הציבור
ממוקמים בלב רחובות מגורים  -מאפיין שהוא חלק מרכזי בעיצוב ההיסטורי של מרקם הישוב ובעבר סייע
בעיצוב חיי הקהילה בו .כיום פועל בטבעון אזור רישום אחד וכתוצאה תלמידים רבים לומדים בבתי ספר
המרוחקים ממקום מגוריהם באופן שמכביד על מערכת התנועה בישוב.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 האם ובאיזה היקף יש לשנות ולהתאים את מערכת שירותי הציבור בישוב לצרכי התושבים כיום
לאור היותה חלק מרכזי בעיצוב המרקם ההיסטורי של הישוב?
 כיצד לשפר את הנגישות לשירותי הציבור בישוב לאור מערך הדרכים הקיים וקיבולתו המוגבלת?
האם ניתן לפתח מערך אפקטיבי של הליכה ברגל ורכיבה על אופניים?
 האם וכיצד ניתן לאזן את פרישת שירותי הציבור בישוב ולהנגישה לתושבי אלרואי וקרית
חרושת? האם שכונת "שערי טבעון" נותנת מענה מספק לנושא זה?
 מה תרומתו של בי"ס שקד כמרכז חינוך אנתרופוסופי אזורי לישוב? כיצד והאם ניתן לנצל את
הפוטנציאל הנובע ממרכז זה? מה ההשפעה של פיתוח בי"ס יסודי אזורי בזרם חינוכי מסוים על
מערכת החינוך בישוב?

 2.5תוספת ותמהיל מגורים
מנתוני הארנונה של המועצה המקומית עולה שקיימות בקרית טבעון  5,405יח"ד בגודל ממוצע של 138
מ"ר .בנוסף לאלו מעריכים במועצה כי ישנן כ 1,500-יח"ד נוספות להשכרה שאינן רשומות .מחסור
בנתונים מקשה על הערכה מדויקת של התופעה והשפעותיה על תשתיות הישוב והמרקם הבנוי הקיים ,אך
סביר להניח כי היא נפוצה במיוחד במגרשים ובתים גדולים בהם שטח ניכר מהבית איננו מנוצל .מבחינה זו
התופעה מובילה לניצול יעיל יותר של משאב הקרקע ,מאפשרת גמישות ודינאמיות מסוימת בשוק הדיור
ונותנת מענה למשקי בית בשלבים שונים של החיים באופן שמייצר תמהיל חברתי .הבעיות העיקריות
בהקשר זה הינן העומס הגדול על מערכות הישוב שאינן מותאמות לשירות היקף אוכלוסייה זה ואי
הוודאות התכנונית המקשה על ניהול סדיר של תשתיות ומערכות הישוב.
מספר התחלות הבנייה למגורים וגמר הבנייה בין השנים  2005ל 2013-בישוב נמוך בהשוואה לישובים
בסביבה ,למעט רמת ישי.
היישוב מתאפיין במרקם מגורים הומוגני בעל רווחת דיור גבוהה וצפיפות מגורים נמוכה ( 2.3יח"ד לדונם
בממוצע) בעקבות ריבוי צמודי קרקע במגרשים בשטח של  500מ"ר ויותר .ככלל ,תכסית הבינוי בישוב
נמוכה ועיקר המבנים (כ )80%-הם בני  1-2קומות .לאור כל אלו בולטת קביעתה של תמ"א  35לתכנון
מתחמים חדשים בישוב בצפיפות מינימאלית של  5יח"ד לדונם ,צפיפות כפולה מזו שמאפיינת את הישוב
כיום.
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רווחת הדיור הגבוהה מובילה לכך שמחירי הדיור בקרית טבעון גבוהים יחסית לממוצע הארצי ובהשוואה
לישובים בסביבה .מחירים אלו מעמידים בקושי את האפשרות לקלוט משפחות צעירות או את צעירי טבעון
עצמם בישוב באופן שמשפיע על ההתחדשות הפיסית והחברתית של הישוב .המחסור במלאי דירות
קטנות משפיע גם על האוכלוסייה המבוגרת בישוב שמעוניינת להמשיך ולגור בישוב אך אינה מעוניינת
להמשיך ולתחזק את בית הקרקע הגדול שברשותם .תכנית שכונת "שערי טבעון" צפויה להגדיל באופן
משמעותי את מלאי הדירות הקטנות בישוב .בנוסף לכך שמרבית יח"ד במסגרתה מתוכננות כדירות
בבניינים של עד ארבע קומות 25% ,מהן מתוכננות כדירות קטנות .עם זאת סביר להניח כי מיקומה בדרום
הישוב לא ימשוך תושבים המתגוררים/מעוניינים להתגורר בצפון הישוב .בצפון הישוב קיימים מספר
ריכוזים של בנייה רוויה (שיכונים שנבנו סביב שנות ה )50-של עד  4קומות ,בעיקר בקרית עמל (למשל
ברחובות כצנלסון ,שרת וגורדון) וטבעון הוותיקה (למשל ברחובות הברושים ,האיריס והחורש) .תכניות
מקומיות שונות מאפשרות להרחיב ולשדרג דירות אלה ,דבר שנכון להיום מתרחש באופן הדרגתי ואיטי על
בסיס יוזמות מקומיות ובאופן שמוביל לשונות גדולה בחזיתות הבניינים ובמרחב הציבורי .את אפשרויות
הפיתוח בחלק הצפוני של הישוב יש לבחון על בסיס הקיבולת הנמוכה של מערכת התחבורה ,קו המגע
הייחודי עם וואדיות הישוב ואיכויות חתכי הרחוב והמרחב הציבורי שמהווים חלק מרכזי בדמות הישוב.
בכלל ,קיים קושי בשמירה על "רוח המקום" ואיכויות הישוב במרקמים חדשים הנבנים בו כתוצאה מהנחיות
תמ"א ( 35צפיפות של  5יח"ד לדונם) ובעקבות מכפילי תמ"א  .)4.5( 38פתרונות יצירתיים ,כגון אלו
שמוצעים בשכונות שערי טבעון ו"נופי כרמל" ,מאפשרים את ציפוף המרקם תוך שמירה על תחושת "צמוד
קרקע" .עם זאת פרופורציות המבנים ,היחס בין החזית הבנויה לשטחים מגוננים ,מאפייני הטופוגרפיה
והמענה הנדרש לכלי רכב משנים לחלוטין את אופי הרחוב ואת דמות הישוב.
הסוגיות העולות מכך הן:
 היכן ובאיזה היקף ניתן לגוון את אפשרויות המגורים במרקם הבנוי הקיים ולתת מענה לדיור בר
השגה/דירות קטנות עבור משפחות צעירות ,סטודנטים ואוכ' מבוגרת?
 כיצד ניתן לתמרץ ולהסדיר התחדשות עירונית באזורי שיכונים בישוב? מה ההשפעה של
התחדשות עירונית באזורים אלו על מבנה הישוב ,דמות הישוב ומערכות הישוב הקיימות?
 האם וכיצד ניתן להסדיר את נושא פיצולי הדירות בישוב ולפזר את אי הוודאות? כיצד הדבר
ישפיע על מבנה הישוב ,דמות הישוב ומערכות הישוב הקיימות?

 2.6הציר הראשי ומוקדי פעילות בישוב
עמוד השדרה ההיסטורי והקיים של קרית טבעון הינו ציר אלונים-שקדים-קק"ל .הציר נושא עליו את רוב
מגרשי המגורים כמו גם מנגיש את מוקדי הפעילות המרכזיים בישוב .מתוך כך הוא מהווה בסיס
לאינטראקציות חברתיות ואחרות בין התושבים .במקביל הציר מנקז את כל התנועה הפנימית באזור טבעון
הוותיקה וקרית עמל ומשרת גם תנועה עוברת מצפון לדרום ובעקבות כך הולך והופך לאינטנסיבי מדי
לפעילות חברתית כמו גם למפגע עבור התושבים שגרים לאורכו .ללא יכולת ממשית להגדלת הקיבולת
התחבורתית של הציר יש לבחון בזהירות פיתוח נוסף בדמות עיבוי מערך המגורים/מסחר/שירותי ציבור
לאורכו .בו בזמן ,הסטה של פיתוח עתידי מציר זה היא בעלת השפעה רחבה על מבנה הישוב ודמותו
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ההיסטורית .אפשרות אחרת ,פיתוח צירים אלטרנטיביים ,תהיה ככל הנראה על חשבון שטחים פתוחים,
תזמין פיתוח בשוליים הירוקים של הישוב ועשויה גם כן לפגוע ב"רוח המקום".
לאורך הציר מפוזרים מוקדי פעילות מסחריים ,שירותי ציבור ושצ"פים .הבולטים שבהם הינם כיכר בן גוריון
וגן המייסדים משני צידי הציר ומרכז קרית עמל (כיכר דב פטישי) ממזרח לרח' קק"ל בצומת עם כביש .75
כיכר בן גוריון מהווה את מרכז הישוב כאשר לב המתחם הינו שטח פתוח רחב ידיים ,חלקו מדשאות
רחבות וגינון וחלקו (מהצד השני של ציר אלונים) מרוצף ומוקף בחזיתות מסחריות ומשרדי המועצה .מרכז
קרית עמל הינו רצף של שימושים ציבוריים המתחיל במרכז ההנצחה והספרייה הנמצאים בצד הצפון-
מזרחי של כביש  ,75ממשיך דרך רצף הכיכרות המסחריות במרכז קריית עמל ,חוצה את רחוב חנה סנש
ומגיע עד לתיכון של הישוב לאורך הדופן המזרחית של רחוב קצנסלון (דרך הקאנטרי והקונסרבטוריון) .נכון
להיום אזור זה לא פועל או מתוכנן כמתחם אלא כאוסף של נקודות .עם זאת המועצה פעולת לקידום
תכנית מקומית לאזור (בתכנון אדריכל ערן מבל) אשר עשויה בפועל למצבו כמרכז הישוב בזכות ריכוז
השימושים האזרחיים בסביבתו ,נגישותו הגבוהה ומיקומו במרכז הישוב הג"ג.
שאר המוקדים לאורך הציר הראשי הם בקנה מידה שכונתי צנוע וברובם הפעילות מתרכזת בתוך המבנים
כך שהם לא מחוללים התרחשות במרחב הציבורי.
ניתוח כלל מוקדי הפעילות בישוב מצביע על דפוסי תכנון ומאפייני פיתוח החוזרים על עצמם .הראשון הינו
שילוב שטח מסחרי ,גן ו/או כיכר מרוצפת לצד ציר תנועה מרכזי .דפוס בולט נוסף הוא מיקום שטחי
המסחר בצמתים תנועתיים ,בסמוך להצטלבויות של הציר הראשי עם רחובות טבעת פנימיים .נושא שלישי
המאפיין רבים ממרכזי המסחר בטבעון הוא פיתוח צנוע בקנה מידע אנושי ,בגובה הרחוב ובחיבור ישיר
לאזורי מגורים .מאפיינים אלו מהווים חלק מרכזי בבניית האופי המקומי של מוקדי הפעילות בישוב .קניון
"מול היער" בצפון הישוב שונה מדפוס זה .שטח הקניון מופרד פיסית מציר התנועה הראשי ומאזורי
מגורים סמוכים ועיצובו מודרני וקנה המידה שלו גדול בהרבה משאר מרכזי המסחר בישוב .הבדלים אלו
הובילו חלק מתושבי הישוב להתנגד להקמתו ולהחרימו לאחר שהוקם .נכון להיום הקניון לא מצליח למשוך
אליו עסקים ו/או קונים בנפח הדרוש לו והוא בגדר פוטנציאל לא ממומש.
דפנות הציר לאורך רוב התוואי הינם חזיתות מגרשי מגורים בהם בתים נמוכים .מקצב בתי המגורים
הנמוכים יוצר חזית מגוונת ולא רציפה אשר מאפשרת מבטים לנוף הרחוק ומחזקת את האווירה הכפרית
בישוב ,אך לא מעודדת פעילות על הרחוב .למרות כל אלו לציר הראשי איכויות רבות ,בראש ובראשונה
ההסתמכות על ציר מובהק תורמת לחיבור המרקם המבוזר של הישוב .בלעדיות הציר תורמת לפיתוח
המוקדים לאורכו למרות צפיפות המגורים הנמוכה בישוב .בנוסף ,זהו חלק אינטגרלי מהמרקם הבנוי של
הישוב שנקבע כבר בשנות ה 40-במסגרת תכנית קליין לישוב.
הציר הראשי מתרכז בטבעון הוותיקה וקרית עמל .חתכי הרחוב ושימושי הקרקע באלרואי וקרית חרושת
לא מייצרים המשך טבעי לציר זה נכון להיום.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 כיצד לחזק ולשמור על המעמד של המרכזים היישוביים  -כיכר בן גוריון ומרכז קרית עמל?
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 האם וכיצד לצקת תוכן חדש למוקדי פעילות שלא ממשים את מלוא הפוטנציאל שלהם כגון "מול
היער"?
 האם ניתן לפתח מוקדי פעילות נוספים? מאיזה סוג ובאיזה היקף? היכן?
 כיצד משפיע חתך הציר הראשי ותפקידו במבנה הישוב על אפשרויות הפיתוח של קרית טבעון
בכלל ומרכז וצפון הישוב בפרט?
 האם יש להפוך את הציר הראשי לרחוב עירוני ,פעיל ותוסס המכיל מגוון רחב של פעילויות ומוקדי
עניין? מה הפריסה המיטבית של מוקדי פעילות לאורכו?
 כיצד ניתן למתן את השימוש ברכב פרטי לאורך הציר ולעודד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים?
 איך ניתן לפתח ולשדרג את איכות הציר הראשי? מיצוי הפוטנציאל הטמון במוקדים קיימים,
התאמת חלל הרחוב לשימושי הקרקע בדפנותיו ,הרחבת מדרכות ,מניעת פלישות וכדומה

 2.7קשרים אזוריים
מגמות תכנוניות ,המתבטאות בתמ"א  35ותמ"מ  6תופסות את טבעון כישוב גדול בלב מרקם כפרי .ככזה
מצופה שקרית טבעון תהווה מרכז שירותים עבור ישובים כפריים בסביבה .תמ"מ  6משקפת תפיסה זו
ומגדירה את טבעון כאזור לפיתוח עירוני .מערכת התחבורה סביב הישוב  -שצפויה אף להתעצם עם
סלילת כביש  ,6הארכת כביש  77ופתיחת מסילת רכבת העמק ,עשויה לחזק תפיסה תכנונית זו ולסייע
במיצוב קרית טבעון כצומת פעילות מרכזית .שינויים אלה עשויים להוביל לירידה בנפח התנועה בכביש
 75החוצה את הישוב ולחייב חשיבה מחודשת על תפקידו במערך האזורי והמקומי.
עם זאת מגמות הפיתוח בפועל במרחב לצד חוסר יוזמה מצד קרית טבעון הוביל למערכת יחסים אזורית
בתחומי תעסוקה ,מסחר ,שירותים ופנאי בה קרית טבעון צורכת שירותים מסביבתה יותר מאשר מעניקה
אותם .בחינת המצב הקיים בהתייחס לשטח תעסוקה במ"ר לתושב בקרבת קרית טבעון מראה כי
ביקנעם עילית קיימים כ 20 -מ"ר לתושב בנשר  14 -מ"ר לתושב ,רמת ישי – כ 7-מ"ר לתושב ובקרית
טבעון רק  1.5 -מ"ר תעסוקה לתושב .הפיתוח המסחרי והתעסוקתי בקרית טבעון מתרכז במוקדים
צנועים בקנה מידה מקומי המפוזרים בישוב .התחרות עם שטחי התעסוקה והמסחר הרבים במרחב
מגבילה את אפשרויות הפיתוח הכלכלי בישוב ואת מעמדו האזורי.
שיעור תושבי קרית טבעון המועסקים מחוץ ליישוב עומד על  ,73%נמוך מיישובי הסביבה אך גבוה
משמעותית מהממוצע הארצי ( .)52%מרחק היוממות הממוצע בנפת חיפה ,על פי מפקד  ,2008הוא
 13.7ק"מ .בהתאם מרחב ההיצע של שטחי התעסוקה נע בין חיפה וטירת כרמל ,הקריות ,יוקנעם עילית
ומגדל העמק .ממצאי סקר בית-עבודה מראים כי למעלה משליש מתושבי קרית טבעון עובדים בחיפה
ובקריות הסמוכות לה .שליש נוסף מועסק בישוב עצמו או בישובים הנמצאים בסביבתו הקרובה .קשרים
תעסוקתיים אלה מעידים על הקשר היומיומי האינטנסיבי של תושבי קרית טבעון עם סביבתם בדגש על
מטרופולין חיפה.
בקנה מידה מקומי ,מרבית קרית טבעון גובלת בשטחים פתוחים איכותיים בעלי אופי מגוון .רק גבולו
הצפוני של הישוב הינו גבול בנוי ומתפתח כאשר בתי הכפר הבדואי זובידאת נושקים לבתי רמת טבעון
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ומייצרים מרקם רציף .בסמת טבעון ,גם כן כפר בדואי ,מצפון-מזרח לרמת טבעון וזובידאת צפויה לעבור
תנופת פיתוח בשנים הקרובות לאור קידומה של תכנית ל 500-יח"ד על גבעת קושט מצפון לרמת טבעון.
נכון להיום בין תושבי טבעון ,זובדיאת ובסמת קיימים יחסי גומלין .עבור תושבי בסמת וזובידאת קרית
טבעון מהווה מוקד משיכה עבור שירותים כגון קופות חולים ובנקאות .מן הצד השני ,זובדיאת מהווה מוקד
מסחרי משמעותי עבור תושבי קרית טבעון.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 כיצד ניתן לרתום את פיתוח מערכת התחבורה הארצית בצורה מיטבית לפיתוח קרית טבעון?
האם וכיצד פיתוח התחבורה ישפיע על היחסים והזיקות במטרופולין חיפה? האם סלילת המקטע
הצפוני של כביש  6תשנה את הרגלי היוממות של קרית טבעון ביחס למרכז ולמטרופולין ת"א?
 מהו תפקידה ומעמדה האזורי של טבעון לאור הדומיננטיות של ישובים כפריים ואחרים בסביבתה
בתחומי המסחר והתעסוקה? האם טבעון צריכה לקחת חלק מרכזי יותר במתן שירותים ליישובי
הסביבה?
 אילו נושאים קרית טבעון צריכה לפתח על מנת לייחד את עצמה אל מול התחרות האזורית?
 האם וכיצד יש להתוות את היחסים של קרית טבעון עם בסמת טבעון וזובידאת אזר צמודות אליה
מצפון וכבר היום מנהלות איתה קשרי גומלין?

 2.8חיזוק וייצוב כלכלת הישוב
"רוח המקום" הייחודית של הישוב מתבטאת באופי הכפרי של המגרשים ,הרחובות הצרים שמוגבלים
בקיבולתם ודפוס פיזור של מסחר צנוע בקנה מידה אנושי על הרחוב/בכיכרות עירוניות ובחיבור ישיר
לאזורי מגורים שקטים .בניגוד לשכניו ,לישוב אין מוקד תעסוקה ,תעשייה ו/או מסחר משמעותי למעט חוות
מיכלי התש"ן ממזרח לאלרואי .תכנית המתאר של הישוב מאפשרת תעסוקה מהבית ,אפשרות אותה
מנצלים בעלי מקצועות חופשיים בישוב .למעשה  28%מתושבי הישוב עובדים בישוב עצמו או ביישובים
צמודים .איכויות אלה הן חלק מסוד הקסם של הישוב .מאידך הן בעלות השפעה ישירה על החוסן הכלכלי
שלו ועל היכולת לספק את רמת השירותים הגבוהה שהתושבים מעוניינים בה .יחס הארנונה למגורים
מסה"כ הארנונה בקרית טבעון ,על פי הגבייה בפועל ,עלול לאורך זמן ליצור לרשות המקומית בעיה
תקציבית משמעותית .חשוב להדגיש כי הארנונה המתקבלת מחוות מכלי תש"ן ,כ 14 -מליון  ,₪מהווה
מרכיב משמעותי בהכנסות מארנונה של הישוב .הוצאת החווה מתחום הישוב נושאת בחובה השלכה
כלכלית משמעותית.
יש לציין גם כי היעדר היצע מסחר משמעותי ביישוב ,ולנוכח רמת היוממות הגבוהה ,מרבית כוח הקנייה
של תושבי קרית טבעון (העומד על  32מליון  ₪בממוצע בחודש ונחלק בין סל מזון ,בילוי וקניות) זולג אל
מחוץ ליישוב.
שמירה על המאזן הפיסיקלי של המועצה (לאור האפשרות להעתקת מיכלי התש"ן ובכלל); הגדלת
אפשרויות התעסוקה בתוך הישוב (שכיום כמעט ואינן קיימות); והגדלת היקף ההוצאה של התושבים בתוך
הישוב (ניצול כוח הקנייה הגבוה) ,מובילים לצורך בבחינת תמהיל שטחי המגורים והיקף שטחים שלא
למגורים ,קרי תעסוקה ומסחר .חשוב להדגיש כי מסקנה זו מסתמכת בין השאר על המנגנון הקיים לפיו

22

מועצה המעוניינת להגיע לביטחון כלכלי צריכה לפתח שטחים מניבים .ראוי לציין כי מנגנון זה מוביל לכך
ששיקולים פיסיקליים מקומיים משפיעים על שיקולים תכנוניים אזוריים.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 מהו המנגנון הכלכלי הנכון ביותר עבור קרית טבעון לביסוס עצמאות וביטחון כלכלי בראיה
מקומית ובראיה אזורית?
 האם על קרית טבעון להמשיך ולהתקיים כישוב פרברי בו מעט שטחי מסחר ותעסוקה או שעליה
להרחיב את הבסיס הכלכלי שלה? מה היקף התעסוקה הנדרש לשינוי כזה? איזה סוג של
תעסוקה ומסחר יש לפתח בישוב? באיזה אופן?
 כיצד משפיעה התחרות עם שטחי התעסוקה והמסחר באזור על אפשרויות (היקף וטיב) הפיתוח
הכלכלי בישוב?
 מה תהיה ההשפעה של פיתוח מניב על "רוח המקום" ודמות הישוב.

 2.9חוות המכלים
חוות המכלים של חברת תש"ן הוקמה בשנות ה 60-ושטחה כ 300-דונם .זוהי עתודת הקרקע הגדולה
ביותר בישוב כאשר האזור מוגדר בתכנית המתאר המחוזית כשטח לפיתוח עתידי החייב בתסקיר השפעה
על מנת לבחון את אפשרות המימוש של השימושים המוצעים כתלות בזיהום הקרקע ובתהליך הטיהור
הנדרש .האתר נמצא בנגישות מצוינת למערכת התחבורה האזורית והארצית ולאורך השנים היו ניסיונות
לקידום מספר תכניות לפיתוח מגורים בקרבתו ,אך הן לא מומשו מסיבות של מרחקי ביטחון מהמכלים.
חוות המכלים נמצאת בלב מרקם מתפתח ,במרחק של עשרות מטרים מהמרקם הבנוי של אלרואי ,קרית
חרושת ומכללת אורנים .המכלים מהווים גבול פיסי ונופי ,כמו גם מפגע בטיחותי חמור ,המשפיע על
אפשרויות הפיתוח של דרום הישוב ברדיוס העולה בהרבה על גבולות המתחם עצמו .לצד הפגיעה
הס ביבתית והבריאותית למכלים יש גם השפעה תודעתית על דימוי האזור כחצר האחורית של הישוב.
דימוי זה מרחיק ומרתיע אוכלוסייה חזקה מלהתגורר במקום.
חשוב להזכיר שוב כי פינוי חוות המכלים הוא בעל השפעה רחבה על היציבות הכלכלית של הישוב .נכון
להיום קיימת אי וודאות רחבה סב יב עתיד חוות המיכלים .לוח הזמנים לפינוי לא ברור ונראה כי האפשרות
למימוש ,וודאי שבטווח הקצר-בינוני ,נמוכה.
הסוגיות העולות מכך הן:
 במצב הקיים האם ניתן להסדיר את אפשרויות הפיתוח בדרום הישוב בהתאם לסיכון של
התלקחות חומרים דליקים והשפעות זיהום אויר וקרקע?
 כיצד להבטיח את הטיפול הסביבתי הנדרש באתר לאחר פינוי המכלים? מה ההשפעה של טיפול
זה על היקף וטיב הפיתוח באתר?
 מה הם כיווני הפיתוח העתידי עבור עתודת הקרקע המשמעותית ביותר בישוב? כיצד לנצל
עתודה זו באופן שמשרת את צרכי הישוב באופן מיטבי ,מנצל את היתרונות והחסרונות היחסיים
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של מיקומו (הסמוך לכניסות לישוב מצירים ראשיים) ,משתלב ותורם למרקם הקיים ומשרת את
התפקיד המקומי והאזורי של הישוב?
 התמודדות עם המשמעות הכלכלית של העתקת המכלים עבור המאזן הפיסקלי של הישוב.

 2.10כביש 75
נכון להיום הישוב נחצה לשני חלקים על ידי כביש  75שהינו דרך ארצית מהירה .מצפון נמצאת טבעון
הוותיקה ורמת טבעון ומדרום קריית עמל ,קריית חרושת ואלרואי .הסתכלות מפורטת מצביעה על שמשני
צידי הכביש ממוקמים מרכזים אזרחיים חשובים לישוב  -מצפון גן ומרכז הנצחה ומדרום מרכז קרית עמל
ורצף שירותי ציבור ,תרבות ופנאי המגיע עד לתיכון הישוב ברחוב כצנלסון.
תכנית המתאר המחוזית מורה על מנהור כביש  75באזור בו הוא חוצה את המרקם הבנוי של הישוב ,אך
ביצוע פרויקט זה לא עומד כרגע על הפרק .עם זאת ,פיתוח כביש  6וכביש  77בתוואי צפון דרום  -צירי
תחבורה ראשיים העוקפים את הישוב ,עשוי להביא לירידה באטרקטיביות כביש  75ולמיתון נפח התנועה
בו .הדבר יוצר הזדמנות לפיתוח תוואי הכביש לטובת המועצה תוך בחינת אפשרויות לחיבור שני חלקי
הישוב.
הסוגיות העולות מכך הן:
 האם וכיצד ניתן לחבר בין מוקדי הפעילות הנמצאים משני צידי הכביש? מהי ההשפעה של חיבור
זה על מבנה הישוב ודמות הישוב? האם לחיבור זה תפקיד מקומי בלבד  -בין השכונות ,או שיש
לו גם תפקיד אזורי המנצל את הנגישות הגבוהה של האזור?
 מה ההשפעה של חיבור אפשרי של חלקי הישוב על מבנה הישוב ,מערכת התנועה ופרישת
שימושי הקרקע בו?
 מה תהיה ההשפעה של ירידה בתנועה העוברת בתוך הישוב? כיצד זו תשפיע על אפשרויות
הפיתוח הכלכלי בישוב?

 2.11קיימות
הדומיננטיות של השטחים הפתוחים בנוף הישוב כלפי פנים וחוץ וניסיון עבר כמועצה חלוצה בתחום
המיחזור יצרו דימוי "ירוק" לטבעון למרות שהדבר לא מתקיים בפועל שנים רבות .בפועל רמת המינוע
בישוב גבוהה עם  333כלי רכב ל 1000-תושבים (הממוצע הארצי עוד על  )281והרגלי הניידות של
התושבים מתבססים רובם ככולם על הרכב הפרטי .המרקם הבנוי בישוב מתפרש ומפותל וצפיפות
המגורים בו נמוכה עם כ 2.3-יח"ד לדונם (ממוצע בישוב) .מדד הקומפקטיות בלמ"ס ,המתייחס גם
להשלכות הכלכליות של תחזוקת ישוב מתפרס ,מצביע על כך שבהשוואה לישובים סביבה קרית טבעון
היא לא ישוב קומפקטי ביחס לאשכול בו היא נמדדת –  ,8עובדה הדורשת ניהול מדוקדק של השירותים
הניתנים בישוב .שלישית ,מגמות של התחדשות עירונית (פיסית וחברתית) אינן נפוצות ,דבר שמוביל
לשחיקה והזדקנות של המרקם הקיים ולניצול נמוך של משאב הקרקע ותשתיות הישוב.
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לצד כל אלו קיימת בטבעון מודעות גבוהה לסוגיות סביבתיות של התושבים ,אשר יחד עם הרצון לחזק את
נושא ה"קיימות" במועצה (כפי שעלה במסגרת שיתוף הציבור) ,מייצרים הזדמנות ליציקת תוכן ממשי
לדימוי באופן שיאפשר קיום יציב ,יעיל ואיכותי של הישוב לאורך זמן.
חשוב לציין כי תכנית המתאר יכולה לתרום להתפתחות רובד זה בישוב .אם זאת פיתוחו תלוי בעיקר
בפעולות משלימות לתכנית המתאר בתחומי חינוך ,הסברה וכדומה.
הסוגיות העולות מנתונים אלו הן:
 מה המשמעות של ייעול השימוש במשאב הקרקע ,בתשתיות הישוב ובמבנים קיימים במרקם
כפרי שאיכויות המרחב הציבורי ומרקם המגורים בו גבוהות?
 האם ניתן להגדיל את צפיפות הבינוי והאוכלוסייה מבלי לפגוע ברוח המקום? מה תהיה ההשפעה
על התשתיות הקיימות בישוב?
 כיצד למתן את השימוש ברכב הפרטי ולעודד פיתוח תשתיות התומכות ברכיבה על אופניים,
הליכה ברגל והגברת השימוש בתח"צ? כיצד לנצל מהלך שכזה לטובת חיזוק שלד הישוב וייעול
פריסת שימושי הקרקע ,מערכת התחבורה ומערכת השטחים הפתוחים?
 סוגיה נוספת בקשר זה הינה בחינת האפשרות לפיתוח מערך המיחזור בישוב ,בין השאר ייעול
הטיפול בגזם.
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חלק ב:
עיקרי דברים  -ניתוח מצב קיים
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תכנונית
סקירהתכנונית
 ..11סקירה

תכניות ארציות
תמ"א  35קובעת כי קרית טבעון היא חלק ממרקם שמור משולב מוקף בשטחים פתוחים בעלי ערך נופי
וסביבתי גבוה .טבעון מוגדרת כישוב "מיוחד גדול" שיעד האוכלוסייה שלו הוא  20,000תושבים .עבור נתונים
אלו התמ"א קובעת כי מתחמים חדשים צריכים להיות מתוכננים בצפיפות מינימאלית של  4-5יח"ד לדונם.
ע"פ תכניות מתאר סביבתיות -תמ"א  ,35תמ"א  8ותמ"א  22הישוב גובל מכיוון מזרח במכלול נופי של עמק
יזרעאל ,בשטח גן לאומי בית שערים ובמספר אזורי יער וייעור כגון יער השומרים הממוקם במדרון המזרחי
של גבעת הבונים .מצפון וממערב הישוב גובל בשמורת שער העמקים ובשטחי יערות נוספים .בנוסף ,תמ"א
 34קובעת את שטח פשט ההצפה של הקישון – שהינו גבולו הדרומי של הישוב ,גם כן כשטח מוגן .העדכון
לתמ"א  , 35שעוד לא אושר ,קובע תוואי של מסדרון אקולוגי מצפון לדרום במזרח הישוב (במקביל לכביש
 722הקיים) .כמו כן מסומן מסדרון אקולוגי ממזרח למערב לאורך נחל הקישון.
בהתייחס לתשתיות תחבורה ותשתיות נוספות ,תמ"א  3לדרכים מסמנת שני כבישים ארציים מצפון לדרום
העוברים משני צידי הישוב  -כביש  6וכביש  .77כבישים אלה נמצאים היום בשלבי תכנון מתקדמים/שלבי
ביצוע ראשונים וצפויים להתחבר לקרית טבעון באמצעות שני מחלפים גדולים  -מחלף תל קשיש ממזרח
ומחלף שער העמקים ממערב .תמ"א  23למסילות רכבת מסמנת את תוואי מסילת העמק מחיפה לבית שאן.
מסילה זו נמצאת היום בשלבי הקמה מתקדמים .בנוסף ,לאורך מפער הקישון ,במקביל לנחל ולכביש 70
הקיים ,עוברים קווי תשתית ראשיים כגון קווי גז.
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ממכלול התכניות עולה כי קרית טבעון הינה ישוב גדול ביחס לסביבה הכפרית המקיפה אותה שהינה בעלת
ערכיות סביבתית ונופית גבוהה .חשיבות השמירה על הערכים הנופיים והסביבתיים של האזור משפיעה
מאוד על אפשרויות הפיתוח של הישוב שנגישותו צפויה לגדול באופן משמעותי בשנים הקרובות.

תכניות מחוזיות  -תמ"מ  6ותמ"מ 9/2
קרית טבעון הינה חלק ממחוז חיפה עם זאת גבולה המזרחי מהווה את קו הגבול בין מחוזות חיפה וצפון ,כך
שהיא מושפעת מתכניות שני המחוזות .הסוגיות המרכזיות העולות מהתכניות הן:
סימון שטח הישוב ושטח נוסף בדרום-מערב הישוב כ"אזור לפיתוח עירוני" בו יש להטמיע עקרונות פיתוח בר
קיימא ,לייעל את השימוש בקרקע ולהקצות את השטחים הנדרשים לתשתית עירונית איכותית .בסמוך להם
(בצמוד למחלף שער העמקים המתוכנן של כביש  )6נקבע "שטח פתוח עירוני" שיכול להכיל בין השאר נופש,
מבנים ומתקנים לצרכי ספורט ,תרבות ,בילוי והסעדה ,גני אירועים ושטחים למופעים .בשטח המדובר
מדרום-מערב לישוב אושרה ב 2014-תכנית להקמת שכונה חדשה ,שערי טבעון ,הכוללת למעלה מ500-
יח"ד .שטח תכנית זו נידון במסגרת וועדת גבולות ומל מועצה אזורית זבולון וצפוי לעבור לקרית טבעון עם
אישור תכנית מפורטת.
סימון שטח חוות המכלים כשטח לפיתוח מותנה מתוך כוונה להעתיק את חוות המכלים ולאפשר פיתוחו
לרווחת הישוב והתושבים לאחר עריכת תסקיר השפעה על הסביבה והוכחה כי ניתן לייעד את השטח
לשימושים המוצעים.
נושאים נוספים העולים מהתכניות הם ערכי הטבע והנוף המקיפים את הישוב ביניהם גן לאומי בית שערים
ושמורת שער העמקים ,הצמידות לישובים הכפריים בסמת טבעון ,זובידאת ,קיבוץ שער העמקים וקיבוץ
אלונים והשינויים התחבורתיים הצפויים באזור ,שהוצגו בסעיף תכניות המתאר.

תכנית מתאר מקומית טב34/
תכנית המתאר של הישוב אושרה בשנת  ,1999אך בפועל הופקדה כבר בשנת  .1984התכנית עונה על
אוכלוסיית יעד של  20,000תושבים ,שבפועל כמעט ומתממשת כבר היום ,ופועלת להסדרת מגורים
ושירותים נדרשים עבור אוכלוסייה זו.
התכנית מקבעת את מבנה הישוב כרצף של לולאות מגורים המתבססות על מערכת דרכים לינארית ,בדגש
על ציר אלונים-שקדים .לולאות המגורים עטופות בשטחי הוואדיות המוגדרים כשטחים ציבוריים פתוחים ב'
בהם הדגש הוא על שמירת טבע ונוף .כך התכנית משמרת את האופי הכפרי בישוב ,תוך קביעת הוראות
לציפוף מתון בו שטח מגרש מינ' עבור יח"ד הינו  500מ"ר ,עבור דו משפחתי  800מ"ר ועבור תלת משפחתי
 1200מ"ר .עבור אזורים בהם קיימת בנייה רוויה בישוב מותר פיתוח בצפיפות של עד  4יח"ד לדונם.
בנוסף לאלו התכנית מקצה שטחים עבור מוסדות ציבור ,גנים ציבוריים ומסחר ,באופן שתואם את פריסתם
בפועל ובתכניות קודמות בישוב .יש לשים לב כי מרכז קריית עמל וכיכר המייסדים במרכז טבעון מוגדרות
כ"מרכז פעילויות משולב" בו נדרשת תכנית מפורטת לפיתוח האזור .התכנית מטמיעה את שטח חוות

המכלים ומסמנת אותו כשטח החסנה מיוחד.
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יש לשים לב כי למרות שהתכנית מסמנת את רמת טבעון ואת קרית חרושת כשטחים לתכנון עתידי ,בפועל
עד שאושרה התכנית כבר היו תכניות מאושרות לאזורים אלו וחלקן (רמת טבעון) כבר יושמו בפועל.
בנוגע לאלרואי ,בדרום מזרח הישוב ,טב 66/שאושרה בשנת  88והוטמעה בטב 34/שומרת על אופי ומבנה
האזור ומתמקדת בהסדרת גבולות המגרשים ואפשרויות להתחדשות המרקם על ידי קביעת גודל מינימאלי
לפיצול חלקות .כמו כן התכנית מייעדת שטחים למוסדות ציבור ומבני ציבור .אם זאת שטחים אלו לא מומשו,
למעט שני בתי כנסת ושלוחת מתנ"ס.

תכניות מקומיות נוספות
טב - 62/קרית חרושת :התכנית מתווה שלוש דרכים מקבילות החוצות את השכונה .לאורך הדרכים התכנית
מסדירה פרסלציה למגרשים חד ודו-משפחתיים ,מקצה שטחי ציבור ,שצ"פים ומעברי מדרגות הניצבים
לדרכים ומייצרים חיבורים אורכיים במרקם הבנוי .כמו כן התכנית קובעת את תחום פשט ההצפה של הקישון
ממערב לקרית חרושת כשטח לחקלאות ומרעה .מרבית התכנית נפרסת על גבי מדרון תלול בו השיפוע עולה
לעיתים על  40%דבר המחייב פיתוח קירות תמך גבוהים למימוש המגרשים .סיבה זו ,כמו גם העבודה
שחלק ניכר מהמגרשים נמצאים בידי החברה לאיתור והשבת נכסי נספי השואה הביא לכך שאלמנטים רבים
החשובים לשכונה וליישוב ונמצאים בתכנית לא מומשו בפועל .בכללם ניתן לציין את השטחים למוסדות
ציבור ,לצרכי מסחר ושטחים ציבוריים פתוחים אשר היו אמורים להוות חיבור בין החלקים השונים בשכונה.
התוצאה היא מרקם בנוי מחורר ומפוזר הנשען על קירות תמך אימתניים הנצפים מרחוק .הסוגיה חשובה
במיוחד על רקע העובדה שקרית חרושת מהווה את החזית של קרית טבעון מכיוון מערב – כביש 6( 70
המתוכנן) ורצועת הפנאי והנופש המתפתחת לאורך נחל הקישון.
טב - 210/הנחיות לעיצוב עירוני :הנחיות אדריכליות לבינוי ופיתוח מגרשי מגורים בדגש מיוחד על חזות
הרחוב .התכנית מתמקדת במאפייני המבנה ,מרכיבי פיתוח השטח ועיצוב חזית הרחוב כגון קירות וגדרות
בחזית המגרש ואופן הטיפול בחניות ומחסנים .התכנית משקפת את החשיבות שרואה המועצה המקומית
בשימור המרקם הקיים ומאפייניו תוך מתן מענה לצרכים המשתנים של האוכלוסייה ומתן אפשרות לניצול
רחב של שטח המגרש הקיים.
חשוב להדגיש כי הוראות התכנית רלוונטיות בעיקר לאזור טבעון וקרית עמל בעקבות המאפיינים
הטופוגרפיים של אזורים אלו ופחות רלוונטיות לדפוסי הבינוי בקרית חרושת ואלרואי.
תכניות מתחמים ושכונות חדשות -טב ,267/טב ,261/טב :250/בקרית טבעון שלוש תכניות מרכזיות
לתוספת מגורים בישוב .הגדולה שבהן ,שכונת שערי טבעון (טב )267/מתוכננת מצידו השני של הכביש
המוביל לאלרואי .התכנית כוללת כ 520-יח"ד בבנייני מגורים של  3-4קומות .בנוסף מתוכנן שטח למבנה
ציבור (בי"ס יסודי) ,מסחר ושצ"פ במרכז השכונה ובצמוד לכביש הראשי ,כך שקיים פוטנציאל ליצירת מרכז
ציבורי פעיל משותף עם אלרואי .השכונה ,המתוכננת כגריד ,מוקפת בשטחים פתוחים אקסטנסיביים.
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שכונת אורים מתוכננת בהמשך רחוב כרמל הקיים בקרית עמל .התכנית כוללת  66יח"ד דו-משפחתיות
המוקפות בשטח פתוח הכולל מצפור מתוכנן לנוף .בדרום התכנית מסומן שטח למבני ציבור המיועד
להקמת גן ילדים .שכונת נוף כרמל מתווה שתי דרכים המזינות בנייני מדורגים הנפרסים על מדרון תלול
בצפון קריית חרושת .סך הכל מתוכננים  12בנייני מדורגים 41 ,יח"ד ,כאשר בכל מדורג בין  2-4יח"ד
בעלות כניסה נפרדת מצירי מדרגות החוצים את המדרון .התכנית שמה דגש על הממשק בין השטח
הפרטי לבין חזית הרחוב על ידי קביעת הנחיות מפורטות לדירוג קירות תמך ,מיקום חניות וגינון.
בשערי טבעון אופי המרקם המתוכנן של השכונה שונה מהקיים בקרית טבעון מבחינת טיפולוגיות הבינוי
בין השאר על מנת ליצור היצע דירות שימשוך אוכלוסייה צעירה לישוב .הבדל משמעותי נוסף הינו תכנון
המרקם כגריד על גבי טופוגרפיה מישורית .הבדלים אלו ישפיעו על יכולת ההשתלבות של השכונה
החדשה בישוב הקיים .לעומת זאת שכונת אורים מנסה להתאים עצמה למאפייני המרקם הבנוי הקיים
ביישוב ולהימנע מבנייה רוויה ,שמירה על גובה מבנים של עד שתי קומות ושילוב עם הנוף והשטח הפתוח
מסביב ,למשל על ידי מערכת שבילים היורדת לוואדי.
התכניות יביאו לגידול ניכר בהיקף אוכלוסיית הישוב בפרק זמן קצר באופן שמחייב התייחסות לדמות
הישוב ,המרקם הוותיק והקשר בין המרקם הוותיק לשכונות החדשות .ריכוז הפיתוח החדש בחלקו
הדרומי של הישוב ישפיע על מבנה הישוב ויש לבחון אותו לאור מערך שימושי הקרקע הקיים .פיתוח
שירותי מסחר וחינוך במסגרת התכניות עשוי לתרום לאיכות החיים של כלל התושבים אך יש לבחון
את נגישותו אל/מ המרקם הקיים.

תכניות בהליכים
מרכז קרית עמל
מתחם מרכז קרית עמל נמצא במרכז הגיאוגרפי של קרית טבעון והוא בעל קשר היסטורי למבנה הישוב
והתפתחותו .המרכז מכיל בתחומו עירוב שימושי מסחר ,מגורים ,שירותי ציבור ושצ"פ והוא חלק מרצף של
מוסדות אזרחיים כגון מרכז ההנצחה של הישוב מצפון לכביש  ,75הקונסרבטוריון ,הקאנטרי ותיכון הישוב.
המתחם סובל מבעיות תפקודיות ותחבורתיות שונות בהם התכנית באה לטפל .התכנית כוללת שיפץ
המבנה המסחרי הקיים והוספת קומה באופן שיוצר חזית מסחרית לכיוון כביש  ;75פיתוח הכיכר העליונה
(הצמודה לכביש  ) 75והכיכר התחתונה (הצמודה לגן חנה סנש) וחיזוק הקשר ביניהן; פיתוח קומת חנייה
תת קרקעית מתחת לחניון הקיים; תמריצים לאיחוד וחלוקה של מגרשי מגורים גבולים ליצירת חזית
מסחרית אחידה וקומת מגורים; פתרונות שונים למיתון התנועה הרבה שעוברת במקום ושיפור הנגישות
אל/מ כביש  . 75הפיתוח נעשה תוך התייחסות לקשר של המתחם עם השימושים הציבוריים הרבים
הסמוכים לו.
לתכנית משמעות בהיבט התפקודי של מבנה הישוב  -חיזוק מרכז פעילות קיים בקרית עמל והפיכתו
למרכז ישובי תוך התאמת מערכת התחבורה וחיזוק הנגישות אליו וממנו .בהתייחס להיבטים היסטוריים
וחברתיים ,התכנית שומרת על המבנה הקיים (וההיסטורי) של המתחם ,תוך הוספת תכנים לשימוש יעיל
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במרחב ופיתוח הקשרים המרחביים .קנה המידה של הפיתוח צנוע ומקומי ומשתלב במסגרת מרקם
המגורים הכפרי הקיים.
חזות קריית טבעון (תכנית ביוזמת האדריכל נועם אוסטרליץ)  -הנחיות לעיצוב עירוני :מסמך הנחיות
אדריכליות לתכנון ופיתוח מגרשים בישוב ,בדגש על נושאים בעלי השפעה חזותית על המרחב הציבורי.
התכנית מחלקת את המרקם הבנוי של הישוב לשלוש קטגוריות  -טבעון הוותיקה ,רחובות חדשים עם
מאפיינים מקומיים ושכונות פריפריאליות חדשות .התכנית מגדירה כללים והוראות פיתוח לכל קטגוריה,
כאשר מגרשים במרקם טבעון הוותיקה הם בעלי הנחיות העיצוב המחמירות ביותר בעוד שעל מגרשים
בשכונות פריפריאליות קיימות מגבלות מתונות יותר .רמת הפירוט של התכנית והעיסוק בפרטים
אדריכליים גבוהה מאוד.
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קרקע
ושימושי
מבנההישוב
 ..22מבנה
קרקע
ושימושי
הישוב
 .1התפתחות היסטורית
ההתיישבות באזור בו נמצאת קרית טבעון בגבולו המערבי של עמק יזרעאל החלה בשנות ה.20-
היישובים המרכיבים את קרית טבעון החלו להתבסס באמצע שנות השלושים סביב גבעות שייח' אבריק
ובמפער הקישון .בשנת  35הוקמה קרית חרושת ואחריה באותה שנה גם אלרואי .בשנה זו הוקם גם
קיבוץ שער העמקים .בשנת  37החלה הקמתה של קרית עמל ,בשנת  38הוקם קיבוץ אלונים וב45-
החלה הקמת טבעון .בהמשך השנים ,בעקבות איחודם של ארבעה מהיישובים האלה – קרית עמל,
אלרואי ,טבעון וקרית חרושת – התהוותה קרית טבעון.

 .2ההקשר המרחבי  -הישוב וסביבתו
קרית טבעון נמצאת בפינה הדרום-מערבית של שרשרת גבעות אלונים-שפרעם המפרידה בין עמק
יזרעאל במזרח ועמק זבולון במערב .גבולה המזרחי של קרית טבעון הוא גבול מחוז חיפה עם מחוז צפון.
הישוב מוקף במועצות האזוריות עמק יזרעאל וזבולון מצפון ומדרום בהתאמה ובמועצה המקומית בסמת-
טבעון בצפון-מזרח .עיקר הישוב גובל בשטחים פתוחים איכותיים בעלי אופי מגוון .ביניהם יערות קק"ל
שמורות טבע ,גנים לאומיים וערוץ נחל הקישון והשטחים החקלאיים סביבו .גבול בנוי מתקיים בצפון
הישוב ,בו קיים רצף בין בתי זובידאת לבתי רמת טבעון .בנוסף לאלה הישוב מוקף בתשתיות שונות -
רצועת תשתיות עוברת במקביל לתוואי הקישון וכביש  ;70כביש  6צפוי לעבור גם כן בתוואי זה ולהמשיך
צפונה; ממזרח יעבור כביש  77במקביל לתוואי  722הקיים .אלו יוצרים גבול פיסי ,נופי ותפיסתי לישוב.
איור  : 1שטחים פתוחים ותשתיות תחבורה בגבולות הישוב

לקרית טבעון מערכת ענפה של קשרים עם הסביבה הקרובה והאזורית המתבטאים בתעסוקה ובצריכת
שירותים ברמה על-יישובית בתחומי מסחר ,תרבות ,בידור ובריאות .במערכת המקומית קיימים יחסי
גומלין עם תושבי זובידאת ובסמת טבעון .בנוסף שני מוסדות חינוך גובלים בקרית טבעון  -מכללת אורנים
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וכפר תקווה .המוסדות מהווים חלק מהרצף האורבני של טבעון אך נמצאים מחוץ לגבולותיה .הגישה
אליהם מתבצעת מתוך מערכת הדרכים המקומית ודייריהם/הסטודנטים צורכים שירותים שונים מהישוב.
במערכת האזורית מערכת הכבישים הארצית המקיפה את הישוב צפויה להתעצם עם סלילת המקטע
הצפוני של כביש  6והארכת כביש  .77בנוסף מסילת רכבת העמק צפויה להיפתח בסוף שנת  ,2016עם
תחנה מתוכננת בכפר יהושע .בעקבות שינויים אלה תיתכן ירידה בנפח התנועה בכביש  75החוצה היום
את הישוב .בנוסף ,הדבר עשוי להשפיע על הקשרים האזוריים של הישוב ועל הזיקות המטרופוליניות של
תושביו בתחום התעסוקה ותחומים נוספים .עניין נוסף הוא כי בזמן שבישובים הגדולים הסמוכים ,יקנעם
עילית ורמת ישי ,פועלים אזורי תעסוקה נרחבים ,בטבעון לא קיים מוקד תעסוקה .מרבית התושבים
מועסקים מחוץ לישוב .סקר בית-עבודה מראה כי למעלה משליש מתושבי קרית טבעון עובדים בחיפה
ובקריות הסמוכות לה .קשר תעסוקתי זה מעיד על החיבור החזק של הישוב למטרופולין חיפה .בהקשר
זה יש להדגיש כי התחרות עם מוקדי התעסוקה והמסחר סביב הישוב משפיעה על אפשרויות הפיתוח בו.

 .3מבנה הישוב
המבנה המרחבי של הישוב מתפרס ומפותל ומורכב מרצף של אונות המחוברות לשלד דרכים צר .צפון
ומרכז טבעון  -קרית עמל ,טבעון הוותיקה ורמת טבעון -ממוקמות בחלק הדרומי של גבעות אלונים.
המרקם הבנוי עוקב אחר הטופוגרפיה הייחודית .הרחובות מתפרסים בדפוס טבעתי המקיף את השלוחות
ומגרשי המגורים אורכיים ופרוסים לאורכם ,אחד מכל צד של הרחוב בשני מפלסים .בראש כל שלוחה
ממוקם שימוש קרקע ציבורי  -אם שצ"פ ואם מבנה .הוואדיות מהוות שטחים פתוחים המפרידים בין
המרקמים הבנויים באופן שיוצר קו מגע ייחודי בין הבינוי לשטח הפתוח .דרום הישוב  -אלרואי ,קרית
חרושת ושכונת שערי טבעון המאושרת -ממוקם לאורך מפער הקישון .המרקם הבנוי צמוד לשטחים
חקלאיים מישוריים שהינם פשט ההצפה של הנחל ונפרס במקביל לתוואי הנחל וציר רכבת העמק .באופן
היסטורי המרקם התפתח בזיקה ישירה לצירים אלו ,כיום לא קיימים צירי רוחב המאפשרים גישה אל
השטחים והם משמשים בפועל כחצר אחורית לישוב .טב 267/שאושרה בשנת  2014מייעדת שטחים
חקלאיים מצפון לאלרואי לשכונה חדשה המכונה "שערי טבעון".
איור  : 2מבנה הישוב .מימין פריסת המרקם הבנוי ,משמאל גבולות המרקם
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 3.1גבולות בתוך הישוב
קרית טבעון התפתחה כארבע ישויות נפרדות אשר אוחדו באופן סופי לקרית טבעון רק בשנת  .1979חלק
מהפרדות אלו טושטשו במשך השנים בזכות דמיון פיסי וחברתי .נכון להיום קיימים מספר גבולות
מובהקים במרקם הישוב:


כביש  ,75דרך מהירה ארצית המחלקת את הישוב במרכזו.



הבדלי טופוגרפיה ונוף ,לצד הבדלים חברתיים-היסטוריים ודפוס פריסת שימושי הקרקע בישוב,
מובילים גם היום לאבחנה בין קרית עמל ,טבעון ורמת טבעון לבין אלרואי וקרית חרושת.



חוות מיכלי תש"ן חוצצת בין המרקם הבנוי של אלרואי לזה של קרית חרושת ומגבילה את אפשרויות
הפיתוח באזור.

 3.2כניסות לישוב
לקרית טבעון כניסה ראשית מכביש  .75בנוסף קיימות מספר כניסות משניות המשרתות חלקים שונים
בישוב .שתי כניסות משרתות את קרית עמל ,שלוש כניסות משרתות את קרית חרושת ואלרואי וכניסה
אחת מצפון משרתת את רמת טבעון וטבעון הוותיקה .מרבית הכניסות לישוב מובילות לאזורי מגורים
כפריים .בכניסות מכביש  75ובכניסה הצפונית לישוב קיימים גם שימושים מסחריים וציבוריים ,אך רוב
מוחלט מהמשתמשים בהם הינם תושבי הישוב.

 .4פריסת שימושי חינוך ,מסחר ושירותי ציבור
איור  : 3פריסת שימושי קרקע בישוב .משמאל-בתי ספר ,מימין -מיפוי היררכי של מוקדי מסחר
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 4.1חינוך
בישוב שישה בתי ספר יסודיים .כל בתי הספר נמצאים בקרית עמל ובטבעון הוותיקה למעט בי"ס שקד,
שהינו בי"ס אנתרופוסופי ,הממוקם במעלה קרית חרושת ומהווה בפועל מוקד משיכה אזורי לתלמידים
בקרית טבעון והסביבה .תכנית "שערי טבעון" הסמוכה לאלרואי מקצה שטח להקמת בי"ס יסודי.
כל בתי הספר היסודיים ממוקמ ים בלב רחובות מגורים ,מאפיין שבעבר סייע בעיצוב חיי הקהילה בישוב.
כיום פועל בטבעון אזור רישום אחד וכתוצאה תלמידים רבים לומדים בבתי ספר המרוחקים ממקום
מגוריהם.
בישוב פועלים חטיבת ביניים ותיכון נפרדים .שני המוקדים החינוכיים הללו נמצאים בסביבה בה שימושים
מגוו נים כולל אזור מסחרי ,מגורים ושירותי ציבור .אם זאת בעוד שהתיכון הוא חלק מרכזי מהמרקם הבנוי
בקרית עמל ,חטיבת הביניים נמצאת בקצה המרקם הבנוי ,בסמוך לצומת היציאה מהישוב.

 4.2מסחר
שימושי המסחר בישוב מתרכזים בקרית עמל וטבעון הוותיקה .מסחר שתוכנן במסגרת תכניות מקומיות
בדרום הישוב לא מומש או הוסב לשטחי מגורים.
רוב מוקדי המסחר מתפרסים לאורך ציר שקדים-אלונים-קק"ל .מוקדי המסחר לאורך הציר הם ברמות
פיתוח שונות עם זאת ניתן לזהות מספר דפוסים המאפיינים אותם .הראשון הינו שילוב השטח המסחרי
בגן ו/או כיכר מרוצפת וציר תנועה מרכזי .השני הינו מיקום שטחי המסחר בצמתים תנועתיים ,בסמוך
להצטלבויות של הציר הראשי עם רחובות טבעת פנימיים .דפוס שלישי הוא פיתוח צנוע בקנה מידה
אנושי ,בגובה הרחוב ובחיבור ישיר לאזורי מגורים.
איור  : 4עקרונות למיקום שטחי מסחר בישוב  -שילוב עם שצ"פ וצומת תנועתי

דפוסים אלו באים לידי ביטוי מובהק בשניים מהמרכזים המסחריים בישוב :כיכר המייסדים אשר מהווה
את לב הישוב ומשמשת כמרכז המסחרי הראשי עם חזית מסחרית המקיפה כיכר מרוצפת פתוחה .מעל
הקומה המסחרית ממוקמים משרדי המועצה .מן הצד השני של הכביש פרוש השצ"פ המרכזי של היישוב
בו מתרחשים גם טקסים ואירועים שונים .מוקד מסחרי-היסטורי מרכזי נוסף שמתוכנן לעבור שדרוג
והרחבה הינו מרכז קרית עמל  -רצף של כיכרות עירוניות מוקפות בדפנות מסחריות המתחברות לכביש
 75מצפון ולרחובות קצנלסון וחנה סנש מדרום.
מוקד מסחרי שלא עוקב אחר מאפיינים אלה הינו מרכז "מול היער"  -קניון קטן המופרד פיסית מציר
התנועה הראשי ומאזורי מגורים סמוכים .עיצובו מודרני וקנה המידה שלו גדול בהרבה משאר מרכזי
המסחר בישוב .נכון להיום הקניון לא ממש את פוטנציאל שטחי המסחר הקיים בו.
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 4.3תרבות ,פנאי ושירותי ציבור נוספים
בדומה לשאר השימושים הציבוריים בישוב ,רוב שימושי התרבות והפנאי ממוקמים בקריית עמל ובטבעון
הוותיקה .יש לציין כי פיתוח טיילת הקישון שנעשה בימים אלו עשוי לעודד פעילויות פנאי בחלק התחתון
של קרית טבעון ולאזן תמונת מצב זו.
הריכוז הגדול ביותר של מוקדי תרבות ופנאי מתפרס ממרכז קרית עמל ,לאורך הדופן המזרחית של רחוב
קצנלסון .באזור זה נמצאים אולם הקולנוע של הישוב ,הקאנטרי ,מרכז אומנויות הבמה והקונסרבטוריון.
ריכוז משמעותי נוסף נמצא בכניסה לרח' הדגניות .באזור זה נמצא המתנ"ס הראשי של הישוב וקן צופים,
כמו גם ריכוז של בתי אבות .במרחק קצר (בראש הוואדי בין רח' דגניות ואורנים) נמצאת בריכה נוספת
ומקבץ בתי קפה.

 4.4מוקדי פעילות קיימים ביישוב
ניתן לזהות שני מוקדי פעילות עיקריים בישוב  -כיכר המייסדים הנפרסת משני צידי רחוב אלונים ומהווה
כיום את מרכז הישוב ומרכז קרית עמל בו מתקיים רצף של שימושים ציבוריים המתחיל במרכז ההנצחה
והספרייה בצד הצפון-מזרחי של כביש  ,75ממשיך דרך רצף כיכרות מסחריות במרכז קריית עמל ,ומגיע
עד לתיכון של הישוב.
אזורים נוספים שיש לשים עליהם דגש -

איור  : 5פריסת מוקדי פעילות בישוב

ראש הוואדי בין רח' דגניות והחורש
מתחבר לרח' אלונים ,עמוד השדרה של
טבעון הוותיקה ,בבריכת גלי טבעון.
בסמוך נמצא מקבץ קטן של בתי קפה
ובראש הגדה הצפונית של הוואדי נמצא
מקבץ שירותי ציבור ,כולל המתנ"ס
הראשי של הישוב .הכיכר הצפונית של
קרית טבעון מחברת את רמת טבעון
לשאר הישוב ומשמשת ככניסה הצפונית
לישוב .את הכיכר מקיפים חטיבת הביניים
של הישוב ,שטחים נרחבים של המוסד
החינוכי רמת הדסה והמרכז המסחרי
"מול היער" .מרכז רבין ממוקם במחבר
בין קרית חרושת לשאר קרית טבעון ואינו
מנצל את מלוא הפוטנציאל שלו.
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 .5מגורים
 5.1צפיפות וגובה מבנים
מנתוני הארנונה של המועצה המקומית עולה שקיימות בקרית טבעון  5,405יח"ד בגודל ממוצע של 138
מ"ר .בנוסף לאלו מעריכים במועצה כי ישנן כ 1,500-יח"ד נוספות להשכרה שאינן רשומות.
היישוב מתאפיין במרקם מגורים הומוגני בעל רווחת דיור גבוהה ובצפיפות מגורים נמוכה בעקבות ריבוי
צמודי קרקע במגרשים בשטח של  500מ"ר ויותר .נכון להיום על פי נתוני הלמ"ס והמועצה צפיפות
המגורים הממוצעת בישוב עומדת על כ 2.3-יח"ד לדונם .יש להדגיש כי בפועל צפיפות יחידות הדיור
בישוב גבוהה יותר בעקבות פיצולים של יח"ד .מחסור בנתונים מקשה על הערכה מדויקת של התופעה
והשפעותיה על תשתיות הישוב והמרקם הבנוי הקיים .ככלל ,תכסית הבינוי בישוב נמוכה .עיקר המבנים
(כ )80%-הם בני  1-2קומות .קיימים ריכוזים של בנייה רוויה של עד  4קומות ,בעיקר בקרית עמל (למשל
ברחובות קצנלסון ,שרת וגורדון) וטבעון הוותיקה (למשל ברחובות הברושים ,האיריס והחורש).
מבין חלקי קרית טבעון ,קרית עמל מציגה את התמהיל המגוון ביותר של צפיפות במגרשים השונים כמו
גם בגובה המבנים החל ממגרשים בצפיפות של  0.25יח"ד לדונם ועד לאזורי שיכונים בני ארבע קומות
המגיעים לצפיפות של כ 6 -יח"ד לדונם.
לאור כל אלו בולטת קביעתה של תמ"א  35לתכנון מתחמים חדשים בישוב בצפיפות מינימאלית של 5
יח"ד לדונם ,צפיפות כפולה מזו שמאפיינת את הישוב כיום.

 5.2טיפולוגיות מגורים
בישוב טיפולוגיות בינוי שונות ,רובן וריאציה של בית צמוד קרקע בו  1-2קומות מגורים ושטח פתוח צמוד
בדמות גינה או מרפסת .בין טיפולוגיות אלו ניתן למצוא בתים פרטיים על מגרשים היסטוריים (שנות ה-
 30וה )40-שכללו בעבר משק עזר בשטח של  1-2.5דונם .מגרשים רבים מסוג זה פוצלו לעד ארבע יח"ד
נפרדות ,כל אחת על שטח מינימאלי של  500מ"ר .פיצול והשכרה של יח"ד במגרשים מסוג זה באופן
שמאפשר ניצול הבתים והמגרשים הגדולים נפוץ מאוד .חלק ניכר מיח"ד אלה לא רשומות .לצד סוגי בתים
אלו נפוצים גם דו משפחתיים במגרשים של כ 800-מ"ר וחד משפחתיים על מגרשים של כ 500-מ"ר
שהחלו להבנות בסוף שנות ה .80-הצפיפות הנמוכה אמורה הייתה לשמור על האופי הכפרי בישוב
והתחושה שהבינוי טובל בנוף החורש .בפועל אחוזי הבנייה הנרחבים במגרשים הפרטיים והבדלים בחתכי
הרחוב ,בדגש על קו המגע בין המגרש הפרטי לרחוב ומעמד הרכב הפרטי ,יצרו הבדלים מובהקים בין
טיפולוגית המגרשים ההיסטוריים המשתלבת היטב בנוף החורש הטבעי לטיפולוגיה זו.
צפיפות גבוהה יותר קיימת בבנייה טורית ,תלת וארבע משפחתי ,מדורגים בהם גרם מדרגות חיצוני
מאפשר גישה אל דירות בעלות  1-2קומות ודגם "גן-גג טורי" בו קיימות עד ארבע יחידות טוריות עם
גינה צרה מאחורי הבית ,שמעליהן בין  1-2דירות בעלות מרפסות רחבות .הדגם האחרון לא קיים עדיין
בישוב אלא מתוכנן במסגרת טב 267/לשכונת שערי טבעון.
בנוסף לאלה קיים מספר מצומצם של מתחמי שיכונים שנבנו בסוף שנות ה 50-ותחילת ה .60-שתי
הטיפולוגיות שקיימות נכון להיום בישוב הינן שיכוני  Hבעלי שלוש קומות מגורים בהן ארבע דירות בכל
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קומה וקומת עמודים ושיכוני רכבת בהם שתי קומות ,שתי דירות בכל קומה .תכניות מקומיות שונות
מאפשרות להרחיב את הדירות ,דבר שנכון להיום מתרחש באופן הדרגתי ואיטי בשיכוני הרכבות בלבד.
איור  : 6דוגמאות לטיפולוגיות בינוי בישוב

 .6מרכיבי מפתח
 6.1הציר הראשי
עמוד השדרה ההיסטורי והקיים של קרית טבעון הינו ציר אלונים-שקדים-קק"ל .תוואי הציר ,מאפייניו
הפיסיים ומאפייני השימושים לאורכו משקפים במידה רבה את דמותה ההיסטורית של קרית טבעון ואת
הפערים בינה לבין האופן בו הישוב מתפקד היום .הציר נושא עליו את רוב מגרשי המגורים כמו גם מנגיש
את מוקדי הפעילות המרכזיים בישוב .כך הוא מהווה בסיס לאינטראקציות חברתיות ואחרות בין תושבי
הישוב .מאידך הציר מנקז את התנועה הפנימית באזור טבעון הוותיקה וקרית עמל ומשרת תנועה עוברת
מצפון לדרום ולכן הולך והופך לאינטנסיבי מדי לפעילות קהילתית ולמפגע עבור אלו שגרים לאורכו.
דפנות הציר לאורך רוב התוואי הינם חזיתות מגרשי מגורים בהם בתים נמוכים .מקצב בתי המגורים יוצר
חזית מגוונת ולא רציפה אשר מאפשרת מבטים לנוף הרחוק ומחזקת את האווירה הכפרית בישוב ,אך לא
מעודדת פעילות על הרחוב.
לאורך הציר קיימים מוקדי פעילות מסחריים ,שירותי ציבור ושצ"פים במוקדים שונים .הבולטים שבהם
הינם כיכר בן גוריון וגן המייסדים משני צידי הציר ומרכז קרית עמל (כיכר דב פטישי) ממזרח לרח' קק"ל
בצומת עם כביש  .75חשוב לציין כי למעט שני המוקדים הגדולים הפעילות מתרכזת בתוך המבנים ולא
גולשת למרחב הציבורי .חתך הציר משתנה וא-סימטרי ונגזר מתוואי הקרקע הגבעי .בין השאר ,המדרכה
לאורך התוואי לא רציפה ומחליפה צדדים לסירוגין.
כל אלו ,לצד אורכו של הציר המחבר בין מגרשי צמודי קרקע בצפיפות נמוכה ,יוצרים בפועל סביבה
המעודדת נסיעה ברכב פרטי על חשבון הליכה ברגל או רכיבה על אופניים ופיתוח רחוב פעיל.
איור  : 7חתך עקרוני רחוב אלונים
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למרות כל אלו לציר הראשי איכויות רבות ,בראש ובראשונה ההסתמכות על ציר מובהק תורמת לחיבור
המרקם המבוזר של הישוב .בלעדיות הציר תורמת לפיתוח המוקדים לאורכו למרות צפיפות המגורים
הנמוכה בישוב .בנוסף ,זהו חלק אינטגרלי מהמרקם הבנוי של הישוב שנקבע כבר בשנות ה 40-במסגרת
תכנית קליין.
חשוב להדגיש כי הדיון בציר הראשי מתמקד בטבעון הוותיקה וקריית עמל בעקבות דפוס פריסת המוקדים
לאורכו ובעקבות המבנה הקיים של קריית חרושת ואלרואי  -בהם אין המשך טבעי לציר זה נכון להיום.

 6.2חוות המכלים
חוות המכלים של חברת תש"ן הוקמה בשנות ה .60-שטח חוות המכלים כ 300-דונם ,ובה  9מכלים
חלקם עיליים וחלקם תת-קרקעיים .האזור מוגדר בתכנית המתאר המחוזית כשטח לפיתוח עתידי החייב
בתסקיר השפעה על מנת לבחון את אפשרות המימוש של השימושים המוצעים .לאורך השנים הוצעו
בקרבת האתר מספר תכניות לפיתוח מגורים ,אך הן לא מומשו מסיבות של מרחקי ביטחון מהמכלים.
החווה ממוקמת מצפון לאלרואי בצמוד לדרך העולה לקרית עמל .רח' מזרח ,התוחם את אלרואי מהווה
את גבול חוות המכלים .הבתים ברחוב צופים על הנוף התעשייתי של החווה שכן דופן הכביש הינה גדר
רשת ללא טיפול נופי כלשהו .ברור מאליו כי בתי אלרואי ,שחלקם נמצאים במרחק של כ 80-מ' מהמכלים,
לא עומדים בטווחי הבטיחות שבגינן נפסלו התכניות השונות לתוספת מגורים.
למתחם שתי כניסות .התחתונה מרח' המזרח והעליונה והראשית מרח' קרית עמל העולה מצומת
העמקים  -במרחק קצר מהכניסה למכללת אורנים.
חוות המכלים נמצאת בלב מרקם מתפתח ומהווה מפגע בטיחותי חמור כמו גם גבול פיסי ונופי המשפיע
על אפשרויות הפיתוח של דרום הישוב ברדיוס העולה בהרבה על גבולות המתחם עצמו .לצד הפגיעה
הסביבתית והבריאותית למכלים יש גם השפעה תודעתית על דימוי האזור כחצר האחורית של הישוב.
דימוי זה מרחיק ומרתיע אוכלוסייה חזקה מלהתגורר במקום.
איור  : 8חוות המכלים .בתמונה מבט מכיוון בתי מגורים מרח' מזרח באלרואי
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היבטישימור
טבעון–-היבטי
בקריתטבעון
מורשתבקרית
נכסימורשת
 ..33נכסי
שימור

 .1נכסי המורשת בקרית טבעון
בקרית טבעון קיימים נכסי מורשת רבים אותם ניתן לחלק לשתי קטגוריות :המערך הפיסי ההיסטורי של
היישוב ואתרי המורשת הפזורים ברחבי היישוב .המערך הפיסי ההיסטורי כולל את הרחובות הוותיקים
בקרית עמל ,טבעון ואלרואי ואת תפרוסת הגנים הציבוריים הוותיקים ,בעיקר בטבעון .המערך הפיסי
ההיסטורי השתמר בקרית טבעו ן במאפייניו הכלליים באופן יוצא דופן יחסית ליישובים כפריים ותיקים
אחרים בארץ ,בהם מלבד אתרים מסוימים או מתחמים לא השתמרו מרקמים היסטוריים נרחבים.
אתרי המורשת בקרית טבעון הם רבים וגם הם השתמרו באופן יוצא דופן יחסית ליישובים כפריים אחרים.
כ 50-אתרי מורשת פזורים ברחבי היישוב ,בעיקר באזור הבנוי אך גם בשטחים הפתוחים העוטפים את
קרית טבעון .אתרים אלה הם מגוונים ,חלקם נושאים את ערכי המורשת של כל אחת מהיישויות היישוביות
המרכיבות את קרית טבעון ,חלקם מהווים עדות להתיישבות יהודית אחרת בסביבה ,מלבדם ישנם אתרי
רכבת העמק ,אתרי הנצחה ,יצירות אמנות ועוד.

 .2מרקמי ,מתחמי וצירי המורשת
בחינת המערך הפיסי ואתרי המורשת השונים בקרית טבעון חושפת שישה מרקמים ,מתחמים וצירים בעלי
ערכי מורשת מקומיים ו/או לאומיים להם תצטרך תכנית המתאר לתת מענה :שני מרקמים בעלי ערכי
מורשת ייחודיים הם כלליים ליישוב ומלבדם קיימים ארבעה מתחמים או צירים בעלי ערכי מורשת שונים.

 2.1מרקם הרחובות הוותיקים בקרית טבעון
מבין נכסי המורשת הקיימים בקרית טבעון מהווה המערך הפיסי של הרחובות הוותיקים ביישוב את הגורם
העיקרי ליצירת 'רוח המקום' ביישוב.
מאז הקמתם של היישובים אלרואי ,קרית עמל וטבעון בשנות השלושים והארבעים לא חלו שינויים
מהותיים באופיים כך שברחובותיהם הותיקים נותרו המרכיבים ההיסטוריים הכוללים בתים (חלקם הבתים
המקוריים עם תוספות שונות וחלקם בתים חדשים יותר שגם הם נמוכי קומה ומתאימים ליישוב כפרי)
וגינות רחבות  .מלבד המרכיבים המשווים ליישוב כולו מראה כפרי ,כוללים הרחובות הוותיקים בכל אחת
משלוש הישויות היישוביות הללו מרכיבים ייחודיים הנבדלים בין יישות יישובית אחת לאחרת ומקנים לכל
אחת מהן מראה מעט שונה.
מרכיבי הרחובות הוותיקים של טבעון הם אלו המייחדים את היישוב כולו ממקומות אחרים בארץ .טבעון
הייתה המקום הראשון בארץ בו שולבה אדריכלות נוף בתכנון היישוב כבר מתחילתו .ייחוד זה בא לידי
ביטוי באופן בולט בהשתלבות המגרשים הפרטיים בנוף המקומי באמצעות תכנון רחובות מעגליים במדרון
סביב כל גבעה ,תכנון הגינות הפרטיות ומיקום בתי המגורים בתוכם כך שישתלבו בנוף הגבעות וחורשות
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האלונים .המרכיבים העיקריים במערך פיסי זה הם :השתלבות הצמחייה הטבעית ,בעיקר עצי אלון ,בגינות
הפרטיות; שימוש בחומרים טבעיים בבניית הגינות; בניית גדרות נמוכות ונטיעת צמחייה נמוכה בחזית
הגינה/המגרש כדי לא להסתיר את הגינות מהרחוב אלא להפכן לחלק מחזות הרחוב; ובניית בתי המגורים
עם חזיתות כפולות – אחת לרחוב ושנייה לנוף.
בקרית עמל לא כלל התכנון את עיצוב הגינות הפרטיות והדגש בה היה על משק עזר גדול ועל תכנון אחיד
של בתי המגורים כבתים צנועים המתאימים לאוכלוסייה של משפחות פועלים .לכן מאופיינים הרחובות
הו ותיקים בקרית עמל באחידות גדולה יחסית של בתי המגורים ההיסטוריים ,כמו כן ,לעומת טבעון לא
מתאפיינות הגינות ההיסטוריות שבחזית המגרשים בקרית עמל בעיצוב בעל עקרונות אחידים.
באלרואי ,שממדיו קטנים יותר מטבעון וקריית עמל ,מתאפיינים הרחובות הראשונים (בעיקר הרחובות
התשבי ועמלים) בבנייה כפרית של בתי מגורים צנועים בעלי גגות שטוחים .מאפיין זה של גגות שטוחים
יוצא דופן בבנייה הכפרית שהתרחשה בארץ בתקופת המנדט ,כאשר בתי המגורים בהתיישבות הכפרית
היהודית כללו כמעט תמיד גגות רעפים .השוני של בתי אלרואי נבע מכך שהם הוקמו ביזמת המתיישבים
עצמם ובבניה עצמית שלהם ,בעוד עיקר הבניה הכפרית באותה תקופה נעשתה ביזמת המוסדות
המיישבים שהכתיבו את צורת הבניה שכללה בתי מגורים בעלי גגות רעפים.
להלן מוצגת טבלה המדגישה את ההבדל הקיים במרכיבים ההיסטוריים המרכזיים של מערך הרחובות
הוותיקים בין שתי הישויות העיקריות המרכיבות את היישוב :קרית עמל וטבעון.
המרכיבים ההיסטוריים העיקריים במערך הרחובות הוותיקים בקרית עמל ובטבעון

קרית עמל
עיר גנים
מיקום היישוב
תוואי הרחובות

מימדי הבית

מיקום הבית
מפרט הבתים
חזיתות הבתים
פיתוח סביבת
הבית
הפרדת הגינה
מהרחוב

טבעון

השפעה מסוימת של רעיון עיר הגנים תכנון היישוב לפי עקרונות עיר הגנים
המקום נבחר בשל הצורך במשקי המקום נבחר בשל מאפייניו הטבעיים
עזר גדולים
רחובות לינאריים ורחוב אחד מפותל רחובות מעגליים במרכז גובה המדרון סביב הגבעות ,כך
שמצד אחד של כל רחוב פרוסים מגרשים במעלה
(קק"ל) בהתאם לתוואי השטח
המדרון ומצידו האחר של הרחוב פרוסים מגרשים
במורד המדרון
קומה אחת למגורים בגודל כ 60-קומה אחת או שתי קומות .בתכניות מאוחרות יותר
מ"ר .רק כשהוכנה תכנית לטבעון נקבע גם הגובה המירבי ל 8-מ' ,בהתאם להגבלת
היא כללה גם את קרית עמל ונקבעו הגובה לשתי קומות.
הוראות בניה כמו בטבעון.
הבתים מרוחקים כ 12-10-מ' מחזית המגרש כדי
הבתים קרובים לחזית המגרש
לאפשר חזית בעלת מראה טבעי וחזות טבעית לרחוב.
הפוזיציה של הבית מתחשבת בעצי האלון הקיימים
יישוב פועלים שנבנה במפרט אחיד – בניה עבור בעלים פרטיים – בתים גדולים באופן יחסי,
מרביתם דומים אך התבטאה בהם גם רב-גוניות
בתי מגורים קטני מימדים וצנועים
חזית כפולה – אחת לרחוב ושנייה לנוף
חזית לרחוב
פיתוח המשק לאחר השיכון ,כולל הקמת הגינה לפני השיכון .הצמחיה הטבעית שימשה
כשלד לתכנון הגינה ,אליה הוסיפו צומח ים-תיכוני .שביל
גינה קטנה ליד הבית
מרוצף המתפתל בקווים מעוגלים מוביל מהכניסה ועד
לבית
הפרדה מינימלית באמצעות קיר תמך נמוך מאבן
אין הוראות להפרדה.
טבעית המשתלבת עם סלעים במקום .נטיעה לא צפופה
לפני הבית כדי לא להסתיר את נוף הגינה

43

 2.2הגנים הציבוריים ההיסטוריים ברחבי היישוב
מאפיין מרכזי נוסף במערך הפיסי ההיסטורי של קרית טבעון ,מלבד חזות הרחובות הוותיקים ,הוא הגנים
הציבוריים הפזורים ברחבי היישוב .מבין הגנים השונים מתייחדת קרית טבעון בגנים ,ובשטחים טבעיים
פתוחים ,הממוקמים בראשי הגבעות בעיקר בטבעון ,אך גם בקרית עמל .המיקום של טבעון באזור של
גבעות המכוסות חורשות אלונים נבחר בשל המאפיינים הטבעיים האלה ,בדומה ליישובי גנים אחרים
(בעיקר בירושלים) שהוקמו על גבעה או באזור גבעות גם הם.
אחד המאפיינים העיקריים של יישוב גנים היה ייעוד של שטח בראשי הגבעות לצרכי ציבור .בדרך כלל
נועדו שטחים אלה להקמת מבני ציבור ,אך לא תמיד הוקמו בפועל מבני הציבור במיקום זה .כך קרה גם
בטבעון ,בה לא הוקמו מבני ציבור במרבית המקומות שיועדו לשם כך בראשי הגבעות ובמקומם שימשו
שטחים אלה כשטחים טבעיים או כגנים לפעילות פנאי ובילוי של התושבים מאז הקמת היישוב ועד ימינו.
מכיוון שהיישוב מתפרס באופן יחסי ליישובי גנים אחרים על פני גבעות רבות ,היו השטחים הטבעיים
והגנים שבראשי הגבעות לאחד ממאפייני המערך הפיסי ההיסטורי של היישוב .הגנים הוותיקים המרכזיים
הנוספים מלבד מערך הגנים בראשי הגבעות הם גן המייסדים וגן הזיכרון.

 2.3אתרי מורשת הביטחון בהתיישבות היהודית
הציר שלאורכו נמצאים אתרי מורשת הביטחון מתבסס בעיקר על אתרים הקשורים בפעילות הייחודית של
אלכסנדר זייד – ממקימי ארגוני השמירה 'בר-גיורא' ו'השומר'  -ושל אגודת 'השומרים הארצישראלית'
שזייד היה ממקימיה גם כן.
לאותן שנים בהן פעל אלכסנדר זייד בסביבה ולפעילות ההתיישבותית והביטחונית שהתפתחה באזור בו
פעל נותרה עדות באתרי מורשת .ארבעה מאתרים אלה פרוסים לאורך ציר רחוב האלה וגבעת הבונים:
מבית הקברות של 'השומרים' בדרום; דרך בית אגודת 'השומרים' שמשמש כיום כמסעדה והוקם בשנת
 ;1957בהמשך נמצא גן ציבורי בשם 'גן אלכסנדר' במקום הירצחו של זייד בגבעת הבונים; ועד לנקודת
ההתיישבות הזמנית של גרעין קיבוץ אלונים במעלה גבעת הבונים .אתרים נוספים שיכולים להיכלל בציר
זה ולהאריכו הם מגדל המים של קרית עמל ששימש לצרכי ביטחון ונמצא מצפון לכביש  75ופסל אלכסנדר
זייד שנמצא בשטח הגן הלאומי דרומית-מערבית לציר מורשת זה.
ערכי המורשת באתרי הציר


בית הקברות של 'השומרים' ,אתר נפילת אלכסנדר זייד ובית אגודת 'השומרים' – ערך היסטורי-
לאומי וערך היסטורי-מקומי.



אתר ההתיישבות הזמני של גרעין קיבוץ אלונים – ערך היסטורי-מקומי וערך נופי ל'דמות המקום'.

הערך ההיסטורי הלאומי והמקומי של האתרים לאורך ציר מורשת הביטחון נובע מהשילוב שלא ניתן
להפרדה בין שני הערכים הציוניים המרכזיים בעשורים שקדמו להקמת מדינת ישראל :ההתיישבות
החקלאית והביטחון.
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 2.4המבנים והשטחים הציבוריים סביב כיכר פטישי
סביב כיכר פטישי ,הנמצאת לצד הכניסה הראשית ליישוב מדרום לכביש  ,75נמצאים מספר מבני ציבור
ושטחים ציבוריים שתוכננו עבור המועצה האזורית קריית עמל לפני איחודה עם טבעון .הנכסים הציבוריים
הללו כוללים את בית הקפה קורנבלום ובית הדואר הנמצאים מעברה המערבי של הכיכר ואת המרכז
המסחרי ,קולנוע זוהר ושטחים ציבוריים מעברה המזרחי של הכיכר .לכל המתחם הציבורי הזה בכניסה
לקרית עמל יש ערך היסטורי מקומי כמרכז התרבות והמסחר של קרית עמל ,אך מעבר לכך יש לו ערכים
לאומיים – ערך אדריכלי וערך היסטורי :את שלושת מבני הציבור במתחם תכנן אל מנספלד – אחד
מהאדריכלים הבולטים והחשובים ביותר שפעלו בישראל; בבית הקפה קורנבלום נערכה בשנת 1948
הפגישה בה הוסכם על ברית הדמים הקיימת עד היום בין היהודים לדרוזים בישראל.
ערכי המורשת במתחם


בית הדואר ,המרכז המסחרי וקולנוע זוהר – ערך אדריכלי-לאומי וערך היסטורי-מקומי.



בית הקפה קורנבלום – ערך היסטורי-לאומי וערך היסטורי-מקומי.

 2.5המבנים והשטחים הציבוריים סביב כיכר בן-גוריון
סביב כיכר בן -גוריון קיים מכלול של שטחי ציבור בהיקף נרחב .מהצד האחד של רח' השקדים משתרע גן
המייסדים שהוקם בסוף שנות הארבעים וכולל חלק אינטנסיבי שעבר פיתוח גנני (קרוב יותר לרח'
השקדים) ,חלק אקסטנסיבי בחלק המרוחק יותר מהרחוב ואת האנדרטה לזכר חללי טבעון במלחמת
העצמאות .מהצד האחר נפרסים לאורך רח' השקדים שלושה בנייני ציבור שהוקמו בסוף שנות הארבעים
(ואולי הושלמו רק בראשית שנות החמישים) כחלק מפיתוח מרכז טבעון .שניים מהמבנים הללו הנמצאים
מדרום לרח' הרקפות מהווים מכלול אחד שהוקם כמרכז המסחרי של טבעון .המבנה השלישי (יובל אור)
הנמצא מצפון לרח' הרקפות הוקם כבית קולנוע ומופעים שכלל אולם מרכזי בגודל כ 700-מ"ר ובו כ900-
מושבים.
גן המייסדים לא עבר שינויים מהותיים ועיצובו ההיסטורי נותר עד היום .המרכז המסחרי ומבנה יובל אור
עברו שינויים מסוימים.
בתכניות הקיימות היום יש הגנה על חלק ממרכיביו של המתחם סביב כיכר בן-גוריון :מבנה יובל אור,
העצים שבחזיתו וכן העצים הותיקים שבגן המייסדים מוגדרים לשימור .לעומת זאת ,אין כיום הגנה
סטטוטורית על מבני המרכז המסחרי.
ערכי המורשת במתחם


גן המייסדים – ערך היסטורי-מקומי וערך נופי ל'דמות המקום'.



המרכז המסחרי ומבנה 'יובל אור' – ערך אדריכלי וערך היסטורי-מקומי.



האנדרטה לזכר חללי טבעון במלחמת העצמאות – ערך היסטורי-מקומי וערך אמנותי.
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 2.6אתרי רכבת העמק
 .3לאורך הציר של רכבת העמק מחיפה ועד לצמח נותרו מספר רב של אתרי מורשת .במקטע של קו
הרכבת ההיסטורי העובר בשטחה של קרית טבעון נותרו אתרי מורשת לא מעטים :שתי תחנות –
באלרואי ובקרית חרושת – וכן מעבירי מים וקטעים ארוכים של מסילת הברזל .האתרים האלה
מהווים עדות לחשיבות ההיסטורית של רכבת העמק ושל מפער הקישון כעורק תחבורתי מאז
התקופה העות'מאנית ועד לימינו ותרומתו לפיתוח הישוב היהודי בעמק .אתרי מורשת נוספים
הנמצאים לאורך תוואי הרכבת ההיסטורי בקרית טבעון הם מעיין אלרואי ,בריכת ההשקיה שלידו
ותל קשיש.
ערכי המורשת באתרי הציר


כל האתרים בציר רכבת העמק – ערך היסטורי-לאומי; ערך טכנולוגי מדעי; ערך היסטורי-מקומי.

הערך הטכנולוגי מדעי של אתרי הרכבת נובע מכך שיותר מכל חידוש טכנולוגי אחר היוותה הרכבת סמל
לכניסתו של המודרניזם על משמעויותיו התרבותיות והנופיות.
מפת אתרי המורשת בקרית טבעון עם סימון מתחמי וצירי המורשת
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ציבור
כלכלה ,דיור
דמוגרפיה,
 ..44חברה,
ותעסוקה ,כלכלת הישוב
ושירותימסחר
וכלכלה -מגורים,
מבני ציבור
חברה -אוכלוסייה,

 .1אוכלוסייה  -מאפיינים
אוכלוסיית קרית טבעון מנתה בשנת  17,474 - 2013תושבים ,והיא גדלה משנת  ,2003מהלך של עשר
שנים ,בקצב גידול שנתי ממוצע של  .1.4%נתוני המועצה המקומית ותאגיד המים ,לשנת  2015מעידים
על אוכלוסייה המונה כ 20,000 -תושבים.
מאזן ההגירה בשנים האחרונות בישוב חיובי ,בכל שנה מצטרפים ליישוב בממוצע  724תושבים ונוטשים
אותו כ .614-העיר העיקרית ממנה מצטרפים לקרית טבעון תושבים בשנים האחרונות היא חיפה .העיר
העיקרית אליה עוזבים הכי הרבה תושבים היא תל אביב-יפו .במהלך  9השנים האחרונות ,גידול
האוכלוסייה מתחלק בממוצע באופן שווה בין ריבוי טבעי למאזן.
התפלגות הגילים בשנת  2013מעידה על הזדקנות הישוב ,כאשר למעלה מ 17%-הם בני  65ומעלה
וקבוצת האוכלוסייה הגדולה ביותר הם בני  45עד  .(25%) 64למרות זאת ,עדיין  30%מאוכלוסיית הישוב
הם בגילאים העושים שימוש במערכת החינוך .יחס התלות עומד על  841נפשות ל .1,000-נמוך מהממוצע
הארצי שעומד על  ,873דומה לישובים בעלי גודל דומה של אוכלוסייה.
רמת ההשכלה של תושבי קרית טבעון גבוהה בהרבה מהממוצע הארצי ,ל 37%-מהאוכלוסייה הבוגרת
ביישוב תואר אקדמי לעומת  23%בממוצע הארצי .נתונים אלו מציבים את קרית טבעון מעל היישובים
הסמוכים רמת ישי ,נשר ,יוקנעם עילית וחיפה.
קרית טבעון מדורגת ברמה חברתית כלכלית גבוהה ,אשכול חברתי כלכלי  8מתוך  .10במדד הקודם,
לשנת  ,2006דורג היישוב באשכול .9
ההכנסה הממוצעת של משקי הבית בקרית טבעון גבוהה ביחס לממוצע הארצי .השכר החודשי הממוצע
למשרת שכיר של תושבי היישוב ,עמד בשנת  2011על  ,₪ 11,307גבוה ב 42%-מהממוצע הארצי.
ההכנסה החודשית הממוצעת לעצמאי עמדה על  ,₪ 9,309גבוה ב 7%-מהממוצע הארצי.
רמת מינוע  -בשנת  2013עמדה רמת המינוע על  340רכבים פרטיים על כל  1,000תושבים לעומת 288
בממוצע הארצי .הגיל הממוצע של רכבים פרטיים ביישוב עומד על  7שנים ,דומה לממוצע הארצי .6.8 -
רמת התעסוקה בקרית טבעון גבוהה ביחס לממוצע הארצי ,כאשר בחודש ספטמבר  2014עמד שיעור
דורשי העבודה ביישוב על  .2.9%מספר המועסקים בקרית טבעון עמד בשנת  2012על  ,7,725מתוכם
 91%הם שכירים והיתר עצמאיים.
התפלגות תעסוקה לפי משלח יד  -שיעור בעלי משלח יד אקדמי עומד על  27%לעומת  14%בממוצע
הארצי .שיעור המועסקים במקצועות חופשיים וטכניים עומד על  22%לעומת  16%בממוצע הארצי.
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ענפי תעסוקה  -הענף הבולט בו עוסקים תושבי קרית טבעון הוא תחום השירותים העסקיים ,בתחום זה
מועסקים  18%מהשכירים ביישוב ,לעומת  14%בממוצע הארצי .תחומים בולטים נוספים הינם חינוך
ובריאות רווחה וסעד.
שיעורי יוממות  -שיעור תושבי קרית טבעון המועסקים מחוץ ליישוב עומד על  ,73%נמוך מיישובי הסביבה
 רמת ישי ) ,(78%נשר ) (81%ויוקנעם עילית ) .(87%שיעור תושבי קרית טבעון המועסקים מחוץ ליישובגבוה משמעותית מהממוצע הארצי ).(52%

 .2מאפייני המגורים
בשנת  2013היו בקרית טבעון  5,300יחידות דיור הכוללות כ 730-אלף מ"ר .מנתוני הארנונה של
המועצה המקומית עולה שבקרית טבעון  5,405יח"ד בגודל ממוצע של  138מ"ר.
בין שנת  2010למחצית הראשונה של שנת  2014החלה בנייה של כ 68-אלף מ"ר בישוב ,מהם 98%
מיועדים למגורים )כ 230-יחידות דיור( והיתר למבני חינוך ובנייני ציבור אחרים.
קצב התחלות הבניה למגורים החל לעלות בשנת  2010והגיע לשיא בשנת  .2013בדומה מספר הדירות
שבנייתן הושלמה עלה משנת  2010והגיע לשיא בשנת  2013עם גמר בנייה של  89דירות .גמר בנייה בין
השנים  2005ל 2013-עומד על סה"כ  48יח"ד לשנה .מספר נמוך יחסית המעיד על מיצוי עתודות הקרקע
לבנייה בישוב ,לפני אישורן של התכניות חדשות האמורות להוסיף עוד כ 640 -יח"ד .בהשוואה לישובים
בסביבה ,למעט רמת ישי ,בקרית טבעון מספר התחלות בנייה למגורים ,הנמוך ביותר במהלך שנים אלה.

תכניות לתוספת יח"ד בקרית טבעון

מספר תכנית

מספר יח"ד

טב" 267/שערי טבעון"

530

טב" 250/קרית חרושת" )נוף כרמל(
טב" 261/אורים"
סה"כ

45
66
641

אופי בנייה
צמודי קרקע ומבנים עד  3קומות25% ,
דיור בר השגה
מדורגים 140 ,מ"ר ליח"ד
צמודי קרקע 180 ,מ"ר ליח"ד

מרבית בתי המגורים בקרית טבעון  -כ 80%-הם צמודי קרקע .כאשר חלק מהנכסים ותיקים ומאופיינים
בשטח קרקע גדול ושטח בנוי קטן יחסית .בנוסף ,ישנם אזורים מובחנים של בנייה רוויה של  3ו 4-קומות.
רווחת הדיור  -יחס מ"ר לנפש ,בטבעון גבוהה מישובי הסביבה ומהממוצע הארצי ,נמוכה מרמת ישי.
רווחת דיור למ"ר בקרית טבעון וערים סמוכות ודומות2013 ,

קרית
טבעון

רמת
ישי

יקנעם
עילית

נשר

מבשרת
ציון

ממוצע
ארצי

41.7

44.7

29.9

35.2

39.3

32.9
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על פי דו"ח ג' לעדכון תמ"א  ,35עתודות הקרקע לפיתוח עירוני וכפרי של קרית טבעון בתכנית המתאר
המחוזית עומדות על כ 1,144 -דונם .חלק מהעתודות כ 330-דונם מתוכננות כבר במסגרת השכונות
החדשות .חלק מהקרקעות נמצאות בשיפועים גדולים יחסית ,למשל באזור מכללת אורנים ,היכולים
להקשות על פיתוח .אזור נוסף הוא אזור מיכלי הדלק ,שטח של כ 300-דונם .המסומן בתכנית המחוזית
כ"אזור לפיתוח מותנה" ,הדורש הגשת תסקיר השפעה על הסביבה טרם אישור התכנית מחשש לכך
שהקרקעות באזור עלולות להיות מזהמות ולדרוש הליך של ניקוי.
בהנחה של יתרה של כ 350-דונם למגורים ,אחרי הפתחה לכבישים ומבני ציבור וצפיפות של  4.5יח"ד
לדונם ,מדובר על תוספת פוטנציאלית של כ 1,600-יח"ד .יש להדגיש כי מימושן דורש התייחסות לדמות
וחזון הישוב וליכולת הנשיאה של התשתיות העוברות בו.
התכניות המאושרות לשכונות החדשות כוללות תוספת של  640יח"ד .בנוסף ,בישוב הקיים ,יש פוטנציאל,
שייבחן בהמשך ,לתוספת יחידות דיור בעקבות פיצול של מגרשים בשטח קרקע של דונם ושני דונם בקרית
טבעון וקרית חרושת ,בעיקר ,ובעקבות מימוש תמ"א  38באזורי השיכונים בישוב בקרית עמל ובטבעון.

 .3מסחר ותעסוקה
בשנת  2013היו בקרית טבעון ,על פי נתוני הארנונה 28 ,אלף מ"ר שטחי משרדים ,שירותים ומסחר,
בעיקר בשני המרכזים המסחריים ברחוב זייד בקרית עמל וברחוב בן גוריון בטבעון ובמרכז המסחרי "מול
היער" ברמת טבעון )בו מרוכזים כ 2,500-מ"ר( ו 3,000-מ"ר של שטחי תעשייה ומלאכה .סה"כ כ-
 31,000מ"ר.
בשנת  2002אושרה תכנית טב – 137/אזור מלאכה ואומנות קרית טבעון ,הכוללת יעודים למלאכה
ואומנויות ,מסחר ,בידור ותרבות ,מסחר משולב במלאכה ,בשטח של כ 43-דונם והיקף זכויות של כ48 -
אלף מ"ר .תכנית זו נותרה במחלוקת באשר לשייכות הקרקע לקרית טבעון או בסמת טבעון ,ולא מומשה.
חלק מהשטחים המיועדים למסחר בקרית חרושת לא מומשו כלל או לא באופן מלא )מרכז רבין( .בשערי
טבעון מוקצה שטח למסחר ומשרדים שטרם פותח.
כיום מקודמת תכנית לשדרוג והרחבה של המרכז המסחרי בקרית עמל ,תוספת מסחר בדרום המרכז
ותוספת מסחר ומשרדים מצידו המערבי מעבר לכביש .בנוסף ,פועלת במועצה חוות מיכלי הדלק בשטח
של  287דונם .ברחבי היישוב עוד מוקדים קטנים למסחר שחלקם לא מומש במלואו ,בהם מרכז רבין.
בתכנית שערי טבעון הוקצו כ 2.7-ד' למסחר ומשרדים ב 2-קומות.
מסחר ומשרדים בתכניות עיקריות מאושרות

מספר תכנית

שנה

ייעוד

טב – 62/קרית חרושת
טב – 160/רמת טבעון

1988
1994

מסחר
מרכז מסחרי

שטח
בדונם
6.6
4.8

זכויות שטח
עיקרי
 4,000מ"ר
 2,400מ"ר
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טב34/

1999

טב – 267/שערי טבעון
סה"כ

2014

מסחר
מרכז פעילות
משולב – מסחר
ומבני ציבור
טב/85/א – מרכז
בן גוריון
ג – 406/מרכז
אזרחי קרית עמל
מסחר ומשרדים

17.2

 11,000מ"ר
פירוט זכויות
בתכניות
מפורטות
 11,027מ"ר

11
67

20.3

 1,775מ"ר

4.5

 2,700מ"ר
 32,902מ"ר*

במועצה סה"כ כ 350 -עסקים .מתוכם כשליש נותני שירותים וכשליש עוסקים במסחר .מבין העסקים
המספקים שירותים ,כשליש עוסקים בתחומי הנדסה וניהול שירותים .בנוסף ,קיימת תופעה רחבה של
עסקים הפועלים בבתי מגורים .מדובר בכמות משמעותית של עסקים.
משנת  2000עד שנת  2014החלה בנייה של  12,800מ"ר לצורכי מסחר ,שירותים עסקיים ותעשייה
בקרית טבעון .בהשוואה באותן שנים נבנו ברמת ישי  52,000מ"ר ) 7,300תושבים בשנת ,(2013
 58,000מ"ר בנשר ) 23,000תושבים( ,ו 188,000 -מ"ר ביוקנעם עילית ) 20,800תושבים( .רוב התחלות
הבנייה בקרית טבעון בשנים האחרונות היו למגורים .היעדר התחלות בנייה למשרדים או מסחר מציב את
היישוב בפיגור אחרי יישובים בסדר גודל דומה כמו רמת ישי או יוקנעם עילית .התפתחות איטית כזו עשויה
לפגוע בעתיד ברמת השירותים שתוכל הרשות המקומית לספק לתושביה.
בחינת שטח תעסוקה במ"ר לתושב ,בסביבה המיידית של קרית טבעון ,מראה כי ביקנעם עילית השטח
הגדול ביותר –  20מ"ר לתושב ,לאחר מכן נשר –  14מ"ר לתושב ,רמת ישי – כ 7-מ"ר לתושב .בקרית
טבעון השטח הקטן ביותר –  1.5מ"ר לתושב .המרה של היקף ההכנסה מחוות מיכלי הדלק לארנונה
למועצה בשטח תעסוקה במ"ר ,לפי תעריף הגבייה המקובל היום במועצה לתעשייה ,מוביל לסדר גודל של
שטח הנע בין  200,000מ"ר לפי התעריף הנמוך וכ 156,000-מ"ר לפי התעריף הגבוה .נתון זה מוביל
לשטח של כ 10 -מ"ר לנפש תעסוקה בקריית טבעון .בממוצע ערים בישראל שטחי התעסוקה עומדים על
 9.1מ"ר לנפש ובממוצע של ערים )ללא מועצות מקומיות( שמונות  20-30אלף תושבים הממוצע עומד על
כ 9.7-מ"ר לנפש.
היקפי מסחר משמעותיים במרחב הקרוב לקרית טבעון נמצאים ברמת ישי הסמוכה – "סטריט מול"
בשטח של  10,000מ"ר ,ביוקנעם עילית בקניון  15,000 –Gמ"ר וביג יוקנעם –  12,000מ"ר ,בקיבוץ
אלונים – "חוצות אלונים" –  3,000מ"ר ,מתחם  Oneבתל חנן וכמובן בחוצות המפרץ בחיפה ואף בקריות
 הקריון ,ביג קריות ,שער הצפון )איקאה( וקניון עזריאלי בקרית אתא .כתוצאה מכך נתח משמעותי שלהפעילות המסחרית של תושבי קרית טבעון מתבצעת מחוץ ליישוב.
כוח הקנייה החודשי הממוצע של תושבי קרית טבעון עומד על  32מיליון  ,₪הנחלק בין סל מזון ,סל בילוי
וסל קניות .בהיעדר היצעי מסחר משמעותיים ביישוב ,ולנוכח רמת היוממות הגבוהה ,מרבית כוח הקנייה
של תושבי קרית טבעון זולג אל מחוץ ליישוב.
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מרחק היוממות הממוצע בנפת חיפה ,על פי מפקד  ,2008הוא  13.7ק"מ ,בהתאם מרחב ההיצע של
שטחי התעסוקה נע בין חיפה וטירת כרמל ,הקריות ,יוקנעם עילית ומגדל העמק .שטח זה כולל ,בהתאם
לנתוני גביית ארנונה משנת  ,2013שטחים בנויים לתעסוקה בהיקפים גדולים :חיפה –  4מיליון מ"ר
לתעשייה ומלאכה ו 4-מיליון מ"ר למשרדים ,שירותים ומסחר ,יוקנעם עילית –  222אלף מ"ר לתעשייה
ומלאכה ,ו 130-אלף מ"ר למשרדים ,שירותים ומסחר ,נשר  153 -מ"ר לתעשייה ומלאכה ,ו 158-מ"ר
למשרדים ,שירותים ומסחר ,טירת כרמל  98 -אלף מ"ר לתעשייה ומלאכה ,ו 152,000 -מ"ר למשרדים,
שירותים ומסחר .מגדל העמק  409 -אלף מ"ר לתעשייה ומלאכה ,ו 74 -אלף מ"ר למשרדים ,שירותים
ומסחר .זאת לצד מאגר תכנוני גדול ,חלקו זמין כבר בשנים הקרובות בחיפה ויוקנעם עילית.
אזורי התעסוקה הבולטים במרחב ,בחיפה ויוקנעם ,כוללים בעיקר עסקים מתחום הטכנולוגיה המתקדמת
)הי טק( .אזור התעסוקה המשותף לרשויות יוקנעם עילית ,מועצה אזורית מגידו עוספייה ודאליית אל
כרמל – מבוא כרמל ,יכלול שילוב עסקים מתחום הטכנולוגיה המתקדמת ותעשיות .אזורי התעסוקה
והתעשייה במגדל העמק כוללים גם הם שילוב של תעסוקה של טכנולוגיה מתקדמת ותעשייה .אזור
התעשייה הקיים בנשר כולל בעיקר תעשיות מסורתיות .אזור התעסוקה המתוכנן באזור הצ'ק פוסט,
המשותף לחיפה ,נשר ומועצה אזורית זבולון ,אמור לכלול אלפי מ"ר לתעסוקה ומסחר.
תכנון עתידי של תעסוקה בטבעון צריך להביא בחשבון את האפשרות לספק תעסוקה לתושבים בישוב
עצמו ,בהתאם לגודל האוכלוסייה ,שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ומספר המועסקים הצפוי ,לצד מגמות
יוממות .בנוסף ,עומד השיקול של המאזן הפיסקלי של הרשות .לפיו יש להוביל לשינוי היחס בין היקף
השטחים שלא למגורים ,קרי תעסוקה ומסחר ,עליהם גובה הרשות ארנונה ולהגדיל שטחים אלה.
התחרות במרחב ,עשוייה להקשות על משיכת ביקוש של עסקים לקרית טבעון בהיקפים הנדרשים .לפיכך,
יש לשקול פיתוח תעסוקה המותאם לאופי משלחי היד של תושבי טבעון והסביבה הקרובה ולפעול למימוש
פיתוח אשכולות תעסוקה ושיתופי פעולה עם המועצות הסמוכות.

 .4כלכלת היישוב
בשנת  2013הסתכמו הכנסות הרשות המקומית בסך  116.5מיליון  ₪לעומת הוצאות בסך  116.5מיליון
 ,₪כלומר ,קרית טבעון נמצאת באיזון תקציבי בשנה זו .אולם ,ההכנסות בשנה זו כוללות מלווה לאיזון
בסך  11.3מיליון  ₪לצורכי פיתוח .מעבר לכך ,למועצה גירעון מצטבר העומד על כ 13-מיליון .₪
אחד המדדים לאיתנות הפיננסית של הרשות המקומית הינו חלקה של הארנונה מסה"כ ההכנסות
העצמיות של הרשות .בקרית טבעון שיעור הארנונה מההכנסות העצמיות עומד על  ,75%כאשר אחוז
הגבייה עומד על  .95%חשוב להדגיש כי מרכיב משמעותי בהכנסות מארנונה של הישוב נובע מחוות
מיכלי הדלק ,כ 14-מיליון  .₪הוצאת החווה מתחום הישוב נושאת בחובה השלכה כלכלית משמעותית.
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ההכנסות מארנונה שאינה למגורים מהווה את מקור המימון המרכזי של הרשות המקומית לאספקת
ושדרוג השירותים הניתנים לתושביה .לאור זאת מהווה היחס בין חיוב ארנונה למגורים לבין חיוב ארנונה
שאינה למגורים )משרדים ,שירותים ומסחר ,תעשייה ומלאכה( פרמטר חשוב ליכולתה של רשות מקומית
לספק שירותים לתושביה.
יחס הארנונה למגורים מסה"כ הארנונה בקרית טבעון ,על פי הגבייה בפועל ,בפרט עם הוצאת חוות
מיכלי הדלק מהישוב ,עלול לאורך זמן ליצור לרשות המקומית בעיה תקציבית ולפגוע ביכולתה להמשיך
ולספק את השירותים הניתנים לאזרחים היום ללא סיוע מבחוץ.
אם נמיר את היקף ההכנסה מחוות מיכלי הדלק לארנונה למועצה בשטח תעסוקה במ"ר ,שיידרש
למועצה כתחליף הכנסה ,מדובר בסדר גודל של כ 200,000-מ"ר לפי התעריף הנמוך וכ 156,000-מ"ר
לפי התעריף הגבוה ,הנגבים היום במועצה לתעשייה.
מדד הקומפקטיות בוחן את ההתפתחות המרחבית של הישובים בישראל והשפעתה על משתנים שונים
בהם גם תפקוד הרשויות המקומיות מבחינה כלכלית .קרית טבעון בהשוואה לישובים סביבה היא לא ישוב
קומפקטי ביחס לאשכול בו היא נמדדת –  .8עובדה הדורשת ניהול מדוקדק של השירותים הניתנים בישוב.

 .5מבני ציבור
קרית טבעון הוא יישוב מאוד פעיל מבחינת המעורבות הקהילתית וההשקעה במערכות החינוך הפורמלי
והא-פורמלי .בשנת  2011פורסמה תכנית האב לחינוך שהוכנה בישוב .בין ההמלצות שגובשו בתכנית:
פיתוח ייחודיות בית ספרית ,הרחבת המגוון בהיצע החינוכי של בתי הספר היסודיים ופתיחה מבוקרת של
אזורי הרישום .תכנית האב מבוצעת היום הלכה למעשה ,כאשר גם מבחינה פיזית הרשות המקומית
משקיעה במבנים הקיימים.
מערכת החינוך בטבעון נותנת מענה מלא לתושבים החל ממעונות היום ועד לבית הספר העל יסודי .כיום
לא נצפית בעיית תפוסה ,אלא אולי בדרישה ליותר גני ילדים אנתרופוסופיים .בנוסף ,התיכון האנתרופוסופי
פועל במכללת אורנים ולא בישוב .הישוב אף מושך אליו 'צרכנים' מישובים אחרים .בשכונות החדשות
מתוכננים שטחים למבני ציבור .בישוב פועלים מתקנים הנותנים מענה להופעות ולאירועי ספורט ישוביים.
מתקנים נוספים דורשים סף כניסה של אוכלוסייה גדולה יותר והוצאה כספית ניכרת.
השכונות החדשות המתוכננות כוללות שטחים למבני ציבור שיכולים לאכלס גני ילדים ובית ספר יסודי
לתושבים החדשים .בנוסף ,קיימים מספר מגרשים המיועדים למבני ציבור בקרית חרושת שטרם נוצלו.
בהתאם ליחס בין הקיבולת לתפוסה במבני החינוך והציבור הקיימים היום ניתן אולי לשקול שימוש שונה
בשטחים אלה על מנת לתת מענה לצרכים.
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מבני ציבור בתכניות עיקריות מאושרות

מספר תכנית

שנה

ייעוד

טב – 62/קרית חרושת
טב – 160/רמת טבעון
טב34/

1988
1994
1999

טב – 267/שערי טבעון

2014

טב - 261/אורים
סה"כ
סה"כ ללא שטחי
פנימיות

2013

מוסדות ציבור
בניינים ציבוריים
אתר לבנייני
ציבור
מבנים ומוסדות
ציבור
מבני ציבור

שטח בדונם

זכויות  -שטח
עיקרי
 10,327מ"ר
 32,500מ"ר
 154,000מ"ר

14

 14,000מ"ר

0.57
*344
172

 340מ"ר
 211,167מ"ר

17.2
55
*258

*כולל שטחי פנימיית רמת הדסה – כ 130 -דונם ,אורים כ 42 -דונם )טב – 261/היום(.

בחינה של צורכי הציבור בהתאם ל"תדריך הקצאת קרקע לצרכי ציבור" ,להרכב אוכלוסייה של  3.3נפשות
למשק בית וגודל שנתון של ) 1.8%בין הרכב אוכלוסייה של שכונות חדשות להרכב אוכלוסייה של שכונות
וישובים ותיקים יותר – לפי התדריך( ,ביחס להיקף יחידות הדיור הקיים והמאושר ,מעלה צורך בהיקף
שטח של כ 138 -דונם .ראה לוחות להלן.
מדדי אוכלוסייה למבני ציבור )מס' יח"ד  +מתוכנן(

מדדי אוכלוסייה

קרית טבעון
כל הישוב

מס'
יח"ד

גודל
משק
בית

גודל
אוכלוסייה

שנתון

גודל
שנתון

מס'
ילדים
לכיתה

מס' כיתות

5,944

3.3

19,615

1.8%

353.1

30

11.8

שטח נדרש למבני ציבור בדונם

מבני ציבור  -שטח קרקע בדונם

מעונות
יום

גני ילדים

בית ספר
יסודי

בית ספר
על יסודי

מתנ"ס

בית
כנסת

מקווה

מרכז יום
לקשיש

רזרבה

סה"כ שטח
נדרש למבני
ציבור

8.7

17.7

35.3

53.0

19.0

2.35

0.74

1.0

0.0

137.8

על פניו ,ניתן להצביע על עודף של כ 34-דונם בין הקיים והמאושר לנדרש .אולם ,שטח זה כולל שטחים
שטרם מומשו ,למשל ,בשערי טבעון .בנוסף ,השכונות החדשות ,בפרט שערי טבעון ,טרם הוקמו ויתכן בהן
גודל משפחה גבוה יותר .נתון זה יובא בחשבון בהכנת חישוב צורכי ציבור בשלב הבא.
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בחינת המצב הקיים בישוב לגבי מערכת החינוך הפורמלית כוללת נתונים כמותיים של הכיתות במערך
החינוך בישוב ,קיבולת מול תפוסה ,לצד הצגת מבנים ופעילויות במערכת התרבות והספורט בישוב ומתקני
החירום.
הפריסה הפיזית של מתקני התרבות והספורט מושכת אוכלוסייה גדולה לכיוון קרית עמל  /מרכז זייד שם
ממוקמים מרכז אמנויות הבמה ,אולם זוהר ,הקאנטרי ואולם הספורט המרכזי .שיפור אפשרויות החנייה
במרכז זייד ,יקל על הנגישות לאזור .מוקד פעילות נוסף הוא סביב קרית האמנים בקרית טבעון.
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פתוחיםונוף
שטחיםפתוחים
יבורי,שטחים
הציבורי,
 ..55המרחב
ונוף
המרחב הצ
 .1היבטים נופיים במבנה הישוב
טבעון הוקמה בשנת  1945ע"פ תכנון של פרופ' אדריכל אלכסנדר קליין ואדריכל נוף שלמה אורן ויינברג.
היישוב תוכנן כעיר גנים ,בית עם משק עזר .השניים עבדו בשיתוף פעולה הדוק .מאוחר יותר הצטרף
אדריכל נוף יצחק אנוביץ' למימוש עקרונות התכנית בהיבט הנופי והגנני .ויינברג ואנוביץ תכננו עשרות גנים
פרטיים וציבוריים ומשקי עזר ,תוך הקפדה יתרה על מיני העצים והצמחייה המקומית ,כמו גם הסלעיות
וסוגי הקירות והשבילים ,כל זאת על מנת לשמר את תבנית הנוף הייחודית .תכניתם של קליין ווינברג
התוותה את השלד הייחודי של טבעון ומהווה את הצופן הגנטי של היישוב.
איור  :1תכנית עיר הגנים של פרופ אלכסנדר קליין לטבעון | 1945

קריית חרושת הוקמה בשנת  1935כיישוב כפרי עירוני הנשען תעסוקתית על עבודה בחיפה .מושב אלרואי
הוקם בשנת  1935כישוב חקלאי אך עקב חוסר בהכשרה וקרקעות מתאימות לחקלאות )הצפות הקישון(,
התושבים עבדו בעבודות חוץ .הישובים התבססו על מסילת רכבת העמק שהייתה הקשר היחיד אל
הסביבה .דפוסי הבינוי בישובים אלה מגוונים יותר ,וקו המגע עם הקישון ,השדות החקלאיים והסמיכות
להר הכרמל ,מייצרים תבנית נוף בעלת מאפיינים שונים מזו של טבעון וקריית עמל.

טבעון הוקמה על קו רכס המשמש כקו פרשת מים שלאורכו עובר ציר התנועה הראשי וממנו יוצאות דרכים
מעגליות משניות אל השלוחות .גובה ממוצע ברחוב אלונים שקדים ,הוא הציר הראשי ,כ 180 -מ' מעל פני
הים .האזורים הנמוכים בקרית חרושת ובאלרואי ,לאורך הקישון ,מגיעים ל  20מ' מעל פני הים .הפרשי
הגובה הדרמטיים ביותר קיימים בתווך בין קריית עמל לקריית חרושת ואלרואי.
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איור מס'  :2חתכים לאורך היישוב .למעלה חתך לאורך כביש  ,75למטה חתך צפון-דרום בצפון היישוב

 .2המרחב הציבורי | שטחים ציבוריים פתוחים
פרישת השטחים הפתוחים בקרית טבעון מעלה יחס גבוה של שטח פתוח לתושב ,כ  14מ"ר לנפש ,סך
שטחם של הגנים הציבוריים הוא  313דונם .לצד הכמות הנדיבה של השטחים הפתוחים וחרף המתווה
התכנוני לפיו בראש השלוחות ישנם שטחים ציבוריים ,פרישת השטחים הפתוחים מצביעה על רמת שירות
בינונית .שכונות רבות אינן זוכות לנגישות טובה לשטחים פתוחים .מטבלת מכסות השטחים עולה ,שקיים
חוסר בגנים שכונתיים )מ  8-30דונם( ובגנים עירוניים ) 60-70דונם(.
אפיון השטחים הפתוחים במרחב הציבורי מסתמך על הגדרות "המדריך לתכנון גנים ציבוריים" )המשרד
להגנת הסביבה ,משרד הבינוי והשיכון ,משרד החקלאות ופיתוח הכפר .(2012 ,קריית טבעון מוגדרת ע"פ
המדריך כיישוב עירוני פרברי בטופוגרפיה הררית עם אוכלוסייה של  15,000-49,000תושבים .ע"פ סיווג
זה הקצאת השטחים הפתוחים לנפש היא  9מ"ר בחלוקה הבאה:
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מבחינת פרישת השצ"פים בישוב וטווחי השירות של הגנים ניתן לראות כי מספרית רק חלק מהשכונות
עומדות ביעד שקבע מדריך משרד השיכון לגבי טווחי שירות של גנים לסוגיהם .להלן מפת השטחים
הפתוחים בישוב לפי סוג )מדריך לגנים ציבוריים.(2012 ,
איור  :3מפת סיווג שצ"פים ע"פ המדריך לגנים ציבוריים

איור  :4ניתוח טווחי שירות של גנים ציבוריים בקרית טבעון
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גן פנים שכונתי בטבעון קיימים גנים פנים שכונתיים רבים .המכסה המוגדרת במדריך לגנים ציבוריים
עומדת על  2מ"ר לנפש ואילו בטבעון מניתוח השצ"פים הסטטוטוריים עולה כי המצאי הוא  9.83מ"ר
לדונם .יש לזכור כי מדובר במצאי סטטוטורי ולא בגנים פעילים ומפותחים בפעל .עובדה מעניינת היא
שחרף הכמות הגדולה של הגנים הפנים שכונתיים ,אזורי מגורים נרחבים אינם נמצאים בטווח השירות
שנקבע במדריך  150 -מ'.
גן שכונתי בטבעון חסרים גנים שכונתיים .ע"פ המדריך לגנים ציבוריים מכסת הגנים השכונתיים עומדת
על  3מ"ר לתושב .מניתוח המצאי הסטטוטורי של הגנים הנ"ל עולה כי בטבעון קיימים  2.75מ"ר לתושב
מסוג זה .שטחים רבים אינם נמצאים בטווח שירות של שצ"פים אלה .הטווח המוגדר במדריך הוא  400מ'.
גן רובעי/עירוני בטבעון ישנם שני גנים רובעיים ע"פ הניתוח הסטטוטורי .גן המייסדים שנמצא מול כיכר בן
גוריון הנו הגן המרכזי בטבעון ומשמש לאירועים יישוביים ,התכנסויות ,חגיגות ,הפגנות וכמובן לפנאי
יומיומי .הגן סמוך למוקד המסחר המרכזי בטבעון וכן הוא ממוקם על הציר הראשי .טווח הנגישות המוגדר
לגן רובעי/עירוני הוא  3ק"מ.
פארק רכבת העמק הינו פארק המוקם בימים אלה לאורך מסילת רכבת העמק .הפארק הינו שביל הולכי
רגל ואופניים בשטח של כ 70-דונם ,שעתיד לשרת את היישוב כולו ולהציע חוויה של ספורט פנאי ונופש
לאורך נחל הקישון .יש לציין שקיימים גנים מוספים סמוך למסילה הנמצאים בשטח חקלאי ולכן אינם
נכללים בניתוח זה.
טבע עירוני בנוסף לשטחי הגנים ,קיימים בטבעון שטחים נרחבים של ואדיות שלא נכללו בחישוב השטחים
הפתוחים וכן רצועות חייץ בתחום היישוב שקטנות מ  1.5דונם .שטחים אלה בעלי חשיבות גדולה בחיזוק
שלד הטבע העירוני ,מיתון זרימת נגר עילי ,מניעת סחף קרקע ,החדרת מי תהום ,העשרת מגוון המינים
ועוד .יש לציין ששטחי הוואדיות וחדירתם אל הרקמה הבנויה הינם חלק מצביונה של טבעון :עצי החורש
והצמחייה המקומית השזורים בין חצרות הבתים משמשים בפעל לפנאי וספורט ברמה יומיומית ביישוב.

 .3המרחב הציבורי | רחובות
רחובות ראשיים בטבעון ציר הרכס הראשי הוא רחוב אלונים שקדים .רחוב זה חוצה את היישוב שמצפון
לכביש  .75הרחוב נמצא על קו פרשת מים בשיפוע מתון של עד  5אחוזים .רחוב זה מאופיין במיסעה דו
סיטרית ,צד אחד עם חניה מקבילה ומצד שני מדרכה .ציר הרכס עובר במספר מרכזים מסחריים קטנים
לאורכו כמו גם כיכר בן גוריון ,וגן המייסדים .מרחוב זה יוצאים רחובות הטבעת.
כיכר בן גוריון הנה הכיכר המרכזית של טבעון היא כוללת שדירת חנויות המקיפות חצר גדולה )שטח( .כאן
ממוקם בנין המועצה ,סניף דואר מרכזי ושירותים נוספים .המרכז פעיל מאד ונראה שממדיו ותמהיל
השימושים בו מוצלחים מאד .החיבור בין המסחר והשירותים לציר התנועה הראשי והפארק המרכזי
מעניקים טווח פעילות רחב לאוכלוסייה מגוונת בגילאים שונים ובשעות שונות.
רחובות הטבעת בתכנית קליין מאד מובחנים ,אלו רחובות חד סטריים עם מסעה צרה ומדרכה בצד
העולה .כלפי הנוף קיימת רצועת כורכר המשמשת לחניה .רחובות הטבעת מתאפיינים בחתך עדין ונעים
הנובע ,בין היתר ,מהחלל שנוצר באמצעות דירוג הקירות התומכים ,הגינות המשופעות ,גרמי המדרגות
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הצרים והחזות הצנועה עפ"ר של המבנים .יש חשיבות רבה להנחיות בנושא שימור רחובות אלה ,שצביונם
מטשטש והולך עם הבניה המאסיבית ותקני החניות בגבול מגרשים.
לא כך הם רחובות הטבעת החדשים בטבעון .רחוב יצחק שדה בקרית עמל ורחוב תמר ברמת טבעון ,כבר
אינם נאמנים לתכנית קליין וחזות הרחוב מאבדת מייחודה .ברחוב יצחק שדה למשל ,אמנם רוחב הדרך
היא  12מ' אך הרחוב הוא חד סטרי והמדרכות שכוללות גם את חניות הרכב הפרטי וגם את החניות
בתחום המגרשים חשופות ומייצרות מרחב הליכה שנחצה תדיר במכוניות שנכנסות לחניה הפרטית.

 .4תובנות מרכזיות
 .1הנוף הרחוק והקרוב הנם חלק אינטגרלי מהשטחים הפתוחים הנחווים ע"י התושבים .הוואדיות והחורש
הטבעי משמשים את התושבים לפעילות תדירה של פנאי ,החוצה את הגבול המוניציפלי הקיים בפעל .יש
מקום לממש את הפוטנציאל הגלום בקווי המגע של טבעון עם השטחים הטבעיים שסביבה.

 .2לצד השטחים הפתוחים האינטנסיביים ,חלק גדול מהשטחים הפתוחים ביישוב משמשים לגינון בצמחיה
מקומית ,חיץ בין הרחוב למגורים ,או מהווים חלק מהחורש הטבעי הסובב .מרכיב זה הנו ממאפייניו
הייחודיים של המקום.

 .3לרוב השטחים הציבוריים הפתוחים יש אופי ייחודי המורכב מאיזון עדין בין פיתוח לשטח טבעי ומשפה
עיצובית אופיינית ,עליהם יש לשמור בקפדנות יתרה .יש לשרטט את מפת הגנים הציבוריים שתוכננו בידי
ויינברג ואנוביץ  ,לבחון אותם כיום ולקבוע האם יש מקום לשמר את צביונם.

 .4מבחינה של טווחי השירות של השצ"פים הסטטוטוריים בטבעון )ראה מפה וטבלה בדו"ח( ,עולה,
שקיימים רחובות רבים שאינם נמצאים בטווח הליכה סביר לגנים שכונתיים או אחרים .ניכר העדר שצ"פים
שכונתיים .בחינה זו התייחסה לשצ"פים סטטוטוריים בלבד ולא כללה את שטחי הוואדיות האקסטנסיביים.

 .5קיימים אזורים בהם הנגישות אל השטחים הפתוחים ובתוכם טעונה שיפור.

.6למעברים החוצים את השלוחות אל עבר השטחים הפתוחים שסביב חשיבות עליונה ויש לשמור עליהם
כמעברים ציבוריים בפעל .יש להדגיש ולשלט את המעברים השונים היוצאים אל הוואדיות והעוגנים
בסביבה ,כמרכיב מהותי המחבר את טבעון לסביבתה .כיום רבים מהמעברים קשים לזיהוי ובחלקם
פלישות פרטיות.

59

 .7בית שערים הנו גן לאומי הצמוד לקריית עמל ,שטח פתוח איכותי ,מגוון בעל מטען תרבותי עשיר ,שאינו
נגיש לתושבי טבעון ללא תשלום .חסם זה מדיר את רוב תושבי טבעון מהגן .יש לאפשר כניסה חופשית
לתושבי טבעון ולמקסם את שיתופי הפעולה המתבקשים.
איור  :5חרף הקרבה הפיזית ,בית שערים אינו נגיש לתושבי טבעון ללא תשלום וללא כניסות מוסדרות מהיישוב

 .8נחל הקישון מהווה גבול ייחודי ליישוב .הגנים הקיימים לאורכו ולאורך תוואי רכבת העמק משמשים את
תושבי היישוב כולו לפנאי ונופש .הפארק המוקם בימים אלה לאורך מסילת הרכבת יחזק מגמה זו .חסרים
אזורי פנאי מוסדרים על גדות הנחל.

 .9חסרה תשתית נוחה להליכה ברגל ורכיבה על אופניים ביישוב .בכבישים הראשיים ,שעוברים על הרכס,
בשיפועים מתונים ,יש לבחון שילוב שבילי אופניים ,שעשויים להפחית שימוש ברכב פרטי בנסיעות בתוך
היישוב.

 .10יש לקדם חיבור פיזי מוטה הולכי רגל ורוכבי אופניים בין קריית טבעון ,קריית עמל ,קריית חרושת
ואלרואי על מנת להקל על היוממות של תלמידי התיכון ובתי הספר היסודיים .גשר להולכי רגל מעל כביש
 75הכרחי בהיבט זה )המעבר התת קרקעי הקיים אינו מזמין ואינו בטוח( .החיבור יכול לעבור בין מוסדות
ציבור שונים :בית ספר שקד ,בית ספר אורט גרינברג ,הקונסרבטוריון והמרכז למחול ,הקאנטרי ,מרכז
קרית עמל ,מרכז ההנצחה והספרייה העירונית ועד בית ספר רימונים ,כיכר בן גוריון ועוד.

 .11יש מקום לשלב שטחים פתוחים ורחבות עירוניות בצמוד למרכזים מסחריים .דוגמא טובה קיימת בגן
המייסדים בכיכר בן גוריון .ניתן לשלב שטחים פתוחים ורחבות מפגש והתכנסות גם במרכז קריית עמל וגם
במרכזים מסחריים קטנים נוספים כדוגמת מרכז הבונים-יזרעאל.
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 .12חתך רחובות הטבעת הצרים בטבעון וקריית עמל ,המאופיין בגינות משופעות משני צדדיו ,מהווה את
תבנית הנוף הייחודית של טבעון .הרחבת הדרכים הללו תיצור קירות תמך גבוהים ותשנה משמעותית את
אופי היישוב .יש לשמור על חתכי רחובות הטבעת באזורים הוותיקים ככל שניתן.

 .13ברחובות הצמודים לדפנות היישוב ,המתאפיינים במגורים מצד אחד בלבד של הכביש ובצדו השני
הסביבה הטבעית ,יש לבחון יצירת מרחב טיילת בצד הטבעי להנאת הציבור.
איור  :6חציבות חשופות בקרית חרושת הנצפות למרחקים ומייצרות חלל רחוב בעייתי

 .14יש לבחון סוגיית הכנסת חניות הבתים הפרטיים לתחום המגרשים ,מגמה שמקובלת כיום במועצה,
אשר תקטע באופן משמעותי את תנועת הולכי הרגל בכל סוגי הרחובות .במקרה ויש צורך ,עדיף להתיר
חניות בתחום מגרשים יורדים בלבד.

 .15חזות רחובות קריית חרושת הן באזור המישורי ובעיקר באזור המשופע בעייתית )אזורי חציבות
נרחבים לאורך הכבישים ושפוכת בניין במדרונות( ונצפית מהיישוב עצמו ומכביש  .70יש לגבש הנחיות
נופיות לטיפול במדרונות החצובים והחפורים לשיפור המפגעים שנוצרו מהשילוב בין העדר בנייה במגרשים
רבים ,בנייה לא חוקית ומגבלות הבנייה בשיפועים אלה.
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סביבתיים
היבטים
.6 .6
סביבתיים
היבטים

 .1ניתוח מערך השטחים הפתוחים הגובלים בישוב ובסביבתו
ערכי הטבע והנוף במרחב העוטף את הישוב מגוונים מאוד מבחינת בתי הגידול ,הנופים ,אתרי המורשת
ואפשרויות הפעילות בהם .סביב הישוב נופי גבעות של יערות אלונים ייחודיים ,עמק נחל הקישון ומפער
הקישון ,מרחבים חקלאיים המשולבים במדרונות מיוערים .מעבר לערכי הטבע והנוף ,יחידות הנוף
העוטפות את הישוב מכילות גם אתרי ענין ומורשת .כל אלה מייצרים הזדמנויות לפעילות במרחב הסובב
שיש להם תרומה משמעותית לאיכות החיים והסביבה בישוב .ככל שהשטחים הפתוחים בסביבת היישוב
יהיו נגישים יותר לתושביו כך צפויה איכות החיים לעלות.
הנוף הטבעי העוטף את קריית טבעון מספק לתושביה ולצופים בה תחושה חזקה מאוד של ישוב טבול
בירק .העיצוב העדין והמתחשב של המרחב הציבורי בפנים הישוב יחד עם שמירת ערכי הטבע בוואדיות
ובמדרונות הגבעות ,מצטרפים לדימוי של יישוב איכותי מוקף בטבע המספק איכות חיים גבוהה ביותר.
דימוי זה הוא ללא ספק אחד המשאבים החשובים של טבעון .זאת למרות שבפועל ,רוב רובם של השטחים
הפתוחים הערכיים ,הנופים המגוונים ואתרי המורשת החשובים ,נמצאים מחוץ לתחום השיפוט של הישוב.
משמעות הדבר היא כי בעוד שלשטחים הפתוחים והנופים החשובים העוטפים את טבעון חשיבות מכרעת
לאיכות החיים ותפיסת האיכות של היישוב ,אין לתושבים ולמועצה שליטה או סמכות לפעול בהם .גם
תכנית המתאר לקרית לטבעון לא תוכל לקבוע הוראות ומגבלות לסוגיות חשובות שיבטיחו את שמירתם.
למרות מגבלות תחום השיפוט ,ככל שהזמינות של מערך השטחים הפתוחים תגדל ,תהיה מזמינה
לפעילות ותאפשר פעילות נוספת של תושבי טבעון ,כך צפויות לעלות גם איכות החיים והסביבה בישוב.

תובנות מניתוח מערך השטחים הפתוחים הסובבים את טבעון
 .1שטח הישוב בנוי ברובו ,השטחים הפתוחים בתחום הישוב הם בעיקר ואדיות בשיפועים חזקים.
מערך שטחים פתוחים ערכיים עוטף את הישוב וכולל מגוון ערכי טבע ,בתי גידול ,נופים ואתרי
מורשת מהמעלה הראשונה .ערכיות שטחים אלו מקבלת ביטוי חזק ביותר במספר רב של תכניות
מתאר ארציות ,מחוזיות ומקומיות.
 .2מיקום הישוב בלב שטחים פתוחים אלו הוא כנראה מהמרכיבים המרכזיים המגדירים את דמות
הישוב ומזוהה כאחד המשאבים המרכזיים של קרית טבעון.
איור  :9מימין ,יחידת הנוף – שילוב גבעות נמוכות ומישורים חקלאיים; משמאל ,אלון עתיק ביחידת נוף אלונים
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 .3מערך השטחים הפתוחים המקיף את הישוב הוא ללא ספק מהמשאבים החשובים של טבעון.
השמירה והטיפוח של משאב זה מחייבים:
•

שמירת המערכת האקולוגית ,הנוף ואתרי המורשת מפני איומים שונים .ניתן וחשוב
לקיים הגנה אקטיבית גם על השטחים הפתוחים שאינם בתחום השיפוט של המועצה.

•

הסדרת מערכת חיבורים מיטבית מהמרקם הבנוי לשטחים הפתוחים.

•

גיבוש תשתיות נופש משלימות הנדרשות לניצול מיטבי של המשאב:
o

עיצוב מערך כניסות מרכזיות ומשניות מהמרקם הבנוי לשטח הפתוח.

o

תכנון מערכת שבילי טיול במגוון נופים ,אתרי עניין ,רמות קושי ואורך .השלמת
תשתיות נדרשות )פינות ישיבה ,מים(

o

תכנון וביצוע מערך שילוט והכוונה בתוך הישוב ובשטחים הפתוחים וכן מערך
משלים של מיפוי ושיווק ההזדמנויות לתושבים.

o

מיסוד של פעילויות חינוך סביבתי ותנועות נוער בשטחים הפתוחים

•

הגנה סטטוטורית על מערכת הוואדיות המהווים את הגישות למערך השטחים הפתוחים

•

מציאת פתרונות לחיבור השטחים הפתוחים שלאורך נחל הקישון עם המסה המרכזית
של המרקם הבנוי

•

גיבוש ממשק משתמשים ,תחזוקה וכללי פיתוח )מערכת הצירים( בגישה תואמת EBM
)(Ecosystem Based Managament
איור  :10מערך השטחים הפתוחים המקיף את הישוב

 .4למרקם המגורים בקרית טבעון קו מגע ארוך מאוד )מעל  20ק"מ( עם השטחים הפתוחים
שסביבו .קו זה הוא בעל השפעה רבה על איכות החיים בישוב והדימוי של הישוב בעיני תושביו.
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הדבר מחייב התייחסות תכנונית לקו מגע זה ,לשימור איכותו ,ניצול מיטבי של המשאב הטבעי
לטובת איכות החיים בישוב ושיקום בקטעים פגועים.
איור  :11נוף החורש הטבעי

 .5תפקיד הואדיות הוא בעל חשיבות רבה :חדירה של טבע לתוך המרקם הבנוי וכצירים מחברים אל
מערך השטחים הפתוחים העוטף את הישוב .הדבר מחייב הגנה מתאימה וניהול ממשק התואם
את צרכי המערכת הטבעית.
 .6מערך השטחים הפתוחים העוטף את הישוב ,אף שאינו חלק מהמרחב המוניציפאלי של טבעון,
מהווה משאב טבע ,נוף ונופש בעל השפעה חיובית מהותית על איכות החיים בישוב .הניתוח
העלה כי ניצול משאב זה להעלאת איכות החיים אינו ממומש במלואו .ניצול הפוטנציאל דורש
נקיטת מספר צעדים:
•

הסדרת מערכת מיטבית של חיבורים מוסדרים מהמרקם הבנוי לשטח הפתוח ושיפורם
של אלו הקיימים באופן שיאפשר את הגברת השימוש והרחבת מעגל המשתמשים.

•

יצירת מערך מתוכנן ומוסדר בראיה כוללת של כניסות מרכזיות ומשניות ,שפה עיצובית,
שילוט והכוונה מהמרקם הבנוי לשטח הפתוח.

•

השלמת תשתיות נופש מינימאליות הכוללות :מיפוי ,שילוט ,טיפוח אתרי מורשת ,פינות
ישיבה ,שבילים וכו'.

•

השלמת שביל סובב טבעון וחיבורו למרחב נחל קישון.

•

תכנון וביצוע מונחה ממשק בראייה של שמירת המערכת הטבעית.

 .7נוף המדרונות הוא מרכיב מרכזי נוסף בגיבוש הדימוי של הישוב .החורש הצפוף המסתיר את
הבתים הינו מרכיב נופי וטבעי חשוב לשימור:
•

יש לבחון את הכלים להגדיר את האמצעים לשימורו.

•

במקומות בהם הוא פגוע יש לבחון את הדרכים לשקמו.

•

יש להגדיר הנחיות לבינוי ושיקום לאחר פעילות פיתוח בדגש על הדופן המערבית.

•

יש לבחון פתרונות לנושא מניעת השריפות שיבטיחו את שימור נוף המדרונות וצמצום
הפגיעה בערכי טבע.
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איור  :12המדרונות הפגועים נופית של קריית חרושת

 .8מרחב נחל קישון על ערכיו הטבעיים ,אתרי המורשת ותשתיות הפנאי המפותחות בו מנותק
במידה רבה מרוב שכונות המגורים בישוב .במצב זה תשתית טבע בעלת פוטנציאל נופש
משמעותי וחשיבות אזורית איננה מנוצלת ויש לבחון את הדרכים לשפר את הקשרים מהישוב
לעמק נחל קישון.
 .9נחל קישון פותח אפשרויות טיול מיוחדות לשטחים פתוחים ואתרים מרוחקים שלאורך הנחל .בכדי
לממש את הפוטנציאל נדרשות פעולות לשיפור רציפות המטיילים לאורך גדות הנחל.
 .10המשמעות המצטברת של פוטנציאל האפשרויות לפעילות פנאי במרחב והשפעתו על איכות
החיים בישוב היא שנדרש גיבוש ראייה תכנונית לפיתוח תשתיות נופש ,על בסיס מדיניות
ממשק ושמירת טבע ,מחוץ לגבולות הישוב ובתאום עם רשויות וגופים מוסמכים.

 .2רעש
הפוטנציאל למטרדי רעש בקרית טבעון הינו בעיקר ממקורות תחבורתיים דהיינו ,כבישים ארציים )תמ"א
/31א – 3/המשך כביש  ,6כביש  (75ומסילות ברזל )תת"ל  – 2/6/13מסילת העמק( המקיפים את הישוב,
וגם מצירי התחבורה המרכזיים העוברים בישוב.

תובנות מסקירת נושא הרעש


מפלסי הרעש מתנועת כלי רכב בכביש  70הקיימים באלרואי וקריית חרושת אינם מחייבים
מיגונים אקוסטיים כלשהם .לאחר סלילת כביש ) 6תכנית מאושרת( צפויה חריגה ממפלסי הרעש
ולפיכך ידרשו מיגונים אקוסטיים במקומות אלה .הנושא בבדיקה בימים אלה ,ויש לעקוב אחר
הנושא ולבחון את המיגונים שיוצעו.



צפויה עלייה במפלסי הרעש בשטחים הפתוחים בקרבת נחל הקישון כתוצאה מסלילת כביש .6



לא צפויה עלייה במפלסי הרעש כתוצאה מתנועת רכבת העמק בקרבת קריית חרושת ואלרואי.
יחד עם זאת ,שנה לאחר הפעלת המסילה יש לוודא כי מבצעים מדידות לבחינה חוזרת של
הנושא.

 .3איכות אויר
איכות האוויר בקרית טבעון מושפעת ממספר מקורות פוטנציאליים:
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א.

פליטות מזהמים במפרץ חיפה

ב.

חוות המכלים של תש"ן

ג.

פליטות של מזהמים מתחבורה בצירי תנועה ארציים – כביש  ,75כביש  70וכביש  6העתידי

ד.

פליטות של מזהמים מתחבורה בציר התנועה העיקרי בתוך הישוב – ציר שקדים אלונים

תובנות מפרק איכות אוויר
•

קריית טבעון ממוקמת ממזרח למפרץ חיפה ,אזור בו פועלות תעשיות כבדות המהוות פוטנציאל
למפגעי זיהום אוויר .קיים חשש להסעה של מזהמים בשל כווני הרוחות באזור זה.

•

מנתוני איכות האוויר שנמדדים בתחנת הניטור בטבעון עולה כי איכות האוויר בישוב היא טובה,
כמעט ואין חריגות מתקני איכות האוויר והערכים הכלליים רחוקים מהספים המותרים .תחנת
הניטור אינה מודדת זיהום אוויר מתחבורה בישוב ובנושא זה לא קיימים נתונים.

•

דו"חות א.ע .חיפה מצביעים על מגמת שיפור בפליטות המזהמים SO2 ,NOX, PM2.5 :בשל
השיפור באכיפה ובהתקנת אמצעים למניעת זיהום אוויר .לעניין זה ,יש לציין כי החל משנת 2007
המשרד להגנת הסביבה החל באימוץ ההנחיות של הדירקטיבה של ה , IPPC-בדרך זו מקדמים
את הטכנולוגיות המיטביות במסגרת צווים אישיים או רישיונות עסק ,בעניין פליטות לאוויר,
במפעלים בעלי פוטנציאל זיהום אויר גבוה.

•

יש חשיבות רבה לתשתיות שיעודדו את השימוש באופניים והליכה ברגל בתוך הישוב ולהגברת
השימוש בתחבורה ציבורית כאמצעים חלופיים ויעילים לשימוש הרב ברכב פרטי בתוך הישוב.

 .4חוות המכלים תש"ן  -אלרואי


לאור המידע שנאסף ,ניתן להניח שתושבי השכונות הקרובות לחוות המכלים נמצאים בתחום
סיכון מחוות המכלים.



הפתרון המוצע לקונפליקט הסביבתי בין חוות המכלים והמגורים בטבעון הוא העתקת החווה
למתחם קרקעות הצפון ,יחד עם חוות הדלק בקרית חיים .בחינת סיכויי המימוש של הפתרון
בטווח הזמן הקצר ואף הבינוני מעלים ספקות לגבי פתרון הפינוי המתוכנן שכן:
o

התכנית למתחם קרקעות הצפון ,בשטח שבין מתחם בז"ן למפעל דשנים במפרץ חיפה,
עדיין לא אושרה בשל התנגדות ציבורית חזקה ,למרות תמיכת הועדה המחוזית חיפה
והמשרד להגנת הסביבה בה .לוח הזמנים לאישור התכנית עדיין לא ברור.

o

משרד האוצר אינו מסכים ,בשלב זה ,לתקצב את פינוי חוות המכלים על העלויות
הגבוהות הכרוכות במהלך זה.

o

המשרד להגנת הסביבה הגדיר סדר עדיפות לפינוי לפיו העדיפות הראשונה ניתנת לפינוי
חוות המכלים בקריית חיים )בשל קונפליקט סביבתי חמור יותר(.



לאור הקשיים בקידום תהליכי פינוי החווה למתחם קרקעות הצפון ,עולה חשיבות של שדרוג
החווה באלרואי בהיבטים של הוספת אמצעים פיזיים שונים שיצמצמו את הסיכון והמטרדים
לסביבה.
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איור  :13חוות מכלי התזקיקים באלרואי על רקע צילום אוויר ומרחקים מהמאצרות

 .5תשתיות פסולת
•

הישוב קריית טבעון היה הראשון בארץ שערך הפרדה בין פסולת יבשה לפסולת רטובה במסגרת
ראייה רחבה לצמצום כמויות הפסולת המועברות להטמנה .ניסיון זה לא צלח כוון שלא היו
פתרונות קצה לטיפול בפסולת האורגנית .כיום יש פתרון קצה מקובל באתר 'טובלן' בבקעת
הירדן ,ולכן כדאי לשקול ניסיון חוזר להפרדה במקור בישוב.

•

בישוב ישנה פריסה רבה של מכלי מחזור למגוון זרמים ,ויש שיתוף פעולה רב מצד התושבים
שיכול להצביע על פוטנציאל טוב לשיתוף פעולה גם בנושא הפרדת פסולת.

•

כמות הגזם המפונה מן הישוב מדי שנה היא יחסית גדולה ,והצדיקה הקמתה של תחנת מעבר
לגזם ,לטיפול בכ 3,800-טון בשנה .לסגירת תחנת המעבר ,בשל תלונות התושבים ,השפעה
בהיבט של שינוע הפסולת למרחק גדול יותר ,לקריות ,וכן בהיבט של עלויות פינוי הגזם .תידרש
בחינת הצורך ביעוד שטח לתחנת מעבר במסגרת תכנית המתאר.

•

שטח תחנת המעבר לגזם לשעבר הינו שטח לתכנון בעתיד אולם בשטח זה התקיימה השלכה של
פסולת מסוגים שונים כולל )כנראה( פסולת ביתית.

•

נדרשת הכנת תכנית שיקום אתר הפסולת על בסיס סקר אתר שיבחן את תחום האתר ,עומק
שכבת הפסולת ,יציבות מדרונות ,אפיון סוגי הפסולת ,השפעה על מי תהום ופליטת ביוגז.

67

 ..77תחבורה
תחבורה

 .1מערכת דרכים ומסילות ארצית ואזורית -
 1.1תכניות
תמ"א 3
מערכת הדרכים של תמ"א  3מהווה את השלדה התכנונית לפרויקטים אשר ניתן לראות בביצוע כיום
כאשר ברמה אזורית-ארצית קרית טבעון מוקפת בכבישים ראשיים או מהירים.

תמ"מ 6
לפי תמ"מ  ,6כביש  75עתיד להיות ממונהר בחלקו המזרחי .בחלקו המערבי יישאר הכביש כפי שהוא
ועל כן ירד בהיררכיית הכבישים האזורית.

 1.2פרויקטים בביצוע/לקראת ביצוע
המשך כביש  6צפונה )מקטעים (3+7
תת"ל  – 48חיבור כביש  77למחלף תל קשיש ושינוי כביש 722
כביש  77ימשיך גם הוא את כביש חוצה ישראל כאשר ימוחלף כולו עד צומת עמיעד .בשלב
הראשוני מדובר במחלוף צומת ישי והמשך כביש  77עד חיבור למחלף תל קשיש )כביש  .(6כביש
 722יהפוך לכביש מקומי שיהווה ממשק בין טבעון למערכת האזורית.

 1.3מערכת אזורית
בנוסף מערכת כבישים אזוריים הכוללת את  762ו 7513-מצויים צפונית לטבעון ומחברים את
היישובים הבדוויים ויישובי אזור אלונים .עם זאת בבחינה של מערכת הדרכים העוטפת את טבעון יש
לקחת בחשבון כי המצב הקיים היום עתיד להשתנות בטווח הזמן הקרוב.

 1.4תמ"א  – 23רכבת העמק
פרויקט מסילת העמק עתיד להסתיים בחודש מאי שנת  .2016תחנת הרכבת הרלוונטית לטבעון
הינה תחנת כפר יהושע ,ממנה זמן הנסיעה למרכזית המפרץ ) 21.9ק"מ( יהיה כ 15-דק' .כמו כן
ישרת הקו גם נסיעות לעמק יזרעאל .מעבר לשאלת התשתית ,סוגיה שיש להתייחס אליה
בהמשך התכנית היא חיבור טבעון לתחנה בצורה מיטבית.
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 .2מערכת פנימית
עקב הטופוגרפיה של טבעון והתפתחות המרקם הבנוי רשת הדרכים של הישוב בנויה באופן היררכי
מובהק -ציר ראשי אליו מתנקזים רחובות טבעתיים מאספים המזרימים תנועה מהרחובות המקומיים.
כביש  75הינו גורם החוצץ את העיר לשניים ,כאשר זמן הירוק הניתן בתכנית הרמזור לחצייתו של הכביש
מקריית טבעון לקריית עמל קצר בשליש מזמן הירוק הניתן ממזרח למערב.2
בניתוח מערכת הדרכים הפנימית בישוב יש לציין שני צירים עיקריים:

-

ציר "שקדים-אלונים-קק"ל":
ציר זה מהווה את העורק הראשי של טבעון מתוקף היותו גורם המחבר בין חלקי העיר השונים .כמו כן
בחלקו הצפוני ,מהווה הציר חיבור בין מוקדי מסחר ושירותים שונים .המשכו רח' קק"ל החוצה את
עמל ועבור רבים מהתושבים מהווה יציאה ראשית מטבעון לכיוון חיפה.

-

רח' יצחק רבין:
מהווה ציר עורקי משני המקביל לרח' קק"ל החוצה את קריית עמל .הציר מהווה יציאה משנית
מהיישוב לכיוון כביש  722ומוביל לרחוב כצנלסון שלאורכו מספר מוקדים חינוכיים ותרבותיים.

טבעון  -חלוקה לאזורי תנועה
בניסיון לבחון את טבעון תחבורתית ניתן לחלקה לשלושה חלקים עיקריים המייצגים מצב תנועתי ייחודי
לכל אחד מהחלקים .פירוט רמות השירות התחבורתיות של כל אזור מופיע בנספח "סקר מצב קיים –
היבטים תחבורתיים"  .עם זאת ניתן לחלק את טבעון לשלושה חלקים מובחנים:
"צפון טבעון" – אזור זה כולל את קריית טבעון ורמת טבעון .כך למעשה מעבר לשטחים הפתוחים סביב
טבעון ,תחום האזור בין זבידאת ובסמת טבעון שמצפון וכביש  75שמדרום .אזור זה מאכלס כ2,700-
משקי בית .משמעות הדבר היא כי אזור זה מהווה כ 52%-מכלל האוכלוסייה של טבעון .אזור זה נתמך
בציר תחבורתי ראשי אחד והוא שקדים-אלונים.
ברמת מוקדי משיכה ,צפון טבעון "נהנת" מריכוז מסחר ושירותים על ציר שקדים אלונים .יש לכך מחיר
תנועתי ברמת העמסת ביקושים על הציר פרט לשימוש הבסיסי שלו ,עליו נשענים תושבי צפון טבעון .בין
השאר בצפון טבעון ישנה בריכה ,ספרייה ,מתנ"ס וחטיבת הביניים היחידה ביישוב.
"מרכז טבעון" – אזור זה הינו למעשה קריית עמל והוא תחום מצפון בכביש  75ובדרומו במורדות
המובילים לקריית חרושת ואלרואי .אזור זה מכיל כ 2,000-משקי בית .מבחינה תחבורתית הא נשען על
שני צירים עיקריים המובילים ליציאות מטבעון ,קק"ל במערב ורבין במזרח.
ברמת מוקדי משיכה המעמיסים על המערכת התחבורתית ,מרכז טבעון כוללת בתוכה את התיכון היחיד
בטבעון .כמו גם ,מגרשי טניס ,קאנטרי וקונסרבטוריון .כמו כן ,באזור הממשק עם כביש  75ישנו מרכז
מסחרי.
 2מתוך שיחה עם מהנדס המועצה אדר' מריוס ראפ 14.6.2015
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"קריית חרושת ולארואי" – מתוקף מיקומן
הגיאוגרפי והטופוגראפי שתי יחידות אלה מהוות
אזור תנועה אחד .שני אזורים אלה יחד
מאכלסים כ 600-משקי בית .עם זאת שני אזורי
אלה

נשענים על יציאות מהירות לדרכים

מרכזיות .כמו כן ,טרם מוצתה קיבולת הדרכים
של אזור זה בעקבות האפשרות להכשיר דרכים
חקלאיות.
מבחינת פריסת מוקדי משיכה עבור כלל
התושבים אין כאלו בקריית חרושת ואלרואי.
פרט לבי"ס יסודי שקד שנמצא בשולי קריית
חרושת ושלוחות המתנ"ס הפרטניות לכל שכונה.
המסקנה המתבקשת מהניתוח האזורי לטבעון
הוא כי מתקיים חוסר שיווי משקל בין האזורים
השונים כאשר צפון טבעון "סובל" מעודף ביקוש
ביחס לקיבולת על הציר המרכזי.

מפה  .1טבעון – חלוקה לאזורי תנועה

 .3חניות ,חניונים וחתכי רחוב
 3.1מימוש זכות הדרך
סוגיה שיהיה על תכנית המתאר להתייחס אליה היא היחס בין חניות למימוש זכות הדרך .זאת משום
שבחלק מן הרחובות מגרשים רבים פולשים לשטח זכות הדרך ומותירים את הסדרת החנייה בתחום זכות
הדרך על חשבון אפשרות למדרכה או נתיב נסיעה נוסף .בכדי כך ,יש להתייחס לקיבולת החנייה .כמו כן,
מימוש זכות הדרך משפיע על שירות התחבורה הציבורית ומצוי הפוטנציאל בנושא .ניתן לראות דוגמה
הלקוחה מצפון טבעון ,רחוב דגנית .באיור  2ניתן לראות שימוש משולב של חניה ומדרכה וזכות דרך צרה
מאוד .תכנית המתאר תהיה חייבת לעסוק בתהליך הסגת המגרשים לגבולם הסטטוטורי.
איור  .2חתך רחוב דגנית ,קריית טבעון )צפון טבעון(
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 3.2חניות וחניונים
בטבעון מספר מרכזים מסחריים שלכל אחד מהם חניון המשרת את קהל הלקוחות .מנתונים רשמיים של
המועצה ישנן  453חניות המסומנות באפור בחניונים שונים וכן  147חניות המסומנות בכחול לבן .3בחינת
הקיבולת של החניונים ביחס לביקוש תהווה בסיס לניתוח בעיית החנייה ביישוב כמו גם לעיסוק בסוגיות
נוספות שקשורות לחתך הרחוב של הציר הראשי )ביטול חניות לטובת שביל אופניים ,ס'  9בנספח(.

 .4קיבולת צירים ראשיים וספירות תנועה
מכיוון שהדרכים הפנימיות של טבעון לרבות היציאות שלה הן נתיב אחד לכל כיוון ,אזי קיבולת הדרכים
נעה בין  1100ל 1300 -יר"מ .הפער בין הקיבולת משתנה ביחס למתקן הדרך ,בין אם הוא כולל חניה,
שוליים ,מפרדה וכדומה.
תושבי צפון טבעון מתנקזים לציר אלונים שקדים שיכול להכיל עד כ 2200-יר"מ 4לשני הכיוונים יחדיו .זאת
כאשר מדובר באזור המכיל יותר ממחצית משקי הבית של טבעון .לעומת זאת תושבי "מרכז טבעון" ,קריית
עמל ,נשענים על שני צירים ראשיים אשר מכילים פי  2קיבולת מאשר ציר אלונים שקדים .כמו כן ,אזור זה
נהנה מחיבור מהיר לכביש  .75קריית חרושת ואלרואי מהווים ביחד כ 600-משקי בית עם קיבולת דרכי
יציאה גבוהה ונגישה למערכת האזורית.

 .5תחבורה ציבורית
כביש  75החוצה את היישוב משמש כציר ראשי לקווים בינעירוניים רבים העוברים בו ומקשרים את טבעון
ליעדים רבים .מירב התחבורה הציבורית מתרכזת לחיפה ) (247ולאחר מכן לנצרת עילית ).5(100
החל משנת  2015חברת סופרבוס היא ספקית התח"צ בטבעון ובאזור העמקים כאשר שירותי התח"צ
מתחילים ב 6:10-ומסתיימים ב .00:05-קיימים קווים בשבת לחיפה )בתדירות ממוצעת כל חצי שעה( וקווי
לילה .הסעות מערכת החינוך נסמכות על התחבורה הציבורית הקיימת ,אשר מתוגברת בשעות
הרלוונטיות.

 3נתונים שהתקבלו ממחלקת הפיקוח של מועצת טבעון
 4יר"מ – יחידת רכב מושווה
 5מתוך מערכת הרישוי – משה"ת
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איור  .3היצע אוטובוסים יומי – חלוקה ליעדים
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כרמיאל

חיפה
עפולה
נופית

נצרת עילית
בסמת טבעון
ירושלים

קיים פער משמעותי בין זמן הנסיעה באוטובוס לזמן הנסיעה בתחבורה ציבורית למוקדי תעסוקה .בעיקר
בולט הפער לאזור הקריות ויקנעם ויש לבחון את תכנון התח"צ והאם אפשר לשפרו.
איור  . 4זמן נסיעה לאזורי תעסוקה מרכזיים
3
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את השרון(

תל אביב

ירושליים

זמן נסיעה ברכב הפרטי

 .6הרגלי ניידות )רמת מינוע(
בהתאם לאשכול הסוציו-אקונומי אליו משתייכת טבעון ) (8רמת המינוע של התושבים גבוהה ביחס
לממוצע הארצי ) (281ועומדת על  333כלי רכב ל 1000-נפש .סך הכל בטבעון ישנם כ 6,657-כלי רכב
ממונעים מתוכם כ 5,758-מכוניות פרטיות .6במסגרת ניתוח המצב הקיים .לפי נתוני הלמ"ס 7ניתן לעמוד
על כ 5,680-נסיעות בית-עבודה ברכב פרטי ) .(78.1%מדובר ביחס של  1.4נסיעות רכב פרטי למשק
בית.

 6פרסום מספר  ,1573רשויות מקומיות ישראל  ,2012 ,למ"ס
 7סקר בית עבודה ,מפקד ארצי  ,2008למ"ס
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כמעט כשליש ממי שמבצע נסיעת בית-עבודה בטבעון עובד בטבעון וביישובי הסביבה .כמו כן עוד כ26%-
עובדים בחיפה ,כ 15%-בעמק יזרעאל ויוקנעם וכ 9%-בקריות ונהריה .משמעות הדבר היא כי רב תושבי
טבעון עובדים בסביבה הקרובה )עד  15ק"מ( וכי כמעט שליש עובדים עוד יותר קרוב מכך ובתוך טבעון.

איור  .5פיצול אמצעי נסיעה לעבודה בקרב תשובי טבעון ,למ"ס 2008

 .7תאונות
לא ניתן לזהות מגמה ברורה בנושא תאונות בקרית טבעון בכל רמות החומרה .עם זאת בהשוואה אזורית
ניתן לראות שמספר התאונות ביישוב ע"י התושבים נמוך ביחס לסביבה.
כמו כן יש לשנות את הסדרי הבטיחות הזמניים בכביש  75להסדרים קבועים ע"י מעקה ברזל .תנועת
רכבים כבדים על ציר זה תיבחן לאור השינוי המשמעותי שיביא חוצה ישראל לאזור הצפון וייתר את הצורך
בחציית כביש .75
ככלל ,סוגיית הסדרי הבטיחות בכביש  75תהיה בהובלת משרד התחבורה שכן עיקר הכביש אינו בתחום
השיפוט של המועצה.

איור  .6פילוח תאונות לפי שנים –
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טבלה  .1מספר תאונות – השוואה אזורית
3
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טבעון

 .8תחבורה "ברת קיימא"  -אופניים ושבילי הליכה
לצד ההתייחסות למערכת הדרכים הקונבנציונאלית ,זו הנשענת על תחבורה מוטורית בכלל ורכב פרטי
בפרט ,יש מקום להתייחס לאמצעים שאינם מוטורים .זאת כחלק מגישה סביבתית יותר לתכנון תחבורה
וניסיון להשפיע על דפוסי הנסיעה והעומסים לפחות ברמת הנסיעות המקומיות.
בהקשר זה יש לציין שתי תכניות שנעשו בטבעון ע"י גורמים מקומיים ,האחת בעבור רשת שבילי אופניים
והשנייה עבור שבילים להולכי רגל .סיכום חלק זה יתייחס לא לתכניות עצמם ,אלא לסוגיות שיש להתייחס
אליהם בהמשך לתכנית המתאר.

 8.1תכנית לשבילי אופניים
תכנית אשר תוכננה ע"י תושב טבעון ,האדריכל טוני בר-און .מטרת התכנית הינה לקדם תחבורה ברת-
קיימא ביישוב אשר תשפר את איכות ורמת החיים של התושבים ,באמצעות הקטנת עומסי התנועה
ופליטות המזהמים תוך הגדלת נפח תנועת האופניים ושיפור הבטיחות בדרכים .התכנית ,מוצעת וללא
מעמד סטטוטורי.
מיקומה בתחום הקו הכחול של מועצה מקומית טבעון .עיקרי התכנית הוא פיתוח רשת שבילים בתהליך
רב-שלבי ויצירת רצף שבילים המקשר בין המוסדות החינוכיים ביישוב ובהמשך בין המוקדים המרכזיים
בקריה .נתיב האופניים המרכזי מוצע לאורך תוואי רח' שקדים-אלונים ובנוסף לו מתוכננת התאמה של
שבילי הגבעות לשימוש בטוח עבור הולכי רגל ורוכבי אופניים.
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 8.2שבילי הליכה ברגל – בשבילי טבעון
מטרת התכנית להביא לחיזוק מערכת שבילי ההליכה הקיימים בטבעון ,מתוך הכרה כי יוכלו לשמש כרשת
אלטרנטיבית לרשת התחבורה המוטורית ביישוב .התכנית ללא מעמד סטטוטורי.
התכנית מדגישה את הקשר הייחודי בין היישוב לסביבתו הטבעית .היא מבקשת לחזק ולשמר קשר זה
ולהביא לשיפור בתנאי ואיכות החיים של התושבים באמצעות עידוד פעילויות ספורטיביות והליכה ,מתוך
הכרה בבעיות הבריאותיות והסביבתיות הרבות הנגרמות כתוצאה ממיעוט בפעולות אלו בשל הסתמכות
והתבססות על תנועה מוטורית .התכנית מבקשת להשפיע על המרקם הבנוי באמצעות חיבור השכונות
וחיזוק המרקם הבנוי באמצעות שיקום וחידוש השבילים הקיימים ביישוב אשר נפגעו עקב הזנחה
מתמשכת.

 8.3סוגיות להתייחסות בתכנית המתאר
קידום ציר אופניים עורקי לאורך ציר "שקדים-אלונים" עם המשך רחובות רבין וקק"ל יחייב טיפול בשאלת
החנייה לאורך הציר.
חניות מטבען מורידות את מהירות הנסיעה וכיוצא בזאת מורידות את קיבולת הדרך .כמו כן ,הן מעודדות
שימוש ברכב פרטי ונסיעות מקומיות אשר מכבידות על הציר .קידוד שביל אופניים עלול להצריך ביטול
חניות ,סוגיה שתיבחן בהרחבה בהמשך העבודה.
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ביובוניקוז
מים,ביוב
הנדסיות––מים,
תשתיותהנדסיות
 ..88תשתיות
וניקוז

נספח תשתיות זה עוסק במערכות המים הביוב והניקוז ומיועד לסכם את המצב הקיים .סיכום המצב הקיים
מבוסס על מידע שנמסר ממשרד מהנדס המועצה ,תאגד המים והביוב "מעינות העמקים" אשר קיבל לידיו
את תפעול תשתיות המים והביוב ב  01.2011וכן תכנית האב לניקוז .להלן עיקרי הממצאים לתשתיות
המים ,הביוב והניקוז בתחום שיפוט המועצה:

 .1מים
מערכת המים המקומית של טבעון כוללת חלוקה באמצעות  2אזורי לחץ .מערכת אספקת המים מבוססת
על אספקת מים ממפעל חברת מקורות .תחנת העמקים של חברת מקורות מעבירה את המים לאתר
בריכות האם ) 2בריכות בבעלות משותפת של המועצה ושל חברת מקורות( .נפח הבריכות  3,000*2מ"ק
וגובהן

 .Z=139מבריכות אלו נשאבים המים בשנית לבריכת קריית עמל )בבעלות חברת מקורות(

ולאחריה מתקיימת אספקה למועצה.
תחנת העמקים שואבת את המים לבריכת קושט )נפח  3,000מ"ק  .( Z=223מענף אספקה זו נשאבים
המים מדרגה נוספת על ידי בוסטר רמת טבעון לצרכני המועצה וכן מתקיימת אספקה לבריכת רמת הדסה.
בריכה זו ) 1,000מ"ק  Z=217מטר( ,אינה בבעלות התאגיד ואינה משמשת לאספקת מים עירונית
)כנראה משמשת את המוסד הפרטי(.
המים מסופקים לתושבי המועצה באמצעות  3אזורי לחץ .סכימת אספקת המים על הגבהים ,נקודות הזנת
המים ובריכות המים בתחום השיפוט כלולה באיור מספר .1
איור  14סכימת אספקת המים – מועצה מקומית טבעון
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צריכת המים הסגולית בנחלקת לשתי תקופות :עד רפורמת התעריפים ,(2008) ,ולאחריה ,עם ירידה
בשימושי המים בשיעור של  28%-32%יחסית לממוצע ארצי של  .16%בצריכה סגולית למגורים חלה
ירידה מ  100מ"ק/נפש/שנה ועד כדי  75מ"ק/נפש/שנה .(25%) ,שינוי זה בא לידי ביטוי בעיקר בצריכת
המים במיגזר הגינון הפרטי ,עקב חיסול גינות ומעבר .הצריכה הכללית לנפש השתנתה מ ממוצע של 122
מ"ק/נפש/שנה מ"ק/נפש/שנה לכ  88מ"ק/נפש שנה שינוי כללי של  ,27%כלומר שיעור שינוי כמעט זהה
בצריכה הציבורית .
למועצה הוכנה תכנית אב לאספקת מים בשנת  2009אשר הוגשה ונדונה ברשות המים בשנת .2012
התכנית אושרה .בנוגע לתכנית יש לציין :
 שנת היעד להכנת תכנית האב ותחזית הצריכה נקבעה לשנת 2040
 חשיבות ליעדי האוכלוסייה שנקבעה למועצה לשנת היעד  23,000 :נפש.

בתחום מערכות אספקת המים עיקר הממצאים לשלב סקר המצב הקיים הוא:
א .לישוב חסר באיגום ונדרש הגדלת האיגום לצורך הגדלת אמינות אספקת המים .יש קושי במציאת
שטחים לבריכות מים חדשות .
ב .רשות המים מקדמת כיום את תכנית האב האזורית לאספקת מים לגליל מערבי )כולל מים מותפלים(.
טבעון נכללת בתכנית זו .במסגרת התכנית מוצעת זרוע אספקה נוספת לישוב וכן הגדלת איגומים
אזוריים.
ג .במסגרת התכנית האזורית בכוונת חברת מקורות להעתיק את קו המים הראשי החוצה את הישוב כיום
)" ,16מחבר ת"ש שער עמקים לבריכת קושט
ד .גיל קווי המים בישוב גבוה הרבה מעל הנדרש מספק המים .המועצה עומדת בפני תנופה של שיקום
והתאמת מערכות מים )ממשק עם כבוי אש בשולי הישוב( .ברמה המיתארית חשוב נושא רוחבי דרך.

 .2ביוב
תחום שיפוט המועצה המקומית מחולק לשני אגני היקוות עיקריים ומספר אגני משנה:
אגן הביוב הצפוני – כולל את כל חלק מערכת הביוב לה מפנה צפוני מערבי .בגבול אגן ביוב זה קיימים
שלושה אגני משנה לביוב בהם כיום שלוש תחנות שאיבה לביוב ,מהן  2תחנות משניות ותחנה אחת
מרכזית בקרית חרושת .תחנה זו מיועדת להיות מוסבת לתחנה ראשית במסגרת הקמת שכונת שער
העמק.
אגן הביוב המזרחי -כולל כיום כ  4אגני משנה וכ  4תחנות שאיבה לביוב .בכל שפול של גבעה נבנתה
בעבר ת"ש ביוב ,ללא הסתכלות עירונית רחבה על חשיבות צמצום של מתקני ביוב .שכונת בית זייד לא
כוללת תשתיות ביוב עד עצם היום הזה.
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כלל שפכי המועצה מוזרמים כיום בשני ענפים עיקריים – ענף מזרחי-דרומי וענף צפוני מערבי ,מזרימים
את השפכים אל המט"ש המשותף יוקנעם קריית טבעון .המט"ש הקיים ,אנו עומד כיום בדרישות אכה"ס
ומהווה מגבלה לפיתוח .תאגיד המים והביוב נמצא כיום בשלבי מכרז והקמה של מט"ש חדש ,המיועד
לענות על מלוא דרישות הרשויות .מועד הפעלת המט"ש החדש צפויה לקיץ  .2017נושא המט"ש הועלה
ע"י מהנדס המועצה כנושא המחייב התייחסות במסגרת תכנית המתאר .איור מספר  2מציג את מערכת
הביוב ה"עוטפת" את המועצה ומוליכה את השפכים במאסף המזרחי והמערבי עד למט"ש.
איור  15סכימת מאספי הביוב הראשיים – מועצה מקומית טבעון

בתחום מערכות איסוף השפכים עיקר הממצאים לשלב סקר המצב הקיים הוא:
א .מערכות הביוב בישוב פותחו עם השנים תוך ראייה מקומית וללא ראיה מרחבית של המערכת.
ב .תאגיד המים קידם חשיבה "מחוץ לקופסא" הרואה את היתרונות שבביטול תחנות שאיבה מקומיות
ומתן דגש למאספים אורכיים.
ג .על פי תכנית האב לביוב צפויות בשנים הקרובות ביטולן של  5תחנות שאיבה ומעבר למאספים ראשיים.
התאגיד ניצל עבודות המתקיימות באזור )כביש  6קטע תל קשיש ,כביש  ,77רכבת העמק( על מנת
לקדם ביצועם של מובלי ביוב ראשיים עד המט"ש.
ד .מט"ש משותף טבעון/ייקנעם ,הינו מט"ש סמי אינטנסיבי שאינו מתאים לדרישות כיום .התאגיד יצא לא
מכבר במכרז להקמת מט"ש חדש .צפי להפעלת המט"ש החדש סוף 2017
ה .חסר במעברים ציבוריים לשירותי תשתית ,בעיקר תשתית גרביטציונית .לעיתים מדובר בצורך
בהפקעות .מבוקשת התייחסות באמצעות כלים סטטוטוריים.
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 .3ניקוז
מערכת הניקוז הקיימת מבוססת ברובה העיקרי על ניקוז טבעי מקו פרשת המים אלך שפולי הגבעות
והערוצים היורדים מקו פרשת המים למערב ולמזרח .לאורך הכבישים כמעט שאין מערכת תיעול עירונית.
נקודות אבסולוטיות מנוקזות בד"כ ניקוז מקומי עם מוצאי ניקוז סמוכים לנקודות איסוף המים .תכנית אב
לניקוז הוכנה למועצה המקומית ב  .12.2012התכנית טרום אושרה על ידי רשת הניקוז .התכנית מציעה
לתגבר א המערכת העירונית ואת מוצאי הניקוז ,אולם כנגדה עלתה ביקורת על כך שהתכנית מציעה להסב
את מערכת הניקוז לכזו של רמת עיור מובנית גבוה ,ושלא לצורך.
בהתייחסות מהנדס המועצה לתכנית עלו שתי נקודות עיקריות :
נחל הקישון :בחלקו המזרחי של הישוב גובל גבול השיפוט בתוואי נחל קישון ,עורק ניקוז ראשי מיועד
להסדרה על פי תמ"א  .34נחל הקישון הינו נחל מרכזי המנקז שטח של מאות קמ"ר ואירועי ההצפה בו
תכופים .עקב הקרבה לערוץ הנחל קיימות מגבלות בניה באלרואי וקריית חרושת המגבילים פיתוח
בישובים אלו .לרשות הנחל )אחת מ  3בארץ( כוונה להשאיר את אפיק הנחל הטבעי ללא התערבות.
ששטח הכלוא בין אלרואי ותוואי הנחל אסורה בניה.

בתחום מערכות הניקוז עיקר הממצאים לשלב סקר המצב הקיים הוא:
א.

מאחר והישוב בנוי לאורכו של קו פרשת מים ,אין בעיות ניקוז מיוחדות .החסר בתשתיות תיעול וניקוז
אינו ממש מורגש.

ב.

רק בחלקים הנמוכים של הישוב הקולטים נגר מהחלקים העליונים במוצאי הניקוז לנחלים יש לעיתים
בעיות ניקוז.

עד כתיבת שורות אלו לא התקבל מידע גיאוגרפי על מערכות הניקוז הקיימות במועצה.
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שיתוף ציבור
 ..99שיתוף
ציבור
קרית טבעון מתאפיינת בקהילה אכפתית ומעורבת :תושבים וותיקים  ,בני דור שני ושלישי בישוב ותושבים
חדשים יחסים אשר הגיעו לקרית טבעון ,במטרה לחיות בישוב בעל מאפיינים יחודיים ולנהל בו חיים
קהילתיים .בקרית טבעון קבוצה גדולה יחסית של מתכננים ואדריכלים ,חלקם אף עובד בו וקבוצות נוספות
של תושבים ,אשר פעילים במסגרות שונות כגון בתי הספר האנתרופוסופיים וכד'.

 .1מתווה שיתוף הציבור בתכנית המתאר
המתווה שלהלן מציג את השלבים ואת הפעולות העיקריות .הוא מלווה בפרסום והעלאת חומרים
לאתר המועצה .פעולות נלוות נוספות יעשו בהתאם לצורך ,ככל שנתקדם בתהליך .
יושם דגש על שקיפות מרבית ועל מפגשים ציבוריים אליהם יוזמן הציבור בכללותו ,יחד עם התייחסות
נוספת ,בעיקר בשלבים הבאים של התכנון לקבוצות שונות על פי פריסה גיאוגרפית ) קרית עמל ,קרית
חרושת(.

בשלב הראשון – תיעוד ולימוד מצב קיים:
בתאום עם מהנדס המועצה וסגניתו  ,נקבע מפגש ראשון להתנעת התהליך .קדם לו מפגש עם ממלאי
תפקידים במועצה ,שמטרתו הייתה לשמוע על צרכים ,מאפיינים וכווני פיתוח רצויים ולרתום את מנהלי
המחלקות השונות וממלאי התפקידים במועצה לתהליך.
מטרות המפגש הציבורי הראשון:


מידע והסברה – דברי הסבר ומצגת שמטרתה להסביר מה זו תוכנית מתאר כוללנית ,במה היא
עוסקת ,מה תהליך העבודה ,לוח הזמנים ומה הם התוצרים.



עבודה בקבוצות – קבלת מידע מהציבור ביחס למאפיינים הייחודיים של הישוב וביחס לסוגיות
שלדעתם רצוי שהתכנית תתייחס אליהן.

כדי לשמוע מגוון של דעות ועמדות בסיסיות לגבי צרכי הפיתוח של קרית טבעון הוחלט לעשות מאמץ
ולקיים כבר בשלב הראשון ,מפגש של אדריכלים ומתכננים ולקראת השלב הבא ומפגש החזון ,יעשה
מאמץ לקיים מפגשים של קבוצות מיקוד של קבוצות אוכלוסיה שלא הגיעו לידי ביטוי במסגרת המפגש
הציבורי הראשון כגון  :נוער וצעירים.

80

שלב שני – גיבוש חזון
נקיים מפגש ציבורי נוסף ,בו נגבש יחד בסדנאות את תמונת העתיד הרצויה של שהם.
החומרים שיועלו לדיון בסדנא ישענו על תוצרי המפגש הקודם ועל תוצרי העבודה של צוות התכנון משלב
תיעוד ולימוד המצב הקיים.
שלב שלישי – חלופות
חלופות התכנון יבחנו ויוערכו לאור תוצרי מפגשי שיתוף הציבור – ע"י יועצת שיתוף הציבור ,כחלק
מעבודת הצוות.
במידה ותהינה חלופות נושאיות או חלופות רעיוניות ,שניתן יהיה להביא אותן לדיון ציבורי – נקיים מפגש
בנושא.
שלב רביעי -גיבוש חלופה מועדפת
מפגש ציבורי להצגת הסוגיות המרכזיות בתוכנית המוצעת – הדיון בקבוצות יהיה ככל הנראה על פי
נושאים מרכזיים שיקבעו בתוכנית.
עם סיום המהלך – הצגת התוכנית על ידי צוות התכנון והמועצה המקומית.

 .2תקציר מהלך מפגש ציבורי רחב מתאריך ה24.3.15 -
המפגש הציבורי התקיים ב 24.3.15 -באודיטוריום של בית הספר תיכון אורט ,במסגרת הליך שיתוף
הציבור המלווה את הכנת תוכנית המתאר החדשה של קרית טבעון.
השתתפו במפגש כ 200 -תושבים וממלאי תפקידים במועצה המקומית.
תכנון המפגש ,ארגון המקום ומשלוח ההזמנות נעשו בהתייעצות ובסיוע של אורלי שושן ,סגנית מהנדס
המועצה ועדנה פרידמן דוברת המועצה :בדיוור ישיר ,באתר המועצה ,במקומונים ,בלוחות המודעות ודרך
מחלקות המועצה.
מטרת המפגש:
ללמוד יחד את המאפיינים היחודיים של קרית טבעון והנושאים הדורשים ,לדעת התושבים התייחסות
ומענים בתוכנית המתאר.
להלן עיקרי הדברים שעלו בקבוצות הדיון:

צביון הישוב והמאפיינים הייחודיים של קרית טבעון
ככלל ,ניתן לומר כי תושבי קרית טבעון אוהבים את הישוב ורוצים לשמר את אופיו ומאפייניו.
חשוב לתושבים לשמור על ישוב עם מאפיינים כפריים ,מירקם בנוי לא צפוף ונמוך המקושר על ידי מרחבים
ירוקים" .קריה בצל אלונים".
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הצביון הייחודי של קרית טבעון בא לידי ביטוי במידה רבה בקנה המידה שלה ,הן בשכונות המגורים והן
במרכז הישוב ,עליו הם רוצים לשמור כפי שהוא כיום.
התושבים מצפים שינתן ביטוי לצביון הכפרי גם בהוראות המתייחסות למאפייני הבינוי ,מאפייני
החצרות וגדרות הבתים .

אוכלוסיה ומגורים
התושבים לא מעוניינים בבניה רוויה וצפופה יותר שתשנה את אופי הישוב .הובעה דאגה על
כך שלאוכלוסיה הוותיקה אין מענים מתאימים .בני הגיל השלישי מעוניינים לעבור לדירות
קטנות יותר ובכך לתרום "למחזור המגורים" בישוב.
תנועה ותחבורה
עומסים בצירים הראשיים ובעיות החניה דורשות הסדרה לדעת חלק מהמשתתפים יתכן שהפתרון נעוץ
דווקא בפעולות להקטנת השימוש ברכב הפרטי ,דבר שיתרום גם לתכנון בר קיימא.
שבילי הליכה הינם חלק מהמרקם והצביון של טבעון ויש להפוך אותם לחלק בלתי נפרד ממירקם הישוב
ומהדרך לנוע בו.

שטחים פתוחים
טבעון טובלת בירק .המחסור העיקרי בעיני התושבים הוא בגינות ציבוריות מפותחות במרחקי הליכה,
עם מתקנים איכותיים ,המתאימים למנעד של גילאים.

מבנים ומתקני ציבור
חוסר בכתות גן ,במתקנים לפעילות לבני נוער ,צורך בשיפור ושדרוג מבני הציבור הקיימים ותוספת
חללים לפעילויות פנאי.
בעתיד יש לשקול את מידת הריכוז או הביזור של המוסדות ,שכן ריכוז המוסדות יוצר עומסי תנועה.

תעסוקה ופיתוח כלכלי
המשתתפים מודעים לחשיבות של שמושי תעסוקה לכלכלת המועצה .יחד עם זאת ההערכה היא שעדיף
למצוא פתרונות בדרך של שתופי פעולה עם ישובים סמוכים ושתוף הכנסות.
תוספת שמושים של מסחר ותעסוקה בקנה מידה שמתאים לישוב .טבעון נשענת על מסחר מחוץ לישוב
וזה המצב הרצוי.
עידוד תעסוקה מהבית ובבתי המגורים.

 .3תקציר מפגש מתכננים תושבי טבעון 26.4.15
השתתפו כ 30 -מתכננים ואדריכלים המתגוררים בקרית טבעון .בדיון הועלו העמדות הבסיסיות של
המשתתפים ,בהתייחס למטרות ויעדי התוכנית:
 האתגר הוא להכין תוכנית שתשמור על הקיים ותטפח את החוזקות של הישוב.
 את הפיתוח צריך להנחות הצביון של "עיר גנים" ולא יעדי האוכלוסייה.
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 חשוב לשמור על הקומפקטיות של הישוב :המאפיין של ציר תנועה ראשי ומרכז המשלב מסחר
ושצ"פ מרכזי.
 תוספת יח"ד בעיקר על ידי פתרונות בתוך הישוב ולא בהקמת שכונות חדשות.
 נדרשים פתרונות נקודתיים מתאימים לקרית חרושת ,להתחדשות השיכונים ולחיבור בין קרית
עמל אלרואי וקרית טבעון.
 יש צורך בחיבור חזק יותר למרחב הסובב :המרחב הפתוח ,מכללת אורנים וכפר תקווה מחד
וזובידאת ובסמת טבעון מהצד השני.
 לשים דגש על המאפיינים החזותיים והעיצוביים שידגישו את ה  DNAשל קרית טבעון.
 פשטות במרחב הציבורי  ,שבילי הליכה ורכיבה על אופניים.
 פיתוח כלכלי ,תוך התייחסות למאפייני התעסוקה של האוכלוסייה והקטנת יוממות.
 פתרונות לאזורי תעסוקה גם מחוץ לקו הכחול בשיתופי פעולה.
 פתרונות תנועה ותחבורה בכוון של "שנמוך" התחבורה הפרטית.
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