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 .1מבוא ורקע כללי
התווית תכנית מתאר הינה תקופה משמעותית עבור ישוב המייצרת הזדמנות מיוחדת לחשיבה מעמיקה
על אופיו ,האתגרים העומדים לפתחו ועתידו .נושאים אלו עומדים בליבו של שלב זה בתהליך התכנון -
קביעת חזון ומטרות התכנית וגיבוש ראשוני של חלופות .המענה עליהם נשען על ממצאי שלב א'
בתהליך התכנון  -לימוד המצב הקיים והכרת מצב המוצא לתכנון ,תהליך שיתוף הציבור והשיח המתמשך
עם הנהגת הישוב והצוות המקצועי במועצה ,עמדות צוות התכנון ועמדות כלל הגופים המעורבים בתהליך.

שלב א' של תהליך התכנון ,לימוד המצב הקיים ,כלל לימוד מעמיק של הישוב בתחומים שונים ברמה
המקומית והאזורית  -תפקודו במערך האזורי ,מבנהו הפיזי ,היבטי תעסוקה וכלכלה ,שימור ונכסי מורשת,
תנועה ותחבורה ,המרחב הציבורי ,הנוף והשטחים הפתוחים בישוב וסביבו ,דמוגרפיה ותהליכים
חברתיים ,מערך המגורים ,היבטים סביבתיים ותשתיות הנדסיות .שלב זה התבסס על מקורות מידע רבים
ביניהם ניתוחים סטטיסטיים של נתוני הלמ"ס ומאגר המידע של גיאוקרטוגרפיה ,סקירת תכניות
סטטוטוריות ומסמכי מדיניות ,סיורי שטח וראיונות עם גורמים שונים.
תוצרי שלב א' מפורסמים באתר המועצה וכוללים מסמך המסכם את התובנות המרכזיות שעלו בתהליך
הלימוד והסוגיות והדילמות הנובעות מהן לצד נספחים המציגים את המידע והניתוח שנאסף בתחומים
שנלמדו  -סקירה תכנונית; מבנה הישוב ושימושי קרקע; נכסי מורשת בקרית טבעון; חברה וכלכלה;
המרחב הציבורי ,שטחים פתוחים ונוף; היבטים סביבתיים; תחבורה; תשתיות הנדסיות; שיתוף ציבור.

שלב ב' של התהליך  -גיבוש החזון היישובי מעלה שאלות רבות :מה יהיה אופיו של הישוב בהיבט הפיזי-
מרחבי ובהיבט החברתי? כיצד ישפיע הפיתוח העתידי על איכות החיים בישוב? מה תהיינה צורות
המגורים? כמה וכיצד יצרכו שירותים בישוב? מה יהיה אופיו של המרכז הישובי ,המסחר והתעסוקה,
אזורי הנופש והפנאי ועוד.
אופיו הוותיק ,המגובש והאיכותי של הישוב לצד מיעוט עתודות הקרקע ורצון התושבים והגופים המעורבים
בתכנון להימנע מפיתוח מאסיבי ולשמור על האיכויות הקיימות בישוב מובילים את התהליך התכנוני
להתמקדות בסוגיות של התחדשות פיסית וחברתית של המרקם הקיים על כל רבדיו  -אפשרויות המגורים,
מערכת שירותי הציבור ,רשת הדרכים ,מערכת השטחים הפתוחים ועוד .לצד אלו ,התכנית עוסקת
באפשרויות הפיתוח של שטח חוות המכלים לכשתתפנה לאור צרכי התושבים והישוב ולאור מגמות
אזוריות .כל אלו נבחנים על רקע הצורך בהרחבת הבסיס הכלכלי של הישוב והמחויבות לשמירה וחיזוק
דמות הישוב ומאפייניו הייחודיים.

מסמך זה ,המוגש לוועדת העבודה עם סיומו של שלב ב' של עבודת התכנון -שלב גיבוש חזון ,מטרות
ויעדים וגיבוש סל חלופות נועד להביא לאישורה של ועדת העבודה את חזון הישוב ומטרות התכנית ,סל
חלופות נושאיות והפרוגרמה העקרונית הנגזרת מהן.
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 .2מסגרת מתודולוגית
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 .3חזון הישוב ודמות העתיד לקרית טבעון לשנת 2040
חזון הישוב מתבסס על שלושה מרכיבים  -דמות הישוב הרצויה כפי שעלתה בתהליך שיתוף
הציבור ,תפיסת הנהגת הישוב ולשכת התכנון במחוז חיפה את עתיד הישוב ועמדת צוות
התכנון אשר באה לידי ביטוי לאורך כל התהליך .להלן עיקרי תפיסת הנהגת הישוב וציבור
התושבים ולאחריהם חזון הישוב הנסמך עליהם.

איור  – 1המרכיבים המשפיעים על גיבוש חזון הישוב ,מטרות ויעדי התכנית

 3.1דמות העתיד של הישוב על פי הנהגת היישוב והצוות המקצועי
חזונו של ראש מועצת קרית טבעון מתבסס על ההשקפה כי קרית טבעון הינה ישוב קהילתי
שצריך להמשיך ולהיות ישוב חם ,תומך ולא מנוכר בו התושבים מרגישים ביטחון .הישוב
צריך להשקיע בנושאי חינוך וסביבה ולספק שירותים ברמה גבוהה .הנהגת הישוב הציגה
עמדות ברורות בנושאים נוספים המעצבים את דמות העתיד של הישוב:1
•

קרית טבעון היא פרבר במטרופולין חיפה המאפשר חינוך ,פנאי ומגורים .מרחב
התעסוקה של הישוב הוא המרחב המטרופוליני ,אין רצון לפתח אזור תעסוקה
מאסיבי בתחומי הישוב.

•

תוספת אוכלוסייה צריכה להבחן ביחס למערכת שירותי הציבור ,כך שניתן יהיה
להבטיח את המשך תפקוד המערכת הקיימת ולהעשיר את השירותים הניתנים.

•

עיצוב מרקם הישוב ,קו המגע בין המגורים לרחוב והמרחב הציבורי בכלל צריך
להיגזר מהחזון לישוב קהילתי וכפרי.

•

התרומה של פיצולי הדירות להתחדשות הישוב חשובה .יש לייצר אפשרות
להשכרת משנה ,תוך התייחסות לתשתיות הישוב.

•

פעולות שיובילו לצמצום כלי הרכב בישוב הן חיוביות מאוד.

 1לסיכום מלא של דברי ראש המועצה ראה נספח 1
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•

ניתן לפתח ,אם בכלל ,תעשייה זעירה לא מזהמת /הייטק /מסחר בשולי הישוב,
למשל בסמוך למחלף עמקים.

 3.2חזון התושבים לדמות הישוב
בשלב הקודם של תהליך התכנון ,לימוד המצב הקיים ,נערך מפגש ציבורי רחב אליו הגיעו כ 200-תושבים,
לצד מפגשים ממוקדים עם בעלי תפקידים במועצה ועם כ 30-מתכננים ואנשי סביבה תושבי הישוב.
מהמפגשים עלה כי קרית טבעון מתאפיינת בקהילה אכפתית ומעורבת :תושבים וותיקים ,בני דור שני
ושלישי בישוב לצד תושבים חדשים יחסית אשר הגיעו לקרית טבעון במטרה לחיות בישוב שקט בעל
מאפיינים כפריים המספק איכות חיים גבוהה .בסיכום המפגשים בשלב זה התגבשה רשימה ברורה של
המאפיינים הייחודיים של קרית טבעון עליהם צריך לשמור והנושאים הדורשים ,לדעת התושבים,
התייחסות ומענה בתוכנית המתאר.2
על רקע מידע זה החל תהליך שיתוף הציבור לגיבוש תמונת העתיד הרצויה לישוב .התהליך הורכב משני
חלקים:3
 .1סקר אינטרנטי ,עליו השיבו  286תושבים .בסקר התבקשו המשיבים לציין מטרות
חשובות בעיניהם ,מטרות משלימות ומטרות מתנגשות.
 .2מפגש שיתוף ציבור ב .14.10.15 -במפגש דנו התושבים במרכיבי חזון הפיתוח
של הישוב בתחומים השונים וגיבשו תמונת עתיד רצויה.
מסקנות תהליך שיתוף הציבור:
צביון הישוב
•

ישוב בעל צביון כפרי-קהילתי ,המעוניין לשמור על השפה העיצובית המאפיינת אותו.

•

מרכז ישוב המהווה מוקד חברתי ופיזור מרכזים קטנים נוספים שיהוו פלטפורמה
לפעילות קהילתית.

•

ניתן לחזק את החיים הקהילתיים בדרכים שונות:


לחזק ולשדרג את שירותי הציבור.



לקיים מערכת חינוך איכותית.



לטפח ולהנגיש את המרחב הציבורי.



לייצר מקומות תעסוקה " -עסקים קטנים".



לשפר את אפשרויות התנועה הבטוחה ברגל ובאופניים.



לצמצם היקף כלי רכב במרחב הציבורי.

 2למידע נוסף ראה נספח  9דו"ח סיכום שלב א' – סקירה וניתוח מצב קיים
 3לסיכום מלא ולממצאי הסקר האינטרנטי ראה נספח  – 1שיתוף ציבור
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•

כל פתרון של תוספת תעסוקה צריך להיות מתון.

•

פתרונות לחיזוק כלכלי בעיקר מחוץ לישוב.

•

תוספת וגיוון מלאי הדירות ע"י פתרונות יצירתיים מותאמים לצביון הישוב בצפיפות
נמוכה.

ישוב עם מאפיינים קהילתיים תמצית תפיסת התושבים
•

קרית טבעון אינה "עיר שינה".

•

טבעון היא "קהילה של קהילות" .הטיפוח של כל קהילה והאפשרות של כל קהילה
להיפגש ולפעול יחד יוצר בפועל את הקהילתיות של הישוב.

•

מרחבים פתוחים כמו הדשא במרכז הישוב ,גינות ציבוריות ושירותים ציבוריים
מאפשרים מפגש בין אנשים ומשפחות.

•

מבני ציבור שמאפשרים שימוש ליוזמות ופעילות של אנשים למען עצמם.

•

תרבות ומורשת משותפת המתייחסת לצביון הישוב ,לאופיו ולשמירה על המרחבים
הירוקים  -כמכנה משותף לכלל האוכלוסייה.

•

תנועה נוחה ברחבי הישוב ונגישות טובה בתחבורה ציבורית יעילה ברגל ובאופניים.

•

דאגה לכל קבוצות האוכלוסייה והנגשת המרחב הציבורי לכל הגילאים.

 3.3חזון הישוב

ישוב בעל צביון כפרי ,הנהנה מתבניות הנוף הייחודיות בו ובסביבתו,
בהן יערות האלונים ,מפער הקישון ונוף הכרמל .ישוב המטפח את
מורשתו הערכית והפיסית ומשרה תחושת שייכות וביטחון לתושביו.
בית לקהילה רב-דורית חזקה ,משכילה ,יצירתית ומעורבת ,הנסמכת
על מערכת חינוך ,תרבות ופנאי עשירה ומגוונת.
ישוב בעל חוסן כלכלי המתנהל בשקיפות ואחריות מקיימת ,ומספק
איכות חיים גבוהה לתושבים היום ובעתיד.

9

 .4מטרות ויעדים
הגדרת החזון היישובי של קרית טבעון ,הובילה להגדרת מטרות התכנית והיעדים שיסייעו במימוש כל
מטרה.

יישוב בעל צביון קהילתי המספק איכות חיים גבוהה לכל תושביו >
סביבת מגורים איכותית היוצרת פלטפורמה פיסית לגיבוש קהילה מקומית ,בין השאר על ידי מערכת
שירותי חינוך ,תרבות ופנאי עשירה ומגוונת ,מרחב ציבורי אטרקטיבי המעודד אינטראקציה חברתית
ועידוד תנועת הולכי רגל ורוכבי אופניים.
•

שמירה על האיכויות הכפריות-קהילתיות של הישוב תוך ייעול ושדרוג מערכות ותשתיות הישוב.

•

חיזוק זהות יישובית משותפת על ידי ביסוס זיקות הדדיות בין אזורים שונים ביישוב במסגרת
שירותים ותשתיות כלל-יישוביות.

•

שמירה וחיזוק הזהות והסיפור המקומי של כל אזור בישוב.

•

טיפוח ושדרוג שירותי החינוך ,החברה והקהילה בישוב ליצירת מערך מגוון ,רחב ואיכותי של
שירותים.

•

ביסוס שירותים מקומיים נגישים ואיכותיים בכל חלקי הישוב.

•

פיתוח ציר אלונים-שקדים כרחוב ראשי ידידותי להולכי רגל ורוכבי אופניים ,המתפקד כמרחב
ציבורי איכותי המשכי עבור כל הישוב.

•

חיזוק מוקדי הפעילות הקיימים בישוב בזיקה למוקדי החינוך ,התרבות והפנאי בקרבתם.

•

פיתוח חלופות לנסיעה ברכב הפרטי עבור נסיעות פנימיות  -מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים
המקשרים בין חלקי הישוב ומחברים בין עוגני חינוך תרבות וספורט .שדרוג התחבורה הציבורית.

•

קישור הישוב למערכות התח"צ האזוריות ,בדגש על רכבת ישראל.

יישוב משולב בטבע ובנוף המצויים בו ובסביבתו >
ישוב הנהנה ממרחבי הטבע המשולבים בו ומקיים מערך קשרים למרחבים ציבוריים איכותיים בתוך
ומחוץ ליישוב ,המותאמים למנעד רחב של פעילויות וגילאים.
•

יצירת מערך שטחים ציבוריים איכותיים המותאמים למנעד של פעילויות וגילאים ומשמרים
ומעצימים את אופי הפיתוח המקומי.

•

שיקום ,טיפוח והגברת הנגישות אל משאבי הטבע והנוף בקו המגע של קרית טבעון עם השטחים
הפתוחים סביבה.

•

הרחבת השימוש לנופש ופנאי לאורך נחל הקישון וחיבור הנחל ואיכויותיו לישוב
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•

אימוץ הנוף וערכים סביבתיים כמשאב לשימור ופיתוח על ידי הקהילה.

•

פיתוח היישוב תוך התאמה לערכיות השטח הפתוח הנושק ליישוב ולנצפות מאגנים שונים.

יצירת תנאים להתחדשות הישוב תוך שמירה על "רוח המקום">
שימור וחיזוק האיכויות הפיסיות והקהילתיות של הישוב תוך יצירת תנאים מיטביים להתפתחות
"מחזור חיים" מאוזן בכל חלקי הישוב.
•

שמירה וחיזוק השפה העיצובית האיכותית המאפיינת את סביבת המגורים והמרחב הציבורי
בישוב.

•

יצירת מגוון אפשרויות דיור המתאימות לגילאים ומשקי בית שונים בדגש על פתרונות דיור לזוגות
צעירים ואוכלוסייה מתבגרת.

•

יצירת מערך גמיש של שירותי ציבור ,חינוך ורווחה המתאימים למגוון רחב של קבוצות גיל
ואוכלוסייה וממוקמים בהתאם לפרישה המרחבית של המשתמשים.

•

יצירת מנגנונים להתחדשות ועיבוי המרקמים הוותיקים תוך שדרוג מערכות תשתית ופיתוח
המרחב הציבורי.

ישוב בעל בסיס כלכלי איתן >
חיזוק בסיס הכלכלה והתעסוקה המקומי והשתלבות במערך הכלכלי האזורי ,לשם יצירת מקורות
הכנסה מניבים למועצה שיאפשרו רמת שירותים גבוהה לתושבי הישוב היום ובעתיד ,תוך שמירה על
האופי הכפרי והקהילתי הייחודי לישוב.
•

הגדלת הכנסות הרשות המקומית לשימור ושיפור מגוון השירותים הניתן לתושבים ולשמירה על
איזון תקציבי.

•

בחינה וקידום אפשרות לשיתופי פעולה עם רשויות סמוכות באשכולות תעסוקה כך שניתן יהיה
לשמור על האופי הכפרי והקהילתי האיכותי של הישוב.

•

שדרוג ,ייעול והרחבת שטחי מסחר ותעסוקה קיימים בישוב.

•

הרחבת מגוון אפשרויות התעסוקה בישוב על בסיס ההון האנושי של התושבים.

•

שמירה על דפוס הפיתוח הקיים של מסחר ותעסוקה -צנוע ,בקנה מידה אנושי ,בגובה הרחוב
ובחיבור לאזורי מגורים ואזורי מסחר קיימים.
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 .5סל חלופות נושאיות
בחינת החלופות במסגרת תכנית המתאר לקרית טבעון מתמקדת בחמישה נושאים  -עיבוי והתחדשות
המרקם הקיים ,חוות מיכלי התש"ן ,כלכלת הישוב ,מערכת התנועה בישוב והשלד הירוק.
פרק זה סוקר את הסוגיות המשפיעות על גיבוש החלופות בכל נושא ,טווח החלופות האפשרי -
שנקבע בהתאם לסוגיות באותו נושא ,ממצאי ניתוח המצב הקיים וחזון ומטרות התכנית; והמשמעות
של בחירה בחלופות הקצה.
בשלב הבא בתהליך גיבוש תכנית המתאר (שלב ג') יפותחו החלופות הנושאיות ותבחר חלופה
מועדפת במסגרת כל נושא .מצרף החלופות הנושאיות ירכיב את החלופה הנבחרת שתפותח לכדי
מסמכי התכנית.
בחינת חלופות נושאיות ולא חלופות כלל יישוביות מאפשרת התמקדות בסוגיות המהותיות לעתיד
הישוב ונובעת מההבנה כי קיימים נושאים בהם לא קיימות חלופות  -בעקבות אופיו הוותיק והמגובש
של הישוב ,מיעוט עתודות הקרקע ורצון התושבים והגופים המעורבים בתכנון להימנע מפיתוח מאסיבי
ולשמור על האיכויות הקיימות.
הטבלה הבאה מציגה את סל החלופות הנושאיות ואת טווח האפשרויות לגיבוש חלופה ,אשר
מפורטות בהמשך הפרק.

לוח  - 1סיכום סל החלופות הנושאיות

טרם הצגת החלופות נדגיש כי החלופות נבחנות על רקע המצב המאושר בישוב .חשוב לשים לב כי
קיימים פערים משמעותיים בין התכניות המאושרות לבין הקיים .הדבר בולט במיוחד בתחום המגורים
כאשר קיימות כ 1870-יח"ד מאושרות שעוד לא מומשו .בנושא המגורים קיים פער משמעותי נוסף
והוא תופעת פיצול יח"ד להשכרה .המועצה מעריכה כי כשליש מצמודי הקרקע בישוב מכילים יחידת
דיור נוספת להשכרה ( 1300-1500יח"ד להשכרה) .יתכן ויחידות אלה הן שמובילות להבדלים
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המשמעותיים בין מספר התושבים בישוב לפי רישומי הלמ"ס ( )17,400למספר התושבים לפי רישומי
תאגיד המים (.)20,400
סוגיית היקף יח"ד מאושרות והיקף תושבים חשובה לא רק עבור תכנון תשתיות הישוב ,מערכת
התחבורה ,שירותי הציבור וכדומה אלא גם בהיבט של שימור דמות הישוב ו"רוח המקום" .ציפוף
המגרשים הוותיקים לצפיפות של  2.5יח"ד לדונם  -כפי שמאושר בטב 34/שהופקדה כבר בשנת
( 1985תכנית המתאר המאושרת של הישוב) ,מביא לשינוי משמעותי של דמות הישוב .הגדלת
התכסית הבנויה ,הסדרת הגישה לבתים ,הסדרת חניות בתחומי המגרש ושינוי קו המגע של
המגרשים עם מעטפת השטחים הפתוחים משנה את אותה "קרייה בצל אלונים" עליה מתרפקים
התושבים ,כפי שעולה מהאיורים הבאים .למידע נוסף בנוגע למצב המאושר והפערים בינו לבין המצוי
ראה נספח  - 2ניתוח מצב מאושר.
איור  - 3רחוב דגניות  -חתך מצב קיים

איור  - 4רחוב דגניות  -חתך מצב מאושר
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איור  - 5בינוי וותיק אל מול בינוי חדש

להלן החלופות הנושאיות עבור תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון וטווח האפשרויות לגיבוש חלופה.
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 5.1עיבוי והתחדשות המרקם הקיים
התכניות המאושרות ,לצד מגמות בשוק הדיור בישוב של פיצול בתים צמודי קרקע ליח"ד להשכרה
מובילות לשינוי משמעותי של דמות הישוב ,בעיקר במרקמים הוותיקים בקרית עמל וטבעון .במישור הפיסי
מתרחש תהליך הדרגתי של ציפוף מרקם המגורים ושינוי האיכויות הפיסיות של הישוב ,בדגש על שינוי
חתכי הרחוב והמרחב הציבורי בעקבות הגדלת התכסית הבנויה ומתן מענה לצרכי הרכב הפרטי .4במישור
החברתי צפויה תוספת משמעותית של תושבים (לכל הפחות תוספת של כ 25%-כבר בעשור הקרוב)
ומגוון יחידות הדיור מושך מגוון משקי בית.
תהליכים אלה יוצרים הזדמנויות להתחדשות פיסית וחברתית של המרקם הקיים ומובילים לניצול יעיל יותר
של המגרשים הגדולים .מאידך הם משנים את חזות הישוב ורוח המקום של "קריה בצל אלונים" עליה
מתרפקים רבים מהתושבים כיום.5
לאור התכניות המאושרות ואופי ואיכויות המרקם הבנוי הקיים ,מרחב החלופות של תכנית המתאר נע בין
שני קצוות שיוצגו להלן .כל אחת מהחלופות שבטווח משפיעה על המבנה הפיסי והחברתי של הישוב,
חוסנו הכלכלי ,מערכת שירותי הציבור ועוד .השפעות אלו יבחנו בהרחבה במסגרת שלב ג' ,פיתוח
חלופות.
איור  – 6טווח חלופות עיבוי והתחדשות המרקם הקיים

 5.1.1שימור ,טיפוח והגבלת פיתוח במרקם הקיים.

חלופה זו מציעה לאכוף את האיסור על פיצול דירות להשכרה בכל הישוב על מנת לשמור ככל האפשר על
דמותו הכפרית ולהימנע מהרחבת תשתיות הישוב ,מהלך בעל משמעות נופית וסביבתית רחבה.
משמעויות:
•

התחדשות פיסית מוגבלת של המרקם הקיים ,בהתאם ליכולת הנשיאה של תשתיות קיימות.

 4למידע נוסף ראה נספח  -2ניתוח מצב מאושר.
 5למידע נוסף ראה נספח -1שיתוך ציבור
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•

מגוון אפשרויות הדיור במרקם הקיים ימשיך להיות מצומצם .מחירי הדיור הגבוהים יקשו על
קליטה של משפחות צעירות ושל צעירי טבעון עצמם ,כמו גם על אפשרויות הדיור של אוכלוסייה
מבוגרת המעוניינת להמשיך ולגור בישוב אך אינה מעוניינת לתחזק את בית הקרקע הגדול
שברשותה.

•

מערכת שירותי חינוך ,חברה וקהילה הנשענת על המוסדות הקיימים.

•

שמירה יחסית על האיכויות הכפריות בישוב (תחת מגבלות התכניות המאושרות).

•

המשך תחזוקה שוטפת וחידוש תשתיות הישוב ,ללא צורך בפיתוח משמעותי.

•

תהליכי ההתבגרות של האוכלוסייה בעקבות מלאי דירות מצומצם שיכול לתת מענה למשפחות
צעירות.

 5.1.2הסדרה ופיתוח אפשרויות לעיבוי וציפוף המרקם הקיים תוך פיתוח תשתיות הולמות.

חלופה זו מאפשרת פיצול יח"ד להשכרה (לא סחירות) בצמודי קרקע במרקם הקיים .ההערכה היא שנכון
להיום ,על אף שהדבר לא חוקי ,כשליש מצמודי הקרקע בישוב מכילים לפחות יחידה אחת להשכרה .סביר
כי מתן תוקף חוקי לפיצול יחידות להשכרה יביא לעלייה במס' היחידות .ההערכה היא כי כ 50% -מצמודי
הקרקע בישוב יממשו את האפשרות לפצל ולהשכיר יחידת דיור כך שסך הכל יהיו כ 3000-יח"ד להשכרה
במרקם הקיים בישוב .תוספת זו היא בעלת השפעה משמעותית על דמות וחזות הישוב וצפויה להעמיס על
תשתיות הישוב המזדקנות ,בדגש על תשתיות התחבורה.
משמעויות:
•

הגברת יכולת ההתחדשות הפיזית והחברתית של המרקם הקיים.

•

יצירת מגוון אפשרויות דיור בכל חלקי הישוב.

•

יצירת ספי-כניסה לשדרוג שימושי תרבות ופנאי.

•

השפעת הפיתוח על המרקם הפיסי של הישוב מהווה אתגר לשמירה על דמות הישוב ורוח
המקום.

•

דורש השקעה רחבה בתשתיות הישוב.

•

שדרוג התשתיות ,בדגש על תחבורה הוא בעל השלכות סביבתיות ונופיות משמעותיות.

•

תואם את רצון התושבים לאישור פיצולי דירות ,כפי שעלה בשיתוף הציבור.
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 5.2חוות מכלי תש"ן
חוות מכלי התש"ן מהווה את עתודת הקרקע המשמעותית ביותר בישוב  -כ 300 -דונם .החווה הינה שטח
תעשייתי בלב מרקם בנוי .רדיוס ההשפעה של החווה חורג מגבולות המתחם ומטיל מגבלות על פיתוח
אלרואי ,קרית חרושת ומדרון גבעת הבריכות הסמוכים לאתר.
הכוונה לפנות את חוות המכלים מובילה לצורך בתכנון השימוש העתידי בקרקע ,זאת למרות שבפועל
בשלב זה פינוי החווה לא נראה לעין .חשוב לציין כי הנהגת המועצה נכון להיום לא מעוניינת בפינוי חוות
המכלים ,אלא אם ימצא פתרון כלכלי חלופי הולם .אם זאת ההחלטה על פינוי החווה לא תלויה במועצה
אלא בגורמים "חיצוניים לתכנית".
מאפייני השטח ותפקידו במערך הכולל של הישוב מחייבים כי תכנונו וקביעת ייעוד קרקע חלופי יהיה בעל
שלושה מעגלי התייחסות:
התייחסות מקומית
•

צרכי תושבי אלרואי ,קרית חרושת ושערי טבעון המאושרת.

• מבנה ומרקם האזורים והקשר ביניהם.
• השפעות ייעוד הקרקע על מערך התחבורה המקומי ולהפך
התייחסות כלל-ישובית
•

צרכים יישובים לפיתוח שירותים ,תעסוקה ,חינוך ,תרבות ,ספורט ומגורים

•

גיבוש שלד הישוב  -מבנה הדופן הדרום-מערבית של הישוב לאורך מפער הקישון והחיבור של
צפון הישוב עם דרום הישוב.

•

הצרכים הכלכליים של הישוב .נכון להיום החוסן הכלכלי של הישוב תלוי לחלוטין בהכנסות מחוות
המכלים.

•

השפעות ייעוד הקרקע על מערך התחבורה היישובי ולהפך

התייחסות אזורית
•

בחינת ההיצע והביקוש של שימושי קרקע שונים לאור התחרות האזורית.

•

השפעות ייעוד הקרקע על מערך התחבורה האזורי ולהפך

לאור אלו ,מרחב החלופות של תכנית המתאר נע בין שני קצוות – פיתוח השטח כאזור תעסוקה אל מול
פיתוח האזור כשכונת מגורים .חלופות קצה אלו יוצגו להלן .יש לציין כי כבר בשלב זה של העבודה עולה
כי יש לפתח במתחם "חלופת אמצע" המאפשרת תמהיל שימושי שירותים ,תעסוקה ,חינוך ,תרבות
ומגורים .בין השאר ניתן לנצל את פינוי המתחם לפיתוח דופן פעילה לפארק טיילת הקישון המורכבת
ממבני ציבור ומסחר ,לשלב במתחם מגורים להשכרה ומגורי סטודנטים ולתת מענה לרצון התושבים
לפיתוח מתקני ספורט ותרבות נוספים.
לאור לוח הזמנים המעורפל לפינוי החווה חשוב לזכור כי תכנית כוללנית לטווח ארוך תתווה את כיווני
הפיתוח של המתחם ואלו יבחנו בהתאם לצרכי התושבים והישוב בעת הפינוי.
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איור  – 7טווח חלופות לתכנון חוות מכלי התש"ן

 5.2.1שכונת מגורים
קיימות אפשרויות רבות לתכנון שכונת מגורים .החלופה המוצגת תואמת לצפיפות שנקבעה בתמ"א 35
ומקצה שטחים רבים לתשתיות ,מבני ציבור ושצ"פים ליצירת שכונת מגורים איכותית ב"רוח טבעון" .תחת
הנחות אלה ניתן לממש כ 630-יח"ד בשטח המתפנה.
משמעויות:
• הזדמנות לאיחוי מרקם הישוב
• חיזוק דרום הישוב
• מגורים איכותיים הצופים לכרמל לאורך פארק הקישון
• תומך בדמות הישוב הכפרי-פרברי
• נטל כלכלי משמעותי

 5.2.2אזור תעסוקה
קיימות אפשרויות רבות לתכנון אזור תעסוקה .החלופה המוצגת הינה אזור תעסוקה התואם את אופי
הישוב  -נמוך קומה ,מבוזר ובעל שטחים מגוננים רבים .תחת הנחות אלה ניתן לפתח בשטח המתפנה כ-
 400,000מ"ר תעסוקה ומסחר.
משמעויות:
• חיזוק הבסיס הכלכלי של הישוב
• גיוון הזדמנויות התעסוקה בתחום הישוב
• עלייה משמעותית בנפח התנועה באזור החווה
• עשוי להתנגש עם החזון הפרברי-כפרי בו מעוניין הישוב
• עלול להיות קושי בשיווק לאור התחרות האזורית
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 5.3כלכלת הישוב
כבר היום מאזן ההכנסות בין ארנונה למגורים וארנונה מנכסים שאינם מגורים ( 56%ו 44%-בהתאמה)
בישוב הוא גירעוני לרשות המקומית .סוגיה זו צפויה להחריף  -בחינת היקף ההכנסות הצפויות מארנונה,
על בסיס התכניות המאושרות למגורים ולשימושים מניבים ,מראה כי היחס בין הכנסות מארנונה למגורים
ושלא למגורים בישוב יעמוד על  65%ו 35% -בהתאמה בשנת היעד .יחס זה יערער לחלוטין את היציבות
הכלכלית של הישוב ויגביל את יכולת הישוב לספק שירותים מוניציפאליים ראויים לתושביו .שתי סוגיות
שיש להדגיש בהקשר זה הן:
כיצד לממן את ההסדרה הנדרשת של תשתיות הישוב המזדקנות (מבתי ספר ועד כבישים) לכל

•

הפחות לצורך עמידה בתקני בטיחות ,נגישות וכיבוי אש?
סימן שאלה לגבי איכות החיים בישוב ,רמת השירותים שתינתן והיכולת לשמור ולתחזק את דמות

•

הישוב ו"רוח המקום".
לצורך חיזוק החוסן הכלכלי של הישוב התוכנית שואפת להביא את היחס בין ארנונה למגורים וארנונה
מנכסים שאינם מגורים ליחס של  - 60%-40%בהתאם למדיניות המחוז .בתרחיש של "המשך מגמות"
אוכ' הישוב תמנה כ 25,000 -תושבים בשנת היעד .עבור היקף אוכלוסייה זה נדרשת לישוב הכנסה שוות
ערך להכנסות מכ 600,000-מ"ר שטחי מסחר ותעסוקה (כ 65-מליון  .)₪הטווח העליון של היקף תושבים
(במסגרת החלופות להתחדשות ועיבוי המרקם הקיים) הינו כ 29,000 -תושבים .עבור היקף זה נדרשת
לישוב הכנסה שוות ערך להכנסות מכ 670 -אלף מ"ר שטחים שאינם למגורים (כ 74 -מיליון .)₪

קיימים אפיקים שונים להשגת יעד זה ולהרחבת הבסיס הכלכלי של הישוב :תוספת שטחים מניבים בישוב,
חלוקת הכנסות עם רשויות נוספות ותוספת שטחים לתחום הישוב (הגדלת הקו הכחול של הישוב) .כל
חלופה שתבחן תורכב מתמהיל של האפיקים הללו .היחס בין האפיקים השונים בתמהילים שיבחנו יושפע
מהשאלה הבאה -
כיצד לענות על הצרכים הכלכליים של הישוב ,תוך שמירה על דמותו ואופיו הכפרי-קהילתי ,שהם
המושכים אליו אוכלוסייה ,ובהתחשב בביקוש הריאלי למסחר ותעסוקה באזור ובישוב בפרט?

בקצוות טווח החלופות עומדות האפשרויות הבאות:


המשך הישענות על הבסיס התעסוקתי הקיים במרחב ומימוש שיתופי פעולה כלכליים.

פיתוח מצומצם בתחומי הישוב של תעסוקה המתאימה לאופי משלחי היד של התושבים והסביבה
הקרובה .העוגן הכלכלי של הישוב ,בעיקר לאחר פינוי חוות המכלים ,הינו הסכמים כלכליים אזוריים.


הרחבת הפעילות הכלכלית בישוב.

יצירת תלות נמוכה בהסכמים כלכליים אזוריים ,הגברת מגוון אפשרויות התעסוקה בישוב ,צמצום היוממות
ויתכן שגם צמצום התלות ברכב הפרטי.
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חשוב להדגיש כי היחס בין האפיקים  -תוספת שטחים מניבים בישוב ,חלוקת הכנסות עם רשויות
נוספות ותוספת שטחים לתחום הישוב (הגדלת הקו הכחול של הישוב) .צריך להיעשות בראייה
אזורית רחבה שהיא מעבר לגבולות תכנית המתאר .האיזון בין האפיקים מחייב התייחסות לשכת
התכנון והמחוז והנחייה לגבי גבולות ההתייחסות של התכנית.
להלן ניתוח ראשוני של אפשרויות להרחבת הכנסות הישוב ,למידע נוסף ראה פרק  ,6היבטים
פרוגרמתיים.
לוח – 2אפשרויות להרחבת הכנסות הישוב
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 5.4מערכת התנועה בישוב
התכניות המאושרות המאפשרות ציפוף של המרקם הוותיק בישוב ,לצד רמות המינוע הגבוהות מובילות
בפועל להשתלטות הרכב הפרטי על המרחב הציבורי בעקבות נפח התנועה וצרכי החניה ,מה שפוגע
באופיו הכפרי-קהילתי של היישוב.
התכנית הציבה כיעד פיתוח מערכת שבילי הולכי רגל ואופניים המקשרים בין חלקי הישוב ומחברים בין
עוגני חינוך תרבות וספורט על מנת להוריד את התלות ברכב הפרטי עבור נסיעות פנימיות בישוב .יחד עם
זאת ,אופיו הכפרי-פרברי והמבוזר של הישוב מקשה על שינוי הרגלי הנסיעה של התושבים ומיתון השימוש
ברכב הפרטי .משום כך התכנית בוחנת חלופות לעוצמת הפיתוח של תשתית תחבורה בישוב ,בדגש על
רשת הדרכים .בהקשר זה קיימות מספר סוגיות העומדות בבסיס גיבוש והערכת החלופות:
א .הקיבולת המוגבלת של תשתיות התחבורה כיום נמצאת בקונפליקט עם התוספת המאושרת
ליחידות דיור ועשויה לפגוע באפשרויות פיתוח עתידי ,בעיקר סביב ציר אלונים-שקדים.
ב .פיתוח מגרשים והסדרת הגישה אליהם בהסתמך על מערכת הדרכים הקיימת מובילה לשינוי
חתך הרחוב ההיסטורי בעקבות מימוש זכות הדרך המאושרת ופיתוח שטחי חנייה על חשבון
שפ"פים .פיתוח דרכי גישה חלופיים עשויים למתן תהליך זה ולשמור על היבטים מסויימים בדמות
הישוב.
ג .מאידך מבנה הישוב מוביל לכך שהרחבת רשת הדרכים בהכרח תבוא על חשבון השטחים
הפתוחים סביב הישוב ותשנה את קו המגע של הישוב עם השטחים הפתוחים .הנושא הוא בעל
השלכות סביבתיות ונופיות משמעותיות.
לאור אלו טווח החלופות בנוגע לפיתוח מערכת התנועה בישוב נע בין הקצוות הבאים:


שדרוג התשתית הקיימת

מימוש זכות הדרך והסדרת חתכי הרחוב ,הסדרת פתרונות חנייה .בחינת תוואי ,תפקיד והשלכות מערכת
שבילי אופניים והולכי רגל בישוב .בחינת אפשרויות לשיפור החיבור הפיסי בין טבעון וקריית עמל.


פיתוח צירים משלימים חדשים

בנוסף למרכיבי שדרוג התשתית הקיימת ,בחינת אפשרות להוספת יציאה מטבעון מצפון לכביש 75
ו בחינת אפשרויות לפיתוח גישה ישירה למגרשים תחתונים הגובלים בוואדיות ,ע"י ניצול דרכי אש/תשתיות
קיימות ומתוכננות .הסדרת פתרונות חנייה באופן מערכתי.
אפשרויות ליציאות חדשות מצפון לכביש 75

דרכי ביוב קיימות
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 5.5השלד הירוק
השטחים הפתוחים בישוב וסביבו מהווים מרכיב מרכזי בדמות הישוב ובאיכות החיים שהוא מציע לתושביו.
במסגרת המרקם הבנוי קיים מערך שצ"פים בעלי מאפיינים היסטוריים ייחודיים לצד שבילים המחברים את
השטחים הפתוחים למרקם הבנוי .עם זאת מרבית השטחים הפתוחים בישוב הינם אקסטנסיביים ועל אף
היותם משאב טבע ונופש מן המעלה הראשונה הם מנוצלים חלקית בלבד לטובת איכות החיים בישוב ,בין
השאר בעקבות נגישות מוגבלת אליהם .בראש שטחים אלו נמצא מפער הקישון  -הכולל את הנחל עצמו
והשטחים הפתוחים שעוטפים אותו וכמובן הוואדיות המיוערים החודרים לישוב ,עוטפים את השלוחות
הבנויות ויוצרים קו מגע ארוך וייחודי בין המרקם הבנוי לשטח הפתוח  -אלו נחווים במקרים רבים כתמונה
בלבד .לכל אלו מצטרפת המעטפת הרחבה של הישוב  -שטחים פתוחים ערכיים עשירים במשאבי טבע,
נוף ,ומורשת אשר מנותקים מבחינה פיסית ותודעתית מהישוב ,בראשם גן לאומי בית שערים.
הפוטנציאל הטמון בחיזוק הקשר בין הישוב ותושביו לשטחים הערכיים המקיפים אותם הוא שנמצא בבסיס
גיבוש והערכת חלופות התכנון.


חלופה מקומית צרה

התמקדות בפיתוח השלד הירוק בתוך הישוב ושדרוג הש"צפים המשולבים במרקם הבנוי והמשך מגמות
מבחינת היחס לשטחים הפתוחים בהיקף הישוב  -שמירה כשטחים אקסטנסיביים בנגישות נמוכה.


חלופה אזורית רחבה

בנוסף לשדרוג הש"צפים בתוך הישוב ,חיזוק הקשר עם השטחים הפתוחים העוטפים את המרקם הבנוי
והישוב בכלל" .חיזוק הקשר" הוא תהליך דו כיווני  -התושבים נהנים ממגוון האיכויות המקיפות אותם אך
במקביל הופכים למעורבים ואחראים לשמירה וטיפוח השטחים הפתוחים סביבם .מהלך זה הוא בעל
היבטים ארגוניים ,חינוכיים ,כלכליים ונוספים.
ניתן לראות פירוט מרכיבים נוספים בחלופות הקצה בטבלה הבאה.
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 .6סיכום סל חלופות ראשוני
סל החלופות מתמקד בסוגיות שעלו כמשמעותיות ביותר במסגרת לימוד המצב הקיים ,תהליך שיתוף
הציבור והשיח המתמשך עם הנהגת הישוב והצוות המקצועי במועצה.
אומנם הנושאים הוצגו כחלופות נפרדות אך ברור כי בפועל הם קשורים זה בזה ומשפיעים זה על זה  -כך
למשל היקף יחידות הדיור בישוב ופריסתם המרחבית היא בעלת השפעה ישירה על פיתוח מערכת
התחבורה בישוב ולהפך ,החלופה העוסקת בתמהיל מקורות ההכנסה של הישוב נמצאת בקשר ישיר עם
קביעת ייעודי הקרקע בחוות המכלים ולהפך ,קביעת יעודי הקרקע בחוות המכלים משפיעה הן על היקף
יחידות הדיור בישוב והן על מערכת התחבורה .אלו הם רק חלק מההשפעות ההדדיות הקיימות בין
הנושאים .קשרים אלו יבואו לידי ביטוי בשלב פיתוח החלופות ובחירת החלופה המועדפת.
הטבלה הבאה מסכמת את סל החלופות הנושאיות ואת טווח האפשרויות לגיבוש כל חלופה .כאמור שלב ג'
בגיבוש תכנית המתאר יתמקד בפיתוח החלופות ובחירת חלופה מועדפת בכל נושא .מצרף החלופות
הנושאיות המועדפות ירכיב את החלופה הנבחרת שתפותח לכדי מסמכי התכנית.
לוח  - 3סיכום סל החלופות הנושאיות

23

 .7היבטים פרוגרמאתיים
 7.1יעדי אוכלוסייה וקיבולת מגורים
אוכלוסיית קרית טבעון מנתה בשנת  17,474 2013תושבים (נתוני למ"ס) .בשנת  2015מונה אוכלוסיית
היישוב ,לפי נתוני המועצה המקומית ותאגיד המים ,כ 20,400-תושבים.
נכון לשנת  2013יש במועצה  5,340יח"ד ,ועוד 1,300 :עד  1,500יחידות דיור נוספות מפוצלות להשכרה
(להערכת המועצה המקומית) .המשך פיתוח למגורים במועצה ,בהתאם לתכניות המאושרות ,מוסיף629 :
יח"ד בשכונות חדשות :שערי טבעון ,נוף כרמל ואורים .תכנית המתאר המאושרת של הישוב – טב,34/
מאפשרת פיצול מגרשים .תוספת יחידות דיור הצפויה מפיצול המגרשים עומדת על כ 440 -יח"ד .הערכות
המימוש שנלקחו מביאות בחשבון מימוש גבוה לפיצול ל 1-יח"ד לדונם ברוטו ( 50% ,)80%מימוש לפיצול
ל 2-יח"ד לדונם ברוטו ופיצול נמוך יותר ( )30%לפיצול ל 2.5-יח"ד לדונם .לכך מתווספים מימוש של עוד
כ 90-יח"ד בקרית חרושת ,מימוש של עוד כ 100-יח"ד בפרויקטים של תמ"א  38באזורי השיכונים וסדר
גודל של עוד כ 200-יח"ד בפיצול יח"ד להשכרה ,בהנחה ואלה יימשכו .כל אלה מביאים את קרית טבעון
בשנת היעד לכ 25,300-תושבים .חלופת מקסימום הכוללת הסדרה של יח"ד דיור להשכרה וכתוצאה
מימוש גבוה יותר של אלו (כ 50%-מכלל צמודי הקרקע בישוב) מובילה ליישוב בן כ 29,000-תושבים.

שם התכנית
פורמאלי

בנוי ומאושר

פיצולי דירות
לא פורמאלי משוער
(השכרה)
סה"כ קיים
בפועל

שם התכנית
פורמאלי

לוח  – 4מס' יח"ד מצב קיים
צפיפות
פוטנציאל אחוז
(יח"ד
הערות/הנחות
מימוש
יח"ד
לדונם)
ע"פ קובץ ארנונה
כ5300-
ולמ"ס
להערכת המועצה
כשליש מיח"ד
צמודות קרקע
1000~33%
בישוב מכילות
1500
יחידה להשכרה.
מס' האוכלוסייה
ע"פ תאגיד המים.
63006800

גודל
יח"ד
משק
ממומשות
בית

טב( 34/צמודי
קרקע)

17400

3000

20400

לוח  – 5קיבולת יח"ד מאושרת
גודל
צפיפות
יח"ד
פוטנציאל אחוז
משק
(יח"ד
הערות/הנחות
מימוש ממומשות
יח"ד
בית
לדונם)

טב( 267/שערי
טבעון)
טב261/
(אורים)
התריז (קרית
חרושת)
טב( 62/קרית
חרושת)
תוספת יח"ד עד
לצפיפות של כ1 -
יח"ד לדונם ברוטו
תוספת יח"ד
לצפיפות של 1-2

אוכ'

אוכ'

5

522

95%

495

3.5

1730

2.5

66

95%

60

3.5

210

5

41

95%

40

3.5

140

2.5

130

70%

90

3.5

315

1

390

80%

310

3.5

1085

1-2

160

50%

80

3.5

280
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יח"ד לדונם ברוטו
תוספת יח"ד
לצפיפות של -2
2-2.5
 2.5יח"ד לדונם
ברוטו
בניינים בעלי
סבירות גבוהה
תמ"א - 38
סבירות גבוהה למימוש ע"פ
הערכת המועצה
בניינים בעלי
סבירות בינונית
תמ"א - 38
סבירות בינונית למימוש ע"פ
הערכת המועצה
סה"כ תוספת

150

30%

50

3.5

175

210

40%

85

3.5

300

200

10%

20

3.5

70

1870

4300

1230

לוח  – 6תוספת יח"ד במסגרת יח"ד להשכרה
צפיפות
גודל משק
פוטנציאל אחוז
אוכ'
יח"ד ממומשות
(יח"ד
הערות/הנחות
בית
מימוש
יח"ד
לדונם)
ללא הסדרה חוקית
המשך מגמות -
1500-2000
שליש מיח"ד
3500
2.5
(תוספת של כ-
~33%
לא פורמאלי צמודות הקרקע
 200למצב הקיים)
בישוב יכילו יחידה
להשכרה.
להערכת המועצה
כשליש מיח"ד
צמודות קרקע
לא פורמאלי בישוב מכילות
יחידה להשכרה.
מס' האוכלוסייה
ע"פ תאגיד המים.
סה"כ קיים
בפועל

30%50%

~2500

2.5

~6500

10,000

 7.2תעסוקה ,מסחר וכלכלת הישוב
קרית טבעון היא ישוב פרברי במטרופולין חיפה ,המעוניין לשמור על אופיו הן בהיבטים הפיזיים של
הבינוי ,חתך הרחובות וכד' ,הן בהיבטים של הקהילתיות ,ו'רוח המקום' והן במיקומו מבחינת פריסת
התעסוקה במרחב .כלומר ,המשך הישענות על הבסיס התעסוקתי הקיים במרחב והמשך היוממות אל
מחוץ לישוב (נתוני מפקד  2008דיווחו על יוממות של  73%מהמועסקים) .הגדלת הפעילות הכלכלית
בישוב ,אשר תגדיל הכנסות לרשות ,תתרום ליציבות הכלכלית וליכולתה של הרשות המקומית לדאוג
ולשדרג שירותים הניתנים לתושבים .אולם ,הביקוש לאזור תעסוקה בהיקפים משמעותיים בקרית טבעון,
לצד חזון הישוב והיצע הקרקעות לפיתוח תעסוקה משמעותית בישוב ,מלמדים על כך שלא ניתן יהיה
להקצות שטחים בהיקפים הנדרשים לצורכי תעסוקה או בסיס כלכלי לרשות המקומית בתחום הישוב.
הישוב שואף להעניק לתושביו רמת שירותים גבוהה ,הכוללת שירותי חינוך ,קהילה ,תרבות ופנאי ,כזו
שאינה יורדת מהרמה הניתנת היום ואף גבוהה ממנה .לשם השוואה מוצגים להלן נתוני הכנסות והוצאות
של רשויות בסביבה הטבעית של קרית טבעון ורשויות בעלות סדר גודל דומה של תושבים ודירוג חברתי-
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כלכלי זהה ,ונתוני הוצאות לחינוך ורווחה לתושב .לפי נתונים אלה קרית טבעון ,המדורגת באשכול חברתי
כלכלי  ,8מוציאה  2.8אלפי  ₪לתושב לצורכי חינוך ורווחה .בעוד שנשר ויקנעם עילית ,המדורגות נמוך
יותר באשכולות החברתיים כלכליים ,מוציאות כ 3-אלפי  ₪לתושב לצורכי חינוך ורווחה .תוספת תושבים
ליישוב ,אם יישמר יחס ההכנסות למועצה כפי שהן היום ,עלולה לפגוע בגובה ההוצאה לתושב כפי שהיא
היום.
לוח  –7יחס הכנסות  /הוצאות לתושב בקרית טבעון ,רשויות סמוכות ודומות2013 ,
אוכלוסייה

דירוג

הכנסות

הכנסה

סה"כ

סה"כ

הוצאות

2013

חברתי

מתקציב

מארנונה

הוצאות

הוצאות

חינוך

כלכלי

רגיל

לתושב

לתושב

בתקציב

ורווחה

לתושב

(אלפי )₪

(אלפי )₪

רגיל

לתושב

לתושב

(אלפי )₪

יישוב

(אלפי )₪

(אלפי )₪
קריית טבעון

17,474

8

6.7

3.0

8.6

6.7

2.8

חיפה

273,177

7

8.7

4.2

11.4

8.7

2.5

נשר

23,319

7

7.0

3.0

7.9

6.9

3.0

יקנעם עילית

20,760

6

6.3

2.9

8.4

6.4

3.1

מבשרת ציון

24,638

8

5.0

2.3

5.8

5.0

2.2

גבעת שמואל

24,084

8

5.6

2.5

7.3

5.5

2.2

זכרון יעקב

21,432

8

6.2

2.4

8.9

7.2

2.8

שוהם

19,631

8

6.2

2.1

10.1

6.1

3.1

מקור הנתונים :למ"ס.

הכנסה 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 .שיעור הארנונה למגורים מסה"כ חיוב הארנונה בעיריות ומועצות מקומיות בישראל עומד
על כ . 47%-חלקה היחסי של הארנונה למגורים מסה"כ חיוב הארנונה בקרית טבעון עומד על .56%
ביישובים בהם שטחי מסחר ותעסוקה מפותחים כמו יקנעם עילית ,נשר וחיפה חלקה של הארנונה
למגורים ,על פי חיוב ,מתוך סה"כ הארנונה עומד על  .34-42%בקרית אתא וקרית ביאליק החיוב עומד על
 .53-56%בקרית מוצקין החיוב עומד על .82%
יחס הגביה מארנונה בקרית טבעון עומד היום ,כאמור ,על  56%מנכסים למגורים אל מול  44%מנכסים
שאינם למגורים .הגבייה מארנונה שלא למגורים מתבססת על  31אלף מ"ר שטחי מסחר ,תעסוקה
ותעשייה ,על קרקע חקלאית ונכסים אחרים ועל חוות מיכלי הדלק.
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לוח  -8חיוב ארנונה בשטחים ובש"ח2013 ,

שטח באלפי
מ"ר

התפלגות
השטחים

חיוב שנתי
באלפי ₪

התפלגות
החיוב

מגורים

743

61%

30,471

56%

משרדים שירותים ומסחר

27

2%

4,910

9%

תעשייה ומלאכה

3

0%

321

1%

בנקים

1

0%

1,551

3%

בתי מלון

0

0%

15

0%

קרקע תפוסה

285

23%

13,732

25%

קרקע חקלאית

117

10%

6

0%

נכסים אחרים

38

3%

3,478

6%

1,213

100%

54,484

100%

סה"כ
מקור הנתונים :למ"ס.

בשנת  2013הסתכמו הכנסות הרשות בסך  116.5מיליון  ₪לעומת הוצאות בסך  116.5מיליון  ,₪כלומר,
קרית טבעון נמצאת באיזון תקציבי בשנה זו .אולם ,ההכנסות בשנה זו כוללות מלווה לאיזון בסך 11.3
מיליון  ₪שיועדו לצורכי פיתוח .מעבר לכך ,למועצה גירעון מצטבר מזה מספר שנים העומד על כ13.3-
מיליון  .₪חוות מיכלי הדלק בגינה מחייבת המועצה כ 14-מיליון  ,₪היא מקור הכנסה משמעותי,
המהווה כ 25%-מסך חיוב ארנונה שלא למגורים .הוצאת החווה מתחום הישוב נושאת בחובה השלכה
כלכלית משמעותית.
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
כ 150,000-מ"ר .נתון זה מוביל לשטח של כ 9-מ"ר לנפש תעסוקה בקריית טבעון.
היעדר שטחי תעסוקה משמעותיים בקרית טבעון לא פוגע בתעסוקה ובפרנסה של תושבי הישוב ,המוצאים
תעסוקה מחוץ לישוב ובישוב עצמו ,אולם כבר היום מאזן ההכנסות בין ארנונה למגורים וארנונה מנכסים
שאינם מגורים הוא גרעוני לרשות המקומית .הניתוח העתידי מתייחס לצורך בנכסים שאינם למגורים
כמקור הכנסה ועוגן כלכלי של הרשות המקומית.
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איור  – 8שטח מ"ר תעסוקה לתושב בקרית טבעון ישובי הסביבה2013 ,
25

20

10

מ"ר תעסוקה לתושב

15

5
0
ממוצע ארצי

רמת ישי

קריית טבעון

נשר

יקנעם עילית

החזון של ראשי הישוב ,תושביו ותכנית המתאר לשמור על קרית טבעון כישוב פרברי-כפרי ,המעניק איכות
ורמת חיים גבוהה לתושביו ,לצד ההבנה כי מרחב התעסוקה בו ממוקמת טבעון רווי שטחי תעסוקה,
קיימים ומתוכננים ,בו מוצא ההון האנושי העשיר של טבעון את פרנסתו ,מוביל לצורך בשינוי היחס בין
ארנונה למגורים לארנונה שלא למגורים והגדלת סך ההכנסה לישוב.
המשמעות של שינוי היחס בין מקורות ההכנסה של הישוב והגדלת סך ההכנסה ,אינה אם כן ,בהכרח,
תוספת משמעותית של שטחי תעסוקה בישוב .לצד תוספת מסוימת למסחר ותעסוקה בישוב ,מדובר
במציאת אפשרויות נוספות ,אחרות ,בדמות הוספת שטחים מניבים לתחום השיפוט של הישוב וחלוקת
הכנסות כמקור ההכנסה העתידי הנוסף לישוב.
בחלק מהמחוזות בארץ ,מתבסס היום חישוב לשטח נדרש למסחר ותעסוקה בישוב על  15מ"ר לנפש.
זאת ,ללא קשר לביקוש או אפשרות של הרשויות לתת מענה לסדרי הגודל הנדרשים ,כביכול לצורכי
תעסוקה ,או למעשה לצורכי בסיס כלכלי של הרשויות .חישוב על פי  15מ"ר לנפש בקרית טבעון מוביל
בחלופה של  25,300תושבים לצורך בכ 380,000-מ"ר נכסים לא למגורים ובחלופה של  29,000תושבים
לכ 430,000-מ"ר נכסים לא למגורים.
מאמץ לשינוי היחס בין מקורות ההכנסה של הישוב ליחס של  ,50/50לצד בחינת היקף ההכנסות
הצפויות בעתיד ,ביחס להיקף הבנייה למגורים בקרית טבעון בסוף תקופת התחזית (לפי תעריפי ,)2013
מובילה לכך שבשנת היעד עם  25,300תושבים ,הכנסות הרשות מארנונה שאינה למגורים צריכות להיות
שוות ערך להכנסות מכ 400-אלף מ"ר שטחים שאינם למגורים ,סדר גודל של כ 43 -מיליון .₪
בחלופה של  29,000תושבים הכנסות הרשות מארנונה שאינה למגורים צריכות להיות שוות ערך
להכנסות מכ 470 -אלף מ"ר שטחים שאינם למגורים ,סדר גודל של כ 50 -מיליון .₪

28

חישוב לפי יחס של  40/60בין מקורות ההכנסה ל 25,300 -תושבים מוביל לצורך בהכנסות שוות ערך
להכנסות מכ 600-אלף מ"ר שטחים שאינם למגורים ,סדר גודל של כ 65 -מיליון .₪
בחלופה של  29,000תושבים הכנסות הרשות מארנונה שאינה למגורים צריכות להיות שוות ערך
להכנסות מכ 670 -אלף מ"ר שטחים שאינם למגורים ,סדר גודל של כ 74 -מיליון .₪
איור  – 9הכנסות מארנונה לפי תחזית אוכלוסייה ושינוי יחס מקורות הכנסה ,מיליוני  ₪בתעריפי 2013
מצב מוצע ( 50%מגורים 50%/אחר)

מצב מוצע ( 40%מגורים 60%/אחר)

מגורים

אחר

תעסוקה

₪ 120.0

חווה

₪ 120.0
₪ 108.3

₪ 107.1

₪ 105.8
₪ 101.7

₪ 100.0

₪ 100.0

₪ 94.7
₪ 86.3

₪ 85.6

₪ 84.7

₪ 88.2
₪ 81.4
₪ 76.2

₪ 75.8

₪ 80.0

₪ 70.5
₪ 67.2

₪ 66.8

₪ 66.3

₪ 64.7

₪ 60.0

₪ 80.0

₪ 60.9
₪ 61.9

₪ 60.0

₪ 59.3
₪ 54.5

₪ 43.2

₪ 42.8

₪ 42.3

₪ 40.7

₪ 37.9

₪ 35.3

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

2035-25,000

2030-24,700

2025-23,700

2020-22,000

2015-20,400

₪ 40.0

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 20.0

₪ 13.7

₪-

2040-25,300

₪ 30.5

2013-17,474

₪ 40.0

₪ 20.0

₪-

נכון לשנת  ,2013מורכבת הארנונה שלא למגורים בישוב מ 31,000 -מ"ר מסחר ותעסוקה פעילים ,וחוות
מיכלי הדלק בגינה נגבה סך של כ 14-מיליון  ,₪שהוא שווה ערך לכ 150,000-מ"ר (לפי תעריף ארנונה
למ"ר תעשייה ומלאכה) .כ לומר ,היום עומד לרשות המועצה שטח לגביית ארנונה מנכסים שאינם מגורים
בהיקף של כ 180,000-מ"ר .בהתאם לכך ,בשנת היעד ,לפי היקף אוכלוסייה של כ 25,300-תושבים ,ויחס
של  50/50בין מקורות ההכנסה ,בהתאם להחלטה ,יש צורך בתוספת של שווה ערך לכ 220,000-מ"ר
תעסוקה ומסחר.
חזון הישוב מוביל להמשך פיתוח הישוב כישוב פרברי איכותי ,הנשען מבחינת היצעי תעסוקה על מרחב
התעסוקה של מטרופולין חיפה בו הוא ממוקם .הביקוש הפוטנציאלי לאזור תעסוקה בקרית טבעון ,היקפי
התעסוקה הקיימים והמתוכננים במרחב וגם היצע עתודות הקרקע של הישוב לא מאפשרים לו ,אלא לחפש
את הפתרון ליצירת בסיס כלכלי איתן אל מחוץ לגבולות הישוב.
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היציבות הכלכלית של השלטון המקומי ,אינה מנדט של תכנית מתאר כוללנית .יחד עם זאת ,אנו מעלים
בעמוד הבא מס' אפשריות להנהגת הישוב בבואה לשמור על קרית טבעון כישוב איכותי ,המספק איכות
חיים גבוהה לתושביו בטווח הארוך.
לוח  – 9אפשרויות להרחבת הבסיס הכלכלי של קרית טבעון

מקום

שטח במ"ר
וייעוד
 10,000מ"ר
מסחר
ותעסוקה

פוטנציאל
חיוב ארנונה
 1.3מיליון ₪

 6.5מיליון ₪

תוספת
שטחים בישוב

מרכזי מסחר,
תעסוקה,
תעשייה
ומלאכה
קיימים
ומאושרים

תוספת
שטחים
לתחום הישוב

מחלף
העמקים
(מוא"ז
זבולון)

 50,000מ"ר
מסחר
ותעסוקה

מכללת
אורנים
(מוא"ז
זבולון)

 26,339מ"ר
מוסד חינוך

 1.2מיליון ₪

כפר תקווה
(מוא"ז
יזרעאל)
אתר
להטמנת
פסולת ג'למה
(מוא"ז
זבולון)
אזור תעסוקה
משותף
חיפה ,נשר,
מוא"ז זבולון

 51,400מ"ר
(מגורים)

 1.8מיליון ₪

 220דונם
מחצבה

מאות אלפי ₪

 40,000מ"ר

 5.2מיליון ₪

--

--

חלוקת
הכנסות עם
הישוב

קרקעות
הצפון

סטטוס
חלק מהזכויות קיימות
בתכניות שטרם מומשו,
חלק מהזכויות בתכניות
בהליך ,כמו למשל:
הרחבת מרכז זייד
במסגרת קידום תכנית
שערי טבעון ,נידונה
העברת שטח נוסף של כ-
 150דונם ממוא"ז זבולון
לקרית טבעון ,לטובת
פיתוח אזור תעסוקה.
ועדה מחוזית החליטה
לדחות את ההחלטה ב5-
שנים.
המכללה מקבלת חלק
מהשירותים מקרית
טבעון .בית הספר העל
יסודי האנתרופוסופי
ממוקם במכללה ,חלק
מהסטודנטים והמרצים
במכללה הם תושבי
טבעון
הכפר מקבל חלק
מהשירותים מקרית
טבעון
ועדה לחקירת גבולות
משנת  2009החליטה
להעביר את שטח
המטמנה למוא"ז זבולון
תכנית
מכ/777/חפ/2311/ז238/
אזור תעסוקה נשר חיפה
בפארק הקישון .התכנית
פורסמה להפקדה ב-
 .11/2014תפורסם
להפקדה מחדש בקרוב.
שטח עיקרי553,069 :
מ"ר.
תכנית חפאג/1139/א
תכנית לפינוי חוות מיכלי
הדלק בקרית חיים ,קרית

פוטנציאל
מימוש
גבוה

בינוני

נמוך

נמוך
נמוך

בינוני

גבוה
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מקום

שטח במ"ר
וייעוד

פוטנציאל
חיוב ארנונה

בז"ן

--

 4מיליון ** ₪

בסיס ג'למה
(מוא"ז זבולון,
גלילי)

--

--

פוטנציאל
מימוש

סטטוס
טבעון ונמל חיפה .תכנית
פורסמה להפקדה ב-
 .02/2014הוגש ערר
למועצה הארצית מחכה
להחלטה.
תכנית חפאג/1200/ב
תכנית פורסמה להפקדה
ב .02/2012-הוגש ערר
למועצה הארצית מחכה
להחלטה .טרם מונתה
ועדת חקירה לחלוקת
הכנסות
תכנית להרחבת שטח
הבסיס והפיכתו לבסיס
גיוס ראשי

גבוה

נמוך

*חישוב לפי תעריפי ארנונה קרית טבעון לשנת 2016
** הערכה של ראש מועצת קרית טבעון

 7.3שירותי ציבור
אוכלוסיית קרית טבעון מנתה בשנת  17,474 - 2013תושבים (נתוני למ"ס) .בשנת  2015מונה אוכלוסיית
היישוב ,לפי נתוני המועצה המקומית ותאגיד המים ,כ 20,400-תושבים .בשנים האחרונות נצפה הליך של
התמעטות מס' הילדים בבתי הספר היסודיים בישוב ובאופן ספציפי בבית הספר נרקיסים.
לוח  – 10בתי ספר יסודיים בקרית טבעון – נתוני קיבולת ותפוסה2015 ,

שם בית ספר

מס' כיתות/
קיבולת

מס' תלמידים
בשנת 2015

הפרש

תשע"ה

ממלכתי

נרקיסים

12/360

277

83

ממלכתי

רימונים

13/390

340

50

ממלכתי

קרית עמל

16/480

460

20

ממלכתי
א-ח'

שקד

16/480

495

15+

1,572

138

47

163

47

163

סה"כ ממלכתי
ממלכתי
דתי

יבנה

סה"כ ממלכתי דתי

7/210
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גם בגני הילדים בישוב נצפה מספר נמוך של ילדים מהקיבולת ,כאשר כיתות הגן בחינוך הרגיל 21 ,כיתות,
כוללות בממוצע  26ילדים לכיתה .כאשר ,גם במסגרת זו קיימת שונות בפריסה של גנים עמוסים יותר35 :
ילדים בכיתות גן ,אל מול גנים בהם לומדים  24ילדים.
בחינה של המצב העתידי בישוב ,בהתייחס לתושבים הגרים היום בישוב ,מלמדת על שיעור גדל של
האוכלוסייה המבוגרת בישוב ,בני  65ומעלה ,אך לצידה אחוז הילדים ,צרכני מערכת החינוך ,בין הגילאים
 ,0-18הם עדיין כ 28%-מאוכלוסיית הישוב.
החל משנת  2009חלה עלייה בשיעור הלידות .כלומר מספר הילדים שאמורים להתחיל את לימודיהם
בבתי הספר היסודיים בשנה הבאה ,גדל .לצד זה ,כאמור ,גם מספרם של בני ה 65-ומעלה באוכלוסיית
הישוב גדל ,ולכך יש צורך לתת מענה בשירותי ציבור ורווחה מתאימים.
איור  – 10שיעור בני  +65בישוב אל מול מספר לידות2002-2013 ,
שיעור בני  +65באוכלוסייה

19.0%
16.8% 17.1%

17.0%

16.4%

15.0%
13.0%

300
14.4% 14.6%

217

220

לידות בישוב

350

224

227

15.1% 15.1% 14.9%
15.1%
14.8%

15.7% 15.5%

250

218
200

198

200

206
181

11.0%

169

171

180

150

9.0%

100

7.0%

50
0

5.0%
2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

לעניין מערכת החינוך ,כפי שנראה בהמשך ,תוספת ילדים בישוב ,על פי שיעור הילודה ,נדרשת למבני
הציבור הקיימים בישוב ,גם אם בחלקם בפעילות נמוכה ואף נמוכה משמעותית מהקיבולת האפשרית
בהם .תוספת אוכלוסייה של משפחות צעירות ומשפחות בשלב הביניים ,תאפשר פעילות אינטנסיבית יותר
של בתי הספר בישוב בהתאם לקיבולת שלהם.

32

תוספת האוכלוסייה לישוב היא מרכיב חשוב בהתפתחות הישוב וביכולת של המועצה לתת מענה מלא
ואיכותי לצורכי הציבור .פריסה מאוזנת של האוכלוסייה בישוב ,מידע מראש והכוונת תוספת האוכלוסייה
לצד פיתוח מתאים לצורכי ציבור יסייעו בשמירה על דמות הישוב קרית טבעון כישוב איכותי ואף נדיר
מבחינת היקף וגיוון צורכי הציבור הניתנים בו ואשר נדמים לישוב קהילתי המונה אוכלוסייה גדולה מעל
ומעבר למה שמכונה ישוב קהילתי.
הדוח הנוכחי בוחן את התוספת הנדרשת בתחום שירותי הציבור לאוכלוסייה שתתווסף לישוב ביחס לשתי
חלופות :חלופה שלפיה ימנה הישוב כ 25,300-תושבים ,לאחר מימוש תכניות מאושרות והמשך המגמה
של פיצול דירות בקצב דומה להיום .החלופה השנייה היא חלופה בה ימנה הישוב  29,000תושבים ,לאחר
מימוש אינטנסיבי של פיצול דירות .יש לציין כי נכון להיום פיצול הדירות להשכרה אומנם מוסיף לישוב
אוכלוסייה צעירה אך מאידך הוא מקשה מאוד על אספקת שירותים בהתאם לצורכים ולמחויבויות של
המועצה המקומית בהיותו מפוזר על פני הישוב בלא יכולת לשלוט ולהכווין אותו ואף להתאים לו שירותי
ציבור בהתאם לנדרש .סוגיה נוספת היא שתוספת משמעותית של אוכלוסייה עשויה להוביל לשינוי מהותי
של אופי הישוב ועשויה להקשות על המועצה מבחינה כלכלית.

הנחות בבסיס הפרוגרמה


הפרוגרמה למבני ציבור נותנת מענה לשכונות הוותיקות על בסיס השלמה ו/או שדרוג השירותים
לאוכלוסייה הקיימת וכן תוספת לתושבים החדשים .האומדנים להיקף מבני ציבור נדרשים מתייחסים
להרכב האוכלוסייה בשכונות השונות כמו גם לתכניות החינוכיות בעיר ,כדוגמת אזור רישום פתוח
ותכנית לבתי ספר ייחודיים.



גודל משק בית ממוצע בבנייה החדשה מחושב לפי  3.5נפשות למשק בית .גודל שנתון עומד על -
 .2.2%למעט תוספת יחידות דיור בפיצול דירות ,שם מחושב גודל משק בית של  2.5נפשות למשק
בית וגודל שנתון של .1.5%



שירותים נדרשים לתושבים כוללים :מעונות יום ,גני ילדים ,בית ספר יסודי ,בית ספר על יסודי,
מתנ"ס ,בתי כנסת ,מקווה ,מרכז ומועדון יום לקשיש.



הפרוגרמה נותנת מענה באשר לגודל כיתות בהתאם לתדריך הקיים ,משנת  ,2005יחד עם
האפשרות להקים את מבני הציבור במשולב ובקומות.



מעונות יום – החישוב נעשה לפי  30%ביקוש למעונות ציבוריים ,מספר ילדים בכיתה  ,20שטח
קרקע ל 3-כיתות מעון במקבץ.



גני ילדים  -מספר ילדים לכיתה בגני ילדים מחושב לפי  30ילדים לכיתה .שטח קרקע לכיתה מחושב
לפי 500 :מ"ר לכיתה.
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בית ספר יסודי  -מספר תלמידים לכיתה בבית ספר יסודי מחושב לפי  30תלמידים לכיתה .שטח
קרקע מחושב לפי 500 :מ"ר לכיתה .אזור רישום פתוח.



בית ספר על יסודי  -מספר תלמידים לכיתה בבית ספר יסודי מחושב לפי  30תלמידים לכיתה .שטח
קרקע מחושב לפי 750 :מ"ר לכיתה.



חינוך מיוחד – בגני הילדים בקרית טבעון פועלים מס' גנים לחינוך המיוחד .בבתי הספר פועלות
כיתות משולבות .יש לבחון אם יש צורך בפתיחת בית ספר לחינוך מיוחד בישוב.



מתנ"ס  -מתנ"ס חדש ניתן להקים כחלק מבית הספר היסודי או העל יסודי בתוספת שטח לצורכי
הפעלת החוגים.



מועדון לתנועות נוער – ניתן להקצות כחלק משטח ציבורי פתוח .מבנה של  150-200מ"ר.



מרכז יום לקשיש ניתן להקצות כשטח במרכז הקהילתי  /מתנ"ס ולא במבנה נפרד.



בית כנסת  -שטח בית כנסת בשכונה מעורבת (חילונים ודתיים) עומד על 0.12 :ד' לנפש .שטח
נדרש למבנה בית כנסת מביא בחשבון בתי כנסת בשטח בנוי של  250מ"ר ו/או  150מ"ר ,בהתאם
לגודל האוכלוסייה בשכונה.



חינוך לא פורמלי – בנוסף למרכז חוגים או מתנ"ס ,בהתאם לשיקולים עירוניים ניתן לשקול הקמת
מרכזי פעילות קהילתיים נוספים ,דוגמת מרכז צעירים ,מרכזי תנועות נוער ,מועדון נוער ועוד .חלק
משימושים אלה יכולים להיכלל במתנ"סים.



מוסדות ציבור כלל עירוניים – על מנת לספק מענה לצרכים כלל עירוניים מוצע להקצות שטחים
נוספים לאולם מופעים ,תיאטרון עירוני ,מוזיאון ועוד .בהמשך יוצגו שימושים מוצעים בהתאם לסף
כניסה של גודל האוכלוסייה .הפריסה המרחבית ,כדאי שתיתן מענה לרצון לחבר בין חלקי הישוב,
תוך תשומת לב לחיזוק חלקים מסויימים בישוב.



שטחי ספורט – מעבר לשטחי הספורט הקיימים ,מוצע להקים אזורי מפגש לפעילות ספורטיבית.
מדובר על מגרשי כדורגל ,ספורטק וכדומה .בהמשך יוצגו שימושים מוצעים בהתאם לסף כניסה של
גודל האוכלוסייה.



תחנות לבריאות המשפחה – יכולה להיות משולבת בשטח מבני ציבור כמו גני ילדים .מרפאות
מקצועיות ישולבו בשטחים סחירים.
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מתקני חירום – תחנת מכבי אש ,תחנת משטרה ,תחנת מד"א  -הפרוגרמה בוחנת אם המצב
הקיים עונה על הצורך.



רזרבה – בהינתן העובדה שמדובר בתכנון לטווח ארוך ,יובא בחשבון שטח נוסף ללא שימוש ידוע
בשלב זה ,אולי ,בשכונות החדשות ,על מנת לוודא כי גם בהרכב אוכלוסייה שונה מן החזוי ו/או
צרכים עתידיים ,שלא הובאו בחשבון ,שכונתיים ו/או יישוביים ,תהיה עתודה שניתן יהיה לייעד
לשימושים ציבוריים נוספים.

מבני ציבור  -פרוגרמה
הלוח הבא מציג את נתוני האוכלוסייה עבורה חושבו הצרכים למבני ציבור.
לוח  – 11מדדי אוכלוסייה

מדדי אוכלוסייה
מס'
יח"ד

גודל
משק בית

גודל
אוכלוסייה

שנתון

גודל
שנתון

מס'
ילדים
לכיתה

מס'
כיתות

מצב קיים

5,340

3.27

17,474

1.5%

262.1

30

8.7

תוספת יח"ד
 25,300תושבים

2,674

2.5-3.5

7,859

1.5%-2.2%

146.6

30

4.9

סה"כ

7,974

תוספת יח"ד
 29,000תושבים

4,174

סה"כ

9,514

25,333

2.5-3.5

11,609

1.5%-2.2%

202.9

30

6.8

29,083

הלוח הבא מציג את השטח הנדרש למבני ציבור לחינוך רווחה ודת בעת שיהיו כל יחידות הדיור בנויות
במלואן ,בהתאם למדדי האוכלוסייה .שטח הקרקע הוא מדד כללי לחישוב .בהתאם לתפוסה במבני
הציבור הקיימים ,ניתן למצוא מענה לחלק מהמתקנים הנדרשים במתקנים קיימים בישוב .בנוסף ,בהתאם
למדיניות עירונית ניתן להקים מבני ציבור בקומות ובמשולב ועל כן שטח המגרשים ,הנדרש ,בפועל עשוי
להיות קטן מהשטח המופיע בלוח להלן.
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לוח מס'  – 12שטח קרקע נדרש למבני ציבור במע' חינוך ,רווחה ודת

מבני ציבור  -שטח קרקע בדונם
שכונה

מעונות
יום

גני
ילדים

בית ספר בית ספר
על יסודי
יסודי

מתנ"ס

בית
כנסת

מקווה

מרכז יום רזרבה רזרבה
לקשיש שכונתית עירונית

שטח
נדרש
בדונם

מצב קיים

6.5

13.1

26.2

39.3

22.0

1.05

0.67

1.5

0.00

0.00

110.3

תוספת יח"ד
 25,300תושבים

2.0

7.3

14.7

22.0

1.5

0.94

0.33

0.5

2.36

3.93

55.5

סה"כ

166.9

תוספת יח"ד
 29,000תושבים

2.7

10.1

20.3

30.4

1.5

1.39

0.52

0.5

3.48

5.80

סה"כ

76.8
188.2

מספר כיתות  /מתקנים נדרש ביחס למצב הקיים ולתוספת יחידות דיור בישוב
מערכת החינוך ,רווחה ,בריאות ,דת ומתקני חירום
מעונות יום
בקרית טבעון פועלים היום  2מעונות יום ציבוריים – מעון ויצ"ו ומעון חומד ,המופעל על ידי החברה
למתנ"סים ,סה"כ  6כיתות מעון .לצידם פועלים מעונות יום פרטיים .החברה למתנ"סים הגישה בקשה
לפתיחת מעונות ציבוריים נוספים.
חישוב לפי  30%ביקוש ,מוביל לצורך ב 18-כיתות ל 25,300-תושבים .כלומר ,תוספת של  12כיתות מעון.
ל 29,000-תושבים יש צורך ב 21-כיתות .כלומר ,תוספת של  15כיתות.
גני ילדים
בישוב  8גנים לגילאי טרום חובה 14 ,גנים לגילאי חובה ועוד  3גנים לחינוך המיוחד .רוב הגנים הם בזרם
הממלכתי .קיים גן ילדים אחד בזרם הממלכתי דתי וגן ילדים אחד חרדי .סה"כ  25כיתות גן ,מהן 24
כיתות פעילות .גן אחד – גן הבונים נסגר ועומד לקראת שיפוץ המבנה והשמשתו מחדש .ברוב גני הילדים
הפועלים היום בישוב יש מקום לתוספת ילדים ביחס לקיבולת של  30ילדים בכיתת גן .בשאר הגנים
החריגה היא עדיין בתחום גודל כיתה כפי שמוגדר על ידי משרד החינוך ,כלומר ,לא יותר מ 35-ילדים
בכיתת גן.
חלק מילדי הישוב נרשמים לגני הקיבוצים בסביבה על מנת ליהנות מיום לימודים ארוך .תוספת צהרונים
לגני הילדים עשויה לעלות את ההרשמה לגני הילדים בישוב .היום מפעילה החברה למתנ"סים 10
צהרונים בגני הילדים .קיימת תכנית להרחיב את הפעילות ל 15-צהרונים.
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במצב הקיים יש צורך בכ 26-כיתות גן .אולם ,כאמור ,הכיתות הפועלות היום לא מלאות ולמעשה יש מקום
לתוספת ילדים בהיקף של כמעט  3כיתות גן .תוספת אוכלוסייה ל 25,300-תושבים תידרש ל 15 -כיתות
גן נוספות .כלומר ,סה"כ תוספת נדרשת של כ 12-כיתות .תוספת אוכלוסייה ל 29,000-תושבים תידרש ל-
 20כיתות גן .כלומר ,סה"כ תוספת נדרשת של כ 17-כיתות.
בתי ספר יסודיים
היום פועלים בקרית טבעון  4בתי ספר יסודיים ממלכתיים עם קיבולת ל 1,590-תלמידים ועוד בית ספר
ממלכתי דתי עם קיבולת לכ 210-תלמידים ,סה"כ קיבולת לכ 1,800-תלמידים .כלומר ,קיבולת לכ60-
כיתות ,לפי  30תלמידים בכיתה.
בפועל לומדים בשנת  2015בבתי הספר היסודיים בין הכיתות א-ו ,כ 1500-תלמידים .כלומר ,תפוסה של
 50-55כיתות ,לפי  30-27תלמידים בכיתה .בשנים הבאות ,שיעור לידות של  200-220ילדים לשנה ,בין
השנים  ,2009-2013מביא לצורך ב 40-44-כיתות בגילאי  6עד  .12על פניו ,פער של  15כיתות בין
התפוסה לקיבולת עלול להעיד על הצורך בסגירת בית ספר .אולם ,יש להביא בחשבון כי לצד צמצום
במספר הילדים בבתי הספר ,עדיין הישוב רוצה לספק לצד אזור רישום פתוח בבתי הספר ,גם אפשרות
למענה 'קרוב לבית' .בהתאם לכך ,קיים רצון חזק לשמור על הפריסה הקיימת ועל בתי הספר כולם
פועלים.
על מנת לשמור על בתי הספר כולם פעילים ,תוספת יחידות דיור בישוב ,לכ 25,300-תושבים ,תתרום את
ההשלמה בין הקיבולת לתפוסה לאורך השנים .תוספת האוכלוסייה נדרשת לכ 21-כיתות .אלה יקבלו
מענה לאורך השנים בבתי הספר הקיימים.
תוספת בניה מעבר להיקפים אלה ,למשל ,לחלופה של  29,000תושבים ,לצד מחזור חיים טבעי בישוב,
לקראת תום תקופת התכנית ,מובילה להוביל לצורך בהקמת בית ספר נוסף.
בתי ספר על יסודיים
בית הספר המקיף על שם גרינברג קרית טבעון – אורט ישראל ,התיכון האנתרופוסופי שקד ובתי ספר
מחוץ לישוב ,כמו ,למשל ,בית הספר הריאלי בחיפה ,ואחרים ,נותנים מענה לתלמידי התיכון בישוב.
אורט גרינברג הוא תיכון מקיף של  42כיתות .בפועל לומדים בתיכון מס' תלמידים שהיו יכולים למלא 33
כיתות בחישוב של  30תלמידים לכיתה או  37כיתות בחישוב של  27תלמידים בכיתה .כלומר ,פער של 9
כיתות .תיכון שקד הפועל במכללת אורנים ,הוא מצומצם יחסית ,אם כי בעל פוטנציאל לגידול בהתאם
לביקוש שקיים כבר היום בבית הספר היסודי של העמותה האנתרופוסופית ובמידה ויוחלט להכניס את
התיכון חזרה לישוב.
כיום ,יש מענה מלא לצורכי הישוב .תוספת אוכלוסייה ל 25,000-תושבים נדרשת לתוספת של  21כיתות.
המקיף הקיים יוכל לקלוט חלק מהאוכלוסייה .לצד זה ,מוצע לשקול הקמה של תיכון אנתרופוסופי בישוב
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שיוכל להיות גם תיכון אזורי ולקלוט את תלמידי בית הספר היסודי מהעמותה ותלמידים נוספים מהישוב
ומחוץ לו .אוכלוסייה של  29,000תושבים נדרשת לבית ספר על יסודי נוסף בישוב.
חינוך מיוחד
ב קרית טבעון פועלות שלוש כיתות בחינוך במיוחד וכיתות לחינוך המיוחד משולבות בבתי הספר .מצב זה
משרת היום את הישוב ולא נראה ,בשלב זה ,כי יש צורך בהוספת כיתות או בית ספר לחינוך המיוחד.
מתנ"ס – מרכז קהילתי
המתנ"סים והמרכזים הקהילתיים בישוב פרוסים בכל השכונות .היקף הפעילות של המרכזים משתנה,
כאשר המרכז לאומניות הבמה ברחוב כצנלסון בקרית עמל ,הוא למשל ,מרכז מאוד פעיל .בעוד שהפעילות
במתנ"ס בקרית חרושת ובמרכז הקהילתי בקרית עמל מצומצמת יותר.

הפעילות של החינוך הא-פורמלי בקרית טבעון מאוד ענפה והיא כוללת גם פעילות במרכז ההנצחה,
במרכז פיס הצמוד לחטיבת הביניים ובבתי הספר .היקף האוכלוסייה בקרית טבעון בשנת היעד לפי כ-
 25,300נדרש למרכז יישובי גדול ועוד כ 4-מרכזים קטנים בפריסה מרחבית לפי השכונות בישוב .עם
השלמת אכלוס שכונת שערי טבעון מוצע לחזק את המתנ"ס בקרית חרושת .לא מוצע להקים מרכזים
קהילתיים נוספים.
אוכלוסייה בת  29,000תושבים תידרש לעוד מרכז קהילתי שיקלוט את תוספת האוכלוסייה וימנע עומס
יתר על המרכזים הקיימים ,שהם כבר היום מאוד פעילים .מוצע לשקול הקמה של המרכז בשכונת שערי
טבעון.
מועדון תנוער נוער
סף כניסה להקצאת מועדון לתנועת נוער בישוב עומד על  10,000תושבים .מכאן ,שהיקף אוכלוסייה של
 25,300תושבים נדרש ל 2-3-מועדונים .היום פועלות בקרית טבעון  2תנועות נוער" :הצופים" ו"הנוער
העובד והלומד" .עם גידול האוכלוסייה ניתן לשקול העברת אחת התנועות לשכונה החדשה – שערי טבעון
או לפארק ה קישון ולהקצות עבורה שטח גדול יותר .לא מוצע בשלב זה להקים מועדון חדש .במידה
ואוכלוסיית הישוב תגדל ל 29,000-תושבים מוצע להקים מועדון נוסף ,אם לתנועת נוער ואם כמועדון נוער.
מרכז ומועדון יום לקשיש
סף כניסה למרכז יום לקשיש עומד על  25-30,000תושבים .סף כניסה למועדון לקשיש עומד על 10,000
תושבים .מכאן ,שיש צורך במרכז יום אחד וב 2-3-מועדוני קשישים .היום פועלים בקרית טבעון מרכז יום
ומועדון חברה לצד חוגים למבוגרים הפועלים במרכזים הקהילתיים ובספריה  /מרכז ההנצחה.
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לצד התבגרות האוכלוסייה בקרית טבעון ,חלקה הגדול של האוכלוסייה המבוגרת פעיל ומעורב בחיי היום
יום של הקהילה .אנו רואים יתרון מובהק בשילוב הקהילות והדורות בישוב ,ומוצאים לנכון להמליץ על
העשרת פעילויות לדור השלישי במרכזים הקהילתיים ובמתנ"סים ,הפועלים היום בישוב ,ולא להקים
מועדוני קשישים נוספים.
בריאות
בישוב פועלות שתי תחנות לבריאות המשפחה – טיפת חלב .האחת בקרית טבעון והשנייה בקרית עמל.
סף כניסה לטיפת חלב עומד על כ 10,000-תושבים .כלומר ,היום ובחלופה של  25,300תושבים יש מענה
לצורך .בחלופה של  29,000תושבים יש להקים מרפאה נוספת.
בנוסף פועלות בישוב מרפאות של קופות החולים :כללית ומכבי ,רופאים מומחים ותחנת מד"א ,העונה על
הדרישות לגודל אוכלוסייה של כ 25,000-תושבים .תוספת אוכלוסייה ל 29,000-תושבים עשויה להידרש
למרפאה נוספת על מנת להקל על עומס המרפאות קיימות ולתת שירות גם בשכונות הדרום מזרחיות.

בתי כנסת
בישוב פועלים היום  15בתי כנסת .אוכלוסייה של  25,300תושבים נדרשת ל 16-בתי כנסת בהקצאת
קרקע ציבורית מליאה .כלומר יש צורך בתוספת של בית כנסת אחד לישוב .אם כי היום בתכי הכנסת לא
פועלים לפי הקיבולת שלהם 29,000 .תושבים נדרשים לתוספת של  3בתי כנסת.
מקוואות
בקרית טבעון פועל מקווה אחד .בשיחה עם נציגת המועצה הדתית עלה ,כי למרות שהישוב חילוני
במהותו ,יש צורך בהקמת מקווה נוסף בקרית חרושת 25,300 .תושבים עשויים למצוא מענה ב2-
מקוואות 29,000 .תושבים עשויים להידרש למקווה נוסף.
בית עלמין
בית העלמין במזרח הישוב קרוב למיצוי .בית העלמין האזורי תל רגב ,אמור לתת מענה לצורך העתידי.
מתקני חירום
תחנת מכבי אש בקרית טבעון עונה על הנדרש לישוב בסדר גודל שלו היום וגם בחלופה המקסימלית של
 29,000תושבים .גם תחנת מד"א בנויה לסדר גודל של  25,000תושבים .אוכלוסייה גדולה יותר ,עשויה
להיות למעמסה על התחנה.
תחנת המשטרה בקרית טבעון היא נקודת משטרה המפעילה ניידת שיטור קהילתי ומתנדבים .תוספת
אוכלוסייה בהיקפים גדולים במרקם הקיים ,עשויה להוביל לצורך בהגדלת הנקודה .בשלב זה לא ידוע לנו
על דרישה להגדלת הנקודה.
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רזרבה
רזרבה להשלמת שירותים שכונתיים ועירוניים מיועדת לשרת צרכים לא צפויים וחדשים .לוח  4להלן מציג
היקפים נדרשים בהתאם לגודל האוכלוסייה .היום ישנם מגרשים המיועדים למבני ציבור בישוב ,שטרם
מומשו ,מגרשים אלה יכולים לתת מענה לשטחי הרזרבה.

מוסדות ומתקני תרבות וספורט ציבור כלל עירוניים
הקצאת קרקע למתקני תרבות וספורט משתנה בהתאם להיקף האוכלוסייה המתגוררת בישוב ו/או זו
הצפויה להשתמש במתקנים השונים מהישובים הסמוכים (סף כניסה) ,ובהתאם לדרישת הציבור ואפשרות
הרשות המקומית לספק את אותו שירות לתושבים ,גם אם היקף האוכלוסייה לא עונה על סף הכניסה
הנדרש.
בקרית טבעון קיימת מערכת חינוך א-פורמלית ענפה לצד אירועי תרבות רבים ,המתקיימים חלקם
במתקנים הקיימים וחלקם ,דוגמת "שבת אמנים" ו"שבוע מטפלים" ,בבתי התושבים עצמם .בישוב פועלים
מתקנים הנותנים מענה להופעות – אולם זוהר ,להתכנסויות באתר פתוח – גן המייסדים ,ספריה עירונית
ואף תצוגה אמנותית במרכז ההנצחה ובמגדל המים ,ולאירועי ספורט ישוביים ועל ישוביים במגרש
הכדורגל ובאולם הספורט .מתקני תרבות נוספים ,דוגמת :אולם תיאטרון עירוני (דורש סף כניסה של
 50,000תושבים) ,אולם קונצרטים ,מרכז מופעי מחול ( 50,000תושבים) ,ומוזיאון עירוני (75,000
תושבים) ,או מתקני ספורט נוספים ,דוגמת :ספורטק או מרכז ספורט ( 50,000תושבים) .הם מתקנים
שדורשים סף כניסה לאוכלוסייה גדולה בהרבה מאוכלוסיית קרית טבעון.
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.
הגדלת היקף האוכלוסייה ,מובילה לבחינת הצורך בהרחבת המתקנים הקיימים ו/או הוספת מתקנים
ומוסדות נוספים בהתאם לגודל האוכלוסייה .יחד עם זאת ,יש להביא בחשבון את העלות להקמת מתקנים
חדשים אל מול היצע קיים בישובים סמוכים .הקרבה לחיפה ולקריות (תיאטרון הצפון בקרית חיים ,למשל)
או ליוקנעם שם פועל היכל תרבות בן  490מקומות ישיבה ,עשויה לייתר הקמת מתקנים אלה בישוב .יתכן
ויהיה נכון להשקיע בהקמת מתקנים מסוימים על פני אחרים ,שיכולים להיות משולבים במתקנים הקיימים.
מימוש של אוכלוסיית המקסימום 29,000 ,תושבים ,מובילה לסף כניסה לאולם מופעים בן 600-700
מקומות ישיבה.
אתר פתוח  /אמפיתיאטרון לאירועים :אתר לקיום מופעים עם  1,500-2,000מושבים .נכון להיום גן
המייסדים משמש חגיגות עירוניות ומופעי חוץ .הקמת טיילת הקישון יכולה להוות הזדמנות לפיתוח האזור
לשימושי פנאי ונופש ולפעילויות כלל-יישוביות .ניתן לבחון הקמת אמפיתיאטרון באזור אשר יוכל לקלוט את
האוכלוסייה הגדלה בנוחות מבחינת היקף השטח והנגישות.
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ספרייה עירונית  -כבר היום פועלת ספרייה בישוב .יש לבחון אם המבנה גדול דיו להיקף אוכלוסייה
שעתידה לגדול ל 29,000-תושבים .במידת הצורך יש לשקול הקמת ספרייה נוספת ,אולי בקרית
חרושת/אלרואי/שערי טבעון ,אשר תוכל לשמש גם כמרכז הרצאות ופעילויות תרבות נוספות לילדים
ומבוגרים.
לאחרונה אושר שיפוץ והקמת מגרש משולב למשחקי קט רגל וכדורסל (מיני פיץ') בין הרחובות יסמין
והאיריס ,בקרית טבעון .בישוב פועלים מס' מגרשים ואלומות ספורט .יחד עם זאת ,במנהל החינוך דיווחו
על מחסור באולמות ספורט .סף הכניסה לספורטק עומד על  50,000תושבים .הקמת טיילת הקישון יכולה
להוות הזדמנות לפיתוח לטובת שימושי ספורט ופנאי .מומלץ כי ספורטק יכלול מגרשי משחקים ,נפרדים
ומשולבים ,משטח גלגליות ,פארק אקסטרים לאופניים ,סקייטבורד וכו ואולי גם  1-2אולמות סגורים.
מבנה המועצה – תוספת של  10,000תושבים ,עד לכ 29,000-תושבים ,מובילה אל הצורך בהגדלת
מבנה המועצה על מנת לאפשר מתן שירותים הולם.
לוח מס'  – 13סיכום דרישות שטחי ציבור ביחס למצב הקיים
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הייעוד

חלופה לאוכלוסייה של 25,300
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תוספת
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נדרשת
נדרשות
בדונם

חלופת אוכלוסייה של 29,000
תוספת
תוספת
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שטח
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2

מרכז יום ומועדון יום
לקשיש

2

תחנה לבריאות
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2
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0
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0
0

4
6
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0
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7
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37
1
1

5
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3
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1
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0
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0
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0.5
***0
0
0
0

1

0

0

1
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2
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מבנה המועצה

1

1

0

0

1

1

3

רזרבה שכונתית
רזרבה עירונית

-

-

-

2.3
4

-

-

3.5
6

סה"כ

52.3

107

* בתי ספר יסודיים  -פער של כ 15-כיתות בשנים הקרובות בין הקיבולת לתפוסה ,מייתר את הצורך
בהקמת בית ספר יסודי נוסף ומוביל לפעילות מליאה של בתי הספר בגודל אוכ' של  25,000תושבים.
תוספת אוכלוסייה מעבר לכ 25,000-תושבים תידרש לביה"ס יסודי נוסף.
** בתי ספר על יסודיים  -פער של כ 9-כיתות כבר היום בין הקיבולת לתפוסה יחד עם הרחבה של בית
הספר התיכון שקד ,מייתר את הצורך בהקמת בית ספר נוסף .תוספת אוכלוסייה מעבר לכ25,000-
תושבים תידרש לביה"ס על יסודי נוסף.
*** בית עלמין – הישוב אמור לקבל שירות לצורך העתידי מבית העלמין האזורי תל רגב.
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דו"ח שלב ב'
תכנית מתאר כוללנית קרית טבעון
חזון ,מטרות ויעדים
סל חלופות נושאיות

 טיוטה -נספחים

נובמבר 2015
קרית טבעון תכנית מאתר כוללנית
מנהל התכנון
משרד הפנים

מועצה מקומית
קרית טבעון

לרמן אדריכלים ומתכנני ערים בע“מ

נספח  - 1שיתוף ציבור
א .דיון בחזון הישוב ודמותה של קרית טבעון בעתיד עם ראש מועצת קרית טבעון ,ה6.10.2015 -
משתתפים
קרית טבעון  -ראש המועצה דוד אריאלי ,מהנדס המועצה מריוס ראפ ,סגנית מהנדס המועצה אורלי שושן ,דוברת
המועצה עדנה פרידמן.
צוות התכנון  -מיכל בן שושן (לרמן) ,עתליה נמיר (לרמן) ,ארנה בן ציוני (נוף ושטחים פתוחים) ,חגית ג'ינאו אדיב
(שיתוף ציבור) ,עינת פרידברג (חברה וכלכלה) ,טל בן דב כהן (סביבה) ונועם אבירם (תחבורה).

עיקרי דברים

סקירה קצרה של סוגיות התכנון
במסגרת שלב א' של תהליך התכנון  -לימוד המצב הקיים והכרת מצב המוצא לתכנון ,עסק צוות תכנון רב
תחומי בלימוד מעמיק של הישוב בתחומים שונים ברמה המקומית והאזורית .בסיכום השלב נערך ניתוח
אינטגרטיבי הסוקר את הסוגיות הראשיות העומדות בבסיס העבודה על תכנית המתאר .סוגיות אלו הן:


שמירה על "רוח המקום" ודמות הישוב.



עיצוב היחסים בין הישויות המרכיבות את קרית טבעון



מערך השטחים הפתוחים בתוך הישוב ומחוצה לו



מגמות דמוגרפיות וחברתיות בהיבט של היקף ומאפייני האוכלוסייה



מגמות דמוגרפיות וחברתיות בהיבט של מוסדות ושירותי ציבור



תוספת ותמהיל מגורים



הציר הראשי ומוקדי פעילות בישוב



קשרים אזוריים



חיזוק וייצוב כלכלת הישוב



חוות המכלים



כביש 75



קיימות

חזון המועצה בראייתו של ראש המועצה
הישוב מתייחד בכך שלמרות מספר התושבים ( 20,464ע"פ תאגיד המים) הוא מתנהג כמו ישוב קהילתי
ושואף להתנהג כך .מה זה ישוב קהילתי? ישוב חם ,רגוע ,תומך ולא מנוכר בו התושבים מרגישים ביטחון
ונמצאים בתחושה שיש למי לפנות .ישוב המשקיע בחינוך וסביבה ונותן שירותים ברמה גבוהה .אפשר
לעשות זאת באמצעות "סטטוטוריקה" -תכנית מתאר ,חוקי עזר וצו הארנונה ומדיניות רישוי עסקים;
ובאמצעות עידוד של פעילות פנאי עשירה.
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הישוב הוא פרבר של מטרופולין חיפה המאפשר חינוך ,פנאי ושינה ללא תעסוקה .התושבים עובדים
בסביבה וזה מאפשר לשמור על האופי הקהילתי של הישוב .אין צורך בתעסוקה בקרית טבעון למעט ליד
שערי טבעון שם אפשר לפתח הייטק ,תעשייה זעירה לא מזהמת או אפילו מסחר .אזור תעסוקה זה צריך
לעבור ועדת גבולות.
פיתוח תיירותי בישוב אפשרי במינון מצומצם .פיתוח נקודתי מרוכז ,אולי באלרואי וקריית חרושת אפשרי.
לא נכון לחזור למקום של בתי ההבראה ,אבל יכול וצריך להתקיים בישוב משהו בסיסי.
אין צורך "למצב" או "למתג" את הישוב .קרית טבעון הוא ישוב אטרקטיבי עם גידול חיובי בתושבים.
האיכויות שלו ידועות ומוכרות ועמדות בפני עצמן.
הנושא של "ציפוף" ובנייה רוויה צריך להבחן מתוך הנושא של איכלוס שירותי ציבור ,כך שלא יסגרו גנים או
בתי ספר .למשל ברמת טבעון רוב הילדים כבר גדלו ובבית ספר נרקיסים כמות התלמידים גבולית.
נכון להיום מההערכה היא שיש בין  1000-1500פיצולי דירות .צריך להכשיר את הנושא ולייצר אפשרות
להשכרת משנה ,התרומה של זה להתחדשות הישוב היא חיובית .צריך לפתור את הנושא מבחינת
תשתיות .מבחינה עקרונית צריך לאפשר פיצול לכל הישוב ,קיימת בעיה ברגע שמבדילים בין אזורים
שיכולים ולא יכולים לפצל .אם זאת ברור שאם פיצולים באזור מסוים יוצרים למשל אסון תחבורתי אז כמובן
ששם לא נ אפשר פיצול .הסוגיה המרכזית בתשתיות היא נושא החנייה והמחסור בחנייה .נושא זה אולי
יוביל בסופו של דבר את התושבים להחזיק פחות כלי רכב ,כך שזה חיובי .סך הכל הבעיות התחבורתיות
בטבעון הן לא דרמתיות יש עומס בימים מסוימים ,בשעות מסוימות ואז לוקח  10דק' לצאת מהישוב.
בעד בינוי וחלוקה של המגרשים הגדולים הוותיקים .עוד יחידות דיור בשטחים שהם כבר בנויים ומרושתים
בתשתיות זו ברכה .בנוסף ,במקרים רבים החצרות במגרשים הגדולים מוזנחות וזו סכנה מבחינת שריפות.
יש קונפליקטים בין פיתוח חדש לבין שמירה על הקהילתיות ,לכן מקדמים את התכנית של נועם אוסטרליץ.
קו המגע בין המגורים לרחוב צריך להיגזר מהחזון לישוב קהילתי כפרי.
לישוב יש שני תקציבים  -תקציב שוטף ותקציב פיתוח .עבור התקציב השוטף יש מחסור של  3-4מליון ₪
עבור רמת השירותים שהוא היה רוצה לספק .המדיניות היום היא לייצר אזור תעסוקה לכל ישוב .זאת
מדיניות לא נכונה .אנו מנסים לקדם מאבק לחלוקת הכנסות באזורי תעסוקה קיימים באזור ,לדחוף לחידוש
הוועדה לחלוקת הארנונה מבז"ן ( 65-66מליון  .)₪בנוסף ,אנו מקדמים אזור תעסוקה קטן ליד שערי
טבעון ,אבל מדובר בעשרות אלפי מטרים בלבד .חוות המכלים מהווה מרכיב מרכזי בהכנסות הישוב
ולוותר עליה תהיה טעות .אנו ממתינים לבדיקות קרקע ואוויר על מנת לבחון את מידת הסיכון מהחווה.
תקציב הפיתוח הוא הבעיה האמיתית מכיוון שהוא מורכב מהיטלי השבחה ,חלף היטלי השבחה ,מפעל
הפיס ותקציבי ממשלה .במבנה הזה המדינה מעודדת את הישוב לבנות ולהתרחב ,דבר שטבעון לא
מעוניינת בו.
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ב .סיכום מפגש תושבים לגיבוש תמונת עתיד רצויה של קרית טבעון

ביום רביעי ה 14.10.15 -התקיים מפגש שיתוף ציבור רחב באודיטוריום על שם איתן דויטש בתיכון אורט
גרינברג .מטרת המפגש הייתה בחינת מרכיבי חזון הפיתוח של הישוב בתחומים השונים וגיבוש תמונת
עתיד רצויה  .בנוסף הוצגו במפגש הסוגיות העיקריות שעלו משלב העבודה הראשון של תכנית המתאר -
סקירה וניתוח המצב הקיים.
במפגש השתתפו כ 90 -תושבים .קדם למפגש סקר אינטרנטי שהועלה לאתר המועצה ,עליו השיבו 286
תושבים .בסקר התבקשו המשיבים לציין מטרות חשובות בעיניהם ,מטרות משלימות ומטרות מתנגשות.
(ממצאי הסקר בנספח המצ"ב) .תפקידו של הסקר היה להכין את התושבים למפגש כך שיגיעו אליו עם
תובנות רבות ככל שניתן .הבסיס לגיבוש חזון המועצה הוא הדיון הפתוח שהתקיים במפגש שיתוף הציבור
לצד מסקנות צוות התכנון מניתוח המצב הקיים ועמדות הנהגת הישוב והצוות המקצועי המוביל את
המועצה.
הזמנת התושבים למפגש נעשתה במספר דרכים:


משלוח הזמנה במייל בדיוור ישיר.



העלאת הזמנה ודברי הסבר באתר המועצה.



פרסום בעיתונים המקומיים ובלוחות המודעות.



הזמנה באמצעות גורמים במועצה הנמצאים בקשר שוטף עם קבוצות אוכלוסייה :ועדי הורים
והנהגת הורים ,ועדת איכות הסביבה ,תנועות נוער ומועצת נוער ,מתנדבים בקהילה.
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 .1מהלך המפגש
למפגש היו שני חלקים:
 .1הצגה במליאה של תמצית הממצאים וסוגיות התכנון העיקריות שעלו במסגרת ניתוח המצב הקיים
בישוב.
 .2עבודה בשלוש קבוצות ,בהן התקיים דיון שמטרתו להגדיר יחד את הקווים המנחים לגיבוש תמונת
עתיד רצויה .הדיון התקיים סביב מטרות וסוגיות ממוקדות ,תוך ניסיון לבחון יחד מטרות מרכזיות
עבור תכנית המתאר ,מטרות משלימות ,מטרות סותרות ודילמות מרכזיות.
בשלב הראשון של העבודה בקבוצות נתבקשו המשתתפים לסמן בפתקיות את המטרות שנתפשות
בעיניהם כחשובות ביותר ,כך שניתן יהיה למקד את הדיון סביב אותן סוגיות ולהרחיב ולהעמיק את השיח
במידת האפשר סביב דילמות מרכזיות ,אותן הצגנו בפני
הקבוצה.
הדילמות שהוצגו הן:


כיצד שומרים על מאפייני הישוב במציאות
משתנה (גידול באוכלוסייה ,עליה ברמת
המינוע ,שינויים כלכליים וכדומה)?



כיצד ניתן למנוע תהליכי הזדקנות ושחיקת
הישוב והשלכותיהם הלא רצויות מן ההיבט
החברתי והקהילתי (סגירת מוסדות חינוך,
צמצום הפעילות הקהילתית וכדומה)?



הקטנת השימוש ברכב הפרטי כמרכיב
משמעותי בישוב.



האם וכיצד ניתן להגדיל את מספר ומגוון
הדירות באזורים הוותיקים תוך מזעור
ההשלכות השליליות (למשל עומס על התשתיות)?



מהם הדרכים והאמצעים להבטחת בסיס כלכלי איתן למועצה לטווח הארוך  -תקציבים שוטפים
למתן שירותים איכותיים?



כיצד ניתן לנצל את שטח חוות המכלים כך שישרת את צרכי הישוב באופן מיטבי במידה וזו
תפונה?



מקומה של קרית טבעון במערך האזורי והקשר שלה עם הסביבה הקרובה



הקשר של טבעון עם המרחב הפתוח הסובב אותה – נגישות ,אופי השטח הפתוח וכדומה.

4

הדילמות עלו במסגרת הדיונים בקבוצות ,אך לא היה ניתן להגיע בשיחה בקבוצה (שנמשכה כשעתיים)
למיצוי הדיון בהן .מרבית ההתייחסות הייתה למאפיינים שנתפשו בעיני התושבים כחשובים.

 .2מסקנות משיתוף הציבור
בשתיים מתוך שלוש הקבוצות בחרו רבים מהמשתתפים סט של מטרות קהילתיות:


מערכת חינוך עשירה ,איכותית וערכית.



ישוב עם מאפיינים קהילתיים.



שירותי ציבור מגוונים ברמה גבוהה.

מרכיבים אלו נתפסים כבעלי חשיבות גבוהה מאד גם בסקר האינטרנטי.

קבוצת המטרות השנייה אשר קיבלה מספר גדול יחסית של פתקיות בכל קבוצה התייחסה לצביון הישוב:


צפיפות מגורים נמוכה בדומה למצב הקיים.



שמירה על השפה העיצובית המאפיינת את טבעון הוותיקה.



שבילי הליכה ורכיבה על אופניים כחלק ממרקם הישוב.



הקטנת השימוש ברכב הפרטי.



תחבורה ציבורית יעילה בתוך הישוב.

בסקר האינטרנטי ביקשו  65%מהמשיבים לשמור על צפיפות נמוכה ושפה עיצובית אופיינית44% .
הצביעו בסקר על חשיבות השימוש בשבילי הליכה ורכיבה על אופניים ,אך רק  5%מהמשיבים בסקר
הסכימו עם האפשרות של הקטנת השימוש ברכב הפרטי.
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בדיון בקבוצות בנושא זה הובהר הקשר בין שיפור הנגישות למוקדים שונים בישוב ברגל ובאופניים ,לבין
הקטנ ת השימוש ברכב הפרטי והדעה הכללית הייתה שיש לפעול להקטנת השימוש ברכב הפרטי בתוך
הישוב.
בנוסף ,חודד הקשר בין הגדלת מרחב האפשרויות לתעסוקה בישוב לבין שימוש ברכב הפרטי .ההערכה
הייתה כי ככל שטבעון תמשיך להישען על יוממות ,תקטן האפשרות לוותר על הרכב הנוסף במשפחה.
מכאן נגזר גם הצורך בתוספת תעסוקה מתאימה בתוך הישוב ,זאת תוך שמירה על הצביון הפרברי שלו.
להקטנת השימוש ברכב הפרטי ולתוספת תעסוקה בתוך הישוב תהיה השפעה חיובית ,לדעת
המשתתפים ,על המרקם הקהילתי.

בקבוצה מספר  2הושם דגש רב מאד על החשיבות של שמירת החורש הטבעי ושימור עצים בתוך ומחוץ
לישוב( .בעקבות פעילות תושבים בנושא זה בשבועות האחרונים ומפגש רב משתתפים שהתקיים יום לפני
מפגש שיתוף הציבור).

מתוך ממצאי הסקר והדיון בקבוצות העבודה ניתן להצביע על תפיסת תמונת עתיד רצויה של קריית
טבעון בעיני המשתתפים:
 קרית טבעון הינו ישוב בעל צביון קהילתי ,המעוניין לשמור על השפה העיצובית שמאפיינת
אותו (תכנית קליין) ,תוך שימת דגש על צפיפות נמוכה ,צירים וחיבורים לטבע הסובב ושימור
החורש הטבעי ,גם בתוך הישוב .במסגרת התוכנית יש צורך להגדיר את השפה העיצובית ולתת
הנחיות לשימור עצים.

 קרית טבעון הצליחה לשמור על מאפייניה הייחודיים ולא להפוך "לעיר שינה" ,בעיקר בגלל
היכולת שלה לקיים חיים קהילתיים ,גם כאשר היא גדלה מבחינת היקף האוכלוסייה.
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 לפי תפיסת התושבים האתגר של קרית טבעון הוא להמשיך ולחזק את החיים הקהילתיים
בדרכים שונות:


פיתוח מערך שבילי הליכה ורכיבה על אופניים ושיפור התחבורה הציבורית ,יאפשרו
הקטנת התנועה ברכב הפרטי ויתרמו לחיזוק הקהילה .מרכיב חשוב ביצירת חיים
קהילתיים הינו היכולת לנוע ברגל בבטחה במרחב הציבורי.



כדי לא להפוך ל"ישוב שינה" צריכה התכנית לייצר אפשרויות תעסוקה ,בעיקר
עסקים קטנים בתוך הישוב ,לחזק ולשדרג את שירותי הציבור ,לקיים מערכת חינוך
איכותית ולטפח את המרחב הציבורי.

 הפיתוח הכלכלי שיאפשר תוספת הכנסה למועצה נתפס כנושא חשוב ,אך הדעות לגבי מהו
המענה המתאים לנושא היו מגוונות ולא הובעה דעה חד משמעית לגבי פתרונות אפשריים:
חלוקת הכנסות עם רשויות נוספות באזורי תעסוקה/תעשייה קיימים או יעוד שטח בתחום הישוב
(חוות המכלים או שטח אחר) לאזור תעסוקה .יחד עם זאת ניתן לציין כי כל פתרון של תוספת
תעסוקה בטבעון צריך ,לדעת המשתתפים ,להיות מתון ובקנה מידה המתאים לישוב ,כאשר
במידת הצורך ימצאו פתרונות כלכליים נוספים מחוץ לישוב.

 הדוברים לא התעלמו מהצורך בגיוון מלאי יחידות הדיור ,אך הבהירו כי יש צורך בפתרונות
יצירתיים שיתאימו לצביון הישוב .הרעיון של פיצול דירות לא יכול להיות פתרון גורף .יש לבחון
אפשרויות של בנייה נוספת במגרשים קיימים ,תוך הבטחה של נגישות מתאימה לבתים.
התחדשות המרקם הבנוי בקרית טבעון צריכה להיעשות באופן שישמור על בניה נמוכה כאשר
בניינים יהיו עד  3-4קומות.

 בדיון שהתקיים בקבוצות בנושא פיתוח מוקדי השירותים והמסחר ,הדעה הכללית הייתה שיש
צורך לחזק את מוקדי המסחר הקיימים ואת מרכז הישוב ולא לפתח מרכזים חדשים .גם
הפיתוח על הציר הראשי לא צריך להיות רציף ואינטנסיבי.

שימור וחיזוק המאפיינים הקהילתיים בקרית טבעון:


טבעון היא "קהילה של קהילות" .הטיפוח של כל קהילה והאפשרות של כל קהילה להיפגש
ולפעול יחד יוצר בפועל את הקהילתיות של הישוב.



מרחבים פתוחים כמו הדשא במרכז הישוב ,גינות ציבוריות ושירותים ציבוריים מאפשרים
מפגש בין אנשים ומשפחות.



מבני ציבור שמאפשרים שימוש ליוזמות ופעילות של אנשים למען עצמם.
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תרבות ומורשת משותפת המתייחסת לצביון הישוב ,לאופיו ולשמירה על המרחבים הירוקים -
כמכנה משותף לכלל האוכלוסייה.



דאגה לכל קבוצות האוכלוסייה והנגשת המרחב הציבורי לכל הגילאים.

 .3סיכום הדיונים בקבוצות השונות

סיכום דיון קבוצה מס' 1
מנחה :חגית אדיב

את הנושא פתח ,על פי בחירת התושבים הצורך בשבילי הליכה ורכיבה על אופניים
נושא זה התחבר לנושא חשוב נוסף :הקטנת השימוש ברכב הפרטי.


בישוב קטן אמורה להיות פחות תנועה של רכבים .השירותים אמורים להיות נגישים גם לילדים.
אם ילדים יוכלו לנוע בעצמם בביטחה ניתן יהיה להקטין גם את השימוש ברכב לצרכים פנימיים –
הסעות ו"פיזור ילדים".



בטבעון קהילה שאוהבת לצאת למרחב הציבורי ויש לאפשר לעשות זאת גם ללא רכבים.



אם רוצים לצמצם את השימוש ברכב הפרטי ,חשוב לייצר אלטרנטיבה.



בעתיד יגדל גם השימוש באופניים חשמליים ,בעיקר על ידי נוער וילדים ויש צורך בשבילים
מוסדרים ובטוחים.



צריך להפריד בין השימוש ברכב למטרות עבודה לבין שימוש בתוך העיר .ההערכה היא
שהשימוש ברכב בנסיעות אל מחוץ לישוב ימשך.



יש צורך בתחבורה ציבורית יעילה יותר בתוך הישוב וגם אל מחוץ לישוב.



עלתה הצעה לבנות מערכת "שיתוף רכבים" .יש ניסיון מוצלח בערים אחרות.



בטבעון כיום יש מדרכות מאד צרות ולא נגישות וקשה להלך בהן .יש צורך להנגיש גם את
הרחובות הללו.



הפתרונות לצמצום השימוש ברכב זולים יותר מהרחבת כבישים והשקעה בתשתיות .יש במקומות
שונים שכונות המתוכננות מלכתחילה ללא שימוש ברכב פרטי וניתן לחפש פתרונות יצירתיים
דומים גם לנושא חשוב זה.

ישוב עם צביון קהילתי – נבחנו המרכיבים של "צביון קהילתי"

8



ישוב בעל מאפיינים קהילתיים דואג לכל קבוצות האוכלוסייה ומנגיש עבורם את כל השירותים.



הקהילה בטבעון אינה רק קהילה גיאוגרפית אלא גם קהילות נושא (קבוצות המתייחדות בתפיסת
עולם או בנושא משותף) .מאפיין זה חשוב ביותר לשמירה על הצביון הקהילתי ויש לתת אפשרות
לכל אחת מהקהילות לקיים את הפעילויות שהיא בוחרת בהן.



מרכזים מקומיים ולא רק מרכז יישובי אחד  -לפזר מוסדות ומקומות פעילות בין השכונות .ליצור
מוקדים נבחרים בעלי אפיון ייחודי.



דגש על קבוצות בעלות צרכים מיוחדים או קשישים ולהנגיש עבורם את המרחב הציבורי (ניתן גם
באמצעים פשוטים כמו תאורה ומעקות).



דגש על נגישות פנים שכונתית בתוך השכונות השונות.



אין צורך בזהות נפרדת לחלקים השונים של הישוב .הדגש הוא על ריבוי קהילות במרחבים
משותפים.



השמירה על צביון הישוב ,על הוואדיות ו"עיר הגנים" יכול להיות המאפיין שמאחד את כלל
התושבים.

צביון הישוב


הצורך לשמור על הצביון הקיים משליך על נושאים שונים .למשל התחדשות עירונית .יש צורך
למצוא דרכים כיצד לתת פתרונות שלא במסגרת תמ"א  ,38שאינה מתאימה לישוב.



באזור קרית חרושת ,בה הטופוגרפיה שונה ניתן להגיע לצפיפות גבוהה יותר.



יש לבחון את האפשרות ליצור "מרכז גיאוגרפי" ,בלי לפגוע במרכז הקיים .כיום מרכז הישוב אינו
במרכז הגיאוגרפי שלו.



חלק מהייחודיות של טבעון היא השארת העסקים הקטנים המקומיים .פיתוח עסקים בישוב אינו
מכוון לרשתות ,אלא לעסקים בעלי אופי מקומי .מרכז מסחרי קטן מעוצב בצורה כפרית יכול לתת
מענה.



המסחר צריך להיות במפלס הרחוב .הקונספט של קניון אינו מתאים לקרית טבעון.



לטבעון יש פוטנציאל לפתח תיירות בוטיק .יש לדאוג לכך שהיא לא תיצור תנועה רבה בתוך
הישוב.



חוות המיכלים יכולה להפוך למרכז תיירות או למרכז אקדמי  -קמפוס המחובר לאורנים .קמפוס
אקדמי יתרום לחיזוק התעסוקה המקומית.



הדגש צריך להיות על עסקים מקומיים שניתן לפתח אותם גם במבנים הקיימים כיום ושאין להם
שימוש.
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הגדלת היקף ומגוון הדירות


לאפשר פיצול דירות ולא להגדיל תכסית ואחוזי בניה .פיצול הדירות קורה ממילא וכיום הוא לא
מוסדר וגם אינו מניב הכנסות למועצה.



עלתה גם דעה שאין לאפשר פיצול ,כדי לא להגיע להיקף יח"ד "שיביא אותנו להיות עיר".



הובע חשש שהמרוויח העיקרי מהפיצול יהיה רשות מקרקעי ישראל ובגלל עלויות גבוהות הוא לא
ייושם .הפתרונות לזוגות צעירים צריכים להיות גם בבניה יותר רוויה.



לאפשר בניה יותר רוויה רק באזורים מסויימים .בניה יותר רוויה לא חייבת להיות בהכרח בניה
גבוהה.



ניתן לבחון אפשרות של סלילה על דרכי הביוב ,כדי לייצר גישה למגרשים תחתונים וחניה נוספת.



חשוב לבדוק אפשרות של צירי יציאה נוספים מטבעון ,כדי להקטין עומסים על הצירים הקיימים.
מנגד ,חשש שצירים חדשים יפגעו ביער.

פיתוח כלכלי


יש לערוך חשיבה אזורית לשיתופי פעולה ,על מנת לענות על הצורך הכלכלי של המועצה.

סיכום
שמירה על טבעון כישוב ירוק ,עם מאפיינים הדומים למאפייניו כיום .ישוב בעל צביון כפרי וקהילתי,
הבא לידי ביטוי במתן אפשרות לקהילות השונות לקיים פעילות ולאנשים ומשפחות להיפגש באופן
חופשי במרחב הציבורי.
יצירת תנאים לשימוש באמצעי תחבורה חלופיים לרכב הפרטי .דגש על שבילי הליכה ורכיבה על
אופניים ותחבורה ציבורית יעילה ,כחלק מיצירה של צביון כפרי וקהילתי.
תוספת מתונה של יחידות דיור במרחבים הקיימים ,עם פתרונות מתאימים לשבילי גישה למגרשים.
הנגשת תשתיות שמאפשרות שימוש והנאה מהמרחב הציבורי והקמת מוסדות ציבור מתאימים ,כולל
בנין מועצה חדש.

סיכום דיון קבוצה מספר 2
מנחה :דורית פרי
כללי
המשתתפים ,שנתבקשו לסמן משפטים חשובים בעיניהם ,הוסיפו משפטים שחלק מהם קיבל תמיכה רבה:


שימור החורש הטבעי שבתוך הישוב.
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יצירת מרחבים חופשיים ליזמות קהילתית ,מחוץ למסגרות הקהילתיות הסגורות (הממוסדות).



שיתוף ציבור ברמה של אורח חיים ,כתפיסה ניהולית.

החלק הראשון של המפגש התמקד בנושאים הקשורים בתפיסת התושבים לגבי איכות החיים הקהילתיים
של טבעון .על פי תפיסת המשתתפים ,מערכת חינוך עשירה ,איכותית ומגוונת הינה מרכיב חשוב
להבנת המרקם הקהילתי של טבעון ואחד מגורמי המשיכה לישוב:


מערכת החינוך בטבעון היא אבן שואבת .תפיסת העולם של הישוב מתבטאת בסוג החינוך ויש לה
גם ביטוי פיסי .למשל ,גישת החינוך האנתרופוסופי מובילה גם לצניעות במגורים.



יש צורך במגוון של אפשרויות חינוך (בי"ס פתוח ,בי"ס דמוקרטי וכד') .כדי להמשיך ולפתח
בטבעון חינוך איכותי מגוון ,יש לשריין לצרכי החינוך שטחים בהיקף מספיק.



יש צורך לתת את הדעת לגבי פיזור בתי הספר וגני הילדים בישוב .כיום "הפיזור בעייתי" כך
שאזורים מסוימים בישוב (קרית חרושת ואלרואי) הם בעלי נגישות נמוכה לחלק מהמוסדות.



כדאי לשלב בין שימושים חינוכיים שונים ולהקים מרכזים חינוכיים או מעין קריות חינוך .כדאי
שאלה יתפקדו גם אחרי שעות הלימודים .למשל ניתן לשלב בית ספר וספריה ,או בית ספר
ומתנ"ס.

פיזור מוסדות חינוך וציבור ,לעומת ריכוז מוסדות ומבני ציבור


לא הייתה דעה חד משמעית מגובשת בנושא .מרבית המשתתפים הסכימו כי פיזור מוסדות חינוך
חשוב במיוחד בגיל הצעיר .לעומת זאת בתי ספר ,בעיקר על יסודיים ,יכולים להיות מרוכזים יחד.



הביזור נחוץ כדי ליצור בכל שכונה/אזור פלטפורמה (מבנה פיזי) לפעילות קהילתית.

מרחב ציבורי פעיל תוסס ומגוון


יש ליצור חיבור רציף של מוקדים קיימים שהיום אין בניהם קשר .למשל יצירת רצף סביב מרכז
קריית עמל והקמת גשר מעל כביש  .75חלק מהמשתתפים ציין כי יש לשים לב לעיצוב הגשר כדי
שיהיה ברוח המקום.



חשוב ליצור מרחבים חופ שיים ליוזמות קהילתיות .לבנות מועדון בקנה מידה מקומי שמטרתו אינה
לספק חוגים ,אלא לאפשר יוזמות מקומיות לפעילות .למשל "מרחב ליוזמה וליצירה קהילתית
משותפת של בני נוער ושל תושבים בגילאי  - +65פנסיונרים צעירים".



חשיבות לביסוס מקומות התכנסות במרחב הפתוח .לשמור ואולי אפילו להגדיל את הדשא
המרכזי בגן המייסדים.
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חיזוק מוקדי פעילות לאורך הציר הראשי


יש לרכז מוקדים לאורך הציר הראשי ,כדי לעודד הליכה ברגל .יחד עם זאת ניתן להוציא חלק
מהשימושים כמו קופת חולים ובנין המועצה ולהשאיר יותר בתי קפה.



מנגד נאמר כי יש לבחון את מידת האינטנסיביות של השימושים לאורך הציר הראשי והשפעתם
על המגורים לאורכו.



חשוב שהציר הראשי יהיה מתוכנן כציר נח להולכי רגל ולא כציר תחבורתי רחב.

הועלו מספר רעיונות להורדת העומסים בציר הראשי:
o

פתיחת צירי יציאה נוספים  -בנושא זה עלה חשש שצירים נוספים עלולים למשוך בנייה
ותנועה נוספת ולהגביר את עירוניות המרקם הקיים.

o

סלילת כביש נוסף  -עוקף הציר המרכזי ומתן קדימות בציר המרכזי להולכי רגל ואופניים
ולתחבורה ציבורית.

o

הוצע לסלול את דרך הטמפלרים כציר צפון-דרום חלופי לציר אלונים-שקדים.

o

מנגד נשמעה דעה כי בתכנון תחבורתי צריך להימנע מכבישים שיעברו בוואדיות ,כדי לא
להרוס את היער .כבישים בוואדיות יצרו תהודה מוגברת לעבר הבתים.

תחבורה ציבורית יעילה ,שבילי הליכה ואופניים והקטנת השימוש ברכבים פרטיים


יש לחבר ברשת שבילים את שירותי החינוך.



כביש  6והרכבת יוצרים הזדמנות לשיפור התח"צ בישוב ולחיבור טבעון בצורה יותר יעילה
לסביבה.



צריך לטפח ולהכשיר את השבילים הקיימים .אלה שבילים מוזנחים ולא מסומנים שחלקם סופחו
למגרשים פרטיים .ניתן לעודד שימוש בהם למשל בעזרת תאורה .יצירת רצף שבילים יכול לסייע
בהורדת השימוש ברכב הפרטי.



מערכת שבילים יכולה לסייע בעיקר בהקטנת הצורך בהסעות הורים לפעילויות שונות.



המשתתפים לא נרתעו מהרעיון של שימוש באופניים גם בטופוגרפיה פחות נוחה .היתרון
והתרומה לצביון הישוב עולים על החיסרון.



לשאלה ישירה לגבי "המוכנות לוותר על רכב פרטי" השיבו כ 40% -ממשתתפי הקבוצה בחיוב.
האחרים ציינו כי הרכב הפרטי נחוץ בעיקר לנסיעה לעבודה מחוץ לישוב.

תעסוקה בישוב


תעסוקה בישוב תסייע בצמצום השימוש ברכב הפרטי.
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צריך אזור תעסוקה קטן בקנה מידה המתאים לטבעון ואפשרות להקים עסקים קטנים.



הייתה הסכמה ששיתוף הכנסות הינו פתרון מועדף לחיזוק הבסיס הכלכלי של הישוב.



הוצאת חוות המכלים יוצרת בעיה כלכלית ,למרות שסביבתית צריך להוציא אותה.



הוצע לייצר מקורות הכנסה חדשים .למשל לספח את אורנים וכפר תקווה "טבעון נותנת להם
שירותים וצריכה לקבל מהם לארנונה".



פיתוח תיירות לא נתפס כאפשרות בעלת משקל משמעותי .אם זאת ניתן לפתח תיירות סביב בית
שערים.

יישוב עם מאפיינים קהילתיים
נשאלה השאלה מה זה "מאפיינים קהילתיים"?


ערכים של מורשת הישוב .הילדים צריכים להתחנך על מורשת הישוב.



"קהילה זה שטחים פתוחים והדשא המרכזי בטבעון .בקיץ יש משפחות שיושבות שם וחוברות
אחת לשנייה .לא יושבים בבתים הסגורים מול הטלוויזיה .יש מרחב ציבורי".



"יש לייצר אזורי מפגש שבהם אין "זכות על התוכן" .הקהילה נוצרת במקום שמאפשרים בו את
ה"ביחד" ".לחזק ולהנגיש שטחים ציבוריים.



"מנהיגות איכותית" ,שיתוף ציבור ברמה של אורח חיים ,כתפיסה ניהולית.

חיבור לשטחים הפתוחים סביב הישוב


"יש לחבר את הנוער לטבע ולסביבה שהם גרים בה .וגם את המבוגרים".



"אם רוצים לשמור על צביון הישוב אי אפשר לפתח דברים ביער".

שימור החורש הטבעי


"החורש הוא ערך תכנוני עליון שחבל שלא הוגדר בהדגשה יותר רבה".



"הדבר החשוב ביותר הוא ישוב בצל האלונים .החורש נמצא מסביב ובתוך המגרשים .מתקשר
לשמירת השפה העיצובית".

סיכום
" קרייה בצל האלונים"
" יישוב בעל יציבות כלכלית ועצמאות"
" ישוב בעל מנהיגות איכותית ושיתוף ציבור כתפיסה ומהות"
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" קריה בעלת מגוון אפשרויות בחינוך"

סיכום דיון קבוצה מספר 3
מנחה :שגיא גנות
כללי


ככלל ניתן לומר שהאוריינטציה של הקבוצה הייתה להסתכלות פנימה וחיזוק היישוב עצמו ואוכלוסייתו
הקיימת עם דגש מופחת על פיתוח ועל הקשר ליישובים מסביב .הדבר נובע גם מהיעדרן של רזרבות
קרקע משמעותיות לפיתוח .לא הייתה התייחסות משמעותית להבדלים הפיזיים והתפיסתיים בין חלקי
היישוב השונים ,או לצורך בפיתוח ייחודי של כל אחד מהם.



התייחסות המשתתפים הייתה יותר לאיומים (ציפוף מאסיבי ,אובדן תחושת הקהילתיות פגיעה
בסביבה הירוקה ,מצוקה כלכלית של המועצה) ופחות להזדמנויות ולאפשרויות הפיתוח.

צביון היישוב ,בינוי ומרחב ציבורי


לדברי המשתתפים ,אופיו המיוחד של היישוב והאטרקטיביות שלו נובעים בראש ובראשונה ממאפייני
המרחב הציבורי :גדרות נמוכות ,ריבוי עצים וצמחיה בכלל ,הצללה ,כבישים "שאינם בהכרח מוסדרים
במאת האחוזים" ,וכן מאופי הבינוי :חזיתות הבתים ,תכסית נמוכה .הגדלת התכסית ובנית דירות
גדולות משפיעה באופן שלילי על הצפיפות .יש לשמור על האופי הקיים ולחזקו ,למשל באמצעות מתן
תוקף סטטוטורי לתכנית אוסטרליץ העוסקת בשימור המרחב הציבורי.



בהקשר זה התייחסו רבים מהמשתתפים לתכנית קליין  -התכנית המקורית של היישוב מ .1945-היו
שהדגישו את גודל המגרשים ,הצפיפות הנמוכה ואת האידיאל של בית למגרש שהולך ונעלם .אחרים
הדגישו את הצירים הפונים לוואדיות המעצימים את התחושה של יישוב הנמצא בלב הטבע .כמו כן
הוזכר הצורך לבצע מיפוי מקיף של העצים והצמחייה הוותיקה ולשמר אותם עד כמה שניתן.



ניתן מקום חשוב לתחושת הקהילתיות המתקיימת על אף האוכלוסייה הגדולה יחסית ,הנשענת על
מרכז יישובי חזק (אך לא בעל אופי מסחרי מדי) ,היכרות אישית ומפגשים ספונטניים ברחוב .דגש חזק
הושם על כך שהשירותים הקהילתיים אמורים לתת מענה לתושבי היישוב עצמו והייתה הסתייגות
ממשיכת מבקרים מבחוץ .מספר משתתפים הביעו דאגה לגבי היכולת של ילדיהם וחבריהם להתגורר
ביישוב לאור מלאי הדיור המוגבל והמחירים הגבוהים.



איומים על אופי היישוב:
o

ציפוף הן במובן של עליה במספר יחידות הדיור למגרש והן בגודל יחידות הדיור .היו שהכירו
בכך שציפוף מסוים הוא בלתי נמנע.

o

דילול העצים והצמחייה בתוך היישוב ומסביב לו.

o

גידול במספר המכוניות שיוצר מצוקות תנועה וחניה וגורר אף הוא צמצום בשטחים הירוקים.
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תנועה ותחבורה


ככלל יש דרישה חזקה לפיתוח מערך שבילים לרוכבי אופניים והולכי רגל ,הן בתוך היישוב והן כאמצעי
הגעה לתחבורה ציבורית בין-עירונית ,ונכונות לצמצום השימוש ברכב הפרטי.



פיתוח מ ערך שבילים חשוב לא רק בהיבט התחבורתי אלא גם בתפיסת התושבים את המאפיינים של
טבעון .בחלק מהיישוב קיים מערך שבילים ,שבחלקו סובל מהשתלטות של בתים פרטיים .יש לעשות
מאמץ להנכיח אותו.



תנאים לצמצום השימוש ברכב :מתן אפשרות לתעסוקה בתוך היישוב ,וכן שדרוג שירותי הציבור
ומוסדות הציבור והשקעה במרחב הציבורי .אלו יגדילו את האטרקטיביות של היישוב עצמו וימנעו ממנו
להיות "יישוב שינה" .פיתוח תעסוקה ושטחים לצרכי ציבור צריך להיות באופן מתון המשתלב עם
הטבע הסובב.



הועלתה דרישה לתחבורה ציבורית זולה ויעילה המשתלבת עם מערך השבילים .רואים זאת בעיקר
כשאלה של תקציב המועצה ופחות בהקשר לציפוף אפשרי של היישוב.



מבקשים במידת האפשר לפנות את עומסי התנועה מלב היישוב ,למשל באמצעות כביש עוקף לציר
אלונים-שקדים.

כלכלה יישובית


המועצה נמצאת במצב כלכלי לא טוב ,למרות שאוכלוסיית טבעון חזקה יחסית ,עקב היעדרם של
מקורות הכנסה משמעותיים למעט חוות המיכלים .הדבר מביא לפגיעה ניכרת ברמת השירותים
והתשתיות.



הוצגו אמירות סותרות ביחס לחוות המיכלים ,כאשר חלק מהמשתתפים רואים חשיבות רבה בפינויה,
ואחרים מכירים בה כעוגן כלכלי של המועצה.



הפתרון העיקרי שהועלה הוא שיתוף פעולה וחלוקת הכנסות עם היישובים הסמוכים .פתרונות נוספים
– סיפוח שטחים מניבים קיימים (מכללת אורנים ,כפר תקווה) ,ניצול הנגישות הגבוהה (המשך כביש
 ,6הרכבת העתידית) לפיתוח תעסוקה ביישוב.



מבחינת מסחר ,יש להתמקד בחיזוק המוקדים הקיימים ,כולל ריכוז תשתיות ומוסדות ציבור ,ולא
לפתח מוקדים חדשים .על המסחר להיות בעל אופי מתון – לא מעוניינים במרכזי ענק בסגנון ביג.



ענף התיירות כעוגן כלכלי אפשרי נוסף.

התייחסויות נוספות


מצב התשתיות ביישוב לא טוב ,בזיקה לגירעון התקציבי.



קיים מחסור בפעילויות פנאי ותרבות איכותיות שבין השאר מוביל לנסיעות הרחק מהיישוב ,בייחוד
עבור ילדים ובני נוער .דרוש מרכז תרבות משמעותי.
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רואים חשיבות בפיתוח צירי הגבעות ודרכי הביוב כגישה נוספת למגרשים.



במידת האפשר מבקשים לבטל את תכנית שערי טבעון ,המייעדת למגורים את הרזרבה המשמעותית
האחרונה של היישוב ,ולהסב את השטח לייעוד שמייצר הכנסה למועצה.



הועלה הרעיון של הכרזה על גוש אלונים-טבעון בכללותו כשמורה ביוספרית.



פיתוח אזור היי-טק קטן במורד רחוב השיטים.



התחדשות עירונית ופינוי-בינוי בשכונות הצפופות ממילא.

סיכום
התושבים רואים את קרית טבעון כיישוב ירוק ,שקט ובר-קיימא ,בעל צפיפות נמוכה ,המצוי בלב
הטבע .על היישוב לשמר את אופיו המיוחד והאטרקטיביות שלו ,בכל הנוגע לסביבה הטבעית ולמרחב
הציבורי ,לאופיו המתון של הבינוי ולתחושת הקהילתיות .כדי לשמר את האופי הקהילתי ,על קרית
טבעון להעניק לתושביה הזדמנויות תעסוקה ,שירותי ציבור ופעילויות בילוי ופנאי ברמה גבוהה,
ולאפשר תנועה נוחה בין חלקי היישוב ומחוצה לו באמצעות מערכת שבילים לאופניים והולכי רגל
ומערך תחבורה ציבורית יעיל .יש לפעול לחיזוק הבסיס הכלכלי של היישוב באמצעות פיתוח מתון של
תעסוקה מתקדמת ומסחר סביב המוקדים הקיימים ,ובאמצעות שיתופי פעולה עם יישובי הסביבה.
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 286תושבים ענו על השאלון

1

ג .שאלון הכנה לכנס שיתוף ציבור

ניתוח הממצאים
אופן עריכת הסקר
•

הסקר נערך כסקר אינטרנטי באמצעות אתר המועצה.

• כדי לקבל אינדיקציה לגבי זהות המשתתפים נתבקשו המשיבים לציין :אזור מגורים ,קבוצת
גיל ,גילאי הילדים וותק בישוב.
• בחינת הפריסה הגיאוגרפית של המשיבים אינה מצביעה במרבית האזורים על פערים

משמעותיים בין שעורי המשיבים לבין חלקם של אזורים אלו בישוב (מבחינת היקף יח"ד).
• מעניין לציין כי שעור המשיבים מקרית עמל  44%גבוה משעור היקף יח"ד באזור 37%
ואילו בטבעון הוותיקה המצב הפוך .שעור המשיבים  35%ושעורן של יח"ד .46%

• למעלה מ 60%-מהמשיבים מתגוררים בטבעון מעל  15שנה.
• רק ל 12% -מהמשיבים אין ילדים המתגוררים בטבעון.
• התפלגות גיל המשיבים אינה חורגת במידה ניכרת ממשקלם באוכלוסיה.
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3

ג .שאלון הכנה לכנס שיתוף ציבור
כללי

• המרכיב שנתפס כבעל חשיבות גבוהה מאד הינו מערך שירותי הציבור ,עם דגש
על מערכת חינוך ועל מערכת שירותי ציבור איכותית ומגוונת (.)46%

• מערכת חינוך ,שירותי ציבור ומרחב ציבורי פעיל משקפים את החשיבות של
התפיסה הקהילתית אצל התושבים.
• מרכיב שני בחשיבותו בעל משקל גבוה יחסית  -סביבת מגורים איכותית ()29%
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ג .שאלון הכנה לכנס שיתוף ציבור
מבנה הישוב

• התשובות משקפות רצון לביזור פונקציונאלי של מרכזי הפעילות ,יחד עם שאיפה
ליצירת זהות משותפת.

5

ג .שאלון הכנה לכנס שיתוף ציבור
סוג ואופי סביבת המגורים

• בולט רצון לשמור על צפיפות
נמוכה ועל השפה העיצובית
המאפיינת את טבעון הוותיקה
(.)65%

• מרכיב שני בחשיבותו  -מגוון
אפשרויות דיור (.)26%
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שטחים פתוחים

• החשיבות של שדרוג הגינות הציבוריות "מתחברת" לחשיבות המוקנית לשירותי הציבור.
• חשיבות גבוהה לחיבור ולנגישות לשטחים הפתוחים סביב הישוב ביחד עם שיפור הנגישות
לגינות הציבוריות ()49%
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תחבורה

• בולט הרצון להקל את עומסי התנועה ,אך לא על חשבון הקטנת השימוש ברכב
הפרטי.
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תעסוקה ומסחר

• "סתירה" בין הרצון להישען על תעסוקה ומסחר מחוץ לישוב לבין פיתוח מוקד
אזורי בתוך הישוב.
• שיעור גבוה של  35%מעוניין בפיתוח ושדרוג מתון של מסחר ותעסוקה בישוב.
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היגדים משלימים
מרכזי
פארק
פיתוח
פארק
פיתוח
מרכזי 1515
פתוחים
ושטחים
ציבוריות
לגינות
הנגישות
שיפור
ושטחים
ציבוריות
לגינות
הנגישות
שיפור
פתוחים 1616
בישוב
ציבוריות
בגינות
התשתיות
שדרוג
בישוב
ציבוריות
בגינות
התשתיות
שדרוג
2424
הישוב
בסביבת
הפתוחים
לשטחים
חיבור
הישוב
בסביבת
הפתוחים
לשטחים
חיבור
2020
באזור
התיירות
הובלת
השתלבות/
התיירות
ענףענף
הובלת
השתלבות/
באזור 1212
בישוב
ותעסוקה
מסחר
מתון
ושדרוג
פיתוח
ותעסוקה
מסחר
שלשל
מתון
ושדרוג
פיתוח
בישוב 6 6
הישוב
בתוך
ומסחר
לתעסוקה
אזורי
מוקד
פיתוח
פיתוח מוקד אזורי לתעסוקה ומסחר בתוך הישוב 5 5
לישוב
מחוץ
ובילוי
מסחר
,
תעסוקה
על
השענות
השענות על תעסוקה ,מסחר ובילוי מחוץ לישוב3 3

הישוב
ממרקם
כחלק
אופניים
ורכיבה
הליכה
שבילי
הישוב
ממרקם
כחלק
אופניים
על על
ורכיבה
הליכה
שבילי
יעילה
ציבורית
תחבורה
יעילה
ציבורית
תחבורה
פרטי
ברכב
השימוש
הקטנת
ברכב
השימוש
הקטנת
פרטי 1717
הראשי
בציר
תנועה
עומסי
הקטנת
הראשי
בציר
תנועה
עומסי
הקטנת
3636
…
והרחוב
המגורים
ועיצוב
בישוב
העירוניות
תחושת
ופיתוח
חיזוק
7
…
והרחוב
המגורים
ועיצוב
בישוב
העירוניות
תחושת
ופיתוח
חיזוק
7
הוותיקה
טבעון
את
המאפיינת
העיצובית
השפה
על
שמירה
72
שמירה על השפה העיצובית המאפיינת את טבעון הוותיקה
72
מוגדרים
באזורים
שונים
ומשקי
לגילאים
אפשרויות
מגוון
באזורים
שונים
ביתבית
ומשקי
לגילאים
דיורדיור
אפשרויות
מגוון
מוגדרים 1717
בית…
ומשקי
לגילאים
המתאימות
אפשרויות
מגוון
יצירה
בית…
ומשקי
לגילאים
המתאימות
דיורדיור
אפשרויות
מגוון
שלשל
יצירה
3333
נבחרים
במוקדים
יותר
צפופה
בניה
במוקדים
יותר
צפופה
בניה
נבחרים 1313
הישוב
ברחבי
כפרי
באופי
נמוכה
מגורים
צפיפות
שמירה
הישוב
ברחבי
כפרי
באופי
נמוכה
מגורים
צפיפות
על על
שמירה
5151
הישוב
מרכיבי
נפרדת
זהות
שמירה
מרכיבי
שלשל
נפרדת
זהות
על על
שמירה
הישוב 8 8
הישוב
חלקי
משותפת
זהות
יצירת
חלקי
לכללכל
משותפת
זהות
יצירת
הישוב 1212
הישוב
ברחבי
ציבור
ושירותי
חינוך
מוסדות
פיזור
12
מוסדות חינוך ושירותי ציבור ברחבי הישוב
פיזור
12
ציבור
ושירותי
חינוך
מוסדות
ריכוז
ריכוז מוסדות חינוך ושירותי ציבור 6 6
הישוב
הראשי
הציר
לאורך
פעילות
מוקדי
חיזוק
שלשל
הראשי
הציר
לאורך
פעילות
מוקדי
חיזוק
הישוב 8 8
במוקדים…
ופנאי)
חינוך
תרבות,
מסחר,
פעילות (
מרכזי
מספר
ופנאי)
חינוך
תרבות,
מסחר,
פעילות (
מרכזי
מספר
במוקדים… 1818
ומגובש
ברור
ישוב
מרכז
ברור
ישוב
מרכז
ומגובש 1616
הטבע
ובחיק
הפתוחים
בשטחים
לפעילויות
מפותחת
תשתית
הטבע
ובחיק
הפתוחים
בשטחים
לפעילויות
מפותחת
תשתית
6060
הישוב
בתוך
ובילוי
תעסוקה
אפשרויות
מגוון
29
הישוב
בתוך
ובילוי
תעסוקה
אפשרויות
מגוון
29
איכותית
מגורים
סביבת
איכותית
מגורים
סביבת
8080
גבוהה
וברמה
מגוונת
ציבור
שירותי
מערכת
ציבור מגוונת וברמה גבוהה
שירותי
מערכת
6666
וערכית
איכותית
עשירה,
חינוך
מערכת
וערכית
איכותית
עשירה,
חינוך
מערכת
9090
ומגוון
תוסס
פעיל,
ציבורי
מרחב
ומגוון
תוסס
פעיל,
ציבורי
מרחב
5454

5353
4949
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הגדים סותרים
פיתוח פארק מרכזי
שיפור הנגישות לגינות ציבוריות ושטחים פתוחים 2
שדרוג התשתיות בגינות ציבוריות בישוב 4
חיבור לשטחים הפתוחים בסביבת הישוב 2
השתלבות/הובלת ענף התיירות באזור
44
בישוב
פיתוח ושדרוג מתון של מסחר ותעסוקה
8
פיתוח מוקד אזורי לתעסוקה ומסחר בתוך הישוב
55
השענות על תעסוקה ,מסחר ובילוי מחוץ לישוב
32
שבילי הליכה ורכיבה על אופניים כחלק ממרקם הישוב 4
תחבורה ציבורית יעילה 4
הקטנת השימוש ברכב פרטי
27
הקטנת עומסי תנועה בציר הראשי 7
חיזוק ופיתוח תחושת העירוניות בישוב ועיצוב המגורים והרחוב בהתאם
שמירה על השפה העיצובית המאפיינת את טבעון הוותיקה 18
מגוון אפשרויות דיור לגילאים ומשקי בית שונים באזורים מוגדרים
19
יצירה של מגוון אפשרויות דיור המתאימות לגילאים ומשקי בית שונים בכל הישוב 13
בניה צפופה יותר במוקדים נבחרים
שמירה על צפיפות מגורים נמוכה באופי כפרי ברחבי הישוב
24
שמירה על זהות נפרדת של מרכיבי הישוב
76
יצירת זהות משותפת לכל חלקי הישוב
32
פיזור מוסדות חינוך ושירותי ציבור ברחבי הישוב 11
ריכוז מוסדות חינוך ושירותי ציבור
46
חיזוק מוקדי פעילות לאורך הציר הראשי של הישוב
26
מספר מרכזי פעילות (מסחר ,תרבות ,חינוך ופנאי) במוקדים נבחרים בישוב 9
מרכז ישוב ברור ומגובש
22
הטבע
תשתית מפותחת לפעילויות בשטחים הפתוחים ובחיק
9
מגוון אפשרויות תעסוקה ובילוי בתוך הישוב
21
סביבת מגורים איכותית 8
מערכת שירותי ציבור מגוונת וברמה גבוהה 4
מערכת חינוך עשירה ,איכותית וערכית 12
מרחב ציבורי פעיל ,תוסס ומגוון 12
36
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הגדים נוספים | מגוון דעות

תחבורה ציבורית ושבילי אופניים כדי להקל על

צפיפות ובעיות חניה

בניית ישוב שיתאים לצעירים ,גיל הביניים והגיל השלישי
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נספח  :2ניתוח מצב מאושר
סל חלופות
מצב מאושר = חלופת אפס
סקירת המצב המאושר לאור החזון
חידוד הפערים בין הקיים ,המצוי והרצוי

חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים
כלכלת הישוב

תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

1

קרית טבעון | מצב מאושר

חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

חזות הישוב ורוח המקום | ג ,84/תכנית קליין1945 ,

קו מגע ייחודי עם השטח הפתוח

ציר ראשי על קו הרכס

כלכלת הישוב

מרכזים
מסחריים צנועים

צמודי קרקע עטופים בחורש

שירותי הציבור בראש השלוחה ,בלב אזורי המגורים
שבילים חוצים את השלוחה ועוברים בין המגרשים
ציר ראשי על קו הרכס מזין את
טבעות המגורים
שטח ציבורי בראש שלוחה
רח' טבעתי המקיף את השלוחה
מגרשי מגורים
שבילים
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מגרשי המגורים משני צידי הרחוב בשני מפלסים

שטחים פתוחים
איכותיים

חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חזות הישוב ורוח המקום | ג ,84/תכנית קליין1945 ,

כלכלת הישוב
תחבורה

דוגמא | רח' דגניות  -מצב קיים

שלד השטחים הפתוחים
רח' דגניות

דרך ביוב
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מגרש מגורים

שפ"פ

מגרש מגורים

שב"צ בראש הגבעה

חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חזות הישוב ורוח המקום | ג ,84/תכנית קליין1945 ,

כלכלת הישוב
תחבורה

דוגמא | רח' דגניות  -מצב מאושר

שלד השטחים הפתוחים

עיבוי המרקם הקיים לצפיפות של  2.5יח"ד לדונם
רח' דגניות
רצועת חיץ

דרך ביוב

תוואי שביל גישה למגרשים

מגרש מגורים

חניית רכב

מגרש מגורים

שב"צ בראש הגבעה

כריתת צמחייה ופינוי
מקום לחניות

קירות תמך בקו המגע עם
וואדיות הישוב
הסדרת חניות בתחומי
המגרש ומימוש זכות הדרך

חישוף רצועה להגנה
נגד שריפות
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חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חזות הישוב ורוח המקום | טב1999 ,34/

כלכלת הישוב
תחבורה

דוגמא | רח' דגניות  -מצב מאושר
עיבוי המרקם הקיים לצפיפות של  2.5יח"ד לדונם

שלד השטחים הפתוחים
כריתת צמחייה ופינוי
מקום לחניות

קירות תמך כתוצאה מהסדרת
כביש גישה למגרשים

חישוף רצועה להגנה
נגד שריפות

הסדרת חניות בתחומי
המגרש ומימוש זכות הדרך
עיבוי המרקם הקיים
עד לצפיפות של 2.5
יח"ד לדונם
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חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חזות הישוב ורוח המקום |

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

ותיק
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חדש

חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

מגורים | מימוש תכניות מאושרות

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

קיים
הערות/הנחות
פורמאלי

בנוי ומאושר

לא פורמאלי

פיצולי דירות
משוער (השכרה)

צפיפות (יח"ד פוטנציאל
יח"ד
לדונם)

ע"פ קובץ ארנונה ולמ"ס
להערכת המועצה כשליש מיח"ד צמודות
קרקע בישוב מכילות יחידה להשכרה.
מס' האוכלוסייה ע"פ תאגיד המים.

אחוז מימוש

~33%

סה"כ קיים בפועל

גודל משק
בית

יח"ד
ממומשות
כ5300-

17400

1000-1500

3000

6300-6800

20400

אוכ'

תוספת מאושרת
שם התכנית
פורמאלי

סה"כ תוספת
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טב( 267/שערי טבעון)
טב( 261/אורים)
התריז (קרית חרושת)
טב( 62/קרית חרושת)

הערות/הנחות

צפיפות (יח"ד
לדונם)
5
2.5
5
2.5

פוטנציאל
יח"ד
522
66
41
130

760

אחוז מימוש
95%
95%
95%
70%

קיבולת
ריאלית
495
60
40
90

685

גודל משק
בית
3.5
3.5
3.5
3.5

אוכ'
1730
210
140
315

2400

חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

מגורים | מימוש תכניות מאושרות

כלכלת הישוב
תחבורה

תוספת מאושרת

שלד השטחים הפתוחים

מצב קיים

שם התכנית
פורמאלי

לא פורמאלי

סה"כ תוספת
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סבירות מימוש של 80%

סבירות מימוש של 50%

הערות/הנחות

תוספת יח"ד עד לצפיפות של כ1 -
טב( 34/צמודי קרקע)
יח"ד לדונם ברוטו
תוספת יח"ד לצפיפות של  1-2יח"ד
לדונם ברוטו
תוספת יח"ד לצפיפות של 2.5 -2
יח"ד לדונם ברוטו
בניינים בעלי סבירות גבוהה למימוש
תמ"א  - 38סבירות
ע"פ הערכת המועצה
גבוהה
בניינים בעלי סבירות בינונית
תמ"א  - 38סבירות
למימוש ע"פ הערכת המועצה
בינונית
תוספת פיצולי דירות שליש מיח"ד צמודות קרקע עתידיות
בישוב יכילו יחידה להשכרה.
(השכרה)

סבירות מימוש של 30%

צפיפות (יח"ד
לדונם)

פוטנציאל
יח"ד

אחוז מימוש

קיבולת
ריאלית

גודל משק
בית

אוכ'

1

390

80%

310

3.5

1085

1-2

160

50%

80

3.5

280

2-2.5

150

30%

50

3.5

175

210

40%

85

3.5

300

200

10%

20

3.5

70

600

~33%

200

2.5

500

1700

750

2500

חזות הישוב ורוח המקום
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מגורים
חוות המכלים

מגורים | מימוש תכניות מאושרות

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

סיכום תוספת יח"ד בתכניות מאושרות
הערות/הנחות
פורמאלי

בנוי ומאושר

פורמאלי

תכניות מאושרות

לא פורמאלי

פיצולי דירות
משוער (השכרה

פוטנציאל
צפיפות
יח"ד
(יח"ד לדונם)

ע"פ קובץ ארנונה ולמ"ס
1860
שליש מיח"ד צמודות קרקע עתידיות
בישוב יכילו יחידה להשכרה.

גודל משק
אחוז מימוש יח"ד ממומשות
בית
כ5300-

17400

משתנה

1230

3.5

4300

~33%

1200-1700

2.5

3800

סה"כ צפי בפועל

~8000

* יעד אוכלוסייה ע"פ עדכון תמ"א  20,000 - 35תושבים
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אוכ'

~25,500

חזות הישוב ורוח המקום
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מגורים
חוות המכלים

מגורים | מימוש תכניות מאושרות

כלכלת הישוב
תחבורה

הערכת קצב גידול יחידות דיור ואוכלוסייה
בקרית טבעון לאורך זמן
אוכלוסייה

שלד השטחים הפתוחים
26500

25300

25200

25100

24700

24500
23400

יחידות דיור

22500

*

20400

* מס' תושבים
בישוב ע"פ רישומי
תאגיד המים

20500

18500
16500
14500
12500
10500
7930
2040

שנת היעד של
תכנית המתאר

•

•
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7910
2035

7865

7760

2030
מס' יח"ד דיור

8500
7370

2025
מס' יח"ד דיור

מימוש רוב מוחלט
מעתודות המגורים
בישוב

2020

6500
2015

6500

אכלוס שערי טבעון,
אורים והתריז

בעשור הקרוב תתממש רוב תוספת יחידות הדיור המאושרות ,בעקבות הקמת תכניות שערי טבעון ,אורים
ונוף כרמל.
לקראת  2030ימומש רוב יחידות הדיור המאושרות בישוב ואוכלוסיית היישוב תתייצב על כ 25,000-תושבים

קרית טבעון | מצב מאושר

חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

מגורים | פוטנציאל יח"ד במרקם הקיים

כלכלת הישוב
תחבורה

קיבולת מרבית מאושרת
טב | 34/תוספת  1יח"ד 390 -
טב | 34/תוספת  2יח"ד 160 -
טב | 34/תוספת  3יח"ד150 -
טב | 62/מגרשים ריקים130 -
טב ,267/טב ,261/התריז | ~600
פוטנציאל יח"ד
יח"ד ממומשות
פורמאלי –בנוי
ומאושר
פורמאלי –
תכניות
מאושרות
לא פורמאלי –
פיצולי דירות

סה"כ צפי
בפועל
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1860

אוכ'

כ5300-

17400

1230

4300

12001700

3800

~25,500 ~8000

שלד השטחים הפתוחים

חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חוות המכלים | שלבי פינוי ומימוש יעוד קרקע אחר

כלכלת הישוב

קבלת החלטה על פינוי חוות המכלים
גיוס תקציב

תכנון ואישור תכנית פיתוח מפורטת לשטח
ביצוע סקרים לבחינת זיהום הקרקע  -תכנית דיגום ,סקר קרקע ,סקר סיכונים

הכשרת האתר החלופי

גיבוש תכנית שיקום על בסיס הממצאים ויעוד הקרקע העתידי
ביצוע עבודות שיקום וטיהור הקרקע
פיתוח ייעוד הקרקע המתוכנן
איכלוס וקבלת הכנסות מארנונה

ההערכה היא כי פינוי חוות המכלים ומימוש ייעוד קרקע אחר יערוך לכל הפחות כעשר
שנים מרגע קבלת ההחלטה וגיוס התקציבים הרלוונטיים.
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חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

חוות המכלים | במידה ומאשרים היום את פינוי חוות המכלים

כלכלת הישוב
תחבורה

הערכת קצב גידול יחידות דיור ואוכלוסייה
בקרית טבעון לאורך זמן
אוכלוסייה

שלד השטחים הפתוחים
26500

25300

25200

25100

24700

24500
23400

יחידות דיור

*

22500
20500

20400

* מס' תושבים
בישוב ע"פ רישומי
תאגיד המים

18500
16500
14500
12500
10500
7930
2040

7910
2035

7865
2030
מס' יח"ד דיור

7760

8500
7370

2025
מס' יח"ד דיור

מימוש יעוד קרקע
אחר בשטח החווה

2020

6500
2015

6500

החלטה על פינוי חוות המכלים
וגיוס תקציבים רלוונטיים

בלוח זמנים זה ,במידה והיום מתקבלת החלטה (ותקציב) לפינוי חוות המכלים
בשנת  2025ירידה של כ 20%-בהכנסות הישוב מארנונה לצד תוספת של כ 20%-בהיקף התושבים
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קרית טבעון | מצב מאושר

חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

חוות המכלים |

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

נכון להיום ובהתחשב באי הוודאות הרבה
הכרוכה בתהליך העברת חוות המכלים יתכן
והפינוי לא יתרחש בטווח הזמן אליו מתייחסת
התכנית.
במידה וחוות המכלים נשארת במקומה בטווח
הזמן אליו מתייחסת התכנית יש לקבוע את
האמצעים הנדרשים בהיבט הסביבתי ,בטיחותי
ונופי.
המשרד להגנת הסביבה פועל בימים אלו
לגיבוש הנחיות בנושא שיתכן ויהיו בעלות
השפעה משמעותית על האזור.
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חזות הישוב ורוח המקום

קרית טבעון | מצב מאושר

מגורים
חוות המכלים

כלכלת הישוב
• קרית טבעון היא ישוב פרברי
במטרופולין חיפה.
• היצע שטחי המסחר והתעסוקה
במרחב כולל שטחים בנויים ומאגר
תכנוני בהיקפים גדולים מאוד.
התחרות במרחב תקשה על פיתוח
אזור תעסוקה בישוב.
• בישוב כ 31,000 -מ"ר שטחי מסחר
ותעסוקה פעילים לצד חוות מיכלי
הדלק שהיא שוות ערך לכ150,000-
מ"ר .כלומר ,לרשות המועצה שטח
לגביית ארנונה מנכסים שאינם
מגורים בהיקף של כ180,000-
מ"ר.
• אחוז היוממים בישוב עמד בשנת
 2008על כ .73%-היעדר שטחי
תעסוקה משמעותיים בישוב לא פוגע
בתעסוקה ובפרנסה של תושביו.
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כלכלת הישוב
מסחר ותעסוקה בסביבה הקרובה

תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

חזות הישוב ורוח המקום
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מגורים
חוות המכלים

כלכלת הישוב

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

הכנסות מארנונה שאינה למגורים מהווה את
מקור המימון המרכזי של הרשות המקומית
לאספקת ושדרוג השירותים הניתנים לתושביה.

בסיסי חיוב ארנונה בשטחים ובש"ח2013 ,
שטח באלפי
מ"ר

התפלגות
השטחים

חיוב שנתי
באלפי ₪

התפלגות
החיוב

743

61%

30,471

56%

27

2%

4,910

9%

0%

321

1%

1,551

3%
0%

חלקה היחסי של הארנונה למגורים מסה"כ חיוב
הארנונה בקרית טבעון עומד על .56%

מגורים
משרדים שירותים
ומסחר
תעשייה ומלאכה

3

ביישובים בהם שטחי מסחר ותעסוקה מפותחים
כמו יקנעם עילית ,נשר וחיפה חלקה של
הארנונה למגורים ,על פי חיוב ,מתוך סה"כ
הארנונה עומד על  .34-42%בקרית אתא וקרית
ביאליק החיוב עומד על  .53-56%בקרית מוצקין
החיוב עומד על .82%

בנקים

1

0%

בתי מלון

0

0%
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קרקע תפוסה

285

23%

13,732

25%

קרקע חקלאית

117

10%

6

0%

נכסים אחרים

38

3%

3,478

6%

1,213

100%

54,484

100%

סה"כ

כבר היום מאזן ההכנסות בין ארנונה למגורים וארנונה מנכסים שאינם מגורים ( 56%ו 44%-בהתאמה)
הוא גרעוני לרשות המקומית.

16

קרית טבעון | מצב מאושר

חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

כלכלת הישוב

כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים
התפלגות הכנסות מארנונה בקרית טבעון וישובים סמוכים על פי גבייה2013 ,

יחס הארנונה למגורים מסה"כ הארנונה,
על פי הגבייה בפועל ,ובפרט עם הוצאת
חוות מיכלי הדלק מהישוב ,באם תתממש,
יצור בעיה תקציבית ויפגע ביכולת הרשות
להמשיך ולספק את השירותים הניתנים
היום ,ללא סיוע מבחוץ.

חוות המכלים מהווה כיום  25%מהכנסות המועצה מארנונה > כ 14 -מליון .₪
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מגורים
חוות המכלים

כלכלת הישוב

כלכלת הישוב
הכנסות מארנונה לפי תחזית אוכלוסייה בהתאם לתכניות מאושרות ,מיליוני  ,₪תעריף 2013

בחינת היקף ההכנסות הצפויות ,על בסיס
התכניות המאושרות למגורים ולשימושים
מניבים ,ללא שינוי ביחס בין מקורות
ההכנסה ,מראה כי היחס בין הכנסות
מארנונה למגורים ושלא למגורים בישוב
יעמוד על  35%ו 65% -בהתאמה בשנת
היעד.

הפתוחים
שלד השטחים
₪ 100.0
מגורים

תעסוקה

אחר

חווה

₪ 90.0
₪ 80.0

₪ 67.2

₪ 70.0

₪ 66.8

₪ 66.3

₪ 64.7

₪ 42.8

₪ 42.3

₪ 40.7

₪ 61.9

₪ 60.0

₪ 59.3
₪ 54.5

₪ 43.2

₪ 37.9

₪ 35.3

₪ 30.5

סימן שאלה לגבי איכות החיים בישוב.
•

מימון הסדרה הנדרשת של תשתיות הישוב
המזדקנות (מבתי ספר ועד כבישים) עמידה
בתקני בטיחות ,נגישות וכיבוי אש וכד',

•

רמת השירותים שתינתן

•

היכולת לשמור ולתחזק את דמות הישוב
ו"רוח המקום".

₪ 40.0
₪ 30.0

…
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 3.5
₪ 6.8

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

₪ 13.7

המצב המאושר יוביל לפגיעה משמעותית בחוסן הכלכלי של הישוב
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₪ 50.0

₪ 20.0
₪ 10.0
₪-
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מגורים
חוות המכלים

תחבורה
•

נפח התנועה  -תוספת משמעותית של
כלי רכב ללא שינוי ברשת הדרכים או
היציאות מהישוב.

•

חניה  -הגדלת צרכי החניה בישוב לצד
תהליך הדרגתי ומורכב למימוש זכות
הדרך המאושרת והכנסת חניות לתחומי
המגרש.

•

"תחבורה ירוקה"  -אפשרויות מוגבלות
לשיפור תשתיות עבור הולכי רגל ורוכבי
אופניים.

תוספת
מוערכת של
 620כ"ר
()15%

צומת הבנים -
רמת שירות
נמוכה כיום
תוספת
מוערכת של
כ 350-כ"ר
()13%

ההשפעה המשמעותית ביותר תהיה בצפון טבעון
בעקבות מבנה רשת הדרכים וחתכי הרחוב הייחודיים.
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כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים
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מגורים
חוות המכלים

תחבורה
 נפח התנועה
•

תוספת כלי רכב מוערכת של כ-
 15%בצפון טבעון (לפי נתוני רמת
מינוע נוכחיים).

•

תוספת משמעותית ביחס לקיבולת
היציאה של אזור צפון טבעון.

*במרכז טבעון (קריית עמל) תוספת משוערת של כ-
 350כ"ר.

•

תוספת
מוערכת של
 620כ"ר
()15%

צומת הבנים -
רמת שירות
נמוכה כיום
תוספת
מוערכת של
כ 350-כ"ר
()13%

הגברת העומס ביציאה לכביש ,75
צומת הבנים-היציאה המרכזית של
צפון טבעון.
הפיתוח המאושר יחריף את רמת השירות הנמוכה בכביש
אלונים-שקדים וצומת הבנים בשעות העומס.
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כלכלת הישוב
תחבורה
שלד השטחים הפתוחים
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מגורים
חוות המכלים

תחבורה

כלכלת הישוב
תחבורה

 חניה (מרכז וצפון קרית טבעון)
•

תוספת כלי הרכב בהינתן הפיתוח
המאושר תצריך שינויים מהותיים
בהסדרי החניה.

•

התהליך למימוש זכות הדרך
המאושרת ,הסגת גבולות המגרש
ושינוי הסדרי החניה מוביל לשינוי
חתך הרחוב ומאפייניו האיכותיים.

•

בפועל תוספת משמעותית של
שטחי חנייה על חשבון שפ"פים.

צרכי החניה יפגעו במרחב הציבורי וישנו
את דמות הישוב ,בעיקר באזור צפון טבעון
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שלד השטחים הפתוחים

קיים

מאושר
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חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

שלד השטחים הפתוחים

כלכלת הישוב
תחבורה

•

התמקדות בשדרוג תשתיות השצ"פים
השכונתיים והנגישות אליהם.

•

פארק יישובי  -גן המייסדים

•

טיילת הקישון  -פארק לינארי בשולי
הישוב.

•

שמירה על וואדיות הישוב כשטחים
פתוחים אקסטנסיביים בנגישות נמוכה.

•

מימוש תכנית חיץ נגד שריפות והסדרת
דרכי אש.
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חזות הישוב ורוח המקום
מגורים
חוות המכלים

סיכום
•

כלכלת הישוב

התכניות המאושרות מובילות לשינוי משמעותי של דמות הישוב ,בעיקר במרקמים
הוותיקים בקרית עמל וטבעון:
 oתוספת תושבים ,בהיקף גדול מהמאושר בתמ"א .1/35
 oציפוף מרקם המגורים ושינוי האיכויות הפיסיות של הישוב ,בדגש על חתכי
הרחוב בעקבות הגדלת התכסית הבנויה ומתן מענה לצרכי הרכב הפרטי.
 oיצירת אפשרויות להתחדשות פיסית וחברתית

•

הקיבולת המוגבלת של תשתיות התחבורה בישוב נמצאת בקונפליקט עם תוספת
האוכלוסייה המאושרת .המשך מגמות מבחינת רמות המינוע יוביל להשתלטות הרכב
הפרטי על המרחב הציבורי.

•

הזדקנות ושחיקה של תשתיות הישוב לצד תוספת משמעותית של תושבים מעמידה
בסימן שאלה את יכולת הנשיאה הכלכלית של הישוב כבר בטווח הזמן הקצר
והבינוני.

•

נכון להיום החוסן הכלכלי של הישוב תלוי לחלוטין בהכנסות מחוות המכלים.
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תחבורה
שלד השטחים הפתוחים

