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   תכית מתאר כוללית -זכרון יעקב 

 סיכום עיקרי הדברים  -  23/3/2015כס שיתוף ציבור זכרון יעקב 

  כללי

-בהכת תכית המתאר החדשה של זכרון התקיים בשל שיתוף הציבור המפגש הראשון  •

  באודיטוריום של בית יר ביישוב.  23.3.2015

באתר האיטרט  מודעה שפורסמה במקומון, הוזמו למפגש באמצעותכלל תושבי היישוב  •

לאשי מפתח ישירה פייה  באמצעותרשתות חברתיות פעילות ביישוב וכן ב של היישוב,

  ביישוב. 

 משתתפים.  120-למפגש הגיעו כ •

ראש הסבר של היועץ לשיתוף הציבור לגבי מהי תכית כוללית. אחריו הציג המפגש פתח ב •

הציג ראש צוות  שלו לתכית. אחר כך "אי מאמין"את ה מר אלי אבוטבול - המועצה 

 מצב הקיים על ידי צוות התכון.התכון אדר' אילן איזן את עיקרי הדברים שעלו מיתוח ה

 .דיון פתוח עם התושביםהחל לאחר הצגת הדברים 

התכית, לגבי  שאלות הבהרה לגבי תהליך הכתעל ידי ציבור עלו והבמסגרת הדיון הפתוח  •

על סדר היום של היישוב. להלן פירוט הסוגיות שוים המצאים ושאים  תהליך השיתוף וכן

  זיות שהועלו על ידי הציבור במפגש.המרכ

  מרכזיותסוגיות 

  תהליך התכון   .א

   ?שיפוטשל תחום גבולות  לשותתכית בכוחה של ההאם  •

יכול להיות שכתוצאה גבולות שיפוט. עם זאת, מתאר איה משה תשובת הצוות: תכית 

על  הרשות  מסקה שיש מקום לדיון בושא הזה, ואזתעלה מתהליך הכת תכית כוללית, 

במסגרת דיוי ועדת החקירה בקשה לפתוח ועדת חקירה בושא תחום השיפוט.  להגיש

שצריכה  לציין . חשובשמוביל את תכית המתאר ,מהל התכוןשמעת גם המלצתו של 

   שיפוט. סיבה מהותית לצורך בשיוי גבולותלהיות 

מספר בתי  –(כדוגמה  שראש הרשות מחויב לפעול על פיו?תכית כוללית היא חוק ה האם •

   )הכסת שיבו בישוב

כית מתאר כוללית מת ועדה לעודד ולאפשר פעולות בישוב. ית מתאר תכתשובת הצוות: 

תכית . תכיות מפורטות בהתאם להוראותיהלגזור  אלא רקלא יתן להוציא היתרי ביה, 

לגופו של עיין, החלטות על הקמת בתי כסת . ים ספציפייםמגרשל ת מתייחסהמתאר איה 

 של הרשות המקומית. בתחום פעילותהבשטחי הציבור או בשטחים סחירים  הן 

 –בימים אלהשמוקדמות תכיות יש במושבה  בהליכי אישור?האם יתן לשות תכיות  •

ן יהיה לשות את כית המתאר יתייחס תכית המתאר? האם כתוצאה מתהאם גם להן תת

  כיות הללו?הת
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רצוי  -תכית המתארבמימוש יעדי שמקודמת עלולה לפגוע אם תכית תשובת הצוות: 

 . יוישהציע בה יתן לובמידת הצורך  בקפדותלבחון אותה 
   התהליכים הסטטוטוריים בישוב?להקפיא את האם לא כון  •

הכת תכית מתאר כוללית היא תהליך מורכב שאורך זמן. על כן, הכת  תשובת הצוות:

מקפיאים תכון בישוב תכיות מפורטות. לא של אישור  הליכיעוצרת  תכית מתאר איה

  עובדים במקביל ובתיאום. אלא 

  ?השכיםהאם לקחים בחשבון תהליכי התפתחותם של הישובים  •

מהישובים חלק ומהישובים השכים כבר הסתיימה הכת התכית חלק תשובת הצוות: ב

בכל הוגע לתהליכי תכון המתרחשים במקביל, קיים . בתהליך התכוןכרגע  מצאים

  תיאום ושיתוף פעולה בין צוות התכון ומתכים בתכיות שכות. 

: שבילי , כגוןקיימא בזכרון-פיתוח בר האם יש דיון וייעוץ על ושא - פיתוח בר קיימא 

  אופיים לילדים,  שמירה על עצים בוגרים במושבה ועוד.

פיזי. ובפיתוח  , וףיועצים שעוסקים באיכות הסביבהכולל צוות התכון  תשובת הצוות: 

 היבטים של קיימות ואיכות סביבה ישולבו ברבדים שוים של התכית.
  

 הציבור  תהליך שיתוף  .ב

  הציבור איו רק עוד בעל עיין  •

. תפקיד תכית זובהמעורבים ממספר בעלי עיין  הציבור הוא אכן אחדתשובת הצוות: 

ציבור רוצה בצורה הבהירה ביותר את מה שה תהליך שיתוף הציבור הוא לזהות ולהציג

תהליך יעשה בצורה טובה יותר, כך הככל ש. בשולחן הדיוים של כל בעלי העיין בתכית

  .וגדלוהשפעתו על התכון יחשיבותו 

  ראש המועצה או התושבים  - הציבור וןשל רצמייצג המי  •

יכול להיות  ראש המועצה איותהליך שיתוף הציבור עשה מתוך הבה שתשובת הצוות: 

המועצה שותף ראש . הציג הבלעדי של כלל הצרכים, הרצוות והדעות של  תושבי הישוב

בתהליך כפי שתגובש  ,לוועדות העבודה וההיגוי של התכית כבחר הציבור. עמדת הציבור

יש עיין רב ועצה ראש המיש לציין כי גם לכעמדה בפי עצמה. תוצג בתהליך  ,שיתוף הציבור

 ולהתחשב בה. לשמוע את עמדת הציבור

לקבוצה שכך   - ברתיות באמצעות איטרט או רשתות ח הגשת התהליך ליותר אשים •

  .להשתתף בדיוים של שיתוף הציבור ווח יהיה יותר קל גדולה יותר של אשים 

מו מי שכח במפגש הזה וכן אשים יתקיימו מספר מפגשים. למפגשים יוז תשובת הצוות: 

ו מספר ושאים לדיון, כל מפגש יתרכז בושא אחר. בכל מפגש . קבעשיפוככל וספים 

  .כעמדה המסכמת של תהליך שיתוף הציבור והעלאת רעיוות שירוכזו ויוצגו יהיה דיון

  להלן התייחסויות וספות שהועלו מצד המשתתפים:

האם לכוון לתהליך התחדשות ספוטי או  ? לגדול לא או לגדול האם -הרצוי הפיתוח כיוון  .ג

 להמשיך בתהליך הפיתוח והגידול של היישוב?

 20-15אחרי , כאשר ושו הובלת היישוב לתהליך הזדקותפירתהליך התחדשות  אי יצירת •

 יעבור תהליכי הצערה טבעיים. היישובצפוי ששים 
והתרחבות של הביוי על חשבון שטחים  יתוח פירושו המשך התפשטותתהליך הפהמשך  •

  .פתוחים
ביא בכוחה לעצור את תהליך ההזדקות ולהש ,צעירים קליטתבצריכה להיות התמקדות ה •

 לאיזון מבחיה גילאית.
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 הישוב קליטת צעירים  .ד

הם לא חשבים בי המקום ויש לא גרים ביישוב,  לק מהביםהיות וח -קליטה בי המקום  •

יש לבחון אם קיים תקדים במדיה שבן המקום מקבל עדיפות בקיית  לתת גם להם עדיפות.

 .בתים בישוב שלו

להשארת צעירי המקום ביישוב כגון: עבודה יש ליצור תאים משיכת או השארת הצעירים   •

חיוך טוב בילוי, יכולת רכישת יחידת דיור ו לסטודטים, דיור מתאים, פתיחת עוד מקומות

 .לילדים 

הגעתם של צעירים את בפועל  מועהמחיר הגבוה של הדיור בזכרון  – עלות דיור גבוהה •

 ליישוב.
 . שהקרקעות הן בבעלות פרטיתבגלל בעיה בשיווק הקרקע דווקא לצעירים קיימת  •

מ"י בשכות זכורה ברמות צפיפות גבוהה רדום של  300מימוש  - מימוש שכות זכרוה •

  פתרון לקליטת הצעירים ביישוב. יח"ד לדום) הוא ה 14-כ(

 היישוב צביון  .ה

ההתחלה  של זכרון: מושבת איכרים היסטורית,דימויים שוים  חדלשזור יהתכון צריך  •

 צביון עירוי מול כפרי, מוטיב הברון ועוד.  -כ"פאריס הקטה" כמושבה 

, עם כמעט עיר –עיירהאו  מושבה ון צריכה להישארצריך להתייחס לשאלה אם זיכר •

עירוי ולא כפרי. האם בעל אופי הוא  –. המדרחוב למשל מאפייים כמו רחובות מסחריים

סטורי ושכוות פרבריות, או שיוצרים עיירה שיש בה רחוב אחד עירוי היבעתיד ישאר עם 

  יותר מרחוב אחד, והמסחר בה מבוזר.

מביה של הביעו הסתייגות תושבים חלק מה -קיימת חרדה לשיוי האופי של המקום •

החשש הוא שביית . בגלל רצום לשמור על האופי של המקום קומות, 5-6 בייים בי

  ראשל"צ או רעה.גבוהים תפגע בייחודו של המקום והוא יהפוך להיות כמו בייים 

קומות זה לא הרבה. צריך להכיר במציאות שזה  6 ביין בןלעומתם תושבים אחרים טעו כי  •

וזה בטח לא  שי אשים, לבות על חצי דום בית למשפחה אחת שגרים בולא ריאלי בימיו 

עם ארבע חדרים ולא תכן גם יחידות דיור  עם אפשר ליאפשר לצעירים לעבור לזכרון. 

 . חדרים שבעה-שישה

 20לא של  –ולבות בייים חדשים במקומם  ישים לפות שיכויםצריך  –וי יפיוי ב •

 קומות. 4-5קומות אבל בהחלט של 

  

  תחבורה

עומס האת יגדיל עוד יותר  וקיים חשש שפיתוח וסף תועתי בזכרוןכבר כיום מורגש עומס  •

 .כבישים עוקפיםצריך לשקול פתרוות כמו זה. ה

פתרוות לתחבורה ציבורית בישוב שתתן גם צריך לתת פתרון הולם  – תחבורה ציבורית •

  כים. לזקים וחסרי רכב, לל

 את תחת הרכבת של זיכרון. יש לפעול לפתיחת – הפעלת תחת הרכבת •

ספורט להקטת י ופש ואזורלשוליים  יש לפעול להוציא מתוך זכרון – הסרת מטרדים •

 המטרדים בתוך היישוב.

יותר בכל להיות משמעותי בשים האחרוות שא האופיים הפך ו -פיתוח רשת אופיים  •

 לייצר ן יכולכהמדיה. פיתוח שבילי אופים יכול ליצור פתרון מסוים לבעיית התחבורה ו

  למבקרים בישוב. מוקד משיכה וסף 

מיקום גי ילדים במרוחק משכוות המגורים מגביר את  – למערכת החיוך סיעות ארוכות •

  העומס התועתי בישוב ופוגע באיכות החיים של התושבים.

  


