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 מבוא

  

 היקף .הכרמל הר מורדות על ,חיפה לעיר מזרח מדרום  ושוכנת חיפה ממטרופולין חלק מהווה נשר העיר

 .(בית משקי 9,200 -כ) נפש 23,300 -כ על עומד בנשר האוכלוסייה

  הצריפים :1923-1925 השנים בין שנוסד 'נשר' למלט החרושת בית של בהיסטוריה שזורה "נשר" היישוב ראשית

 כיוזמה ,1924 שנת בתחילת נבנו ,במקום העברי היישוב ייסוד את המסמלים ,הפועלים שכונת של הראשונים

  להימנע לפועלים לאפשר כדי הוקמה ,בה דבק המפעל ששם ,השכונה .החרושת בית פועלי של מקומית

 שכונות שלוש התפתחו 50 -ה שנות בתחילת .נצרת–חיפה כביש על עוינים ערבים כפרים דרך מחיפה מיוממות

 ,חיפה לעיר כשכונות להצטרף שאפו השכונות שלוש תושבי .דור-ובן חנן-תל ,נשר גבעת :למפעל בסמיכות נפרדות

 העיר .השכונות שלוש את המאגדת נשר המקומית המועצה הוקמה 1952-ב .לכך התנגד הפנים משרד אך

  רמות שכונת ,70 -ה בשנות שהוקמה עמוס גבעת שכונת - בה נבנו חדשות ושכונות הכרמל רכס לכיוון התפתחה

   .2000 -ה בשנות שהוקמה דניה וקדמת 80 -ה בשנות שהוקמה יצחק

 .1995 בשנת כעיר הוכרזה נשר

  .הכרמל פארק -לאומי כגן משמש (35% -כ) ממנו נכבד נתח כאשר ',ד 12,945 על עומד נשר של השיפוט שטח

  והמסחר התעשיה אזור לבין ,ההר מדרון על המטפסות המגורים שכונות בין ברורה בהפרדה מאופיינת העיר

 .המישורי זבולון בעמק ,יהודה -בר לדרך מצפון הממוקם

   .(הכרמל פארק שטחי) מדרום שיפוט ללא ובשטח וממזרח מצפון זבולון .א.במ ,ומצפון ממערב בחיפה גובלת נשר

  ובשטחי ,במערב והטכניון מגורים שכונותב ,(ומסחר קלה תעשיה) "פוסט-ק'צ"ה אזורב בנשר גובלת חיפה

  מפעל  עם בה גובלת אתא קריית .יגור קיבוץ בשדות בנשר גובלת זבולון אזורית מועצה .מדרום האוניברסיטה

  ק'הצ לאזור בסמוך לכביש מצפון קטן קטע למעט העיר של השיפוט לשטח מחוץ נמצאת 75 דרך .בצפון דשנים

 .חשמל חברת מתחם באזור ,פוסט

  בבעלות שטחים וכן העיר של המערבי בחלקה בעתיד לתכנון שטחים וכוללות מצומצמות העיר של הבניה עתודות

 .נשר לגבעת ממזרח ,כלל חברת של פרטית

  תכנון מדיניות קובעת זו במתכונת תכנית .כוללנית מתאר תכנית של בתבנית תגובש נשר לעיר המתאר תכנית

 מלוא את לקבל המקומית הועדה תוכל אישורה לאחר .ממנה הנגזר המפורט התכנון את מנחה בעת ובה ,כוללת

  .המתאר תכנית את התואמות ,מפורטות ותכניות מקומיות מתאר תכניות ולאשר לקדם ,התכנון סמכויות

  ולהבטיח התכנון וליעדי עירוניות הכלל התכנון למטרות ביטוי לתת נדרשים כוללנית מתאר  תכנית של מסמכיה

 .מפורטות תכניות של  ואישורן להכנתן ומחייב מוסכם בסיס להוות ובמקביל ,השגתם את

   .וניתוחו  קיים מצב סקירת כולל והוא התכנון בתהליך הראשון הנדבך את מהווה זה ח"דו

  של וניתוח סקירה ומביא הפיזיים בהיבטים עוסק הראשון השער :שערים לשלושה בחלוקה מוצג הדוח

 ומביא ובתשתיות בסביבה עוסק השני השער .ונוף ,תחבורה ,פיזי לתכנון בהתייחס והעיר המרחב מאפייני

   .וההידרולוגיה הרטובות התשתיות ,הסביבה נושאי של סקירה

   .ותיירות כלכלה ,חברה ,בדמוגרפיה שעוסקים הפרקים את כולל וכלכלה חברה שער ,השלישי השער

  .הנושאים כלל של אינטגרטיבי סיכום ח"הדו של בסופו

 ואתרים מבנים שימור סקר כרטיסיות ,העיר שכונות כל של ניתוח :הכוללים נספחים מצורפים ח"לדו ,כן כמו

 .פברואר בתחילת שהתקיים הציבור שיתוף תהליך על והרחבה (נשר עיריית עבור מזרחי נעמה 'אדר י"ע הוכנו)

 .יישובית ופרוגרמה תכנוני מתווה גיבוש – העבודה להמשך התכנונית התשתית את מהווה זה ח"דו
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   כללי רקע נשר•

oעל ,חיפה לעיר מזרח מדרום  ושוכנת חיפה ממטרופולין חלק מהווה נשר העיר   

o9,200 -כ) נפש 23,300-כ על עומד בעיר האוכלוסייה היקף .הכרמל הר מורדות   

 . "כרמל מורדות" מקומי תכנון למרחב משויכת נשר העיר .(בית משקי

oכרמל לטירת בדומה -חיפה מטרופולין של דרומית גזרה ,הפנימית בטבעת ממוקמת נשר העיר. 

oהעיר השנים ועם המדרון למרגלות ,בעמק החל נשר של והתעשייה ההתיישבות בסיס   

  פי על בנשר הקרקע שימושי של המרחבית הפריסה את לאפיין ניתן כללי באופן .מעלה וטיפסה התפתחה

   .הכרמל מדרון על המדורגות המגורים ושכונות המישורי בעמק ומסחר תעשייה – אלו מרחבים

oמפעלים להתפתחות בסיס כאמור היוו בעמק הראשיות והדרכים זבולון עמק של המישורי המרחב,  

 .קלה תעשיה של נלווים ושימושים צבא בסיסי

oבנשר התעשייה דעיכת עם .ובזהותה העיר של במהותה חשוב מרכיב הינה נשר של התעשייתית המורשת 

   .העירוני במרחב התעשייתית המורשת לשימור חשיבות יש

o אותה ביסס יגור ומחלף פוסט ק'הצ של התעשייה אזור ,חיפה העיר בין ,במטרופולין הייחודי מיקומה  

 .והארצית האזורית ברמה ענפים תחבורה קשרי בעלת כעיר

 במרחב נשר•

o על השנים במהלך הקשו אלה עובדות .הפיתוח תחומי בין ורציפות דומים בנויים מרקמים ולחיפה לנשר  

 .נשר לעיר ייחודית עירונית זהות יצירת

oנשר בין הממשקים .הכרמל ופארק אתא קריית ,זבולון .א.מ ,חיפה :ישויות במספר גובלת נשר העיר 

  :כגון ,ופיזיים תפקודיים ,שונים מסוגים בניתוקים בעיקר ומאופיינים רציפים אינם אלה לישויות

ומגודרים סגורים מוסדות -חיפה 'אוני, טכניון   

מועצה  ששל פתוחים שטחים עם בממשק -75 לכביש מעבר תשתיות עתירי חקלאיים שטחים  

 (יגור קיבוץ) זבולון אזורית

פיזית נגישות בחוסר מאופייןה איכותי לא ממשק -הכרמל פארק.   

oבמרחב הנמצאים שטחים על מוצעת התכנית .6/6 מ"בתמ מטרופוליני פארק -גבולות חוצה ממשק  

  כיום קיימים התכנית בשטח הכלול במרחב .אתא.וק נשר ,זבולון.א.מ ,חיפה :שונות רשויות של שיפוט

 קונפליקטים ,אתגרים מייצרת מטרופוליני פארק במקום לתכנן וההחלטה ,שימושים מגוון

 ,חשמל חברת של השנאה תחנת ,עליון מתח קו ,חיפה ש"מט כגון גבוה תשתיות ריכוז .ופוטנציאלים

  והקרבה הקישון נחל של הצפה כפשט  משמש המתוכנן הפארק מן גדול שחלק העובדה ,תעשייה מפעלי

   .כמתוכנן מטרופוליני לפארק האזור להפיכת  אתגר  מהווים  חיפה מפרץ של התעשייה לאזור

 .מנחה מדיניות מסמך להיות הפכה הזמן עם אך , 6 מ"לתמ ופירוט תיקון להוות תוכננה התכנית

 15 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 
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 סטטוטוריים במסמכים  נשר•

oהבינוי כתמי .עירוני מרקם של אחד בפוליגון מוגדרות הכרמל וטירת חיפה ,נשר 35 א"תמ במסמכי  

   .אחד מעויר מרחב ויוצרים רציפים שלהן

oושל חיפה של העירוני הפיתוח תחום עם רצף יוצר נשר של העירוני הפיתוח תחום 6 מ"תמ של בתשריט  

 .הכרמל טירת

oהעיר ופיתוח לתכנון רקע כמסמך אותה המשמשת ,(המאוחרות 80-ה משנות) אב תכנית לנשר. 

oהתעשיה באזור תכניות של מצומצם מספר למעט ,מומשו -בנשר המאושרות המפורטות התכניות רוב  

   .בעיר הותיקות בשכונות עירונית התחדשות מציעותה תכניות וכן

oדור ובן חנן-תל ,נשר גבעת -הוותיקות בשכונות עירונית להתחדשות תכניות 4 מאושרות בנשר. 

  ביצוע למתחמי וחלוקה כלכלית כדאיות של נמוך סף  בשל הנראה ככל בפועל מומשו לא התכניות

 .מידי גדולים

oלפיתוח המידיות הקרקע עתודות רוב מיצוי של תהליך עם נשר מתמודדת האחרונות השנים 15-ב.  

  בבעלות ושטחים חיפה של הכלכלית החברה בבעלות שטחים -בלבד פיתוח עתודות שתי נשארו לעיר

 .אלה  גורמים עם פעולה שיתוף מחייבת זו עובדה ."תעשיות כלל" חברת של פרטית

oעוסקות המקודמות התכניות עיקר .שונים תכנון בשלבי  גדולות תכניות מספר ישנן נשר העיר בתחומי 

 שאובה אגירה פרויקט תכנון :כגון ,נוספות יוזמות גם ישנן אך ,ותעשיה מסחר ,תעסוקה אזורי בתכנון

  אחת ביוזמה מדובר) המטרופוליני מהפארק חלק ופיתוח מגורים שכונת של תכנון ,כלל חברת י"ע

 .(הדוח בהמשך פירוט ,נפרדות תכניות בשתי המקודמת

oמהפארק חלק ופיתוח מגורים שכונת של תכנון ,כלל חברת י"ע שאובה אגירה פרויקט תכנון  

 .המטרופוליני

 :זה את זה לכאורה הנוגדים רבדים למספר ביחס שבנשר המורכבות את משקפות אלה תכניות

 תעשייתית כעיר שלה ההתהוות בסיס -

 ואיכותיים ערכיים פתוחים שטחים עם ממשק -

 פתוחים שטחים ועם תעשיה אזורי עם בממשקים מגורים שכונות תכנון -

 .אלה רבדים של שילובם יהיה המתאר תכנית של האתגרים אחד כי מסתמן

 

 

 

 16 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 
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 עירוני שלד•

o2000-ה שנות עד העיר את שמלווה מובהקת איזור תופעת יצרה נשר העיר התפתחות.   

oוהן ,התמצאות ויכולת לנוף פתיחות כגון ,יתרונות הן העיר עבור מייצר ההר מדרונות על הפיתוח  

  לשירותים  קישוריות קשיי ,רגל הולכי של נגישות קשיי -הררית בטופוגרפיה פיתוח המלווים  קשיים

 .השכונות בין ונתקים העירוניים

oהבינוי גבהי למרות הסביבה לנופי פתיחות על ושומר הקיים הטופוגרפי החתך על נשען הבנוי המרקם  

 בין המקשרים אילו ובעיקר ,שלה מהרחובות רבים ,נשר של הטופוגרפי המבנה בשל .המשתנים

 .ותלולים משופעים הם ,ל"צה רחוב דוגמת ,שכונות

oעירוני עיצוב בנושא כוללת מדיניות אין .בעיר לגובה בניה בנושא כוללת מדיניות אין. 

oצפיפותה כך ,יותר חדשה שהשכונה ככל -כרונולוגיות מסיבות נובעת בעיר המגורים צפיפויות פריסת  

 -יותר ותיקה שהשכונה ככל .האחרונים בעשורים ומגדלים רוויה לבניה המעבר עקב זאת ,עולה

 .ולהיפך ,יותר נמוכה בה הצפיפות

oהעיר של הדרומיים והמורדות ,הישוב של שליש בשני מתרכזת בעיר (ספר בתי) החינוך מוסדות פריסת  

 .מספק מענה מקבלים לא (נשר גבעת ושל יצחק רמות שכונות של העליונים החלקים)

oהשלום דרך של "העירוני מרכז"ה באזור ,העיר של הצפוני בחלקה מרוכזים האזרחיים השירותים רוב. 

 .אירועים ואולם קמעונאי מסחר של גדול מוקד ממוקם ,יהודה בר לרחוב צפונית , זה מרכז מול

oוהקריות חיפה של בשירותים משתמשים התושבים -ופנאי בילוי מוקדי בעיר  אותרו לא. 

oהדרכים .הארצי התנועה מערך אל ,העמק כלפי המדרון מן התנועה את מנקזת בעיר הדרכים מערכת 

 .הטופוגרפיה אחרי ועוקבות צרות– המשניות

oפוטנציאל זו לדרך .רכב כלי של ערה ותנועה צדדיה משני מעורבים שימושים עם דרך -יהודה בר דרך 

  ובינה העיר של השונים חלקיה בין המקשר ר"כמע ולשמש נשר העיר של DOWNTOWN-ל להפוך רב

 .חיפה לבין

oמשאר מנותקת נשר גבעת .שלה הטופוגרפי המבנה בשל בעיקר השנייה מן אחת מנותקות העיר שכונות  

 .7212  כביש י"וע ואדי י"ע העיר

 17 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 
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 תנועה•

oלעבור העתיד 6 כביש ,מאושר עתידי רכבת קו ,75 כביש -הארצי התנועה למערך סמוכה נשר העיר  

 .(יהודה-בר) 752 'מס דרך –הארצית למערכת למעשה  יחיד חיבור לעיר .בקרבתה

oברמות או בקיבולת בעיות ניכרות ולא טובה בצורה מתפקדים לאורכו והצמתים יהודה בר דרך רחוב 

  עוברת לתנועה מרכזי עורק יהודה בר דרך היוותה ,הכרמל מנהרות לפתיחת עד .הצמתים של השירות

 .זה בכביש העוברת התנועה היקף פחת כיום .ולצפונה הארץ למזרח חיפה בין ארצית ואף מטרופולינית

oנשר של התחתון בחלקה המרוכזים המשיכה וממוקדי אל טובה קישוריות מאפשר הרחובות מערך. 

oידי על אף והומלץ 752 'מס לדרך משה מדרך ימינה בפנייה בעיה קיימת כי עלה בעיר הצמתים מבדיקת  

 .זו  בפנייה נוסף נתיב להוסיף נוף יפה 'חב

o(חיפה ואוניברסיטת הטכניון) הגבוהה ההשכלה למוסדות ציבורית תחבורה קווי חסרים. 

oנשר העלמין לבית הכניסה בצומת מתחיל המוצע הכביש .לנשר עוקף כביש לקדם מעוניינת העיר 

  חוצה המוצע הכביש תוואי כי לציין יש .סונול הדלק תחנת מול ,752 בכביש ומסתיים ,לייש ומחצבת

 ערכיים פתוחים שטחים

oשיקשור רכבל ולהקמת (רכבת תחנת כולל) נשר תעשיה באזור רכבת למעבר מאושרות תכניות קיימות 

 (ואוניברסיטה טכניון) האקדמאיים המוסדות ועם נשר עם פוסט ק'הצ אזור את

oועוד ספורט מרכזי ,קניות מרכזי -קהל מושכי במוקדים חנייה מצוקת קיימת. 

 

 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 

 נוף•

oשטחים סובבים נשר את .בעמק נותר שלה החיים עורק כאשר ,הכרמל מדרון על מתפרשת נשר  

  פארק של ויער טבעי חורש באזורי גובלת היא וממזרח מדרום -עברים משלושה פתוחים ירוקים

  .הקישון ונחל זבולון עמק של החקלאיים בשטחים ומצפון הכרמל

o טבע"ה ובין "העיר" בין התפר ,הכרמל מדרון של הבינוי רצף של כקצה נתפסת נשר". 

oבלתי נותרו עצמם הוואדיות .הוואדיות בין השלוחות מדרון על בינוי הוא בנשר הטיפוסי הבינוי  

 .מבונים

oדור בן ונחל קטיע נחל ,נשר נחל -אכזב נחלי 3 עוברים העיר בשטח. 

  למחצבת מתחת קטיע נחל את לתוכו האוסף ,נשר נחל של הוואדי

  בין טופוגרפית וחוצה ,בהם והמרשים התלול הוא "אבן משאבי"

 .העיר לשאר נשר גבעת שכונת

18 
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 המשך-נוף•

oטבע שטחי עם בצפיפות מבונה עירוני אזור של מפגש ויוצרת הכרמל לפארק בצמידות ממוקמת נשר  

  פארק לצד נשר מתקיימת שבפועל הרי ,טבע שטחי אל ישירה גישה של הפוטנציאל למרות .איכותיים

 .חזותי כמשאב בעיקר ממנו ונהנית הכרמל

oמבקרים המוני פארקל מגיעים שבוע ומידי ארצית ברמה אטרקציה מהווה הפארק -נשר פארק- 

  לפעילות מונגשים טבע שטחי או/ו נרחבים פארק שטחי היעדר .ספר ובתי מטיילים קבוצות ,משפחות

 .הטבע בחיק לפנאי הצורך את המספק היחיד האתר שהוא ,נשר פארק על עומס יוצרים פנאי

o14 א"בתמ מעוגנות עדיין חלקן כי יצוין) כיום פעילות שאינן מחצבות ארבע קיימות נשר של בשטחה  

  "נשר" מפעל את המחצבות שירתו בעבר .(מידי לפיתוח הזמינים בשטחים מדובר המקרים בכל לא ולכן

 שני העיר בתחומי קיימים ,בנוסף .ומצוקי מצולק למראה הקרקע ותוואי הנוף את שינתה בהן והפעילות

 .לפיתוח מאושרות תכניות קיימות המחצבות מן לחלק .חרסית לכריית ששימשו מלאכותיים אגמים

 שיקום .אינטנסיבי ופארק מגורים המציעה תכנית לקידום י"רמ מול אפשרות נבדקת לייש במחצבת

  בין והמיקום התלולה הטופוגרפיה בשל .עירוני למרחב מופר אזור להפיכת הזדמנות מהווה אלו מחצבות

 .הכרמל מורדות ושל חיפה מפרץ של ומרהיב פתוח נוף נשקף נשר רחובות מכל ,לעמק הכרמל

oעוקב או שלוחות רום ,וואדיות שטחי על נשען ,העירונית וכן השכונתית ברמה הפתוחים השטחים מערך 

 .מדרגות בצירי חיבור י"ע נוצר פים"השצ בין קישור .גובה קו אחרי

oבאזור פתוחים שטחים של ותכנון כוללת מחשבה חסרה .ועירוני רובעי מסוג פים"שצ חסרים בעיר 

 .האזור נחלי את שמנקז כאזור – התעשייה

 

 תיירות•

o הוא ממוקד בעיקר באזור                                                               . רבהפוטנציאל לפיתוח תיירותי משמעותי בנשר אינו

 (.ליישמחצבת " )מחצבי אבן"מחצבת 

oנשר פארק עם יחד יותר גדול תיירותי מכלול לאפשר יוכל אבן במחצבי תיירותית תוכן אטרקציית פיתוח 

   .כולו והאזור היישוב תושבי עבור ופנאי בילוי ,לתרבות ייחודי מוקד ולהוות

oבתהליך או עתידיות ותכניות בעיר שתפותח תוכן אטרקציית לכל משמעותיות מתחרות הינן ועכו חיפה  

   .זו בנישה להתחרות נשר של היכולת על מהותי באופן להשפיע יכולות

 

 סביבה•

oבר כביש :הסמוכות המגורים שכונות על אקוסטיות השלכות קיימות העיר בתחום מרכזיים צירים לשני 

 .חיפה ולאוניברסיטת הכרמל לדרום יהודה בר דרך בין המקשרת (705) משה ודרך (752) יהודה

oסביבה לאיכות ערים איגוד ח"דו ומתוך ניטור מתחנת שנמדדו נתונים פי על) סבירה בנשר האוויר איכות  

 (חיפה

oשייכים המקורות שני .מייננת הבלתי הקרינה בהיבטי מרכזיים מקורות שני להגדיר ניתן העיר בתחום 

 .קישון (ג"תחמ) מיתוג ותחנת קישון קיסריה קו בעיקר – ו"ק 161 עליון מתח קווי :י"לחח

 

 19 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 
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 המשך -סביבה•

oרבה בקרבה רבים מקומות לזהות ניתן ,העליון המתח קו של התוואי לאורך  

 .ועסקים מגורים למבני

oכל הפסולת מפונה ישירות . בתחום נשר אין תחנות מעבר לפסולת או לגזם                               

                                     פסולת ביתית ברמה הראשונית מחזור  .שנסקרובהתאם ליעדים , לאתרים

 .למחזורהשכונתית בעמדות מיון ברמה מבוצע , (ובקבוקיםאריזות )

oבינוי בתוכניות ירוקה בניה סעיפי הטמעת לדרוש העיריה החלה האחרונות בשנים. 

oכמויות להחזיק שנדרשים ככאלו או מזהמים כמפעלים המוגדרים מפעלים העיר בתחום אין ככלל  

   .הדלק מסוף בסיס למעט ,ס"חומ של גדולות

oהעתיקות רשות שהעבירה לרשימה בהתאם ,מוכרזים ארכיאולוגים אתרים 26 העיר בתחום. 

 

 תשתיות•

o עשר עד לחמש אחת האב תכנית את לעדכן מקובל) עדכנית אינה (1995 משנת) האב תכנית -מים  

 .המים ורשות הבריאות משרד להנחיות בהתאם להחלפה נדרשים הקווים .(שנים

o ש חודר לגבולות העיר"מגבלות שימור שטח של המטתחום. 

o דרושה הקמת תחנת שאיבה. מבויבבאזור תעשיה תל חנן קיים שטח אשר אינו. 

oעברה את אורך החיים שלה ונדרשת להחלפה( מ"ק 52מתוך )צנרת הולכה מ "ק 25 -ביוב. 

oוכן הגלשת  , מדיניות רשות ניקוז קישון כולל הצפה מבוקרת של שטחי פארק הקישוןמסמך  -ניקוז

תכנית האגירה השאובה ומסמך מדיניות רשות , לתאם בין שימושי הפארקיש . המערביחירום למאגר 

 .הניקוז

o מוסדרת ואינה מסוגלת להוליך את  המישורי אשר בעמק זבולון אינה בקטע  אילין קייזרתעלת

 .התעלהיש להסדיר את מורד . ספיקת התכן

o תכנית האב ממליצה  . אינו מסוגל להוליך את ספיקת התכן" הינומה"מובל הניקוז הקיים בקטע

 .ליישר את תוואי המובל

o וכן להצעות  , יש להתייחס לרומי בניה מינימליים. התהום גבוהיםמי נשר מפלסי בחלק המישורי של

 .קרקעיים ומרתפיםלחניונים  

o נחל  הפניית )במחצבת לייש , 4.5בעיקר במחצבת , במחצבותהמים חלחול יש חשיבות גבוהה להמשך

 .הישנהנשר ובמחצבת ( קטיע אליה

 20 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 
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 כלכלה•

oהתקציב של העיר מאוזן ובעל   -נשר היא עיר חזקה ואיתנה הן בכלכלת העיר והן בכלכלת העירייה

 .  שיעור גבוה יחסית של הכנסות עצמיות

oגביה משטחים שאינם   60%-שיעור הארנונה מתוך ההכנסות העצמיות בעיר גבוה ומבוסס על מעל ל

 .למגורים

o היקף שטחי התעשייה ושטחי התעסוקה והמסחר לנפש בעיר גבוה. 

o העיר מאופיינת בשיעור גבוה של משתתפים בכוח העבודה. 

oנשר מוקפת בערים בעלות בסיס כלכלי חזק  . העיר אינה ייחודית במאפייניה ביחס ליישובים השכנים

 .הנמצאות גם הן במגמת צמיחה

 חברה•

oהיקפי  . נשר הינה עיר במגמת צמיחה ומאופיינת באחוזי גידול  חיוביים בשני העשורים  האחרונים

 .הגידול בנשר גבוהים ממרבית היישובים שנבחנו בלב המטרופולין ובטבעת הפנימית

oתהליכים של הזדקנות( בדומה למטרופולין כולו)ניתן לזהות בעיר , במקביל. 

oהעיר מאופיינת בגודל משק בית קטן יחסית. 

oניתן היה לזהות בנשר היקפי בנייה גבוהים למגורים 2000-עד למחצית העשור הראשון של שנות ה  .

 .  בעשור האחרון ישנה סטגנציה

o (.זהה לחיפה)נשר מאופיינת בדירוג חברתי כלכלי גבוה 

oמספר נמוך של מקבלי דמי אבטלה ואחוז גבוה של זכאים לתעודת בגרות, בנשר רמת מינוע גבוהה-  

 .נשר מאופיינת בהון אנושי איכותי ובאוכלוסייה חזקה

oעירהשירותי החינוך בעיר מפותחים ופרושים ברוב חלקי . בנשר קיים מענה מקיף של שירותי ציבור. 

oישנה רזרבה גדולה יחסית של כיתות בבתי הספר בעיר כתוצאה מהזדקנות השכונות הוותיקות. 

oי  "י בתי ספר והן ע"הן ע)התרבות והספורט בכל שעות היממה , קיים ניצול של משאבי החברה

 (.צ"הציבור הרחב בשעות אחה

 שיתוף ציבור•

 .  תושבים 100 –כ מפגש שיתוף ציבור בהשתתפות התקיים  3.2.15 -ב

המתאר                              תכנית בהם עוסקת הקיים בנשר ביחס לנושאים של המצב כל קבוצה ערכה ניתוח 

 .הזדמנויות ואיומים, חולשות, חוזקות -SWOTבשיטת ניתוח הדיון  נערך . הכוללנית לעיר

אוכלוסייה  , חינוך מצוין, קרבה למוסדות אקדמאיים, בנייה מרווחת, ציינו תושבים קרבה לטבעבין החוזקות 

 .בסיס כלכלי חזק של העיר ושירותי עירייה טובים, קרבה לשירותים על עירוניים, חזקה

בעיות  , פערים בין שכונות חדשות לוותיקות ברמת השירותים ואיכות החיים: עלו הנקודות הבאותבין החולשות 

מחסור במקומות  , מחסור בשטחים פתוחים אינטנסיביים, חוסר שביעות רצון מהתחבורה הציבורית, חנייה

 .טופוגרפיה קשה המקשה על נגישות והליכה ועוד, בילוי

רמת חינוך  , קרבה לפארק הכרמל,  בנייה חדשה, התושבים ציינו את הקרבה לתשתיות תחבורה:  הזדמנויות

 גבוהה

מגוון נמוך של , פגיעה בשטחים ירוקים בשל פיתוח, כניסת אוכלוסייה חדשה ללא מענה תשתיתי: איומים

 .אובדן זהות העיר ועוד, אפשרויות תעסוקה

 

 

 

 ממצאי דוח מצב קייםתקציר 

 . ח"ראה פרק רלוונטי בסוף הדו –על סמך ממצאים אלה גובש סיכום אינטגרטיבי 
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 אדריכלים  ומתכנני  ערים     מ"עוזי גורדון   בע

Uzi Gordon Ltd.  Architects & Town Planners  
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  על הן ומתפרסת ,הים פני מעל 'מ 5-525 בגובה הכרמל רכס של מזרחיים-הצפוניים בשיפולים שוכנת נשר העיר

 המנקזים (יגור-חיפה כביש) 75 וכביש (יהודה-בר דרך) 752 כביש על ממוקמת היא .זבולון בעמק והן הכרמל הר

  התעשייה אזור מזרח בצפון ,יגור וקיבוץ הכרמל פארק ממוקמים מדרום .והקריות מחיפה דרום לכיוון תנועה

 .חיפה העיר נמצאת מערב מצפון ,חיפה מפרץ  של החרושת ובתי

 ממשאבי והן ,לה הסמוכים העירוניים במרחבים המפותחים ותשתיות ממשאבים נשר נהנית במרחב במיקומה

 .הכרמל פארק מאזור וטבע תיירות

 

 

 מחלף יגור

 נשר

 צומת התשבי

 צומת יוקניעם

 מנהרות הכרמל

 קריות

 חיפה
מחלף  
 הקריות

 6לכביש 

 לצפון

פארק   לדרום
 הכרמל

. ת.א
מפרץ  
 חיפה

 אתא.ק

 עוספיא

דלית אל 
 כרמל

 במרחב האתר מיקום 1.1
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 :נשר העיר על כלליים נתונים מספר להלן

 

 נשר// ריכוז נתונים כלליים 

 חיפה מחוז

 עירייה מעמד מוניציפלי

 מורדות הכרמל, 355 סמל ושם ועדת תכנון מקומית

 1924 שנת ייסוד

 1952 שנת כינון מועצה מקומית

 1995 שנת קבלת מעמד מוניציפלי

 35 א"דגם ישוב  בתמ
 (כמות אוכלוסיה לפי צפי)

3 (20,001-50,000) 

 23,319 כמות אוכלוסיה***

 אחוז גידול אוכלוסיה  ***
 (לעומת שנה קודמת)

0.4 

 ר"צפיפות אוכלוסיה לקמ**
 (ביחס לתחום שיפוט)

1,922 

 ר"צפיפות אוכלוסיה לקמ**
 (שטחי פארק הכרמל ללא)

2,550 

 12,945 (דונם)תחום שיפוט 

 ד קיימות  "יח*
 (ארנונה לפי חיובי)

9119 

 2.5 (ממוצע)בית  מספר נפשות למשק

 אקונומי  -דירוג סוציו
 (הגבוה ביותר 10)

7 

 2013, משרד הבינוי והשיכון***    2012, ס"למ**    2011, ס"למ*

 .כעיר הוכרזה היא 1995-שב עד מקומית כמועצה היישוב תיפקד ואילך 1952 משנת .1924 בשנת  נוסדה נשר

 לשני מתחלק העיר של הבנוי השטח .דונם 12,945 של שטח על ומשתרעת תושבים 23,300-כ מונה העיר כיום

 ,הכרמל מורדות על  752 לכביש מדרום משתרעים המגורים אזורי .ומסחר תעשיה ואזור מגורים אזור :חלקים

  של והמסחר העסקים אזור .מישורי באזור נמצא ,(נשר ומרכז חנן תל בשכונות) מהם מצומצם חלק רק כאשר

 .75 לדרך (יהודה בר רחוב) 752 כביש בין ברובו תחום העיר

 היום כי ללמוד ניתן לעיל המצוינים הנתונים מן .חדשים עולים הם ממנה 30%-כ .הטרוגנית בעיר האוכלוסייה

 למטרופולין ביחס גבוהה אוכלוסייה וצפיפות (לחיפה זהה) גבוה אקונומי סוציו מעמד עם "חזקה" עיר היא נשר

 ומרמז (בית למשק נפשות 2.5)  יחסית קטן בית משק של ממוצע גודל .*א"ת למטרופולין ביחס נמוכה אך ,חיפה

 .מזדקנת אוכלוסייה על

 רקע ונתונים כלליים 1.2

 ר"תושבים לקמ 1,060 -מטרופולין חיפה*
 ר"תושבים לקמ 2,163 –א "מטרופולין ת  
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  מצפון זבולון .א.במ ,ומצפון ממערב בחיפה גובלת נשר .דונם 12,944 פני על משתרע נשר של השיפוט תחום

 שכונות עם ,(ומסחר קלה תעשיה) "פוסט-ק'צ"ה אזור עם בה גובלת חיפה  .מדרום שיפוט ללא ובשטח ,וממזרח

  קיבוץ שדות עם  בה גובלת זבולון אזורית מועצה .מדרום האוניברסיטה שטחי ועם ,במערב והטכניון מגורים

 מחוץ נמצא 75 כביש .מדרום דופן מהווה הכרמל פארק .בצפון דשנים מפעל  עם בה גובלת אתא קריית .יגור

 .חשמל חברת מתחם באזור ,פוסט ק'הצ לאזור בסמוך לכביש מצפון קטן קטע למעט העיר של השיפוט לשטח

 ."ממשקים-במרחב נשר" בפרק הדוח בהמשך נסקר נשר לבין בינם ויחס גובלות ישויות בנושא פירוט

 נשר
 'ד 12,945

 חיפה

 זבולון
שייך לקיבוץ  )

פארק  (יגור
 הכרמל  

 (ללא שיפוט)

קריית  
 אתא

 ישויות גובלות/ נשר 

 נשר

 א"סימון גבול שיפוט בתצ/ נשר 

 ק פוסט'צ

75 
752 

 זבולון
שייך לקיבוץ  )

 (יגור

 תחום שיפוט וישויות גובלות 1.3
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  .כרמל-וטירת רכסים הישובים את גם הכולל ,(355 'מס) "כרמל מורדות" מקומי תכנון למרחב משויכת נשר העיר

 .הכרמל וחוף חיפה מחוז ,זבולון ,חיפה של התכנון במרחבי גובל כרמל מורדות של התכנון מרחב

 זבולון. א.מ 
שטחים  )

 (יגור-חקלאיים

 מרחבי תכנון 1.4



30 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

את . 2010ופעם נוספת בשנת  2006פעם ראשונה בשנת : עבר  גבול שיפוט של נשר מספר הרחבות 2000-בשנות ה

 :ל ניתן לראות במפה להלן"השינויים הנ

שינוי תחום שיפוט  
 2010, זבולון. א.עם מ

שינוי תחום שיפוט  
 6200, עם זבולון

 .פירוט לגבי מהות השינויים ראה בהמשך הפרק

 שינוי גבולות שיפוט 1.5

 גבול תחום שיפוט לביטול

 גבול תחום שיפוט מוצע

 מקרא

 תוספת לתחום שיפוט נשר

 שטח במחלוקת בין חיפה לנשר



31 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

6200 

 2006 ,זבולון .א.מ עם שיפוט תחום שינוי•

 .נשר של השיפוט לתחום כשייך המסומן השטח הוכרז ,50-ה בשנות

 עם יחד) זה שטח כי נקבע ,לחקלאות קרקעות הקצאת תהליך לאחר

  לרשותה עבר וכך חקלאי עיבוד לייעוד יעבור (סמוכים נרחבים שטחים

 לקיים ניתן לא ספציפית זה ובשטח היות .זבולון אזורית מועצה של

 .לנשר הוחזר הוא ,חקלאות

 שינוי גבולות שיפוט 1.5

  הוחלט 2006 -ב .ומסחר תעסוקה לאזור תכנית קודמה  מטרופוליני תעסוקה כשטח מ"בתמ הגדרתו לאור

  .וזבולון  חיפה ,לנשר  משותף יהיה לתעסוקה שייועד שהשטח שיפוט תחומי לקביעת חקירה ועדת במסגרת

  באמצעות ינוהל התעסוקה אזור .03.12.2014 -ב הופקדה ,238/ז/2311/חפ/777/מכ תעסוקה לאזור התכנית

 ."(ובהתהוות בהכנה תכניות" פרק ראה התכנית על להרחבה) משותפת מנהלת חברה
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2010 

 מפורטת תכנית -2010 ,זבולון .א.מ עם שיפוט תחום שינוי•

 670/מכ/200/זב

  בן אמנון מר הפנים משרד ל"מנכ מ"מ מינה 2010 בנובמבר 1 בתאריך

  בגבולה נשר עיריית תחום שינוי בדבר חקירה לערוך מנת- על ועדה עמי

   .זבולון האזורית המועצה עם

  לשטח זבולון האזורית המועצה שיפוט משטח להעביר  המליצה הועדה

  מרכז נשר עיריית הקימה בו ,הנדון המתחם את נשר עיריית שיפוט

 .וספורט נופש

 

 שינוי גבולות שיפוט 1.5
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שטח  
 המחלוקת

בין נשר 
 לחיפה

 שינוי גבולות שיפוט 1.5

 ,הקביעה על שחזרה ערר ועדת ידי-על נדחתה החקירה ועדת להחלטת ,עמר דוד ,נשר עיריית ראש של התנגדותו

   .לחיפה השטחים את להעביר יש כי

  .נשר לטובת פסק ץ"ובג הפנים שר להחלטת ובניגוד גבולות ועדת החלטת כנגד ץ"לבג עתר נשר העיר ראש

 .חיפה של הכלכלית החברה ובבעלות נשר העיר שיפוט בתחום נשאר המחלוקת שטח

 .אלו בשטחים תכנית וקידום פיתוח על שתפקח מנהלת העיריות שתי מקימות כיום

 

 ביניהם הכלואים מוניציפאלי מעמד חסרי ושטחים נשר ,אתא קריית ,חיפה שיפוט לגבולות חקירה ועדת

 "(חיפה ,הזיקוק בתי" לעניין החקירה ועדת)

  בשינוי דנה לא הועדה .חיפה של הזיקוק בתי באזור נמצאים חקירה ועדת התנהלה לגביהם נוספים שטחים

 עם בשיתוף לעיל המוזכרות לרשויות משותפת מיוחדת עירונית חברה הקמת באישור אלא שיפוט גבולות

 לאחר 2003 בספטמבר 17-ב תפקידה את סיימה הועדה .בחיפה הזיקוק בתי מתחם בניהול שתעסוק המפעלים

 .תפקידה את שסיימה

  העיריות שתי בין המחלוקת שטח

 ורמת הטכניון ,חיפה 'אוני בין נמצאים

   .דונם 800-כ של שטח על -אלון

  הכלכלית החברה בבעלות היה השטח

  של השיפוט בתחום ממוקם אך ,חיפה

 .נשר

 דנו ממלכתיות חקירה ועדות שתי 

 יש כי ,וקבעו השטחים של במעמדם

 הדונם 350-מ גדול חלק להעביר

   .חיפה שיפוט לתחום שבמחלוקת

  את אימץ ,פורז אברהם ,הפנים שר

-חיפה לגבולות החקירה ועדת המלצות

  בין המחלוקת שטחי רוב כי וקבע נשר

   .חיפה שיפוט לתחום יועברו הערים
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 נשר

 חיפה

 טירת
 כרמל

 מרקמים תשריט -ולשימור לפיתוח ,לבניה משולבת / 35 א"תמ•

 ויוצרים רציפים שלהן הבינוי כתמי .עירוני מרקם של אחד בפוליגון א"בתמ מוגדרות הכרמל וטירת חיפה , נשר

  תנועות של פיזית רציפותב מאופיין לא לחיפה נשר בין הקיים בבינוי הרצף ,זאת עם .אחד מעוייר מרחב

 .(1 פרק ראה) בנתקים אלא ,ושימושים

 לדונם ד"יח 14 של מקסימלית צפיפות ועד נטו לדונם ד"יח 7 מינימלית בניה צפיפות) 3 מדגם כישוב מוגדרת נשר

  .וגנים וכשמורות משולב שמור כמרקם מוגדר העיר מזרח צפון .(נטו

 צפיפות נטו ממוצעת למגורים, 1לוח , 35א "תמ: מתוך*
 תשריט מרקמים -35 א "תמ
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סביבה תשריט -ולשימור לפיתוח ,לבניה משולבת / 35 א"תמ•

 שטחים של גבוהה סביבתית נופית ברגישות למרקם ובמערב בדרום נושק נשר של הקיים הבנוי השטח•

 ."הכרמל פארק" מוכרז לאומי וגן עירוניים פתוחים

  על פיזית ממוקם זה שטח .מים משאבי שימור לשטח חופף למגורים המיועד העיר של הבנוי שטחה רוב•

 .הכרמל הר מורדות שיפועי

  בעלי לשטחים חופפים אינם ,75 כביש ועד יהודה בר דרך צדדי שמשני ,העיר של והמסחר התעשיה אזורי•

 .יזרעאל עמק  של המישורי באזור פיזית ממוקם זה שטח .סביבתיות רגישויות

 העיר במערב מיוער ושטח הכרמל פארק שטחי למעשה הם אלו -גבוהה סביבתית נופית רגישות בעלי שטחים•

 תחום השפעה מחצבה

 מחצבה

 תשריט  הנחיות סביבתיות -35 א "תמ
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סביבה תשריט -ולשימור לפיתוח ,לבניה משולבת / 35 א"תמ•

 ושמירה ,מחד הצפויים הפיתוח לצרכי מענה מתן  :מתמיד מתח ביניהן שקיים מטרות שתי בין משלבת 35 א"תמ

  .מאידך ומורשת נוף ,טבע ערכי ועל פתוחים שטחים על

 חופף מהעיר גדול שטח כי לראות ניתן .נשר של בתחומה היטב מתבטא לשימור הפיתוח בין התמידי הקונפליקט

  שטחים כולל זה שטח) גבוהה סביבתית נופית רגישות בעל בשטח גובל הבנוי השטח וכי מים משאבי שימור לשטח

 .(נוספים פתוחים ירוקים ושטחים מחצבות שטחי ,הכרמל מפארק

 תשריט  סביבה -35 א "תמ
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

   1989 שנת ,4 'מס שינוי / דרכים / 3 א"תמ•

  .קיימת ראשית כדרך (752) יהודה בר דרך ואת קיימת מהירה פרברית כדרך 75 כביש את מסמנת א"התמ

 .(2007 ,א"לתמ 78 שינוי ראה) א"מהתמ 752 כביש נגרע בהמשך

 – היא זה באזור השינוי מטרת

   חרייבה כביש) 7212 'מס האזורית הדרך את 3 א"מתמ  לגרוע .א

 לדניה מנשר לכרמל עליה תוואי תציע חיפה מחוז המחוזית הוועדה .ב

 הישנה למחצבה נשר מפעל בין המקשר כנתיב ששימש ,ומפותל צר סיטרי-דו נתיבי-דו כביש הוא 7212 כביש

 .הכרמל לרכס עד ועלה (חרייבה מחצבת) כיום פעילה שאינה

 (משה דרך) 705 כביש נסלל ובהמשך מעבר הוראת עליה שחלה אזורית לדרך 7212 כביש הפך השינוי בעקבות

 .(חיפה ולאוניברסיטת דניה לשכונת מתחבר) לחיפה (יהודה בר דרך) 753 כביש שעל נשר צומת בין המחבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 א"מהתמ 7212גריעת דרך אזורית 

7212 
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 מתוך תשריט מצב מוצע

705 

752 

75 

 מקרא

   2007 שנת ,78 'מס שינוי / דרכים / 3 א"תמ•

 תשריט של הגדלה•
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

   2007 שנת ,78 'מס שינוי / דרכים / 3 א"תמ•

  בדיקה נעשתה במקביל .חיפה במחוז 3 א"בתמ שינויים מספר גיבוש בהליך  הוחל 3 א"תמ עורכי ועדת במסגרת

 .6 מ"תמ עדכון במסגרת חיפה במחוז הדרכים מערכת כל של מקיפה

 .ליעדיה ובהתייחס 6 מ"תמ של להכנתה במקביל בוצע א"לתמ העדכון

 כרמל-אל דלית היישובים את וחוצה נשר של הדרומיים בשוליה העוברת 672 אזורית דרך גריעת / 16 סעיף

 .נופית כדרך ועוספיא כרמל-אל דלית היישובים את העוקפת 672 אזורית דרך וקביעת ועוספיא

  הקיימת האזורית הדרך במקום ועוספיא כרמל-אל דלית היישובים את שתעקוף אזורית דרך דרושה :נימוק

  ביצועה לאחר רק בפועל תגרע הדרך .בטיחותיים ולסיכונים כבדים תנועה לעומסי וגורמת הישובים את החוצה

  ולכן (הכרמל פארק לאומי גן) ונופית סביבתית רגישות בעל באזור עוברת העוקפת הדרך .העוקפת הדרך של

 .נופית כדרך נקבעה

  דרך ועד (יהודה-בר דרך) 752 'מס אזורית דרך ממפגש (705 מוצע מספר) מוצעת אזורית דרך הוספת / 17 סעיף

 .672 'מס אזורית

 ,העירוניים הבינוי באזורי עוברת ושאינה הכרמל לרכס חיפה מפרץ  אזור בין שתקשר אזורית דרך דרושה :נימוק

 .438/מכ ',א1942/חפ ',א400/מכ , 400/מכ 'מס מפורטת לתכנית בהתאם

 705 'מס מוצעת אזורית דרך עם למפגשה עד 672 אזורית דרך קטע הוספת / 18 סעיף

  למורדות חיפה מפרץ בין המקשר ציר ותהווה האזורית ברמה הדרכים מערכת את שתשלים דרך נחוצה :נימוק

 .המזרחיים הכרמל

 752 'מס אזורית דרך גריעת / 23 סעיף

 עם במפגש פוסט-ק'הצ מחלף עד נשר ממבואות בקטע 75 'מס מהירה פרברית דרך עם מיותרת כפילות :נימוק

 'מס מוצעת אזורית דרך הוספת עקב אזורית כדרך יישאר נשר מבואות עד יגור ממחלף הדרך קטע .4 'מס דרך

 .הארצית הדרכים למערכת וחיבור תחבורתי רצף ליצור מנת-על ,705
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סיכום – דרכים / 3 א"תמ•

 : באזור שינויה  על 3 א"תמ פי על המאושר המצב להלן

 .המדינה למזרח ונשר חיפה בין המחבר תנועה עורק ,(יגור-חיפה) 75 כביש -קיימת מהירה דרךא-

  לחיפה (יהודה בר דרך) 753 כביש על נשר צומת בין המחבר ,(משה דרך) 705 כביש -מוצעת אזורית דרךב-

 .(חיפה ולאוניברסיטת דניה לשכונת מתחבר)

  אזור – "חנן-תל" אזור בלב העוברת 75  לדרך מקבילה דרך ,(יהודה בר דרך) 752 כביש -קיימת אזורית דרךג-

 .חיפה תושבי את כולל ,הסמוכים הישובים אוכלוסיית את גם המשמש ,נשר של והמסחר הקלה התעשייה

 

22 

705 

752 

4 

75 

672 

4 

 : ממקמת את נשר בתוך רצף של דרכים אזוריות  3א "תמ
היורד מרכס , רציףמהוות מערך תנועה :  752-ו 705, 672דרכים 

 .הכבישים הארציומשם לכיוון מערך  75כרמל ומתחבר לדרך 



45 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 תכנית בהכנה -42א "תמ

 . היבשתי התחבורה מערך לכלל אחת תכנונית מסגרת היוצרת בהכנה ארצית מתאר תכנית היא 42 א"תמ

  .שלהן והתשריטים ההוראות על (ברזל מסילות) 23 א"ותמ (דרכים) 3 א"תמ את להחליף עתידה התוכנית

  בתוכניות התחבורתי לתכנון ההתייחסות אופן את וכן הארציות הדרכים מערכת תכנון את תנחה התוכנית

 גם והמפורט הארצי התחבורה לתכנון ההתייחסות את התכנית תרחיב כן כמו .עיר בנין ותוכניות מתאר

 .רגל והולכי האופניים רוכבי ,מטענים ,ציבורית לתחבורה

 .א  משמרת באופן כללי את המצב הקיים בתחום מרחב עיר נשר"התמ•

 .הקיימות כדרכים אזוריות 705ודרך  752' א מציגה את דרך מס"התמ•

 .מדרום לו 75העוברת במקביל לכביש , מסילת העמק מוצגת כמסילה כפולה•

האחד במחלף יגור והשני בצומת   -מים"מתחמסמנת שני  42א "תמ -לגריעה מותנית במחלף יגור מ"מתח•

 .אחד מ"מתחכלומר במרחב יהיה רק , הביצוע של כל אחד מותנה בכך שעדיין לא בוצע השני. העמקים 

 נשר
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 2009 שנת ,1 / 15 'מס שינוי / ברזל מסילת / 23 א"תמ•

  המיועדות הרצועות של רוחבן ואת מיקומן את ומגדירה הברזל למסילות תוואים את מייעדת א"התמ•

 כך אתא קריית עד נשר מתחנת הברזל מסילת התווית היא התכנית מטרת .והעתידיות הקיימות למסילות

  שלוחות ביטול וכן המתוכננת 772 דרך עם תשתיות ובאיחוד המתוכנן המטרופוליני הפארק בשולי שתעבור

  מפעלי אל אתא קריית-נשר ממסילת שלוחות והתווית ודשנים זיקוק בתי למפעלי החוף ממסילת היוצאות

   :כדלקמן ;ודשנים זיקוק בתי

  כפולה ברזל מסילת  במקומה ומציעה  תמרה ועד אתא מקרית מתוכננת יחידה ברזל מסילת ביטול- 6.2•

  . אתא מקריית המתוכננת 781 דרך עם המפגש  ועד נשר מתחנת

 .במקומה  זיקוק לבתי כפולה ברזל מסילת  של והתוויה דשנים למפעל הכפולה המסילה ביטול  6.3.2+6.4.2•

 -נשר בקטע 15/23 א"בתמ המאושרת זבולון מסילת תוואי שינוי י"ע ,חיפה מפרץ מזרח באזור הוא ל"הנ  השינוי

 :השינוי מטרת .אתא קריית

 ."הצפון קרקעות" ומשטח  המתוכנן המטרופוליני הפארק מתחום הקו את להסיט -6.1•

   (הסיבות מאותן) זיקוק בתי למפעל לשלוחה חדש תוואי  לקבוע -6.4.1•

 השלוחות של ותפעול הקמה לאחר רק) דשנים מפעל לבין החוף מסילת שבין מסילה קטע ביטול -6.4.2•

 .(המתוכננות

 

 

 

 נשר

 דשנים

 תחום שיפוט נשר



47 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סיכום -  ברזל מסילת / 23 א"תמ•

  מסילת" מפרויקט חלק הוא (75 לכביש מדרום) נשר העיר של השיפוט בתחום העובר המאושר המסילה קטע

  ,מ"ק 60-כ של באורך ,שאן לבית מחיפה רכבת מסילת לסלילת מיזם -(13/6 ,2 ל"תת במסגרת אושר) "העמק

 ,ההיסטורית העמק רכבת של לזה דומה במסלול תעבור המסילה .משא ותחנות נוסעים תחנות 8 ולאורכה

  התחנות אחת .כפולה מסילה תהיה המסילה .העצמאות מלחמת עד שפעלה ,שאן לבית חיפה שבין בתוואי

 .חנן-תל התעשייה באזור להיבנות שאמורה ,"נשר" תחנת היא (13/6 ,2 ל"תת במסגרת היא גם) המתוכננות
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 שאן בית עד מחיפה ברזל מסילת -עמק רכבת 13 / 6 / 2 ל"תת•

  מרכז את וכוללת שאן בית רכבת תחנת ועד (פז גשר) חיפה שבין בקטע תעבור המתוכננת הרכבת מסילת•

   ."המפרץ" התחבורה

  תעשיה אזור) העיר של התעשייה לאזור וצפונית 75 לכביש מדרום המסילה עוברת נשר של השיפוט בתחום•

 ."(חנן-תל"

  תחנת מיקום בנושא הפירוט יתר .(9 סעיף) נוסעים והורדת איסוף תחנת מתוכננת נשר של השיפוט בתחום•

 .העירוני השלד  בפרק ראה הרכבת

 

 

 13/6/2ל "מתוך תשריט תת

 תחנת נשר

 תחנת נשר



49 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 גבול שיפוט נשר

 (בהפקדה תכנית) חיפה מפרץ דרום -30 א"תמ•

 לאומיים לשימושים חיפה מפרץ דרום של לפיתוחו נאותים וסביבתיים תכנוניים תנאים מבטיחה התכנית

 תכנון הנחיות ,סיכונים בקרת מנגנוני קובעת ,אלה שימושים שבין הגומלין יחסי את מסדירה ,ומטרופוליניים

 .הסביבתיות ההשפעות לצמצום והוראות

 קרקע מכלולי תשריט /30 א"תמ•

 פתוחים ושטחים פארקים ממכלול חלק המהווה ,מוצע מטרופוליני מפארק מקטעים כולל נשר של השיפוט תחום

 העיר בין שחוצץ ירוק נשימה מרווח) בנשר החיים איכות את להעלות עשוי הפארק .א"התמ במסגרת המתוכננים

   .המטרופוליני במרחב וחשיבותה מעמדה את ולחזק (והתשתיות התעשייה למכלול

 

 

 

 

 נשר
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סיכון רמת מתחמי תשריט / 30 א"תמ•

 (התשריט גבי על סימון ראה0 האגמים באזור ,נשר של שיפוט בשטח גם חלים מסיכונים הנובעים מהגבולות חלק

 

 

 

 נשר

 גבול שיפוט נשר

מגבלות ממפעלי  
המפרץ החלים  

  -בתחום נשר
אסורה שהיה  

 ממושכת
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 סיכון רמת מתחמי תשריט /30 א"תמ•

 :מוגדרים מתחמים בתוך הסיכונים את מגבילה התכנית

  או סיכון כל בתחומו וייאסר ,מסוכנים מפעלים הקמת לחלוטין תיאסר בו מתחם -סיכונים איסור מתחם-

  ,הכלכלית הפעילות לפיתוח החשובים האזורים מרבית את כולל זה מתחם .אחרים ממתחמים זיהום

 .במרחב והאנושית הסביבתית

  סיכון מקורות בעתיד בו להקים יהיה אסור אך ,סיכון מקורות היום בו שקיימים מתחם -מעורב מתחם-

  הפחתת תוך המגרשים גבולות לתוך שיוגבלו עד ,בהדרגה יוסדרו זה במתחם הסיכון מקורות .חדשים

 .עבורם שיוכנו סיכונים לסקרי בהתאם ,סיכונים

 בו ,זה במתחם ורק אך תותר בעתיד חדשים מסוכנים ומתקנים מפעלים הקמת -לסיכונים מקור מתחם-

  יהוו ולא מגבלות יטילו שלא כך יוסדרו זה במתחם המפעלים כל .מסוכנים ומתקנים מפעלים היום קיימים

 .המתחם גבול בתוך אלא ,סיכון

 

 הרחבה -לסיכונים מקור מתחם

 :חיפה המפרץ המסוכנים והמתקנים המפעלים ירוכזו זה במתחם

 .מסוכנים בחומרים וניפוק אכסון ,טיפול ,לייצור המיועד מתחם -ותשתיות תעשיה מכלול .1

 .ובגז בנוזל כימיקלים של וייצוא לייבוא המיועד מסוף -כימיקלים מסוף .2

 :תכנון הוראות

 יראה אשר סיכונים סקר ואושר הוכן כן אם אלא מסוכן למפעל/למתקן בניה היתר יינתן ולא תכנית תאושר לא

 :כי

 הקביל הסיכון ברמת עומד מתקן/המפעל1.

 הסיכונים לצמצום מיטביים באמצעים נוקט מתקן/המפעל2.

  מפעל/למתקן בתכנית ,זאת עם .לסיכונים מקור מתחם לתחום מעבר מגבלות מטיל אינו מתקן/המפעל3.

 בהתאם ,מעורב במתחם שטח על כלשהן מגבלות הטלת לאפשר ,חריגים במקרים תכנון מוסד רשאי ,קיים

 .בדוקים עקרונות על והמתבססת המנומקת להחלטתו
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 טבע ושמורות לאומיים גנים / 8 א"תמ•

 או בעט שמורות ,לאומיים גנים לשמש בעתיד שייועדו או היום המיועדים שטחים באיתור עוסקת התכנית

 .נוף שמורות

 84,000-כ פני על המתפרש מוכרז לאומי גן המהווה ,הכרמל מפארק חלק נמצא  נשר העיר של השיפוט בתחום

  מתחום 35%-כ המהווים ,דונם3,690 -ב מסתכם העיר של השיפוט לתחום הגן שטחי בין החפיפה שטח .דונם

 .העיר של השיפוט

 .נופיים היבטים בפרק בהרחבה מפורט הכרמל לפארק נשר בין הממשקים נושא

35% 
 גן לאומי מוכרז

 566/ג-הכרמל לפארק מקומית מתאר תכנית קיימת

   ,"הכרמל הר על טבע ושמורות לאומי לגן שטח" 566/ג תכנית

   .הכרמל פארק גבולות את קבעה ,16.10.69 -מ המאושרת

 :1971 בשנת הכרמל פארק הוכרז התכנית אישור לאחר

   דונם 31,000 כאשר ,דונם 84,000  הוא הלאומי הפארק של גודלו 

   .לאומי לגן והיתרה טבע לשמורות יועדו מתוכם

  נכללו שלא רגישים פתוחים שטחים סטטוטורית להסדיר שמטרתן נוספות תכניות קודמו הפארק הכרזת מאז

 .הקיים הפארק לשטחי ישיר ברצף הינם שנוספו השטחים .566/ג המקורית בתכנית
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

   ולייעור ליער / 22 א"תמ•

  להכנת הנחיות ,לייעור הנחיות קובעת ,לייעור המיועדים ושטחים קיים יער שטחי וקובעת מגדירה התכנית

 את וקובעת הרלוונטיים בשטחים הקרקע שימושי לגבי ואיסורים הגבלות ,היתרים ,מוצעים ליערות תכניות

 .אחרים קרקע ושימושי לתכניות התכנית בין היחסים

 -"נחלים בגדות נטיעות" א"התמ מגדירה ובגדותיו נשר של השיפוט בתחום עובר (ראשי ניקוז עורק) הקישון נחל

 ומותחם כמוגדר ,השטח של הטבעיים המאפיינים שמירת תוך ושיחים עצים לנטיעת המיועד ,הנחל בצדי שטח

 .בתשריט

 

 

 

 נחל הקישון -נטיעות בגדות נחלים
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 שטחי יער נוספים  

 ".יער נטע אדם"ל שמוגדרת  "קיימת שכבת יערות קק, בנוסף ליערות שמסומנים בתכניות מתאר ארציות

 .  יערות אלה אושרו במסגרת תכניות מפורטות

 .המפה להלן מציגה את השכבה של יערות נטע אדם בתחום העיר נשר

 

 שטחי יער שאושרו בתכניות מפורטות

75 

75 

75 

752 

752 

7212 

705 

672 

 רמות יצחק

 פארק הכרמל

 גבעת 

 נשר
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 (ביוב) המים למשק משולבת תכנית / 34 א"תמ•

 וניקוז נחלים-3/ב/34 א"תמ•

 ,נוף ערכי ופיתוח שימור ,שיקום לצורך הן ,וסביבתם נחלים של ותפקודם קיומם המשך להבטחת נועדה התכנית

  הצפה ופשטי ניקוז כעורקי תפקודם הבטחת עם בבד בד ,ופנאי נופש לפעילויות כמוקדים והן ותרבות אקולוגיה

 .עילי מנגר הנגרמים והצפות סחף נזקי ולצמצום מים להולכת

 :שונים מסוגים ניקוז עורקי נמצאים נשר של השיפוט בתחום

  של השיפוט תחום את הנחל תוואי מגדיר מערב בצפון .לתכנון נחל בתחום ראשי ניקוז עורק -הקישון נחל1.

 .נשר

  (ההרריים בחלקיה) העיר תחום ברוב .נשר של הבנוי המרקם דרך ,הקישון אל הכרמל מרכס זורם -נשר נחל2.

  ניקוז כעורק הנחל מסומן השיפוט תחום של המישורי בחלק ואילו צפון במחוז ניקוז כעורק הנחל מסומן

   .משני

 .הכרמל פארק דרך וזורם נשר לנחל המתנקז משני ניקוז עורק -קטיע נחל3.

 

 .העורק ציר של צד מכל 'מ 100 של השפעה רצועת בעל ,גדולה התכן ספיקת ובו משניים עורקים שמנקז עורק -ראשי עורק*

 .העורק ציר של צד מכל 'מ 50 של השפעה רצועת בעל ,נמוכה או בינונית התכן ספיקת בו עורק -משני עורק*

 .להעביר מצליח אינו שהעורק מים מזרימת כתוצאה ,לפרקים או קבוע באופן ,מים עומדים או זורמים שבו שטח -הצפה פשט*

 מקרא 

 נשר
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 4/ב/34 א"תמ•

 ,כן כמו .תהום מי להחדרת שונות רגישות דרגות בעלות לקרקעות נשר של השיפוט תחום חופף ,א"התמ י"עפ

  חשמל ,תנועה ותשתיות מסחר ,תעשיה שימושי קיימים בו ,תהום למי עילי נגר מי להחדרת רגיש אזור ישנו

 .ותקשורת

   .העיר של  ההררי השטח את מאפיין ,תהום מי להחדרת גבוהה רגישות אזור -1א אזור•

 בתנאים) שמאפשר ,"וחציבה כריה בשטחי החדרה אתר להקמת היתר" -א"בתמ 19 סעיף את ציין יש•

  של פעילות בו שבוצעה במקום ,מפורטת תכנית באישור צורך ללא החדרה לאתר היתר הענקת (מסוימים

 .וחציבה כריה

 

 חיפה
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 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 5/ב/34 א"תמ•

  ומים שתיה מי אספקת אבטחת לשם מים של והולכה הפקה מערכות להקמת תכנונית מסגרת יוצרת התכנית

 .קיימות תשתיות ועם ובנוף בסביבה שישולבו באופן ,המדינה תושבי לכלל ,אחרים לצרכים

 המופקים מים אלה ."(מתוקים" / "שפירים)" שתיה מי באיכות מים קווי עוברים נשר של השיפוט בתחום•

  לאחר ,המועברים ,מלאכותיים וממקורות ,התפלה או/ו טיפול לאחר או ישירות ומסופקים טבעיים ממקורות

   .ולתעשיה לחקלאות ,הביתי למגזר שתיה-כמי מסופקים אלה מים .ההספקה למערכות ,משלים טיפול

  מים ובקווי סגורות והולכה הפקה במערכות מדובר ולכן חיצוני זיהום מפני מוגן להיות חייב זה מים סוג•

 .בקרקע מוטמנים

  בסמיכות (שתיה מי באיכות שאינם) אחרים מסוגים מים קווי הנחת על מגבלות מטילים שתיה למי קווים•

 .הבריאות משרד שהוציא להנחיות בהתאם תבוצע וזו להם

 

רצועה אופציונאלית לתכנון  
 42"קו מים קוטר 
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

114 

115 

 ולסלילה לבניה גלם לחומרי וחציבה כריה לאתרי חלקית / 14 א"תמ•

 .לגביהם הוראות ונותנת חיפה במחוז ולסלילה לבניה גלם לחומרי וחציבה כריה אתרי קובעת התכנית

 :14 א"בתמ הכלולים אתרים שני מצויים נשר של השיפוט בתחום

 

 

 

 

 

 

  לחציבה או לכרייה מפורטת תכנית תאושר שלא מצוין (חיפה במחוז לאתרים מיוחדות הוראות) 'ה בנספח *

 .הקישון פארק של הפיתוח תכניות עם תיאום עריכת לאחר אלא זה באתר

 

 

 

 

 

 

 

 תחום השפעה מחצבה

' מס
 האתר

שם  
 האתר

 מ.צ.נ

 שטח בדונם

שטח  שלב מסלע סיווג הפקה
 האתר

כולל תחום 
 השפעה

 אין 437 156,348/  1,242,208 נשר * 114
חרסית  
 למלט

 (קיים)' א חרסית

115 
מחצבי 
 אבן

 חצץ 2552 335 153,392/  1,240,571
גיר 

 ודולומיט
 (קיים)' א

 

 הערות מרחק הגבלות הגדרה

תחום 
 השפעה

  ,אתר המקיף הקרקע שטח
  מפגעים בו שצפויים

  סביבתיים ,בטיחותיים
  מהקמה כתוצאה ונופיים

 אתר של ומהפעלה

  קרקע שימושי על איסור
 מושפעים להיות העלולים
  וזיהום אבק ,רעש ,מפיצוצים

  מבני ,מגורים לרבות אוויר
 ומלונאות ציבור

500 
  'מ

  מגבול
 האתר

  ההשפעה תחום גבולות את לשנות ניתן
 על התבססות תוך המפורטת בתכנית
  ופוטנציאל הסביבה על השפעה תסקיר

  הסביבתיים ,הבטיחותיים המפגעים
 והנופיים

 'מ 500
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 (בהכנה תכנית) וחציבה לכריה מתאר תכנית / ב / 14 א"תמ•

  והסלילה הבניה למשק גלם חומרי עתודות להבטיח כדי מחצבות לתכנון שטחים על לשמור נועדה התכנית

 כרייה אתר"כ "(אבן מחצבי)" ליש מחצבת של שטחה מסומן התכנית במסגרת .הקרובים לעשורים ולתעשייה

 .(מחצבות בפרק פירוט ראה) משפט בית בצו פעילות כל הופסקה בה ,כיום הנטושה במחצבה מדובר ."וחציבה

 חציבה לבחינת אתר בסימבול מסמנת לו ומערבה ,וחציבה לכריה כאתר האתר את מסמנת 'ב 14 א"תמ ,זאת עם

 .(המחצבה מדופן הקרקע בתת החציבה כיוון על מצביע המחצבה לצד הסימבול) הקרקע בתת

 אחר ייעוד לקבוע יהיה ניתן ,וחציבה לכריה הוא מ"בתמ שטח שייעוד שבמקרה התכנית בהוראות מצוין בנוסף

 .הקרובה בסביבה מ"בתמ הקרקע ייעודי את שבחנה לאחר מחוזית ועדה באישור רק



60 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 נשר בתכניות ארציות 2.1

 חדשה שכונה של מאושרת לתכנית חופף המחצבה סביב המוצע המסומן ההשפעה תחום כי בבירור לראות ניתן

 וחלקן מאוד גבוהים בבניינים רובן ,ד"יח 506 הקמת ומאפשרת 2011 בשנת אושרה אשר 760/מכ תכנית מכוח

 'ב14 א"תמ מסמכי כי יצוין ."אלון יובל" חברת י"ע ושיווק פיתוח בשלבי נמצאת השכונה .קרקע צמודת בבניה

  .אושרו וטרם גיבוש בתהליך נמצאים

 :המפורטת התכנית רקע על 'ב14 א"בתמ לחציבה אתר של ההשפעה תחום סימון להלן

שכונה  

 חדשה

 google: מקור
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 32 א"תמ•

 פחמימני גז) מ"הגפ משק של ראשיות שינוע ולמערכות מרכזיות אחסון למערכות שטחים מייעדת התכנית

 .תושבים מיליון 10-כ של אוכלוסיה היקף עבור (מעובה

 ואזור מוצע אתר) חדשים פוטנציאלים אתרים 2 ומציעה לנשר מצפון לביטול קיים מ"גפ אתר מסמנת א"התמ

   ."דשנים" למפעל בסמיכות ,לעיר יותר קרוב במיקום (נוספת חלופה לבדיקת

 תחום שיפוט נשר

 מ קיים לביטול"אתר גפ

 מ מוצע"אתר גפ

  נוספת חלופה לבדיקת אזור
 מוצע מ"גפ לאתר

 מ קיים"תוואי צנרת גפ

 מ מוצע"תוואי צנרת גפ

פרוזדור קווי חשמל 
 10א "י תמ"ראשיים עפ

 דרך מהירה מוצעת  
 3א "י תמ"עפ

 מקרא מצב מוצע

 נשר
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 37 א"תמ•

  תוואי של שניתן ככל וניצול תשתיות שילוב תוך ,להקמתה ותנאים לגז הולכה למערכת תוואי קובעת התכנית

  טבעי גז) נ"הגט מתקן ,ההולכה מערכת עבור מפורטות תכניות הכנת מנחה התכנית ,בנוסף .קיים אחר תשתית

 .הגז חלוקת מערכת ועבור (נוזלי

  והנחיות לה בסמוך המותרים והשימושים ההולכה מערכת בטיחות להבטחת נוגעות התכנית של נוספות הנחיות

 .נופי לשיקום והוראות סביבתיים מפגעים לצמצום

 : לתכנון  הרצועה רוחב את מגדירה א"התמ

  מציר) צד לכל 'מ 50 -תשתית צמודת שאינה הולכה ובמערכת תשתית לצנרת הסמוכה הולכה במערכת-

 (לתכנון הרצועה

   .הסמוכה הברזל מסילת מקצה או הרצועה מקצה 'מ 100 -לדרך הסמוכה הולכה במערכת-

 מנמל יזרעאל בעמק המערכת עוברת חיפה באזור .גז של הולכה מערכת עוברת לא נשר בתחומי כי לראות ניתן

   .דרום לכיוון הלאה ומשם לנשר הסמוך דשנים מפעל ,חיפה של התעשיה אזור דרך ,חיפה

 

 נמל חיפה

מפעל  
 דשנים

. ת.א
 חיפה

 נשר
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 טבעי גז חלוקת תוואי•

  התכנית .(13 מקטע) ליגור חיפה PRMS בין טבעי לגז חלוקה לתוואי תכנון מקדמת "טבעי גז מרימון" חברת

  התוויה) הראשוני התכנון בשלב ונמצאת (המחוזית לועדה משנה ועדת) טבעי גז למתקני הרישוי רשות בסמכות

 .(ראשונית

 

 נשר

 חלוקה גז טבעי בלחץ נמוךקו 
 הולכה גז טבעי בלחץ גבוהקו 

 13מקטע 
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 נשר בתכניות ארציות 2.1

 עלמין בתי -19 א"תמ•

וכן מאתרת שטחים לבתי  , התכנית קובעת קריטריונים לייעוד שטחים לצרכי בתי עלמין ואת הנהלים להקמתם

א אתר "ניתן לראות כי במחוז חיפה מציעה התמ. עלמין באזורים מטרופוליטניים המיועדים לשרת מספר ישובים

 .  אבטיןכפר הלבית עלמין בקרבת  

 גבול שיפוט נשר

 נשר

 תשריט בית עלמין יהודי למחוז חיפה
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  ופורסמה צמיר ויגאל מזור אדם בראשות תכנון צוות ידי על הוכנה חיפה ומחוז חיפה למטרופולין האב תכנית•

 המטרופוליניים למערכים אב תכניות לגיבוש הארצי התכנון ממאמץ חלק היוותה התכנית .1999 באוגוסט

 .הלאומי המרחב לפיתוח מנוף הם המטרופוליני המערך שיתרונות תפיסה מתוך ,במדינה

  שימשה ובנוסף ,(2020) המדינה בצפון המטרופולין לפיתוח הארוך לטווח כוללת מדיניות מציעה התכנית•

 .(6 מ"תמ) חיפה למחוז מחוזית מתאר תכנית להכנת בסיס

 ."צפוני מעוייר מרחב"ב ממוקמת נשר -תכנון מרחבי / ראשונה חלוקה•

 .הצפוני המעוייר המרחב של המטרופולינית בליבה ממוקמת נשר -פיתוח מוקדי / שניה חלוקה•

 .(חיפה) גובלת היא בו האורבני המקבץ של "פיתוח אזור"ל נחשבת נשר :שלישית חלוקה•

 .4 מדגם לעיר ונחשבה תושבים 18,000-כ נשר מנתה (1995) התכנית עריכת בשנת כי לציין יש•

 נשר

 מטרופולין חיפה ומחוז חיפה/ מסמך מדיניות  -תכנית אב
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 נשר

 .חיפה מטרופולין של דרומית גזרה ,הפנימית בטבעת ממוקמת נשר העיר

  ושל המטרופולין אוכלוסיית כלל של השירותים ומרכז הכלכלי המוקד - המטרופולין גלעין היא חיפה העיר

 וכאמור הצפוני המעויר המרחב של המטרופולינית בליבה ,לחיפה בסמיכות ממוקמת נשר העיר .כולו הצפון

  מגוון מייצרת זו עובדה .(חיפה האם לעיר בסמוך פיתוח התרחבות מעין) פיתוח כמוקד האב בתכנית מסומנת

  הרבה הסמיכות ,זאת עם .במטרופולין חיפה שמציעה הייחודיים לשירותים נגישות כמו ,נשר עבור  הזדמנויות

 .תושביה עבור העיר בתוך נגישים ושירותים עירוניים מוקדים הקמת ייתרה לחיפה

  על השנים במהלך הקשו ,שלהן הפיתוח תחומי בין הקיימת והרציפות הערים שתי של הבנוי המרקם בין הדמיון

 .נשר לעיר ייחודית עירונית זהות יצירת

 

 מתוך תכנית האב

 נשר

 מטרופולין חיפה   -מפת חלוקה  

 מטרופולין חיפה ומחוז חיפה/ מסמך מדיניות  -תכנית אב
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  מטרות ארבע הנחו האב תכנית את•

 .בחירה כמרחב מעמדו חיזוקו אוכלוסייה במשיכת ולהצלחה דמוגרפי לגידול בשאיפה -גדול צפון•

 .במרחב לאוכלוסייה הזדמנויות ולשוויון תרבותי לפלורליזם ,פעולה שיתוף ,קיום לדו שאיפה -שוויוני צפון .2

 .המרחב משאבי מיצוי תוך כלכלית לצמיחה שאיפה -יוצר צפון .3

 .נופיים נכסים ולטיפוח לשמירה מחויבות -יפה צפון .4

 :הבאים ליעדים מנחה התכנית

י"ע הסביבתיות והשלכותיו הקרקע משאב על שמירה: 

 שטחים להקצאת ודאגה צפיפויות מדרג על שמירה תוך הקרקע משאב בניצול יותר יעילים דגמים עידוד•

 .סביבתיות תשתיות והבטחת ציבור למבני ושטחים פתוחים

 .וחקלאיים פתוחים כשטחים להגנה שטחים איתור עם היישובים ולהרחבת לפיתוח אזורים איתור•

 רשויות למספר משותפים תעשיה אזורי הקמת•

 צפופה בניה של נוספים דגמים בדיקת•

 ."וכו אכסון ,ציבור מבני ,קניות מרכזי ,חניונים כגון לשימושים הקרקע בתת השימוש הגברת•

 'וכו בינוי-פינוי פעולות ,"מוזנחים" אורבניים אזורים שיקום י"ע קרקע מיחזור•

שמורות של רצף ויצירת הטבע ושמורות הלאומיים הגנים ,היערות ,הפתוחים השטחים על מקסימלית שמירה 

 . הארץ לתושבי ותיור טיול ואפשרות המטרופולין למרחב "ירוקות ריאות" לאומיים וגנים יערות ,טבע

תעשיה אזורי פיזור של מטרופולינית ברמה אסטרטגיה - תעסוקה אזורי פיתוח.   

 לפרויקטים סמוך כלואים שטחים ,פינויים לאחר ביטחוניים מתקנים ,נטושות מחצבות כגון ,פגועים שטחים

 .'וכו תחבורתיים

 .נמוכה גיאוהידרולוגית רגישות בעלי שטחים•

 נטושות מחצבות ושיקום מחצבות פריסת 

 קיימות מחצבות של מקסימלי ניצול•

 .לנצרת וסמוך בכרמל בעיקר ,רגישים באזורים חדשות מחצבות מפתיחת הימנעות•

 .ונופית סביבתית מבחינה ישנות מחצבות שיקום•

 .בסביבתן רגישים לשימושים מחצבות בין השפעה תחומי על שמירה•

 .השפעה תחומי להקטין מנת על קיימים סביבתיים במפגעים טיפול•

 

 

 

 מטרופולין חיפה ומחוז חיפה/ מסמך מדיניות  -תכנית אב

כל המטרות לעיל מוצאות את ביטוייהן במספר תכניות המקודמות בנשר כיום ובאלה שאושרו  
ניצול תת הקרקע  , תכנית פארק מטרופוליני, משותף עם חיפה ורשויות נוספות. ת.א: לאחרונה

 .שיקום מחצבות ועוד, של שטחים פתוחים
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 אזור תעשיה מיוחד

 אתר חציבה

 תחום השפעה מחצבה

 אתר למוסד

 גן לאומי

 גן לאומי שנוסף בתכנית זו

 נטיעות בגדות נחלים

 פארק מטרופוליני

 שטח פתוח עירוני

 חקלאי מוגן/שטח פתוח

 שמורה שנוספה בתכנית זו

 שמורת טבע

 13א "תחום תמ

 קווי מים באיכות שאינם מי שתיה

 קווי מים באיכות מי שתיה

 גבול שיפוט נשר

 גבולות שיפוט
 אתר הנצחה

 מחלף

 מסילת ברזל

 רכבל

 רצועת נחל

 דרך פרברית מהירה

 דרך פרברית מהירה נופית

 30 תמאגבול 

 אזור למתקן הנדסי

 אזור פיתוח כפרי

 אזור פיתוח עירוני

 אזור תעסוקה

 מקרא

 נשר

 חיפה

 טירת הכרמל

תחום הפיתוח העירוני של נשר יוצר רצף עם תחום הפיתוח   מ"תמניתן לראות כי בתשריט של 
 .העירוני של חיפה ושל טירת הכרמל

 

 .חיפה למטרופולין אב תכנית על התבססה 6 מ"תמ לעיל שהוזכר כפי•

 קרקע יעודי-6 מ"תמ של תשריט מוצג להלן•

 6מ "תמ -תכנית מתאר מחוזית
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 נשר – 6 מ"תמ•

ועד לשיפולי גן לאומי הכרמל ומהווה המשך רציף של  75אזור הפיתוח העירוני של נשר נמשך מדרום לדרך •

 .  אזור פיתוח עירוני הכולל את חיפה וטירת כרמל

בצפון מערב כולל תחום שיפוט נשר את חלקו הדרום מזרחי של אזור תעסוקה מפרץ חיפה ובצפון מזרח את •

 .  י רצועת נחל הקישון ונטיעות בגדות נחלים"פארק מטרופוליני הקישון שגבולו מוגדר ע

י מספר וואדיות טבעיים המוגדרים כשטח  "חלקו הדרומי והדרומי מזרחי של אזור הפיתוח העירוני נקטע ע•

 .  פתוח עירוני

בסמוך )שמורה שנוספה בתכנית זו , שמורת טבע הכרמל, חלקה הדרומי של נשר כולל את גן לאומי הכרמל•

 (. מחצבי אבן –מחצבת לייש )וכן אתר חציבה ( 705לתוואי דרך 

 . בדרום מזרח גובל שטח הפיתוח העירוני של נשר בשטחים חקלאיים של קיבוץ יגור•

החוצה את אזור הפיתוח העירוני  ( 705דרך  –נופית בחלקה )מוגדרת דרך פרברית מהירה  75במקביל לדרך •

 .של נשר ומקשרת בין מחלף יגור לאוניברסיטת חיפה ושכונת דניה בחיפה

 6מ "תמ -תכנית מתאר מחוזית
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 תשתיות תשריט /  6 מ"תמ•

 :מזרחי-הצפוני בחלקו תשתיות בריכוז מאופיין התכנית תחום•

 מחלף ,(75 כביש) מהירה פרברית דרך ,ברזל מסילת-תנועה תשתיות1.

 ו"ק 161 קווי ,מיתוג תחנת -חשמל תשתיות2.

 ומים תנועה תשתיות  הכולל תשתיות לאיחוד מסדרון3.

 מטרופוליני לפארק המוגדר בתחום כריה אתרי4.

 6מ "תמ -תכנית מתאר מחוזית

 תוואי רכבל
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 :והן מפרטות אותה 6מ "תכניות אשר קודמו במקביל לתמ 2קיימות  

 בהפקדהתכנית , חיפהדרום מפרץ -30א "תמ1.

ראה  -אך עם הזמן הפכה להיות מסמך מדיניות מנחה,  מ"לתמתוכננה להוות תיקון ופירוט  -6/6 מ"תמ2.

 ".ממשקים ברמה מקומית"נוסף על תכנית זו בפרק פירוט 

 

 

 6 מ"תמ את מפרטות / שחופפות תכניות

 30א "תמ

 6/6מ "תמ

 נשר

 חיפה

 .א.מ
 זבולון

 מקרא

 גבול שיפוט נשר

 30א "גבול תמ

 6/6 מ"תמגבול 
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 בהפקדה תכנית -חיפה מפרץ דרום / 30 א"תמ

 נשר -30 א"תמ•

 מ"תמ במסגרת מתוכנן) מטרופוליני פארק כשטחי מסומנים נשר של השיפוט לתחום החופפים התכנית שטחי

 .חיפה מפרץ למפעלי מהקרבה הנובעות מגבלות ישנן ל"הנ מהשטחים חלק על .(6/6

   .ארציות תכניות סקירת פרק ראה נוספת להרחבה

 

 נשר

מגבלות ממפעלי  
המפרץ החלים בתחום 

אסורה שהיה   -נשר
 ממושכת

 נשר

 גבול שיפוט נשר
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 קישון מטרופוליני פארק ,חלקית מחוזית מתאר תכנית -6/6 /מ"תמ•

  למתקן סמוך ,פוסט ק'צ התעשיה לאזור מזרחית פתוחים שטחים על ,חיפה מטרופולין בלב ממוקמת התכנית

   .הזיקוק בתי

 אדריכלים צפריר פרחי משרד :התכנית מתכנני

  :שיפוט מרחבי שלושה על משתרע השטח . 6 מ"בתמ המסומן המטרופוליני הפארק את מפרטת התכנית

 התכנון .אתא וקריית חיפה (נשר של שיפוט שטח) כרמל מורדות ,(יגור קיבוץ שמעבד חקלאיים שטחים) זבולון

  התכנית בתחום הרבים קרקע בעלי בין אינטרסים וריבוי לקונפליקטים מענה ולתת הזדמנויות  לשלב אמור

  .השונות והרשויות

  של אחורית חצר) הנוכחית המגמה להיפוך שיביא ,ונגיש מזמין ,חוויתי פארק הקמת הוא התכנית חזון

  .ולשימושם המטרופולין תושבי לטובת ,הסביבה לשיקום שרשרת תגובת ויחולל (המטרופולין

 בדגש עירוני לפיתוח שטחים כוללת היא פתוחים ושטחים פארק ליעודי ובנוסף ,דונם 7600 הוא התכנית שטח

 .תיירות מוטי בנויים למוקדים חיפוש ומרחבי מיוחד חקלאי אזור ,הנדסיים מתקנים ,תעסוקה

   .אב כתכנית תקודם התכנית כי והוחלט 2010 בשנת המחוזית בוועדה נדונה התכנית :התכנית סטטוס

 תשריט מצב מוצע 6\6מ "תמ

 נשר

 בתי זיקוק

 .ת.א
 ק פוסט'צ 

 תשריט-6מ "תמ

 נשר

 6/6 מ"תמ ,מטרופוליני פארק – גבולות חוצה ממשק
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 תשריט מצב מוצע

 נשר

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 מוצע מצב תשריט -6/6 מ"תמ

 מטרופוליני פארק תכנית -6/6 מ"תמ

 בר תכנון של העיקרון על לבסס מוצע הפארק פיתוח את
  הפארק שטח חולק כך לשם .טווח ארוך קיימא

  שמתוכנן ,הקישון גדות אזור -א מתחם יצוין .למתחמים
  פירוט ראה) היתרים הוצאת ומאפשר ראשון מפותח להיות
 (רחב אזורי בהקשר התכנית-6/6 מ"תמ 2.2.2 בפרק
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 בינוי תכנית -6/6 מ"תמ

 מטרופוליני פארק תכנית -6/6 מ"תמ

 :בפארק  שונים מסוגים פעילויות
 (ספורטק) פעיל וספורט נופש אזור1.
 וסביבותיו נחל נופש אזור2.
 (אינטנסיבי) עצים וספורט נופש אזור3.
 (אקסטנסיבי) פשיט וספורט נופש אזור4.

1 

2 

3 

4 
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 קריות

 פארק הכרמל. 5

.  ת.א-חיפה
 מפרץ חיפה

שכונות  1
 חיפה

 זבולון. א.מ. 4
-שטחים חקלאיים)

 נשר (יגור

75 

752 

4 

2 672 

 קיבוץ 
 יגור

 עוספיא

-דלית אל
 כרמל

טירת 
 כרמל

 אתא.ק. 3
 (מפעל דשנים)

 טכניון

 ' אוני 
 חיפה

 העיר -"גובלות וישויות שיפוט תחום" בפרק הוזכר שכבר כפי

 :הבאות בישויות גובלת נשר

  ובמוסדות חיפה העיר של בשכונות –(מערבי צפון גבול) חיפה .1

 .חיפה במפרץ תעסוקה ובשטחי ואוניברסיטה טכניון -אקדמיים

   נמצא ממנו גדול כשחלק ,(הדרומי בגבול)-הכרמל פארק .2

 נשר של השיפוט בתחום

   חקלאיים שטחים -המזרחי בגבול -זבולון אזורית מועצה .3

 . בפרט יגור קיבוץ של

 דשנים מפעל -אתא קריית .4

 מטרופוליני פארק -גבולות חוצה ממשק .5

 מקרא

 שכונות חיפה

 מפרץ חיפה. ת.א

 שטחים חקלאיים

 פארק הכרמל

 מוסד חינוך אקדמי

 ממשקים ברמה מקומית ומתארית

 חיפה

פארק 
 הכרמל

 זבולון

 אתא.ק
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 שכונות העיר
 חיפה

 טכניון

 חיפה' אוני

אזור 
תעשיה  

 מפרץ חיפה

 העיר חיפה היא הגדולה במטרופולין והשלישית בגודל אוכלוסייתה  

 דיניות ותכנית מתאר של מכפי שעולה מתכניות , בנוסף . במדינה

 ,  ונשר היא אזור פיתוח הצמוד לה, היא עיר ראשה -חיפה, מטרופולין

 .ואף בחלק מן התכניות בלתי נפרד ממנה

 אך אופיו של רצף זה  , חיפה ונשר אכן מייצרות רצף של פיתוח עירוני 

הממשק בין שתי הערים רצוף בשטחים עם טופוגרפיה קשה  )בעייתי ומאופיין בניתוקים יותר מאשר בחיבורים 

בשלב מתאר הנמצאת בימים אלה חיפה מקדמת תכנית ( . ומוסדות סגורים שאינם מאפשרים קשרים אמתיים

 .התכנית לא מציגה מדיניות ברורה לגבי הגבול המשותף עם  נשר(. 2000/חפ) שמיעת ההתנגדויות 

 :להלן מפורטים ממשקים פיזיים עם חיפה וניתח אופי האינטראקציה בינם לבין העיר נשר

לנשר בין אזור התעשיה של חיפה הממשק העיקרי   -(תחום שיפוט חיפה)תעשיה מפרץ חיפה אזור •

כרמל  -דלית אל,עוספיא , זבולון, חיפה, נשר: מתבטא כיום בתכנון אזור תעסוקה משותף למספר רשויות

לאזור התעסוקה מתוכננת  הנגישות עיקר (.  238/ז/2311/חפ/777/ראה פירוט על תכנית מופקדת מכ)ורכסים 

 .מכיוון חיפה ולא מכיוון נשר

 

 

 התכנית לא נותנת התייחסות לרצפי הפיתוח  בין הערים -2000/וחפנשר 
 נגיש בעיקר מכיוון חיפה -אזור תעסוקה משותף

 777/מכ

 נשר

 הממשק  עם חיפה

 נשר
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 לישראל טכנולוגי מכון / הטכניון•

 

 שער נשר

שער נווה  
 שאנן

 חלוקה למתחמים במסגרת תכנית המתאר החדשה לטכניון

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 גבול תכנית טכניון

 מסדרון שימור

 מרכז הקמפוס

 אזור פיתוח מתון

 מתחמי הזדמנויות

 קטן חלק .חיפה שיפוט בתחום נמצא הטכניון שטח עיקר

 .לנשר מוניציפאלית בשייכות הוא המזרחי בצידו ממנו

 כניסות עם ומגודר סגור כקמפוס ומתפקד בנוי הטכניון

 שבין  מהגבול ארוך חלק "תופס" והוא מבוקרות  ויציאות

 הטכניון  .ושער גדר נשר אל מפנה ולמעשה לנשר חיפה

 בתוך ,לקמפוס חדשה מתאר תכנית אלה בימים מקדם

  מקודמת התכנית  .המוסד של הקיים הכחול הקו תחומי

 הקיימת המתאר בתכנית הבניה שטחי מיצוי רקע על

  עובדה ,פוסקים בלתי שינויים בה לבצע והצורך

  .במוסד התכנון תהליכי את שמסרבלת

 בינוי אגף עם בשיתוף ערים ולבינוי לארכיטקטורה הפקולטה י"ע ומבוצעת הטכניון של יוזמה היא התכנית

 במתחמי כאשר  ,שונים מסוגים למתחמים הטכניון מרחב מחולק ,התכנית במסגרת .הטכניון של ותחזוקה

  של "אקולוגי מסדרון" ,ירוק תווך להיות נועד השימור מסדרון בעוד ,העתידי מהבינוי 75% מתוכנן ההזדמנות

    .פתוחים ירוקים שטחים

 :עיקריים כיוונים בשני התכנית פועלת נשר עם בממשק

  מכיוון לטכניון בנגישות יסייע זה שער -בנשר התמר לרחוב המתחבר רכב ולכלי רגל להולכי נוסף שער פתיחת1.

  פיזית לפתוח הרצון בין קונפליקט קיים .בפרט נשר ובשער בכלל נשר בעיר תנועה עומסי ויפחית חיפה דרום

  השכונות  של השקט אופיין על לשמור הרצון לבין ,ושימושים תנועות של אמיתי רצף ולייצר לעיר המוסד את

   .וחניה רכב כלי תנועת עליהן להעמיס ולא בנשר לטכניון הסמוכות

  חיפה מפרץ של התחבורה מרכז בין עובר (563/מכ/2120/חפ) המאושר הרכבל תוואי -בטכניון הרכבל תחנת2.

 נשר לשער מאוד קרובה בטכניון המתוכננת התחנה .בטכניון היתר בין ביניים תחנות עם ,חיפה לאוניברסיטת

 .מנשר רגלית שמגיעה אוכלוסייה לשרת ותוכל

 הממשק  עם חיפה
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  לכן ,פקולטות בין פוסקים בלתי ויחסים פעולה שיתופי שדורש ,המחקרי לתחום פעילותו את מכוון הטכניון

  ,לפיכך .הטכניון לתחומי מחוץ אקדמית פעילות בקיום קושי ישנו ,בנשר הטכניון של חוץ פעילות מבחינת

 .בעיר סטודנטים מעונות הקמת באמצעות היא נשר לכיוון להתרחבות הטכניון רואה אותה העיקרית ההזדמנות

 התעסוקה אזור ובמסגרת יהודה בר דרך על בשטחים -בנשר מעונות לבניית אתרים שני לטכניון מוצעים כיום

 .הטכניון של סבסוד ידרשו העיר בשטחי מעונות הקמת .לשעבר 4.5 במחצבה המתוכנן

 

 :ממשקים מתוכננים ומוצעים בין הטכניון לנשר
 פתיחת שערים נוספים בין הטכניון לנשר•
 תחנת רכבל שתשרת גם אוכלוסיה מנשר•

 אפשרות להקמת מעונות סטודנטים בתחום העיר•

 מצב מוצע -תכנית המתאר לטכניון

 תחנת רכבל
 (איסוף והורדת נוסעים)

 תחנת רכבל תפעולית

 שער נשר

 שער מוצע

 חיפה

 נשר

 שער נווה
 שאנן

 מוסד למחקר והשכלה גבוהה

 עיצוב מיוחד

 תוואי תכנית רכבל המפרץ

 (רגלי ורכב)שער כניסה משולב 

 שער כניסה רגלי

 מקרא

 הממשק  עם חיפה



84 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 חיפה אוניברסיטת•

 ביזמת ,התכנית .304-0171124 'מס ,לקמפוס חדשה תכנית אלה בימים מקדמת חיפה אוניברסיטת

   .המחוזית בוועדה דיון לפני כיום עומדת  ,אדריכלים קוריאל אמר ובתכנון האוניברסיטה

  ממקום לנייד שניתן "צפות" זכויות בנק יצירת– תכנונית גמישות של בתבנית בניה זכויות תוספת מציעה התכנית

 .זכויות וניוד גמיש תכנון על שהקשתה עובדה ,משלו זכויות היו בקמפוס מבנן לכל היום עד .למקום

  הקו בתחוםש השטח את למצות מתכוונת האוניברסיטה (יותר ואפילו 2030 שנת עד לפחות) הקרובות בשנים

  ,הרחוק העתיד לטובת ,זאת עם .לקמפוס מחוץ פקולטות מבני בפיתוח צורך רואה לא והמוסד שלה הכחול

 . 'ב  קמפוס -לאוניברסיטה ששייך (לחינוך ציבור מוסד) חום שטח מאושר  'א 1020/חפ בתכנית

  1100-כ של תוספת) כיום למצב ביחס המיטות מספר הכפלת על מדברת התכנית -שונה המצב למעונות ביחס

  ההזדמנות את רואה האוניברסיטה  .במיטות חמור במחסור המוסד נמצא ההכפלה לאחר גם כאשר ,(מיטות

 מתאים תקציב להשיג נדרש זאת עם .מעונות לבניית שטחים תקצה שהעיר בכך נשר עם פעולה לשיתוף העיקרית

 .המוסד בידי כיום מצוי שלא ,כזה לפרויקט

 

 

 מצב מוצע

 מקרא

 :ממשקים מתוכננים ומוצעים בין האוניברסיטה לנשר
 אפשרות להקמת מעונות סטודנטים בתחום העיר•

 חיפה

 נשר

 הממשק  עם חיפה
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 נשר

 :ומטרותיה טבע ולשמורות לאומי לגן הכרמל בפארק שטחים מגדירה 566 /ג תכנית
  בה ויהיו הטבעית הצמחייה תגדל בהם ,הטבעי במצבם הללו השטחים שמירת1.

 הטבעית בסביבתן בר חיות
  בתי ,נופש וכפרי מחנות גם היתר בין ובו ,לאומי לגן שטחים מייעדת התכנית2.

 בשטח לשהייה הדרושה הנוחות לציבור תינתן בהם ציבור ומוסדות מלון
  בדורות גם הרחב הציבור להנאת ,שבתוכו והערכים התכנית בשטח הנוף שמירת3.

 הבאים

 566/ג ,הכרמל לפארק מפורט תכנון•

  ,"הכרמל הר על טבע ושמורות לאומי לגן שטח" 566/ג תכנית

  לראות ניתן .הכרמל פארק גבולות את קבעה ,16.10.69 -מ המאושרת

  הדרומי בחלקו נשר של השיפוט לתחום חופפים הפארק משטחי שחלק

   .ממנו ניכר חלק ומהווים

 

 הממשק  עם פארק הכרמל

 נשר
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 הכרמל לפארק נשר בין הממשק ייחודיות

 להתרשם ניתן ,הכרמל פארק בשטחי שגובלים אחרים לישובים בהשוואה

 נשר של השיפוט מתחום הפארק שמהווה המשמעותי היחסי מהחלק

  כתוצאה נוצר הייחודי המצב .כרמל אל ודלית עוספיא ,לחיפה ביחס

  מפעל היתר בין הוקמו אלה אדמות על .באזור פרטיות אדמות מהמצאות

 יחד ,נכללו ולכן נשר של להתפתחותה הזרז שהיו ,חרייבה ומחצבת נשר

 .שלה השיפוט תחום בתוך ,יותר מאוחר שהוכרזו הפארק שטחי עם

 נשר

 חיפה

 כרמל-דלית אל

 עוספיא

 שטחי פארק
 הכרמל  

 נשר

 הממשק  עם פארק הכרמל

 חיפה

 נשר

 עוספיא

 כרמל-דלית אל
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 .הפארק לבין העיר בין ונוחה טובה נגישות קיימת ולא ,ויזואלי קשר הוא לפארק נשר תושבי של העיקרי הקשר

 ,עירוניים פתוחים שטחים -שונים מסוגים פתוחים שטחים של טווח קיים לפארק העיר בין בממשק רוב פי על

 עם הממשק בה,נשר גבעת שכונת להוציא) .פעילות שאינן מחצבות ושטחי (הגשרים פארק) ונופש ספורט אזורי

  .(ישיר הוא הפארק

  ,"אש שבילי" יצירת של מדיניות על הוחלט ,(2010) בכרמל הגדולה מהשריפה הלקחים הפקת מתהליך כחלק

  הזדמנויות גם לזמן עשוי לפארק העיר בין זה מסוג ממשק .לו הסמוך לבינוי הצפוף החורש בין חיץ שיהוו

 ,אופניים על רכיבה או רגלי טיול כשבילי גם האש שבילי הגדרת כגון) השניים בין הקשרים לחיזוק חדשות

 .(ועוד הבנוי למרחב כניסתן למנוע כדי בר לחיות מוסדרים האכלה אזורי יצירת

 

 

 פארק הכרמל  
 (ללא שיפוט)

35% 
 גן לאומי מוכרז

 זבולון. א.מ 
 (יגור-שטחים חקלאיים)

מחצבת  
 ליש

מחצבת  
 נשר

 נשר

 גבעת  
 נשר

 תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח מותר תמ

 שטח פתוח עירוני

 8א "פארק הכרמל תמ

 מקרא

 הממשק  עם פארק הכרמל

ממשק מידי עם פארק הכרמל מהווה הזדמנות ליצירת נגישות ופעילות במעטפת שבין הפארק 
 .הזדמנות זו כיום לא באה לידי ביטוי בשטח. לבין העיר נשר
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   -(אתא.ק שיפוט תחום) דשנים מפעל 

 מתחם הוא כימיים וחומרים דשנים המייצר דשנים מפעל

 מוגדר זה שטח .העיר עם אינטראקציה מייצר שלא סגור

 תעשיה מכלול" וביעוד 6 מ"בתמ "מיוחד תעשיה אזור"כ

 המפעל את א"התמ מסווגת בנוסף .30 א"בתמ "ותשתיות

  מפעלים היום קיימים בו מתחם -לסיכונים מקור כמתחם

 מפעלים הקמת תאושר בתחומו ורק מסוכנים ומתקנים

   .חדשים

  המיועד בתחום וגובל הקישון לגדות מעבר ממוקם המפעל

  6/6 מ"ותמ (מאושרת) 6 מ"תמ לפי מטרופוליני לפארק

 .(הפרק בהמשך פירוט ראה -בהכנה)

 הממשק  עם קריית אתא

 6/6מ "תמ

 מפעל דשנים
 אתא.ק

 הגדלה -30א "תמ

 נשר
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  .א.מ שיפוט תחום) יגור קיבוץ של חקלאיים שטחים

-נשר של שיפוט לגבולות שנושק  השטח רוב -(זבולון

 .יגור קיבוץ י"ע שלחין לגידולי חקלאיים לשטחים משמש

  חרסית כריית עקב שנוצרו מלאכותיים אגמים שני עם יחד

  קרקע חטיבת מתקבלת ,נשר בשטחי המלט לתעשיית

  מקבץ בין כטווח  המשמשים פתוחים שטחים של גדולה

  .נשר של ותעסוקה תעשיה אזור לבין המפעלים

 6/6 מ"תמ תכנית מתוכננת כחלק מוגדרים אלה שטחים גם

 .(למטה איור ראה) מטרופוליני לפארק תכנית–

 

 הממשק  עם מועצה אזורית זבולון

 נשר

 6/6מ "תמ

 google: מקור
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 נשר

 ש"מט
 חיפה  

22 

4 

752 

70 

75 

 מפרץ חיפה. ת.א

772 

 אגמי כריית חרסית

 ש"תחמ

 תעשיה

 במקום לתכנן וההחלטה ,שימושים מגוון כיום קיימים התכנית בשטח הכלול במרחב :כיום המרחב ותפקוד אופי

 .ופוטנציאלים קונפליקטים ,אתגרים מייצרת מטרופוליני פארק

  מפעלי ,חשמל חברת של השנאה תחנת ,עליון מתח קו ,חיפה ש"מט כגון תשתית מתקני בריכוז מאופיין השטח

  .הקישון נחל של הצפה כפשט מהאזור חלק משמש ,בנוסף .ועוד תעשייה

 .מטרופוליני לפארק ל האזור להפיכת  אתגר היא אף מהווה  חיפה מפרץ של התעשייה לאזור הקרבה

 

  

 מקרא
 גבול שיפוט נשר

 6/6מ "גבול תמ
 תוואי נחל הקישון

 קו מתח עליון

 6/6 מ"תמ, מטרופוליניפארק  -ממשק  חוצה גבולות
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  וממנו אליו והנצפות ,ויזואלי אגן מהווה כולו השטח :ונצפות נראות מאפייני

  מזרחיות-הצפוניות מהשכונות -דרום מכיוון נצפה הפארק אזור .גבוהה היא

   .הכרמל ופארק נשר מכיוון וכן חיפה של

 

 גבעת נשר

 אתרי כריית
 חרסית

 ש חיפה"מט

75 

 שטחים חקלאיים
 בזן

 שטחים חקלאיים

 נשר

75 

 תחנת השנאה
 ש חיפה"מט

 בזן
 שטחים חקלאיים

1 

2 

3 

1 

2 

3 

 6/6 מ"תמ, מטרופוליניפארק  -ממשק  חוצה גבולות

 google -מקור

 google -מקור

 google -מקור
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 בתי זיקוק -בזן

 נשר

75 

752 

705 

672 

 פארק הקישון

 מעגן הדיג

פארק עורף 
 הנמל

4 

4 

 תוואי נחל הקישון

 רחב אזורי בהקשר התכנית-6 /6 מ"תמ

  זה למתחם מפורטת תכנית הכנת על ממליצה התכנית .'א כמתחם וגדותיו הנחל מוגדרים הקישון פארק בתכנית

   .בפארק תלות ללא לפתחה שניתן , עצמאית ישות בו ורואה

   :תכניות מספר הקישון לאורך קודמו במסגרתה ,האחרונות בשנים פיתוח ממגמת חלק היא זו תכנית

  לצד לנופש פעיל פארק פיתוח המציע -  הנמל עורף פארק ,הנחל גדות של נופי שיקום נערך בו -הדיג מעגן אזור

   .קהל ומושך פועם עורק- חשוב עוגן הנחל מהווה התכניות בכל .הקישון ופארק תעסוקה שטחי

 בגין בעיקר (הנחל ומעלה הנחל מורד) הנחל חלקי בין ונגישות קשרים מערכת ביצירת קושי קיים כי נראה

  ואזור קייזר בתעלת הוגדר הקישון פארק תכנית של מערבי גבול ,מקרה בכל .אותו החוצות תשתית מערכות

 .התכנית לגבול מעבר מערבה הנחל של הפיתוח להמשכיות כוונות היו לא .הקיים התעסוקה

? 

 6/6 מ"תמ, מטרופוליניפארק  -ממשק  חוצה גבולות
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  שיחה ומתוך התכנית מסמכי בניתוח נשר מתאר תכנית צוות י"ע שזוהו כפי וקונפליקטים אתגרים -6/6 מ"תמ

 :התכנית מתכנן עם

  לשטח הסמוכים המפעלים מטילים כיום -ונופש פנאי שימושי מול שונות סיכון רמות בעלי תעשיה שימושי-

  הסיכון מתחמי .(סיכון מתחמי תשריט ,30 א"תמ ראה) הפיזיים לגבולותיהם מעבר וסיכונים מגבלות התכנית

  הנחל גדות ולאורך הפארק בתוך אינטנסיבית פעילות לקיים מנת על .המתוכנן הפארק לשטחי חופפים הללו

 .אלו סיכונים לצמצום לשאוף יש

  קיבוץ י"ע לדורות חכירה בסטטוס נמצאת הקרקע מרבית -נוכחיים ושימושים לבעלויות הקשורים היבטים-

  אינטנסיבית לחקלאות בקרקע קיים שימוש בין קונפליקט קיים .נשר מפעלי חברת של פרטית ובבעלות יגור

  חקלאות"ל הקרקע יעוד ,מכך יתרה .מטרופוליני לפארק הקרקע את להסב הרצון ובין יגור קיבוץ ידי על

  הפארק למבקרי מטרד או סיכון להוות לא מנת על ,בה החקלאית הפעילות אופי של הגבלה מחייב "מיוחד

 (מסוכנים כלים של עבודה או גידולים מריסוס כתוצאה לדוגמא)

 .מבוטלים לא כלכליים משאבים דורש המוצע המידה בקנה פארק של ותחזוקה פיתוח  -כלכליים היבטים-

  שתהיה משותפת מנהלת להקמת מכוון שונות רשויות של שיפוט שטחי על המשתרע פארק הקמת ,בנוסף

  למוקדים חיפוש מרחבי בתכנית מוצעים לפיתוח וכמנוף המימון להשגת הכלים בין .פיתוחו על אחראית

 .אחד כל ר"מ 7000-כ של בהיקף בנויים

  אלה כל –(161) עליון מתח קווי ,השנאה תחנת ,חיפה ש"מט -בפארק ותשתיות למתקנים הקשורים היבטים-

 :ולמגבלות למטרדים מקור והינם המוצע הפארק  מן נפרד בלתי חלק מהווים ,התכנית בשטחי כיום קיימים

 למתקנים ,ממפעלים מגבלות לקו בנוסף .חזותי מטרד ,ושהייה בניה מגבלות ,רעש ,רעים ריחות ,אוויר זיהום

 .הפארק של המוצע הפיתוח  ואופי מותרים השימושים על  רבה השפעה ישנה אלו

 

 

 

 נשר

יצירת פשט הצפה לקישון מול שימושי -

לפי תכנית אב שמכינה רשות נחל   -הפארק

רוב שטחי הפארק  אמורים לשמש , הקישון

אירוע ההצפה אינו  . כשטח הצפה של הנחל

אך עדיין מייצר קונפליקט עם , צפוי כל שנה

  6/6 מ"בתמפיתוח אינטנסיבי המוצע 

בנוסף על ההצפות  . לשטחים מסוימים

ראוי לציין כי מי התהום באזור  , הצפויות

הפארק המוצע הינם גבוהים וספיגות הקרקע  

ניתן לראות בקונפליקט גם  , מצד שני. מוגבלת

לתכנון וניקוז מבוקר להשהיית   -הזדמנות

שימוש זה עשוי להוות את המנוע  . המים

 .ליצירת  הפארק

 מפרץ חיפה והקריות -מתוך תכנית אב לניקוז

 6/6מ "תמ, פארק מטרופוליני -ממשק  חוצה גבולות
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 וקונפליקטים אתגרים -6/6 מ"תמ

   (המשך)

 ממוקם הפארק  -לפארק נגישות-

   ,חיפה מטרופולין "גב"ב

  ולצד תעשיה אזורי מאחורי

  זיקוק בתי של מגודרים שטחים

   כביש :הארצית ברמה  ותשתיות

  וכביש ברזל מסילת ,מדרום 75

  הדרכים מערכת .ממזרח 70

 מצד הקישון פארק את התוחמת

  חיונית ולכן מאד מפותחת אחד

  לנפחי נגישות ומאפשרת לפארק

  .משתמשים של גדולים תנועה

 6/6מ "תמ, פארק מטרופוליני -ממשק  חוצה גבולות

  לתכנן באפשרות גדול קושי מייצרת הדרכים של הגבוהה ההיררכיה ,שני מצד

  מהירויות ,ומפרידנים מחלפים בין הקיימות המרחק מגבלות עקב מהן נגישות

 -הא הנגישות תכנון .מערכתיים מחלפים בתכנון והצורך הגבוהות הנסיעה

  בלתי עד) יותר אף קשה מאסיביות תנועה תשתיות ריבוי של זה במצב מוטורית

 מעברים מספר מציעה התכנית .נשר מכיוון והן חיפה מכיוון הן ,(אפשרית

 אך ,הבסיסית ברמתה הנגישות את לספק מנת על (מנהרות ,גשרים) במפלסים

 .מאוד נקודתיים במעברים מדובר

 

 
 :כדלהלן והחליטה 27.4.10 מיום 2010004 'מס בישיבתה בתכנית דנה המחוזית הוועדה מליאת•

  בתכניות ומעוגן ומוסכם ידוע ,המטרופולין גלעין בלב ,המתוכנן במיקומו מטרופוליני בפארק הצורך"

  את לדחות בקשה העלו המקומיות הרשויות ראשי .תכנונו לקידום נרתם הפנים משרד ולכן שונות

 ."התכנית של המתוקנת הגרסה את לבחון להם לאפשר מנת על מצומצם זמן לפרק בתכנית הדיון

  להפוך שיועדו נרחבים שטחים בשל) יגור קיבוץ מצד במיוחד , זו לתכנית רבות התנגדויות עלו•

  כגון ,שבבעלותה לשטחים אחרות תכניות היו לה – תעשיות כלל חברת ומצד (לפארק מחקלאות

 .(ובהתהוות בהכנה תכניות בפרק הרחבה ראה) שאובה לאגירה מתקן הקמת

  ,המתכנן לדברי .אב כתכנית אלא ,מ"לתמ כתיקון תקודם לא שהתכנית החליטה התכנון מנהל ראש•

 ולאתגרים היום של למציאות עצמה את ולהתאים להשתנות עליה ,זו במתכונת התכנית תקודם באם

 .ועוד ש"אג ,הניקוז נושאי עקב שנוצרו

672 

 מעבר  להולכי רגל

 כניסות  לרכב

 מקרא

 6/6מ "גבול תמ

 תוואי נחל הקישון
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  והשכונות ההר לרגלי המישורי באזור התפתח והתעסוקה התעשיה מרכז -דומה באופן התפתחו וחיפה נשר

  לבין המגורים שכונות בין ,מובהקת (zoning) איזור תופעת הערים בשתי נוצרה זה באופן .המדרון במעלה טיפסו

 . והמסחר התעשיה אזור

 כציר גם ומתפקד מהשכונות המוטורית התנועה רוב את הרכס ציר אוסף בחיפה -המוטורית התנועה ניקוז

 .והמסחר התעשיה אזור של התחתון לחלק מתנקזת  המגורים משכונות התנועה רוב ,בנשר .בחלקו מסחרי

 ר למרגלות ההר ושכונות על המדרונות"חיפה ונשר מציגות תהליך התפתחות דומה של מע•

בחיפה רוב התנועה מהשכונות   -אופי ניקוז התנועה מהשכונות בשתי הערים הפוך•

 מתנקזת כלפי ציר הרכס בעוד בנשר רובה מתנקז מטה לאזור התעשיה והמסחר 

 סיכום -נשר במרחב הסובב 2.2.3

 -מורכביםהם לשכנותיה היחסים בין נשר 

קרבה למשאבים , שמהווה פארק הכרמלהריאה הירוקה קרבה אל : מצד אחד קיים מגוון של הזדמנויות 

 .  חיפה ושימוש בשירותים שמציעה העיר חיפהתעסוקה במפרץ כלכליים ואל מקומות 

שטחי הפיתוח של העיר מוגבלים  : מגבלותמגוון של כל אותם הממשקים שמהווים הזדמנות מטילים , שנימצד 

,  ההשקה אל שטחים פוטנציאלים לפיתוח מהווה תחרות עם חיפה, (גן לאומי מוכרז)בשטחי פארק הכרמל 

 .סיכון  ומטרדים, והקרבה לאזור התעשייה של חיפה חושפת את העיר אל מקורות זיהום
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  הממוקמות ישויות ממספר כתוצאה נוצר הנתק .נתק ביניהן קיים בפועל ,וחיפה נשר בין המיידית הקרבה למרות

 :ביניהן ושימושים תנועות של אמיתי רצף יצירת מאפשרות ואינן המגורים שכונות בין הגבול על

   תעסוקה מרכז בה שמתוכנן פעילה לא מחצבה -4.5 מחצבה1.

   .אליו רכבים של מבוקרת כניסה עם מגודר  אקדמי מוסד -הטכניון2.

  גישה כיום מאפשרים ואינם מאוד גדולים בהם שהשיפועים ההר צלע על ירוקים שטחים -פתוחים שטחים3.

   .הערים בין

 

  .הערים שתי בין רצף היוצרים מחברים גורמים להוות הפוטנציאל גם טמון הללו הגורמים לכל ,זאת עם

 

 

 הגורמים המפרידים בין שכונות חיפה ונשר כיום  
 הם בעלי פוטנציאל לשמש כמי שיחברו ביניהן בעתיד

 ישויות המנתקות בין שכונות נשר וחיפה

 אוניברסיטה

 סיכום -נשר במרחב הסובב 2.2.3
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 כגורם מנתק בין נשר לשטחים הפתוחים שמצפון לו 75כביש 

 השטחים לבין העיר בין 75 כביש שמייצר הנתק כגון ,נתקים לזהות ניתן נשר של השיפוט תחום בתוך גם

  מ"תמ -ובהתהוות בהכנה תכניות פרק ראה) תעסוקה ואזור מטרופוליני לפארק המיועדים ,לו שמצפון הפתוחים

  תכנון ללא רגל להולכי בטוח מעבר מאפשר ואינו גדולים תנועה נפחי בו שעוברים ארצי כביש הוא 75 כביש .(6/6

  בשל אתגר היא 75 כביש את שתחצה מוטורית לתנועה מעבר יצירת גם .קרקעיים-תת מעברים או גשרים

   .ומפרידנים מחלפים תכנון על שמקשים הקצרים והמרחקים האזור של הקומפקטיות

  עלולה המסילה הימצאות .לו מדרום ,75 לכביש במקביל רכבת מסילת מתוכננת 13/6/2 ל"תת במסגרת ,בנוסף

   .העיר מכיוון הפארק לאזור הנגישות אפשרויות על יותר אפילו להקשות

 שכן ,חשוב יתרון להיות יכולה העתידי הפארק באזור משמעותיים תנועה עורקי של הימצאותם כי ,לציין חשוב

  מאמץ בהם להשקיע ראוי ,שני מצד מייצרים שהם באתגרים בהתחשב .במבקרים הפארק את שיזינו אלה הם

 .החסרונות את ולעמעם במרחב שלהם היתרונות את  ולמצות למקסם כדי תכנוני

ומסילת הרכבת המתוכננת מקשים על החיבור בין נשר  לשטחים המיועדים   75כביש 

,  עם זאת הם עורקי תנועה חשובים. להיות פארק מטרופוליני 6/6מ "במסגרת תמ

 .ההכרחיים להזנת הפארק

 אזור תעסוקה
 מתוכנן

פארק מטרופוליני 
 מתוכנן

 סיכום -נשר במרחב הסובב 2.2.3
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 נתק בין שכונות העיר נשר לפארק הכרמל

 פארק) מוכרז לאומי גן שטחי הם שלה השיפוט מתחום כשליש -בארץ אחרות מערים אותה המייחד מאפיין לנשר

  לבין בינם איכותי ממשק בקיום רב פוטנציאל ויש חשובים ומורשת טבע ערכי בעלי הם אלה שטחים .(הכרמל

 :ביניהם קשיח ממשק ויוצרים לפארק העיר בין מנתקים עיקריים גורמים שני .העיר שכונות

   .הפארק לבין בינה פיזי מחסום ומהווה העיר את החוצה אזורית דרך -705 כביש1.

  ,(משוקמות לא) כיום הפיזי במצבן אך כיום פעילות בהן שאין מחצבות שתי -ליש ומחצבת נשר מחצבת2.

 .לפארק העיר בין חיץ אזור יוצרות

הממשק  , למרות השטח הגדול שמהווה פארק הכרמל מתוך תחום השיפוט של נשר

 .ביניהם אינו איכותי ומאופיין בחוסר נגישות פיזית לשטחי הפארק

 סיכום -נשר במרחב הסובב 2.2.3
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 מקרא
 (2015, ינואר)תחום שיפוט מעודכן 

 (מסמך מדיניות מנחה) 195/תכניות מתאר מכ
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 580/ג במקום  חדשה מקומית מתאר תכנית לנשר להתוות הייתה  ומטרתה 80-ה בשנות דרכה את החלה התכנית

  לא התכנית דבר של בסופו .אמר ודינה גורדון עוזי י"ע ותוכננה כרמל מורדות מקומית ועדה י"ע הוזמנה התכנית

 .העיר בפיתוח ומדיניות אב כתכנית נשר את ומשמשת אושרה

  המתאים בהיקף קרקעות  התכנית ייעדה, היתר בין .דונם 11,958-נשר של השיפוט גבול היה התכנון גבול

  הטופוגרפיה לתנאי מרבית להתאמה רבה לב תשומת נתנה התכנית .תושבים 25,00-כ של אוכלוסייה לקיבולת

  את ולשפר לחזק כדי הוותיקות לשכונות בצמוד לבניה זמינה קרקע איתור תוך ,בנשר חדש שכונות מערך ופיתוח

 .בנשר תעשיה אזורי לפיתוח והנחיות עקרונות התכנית קובעת ,כן כמו .הקיימות השכונות תדמית

 גובשה מבנן כל עבור ."(מבננים)" מתחמים-לתתי מחולקים ואלה ,למתחמים התכנון שטח את מחלקת התכנית

 או נמוכה בצפיפות מיוחד מגורים :קטגוריות 2-ל מחולקים העיר של המגורים שטחי כל .פיתוח אסטרטגיית

 .בינונית צפיפות עם מיוחד מגורים

 למגורים כפיתוח זאת בתכנית סומנו ,בעתיד לפיתוח כשטחים הקודמת מתאר בתכנית סומנו כה שעד שטחים

 .אקדמאיים מוסדות שני בין אסטרטגי מיקום ניצול -מחקר ולמוסדות

 .כיום העירוני המרכז במיקום השלום לדרך בצמוד וציבורי משרדים מסחר  ר"מע מסמנת התכנית

  אזור .משמעותית מגורים תוספת בו ניכרת ולא קיימות תכניות לפי פיתוח להמשך מיועד -חנן תל / 'א מתחם•

 .מגורים ללא ,מסחריים שימושים עם ליישוב ראשי רחוב להיות עתיד השלום דרך

  משמעותית תוספת בו ניכרת ולא קיימות תכניות לפי פיתוח להמשך מיועד -עמוס וגבעת דור-בן / 'ב מתחם•

 .מגורים של

  פ"לשצ שיועד ,נשר נחל של מבוקר מילויו ד"יח 205 של תוספת -נשר גבעת ומורדות נשר גבעת / 'ג מתחם•

 .וספורט נופש

  ולא קיימות תכניות לפי פיתוח להמשך מיועד -יצחק רמות שלוחת של מזרחיים צפון מורדות / 'ד מתחם•

  .מגורים של משמעותית תוספת בו ניכרת

  משמעותית תוספת בו ואין קיימות תכניות לפי פיתוח להמשך מיועד -יצחק רמות שלוחת רכס קו / 'ה מתחם•

 .לנשר משני מרכז להקמת ומסחרי ציבורי ,מגורים -מעורב לשימוש מיועד 4-ה מבנן .מגורים של

  נמוכה בצפיפות מיוחד מגורים לאזור מיועד -יצחק רמות שכונת של ודרומיים מזרחיים מורדות / 'ו מתחם•

 (מקומית ועדה לאישור) כיתות 45-כ בן מרכזי יסודי-על חינוך למוסד המיועד (16) ציבורי אתר כולל ,ובינונית

  ייעדה שהתכנית ,בתוקף מפורטת תכנית ללא שטח -לטכניון האוניברסיטה בין השטח מעלה / 'ז מתחם•

 .ומשרדים מחקר מוסדות ,נמוכה בצפיפות מיוחד מגורים לאזור

 

 (מסמך מדיניות מנחה) 195/תכניות מתאר מכ
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  סטטוטורית להסדיר במטרה בצעדים נוקטת התכנית -דור-בן חנן-תל ,נשר תעשיה אזור / 'ח מתחם•

 : התעשיה אזור את וויזואלית

 מפורטת תכנית הגשת חובת חלה לתעשיה המיועדים השטחים כל על-

 בינוי תכנית הגשת חובת תחול צדדיה שני על אורכה לכל יהודה בר דרך על-

   -מולו והשטח נשר מפעל / 'ט מתחם•

  .מגורים ללא בעתיד לתכנון מיועד -1'ט-

 כיום משמש) בעתיד לתכנון בשטח מפורטת תכנית הכנת תותר .חקלאי ושטח בעתיד לתכנון שטח -2'ט-

 לשיקום תתייחס התכנית .75 מכביש לשטח גישה תותר לא .ודיג מים ספורט לשימושי -(כריה לבריכות

 .הקישון

   .פ"ושצ לספורט מיועד -3'ט-

 .המפעל לשטח מפורטת תכנית תוכן -"נשר" מפעל שטח -4'ט-

   -"אבן מחצבי" ומחצבת הכרמל פארק / 'י מתחם•

 ספורט לאזור ייועד השטח .השטח לשיקום תכנית תוכן החציבה גמר לאחר .אבן מחצבי מחצבת -1'י-

 .הקברות בית שטח הרחבת לצורך ובהתאם פ"ולשצ

   .לאומי פארק מהווה הכרמל פארק שטח -הכרמל פארק שטח / 2'י-

  על הפרויקט יתבסס לא תחבורתית מבחינה .ומלונאות נופש ,לקיט ייעוד שינוי -חרייבה מחצבת / 3'י-

   .נוף כביש שיישאר 7212 'מס לדרך כללי סטנדרט ושינוי הרחבת

 (מסמך מדיניות מנחה) 195/תכניות מתאר מכ
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 6מ "חיתוך בין תחום פיתוח מאושר לתחום הפיתוח בתמ/ עתודות לפיתוח 

  למרכז תכנית במסגרת מתוכנן
 (מופקדת) 777/מכ משותף תעסוקה

  מיוער מדרון -"המריבה שטח"
 6 מ"בתמ לפיתוח המיועד

  מיועד ,הישנה נשר מחצבת
  הצעה ראה ,מ"בתמ לפיתוח
  "כלל" חברת של שכונה לתכנון

 (השטח בעלת)

  ,6"בתמ המוגדר הפיתוח ותחום בנשר המאושרות עות"התב מקומפילציית שהופק הפיתוח תחום בין מהשוואה

 :לפיתוח כעתודות לשמש  פוטנציאל בעלי אזורים שני יש לנשר כי לראות ניתן

  ,"כלל" חברת של פרטית בבעלות נמצאים אלה שטחים .(מוכרזת נטושה מחצבה) הישנה נשר מחצבת אזור1.

 ."(ובהתהוות בהכנה תכניות" פרק ראה) מגורים לשכונת תכנון במקום  המקדמת

 .דונם 800-כ של שטח על -אלון ורמת הטכניון ,חיפה 'אוני בין נמצאים העיריות שתי בין המחלוקת שטחי2.

 שתי בין סכסוכך  בשל כה עד קודם לא השטח פיתוח .נשר של השיפוט בתחום אך ,חיפה בבעלות השטח

  .(שיפוט גבולות שינוי בפרק הרחבה ראה) זה באזור שיפוט גבולות בנושא הסכמה חוסר רקע על  הערים

  תכנית קידום על אחראית שתהיה משותפת מנהלת להקים במטרה הערים שתי פועלות ,האחרונים בחודשים

 .המדובר האזור ופיתוח

1 

2 
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 כמסמך המשמשת (מאושרת לא ,195/מכ) האב בתכנית שהוצע לתכנון ,שנגזרו הפיתוח עתודות בין מהשוואה

 :מציעה האב תכנית כי לראות ניתן ,מנחה מדיניות

 "(נשר" מפעל משטח חלק) ומלאכה תעשיה ואזור עתידי תכנון שטח ,פ"לשצ מיועד הישנה נשר מחצבת אזור1.

 .ומשרדים מחקר מוסדות ,נמוכה בצפיפות מיוחד מגורים לאזור  התכנית ייעדה "המריבה שטח" אזור את2.

 עתודה לפיתוח עירוני 
 "כלל"בבעלות חברת 

1 

1 

2 

 2 עתודה לפיתוח עירוני

 195/מכ -מסמך מדיניות/ השוואה לתכנית האב/ עתודות לפיתוח 

 רינגראלכס  -מקור google -מקור
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 בדיקה על מפת בעלויות/ עתודות לפיתוח 

 .(31%) המדינה ובבעלות (28%) פרטית בבעלות שטחים בריבוי מאופיינת נשר העיר

  אזור כי לראות ניתן ,העיר של השיפוט בתחומי החלות הבעלויות למפת שנגזרו הפיתוח עתודות בין מהשוואה

 החברה" בבעלות נמצא "המריבה שטח" ואילו "(כלל" חברת בבעלות) פרטית קרקע הינו הישנה המחצבה

 ."חיפה הכלכלית

 -פרטית בבעלות שטח
 "כלל" חברת

  החברה בבעלות שטח
 חיפה הכלכלית

 מקרא
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 40 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 ראשונה תכנית אך ,20-ה בשנות  כישוב התפתחותה את החלה נשר

 .1949  בשנת רק אושרה למגורים

  לספק הייתה מטרתה ,למגורים הראשונה התכנית -85/מכ/143/ג

  לפועלי מתאים דיור "מ"בע עובדים לשכונות חברה ,שיכון" באמצעות

 ,אחרים לחברים וגם מקום בקרבת הנמצא פורטלנד לצמנט ר"ביח

  פקודת לסעיפי ובהתאם חיפה למחוז הגלילית המתאר לתכנית בהתאם

  הציעה והיא 'ד 263-כ היה התכנית שטח .זו תכנית על החלים ערים -בנין

  לבניה המגרשים 290-מ מגרש כל על אחד מגורים מבנה של הקמה

   .בתכנית

 ייעודי קרקע עיקריים (דונם)שטח  תוקף תכנית'  מס

 מגורים 263 02.11.1949 85/מכ/143/ג 1

 גבעת נשר

 40-שנות ה
 40-תכניות שאושרו בשנות ה

 85/מכ/143/ג

 מומש לא מומש
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

  60 -ה שנות / מפורטות תכניות•

   .נשר בתחומי תכנונית עשיה הייתה לא 50-ה שנות בעשור

-ובדן חנן תל ,נשר גבעת באזורי התרכזה 60-ה בשנות נשר של התפתחותה

 גם הוגדרו זה באזור כאשר ,נשר בגבעת נעשתה למגורים הבניה עיקר  .דור

 בין שילב נשר בגבעת המוצע הבינוי .בבינוי הגובלים טבע שמורת שטחי

  (הגבעה מורדות) השכונה של החיצונית בטבעת שונים מטיפוסים שיכונים

  חנן-תל בשכונת .ובדרומה הגבעה בראש פרטיים בתים של נמוכה לבניה

 סמוך) למסחר ואזור 'ב למגורים אזור המשלבת בתכנית עירוני מרכז תוכנן

  למלאכה שטחים תוכננו התעשיה ובאזור ,(היום של ר"המע לאזור מדרום

  תכנון נעשה דור-בן בשכונת .לרכבת השמורה רצועה והוגדרה קלה ותעשיה

  קומת על קומות 3-4 של בניינים שהציע ,יותר קטן מידה בקנה ,למגורים

  . קומות 7-8 של מגורים מבני וכן עמודים

 1949-1969 -קומפילציה תכניות מפורטות 
 60-תכניות שאושרו בשנות ה

 402/ג

 496/ג

 402/ג
 562/ג

 478/ג

 328/א/ג

 א/545/ג 121/ה/חי

 613/ג

 353/ג
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 402/ג

 496/ג

 402/ג

 562/ג

 478/ג

 328/א/ג

 א/545/ג 121/ה/חי

 613/ג

 353/ג

 60 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 ייעודי קרקע (דונם)שטח  תוקף תכנית 'מס

 מגורים ,(ס"בי)מבני ציבור  22 07.06.1962 478/ג 1

 מגורים 66 19.07.1962 353/ג 2

 שמורת טבע, מגורים 60 19.07.1962 402/ג 3

 שמורת טבע, מגורים 190 19.07.1962 328/א/ג 4

 שמורת טבע, מגורים 40 30.08.1962 496/ג 5

 שיכונים ציבוריים אישור 140 1964 2/10/4 צ"תרש 6

 שמורת טבע, מגורים 87 20.01.1966 562/ג 7

 שטח שמור לרכבת, קלה מלאכה ותעשיה 647 25.05.1967 א/545/ג 8

 מגורים 27 28.05.1969 1/2/1/ה/חי 9

 מסחר, מגורים 50 20.11.1969 613/ג 10

 מומש לא מומש
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 (19.07.1973) 580/ג -מקומית מתאר תכנית 2.1.4

 המשך את שהתוותה מקומית מתאר תכנית לנשר אושרה 1973 בשנת

 נשר המקומית המועצה י"ע נערכה התכנית . העיר של התפתחותה

  היום עד התקפה המתאר תכנית זו ,למעשה .קשטן.א 'אדר באמצעות

  מוגדר שהיה כפי נשר של השיפוט תחום כל על חלה התכנית .לעיר

  השיפוט בתחום שינויים חלו 1973 משנת .(דונם 12,250) אישורה בעת

 המשך את מכוונת התכנית .(שיפוט גבולות שינוי פרק ראה)

 בשטחים ,752 כביש על הנשען התעשיה אזור של התפתחותו

 הסוגים מכל תעשיה בניני הקמת ומאשרת ,נשר של  המישוריים

 מגורים לפיתוח בתכנית שיועדו שטחים .מזיקה תעשיה למעט

  .ההר במעלה מטפס למגורים והפיתוח ההר שיפולי על ממוקמים

 .העיר במערב ברצועה מוגדר עתידי לפיתוח העיקרי השטח

 שטח לפיתוח עתידי

 אזור חקלאי

 580/תכנית מתאר ג

 אזור פארק הכרמל

 גבול התכנית

 גבול פארק הכרמל
 (ב)אזור מגורים 
 מיוחד( א)אזור מגורים 
 מיוחד( ב)אזור מגורים 

 מיוחד( ג)אזור מגורים 

 :מקרא

 אזור מסחרי לתכנון מחדש
 מלאכה ותעשיה זעירה, אזור מסחר

 אזור מסילת ברזל

 אזור תעשיה

 אזור תעשיה לתכנון מחדש
 אזור שירותים טכניים ציבוריים

 אזור שירותים הנדסיים

 אזור מחצבות
 אזור ייעור

 פ"שצ

מחצבת  
 לייש

מחצבת  
 חרייבה

 מחצבת  
 נשר
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 :כמפורט להלןקובעת זכויות בניה  וצפיפות התכנית  

 

 

 

 

 

 

 

  שתפרט מאושרת מפורטת לתוכנית בהתאם אלא וכרייה חציבה על אוסרת התכנית -וכרייה מחצבות אזור •

  החציבה אתרי .הנוף ולשיקום הציבור לבטיחות הוראות ושתכלול אלה פעולות יבוצעו בהם התנאים את

  ומסומנים "(אבן מחצבי)" לייש ומחצבת חרייבה מחצבת ,נשר מחצבת הם התכנית מתייחסת אליהם והכרייה

 .בתשריט

  לשמור ומנחה נשר של השיפוט תחום בתוך הכרמל פארק גבולות את מסמנת התכנית -הכרמל פארק שטח•

 .566/ג -הכרמל לפארק המתאר תכנית  שמכתיבה כפי עליו

  ויותר פתוחים ציבוריים שטחים מהווים -ייעור כשטחי מסומנים העיר של במעטפת הפתוחים השטחים•

  הדרגתי מעבר ליצירת אסטרטגיה בכך לראות ניתן .בלבד בכך הקשורים ולמתקנים לייעור השימוש בהם

 .הכרמל פארק לכיוון הבנוי העירוני מהמרקם

    .נשר למחצבת ומדרום נשר בנחל ,חנן-תל במזרח מסומנים עיקריים פים"שצ•

  הועדה להחלטת בכפוף חרסית לכרות בהם וניתן נשר מלט מפעלי שבבעלות בשטחים סומן-חקלאי אזור•

 .1.11.71 מיום חקלאית קרקע על לשמירה

 בהמשך זאת ,75 לכביש מדרום הנדרשים הנלווים המתקנים וכל ברזל למסילת רצועה מסומנת -ברזל מסילת•

 .באזור קודמות לתכניות

  אל נשר לגבעת ממזרח העולה ,והצר המפותל 7212 בכביש מתבצע התכנית לפי הכרמל לרכס נשר בין החיבור•

   .ולחיפה הכרמל לרכס העיר של הבנוי המרקם בין חיבור מתוכנן לא .672 כביש

 (דונם/ד"ברוטו יח)הצפיפות  האזור

' מגורים א
 מיוחד

למעט שיפורים סניטריים  לא תותר בניה חדשה
 ושיפוצים במבנים הקיימים

 5 'מגורים ב

' מגורים ב
 מיוחד

5 

' מגורים ג
 מיוחד

8 
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

  70 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 ייעודי קרקע (דונם)שטח  תוקף תכנית 'מס

 מגורים 30 10.02.1972 693/ג 1

 תעשיה ומסחר, מגורים 12,250 19.07.1973 580/ג 2

 מגורים 210 31.01.1974 727/ג 3

 תעשיה 35 25.07.1974 763/ג 4

 מגורים 37 18.11.1976 820/ג 5

 אזור תעשיה, שטח חיצוב 313 21.07.1977 617/ג 6

 מגורים 75 16.10.1977 א/727/ג 7

 מגורים 1565 07.05.1978 818/ג 8

 מגורים 70 16.08.1979 ב/727/ג 9

 מגורים 152 27.12.1979 881/ג* 10

 תכנית להתחדשות עירונית*

 617/ג

 580/ג
 תכנית מתאר מקומית

 818/ג

 881/ג

 1949-1979 -קומפילציה תכניות מפורטות 

 820/ג

 763/ג

 א/727/ג

 ב/727/ג

 70-תכניות שאושרו בשנות ה

 727/ג

 מומש לא מומש
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 70 -ה שנות / מפורטות תכניות•

  דור ובן חנן תל הקיימות בשכונות רבה תכנונית עשיה כלל 70-ה שנות עשור

  תכנית אושרה 1973-ב .יצחק ורמות עמוס גבעת -חדשות בשכונות וכן

 של הפיתוח המשך את שהתוותה לנשר מקומית מתאר תכנית - 580/ג

  ביזמת ,התכנית .יצחק רמות לשכונת 818 /ג תכנית אושרה ,מלבדה .העיר

  1500-כ של שטח על מתפרסת ,גורדון ועוזי יגר גדעון ובתכנון השיכון משרד

  למבנים והשאר למגורים (דונם 525) מהשטח 53% מייעדת היא .דונם

  .ציבור ושטחי

 א/727/ג

 ב/727/ג

 881/ג

 818/ג

 617/ג

 820/ג

 ,(קומתיים דו או חד) פרטיים מגורים מבני -משתנות ובצפיפויות טיפוסים ממגוון מגורים מגדירה התכנית

 .קומות 8-12 בני ובניינים עמודים.ק על קומות 3-4 בני בניינים ,שטיח בדגם מודרגים קומות 1-2 בני בניינים

  .עמוס וגבעת דור-בן לשכונות 70 -ה בשנות אושרו ,קשטן.י ובתכנון השיכון משרד ביזמת ,נוספות תכניות

  וחילקה (580/ג) המתאר תכנית לפי עמוס ולגבעת דור-לבן המוגדר התכנון מרחב על התבססה 727 /ג תכנית

  1000-1250  כ"סה) ד"יח 200-250 לכלול תוכננה שכונה-תת כל ."שכונות תת" או משנה תחומי 5-ל אותו

  בינוי כוללות הן .727 /ג  לתכנית בהתאם המפורט התכנון את ממשיכות ב/727/ג-ו א/727/ג תכניות .(ד"יח

 .למגרש 300%-ל 110% שבין בניה באחוזי עמודים על קומות 3-8 שבין בגובה למגורים

  המועצה ביזמת ,התכנית .נשר גבעת של מזרחי-הדרום בחלקה 1976 בשנת אושרה ,820/ג ,יותר קטנה תכנית

 עם קומות 12-11 בני הנותרים והשניים  קומות 7 בני מהם 6 ,מבנים 8-ב ד"יח 252 כללה ,נשר המקומית

  .(הרחוב למפלס מתחת נמצאות המגורים מקומות שחלק כך) הרחוב במפלס אותם החותכת עמודים קומת

 .היום עד מומשה לא זו תכנית

  מתקני והוספת חציבה להמשך 1977 בשנת יועדה ,פעילה אינה שכיום ,"(אבן מחצבי" מחצבת) לייש מחצבת

 .617/ג במסגרת בשטחה תעשיה

 727/ג

 לא מומשה

 לא מומשה
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

  80 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 

 222/מכ

 189/מכ

 6/מכ

 1074/ג/12/מכ
 1053/ג

 1095/ג

 1949-1989 -קומפילציה תכניות מפורטות 

 תוקף תכנית' מס
שטח  

 (דונם)
 ייעודי קרקע

 מגורים 100 02.02.1984 1095/ג 1

 מגורים 107 15.03.1984 1074/ג12/מכ 2

 מגורים 667 08.11.1984 1053/ג 3

 פ"שצ, מסחר, בניני ציבור 37.3 15.01.1987 6/מכ 4

 פ"שצ, מגורים 169 19.02.1987 222/מכ* 5

 מגורים 150 12.03.1989 189/מכ 6

 תכנית להתחדשות עירונית*

 80-תכניות שאושרו בשנות ה

 לא מומש

 מומש
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

  80 -ה שנות / מפורטות תכניות•

  של מפורט תכנון של ושלישי שני בסיבוב מאופיינות נשר בעיר 80-ה שנות

  באופן שהוגדרו מרחבים  של מפורט ובתכנון בעיר קיימים בנויים מרחבים

 .580/ג המתאר תכנית במסגרת כללי

 עוזי ובתכנון י"ממ יזמת) יצחק ברמות "ביתך-בנה" לשכונת 1095 /ג תכנית

 (דונם 48 על ד"יח 127) משפחתיים-ודו חד בתים כוללת (אמר ודינה גורדון

  187 כ"סה .(דונם 8-כ על ד"יח 60) מדורגים משותפים בתים של רוויה ובניה

 .40% של תלול בשיפוע דונם 108 של בשטח ד"יח

  320 כוללת צור משה ובתכנון השיכון משרד ביזמת1074/ג12/מכ תכנית

  3 או קומות 4 בני הם בתכנית המגורים בנייני .דונם 36 של בשטח ד"יח

 מגושים בנין -מיוחד מגורים ובאזור ',ג מגורים באזור עמודים על קומות

 .מסחרית לחזית אפשרות עם קומות 4-8 של משתנה גובה בעלי

 189/מכ

 222/מכ

 6/מכ

 1053/ג

 1074/ג/12/מכ

 1095/ג

  קומת על 3-8) מבנים 18-ב ד"יח 368  של בניה מאשרת יצחק רמות של הצפוני לחלקה 1053 /ג תכנית

  הוכנה המקורית התכנית .ד"יח 466 בו לבנות התירה (818/ג) בשטח המקורית שהתכנית לאחר זאת ,(עמודים

  בו הטופוגרפיים והתנאים השטח של נוספת ומדידה 1963 משנת אוויר מצילומי שהוכן רקע על 1:2500 מ"בקנ

  .הדיור יחידות מספר את להגביל להחלטה הביאה (שיפוע 40%-20%)

 אזור) חנן-תל מרכז אזור על חלה אמר ודינה גורדון עוזי ובתכנון נשר המקומית המועצה ביזמת 6 /מכ תכנית

  ציבור מבני ,שונים מסוגים מסחריים שטחים של ותכנון הרחבה וכוללת (השלום דרך -ימינו של ר"המע

   .ומגורים מסחר של מעורבים ומבנים

  .נשר גבעת אזור של עירונית להתחדשות תכנית היא נשר המקומית המועצה ובתכנון ביזמת 222/מכ תכנית

 למגורים השטח רוב .בנויים לא למגרשים הוראות ומגדירה קיימים מגורים למבני תוספות מאפשרת התכנית

 הגבעה של והמערבי הצפוני במורד מצומצמים וחלקים (דונם 104 כ"סה ,קומות 1-2) 'א כמגורים מוגדר

 .פ"כשצ מתוכנן הגבעה ראש .(דונם 8 כ"סה ,עמודים.ק + קומות 3) 'ב למגורים מיועדים

 בנשר חלה התכנית .אמר ודינה גורדון עוזי  ובתכנון נשר המקומית והמועצה י"ממ ביזמת 189 /מכ תכנית

  ,קומות 2-4) 'ב ולמגורים (דונם 37 כ"סה ,קומות 1-2)  'א למגורים המגורים שטחי את ומייעדת הוותיקה

 'ב מגורים של בניה התכנית שטח בכל שהתירה ,580/ג המתאר תכנית את משנה היא בכך .(דונם 28 כ"סה

 .בלבד
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 246/מכ

 א/361/מכ

 361/מכ

 396/מכ

 א/129/מכ
 374/מכ

 320/מכ

 423/מכ

 א/311/מכ

 295/מכ

 א/259/מכ

 340/מכ

 290/מכ

 ה/334/מק/מכ

 במ/334/מכ

 229/מכ

 א/167/מכ

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 באזור לשטחים מחודש מפורט תכנון של מגמה לראות ניתן 90-ה בשנות

  כמקום האזור את מחזקות השונות התכניות .העיר של והמסחר התעשיה

  ,(קומות 3-כ) יחסית נמוך בינוי גובה עם ותעסוקה מסחר ,לתעשיה המיועד

  במסגרת ,יותר גבוהה לבניה אפשרות שמקבלים משרדים למבני פרט

 רב מפורט תכנון ישנו בעיר המגורים בשכונות גם .חיפה של ת"שדה מגבלות

  לשפר במטרה קיימים במגורים ושינויים חדשים מגורים של תכנון הכולל

 התכניות     .בהם החיים איכות את

 -קומפילציה תכניות מפורטות 
 1949-1999 

 445/מכ

 90-תכניות שאושרו בשנות ה

 ובשכונת (השלום דרך אזור) המקומי העירוני המרכז את גם שמכילה ,הוותיקה חנן-תל בשכונת בעיקר חלות

  במספרים נשר קלטה עוליה שאת מ"מבריה העליה לגלי בהתאם להתפתח שהמשיכה ,יותר החדשה ,יצחק רמות

  את שמאחד המאפיין .בינוי של משתנים וגבהים צפיפויות וכוללת מגוונת המגורים תבנית .90-ה בשנות גדולים

 הוראות שמכתיבים ,השטח של המשמעותיים הטופוגרפיים הנתונים עם להתמודד הצורך הוא למגורים הבינוי

  בן ,נשר גבעת ,נשר הוותיקות בשכונות .ועוד אליהם והגישה המגרשים סוגי ,בחתך המבנים גובה בדבר ותנאים

 . זה בעשור משמעותיים תכנון תהליכי חלו לא ,עמוס בגבעת וגם דור

 א/334/במ/מכ

 1א/334/במ/מכ
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 
 ייעודי קרקע (דונם)שטח  תוקף תכנית' מס

 אזור תעשיה 111 14.03.1991 229/מכ 1

 מסחר, מבני ציבור, מגורים 153 14.04.1991 290/מכ 2

 מבני ציבור ,החסנה ומסחר 217 28.03.1991 129/מכ 3

 מרכז אזרחי, מבני ציבור, מגורים 468 30.05.1991 במ/334/מכ 4

 ותעשיה קלה מלאכה 115 04.07.1991 295/מכ 5

 תעשיה 103 09.01.1992 259/מכ 6

 מגורים 66 11.06.1992 311/מכ 7

 מבני ציבור, מגורים 130 28.01.1993 374/מכ 8

 מגורים 60 22.04.1993 320/מכ 9

 ספורט ונופש, מגורים 141 22.04.1993 340/מכ 10

 מחקר ופיתוח ,ספורט, תעשיה 50 09.06.1994 361/מכ 11

 מגורים 76 28.07.1994 א/334/במ/מכ 12

 מגורים 40 11.08.1994 1-א/334/במ/מכ 13

 פ"שצ, פארק מדע ומחשבים 28 10.04.1995 246/מכ 14

 מגורים 53 28.03.1996 א/311/מכ 15

 תעשיה ומלאכה 50 16.05.1996 396/מכ 16

 מסחר ושירותים, תעסוקה 103 28.05.1996 א/259/מכ 17

 מגורים 40 28.05.1996 ה/334/מק/מכ 18

 משרדים ושירותים עירוניים, מסחר 172 05.12.1996 א/129/מכ 19

 מחקר ופיתוח, ספורט עירוני 40 05.04.1998 א/361/מכ 20

 פ"שצ, מגורים 150 09.04.1998 445/מכ 21

 מגורים מיוחד 28 22.10.1998 423/מכ 22

 לא מומש

 מומש
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 והמסחר התעשיה באזור תכניות

 תעשיה ,קלה לתעשיה דונם 76 ומייעדת בניה מסדירה כרמל מורדות מקומית ועדה ביזמת 229 /מכ תכנית

 50% עד הוא המבנים סוגי לכל המותר הבניה שטח .לפועלים ומסעדות משרדים ,עסק בתי ,מחסנים ,ידע עתירת

 .קומות 3 עד יבנו והם 'מ 12 על יעלה לא הבניינים גובה .קומה בכל החלקה משטח

  בשטח קלה ולתעשיה למלאכה ר"מ 73,800 מייעדת  אמר ודינה גורדון עוזי ובתכנון י"ממ ביזמת 295 /מכ תכנית

  ותעשיה זעירה מלאכה כוללים בשטח המותרים השימושים .ממערב 4.5 למחצבת מצפון יהודה בר דרך שבין

  זיהום ,רעש י"ע לסביבה מטרד יהיו שלא בתנאי -ומכירה תצוגה אולמות ,אחסנה מבני ,קלה תעשיה ,ידע עתירת

 .מהקרקע 'מ 15 עד של בגובה ,מרתף.ק + קומות 3 המקסימלי הבינוי גובה .וריח

 כל את בו לרכז במטרה לתעשיה השטח את מייעדת ברמן.ב ובתכנון "המרכזי המשביר" ביזמת 259/מכ תכנית

  ל"הנ התכנית את דרסה א/259/מכ תכנית .אזורי אספקה מרכז וליצור חיפה באזור המפוזרים החברה מתקני

 עם ,ושירותים  מסחר ,לתעסוקה השטח ייעוד שונה אדריכלים גולן ובתכנון "בר-שמי" חברת ביזמת .1996 בשנת

  למשרדים הים מפני 'מ 53 ועד הייעודים לכל 'מ 15 עד הבינוי גובה והגבלת סביבתיים מטרדים גרימת על הגבלות

  שלא תכנית היא ,אדריכלים קוריאל-אמר ובתכנון "מ"בע והספקה קירור" חברת ביזמת 369 /מכ .גבוהה בבניה

  המקומית המועצה ביזמת 361/מכ .המתאר בתכנית כך לשם שיועד בשטח ואחסנה תעשיה מבני והציעה מומשה

 ,ספורט ,לתעשיה העיר במזרח יהודה בר לכביש מצפון קרקע מייעדת ,אדריכלים כלימור קנפו ובתכנון נשר

-ל עירוני אצטדיון תכנון כוללת התכנית .בשטח שהתקיים מיוחד מגורים ייעוד את משנה היא .ופיתוח מחקר

   ספורט" למטרות שטחים שהוסיפה ,א/361/מכ תכנית אושרה 1998 בשנת .נלווים ספורט ומתקני צופים2000

 .(העירוני לאצטדיון מושבים 500 הוספת כגון) "מחקר חממת"ו "עירוני

 

 

 

 א/361/מכ

 361/מכ

 396/מכ

 295/מכ

 229/מכ

 א/259/מכ

 לא מומשה



122 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 (השלום דרך אזור ,חנן-תל מרכז) ר"המע באזור תכניות

  העירוני המרכז של הצפוני החלק את מתכננת  אמר ודינה גורדון עוזי ובתכנון י"ממ ביזמת 129 /מכ תכנית

  את ומשנה זה מאזור לעיר הכניסה את מסדירה היא .(בצפון יהודה-בר לדרך בדרום השלום דרך בין) המקומי

 כנראה ,פים"שצ של הרחבה ישנה התכנית במסגרת .ומסחר להחסנה קלה  ותעשיה ממלאכה המבנים ייעוד

  תכנית אושרה 1996 בשנת .ולאורכן בקצותיהן יהודה בר לדרך השלום דרך בין החיבורים את לחזק במטרה

 לאתר מגרש וביטלה שירות שטחי קבעה ,בניה זכויות התאימה , באזור הדרכים מערכת את שעדכנה ,א/129/מכ

 .ציבורי

  של רוויה לבניה דונם 38 מייעדת ,קוריאל ואברהם אמר דינה ובתכנון נשר מקומית מועצה ביזמת 374/מכ תכנית

 372 -(מתוכנן+קיים) ד"יח כ"סה .מגורים קומות 3 -המגורים מבני גובה .ציבור למבני דונם 22-ו 'ב מגורים

 .(דונם/ד"יח 9.7 של ממוצעת צפיפות)

 

 

 

 374/מכ

 א/129/מכ
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 המגורים בשכונות תכניות

  450 עבור מיוחד למגורים השטח את מייעדת  איזק בנימין ובתכנון והשיכון הבינוי משרד ביזמת 290 /מכ תכנית

 טיפוסי לשלושה ומחולק (דונם/ד"יח 7.5 של צפיפות) דונם 60 כולל למגורים הבינוי שטח .בינונית בצפיפות ד"יח

 על מבוסס הבינוי .(מיוחד ומגרש הגישה לכביש מתחת -תחתון מגרש ,הגישה לכביש מעל-עליון מגרש) מגרשים

 .הטופוגרפיה לתנאי ומותאם מדורג חתך עם קרקע צמודת ,הסמוכים לכבישים מקבילה ,רציפה טורית בניה

 .הכביש בתחום תוסדר ובאחרים מהמגרשים בחלק המגרש בתחום מוסדרת החניה

 ברמות דונם 468 על חלה  אמר ודינה גורדון עוזי ובתכנון והשיכון הבינוי משרד ביזמת  במ /334 /מכ תכנית

 דו או חד מבנים")ביתך בנה" א מגורים :וטיפוסים צפיפויות במגוון דונם 1833  על ד"יח 1587 וכוללת יצחק

  מבנים) בינונית צפיפות -'ג מגורים ,(קומות 3 עד מדורג או קומות 2) נמוכה צפיפות -'ב מגורים ,(משפחתיים

 וחניה משותפים שירותים עם קומות 7-14) גבוהה בצפיפות מיוחד ומגורים (קומות 3 עד מדורגים או טוריים

 במבננים הכללי והתכנון החיים איכות את שמשפרים ,בתכנית חלקיים שינויים חלו 1996-ו 1994 בשנים .(צמודה

 :הקיימת התכנית בעקרונות לפגוע מבלי ,ספציפיים

  צפיפות -דונם 36 ,ד"יח 276 -'ג מגורים .דונם/ד"יח 4.8 צפיפות -דונם 12 ,ד"יח 58 -'ב מגורים -א/334 /במ/מכ

 .דונם/ד"יח 7.6

  13.3 ,ד"יח 230 -מיוחד מגורים ,דונם/ד"יח 5 צפיפות -דונם 1.2 ,ד"יח 6 -(חלק) 'ג מגורים -1-א/334/במ/מכ

 .דונם/ד"יח 17 צפיפות -דונם

 .(חינוך קריית) ציבורי לאתר המיועד מגרש שטח המרחיבה תכנית -ה/334/מק/מכ

 ומתרכזת 1074/ג-ב שנקבעו כפי "היונה גבעת"ב המגורים תכנון הוראות את משנה ,י"ממ ביזמת 311/מכ תכנית

 סגירת ,גגון תוספת ,חדר תוספת) המבנים של הארכיטקטוני באופי ובשינויים הקיימת לבניה בתוספות

  הוראות נותנת ,סגל יורם ובתכנון י"ממ ביזמת ,התכנית .א/311/מכ י"ע התכנית רוב נדרסה 1996 -ב (...מרפסות

 .הדיור יחידות 'מס את או המבנים גובה את לשנות מבלי קיימים בבתים קיימות לדירות בניה לתוספות

 א/311/מכ

 290/מכ

 במ/334/מכ

 ה/334/מק/מכ

 311/מכ

 א/334/מב/מכ

 1א/334/מב/מכ
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 90 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 המשך -המגורים בשכונות תכניות

  היא .חנן-תל בשכונת חלה ,נשר המקומית המועצה ביזמת ,התכנית .(1972) 693 /ג את דורסת 320 /מכ תכנית

  במקום פ"שצ וקובעת שונים מסוגים למגורים ודרך שביל ייעודי משנה ,קיימות דירות להרחבת הוראות נותנת

   .בעתיד לתכנון מיועד שהיה

  ייעודי את משנה היא .חנן-תל במורדות חלה ,אמר ודינה גורדון עוזי ובתכנון י"ממ ביזמת 340 /מכ תכנית

  ד"יח 314 כוללת התכנית .(אושרה לא ,להפקדה הומלצה) 195/מכ של אלה את ומאמצת 580/ג של הקרקע

 .(הרחבה לאחר ר"מ 110 עד) קיימות דירות להרחבת והוראות "ביתך בנה"ל למגרשים שטחים חלוקת ,חדשות

  47 כ"סה ,המגרש מיקום לפי הגבלות עם 'מ 9 עד גובה ,צמודות משפחתיות-דו יחידות ,דונם 20 -'א מגורים אזור

  314 כ"סה ,עמודים ללא קומות 3 ,רוויה בניה מגרשי ,דונם 25 -'ב מגורים אזור .(דונם/ד"יח 2.35) מתוכנן ד"יח

   .יהודה לבר בסמיכות ונופש לספורט דונם 35 התכנית מייעדת ,בנוסף .(דונם/ד"יח 12.5) מתוכנן+קיים ד"יח

 ודינה גורדון עוזי ובתכנון "מ"בע הכרמל אלרום" וחברת "מ"בע לבניה סיבוס דניה" חברת ביזמת 246/מכ תכנית

 .הסביבה באיכות הפוגעים שימושים ללא , קומות רבי מבנים עם ומשרדים מדע לפארק השטח את מייעדת ,אמר

 .תשתית מערכות ומעבר גישה שבילי ,ספורט מתקני עם  פ"שצ מוצע בנוסף

  16 ) דונם 32 על ד"יח 516 מוסיפה ,אדריכלים צמיר ובתכנון והשיכון הבינוי משרד ביזמת 445 /מכ תכנית

  136 מקסימום ,טוריים ים'קוטג או מדורגים -'ב מגורים אזור .יצחק לרמות חנן-תל בין התפר באזור (דונם/ד"יח

 מגורים באזור.(1.2 תקן) חניות 169 כ"סה .חתך בכל קומות 2-4 הבניה גובה .(דונם/ד"יח 6.8) דונם 20-כ על ד"יח

 כ"סה .קומות 5-20 הבניה גובה .(דונם/ד"יח 12.8) דונם 28  על ד"יח 360 מקסימום ,משפחתיים רב מגורים -'ג

 .(1.3 תקן) חניות 491

  מיוחד מגורים ד"יח 140-ל דונם 24.3 של שטח מקצה ,גורדון עוזי ובתכנון הטכניון ביזמת 423 /מכ תכנית

  7 ועד הטבעית הקרקע מגובה 'מ 20 עד מדורג בחתך הבניינים .דונם/ד"יח 5.7 של צפיפות – (סטודנטים מעונות)

 .הטכניון בתחום הציבורית החניה במסגרת ,התכנית לשטח מחוץ החניה .בחתך קומות

 

 340/מכ

 320/מכ

 246/מכ

 445/מכ

 423/מכ
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 760/מכ

 א/86/מכ

 2150/חפ/584/מכ

 א/1942/חפ/348/מכ

 2056/חפ/285/מכ

 747/מכ

 649/מכ

 784/מכ

 א/472/מכ

 472/מכ

 ה/340/מכ

 א/167/מכ

 1949-2015 -קומפילציה תכניות מפורטות 

 258/מכ

 2000 -שנות ה/ תכניות מפורטות •

  תחום לפי) לפיתוח הקרקע עתודות מיצוי בסימן עומדות בנשר 2000-ה שנות

 למגורים הפיתוח עיקר  .(סטטוטורית סקירה פרק ראה -6 מ"תמב הפיתוח

 שם ,יצחק רמות של הדרומיים במורדות (2015 ,פברואר) אלה בימים מתבצע

  מזרח) בקצוות התכנון מתמקד התעשיה באזור .רוויה בבניה שכונה מוקמת

  ,מסחר וכוללות גדול/בינוני מידה בקנה הן המאושרות התכניות .(ומערב

  אל יוצא לא המכריע רובן אך ,מגורים ואף קלה תעשיה ,משרדים ,תעסוקה

 דור-בן כמו ותיקות בשכונות .מתוכן ריקים האזור קצות את ומותיר הפועל

 א/423/מכ

תכניות שאושרו  
 2000-בשנות ה

 1-ב/472/מכ

 א/400/מכ 200/זב/670/מכ

 533/מכ

  לא נשר וגבעת נשר הוותיקות בשכונות התכנון ואילו ,הפועל אל יוצאת שלא עירונית התחדשות מתוכננת

  המצוי הפיזי הנתק על נוסף הכללי העירוני למרקם לחיבורן תורם שלא מה ,1989 משנת משמעותית התחדש

  העיר בין חיבורים סדרת הוא 2000-ה בשנות הפועל אל שיוצא חשוב תכנוני מהלך .הכי-בלאו ביניהם

  מתוכננת ,בנוסף .אליה השכונות וחיבור (705) משה דרך סלילת סיום באמצעות הארצי ולמרחב למטרופולין

  במנותק ,חיפה עם המערבי בגבול -התאנה ברחוב (ד"יח 415 כ"סה) מגורים מגדלי 4 הקמת הפועל אל ויוצאת

 לטכניון המפרץ מרכזית בין המקשר הרכבל הוא ובחיפה בנשר שמתאשר גדול תחבורתי פרויקט .העיר משאר

 .חיפה 'ולאוני

 א/264/מכ
 732/מכ

 563/מכ/2120/חפ
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 תוקף תכנית 'מס
שטח  

 (דונם)
 ייעודי קרקע

 דרך 81 25.07.2000 א/1942/חפ/438/מכ 1

 מסילת רכבת, קרקע חקלאית לכריה, תעשיה 2065 10.12.2000 258/מכ 2

 דרך 15 12.06.2001 533/מכ 3

 257 13.09.2001 2056/חפ/285/מכ 4
מדרון מחצבה , פ"שצ, ש"תחמ, מסחר ותעשיה
 מסחר ושירותים, ספורט ,לשיקום

 10מגורים מיוחד בחלקה  16 28.10.2002 א/246/מכ 5

 מתקן נופש פעיל ,אזור למתקני פארק, פ"שצ 275 10.12.2002 2150/חפ/584/מכ 6

 דרך 15 10.12.2002 א/400/מכ 7

 מגורים 28 26.06.2003 א/423/מכ 8

 מגורים 9 17.07.2003 632/מכ 9

 מלאכה, תעשיה קלה, משרדים, מסחר 225 29.09.2005 472/מכ 10

 פ"שצ, שטח ספורט ונופש 55 28.11.2005 200/זב/670/מכ 11

 מרכז תחבורה 226 02.01.2007 536/מכ/2120/חפ 12

 א/246/שינוי לתכנית מכ 8 22.03.2007 732/מכ 13

 מגורים 135 08.11.2007 649/מכ* 14

 דרך 50 21.07.2008 א/86/מכ 15

 תעשיה קלה ומלאכה 34 26.01.2011 747/מכ 16

 מגורים 213 03.11.2011 760/מכ 17

 מגורים 45 10.06.2012 ה/340/מכ 18

 תעסוקה 25 16.08.2012 א/472/מכ 19

 מגורים 85 16.12.2012 א/167/מכ 20

 מסילת ברזל, נחל, תעשיה 171 28.11.2013 784/מכ 21

 מסחר ,תעסוקה 55 26.02.2014 1-ב/472/מכ 22

 2000 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 ראה פירוט בפרק סקירה סטטוטורית -תכנית להתחדשות עירונית*

 לא מומש

 מומש
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 2000-ה שנות / מפורטות תכניות•

 והמסחר התעשיה באזור תכניות

  המכריע רובן .וגדול בינוני מידה בקנה תכניות מגוון 2000-ה בשנות אושרו נשר של והמסחר התעשיה באזור

 .מתוכן וריקים חלשים התעשיה אזור של הקצוות את שהותיר מה ,מומש לא התכניות

 ישראליים מלא מפעלי-נשר" בבעלות שטח על חלה ,כרמל מורדות מקומית ועדה ובתכנון ביזמת 258/מכ תכנית

  (2015) שכיום לציין יש .בו קיימים מבנים ולהסדיר הקיים המפעל פעילות את להרחיב נועדה התכנית ."מ"בע

  .ייצור ללא גלם חומרי אריזת של מצומצמת במתכונת המפעל פועל

  לאזור לשעבר 4.5 מחצבה שטחי את מייעדת ,אדריכלים צמיר ובתכנון י"ממ ביזמת 2056/חפ/285/מכ תכנית

 אזורים תתי לשלושה והמשרדים התעשייה ,המסחר אזור את מחלקת התכנית .ושירותים ספורט ,ותעשיה מסחר

 :(דונם 20-כ של בשטח אחד כל)

 עיקרי ר"מ 65,000-כ ,הים פני מגובה 160+ מפלס על יעלה שלא בתנאי ,קומות 50 עד -'א

 עיקרי ר"מ 45,000-כ ,הכניסה ממפלס 'מ 20 עד ,קומות 6 עד -'ב

 עיקרי ר"מ 43,000-כ ,הכניסה ממפלס 'מ 25 עד ,קומות 6 עד-'ג

 השלבים לביצוע כתנאי (נופי שיקום ,רעילה פסולת פינוי) המחצבה מדרון שיקום את כוללת התכנית כן כמו

 ,קרקעיים-ותת עיליים חניה במבני או עיליים במגרשים להתבצע מתוכננת החניה .השטח ולפיתוח האחרים

 .התכנית בתחום ולמשאיות פרטי לרכב חניה מקומות 2800-כ תוכננו כ"סה

 .משוקם ולא ריק נותר והשטח התכנית מומשה לא היום עד

 

 2056/חפ/285/מכ

 258/מכ

 לא מומשה
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 2000 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 המשך -והמסחר התעשיה באזור תכניות

  יוצרות התכניות .השלום דרך של ר"למע מצפון ,התעשיה באזור תכניות הן 1-ב/472/מכ ,א/472/מכ ,472/מכ

 לשטח מוטורית נגישות מייצרות התכניות .ומלאכה קלה תעשיה ,משרדים ,למסחר שימושי של עירוב בשטח

  דרך אזור את שיקשר ,יהודה-לבר מתחת רגלי קרקעי תת למעבר שטח מתוכנן ובנוסף יהודה-בר דרך מכיוון

 .מומשו לא התכניות דבר של בסופו .472/במכ שמתוכנן  המסחרי המתחם עם השלום

 (שירות+עיקרי) בנוי ר"מ 80,000-כ כוללת ,רזיאל אהוד ובתכנון "כלמוביל" חברת ביזמת 747/מכ תכנית

 מגרש ,תצוגה אולמות ,ראשי מחסן ,מוסכים שיכלול החברה של אזורי שירות מרכז) ומלאכה קלה לתעשיה

 45 עד של בגובה מאופיין הבינוי .(השטח ביתרת נוספים ומשרדים תעשיה שימושי וכן הנהלה משרדי ,אין טרייד

 .וריק נטוש כיום והאזור מומשה לא התכנית .קומות 3-8-ב 'מ

 "עתידי לתכנון שטח/לביטול רכבת מסילת"מ נשר המלט מפעל בתחום שטח לרצועת ייעוד משנה ,784/מכ

-לכ בניה זכויות עבורו ולהגדיר (השימוש אופי מבחינת) הסמוכים השטחים עם אותו לאחד במטרה ,"תעשיה"ל

 .מומשה לא התכנית .תעשיה  של (מתוכנן+קיים) ר"מ 96,500

  השטח ייעוד את משנה ,אדריכלים קוריאל-אמר ובתכנון זבולון .א.ומ נשר עירית ביזמת200/זב/670/מכ

  ספורט מרכז נבנה ובמקום מומשה התכנית .בהתאם בניה הוראות וקובעת פ"ולשצ ונופש לספורט מחקלאות

 משבצת) זבולון .א.מ בתחום ברובו השטח נמצא ,התכנית אישור בעת .והסביבה נשר תושבי את המשרת ונופש

  של השיפוט לתחום השטח את להעביר הפנים משרד מטעם ועדה המליצה 2010 בשנת .(יגור קיבוץ של חקלאית

 .(שיפוט גבולות שינוי בפרק פירוט ראה) נשר עיריית

 

 747/מכ 

 784/מכ

 א/472/מכ
 472/מכ

 1-ב/472/מכ

 200/זב/670/מכ

 לא מומשה

 לא מומשה

 לא מומשה
 לא מומשה
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 2000 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 המגורים בשכונות ותחבורה תנועה תכניות

  לדרך (העיר שכונות ויתר) יצחק רמות את המחברות לדרכים תכניות מספר התאשרו 2000-ה שנות במהלך

  חיפה ולדרום הכרמל לרכס נשר של משכונותיה הנגישות את מגבירים אלה קישורים .(משה דרך) 705 אזורית

 .מאידך והארצי המטרופוליני למרחב וממנו 752 ולכביש מחד

 .(משה דרך)705 בכביש מרכזי קטע -א/1942/חפ/438/מכ

 .יצחק רמות מאסף לכביש משה דרך בין חיבור כביש -533/מכ

 .705 לדרך מפלסית-דו והתחברות החרוב לרחוב המשך קטע תכנון -א/400/מכ

 .705 לדרך להתחברות עד (לוטם רחוב) יצחק לרמות מהפניה משה לדרך המשך קטע תכנון -א/86/מכ

 

 קו המציעה ,563/מכ/2120/חפ תכנית היא2007 בשנת המתאשרת ציבורית לתחבורה נוספת משמעותית תכנית

 ביניים תחנות עם ,חיפה לאוניברסיטת "(המפרץ מרכזית)" חיפה במפרץ התחבורה מרכז בין שיחבר רכבל

  הרחבה ראה) נשר לשער בסמיכות ,ובטכניון (2056/חפ/285/מכ ראה -תעסוקה כאזור המתוכננת) 4.5 במחצבה

 .(תחבורה בפרק הרכבל פרויקט על

 א/86/מכ

 א/1942/חפ/348/מכ

 א/400/מכ

 533/מכ

 563/מכ/2120/חפ
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 2000 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 המשך -המגורים בשכונות תכניות

  על זאת ,קיימים למרקמים והסדרות שינויים ושל חדש מפורט תכנון של מעורבת מגמה ישנה המגורים בשכונות

  אל יצאה לא דור-בבן שאושרה עירונית להתחדשות תכנית ,זאת עם .לעיר שיש לפיתוח העתודות רוב מיצוי רקע

  הדרומיים במורדות כיום מתרחש בעיר למגורים העיקרי הפיתוח .חנן-תל במערב למגורים תכנית גם כמו ,הפועל

 .חדשה בניה במסגרת ,יצחק רמות של

  מיתר במנותק ,לחיפה צמוד בשטח (ד"יח 415) מגורים מגדלי 4 ומתכננת קודמתה את משנה א/246/מכ תכנית

  בתחום שטח -(במפה בצהוב מסומן) "המריבה שטח"מ קטן חלק מהווה התכנית שטח .העיר של הבנוי המרחב

 .הרשויות שתי בין לגביו מחלוקת שקיימת חיפה ובבעלות נשר של השיפוט

  רחוב בין תחומה ,קוריאל ואברהם אמר דינה ובתכנון ל"קק + נשר עיריית ביזמת 2150/חפ/584/מכ תכנית

  .פארק ומתקני פעיל נופש מתקני עם ירוק פ"כשצ השטח על מכריזה התכנית .לה ודרומה 705 לכביש החרוב

 מעבר כשטח המשמש ירוק שטח בעיגון היא התכנית חשיבות .מטר 3 עד של וגובה ר"מ 80 עד היא באתר הבניה

  .(מוכרז לאומי גן) הכרמל פארק לאזור (יצחק רמות) השכונות של הבנוי המרחב בין

 המאושרת בתכנית הקיימות 140-ל ד"יח 110 מוסיפה ,גורדון עוזי ובתכנון הטכניון ביזמת א/423/מכ תכנית

 .דונם/ד"יח 11.3 :המגורים צפיפות .8-9-ל בחתך הקומות 'מס את בהתאם ומגדילה (423/מ)

  על קומות 15-כ בני מגורים מגדלי שני כוללת היא .2000-ה בשנות נשר בגבעת יחידה תכנית היא 632/מכ תכנית

 .השכונה יתר את המאפיינת הנמוכה מהבניה בתכלית שונה זו בניה .הגבעה של הצפוניים המורדות

 דור-בן בשכונת עירונית להתחדשות תכנית היא ברקאי בועז ובתכנון והשיכון הבינוי משרד ביזמת 649/מכ תכנית

– הקיימות היחידות 244 במקום ד"יח 1226 ולבנות בשטחה בינוי פינוי לאפשר נועדה התכנית .עמוס וגבעת

 .עירונית להתחדשות תכניות  בפרק פירוט המשך ראה .מומשה לא התכנית .5:1 של גבוה בינוי מכפיל

 

 

 

 

 2150/חפ/584/מכ

 א/423/מכ

 632/מכ

 "שטח המריבה" א/246/מכ
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 2000 -ה שנות / מפורטות תכניות•

 .התאנה ברחוב הדרומיים המגדלים לשני ד"יח המוסיפה תכנית היא 732/מכ תכנית

  במורדות הבינוי את מסדירה ,אדריכלים קוריאל-אמר ובתכנון נשר ועירית י"ממ ביזמת 760/מכ תכנית

 :ד"יח 506 של מגורים שכונת מציעה התכנית .818/ג-ב למגורים שיועדו ,יצחק רמות של הדרומיים

    .דונם/ד"יח 20  של צפיפות -דונם 23 על מגדלים של רוויה בבניה ד"יח 476

 .דונם/ד"יח 3 צפיפות -דונם 10 על קרקע צמודת בבניה ד"יח 30

 .קיים ליער השטח ייעוד את התכנית מקבעת המדרון בהמשך

 .כיום העיר של למגורים העיקרי הפיתוח אזור את ומהווה אלה בימים בביצוע נמצאת זו תכנית

 תכנון ומציעה (1993) 340/מכ תכנית את משנה ,אדריכלים כלימור-קנפו ובתכנון י"ממ ביזמת ה/340/מכ תכנית

 ציבור למבני אזור התכנית כוללת בנוסף .דונם/ד"יח 13  של צפיפות -דונם 15 על מגורים מגדלי 3-ב ד"יח 192 של

  להם ממזרח הקיימים מגורים מגדלי לשני תכנוני רצף משלימים המגדלים שלושת .פתוחים ציבוריים ושטחים

 המישורי לאזור ביחס שינוי מגמת של תחילתה זה מסוג בתכנית לראות ניתן .חדשים לעולים כדיור ומשמשים

   .בלעדי באופן ומסחר לתעשיה המשמש כאזור נשר של

 .שימוש ללא נטוש נותר והשטח מומשה לא התכנית

 כתוצאה נוצר בהסדרה הצורך .1059/ג תכנית בכפוף "ביתך בנה" בשכונת הבניה את מסדירה א/167/מכ תכנית

 שנוצרו הבניה בנפחי .המגרשים בתחום חניונים וללא קשה טופוגרפיה על שנבנתה ,בשכונה רבות בניה מחריגות

  התכנית  .להסדיר התכנית באה אותן ,חוקי לא באופן וחניות דיור יחידות של בניה נוספה השטח מתנאי כתוצאה

   .(127) הדיור יחידות מספר הגדלת ללא ,הקיימים הבניה שטחי 20,200 -ל ר"מ 9000-כ מוסיפה

 

 

 

 760/מכ

 ה/340/מכ 649/מכ

 א/167/מכ

 732/מכ

 לא מומשה
 לא מומשה
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 2015, קומפילציה של תכניות מפורטות 
 ועדה מקומית מורדות כרמל: מקור
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 ייעוד (ד)שטח ייעוד  (ר"מ)זכויות בניה 

 מגורים א 232 142,002

 מגורים ב 260 174,695

 מגורים ג 272 308,858

 מגורים ד 60 146,310

 מגורים מיוחד 215 320,042

 מוסדות ציבור 236 93,699

 פים"שצ 1,005 ר"ל

 תעשייה 1,415 1,107,516

 מסחר 93 131,598

ר"ל  אחר 1012 

 כ"סה 5812 2,430,900

 מאושרות תכניות לפי בניה וזכויות קרקע ייעודי של מסכמת  טבלה•

 ל"מתקנים הנדסיים וכל ייעוד אחר שלא נכלל בטבלה הנ, חניות, דרכים* 
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

   בניה וזכויות למגורים קרקע ייעודי של מסכמת  טבלה•

צפיפות המגורים  
 ('ד/ד"יח)

ד "יח
 מאושרות

שטח ייעוד מגורים 
 ('ד)

תכנית  
 תקפה

 שכונה

 580/ג 0 0 0.0

 תל חנן

 881/ג 20.1 180 9.0

 374/מכ 38.1 372 9.8

 340/מכ 50.0 614 12.3

 320/מכ 27.3 480 17.6

 א/129/מכ 0.0 0 0.0

 ה/340/מכ* 12.4 192 15.5

 כ "סה 148 1838 12.4

 ה/340/כ ללא מכ"סה* 98 1224 12.5

 2/10/4 צ"תרש 2.5 100 40.0

 +בן דור
 גבעת
 עמוס

 1/2/1/ה/חי 10.0 144 14.4

 580/ג 0 0 0.0

 727/ג 12.7 218 17.2

 א/727/ג 16.25 256 15.8

 ב/727/ג 21 444 21.1

 א/423/מכ 23.3 250 10.7

(244 קיים) 10.0  649/מכ** 122.3 1226 

 כ"סה 208 2638 12.6
 580/ג 18.5 468 25.3

 +נשר
 גבעת נשר

 820/ג*** 7.6 396 52.1

 222/מכ 112.5 470 4.2

 189/מכ 65 267 4.1

 632/מכ 4.39 92 21.0

 כ"סה 208 1693 8.1

 820/כ ללא מכ"סה* 200 1297 6.5

 ה אושרה אך לא מומשה/340/מכ*
 מומשהתכנית מאושרת לפינוי בינוי שלא  649/מכ**

  תכניות סקירת נעשתה -הבניה זכויות והיקף מאושרות  צפיפויות ,בישוב ד"יח קיבולת את להבין במטרה•

   .לשכונות בחלוקה והן העירונית ברמה הן ותקפות מאושרות מפורטות

 .התכנון לשכת שמציעה סטטיסטיים לאזורים החלוקה בסיס על נעשתה לשכונות החלוקה•

   . לעיל הממצאים כל סיכום את מציגה להן הטבלה•

 המשך טבלה בעמוד הבא

 אושרה אך לא מומשה 820/ג***
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 בניה וזכויות קרקע ייעודי של מסכמת  טבלה•

צפיפות המגורים  
 ('ד/ד"יח)

ד "יח
 מאושרות

שטח ייעוד מגורים 
 ('ד)

תכנית  
 תקפה

 שכונה

 818/ג 0 0 0.0

רמות 
 +יצחק

קדמת  
 דניה

0.0  0  1074/ג/12/מכ  0 

 1053/ג 31.3 368 11.8

 290/מכ 60 450 7.5

 במ/334/מכ 138.5 1149 8.3

 311/מכ 6.1 80 13.1

 א/334/במ/מכ 49.8 334 6.7

 1-א/334/במ/מכ 14.8 236 15.9

 א/311/מכ 26.5 350 13.2

 ה/334/מכ/מק 0 0 0.0

 445/מכ 47.7 516 10.8

 א/246/מכ 8.54 221 25.9

 2150/חפ/584/מכ 0 0 0.0

 732/מכ 8.3 194 23.4

 760/מכ 33.2 506 15.2

 א/167/מכ 49.7 127 2.6

 כ"סה 474 4531 9.6
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קדמת  +רמות יצחק גבעת עמוס+בן דור תל חנן
 דניה

 גבעת נשר+נשר

 תוספת מתכניות שלא מומשו ('ד/ד"יח)צפיפות המגורים לפי שכונות בנשר 

 ראה סיכום תכניות שלא מומשו בעמוד הבא
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 תכניות מפורטות מאושרות 3.2

 סיכום -מומשו שלא מאושרות תכניות•
  מתרכז- מומש שלא התכנון מרבית .מומשו ,המגורים שכונות באזור בעיקר ,בנשר התכניות רוב כי להתרשם ניתן
  בעיקר המציעות וגדול בינוני מידה בקנה בתכניות מדובר .העיר של והמסחר התעשיה אזור של קצותיו בשני

  יזמים י"ע השטחים למימוש וביקוש התעוררות יש לאחרונה ,זאת עם .ומלאכה תעסוקה ,מסחר שימושי
 .פרטיים

 לבינוי ותכניות ותיקות בשכונות עירונית להתחדשות תכניות הן המגורים שכונות באזור מומשו שלא תכניות 
 .הפרק בהמשך תובא אלה תכנית סקירת .יותר קטן מידה בקנה מגורים

 ייעודי קרקע (דונם)שטח  תוקף תכנית 'מס

 מגורים 37 18.11.1976 820/ג

 מגורים 152 נדרסה 881/ג*

 תעשיה ומלאכה 50 16.05.1996 396/מכ

 לשיקום מחצבה, מסחר ותעשיה 257 13.09.2001 2056/חפ/285/מכ

 מלאכה, תעשיה קלה, משרדים, מסחר 225 29.09.2005 472/מכ

 מגורים 135 08.11.2007 649/מכ*

 תעשיה קלה ומלאכה 34 26.01.2011 747/מכ

 מגורים 45 10.06.2012 ה/340/מכ

 תעסוקה 25 16.08.2012 א/472/מכ

 מסחר ,תעסוקה 55 26.02.2014 1-ב/472/מכ

 2056/חפ/285/מכ

 820/ג

 ה/340/מכ

 649/מכ

 תכנית להתחדשות עירונית*

 472/מכ

 א/472/מכ

 396/מכ

 1-ב/472/מכ

 747/מכ
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  החל שהיישוב לאחר זאת ,נשר בגבעת פועלים לשכונת תכנון וכללה 1949-ב אושרה לנשר ראשונה תכנית

 .למלט "נשר" מפעל להקמת במקביל ,20-ה בשנות עוד להתפתח

 ,דור ובן חנן-תל ,נשר גבעת ,נשר בשכונות ,יהודה-בר לדרך בסמוך התרכזה 70 -ה שנות עד היישוב התפתחות

 המישורי באזור ,הישוב של העירוני המרכז התפתח חנן בתל .יחסית נמוך בינוי בגובה התאפיינה למגורים בבניה

 ,העיר של והמסחר התעשיה אזור להתפתח החל יהודה-לבר מצפון .יהודה לבר דרומית ,השלום דרך של

 .לרכבת השמורה רצועה גם בו שהוגדרה

 התכנית .(580 /ג) היום עד התקפה המתאר תכנית היא ,לנשר מקומית מתאר תכנית אושרה 70-ה שנות בתחילת

 המגורים לשכונות המישורי בחלקה התעשיה אזור בין שמפרידה בתבנית העיר של הפיתוח המשך את התוותה

 ותלולה מיוערת ברצועה ,המדרון במעלה הוגדר עתידי לתכנון שטח .הכרמל רכס לכיוון ההר מדרון על המטפסות

  הגדולה ,יצחק רמות שכונת -המדרון במעלה חדשות לשכונות תכניות 70-ה בשנות אושרו ,בנוסף .העיר במערב

 עמוס גבעת ושכונת ,כ"סה דונם 1500-כ של שטח על מגורים וצפיפויות בניה טיפוסי מגוון שכללה ,העיר בשכונות

  מבני לתוספות זכו נשר וגבעת הוותיקה נשר שכונת גם .נמוכה בבניה ומאופיינת לטכניון הסמוכה ,הקטנה

 מתקני והוספת חיצוב להמשך תכנית אושרה ,המדרון מעלה בכיוון למגורים הפיתוח מגמת למרות .מגורים

 .1977 בשנת ליש במחצבת תעשיה

   של מפורט ובתכנון בעיר קיימים בנויים למרחבים מפורט תכנון של ושלישי שני בסיבוב התאפיינו 80-ה שנות

  בעיר דיור יחידות מאות של ובניה תכנון כללו הן .580/ג המתאר תכנית במסגרת כללי באופן שהוגדרו מרחבים

  אל יצאה שלא ,נשר בגבעת עירונית להתחדשות תכנית אושרה בנוסף .השלום-דרך של ר"המע באזור ושינויים

   .הפועל

 .195/מכ המתאר תכנית היא ,סטטוטורי מעמד קיבלה ולא אב תכנית/מדיניות כמסמך המשמשת נוספת תכנית

 תעשיה אזור של המקורית בתבנית העירוני הפיתוח המשך את והתוותה (1973) 580/ג את להחליף נועדה התכנית

 איש 25,000 של יעד לאוכלוסיית קרקעות ייעדה התכנית .ביניהן ר"ומע במדרון מגורים שכונות מול במישור

  בסמוך לבניה זמינה קרקע איתור תוך ,השטח לתנאי מרבית להתאמה דגש ונתנה (איש 23,300 בנשר כיום)

 מופעלות עליהם ,מתחמים ולתתי למתחמים מחולק התכנון שטח .לחזקן במטרה הוותיקות לשכונות

  שסומנו ושטחים ,בינונית או נמוכה :2-מ אחת להיות מתוכננת בעיר המגורים צפיפות .שונות פיתוח אסטרטגיות

  לקרבה בהתאם ,מחקר ולמוסדות למגורים פיתוח כשטחי כעת סומנו העיר במערב "עתידי פיתוח" כשטחי כה עד

   .התכנית שמסמנת העיקרי למגורים העתידי הפיתוח שטח זהו .חיפה ולאוניברסיטת לטכניון

  באזור התכנון .המגורים לשכונות והן והמסחר התעשיה לאזור הן מחודש תכנון של מגמה נשר עברה 90-ה בשנות

  לאופי בהתאם זאת ,נמוכים בינוי בגבהי ומסחר זעירה מלאכה ,לתעשיה המיועד כאזור אופיו את חיזק התעשיה

  וברמות חנן-בתל בעיקר התכנון ניכר בשכונות .חיפה ת"שדה שיוצר הגובה ולמגבלות המותרים השימושים

 .לשעבר מ"מבריה רבים עולים מקליטת כתוצאה ולהתפתח לגדול שהמשיכה ,יצחק

 סיכום -תכניות מפורטות 3.2.1
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  הפיתוח עיקר .לפיתוח המידיות הקרקע עתודות רוב מיצוי של תהליך עם נשר מתמודדת האחרונות השנים 15-ב

  של מגורים שכונת מוקמת שם ,יצחק רמות של הדרומיים במורדות (2015 ,ינואר) אלה בימים מתבצע למגורים

  ,6 מ"תמ במסגרת גם לפיתוח כשטח המסומנת העיר במערב ברצועה הפיתוח ,זאת עם .רוויה בבניה ד"יח 500-כ

 .ואחרות פוליטיות מסיבות עדיין מומש לא

  אינן הן ,לאזור מאושרות רבות תכניות שקיימות למרות .בקצותיו בעיקר הפיתוח מתמקד התעשיה באזור

  להתחדשות שתכניות ,הותיקות בשכונות הבנויה הרקמה .ומפעילות מתוכן ריקים נותרים והקצוות ,ממומשות

 .התערבות ודורשת מיושנת היא ,בהן התממשו לא שנערכו

  מראשיתו אותו שהתוו ,תכניות של רחבה קשת על מבוסס כיום שהוא כפי נשר של העירוני המרקם ,לסיכום

  .מאידך לאומי-בגן הגובל תלול הר מדרון לצד ,ותשתיות תעשיה על ורעיונית כלכלית הנשען עירוני כמרחב

  .בו הטמונים הפוטנציאלים גם כך אך ,רבים הם תכנונית מבחינה כזה מסוג מרחב שמייצר והלחצים האתגרים

 לכדי הגיעו ,עירונית התחדשות לתכניות פרט ,העיר בשכונות המאושרות התכניות מרבית כי לחיוב לציין יש

   .העיר של והמסחר התעשיה באזור מרוכזות מומשו שלא התכניות עיקר .מימוש

 סיכום -תכניות מפורטות 3.2.1
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כי נשר  הזמן ניתן לראות סקלת על 

 70-המשנות התפתחה בצורה מואצת 

מרבית התכניות המפורטות . ואילך

עיקר  2000-בשנות ה. בנשר מומשו

הפיתוח המוצע בתכניות התרכז באזור 

 .התעשיה ולא במגורים

 40-שנות ה

 60-שנות ה

 80-שנות ה

 70-שנות ה

 90-שנות ה

 1973שנת , מתאר 2000-שנות ה

 סיכום -תכניות מפורטות 3.2.1
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 שכונות .דור ובן חנן-תל ,נשר גבעת -הוותיקות העיר בשכונות עירונית להתחדשות תכניות מספר תוכננו בנשר

  אסטרטגיה לגבש נדרש .נמוך אקונומי-סוציו ממדרג ובאוכלוסיה 60-וה 50-ה משנות ישנה בבניה מאופיינות אלה

 .בפרט התושבים של המגורים תנאי ואת בכלל החיים איכות את שתשפר עירונית להתחדשות תכנונית

  :שונות מסיבות מומשו לא התכניות

 התכנית למימוש כתנאי הבעלים כל להסכמת דרישה•

 הדיירים פינוי תהליך על שמקשים מידי גדולים פינוי למתחמי חלוקה•

 יזמים מצד עניין חוסר•

 

 'מס
 תכנית

 ייעודי קרקע (דונם)שטח  תוקף

 מבני ציבור, מסחר, מגורים 152 27.12.1979 881/ג 1

 מגורים 169 19.02.1987 222/מכ 2

 מגורים 135 08.11.2007 649/מכ 3

705 

752 75 

 גבעת נשר

 דור-בן

 חנן-תל

 881/ג

 תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 מקרא

 27.12.1979 -881/ג

  כמעט נדרסה) 1979 בשנת תוקף קיבלה חנן-תל לשיקום 881/ג תכנית .50-ה שנות בתחילת הוקמה חנן-תל שכונת

  עוזי ובתכנון והשיכון הבינוי ומשרד נשר מקומית מועצה ביזמת ,התכנית .(374/מכ מאושרת תכנית י"ע לחלוטין

 מגוון ומכיל בנשר ר"מע מהווה ,מדרום השלום לדרך הסמוך ,זה אזור .חנן-תל במרכז חלה ,אמר ודינה גורדון

 .ותרבות דת ,חינוך מוסדות

  נטו המגורים צפיפות .1:2 של בינוי מכפיל -הקיימות ד"יח 272-ל ד"יח 283 להוסיף מוצע התכנית במסגרת

  .דונם/ד"יח 10.7 על עומדת התוספת לאחר

  שמסומן למגורים רזרבה לאזור פרט ,ההר מדרון על המטפס ,התכנית של הדרומי בחלק מתרכז החדש הבינוי

 לבניה בדומה ,קומות 3-4 בני משותפים מגורים מבני של נמוכה בניה היא החדשה הבניה .השלום דרך במזרח

 ,מסחרית קרקע קומת מוגדרת מהמבנים בחלק .ר"מ 85 הוא הממוצע הדירה גודל .התכנית בשטח הקיימת

   .פתוחה מרפסת או חוץ שטח צמוד דירה לכל בחלקם

 לשטחי מיועד התכנית משטח 38% .הקיימים לאלה פים"ושצ ציבור מבני של תוספת כוללת התכנית ,בנוסף

 .ומסחר ציבור

 .התכנית ברחבי נקודתיים שטחים ואיתור כבישים בצד מקומות הקצאת י"ע ניתנו חניה פתרונות

 תשריט מצב מוצע

 ד  ר  ך      ה  ש  ל  ו  ם

 תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 עירונית התחדשותל מפורטות תכניות•

 19.08.1987 -222 /מכ

 "נשר" המלט במפעל שעבדו הפועלים למגורי שימשה הראשונים ובימיה ,1949 בשנת נוסדה נשר גבעת שכונת

  הגבעה במורדות כאשר ,פרטיים בתים של (קומות 2 עד) נמוכה בבניה ברובה מאופיינת בשכונה הבניה .הסמוך

 .קומות 14 עד של ,יותר גבוה בינוי ובגובה יותר גבוהה בצפיפות מגורים למצוא ניתן

  וכן הקיים בבינוי ושינויים הרחבות לאפשר הייתה העיקרית ומטרתה 1987 בשנת תוקף קיבלה 222/מכ תכנית

  "כפרי"ה אופיה על שומרת התוכנית .פרטיות ולחניות למחסנים בעיקר ,קיימים חורגים למבנים לגליזציה לתת

 שהוצעו להתחדשות שתכניות ,יצחק רמות או דור בן כמו ,העיר שכונות לשאר בהשוואה -נשר גבעת שכונת של

 .במגדלים רוויה בניה כללו בהן עתידי פיתוח או בהן

 תשריט מצב מוצע

 מקסימליים בכל הקומות%  קרקע.בק בניה מקסימליים אחוזי קומות 'מס

 70% 35% עמודים מפולשת. ק+ 2 'מגורים א

 105% 55% עמודים מפולשת.ק+ 3 'מגורים ב

 'מגורים א

 'מגורים ב

 פ"שפ

 דרך קיימת

 להריסה

 מגורים+מסחר

 פ"שצ

 מקרא

 תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 עירונית להתחדשות מפורטות תכניות•

 08.11.2007 -649/מכ

  תום , 2001-ב הוכרזה) 2007 בשנת תוקף קיבלה 649/מכ תכנית .50-ה שנות בתחילת הוקמה דור-בן שכונת

  1226 מוצע כ"סה) הקיימות ד"יח 244-ל ד"יח 982  של ותוספת בשכונה בינוי פינוי ומציעה (2013 -הכרזה

   .1:5 של גבוה בינוי מכפיל -(ד"יח

 :(תקנון ראה ,נוספים בינוי טיפוסי קיימים) כגון ,וצפיפויות גבהים ,טיפוסים במגוון בינוי כוללת התכנית

 מגרש גודל ,(למבנה ד"יח 1) למגרש ד"יח 9 ,קומות 4-כ ,במגרש מבנים 9 ,טוריים מגורים בנייני -'ב מגורים

 .דונם/ד"יח 5.6 צפיפות -'ד 4.1 מינימלי

 מגרש גודל ,(במבנה ד"יח 8) למגרש ד"יח 16  ,קומות6 -5 ,במגרש צמודים מבנים 2 ,מגורים בנייני -'ג מגורים

 .דונם/ד"יח 18  צפיפות -'ד 9.0 מינימלי

  צפיפות -'ד 1.8 מינימלי מגרש גודל ,למבנה ד"יח 90 ,קומות 22-כ ,למגרש אחד מבנה של רוויה בניה -'ד מגורים

 .דונם/ד"יח 50

  גודל ,(במבנה ד"יח 14) למגרש ד"יח 28 ,קומות 6-7 ,למגרש צמודים מבנים 2 ,מגורים בניני -מיוחד 'ג מגורים

 .דונם/ד"יח 12 צפיפות -'ד 3.2 -מינימלי מגרש

  גדולים מתחמים-לתתי התכנית חלוקת הוא נשר בעיריית מגורמים שניתן אפשרי הסבר .מומשה לא התכנית

 .החדש הבינוי לתהליך במקביל התושבים של הפינוי תהליך על שהקשו ,מידי

 תשריט מצב מוצע

 מקרא

 תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 כללי רקע -בינוי פינוי תהליך

  אותו להרוס החלטה התקבלה אשר ,ישנים בתים עם עירוני מתחם בנמצא כאשר מתקיים "בינוי פינוי" תהליך

 בו כמתחם שטח על להכריז ,הכרזה צו באמצעות ,רשאי והשיכון הבינוי משרד .חדשים בניינים תחתיו ולבנות

 .בינוי פינוי פרויקט יבוצע

 ומיסים השבחה היטל) מיסוי והטבות בנייה זכויות של תוספות לרוב ניתנות בינוי פינוי של פרויקטים במסגרת

 לדיירי פוטנציאליים יזמים בין פעולה ושיתוף ההתקשרות את לעודד במטרה ל"הנ כל ,(ממשלתיים וכן עירוניים

 .המקומית הרשות בשיתוף המתחם

  בינוי פינוי בפרויקט .חלופי דיור בסיפוק לפחות ,הקודמים הדיירים פיצוי תוך נעשה התהליך ,המקרים ברוב

 שהשקיעו מבלי ,הישנה לדירתם החדשה דירתם ערך בין ההפרש את מרוויחים הקודמים הדיירים ,מוצלח

 .הנכס בהשבחת מכיסם

  הכספיות ההוצאות .בבניין הדיירים מרבית של בהסכמתם צורך יש בינוי פינוי בפרויקט להתחיל מנת על

 ובניית הוותיקים לדיירים דירה שכר תשלום ,המבנה הריסת את מממן היזם שכן ,כבדות היזם על המוטלות

 מסוימות הטבות קיימות ליזם אלו הוצאות לנוכח .יימכרו מהדירות חלק שרק בחשבון לקיחה תוך המבנים

 .השונות ומהרשויות מהמדינה

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 בינויכללים אחידים לבדיקת כדאיות כלכלית בפרויקט פינוי  – 21תקן 

  כלכלית כדאי זה האם" הינה 38/א"תמ או/ו בינוי פינוי פרויקט כישלון/הצלחת את שתקבע העיקרית השאלה

   "?ליזם

  את ישדרג ,המתחם דיירי של המגורים תנאי את ישפר כאמור פרויקט כי לכל ברור :ולרשות לדיירים הרווח

  התחדשות לפרויקט כי גם ניכר .(ב"וכיו ניקוז/ביוב ,ציבור שטחי ,כבישים) האתר בתחום העירונית התשתית

 .בסביבתו ן"הנדל מחירי ועל סביבתו על חיובית השפעה עירונית

 .החוק במסגרת לו הניתנות שונות והקלות ליזם נוספות זכויות במתן כרוכה בינוי-פינוי תכנית :ליזם הרווח

 .הפרויקט את לבצע כלכלית מבחינה כדאי יהיה שליזם היא ביותר החשובה הנקודה ,הקיימות ההקלות למרות

  הצלחת כי העובדה לאור הגבוה הסיכון ,עירונית התחדשות של פרויקט וביצוע בקידום המורכבות לאור

  יזמיות ,(ב"וכיו ומיסוי תכנון מוסדות ,מקומית רשות ,דיירים) 'ג בצדדי אלה לבדו ביזם תלויה איננה הפרויקט

   .אחרות ן"נדל ליוזמות בהשוואה יחסית גבוה ההשקעה על צפוי רווח בשיעור לעמוד מתבקשות בינוי פינוי

 שמאות כללי בקביעת העוסק 21 'מס תקן לאחרונה אישרה המשפטים במשרד המקרקעין שמאי מועצת

  והערכת לבדיקה אמיתי כלי התכנון ועדות בידי לראשונה לתת היא התקן מטרת .בינוי-פינוי של בפרויקטים

  מציג צד כל כאשר - כעת הקיים הבלבול את ולמנוע עירונית התחדשות פרויקט לביצוע הכלכלית ההיתכנות

 ולרשות לדיירים היזם בין מ"המו על מקשה שכמובן מה ,פרויקטים של ולרווחיות להיתכנות משלו הערכות

 .המקומית

  או כלכלית היתכנות לפרויקט אם לזהות שיוכל השמאי התחשיב את לעשות כיצד לראשונה קובע החדש התקן

 .כלכליות כלא מסתברות כשהן - זו מסיבה בדיוק הנייר על נשארות בינוי-פינוי של רבות תכניות היום .לא

  מהוות (המכפיל) המוצעת בתוכנית הבנייה וזכויות היחידות כמות אם לבחון נועד כלכלי/השמאי התחשיב

  .העסקה לביצוע ליזם ראוי תמריץ

 שלושה כולל והוא והמלאכה המשרדים ,המסחר בתחום פרויקטים על וגם למגורים פרויקטים על חל 21 תקן

 אופייניות דירות לבעלי התמורות בדיקת ,כלכלית כדאיות בדיקת לצורך שומה לביצוע הוראות :מרכזיים חלקים

 .במקבץ דירה בגין התמורה של הכלכלית הכדאיות ובדיקת בינוי-פינוי בעסקת

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 סקירת תכניות להתחדשות עירונית בנשר

 נשר בתחום כי נמסר המקומית הרשות מהנדס עם שהתקיימה עבודה ופגישת המקומית הרשות מול מבדיקה

 :כלהלן ,בינוי הפינוי לנושא רלבנטיים אתרים שלושה קיימים

 (649/מכ) מאושרת תכנית – הוותיקה דור בן שכונת1.

 היתכנות בדיקת – "הקצר-הגיבורים מעלה-מיצפה" הרחובות אזור2.

 בבדיקה – גבעון ס"לבי סמוך פרץ 'רח פינת3.

  

 :הביצוע/התכנון וסטטוס ל"הנ מהתארים אחד כל של תיאור להלן

 (649/מכ) מאושרת תכנית – הוותיקה דור בן שכונת

 מתאריך הממשלה הכרזת התכנית להכנת קדמה .בנשר דור בן לשכונת עירונית התחדשות תכנית הינה 649/מכ

 – מאוד וותיק בינוי הינו השכונה בתחום הקיים הבינוי .עירונית להתחדשות כמתחם המתחם על 11.11.2001

 .קומות 2 בני וחלקם עמודים קומת מעל קומות 3-ו קומות 4 בני שחלקם במבנים מדובר .לערך 60-ה משנות

   .המדינה י"ע מרוכזת בבניה עת באותה הוקמו המבנים

 :כלליים נתונים

 .בנשר דור בן בשכונת בינוי פינוי לאפשר – התכנית מטרת

 .5735 .פ.י 08.11.2007 בתאריך ברשומות תוקף פרסום

 .(עירונית להתחדשות משרדית-הבין הוועדה ,ש"משהב עם בשיתוף) נשר עיריית – התכנית יוזם

 למצב ד"יח 1000,-כ של תוספת) ד"יח 1,226-כ הבניה קיבולת ,דונם 135-כ התכנית שטח – כמותיים נתונים

  .(הקיים

 

 א"תכנית על גבי תצ -649/מכ

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 :כלהלן הינה מתחם בכל הבניה קיבולת כאשר מתחמים 3-ל השטח את חילקה 649/מכ תכנית

 

 חלוקה למתחמים -649/מכ

 :הפרויקט של כלכלית כדאיות

 :מסקנותיו להלן ,מקרקעין שמאי י"ע שנערך כלכלית כדאיות בדיקת נספח נלווה לתכנית

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 ומסקנות הביצוע / התכנית סטטוס 649 /מכ

  שנים 6 למשך תקפה התכנית לפיו תוקף פקיעת 'סע התכנית בהוראות .2007 בשנת כאמור אושרה 649/מכ

 לבקשת - המחוזית הוועדה ,העיר מהנדס י"ע לנמסר בהתאם .(2013 בשנת תוקף פקיעת היינו) אישורה ממועד

  החליטה הרשות התייחסות קבלת לאחר .נוספות שנים 4-ל התכנית תוקף להארכת בבקשה דנה – ש"משהב

 .2015 לשנת היינו ,בלבד נוספות בשנתיים התכנית תוקף את להאריך המחוזית הוועדה

 ('ד 135-כ) בינוי לפינוי המיועד השטח גודל הינו לכך מהנימוקים חלק .התכנית במימוש הוחל טרם ,להיום נכון

  אשר דבר ,מאוד גבוהים בהיקפים נדרשות והשקעות תכנית היקף מחייב מתחמים תתי 3-ל חלוקתו לאחר שגם

   .בפרויקט הגלום הסיכון בבחינת היזמים על מקשה

  על נמוכים רווח שיעורי על מצביעים השמאית הדעת בחוות שנקבעו הכלכלית הכדאיות שיעורי בדיקת גם ,בנוסף

  פינוי פרויקט על כשמדובר הנוכחית בתקופה אטרקטיביים אינם 8%-7% של בגבולות רווח שיעורי .ההשקעה

  .בינוי פינוי שאינם אקוויוולנטיים לפרויקטים יחסית גבוהים בשיעורים מ"ובלת סיכון מגלם שביצועו בינוי

 649/מכ בתחום בינוי פינוי כדוגמת כספיים בהיקפים פרויקטים כי הוא התכנית ביצוע בקידום נוסף חסם/קושי

 בהתאם המחושבים הרווח שיעורי ,אולם .הבנקאית המערכת של (חלקי/מלא) ומימון בנקאי ליווי מחייבים

  גבולי היותו לאור לפרויקט בנקאי ליווי לתת הבנקאית המערכת את מרתיעים התכנית נשענה עליהם לבדיקות

 .ההפסדי בתחום או/ו

 

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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    "הקצר-הגיבורים מעלה-מיצפה" הרחובות אזור

  .דור בן שכונת של התחתון החלק באזור מדובר

  האתר בשטח עירונית התחדשות תכנית לקידום וכלכלית תכנונית היתכנות בדיקות בשלבי נמצא הפרויקט

  .המאושרת 649/מכ תכנית לגבולות מחוץ שנמצא

 

 נערכות הבדיקות .ר"מ 55-70 בין נע הדירות גודל .לערך 60-ה משנות וותיקה מבניה ד"יח 136-כ קיימות בשטח

  .נשר עיריית עם מלא פעולה בשיתוף פרטיים יזמים י"ע

  לי לנמסר בהתאם .(לערך 1:6 של מכפיל) הקיימות במקום חדשות ד"יח 800-כ הקמת :המתגבש התכנון עקרונות

   .ד"יח/ר"מ 100-כ על יעמוד במתחם ממוצע ד"יח גודל ,העיר מהנדס י"ע

   .לגובה בינוי מגבלת מייצר אשר ו"ק 160 גבוה מתחת קו עובר האתר בתחום

 

 א"אזור הבדיקה על רקע תצ

 ביישוב שמקודמות היתכנות בדיקות

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 א"אזור הבדיקה על רקע תצ

   גבעון ס"לבי סמוך פרץ 'רח פינת

  בני מגורים במבני הבנויות ד"יח 60-80 -כ קיימות שטח  .בלבד תכנונית בדיקות שלבי ,בתחילתו נמצא הפרויקט

   .70-וה 60-ה משנות מאוד ישנה בבניה מדובר .עמודים קומת מעל קומות 3

 המבנים במקום מגורים מגדלי 3 והקמת והריסתו הקיים פינוי הינו העירייה עם יחד שמקודם התכנוני הרעיון

  כל גודל כאשר כאמור בניינים 3-ב ד"יח 240-300 בין בהקמת מדובר ,העיר מהנדס מאת הנמסר י"עפ .הקיימים

   .ר"מ 80-100 בין נע ד"יח

  

 

 א"אזור הבדיקה על רקע תצ

 ביישוב שמקודמות היתכנות בדיקות

 התייחסות שמאי מקרקעין -תכניות להתחדשות עירונית 3.3
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 סיכום -תכניות להתחדשות עירונית 3.3.1

 .נשר וגבעת חנן תל ,דור בן הוותיקות העיר בשכונות שתוכננו ,עירונית להתחדשות עיקריות תכניות 3 ישנן בנשר

 ושינויים הרחבות לאפשר שנועדה ,(19.08.1987 -222 /מכ) נשר בגבעת להתחדשות התכנית רק מומשה מתוכן

 .פרטיות ולחניות למחסנים בעיקר ,קיימים מבנים להסדיר וכן הקיים בבינוי

 ,ומסחר ציבור לשימושי נרחבים שטחים וייעדה 1:2 מכפיל עם בינוי פינוי הציעה (1979) חנן תל בשכונת התכנית

 פינוי הציעה היא .2007 בשנת ואושרה ,יחסית חדשה היא דור-בן בשכונת התכנית .השכונה של לאופיה בהתאם

  בשל היזמים על מקשה אשר ,הגדול הפיזי היקפה בשל היום עד מומשה לא אך 1:5 של גבוה מכפיל עם בינוי

   .בפרויקט הגלום הסיכון

  ומגלמות היסטורי בסיס מהוות הן ,כן כמו .שלה הבנוי מהמרקם נכבד חלק מהוות העיר של הותיקות השכונות

 .בעיר שלילי ודימוי נמוכה דיור מרווחת כיום סובלות הוותיקות השכונות .נשר העיר של הייחודית המורשת את

   .הדרדרות בתהליך נמצאות והן ,וחזקות צעירות אוכלוסיות למשוך אפשרות להן אין הנוכחי במצבן

 ולפעול ועניין דבר לכל לפיתוח כעתודות בעיר הוותיקות השכונות על להסתכל ראוי אלה עובדות לאור

 .שלהן המרקם להתחדשות
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 השטחים רוב .שונים תכנון בשלבי תכניות מקודמות ,גובלים תכנון מרחבי לבין בינה ובממשקים נשר בתחום

  תכנון הכוללות תכניות גם ביניהן למצוא ניתן אך ,ומסחר תעסוקה לשימושי הם במסגרתן לתכנון המוצעים

 קטנות תכניות ישנן ,בנוסף .שטחים והחלפת הסדרה תכניות או הנדסיים מתקנים ,פארק שטחי ,חדשים מגורים

  התכניות 4  של סקירה להלן .קיימות בשכונות תכניות השלמת ,שימושים בתוספות העוסקות העיר ברחבי

 .אישור/תכנון בתהליכי אלה בימים שנמצאות העיקריות

 סטטוס עיקרי ייעוד ('ד)שטח  שם תכנית תכנית

1 
/חפ/777/מכ

 238/ז/2311
-אזור תעסוקה ומסחר נשר
 חיפה בפארק הקישון

 אזור תעסוקה ומסחר 2,933
,  להפקדה פורסמה

3.12.2014 

 בהליך אישור מסחר, תעסוקה 52 אזור תעסוקה בסיס הדלק 355-0080515 2

3 304-0095497 
-אוניברסיטת חיפה -י/1020/חפ

 חילופי שטחים -ג"רט
283 

מבנים ומוסדות ציבור 
 גן לאומי, פ"שצ, לחינוך

  ממתינות לפרסום
 הפקדה

4 304-0124164 
הרחבת   –א194/א זב899/חפ

 חיפה, המכון לטיהור שופכין
 מתקנים הנדסיים 254

ממתינות להחלטה  
 בהפקדה

 מקרא

 תחום שיפוט נשר

 תכניות בהכנה

3 

1 

2 

4 
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 הקישון בפארק חיפה-נשר ומסחר תעסוקה אזור -238/ז/2311/חפ/777/מכ     

 פרוינד יצחק  :מתכנן

 .להפקדה פורסמה התכנית :סטטוס

   זבולון .א.ומ נשר עיריית ,חיפה עיריית :יזמים

-כ- (6/6 מ"תמ -ובהתהוות בהכנה תכניות פרק ראה) המתוכנן הקישון פארק שטחי של המערבי החלק :מיקום

  .דונם 710

 על מתפרס  התכנית שטח .חיפה של ,"פוסט ק'צ"ה ,התעשיה לאזור בסמיכות ,המערבי בחלקו ממוקמת התכנית

 מטעמי ,לתכנית צורפו התכנון במהלך .יגור קיבוץ י"ע בחכירה ככולו רובו ונמצא ,ונשר חיפה של השיפוט שטחי

 לאזור משותפת מנהלת להקים הוא התכנון .ורכסים כרמל-אל דלית ,עוספיא גם ,הוגנת הכנסות חלוקת

   .התעסוקה

 לחניונים ר"מ 120,000-וכ ומסחר לתעסוקה ר"מ 500,000-כ של בניה כוללת התכנית :בניה והיקפי שימושים

 .להם ביקושים לגבי  מידע התקבל שלא ,מאוד גדולים בניה בשטחי מדובר .ציבוריים

  :( מתכנן עם משיחה) בתכנית ואתגרים דגשים

  את להבטיח ובכך ביניהם התליה ליצור הייתה מהפארק כחלק התעסוקה אזור בתכנון המקורית הכוונה•

   .התכנית תתאשר כאשר לקום יוכל התעסוקה ואזור כזו  התליה מתקיימת לא כיום ,זאת עם .הפארק פיתוח

 לבאים 75 מכביש לשטח גישה ישנה כיום -אליו התנועתית הנגישות הסדרת מבחינת אתגר היוותה התכנית•

  כניסה רמפת עבור 75 לכביש הרחבה הציעה התכנית .מצפון מכיוון 75 מכביש להיכנס ניתן לא .דרום מכיוון

 .התכנית התקדמות את עיכב זה תהליך .במקום העוברת הרכבת רצועת של שטחים חשבון על

 ירוד מצבו כיום שכן ,הפרויקט במסגרת מפותח להיות מתוכנן -נשר לכיוון לרכב 75 לכביש מתחת מעבר קיים•

 .נשר לכיוון ולא פוסט-ק'הצ לכיוון הוא המתוכנן התנועתי הקשר שעיקר לציין יש .בחורף מהצפות סובל והוא

  נערכו .מטילים והמתקן שהם המגבלות כל עם ,המיתוג תחנת לכיוון התכנית בשטח שעוברים עליון מתח קווי•

  מוקפדים בניין קווי נקבעו) בהתאם נעשה והתכנון ס"להג המשרד עם בתיאום אלקטרומגנטית קרינה בדיקות

 .(העליון המתח קווי בתוואי לחניות פתוחים שטחים ותוכננו למגבלות התואמים

  שטח עתירי עסקים למשוך במטרה זאת ,יחסית גדולים בתכנית המגרשים כל -למגרשים החלוקה אופי•

 ,זאת עם .(אתא בקריית לבסוף שהתמקמה ,"איקאה" לחברת במקור מיועד היה ביותר הגדול המגרש)

 .יותר קטנים מגרשים למספר ביותר הגדול המגרש את לחלק מאפשרת התכנית

  שמנקזת ומשמעותית גדולה ,פתוחה ניקוז תעלת -"אילין-קייזר" תעלת את מסמנת התכנית -והצפות ניקוז•

 ('מ 3-2.5)+ מוגבה להיות מתוכנן לתעסוקה המיועד השטח כל ,בנוסף .הקישון אל נשר העיר של נכבד חלק

 .באזור הקישון של הצפות בשל הטבעית הקרקע מפני

  אזור בין המפרידה ירוקים פתוחים שטחים רצועת  יועדה ,המתוכנן הפארק עם התכנית של ההשקה באזורי•

 .(הפארק יוקם לא באם להתקיים שימשיכו) יגור של החקלאיים לשטחים התעסוקה

  לכלל בנויים חניונים גם ,(למבנים מתחת וחניונים הקרקע על לחניה בנוסף) מציעה התכנית -וחניונים חניות•

 .הציבור

  שעתידים הגדולים והעסקים החברות -קומות רבת בניה מציעה לא התכנית -חיפה ת"משדה גובה מגבלות•

 .גבוהה לבניה דרישה אין ולכן ,מזה זה נפרדים במבנים להתמקם מעדיפים המתחם את לאכלס

1 
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 נשר

 זבולון

 ש"מט
 חיפה

 ג"תחמ

 אזור תעסוקה
 משותף 

 מוצע מצב תשריט -הקישון בפארק חיפה-נשר ומסחר תעסוקה אזור -238/ז/2311/חפ/777/מכ
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 נשר

 חיפה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 בינוי תכנית -הקישון בפארק חיפה-נשר ומסחר תעסוקה אזור -238/ז/2311/חפ/777/מכ

 



160 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 מערב לצפון מזרחחתך מוצע מדרום  תשריט מצב מוצע

 מקרא

חזית מסחרית  
 יהודה-לכיוון בר

 בנשר הדלק בסיס תעסוקה אזור 355-0080515 2

 פרוינד יצחק :מתכנן

 .אלה בימים מבוצעות הבדיקות .קרקע זיהום בדיקות לבצע יש -בתנאים אושרה :התכנית סטטוס

   .דלק מאגרי ומכיל לתפקד ממשיך וכיום שנת1938-ב הוקם במקום  הצבאי הבסיס :כיום השטח מצב

 מיועד הבסיס לפיו הצבא וגורמי  נשר עיריית ,י"רמ בין הסכם קיים אך ,השטח את הצבא לעזיבת יעד תאריך אין

 .לפינוי

   .לתעסוקה ר"מ 30,600 -וכ 41,000 ותעסוקה למסחר ר"מ -כ מציעה התכנית :הבניה ואופי שימושים

  מסחרית חזית שמייצרת ,(קומות 4 כ"סה) מסחרית קרקע קומת על קומות שלוש בני מבנים כולל המוצע הבינוי

  לא ,האזור את המאפיינים הגבוהים התהום מי בשל .הקרקע בתת אחת בקומה החניות .יהודה-בר רחוב כלפי

 .אחת קרקעית תת חניה מקומת יותר לחפור ניתן

  על נוספים רבים במתחמים כנהוג) יהודה-בר מדרך ישירות ולא שירות מדרך תהיה התעסוקה לאזור הכניסה

   תנועתי קשר תוכנן לא .(יהודה-בר דרך

   הסמוכים המתחמים לבין התכנית בין

  דומים שימושים מתוכננים שבהם לה

   ולמתחם כלמוביל למתחם הכוונה)

 .(4.5 מחצבה
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 מצב מאושר מצב מוצע

 שטחים חילופי -ג"רט-חיפה אוניברסיטת -י/1020/חפ       

   חלק המהווה הכרמל פארק לאומי מגן מוכרז שטח גורעת התכנית :התכנית מטרות

   לאומי לגן שטח ומייעדת ,כיום חיפה אוניברסיטת של הבנוי מהשטח נפרד בלתי

  ניתן שלא ,מתארית תכנית הינה המוצעת התכנית .ממזרח זה בשטח הגובל הכרמל לפארק כהרחבה קטיע נחל

  ,חיפה עיריית בין 1998 משנת שטחים לחילופי הבנות מהסכם כתוצאה הוגשה התכנית .היתרים מכוחה להוציא

   .ג"והרט חיפה אוניברסיטת

 הגן בתחום סטודנטים מעונות הקמת אושרה בה, ('ד1020/חפ) הישנה התכנית בעקבות נוצר הנוכחי המצב

   .ץ"לשב מיער ייעוד שינוי ללא -הלאומי

  ,הכרמל ברכס טללים הר של הצפוניים במורדות ,תלול מדרוני שטח הוא קטיע נחל הלאומי לגן המוצע השטח

 .וצמחים חיים בעלי של למגוון גידול בית המהווה רבים ונופיים טבעיים ערכים בעל והוא

 .להפקדה לפרסום ממתינה :התכנית סטטוס

3 
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 מקרא

 מצב מוצע

 חיפה ,שופכין לטיהור המכון הרחבת –א194/זב א899/חפ      
 

   "(הנדסיים מתקנים" ייעוד) השפכים טיהור מכון את מרחיבה התכנית :התכנית מטרת

   .עדכניות איכות ולדרישות עתידיים לצרכים אותו להתאים כדי חיפה אזור ערים איגוד של

 אזור-777/מכ ומתכנית  6 מ"תמ -המטרופוליני לפארק מתכנית נפרד בלתי חלק מהווה ש"המט כי לציין יש

 .קודם שנסקרו הקישון בפארק חיפה-נשר ומסחר תעסוקה

  המטרופוליני הפארק בתכנון להשתלב אמור ש"שהמט כי מצויין המתקן להרחבת התכנית של ההסבר בדברי

   .בהכנה אשר 6/6 מ"תמ י"עפ

 .שלהם והתוצרים ותעשייתיים עירוניים ובבוצות בשפכים לטיפול ייחודיים מתקנים הקמת מאפשרת התכנית

 

ש חיפה על רקע  "מט
 777/תכנית מכ

4 
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 6/6 מ"תמ את   החופפות- בהתהוות תכניות

 מקרא

 תחום שיפוט נשר

 6/6מ "תמ

 אגירה שאובה

 שכונת מגורים

,  פרט לתכניות שנמצאות בתהליכי תכנון ואישור שונים

מ  "ישנן תכניות בהתהוות שקשורות קשר הדוק לתמ

ל הן "שתי התכניות הנ. טרופוליני הקישוןמפארק  -6/6

חברה פרטית המחזיקה   -"כלל"יוזמה של חברת 

בתחום ( ראה איור משמאל)בבעלותה שטחים נרחבים 

השיפוט של נשר ומעוניינת לקדם על שטחים אלו את 

 .התכניות

  -(ש"אג)" אגירה שאובה"ל* תכנית מחודשת1.

למערכת תשתיתית המנצלת   לי"ותתכנית במסלול 

חשמלית עודפת להפקת חשמל על ידי אנרגיה 

 . נפילת מים ממקום גבוה

1 

2 

 גבול תכנית  
 פארק הקישון

 בבעלות כלל -שטחים פרטיים
 ביזמת כלל -שטחים לתכנון

 של חלקה של נשר בפארק המטרופוליניופיתוח תעסוקה , שכונת מגורים משולבת במסחרלפיתוח תכנית 2.

1 

2 
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בריכת אגירה  -"האגם הקטן"
 שאובה

 מחצבת חרייבה

   אנרגיה לניצול מתקן היא שאובה אגירה תחנת-שאובה לאגירה תכנית1.

   .גבוה ממקום מים נפילת ידי על חשמל להפקת עודפת חשמלית

   תחתון מים ממאגר מים לשאיבת מנוצל החשמל תחנת של החשמלית האנרגיה עודף

   בנפילתם .העליון המאגר מן המים משוחררים הצורך בעת .עליון מים למאגר

 .חשמלית אנרגיה המפיקים לגנראטורים המחוברות טורבינות מניעים הם התחתון למאגר

  למלט "נשר" מפעל פעילות במסגרת חרסית כריית בעקבות שנוצר ,מתוקים מים אגם על מתבסס הפרויקט

 .עתידי עליון מאגר של כאגן חרייבה מחצבת ועל תחתון כמאגר

  -התכנית המוצעת
 תכולת התכנון

 עיקריים בתחנת אגירה שאובה מרכיבים 

 מודי אבירם: מתכנן 

 ראשוניהתכנית בשלבי גיבוש : סטטוס

 גבול התכנית

 גבול שיפוט נשר
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התכנית מציעים לתכנן את האגמים בחתך שיאפשר ליהנות מהם ויזואלית  ומציינים כי גם לאחר גמר מתכנני 

לאגם המשמש כמתקן הנדסי בתוך פארק  דוגמא . 'מ 0.5-נותר בו מפלס מים מינימלי של כ, השאיבה מהאגם

שם נסלל מסלול ריצה סביב למאגר מים  עירוני  , ומשמש כאטרקציה ויזואלית ניתן למצוא בסנטרל פארק במנהטן

 .מגודר

 *אושרה לא -בכרמל שאובה אגירה / 42 ל"תת*

 יש כי נטען בועדה .,חיפה מחוזית הועדה בהתנגדות שנתקלה שאובה להגירה תכנית קידמה כבר כלל חברת ,בעבר

 אגם על הסתמך הפארק תכנון .ש"האג לתכנית (6/6 מ"תמ) המטרופוליני הפארק של הפיתוח עקרונות בין התנגשות

 חיפה מפרץ ממפעלי ריחוקו בשל נעשתה זה באגם הבחירה .ונופש ספורט פעילות כמוקד (הדרומי האגם) המתוקים המים

 תכננה אך ,האגם אותו על ,המערכת אופי משיקולי ,הסתמכה ש"האג תכנית .מטילים שהמפעלים ומהסיכונים (30 א"תמ)

 .תיירותי אופי עם פיזי שימוש בו לעשות ניתן שלא הנדסי למתקן אותו לייעד

 שני בין המקשרת המוצעת  ההנדסית המערכת

  (משמאל איור ראה) קרקעית-תת היא האגמים

  בפני תפגענה לא הפיתוח עבודות המתכננים ולפי

 לאומי גן) הכרמל פארק בתחום הנמצאים ,השטח

  .(טבע שמורות הכולל מוכרז

   לצרכי חרייבה מחצבת את להתאים מנת על

 חפירה עבודות לבצע יש – (עליון מאגר) איגום

  חפירה מעבודות כחלק .המחצבה בתוך

  שטח כל של שיקום גם התכנית מציע המתוכננות

 הישנים המחצבה מתקני של ושיקום המחצבה

   .שבמקום

  בתכנית תמיכה הביעו הירוקים שהגופים לציין יש

  פיתוח וללא המחצבה לשיקום בתנאי ש"האג

 מבחינה הרגיש ,במקום אינטנסיבית תיירות

   .הכרמל בפארק ונמצא סביבתית

  ניתן לא -התחתון המים מאגר -"הקטן האגם"

  כי ,תיירות לצרכי בעתיד זה באגם להשתמש יהיה

  .דבר לכל הנדסי כמתקן ישמש

 

 מאגר המים בסנטרל פארק

 google: מקור google: מקור
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 ועסקים מגורים לרובע תכנית .2

 (בית ספר אקולוגי)מבנה ציבור
 אמפיתאטרון+

 רצף מבני ציבור-גשר הולכי רגל

 הרחבת מתחם האצטדיון

 שטח לשימור -,הביצה"

 פורטל להגירה שאובה

 :מקרא

 'מגורים ד
 מתקנים הנדסיים

 מבנים ומוסדות ציבור
 שטח ציבורי פתוח

 גן לאומי
 נחל

 דרך מאושרת
 דרך מוצעת
 מסילת ברזל

 גבול מסדרון תשתית
 תעסוקה,מסחר,מגורים

 מסחר ותעסוקה
 שטחים פתוחים ומוסדות ציבור

י הקמת רובע  "העירוני עהשלמת השלד התכנית מציעה את •

 .נשרבעיר " כלל תעשיות"קרקעות קבוצת על מגורים ועסקים 

מוצע להקים שכונת מגורים  בהם דונם   2,562היקף התכנית •

 .דונם /ד"יח 22בצפיפות נטו ממוצעת של ד "יח 5,000בת 

 .   קומות9-12בנייני מגורים מוצעים בגובה של •

של  בהיקף   מסחר ותעסוקה בעירוב שימושים מוצעים מבני •

 ר"מ -340,000כ 

מתחם  -התכנית המוצעת כוללת פיתוח חלק מפארק הקישון •

מתוכנן להפוך  ( דונם 1000-כ)רוב השטח באזור האגמים . 'ב

 במסגרת הקצאות לציבור   פ"לשצ

מבנים נבחרים מהמפעל  /התכנית מתעתדת לשמר אלמנטים•

 . בלבד

התכנית מציאה הרחבת מתחם האצטדיון העירוני לצרכי  •

 .מבנים ומוסדות ציבור

גשרי הולכי רגל מתוכנים כדי לחבר בין חלקי התכנית  שני •

 .  75וכביש ( 752כביש )י דרך בר יהודה "המופרדים ע

 מודי אבירם: מתכנן 

 התכנית בשלבי גיבוש ראשוני: סטטוס
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 תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4

 :כגון , נשר מעיריית בקשות מספר עלו .ראשוני ציפיות תיאום ובוצע מקומית למועצה הוצגה התכנית

 יהודה בר דרך מעל רגל להולכי גשר הטמעת•

 לשימור "ביצה"ה מתחם הגדרת•

 נשר למוזיאון מבנה איתור ,אמפיתאטרון לטובת קרקע הקצאת•

 פארק עבור קרקע הקצאת•

 .המתגבשת בתכנית הוטמעו אלה כל

  את תואמת התכנית. 2.3 בפרק "לפיתוח עתודה"כ התכנון צוות י"ע שזוהו האתרים אחד על מוצעת התכנית
 .6 מ"תמ י"ע המוצע הפיתוח תחום

 רובע מגורים חדש 6 מ"תמ

, הדמיה של רובע מגורים החדש המוצע
 מודי אבירם' אדר
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   .שונים תכנון בשלבי  גדולות תכניות  מספר ישנן נשר העיר בתחומי

 מגורים ומתחמי תעשיה ,מסחר ,תשתית מתקני ,תעסוקה אזורי בתכנון עוסקות המקודמות התכניות עיקר

  מטרופוליני בפארק נשר של חלקה לפיתוח הצעות ,(6 מ"תמ לפי) לפיתוח מאושרות קרקע עתודות על גדולים

 .(שאובה אגירה מתקן) לאומית ברמה  תשתית מתקני ותכנון (6/6 מ"מתמ כחלק) הקישון

 

 -נשר עם בממשק  משמעותית תרומה להיות עשויה אלה לתכניות

 המטרופולין לתושבי שואבת אבן כיום כבר המהווה ,הקיים והמסחר התעשיה אזור של וקידום פיתוח1.

 קודמות שנים לעומת משמעותי באופן בנשר הדיור היצע הגדלת2.

 התושבים לרווחת לעיר בסמיכות ירוקים פתוחים שטחים פיתוח3.

 .במדינה האנרגיה משק לפיתוח לתרום שעשוי ,לאומי מידה בקנה הנדסי מתקן הקמת4.

 

 

 

 סיכום -תכניות בהכנה ובהתהוות 3.4.1

 :זה את זה לכאורה הנוגדים רבדים  למספר ביחס נשר של המורכבות את משקפות אלה תכניות

 תעשייתית כעיר שלה ההתהוות בסיס•

 ערכיים פתוחים שטחים עם ומשמעותי רחב ממשק•

 פתוחים שטחים ועם תעשיה אזורי עם בממשקים מגורים שכונות תכנון•

 .מסתמן כי האתגר בתכנית המתאר הוא שילובם של רבדים אלו
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 רקע היסטורי להתפתחות העיר 4.1

 govmap) :מקור .1935 ,נשר
  שכונת -"נשר מרכז"ו נשר מפעל באזור היישוב ראשית
 .המפעל פועלי י"ע שהקומה צריפים

 govmap) :מקור) .1940 , נשר

  כביש בין שמקשר 7212 -נופי כביש נסלל 40-ה בשנות
 .כרמל רכס על 672 לכביש (יהודה בר) 752

7212 

672 

752 

752 

 מבט  למזרח, 1946

 מפעל נשר

מחצבת  
 נשר

 google: מקור, (נהרס)מתחם המגורים הראשון 

7212 

752 

 מרכז נשר

672 

 חדש וותיק

 2015, תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח עירוני לפי תמ

 (1923-1947) היישוב וראשית למלט "נשר" מפעל הקמת

  שנקנו אדמות על הוקם הוא .בארץ מסוגו הראשון והיה 1923-1925 השנים בין הוקם "נשר" המלט מפעל

 נבחר מיקומו .למלט בביקוש ולגידול בארץ העתידית הבניה לתנופת מענה לתת ונועד הלבנונית ורי'ח ממשפחת

  בהר המלט להכנת הנחוצים גיר אבן למרבצי והסמיכות אזית'החיג הרכבת מסילת ,חיפה לנמל הקרבה בשל

   .הכרמל

 המסמלים ,הפועלים שכונת של הראשונים הצריפים :החרושת בית של בהיסטוריה שזורה "נשר" היישוב ראשית

   כיוזמה ,1924 שנת בתחילת נבנו ,במקום העברי היישוב ייסוד את

  ,בה דבק המפעל ששם ,השכונה ."נשר" החרושת בית פועלי של מקומית

   מחיפה מיוממות להימנע לפועלים לאפשר כדי הוקמה

   כביש על עוינים ערבים כפרים דרך

 .נצרת–חיפה
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 רקע היסטורי להתפתחות העיר 4.1

,  הבניה החדשה מול בתי הכפר הערבי שנעזבו במעלה המדרון -חנן-תל
 אתר נאמני מורשת נשר: מקור

 (1947-1952" )נשר"ביישוב נשר במלחמת העצמאות והקמת המועצה המקומית תמורות 

-בלד א" ,את היישובים הערביים הסמוכים לנשר עולים חדשים אכלסו מלחמת העצמאות במהלך

יישובים אלה התקיימו תחילה בנפרד ונוהלו על ידי ועדות  . י תושביהם"ע נעזבו לאחר שאלה, "חוואסה"ו "שייח

החלה   1949 בשנת". בן דור"שונה ל" חוואסה"ושמה של , "תל חנן"שונה ל" שייח-בלד א"שמה של . מקומיות

כהרחבה למתחם המגורים של פועלי בית החרושת בסמוך למפעל   "גבעת נשר" להיבנות על צלע ההר שכונת

,  תושבי שלוש השכונות שאפו להצטרף כשכונות לעיר חיפה"(. נשר הוותיקה"וכיום " מרכז נשר"שנקרא אז )

 . התנגד לכך משרד הפנים אך

  .המועצה המקומית נשר המאגדת את שלוש השכונותהוקמה  1952ב 

 

 אתר נאמני מורשת נשר: מקור, 50-שנות ה, רחוב בתל חנן

מפעל  
 נשר

מתחם המגורים  
 גבעת נשר (נהרס)הראשון 

 תחילת בניה

 google -מקור, מבט  לצפון, 1949

 נשר הותיקה
 מחצבת נשר

 (נהרס)בסיס צבאי 

752 

7212 

752 

 גבעת נשר

 דור-בן

 חנן-תל
 נשר הוותיקה

672 

 חדש וותיק

 2015, תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח עירוני לפי תמ
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 רקע היסטורי להתפתחות העיר 4.1

 (1960-1995) לעיר מקומית ממועצה

  בתי חשבון על רבים מגורים בתי בו ונבנו .ההר צלע על "לטפס"ו להתפתח היישוב המשיך 60-ה בשנות

 לכל מים של מסועפת צנרת והוקמה מים מכוני שישה בנשר הוקמו 1967 עד .שנהרסו הערבית האוכלוסייה

   .תיכון ספר בית לרבות ,חינוך מערכת הוקמה ,כן כמו .העיר בשכונות הבתים

  בתחילת היה כששיאה ,1983 בשנת החלה ביישוב מסיבית בנייה .עמוס גבעת שכונת הוקמה 70-־ה שנות בסוף

  .חיפה ואוניברסיטת בחיפה דניה שכונת לכיוון ההר גב על המטפסת ,יצחק רמות שכונת הקמת עם ,90ה־ שנות

 בנה ובפרויקט שכונות שיקום בפרויקט נשר התחילה ובמקביל העמים מחבר רבים עולים נשר קלטה שנים באותן

  מאוד רבה בהשקעה לוו הדמוגרפית והצמיחה הפיתוח תנופת .ביתך

   ובעיקר תחבורתיים פתרונות ,תעשייה אזורי פיתוח :כגון בתשתיות

  החיים ובאיכות בתרבות ,בחינוך השקעה

   אז ,1995 בשנת היה התהליך של שיאו .ביישוב

 .כעיר נשר הוכרזה

7212 

752 

 גבעת נשר

 דור-בן

 חנן-תל

75 

 גבעת עמוס

 רמות יצחק

 מרכז נשר

672 

705 

   -מבט לדרום, 2000-שנות ה, שכונת רמות יצחק
 google: מקור, מבנים משותפים במגוון טיפולוגיות

   -מבט לצפון, 2000-שנות ה, שכונת גבעת עמוס
  google: מקור, שער הכניסה המזרחי לטכניון

 אוניברסיטת חיפה

 טכניון

אתר נאמני : מקור, מבט למערב, 70-שנות ה, שכונת גבעת עמוס
 מורשת נשר

 ס גלילות"בי

 חדש וותיק

 2015, תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח עירוני לפי תמ
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 רקע היסטורי להתפתחות העיר 4.1

 (2000-ה שנות) כיום נשר העיר

  השנים בין נשר שחוותה המאסיבי הגידול .(2013 ,ס"הלמ) תושבים 23,319 בעיר מתגוררים ,2013 לשנת נכון

  ההגירה מאזן עומד וכיום ,נבלם מ"מבריה העולים וקליטת "יצחק רמות" שכונת הקמת בעקבות 1983-1995

 .(2013 ,ס"הלמ) בלבד 0.4% של בשיעור אליה

  מפעל .(2010) גדול ונופש קיט ומרכז (2008) נשר אצטדיון כמו גדולים פרויקטים מספר בעיר נבנו 2000-ה בשנות

 .מזהמים חומרים פליטת כוללות שאינן אריזה פעולות רק בו מתבצעות -מצומצמת במתכונת כיום פועל נשר

 

 חדש וותיק

 2015, תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח עירוני לפי תמ

 כרמל "ספייס" קאנטרי

 נשר אצטדיון

 דניה קדמת אלון יובל

 גינסבורג' ורג'ג: צילום

 googlemap: צילום

 ויקיפדיה: צילום

 מדלן: צילום

7212 

752 

 גבעת נשר

 דור-בן

 חנן-תל

7212 

75 

 גבעת עמוס

 רמות יצחק

 מרכז נשר

 יובל אלון
 קדמת דניה

672 672 

 .בחיפה שהתפתחה החדשה הכרמל סביוני לשכונת בסמוך , דניה קדמת שכונת קמה 2000-ה שנות בתחילת

  שכונת מציעה התכנית .אלון יובל -יצחק רמות מעל ,  חדשה לשכונה תכנית אושרה 2011 בשנת  שכונה של

 752 כביש לאורך מקודם נוסף מגורים פרויקט .אלו בימים  בהקמה נמצאת השכונה . ד"יח 506 של מגורים

   .אלמוגים חברת ביוזמת

  עם משותף .ת.א :גדולים בהיקפים חדשים תעסוקה אזורי  לפיתוח  תכניות מספר העיר מקדמת ,לכך מעבר

  . הדלק ובסיס 4.5 מחצבת באזור , 752-ל מערבית תעסוקה ואזורי  75 לכביש צפונית רשויות 'מס
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 "יובל אלון"בנית שכונות חדשות 
 

 הקמת שכונת קדמת דניה
 

 קבלת מעמד מוניציפלי של עיר
 

 ,  מ"עלית בריה, תנופת בניה ותשתיות
 , שיקום שכונות, הקמת שכונת רמות יצחק

 פארק נשר, שכונת בנה ביתך

 הקמת שכונת גבעת עמוס
 

   3כינון מועצה מקומית שאיחדה את 
 השכונות הקיימות

 '  שייח-א-אכלוס בלד, "חוק נכסי נפקדים"
 "  חנן-תל"וחוואסה ביהודים ושינוי שמן ל
 "דור-בן"ו

 "  גבעת נשר"הנחת אבן הפינה לשכונת 
 (פועלים במפעל 800-כ)

 חידוש הביקוש למלט ופתיחת המחצבה  
 בחרייבה

 
 המפעל על סף סגירה, המרד הערבי הגדול

 הקמת שכונת צריפי עץ ללא תכנון ממוסד
 (משפחות 250)י הפועלים "ע 

 ספונטנית  בניה )למלט " נשר"הקמת מפעל 
 (  לפועליםמתחם מגורים של 

 חוואסה, שייח-א-בלד -כפרים ערביים
 

 ן
מ

ז 
ה 

  
  
ר
י 
צ 

  
  
 ל

ע
  
ר 

ש 
נ 

 

 זרימה בתרשים סיכום / נשר העיר בתולדות דרך ציוני 4.1.1

 20-תחילת המאה ה

1923-1925 

 30-תחילת שנות ה

1936-1939 

 2-ע ה"מלחה

1948 

 50-שנות ה

1952 

 70-סוף שנות ה

 90-שנות ה -1983

1995 

2009 

2014 
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 חדש וותיק

 2015, תחום שיפוט נשר

 6מ "תחום פיתוח עירוני לפי תמ

משיקולי קרבה  אל מקום  , במקום מישורי יחסית ,במרגלות ההרהעיר נשר החלה להתפתח 

,  העיר במעלה המדרון" טיפסה"במהלך השנים "(. נשר"מפעל המלט )העבודה של הפועלים 

כגון פתיחות  , הפיתוח על מדרונות ההר מייצר עבור העיר הן יתרונות .  לכיוון רכס הכרמל

קשיי נגישות של   -הן קשיים  המלווים פיתוח בטופוגרפיה הרריתו, לנוף ויכולת התמצאות

 .קשיי קישוריות  לשירותים העירוניים ונתקים בין השכונות , הולכי רגל

 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 בנה ביתך

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

 יובל אלון

 נשר

 הוותיקה

 סיכום -העיר של ההיסטורית ההתפתחות 4.1.1
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 אזור פיתוח עירוני

 מדרון

5+ 

5+ 

400+ 

280+ 

 .2000-ה שנות עד העיר את שמלווה מובהקת איזור תופעת יצרה נשר העיר ההתפתחות

 , מובהקים טופוגרפיים מאפיינים פי על אזורים לשני שלה השיפוט בתחום נשר העיר את לחלק ניתן כללי באופן

 :איזור בתופעת המלווים

  כולל) הסביבה יישובי את המשרתים ומסחר תעשיה שטחי מכיל זה אזור  -('מ 5 ממוצע גובה) המישורי האזור•

  ,30 א"תמ) מטרופוליני פארק לתכנון המיועדים פתוחים ושטחים מקומי בשימוש ספורט שטחי ,(חיפה את

 .(תשתיות -6 מ"תמ) ותקשורת חשמל ,תנועה תשתיות בריכוז מאופיין זה אזור .(6 מ"תמ

  את וכולל ('מ 400-5) הכרמל הר שיפוע על נמצא העיר של העירוני הפיתוח אזור רוב -('מ 525 עד) ההררי האזור•

  רמות ,עמוס גבעת ,(זבולון עמק במישור בחלקה נמצאת) חנן-תל ,דור-בן ,נשר גבעת ,נשר מרכז :העיר שכונות

   .אלון ויובל דניה קדמת ,ביתך בנה ,יצחק

 מאזורי הן קשה אליו הנגישותש ,העיר של היסטורי אזרחי עירוני מרכז נמצא  אלה  אזורים שני בין  התפר בקו

 .(בהמשך פירוט ראה) התעסוקה מאזור והן המגורים

 ( zoning) ואיזור טופוגרפיה

 מגורים
 מסחר ותעסוקה

 סיכום -העיר של ההיסטורית ההתפתחות 4.1.1



177 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 רקע היסטורי להתפתחות העיר 4.1

 א

 א

 ב

 ב

 בזן – הכרמל פארק .ב-ב

 705 נשרמחצבת 

ה
ש
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ך 
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רו

ח
ה
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רו
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ה

 

 רמות יצחק
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-
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ד
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י
 

752 

 חנן-תל
אזור  

 תעשיה  

 ומסחר

ה
פ
חי

-
ר
יגו

 

75 

 שטחים חקלאיים

 בזן

672 

 פארק הכרמל

 סכמטיים חתכים באמצעות הדגמה - ואיזור טופוגרפיה

 של המגורים שכונות מרוכזות כיצד ממחישים מערב דרום -מזרח צפון בכיוון החתכים

  .העיר של התעשיה אזור נמצא זבולון ובעמק ,אליהן ובסמוך ההר מדרון על נשר

  פארק שטחי -שונים מסוגים פתוחים שטחים בין כיום תחום כולו הבנוי המרחב

 .חקלאיים ושטחים עתידי לתכנון שטחים ,הכרמל

 אזור תעשיה ומסחר

 מוצע מטרופוליני פארק – חיפה אוניברסיטת .א-א

 גבעת   בנה ביתך רמות יצחק

 עמוס
 דור-בן

705 

752 75 
ה

צ
ל"

 

ב
רו

ח
ה
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ב
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ר
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אוניברסיטת  

 חיפה

 תחנת כוח

 שטחים חקלאיים

672 

 שטח לתכנון  

 עתידי

 נשר

 דרך ראשית

 דרך משנית
 מסילה מתוכננת

 שטח פתוח תחום שיפוט
 פארק הכרמל

 מקרא

 רמות יצחק

 גבעת נשר

 (  מרכז)נשר 

 בנה ביתך

 דור-בן

גבעת  

פארק תעסוקה   עמוס

 (הייטק)

 גן לאומי

 "פארק הכרמל"

 google earth: מקור, מבט מכיוון צפון מזרח*

752 

7212 

75 

672 

 חנן-תל

 .נשר קיים איזור מובהק  שחופף לחלוקה הטופוגרפית של מישור לעומת מדרוןב

 סיכום -העיר של ההיסטורית ההתפתחות 4.1.1

 דרך ראשית
 דרך משנית

 מחלף

 צומת חשובה

 מקרא

 מסילה קיימת
 מסילה מתוכננת

 תחום שיפוט
 תוואי נחל נשר
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  אזור ,חיפה העיר בין ,במטרופולין הייחודי מיקומה ,זאת עם .תושבים 23,000-כ כיום המונה עיר היא נשר

 .והארצית האזורית ברמה ענפים תחבורה קשרי בעלת כעיר אותה ביסס יגור ומחלף פוסט ק'הצ של התעשייה

  התנועה של יעיל וניקוז השכונות בין תנועתית רציפות ביצירת קשיים עם העיר מתמודדת ,המקומית ברמה

 וארוכים מפותלים כבישים סלילת המחייבת ,בנויה היא עליה הקשה הטופוגרפיה בשל בעיקר זאת .בהן

 .העיר שכונות ליתר נשר גבעת שכונת בין המפריד נשר נחל תוואי כמו טופוגרפיים חסמים  על והתגברות

  חיפה מטרופולין אל העיר את מקשרים אשר ,מערב מזרח -אורך צירי לראות ניתן נשר של המישוריים בשטחים

 .752 -יהודה בר ודרך 75 דרך :הם אלו צירים .הארץ מרכז ואל

 :העיר מן התנועה את מנקזים אשר ,דרום– צפון -רחוב  צירי  העירוני מהמרקם יורדים 752 כביש אל

 7212 -נוף  ודרך הטכניון דרך ,משה דרך ,צהל 'רח +החרוב 'רח 

'  אוני
 חיפה

 טכניון

מרכזית  
 המפרץ

מחלף  
 יגור

מחלף  
 הקריות

 נשר

 חיפה

705 

752 

 דרך משה

 גבול שיפוט נשר

 תחנת רכבת קיימת

 דרך קיימת

 מחלף

 מקרא
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 שלד דרכים עירוני 4.2

75 
752 

705 

4 
7212 

 החרוב
22 

4 

 דרך ראשית
 דרך משנית

 מחלף
 צומת חשובה

 מקרא

 מסילה קיימת
 מסילה מתוכננת

 תחום שיפוט

  ודרכים ארצית דרך – דרכים מפרידות (ZONES) האזורים בין :מנתק כגורם ראשיות דרכים•

 .הרכבת מסילת השלמת עם יתגבר הניתוק .אזוריות

 .לה צפונית הפתוחים לשטחים העירוני הפיתוח בין סמבטיון מעין היא 75 דרך•

  ככביש כיום מתפקדת השונים האזורים בין לחבר הפוטנציאל למרות -(יהודה בר) 752 דרך•

 .כרחוב ולא

   הטבעיים לשטחים השכונות בין מנתקת -(משה דרך) 705 דרך•

75 752 

705 
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 שלד דרכים עירוני 4.2

 -(תחבורה בפרק פירוט ראה) תחבורתיים פרויקטים מספר בעיר מקודמים כיום

 מאושר 13/6/2 ל"תת -רכבת ותחנת רכבת מסילת  .1

 (מתום עמי תכנון ,"נוף יפה" יזמת) מפורט תכנון -(752) יהודה-בבר מטרונית מסלול  .2

  תכנון ,"נוף יפה" יזמת)   רעיוני בשלב פרויקט -המזרחי בחלקה יהודה בר לדרך (705) משה דרך בין עוקף כביש      

   ."(ינון"

 חיפה לאוניברסיטת מאושרת תכנית– לטכניון המפרץ מרכזית תחנת בין שיקשר רכבל       

1 

3 

2 

4 

'  אוני
 חיפה

 טכניון

 מרכזית המפרץ

מחלף  
 יגור

מחלף  
 הקריות

 נשר

 חיפה

3 

1 

4 

705 

752 

2 

 גבול שיפוט נשר

 מסילת רכבת מתוכננת

 תחנת רכבת קיימת

 תחנת רכבת מתוכננת

 דרך קיימת

 (עוקף נשר)דרך מוצעת 

 מחלף

 צומת חשובה

 מסלול מטרונית מוצע

 תחנת מטרונית מוצעת

 מסלול רכבל מוצע

 תחנת רכבל מוצעת

 מקרא
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  למרכז בסמיכות ,נשר של והמסחר התעשיה אזור של הפיזי במרכז ממוקמת המתוכננת הרכבת תחנת        

 וישובים חיפה ,מנשר רחב יעד כקהל משרת ,התעשיה אזור יתר גם כמו ,הקניות מרכז-”ONE“ והבילוי הקניות

   .לתחנה ישירה גישה מתוכננת לא ממנו ,75 כביש ממוקם לתחנה מצפון .בסביבה נוספים

 .הרכבת של תפעוליים ושטחים (מקומות 220) חניה שטחי התכנית בשטח מוצעים לתחנה פרט

  ,ל"בתת המאושר במיקום תחנה בהקמת מעוניינת לא העיר כי התברר ,נשר בעיריית גורמים עם שנערכו משיחות

  ר"המע להתפתחות יתרום ולא נשר לתושבי מספיק נגיש לא ,השלום מדרך מידי מרוחק ל"הנ שהמיקום בנימוק

 השטח תא אילוצי לאור נקבע הרכבת תחנת מיקום כי נמסר ישראל ברכבת גורמים עם שנערכו בשיחות .נשר של

 מקודמת לא זה הסכמה חוסר רקע על .לקרונות עריכה משטחי של תפעולי  אזור גם בו לשלב והצורך המצומצם

 .התחנה כיום

1 

75 

752 

705 

 מיקום סכמתי של תחנת רכבת

 מיקום תחנה מתוכננת

 google earth: מקור
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 הברזל מסילת בתוואי בהתחשב נמנע בלתי הוא ,התעשיה אזור מאחורי ,העיר בשולי התחנה מיקום•

 להתחדשות פוטנציאל זה במיקום לראות ניתן .זאת המאפשרים באזור הקיימים מפותחים הלא והשטחים

  .(ציבורית ותחבורה חניות ,מדרכות ,כבישים) בו התנועה תשתיות ושל הקיים התעשיה אזור של ופיתוח

  כיום שקמים אלה כמו מגורים מאזורי שלה הרחקה מחייבים הרכבת שמייצרת והזיהום הרעש מטרדי ,בנוסף

 .יהודה-בר דרך על

  מרחקב גישה ומאפשרת ממנה סביר במרחק נמצאת היא אך ,השלום דרך מול ממוקמת לא אמנם התחנה•

 .והמסחר התעשיה אזור חלקי לכל סביר

  במסגרת למסילה המיועד השטח במסגרת וכי ל"התת שינוי הליך יחייב התחנה מיקום שינוי כי לציין יש•

 .חדש למיקום המאושר ממיקומה התחנה מיקום להעתקת שטח די אין 13 ל"תת

 דרך ועל השונות השכונות אל המקשרות  הקיימות הדרכים מערך על נשענת העיר מכיוון התחנה אל הגישה•

  תחנה הקמת .המטרופולין יתר ועם (נשר וגבעת נשר) הוותיקות השכונות  עם אותה המקשרת ,יהודה בר

 במיוחד ,בתכנון בה להתחשב שיש עובדה ,אליה המובילות בדרכים גדולים תנועה עומסי ליצור עלולה

 .משמעותיים שיפועים בעלות ,ומפותלות צרות בדרכים כשמדובר

 ל"גבול תת

 9.2' תכנית מס, תחנת נשר -2' נספח מס 13/  6/  2ל "תת

752 

75 

 ל"גבול תת מוצעכביש 

 כביש  
 גישה

 מסחר+ בניה מגורים 
 (אלמוג)

מרכז מסחר  
 ONEובילוי 

 משרדים, מסחר, תעשיה

 תפעולי+חניה 
 מבנה התחנה

 תחנת השנאה
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 (תחבורה בפרק פירוט ראה) מטרונית מסלול      

 בה ,מהירה אוטובוסים מערכת היא המטרונית מערכת

 על כ"בד הנעים ארוכים באוטובוסים שימוש נעשה

  .(צ"נת) ציבורית לתחבורה ייעודיים מסלולים

 העיר ,חיפה מפרץ ,הקריות את משרתת המטרונית

 .חיפה ומערב הדר ,התחתית

 

 (תחבורה בפרק פירוט ראה) נשר עוקף כביש        

  הפיתוח שתחום בטענה ,705 מכביש האזורית ברמה תנועה להרחקת  פתרון המציע , מוקדם תכנון בשלב פרויקט

 הנגישות תנאי משפר הכביש ,בנוסף .עוקף ככביש לשמש עוד מתאים אינו והוא מאוד אליו קרוב היום העיר של

  תוואי של חלקי מנהור ,נשר של העלמין בית באזור ,705 כביש על מחלף תכנון כוללת ההצעה .נשר גבעת לשכונת

  מחוץ ,(752) יהודה בר לכביש עד והמשך נשר גבעת לשכונת יציאה ,מוכרז לאומי גן -הכרמל פארק באזור הכביש

 .נשר של השיפוט לתחום

2 

3 

 יפה נוף -תוואי מוצע -כביש עוקף נשר

 תוואי הכביש המוצע

 תחום שיפוט נשר

 מקרא

 החדש הקו .חיפה במטרופולין התחבורה מערךל כהמשך (752) יהודה בר בדרך לעבור מתוכנן מטרונית מסלול

  עד ,יהודה-בר דרך על מרכזיים בצמתים ויעצור ,4 כביש על הנוסע הקיים מהקו פוסט ק'הצ בצומת יתפצל

  קווי להשלים אמורים המטרונית קו את .נשר של והנופש הספורט מרכז באזור המתוכננת הסופית לתחנה

  .ההר מדרון שעל נשר העיר שכונות את שישרתו אוטובוס
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  536/מכ 2120/חפ מאושרת תכנית /חיפה 'אוני-המפרץ רכבל       

 (תחבורה בפרק פירוט ראה)

  המוסדות עם במפרץ התחבורה מסוף את יחבר המתוכנן הרכבל

   הרכבל .חיפה ואוניברסיטת הטכניון -הכרמל הר שעל  גבוהה להשכלה

  המטרופולין במרחב המתוכנן הציבורית התחבורה ממערך חלק מהווה

  מרחבי אליהם המגיעה הקמפוסים אוכלוסית את בעיקר וישרת

 .המטרופולין

  שבלב הקצה תחנות בין משתרע מ"ק 4.4 -כ של באורך הרכבל תוואי

  .'מ 470 - כ של גבהים בהפרש הנמצאות ,חיפה ובאוניברסיטת המפרץ

 בדרך ,פוסט ק'בצ :ביניים תחנות 4 מתוכננות ,ל"הנ לתחנות בנוסף

4 

'  אוני
 חיפה

 טכניון

 נשר

 חיפה

 לב המפרץ

 גבול שיפוט נשר

 מסילת רכבת מתוכננת

 תחנת רכבת קיימת

 דרך קיימת

 תוואי תכנית הרכבל

 מחלף

 מקרא

 הדמיה -הרכבל באזור הטכניון

 שער נשר
 טכניון עליון

 כביש דורי

 :לסיכום
  הציבורית התחבורה מערך לשיפור הזדמנות מהווים -רכבת ותחנת רכבל ,מטרונית מסלול
   .תחנות/ המוקדים סביב וכלכלית עירונית לצמיחה ופוטנציאל בנשר

 .המתאר תכנית גיבוש בתהליך התכנון צוות י"ע תיבדק בנשר עוקף כביש נחיצות

המתוכנן הוא מסוג קרוניות מתנתקות הנעות על  הרכבל . בקרבת שער נשר של הטכניון ובטכניון עליון, דורייעקב 

הקרוניות נעות   כך שבשעות השיא, (ש"קמ 18) לשניהמטר  5כבל יחיד במרחקים קבועים ובמהירות נסיעה של עד 

מהירות  , של הקרוניות בתחנות איטית מאודנסיעתן  .שניות על הכבל התלוי בין עמודים 11 -במרווח של כ

י זמן המתנה  "סוג הרכבל המתוכנן בחיפה מאופיין ע. של הנוסעים כולל נוסעים מוגבלים המאפשרת עלייה וירידה

  2 -בישיבה ו 8) נוסעים 10בכל קרונית . נוסעים לשעה בכל כיוון 1,800 -של עד כמרבית  קצר בתחנות ובעל קיבולת

 (.בעמידה

 google: מקור
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705 

75 752 

   .נשר בעיר ציבוריים מוסדות של סכמתית פריסה מציגה להלן המפה

  של הדרומיים והמורדות , הישוב של שליש בשני מתרכזת בעיר (ספר בתי) החינוך מוסדות פריסת כי ללמוד ניתן

 .מספק מענה מקבלים לא (נשר גבעת ושל ,יצחק רמות שכונות של העליונים החלקים) העיר

  ."העירוני מרכז"ה באזור ,העיר של הצפוני בחלקה מרוכזים האזרחיים השירותים מירב מובהקת בצורה ,כן כמו

 .אירועים ואולם קמעונאי מסחר של גדול מוקד ממוקם ,יהודה בר לרחוב צפונית , זה מרכז מול

 :עירונית ברמה ונופש ספורט של מוקדים מספר קיימים בנשר

 .בעיקר פרטי לרכב נגישות עם ,הישוב בשולי ממוקם אשר ,גדול קאנטרי מרכז -"ספייס" קאנטרי•

 .המפעל לשטחי סמוך -נשר של העירוני האצטדיון•

 .ציבורית לתחבורה והן מסביב לתושבים הן נגיש מקום -יצחק ברמות הפיס ומרכז הספורט היכל מתחם•

 ופנאי בילוי מוקדי בעיר  אותרו לא•

 מוסדות חינוך

 שירותים אזרחיים

 ספורט ונופש

 מוסד קהילתי

 מרכז מסחרי שכונתי

 מסחר

תעשיה  , תעסוקה

 ומסחר

 מרכז עירוני

 בית קברות

 :מקרא

  נגישות בעיית  יוצרת בעיר ומסחר פנאי ושירותי אזרחיים שירותים של אחידה לא פריסה
 .השונות בשכונות לתושב בשירות איזון וחוסר

 אתרים מרכזיים ונקודות ציון בעיר 4.3
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 .קומות 8 עד של ממוצע בגובה מרקמית בבניה ברובה מאופיינת נשר

   בודדים אזורים . נמוכה הבניה שרוב לראות ניתן (דור-ובן חנן תל ,נשר גבעת ,הוותיקה נשר) הוותיקות בשכונות 

 .יותר מאוחרות בתקופות התהוו אלה שכונות בשולי גבוהה בניה עם

 באזורים מרוכזת היא .קומות 20 עד של בגובה מגורים מגדלי של רוויה בניה היא בעיר החדשה הבניה מרבית

  תיאטרון דמוי הוא שנוצר החתך .יותר הנמוך ,הקיים לבינוי הנוף של הסתרות מינימום יוצרת וכך ספציפיים

 ועמק חיפה מפרץ לחלופין או הכרמל פארק נופי -"הצגה"מה ליהנות לכולם ומאפשר הטופוגרפיה על הנשען

   .זבולון

  דניה בקדמת ,יצחק רמות של הדרומיים בחלקים ,נשר גבעת של המערבי במדרון נמצאים הגבוהה הבניה מקבצי

 של יחסית נמוכה בבניה ומאופיין שלה ביותר הנמוך בחלק ממוקם העיר של התעשיה אזור .עמוס בגבעת ומעט

 .קומות 8 עד משרדים מבני מספר להוציא ולאחסון לייצור האנגרים

 המרקם הבנוי נשען על החתך הטופוגרפי -העיר כתיאטרון
 הקיים ושומר על פתיחות לנופי הסביבה   

 למרות גבהי הבינוי המשתנים

752 

 תבליט עירוני 4.4

 קומות' מס
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ZOOM IN 

 תבליט עירוני 4.4

 יפוי גובה הבינוי בעירמ

 קומות' מס
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 ,יותר חדשה שהשכונה ככל -כרונולוגיות מסיבות נובעת בעיר המגורים צפיפויות פריסת כי ניכר
 .האחרונים בעשורים ומגדלים רוויה לבניה המעבר עקב זאת ,עולה צפיפותה כך

  .יותר נמוכה בה הצפיפות -יותר ותיקה שהשכונה ככל
  אלון יובל שכונת, יצחק רמות שכונות -"העליונה נשר" עם מזוהה ,כך אם, הגבוהה הצפיפות

 .דניה קדמת 'ושכ (בבניה)

752 

705 

0-3 

4-7 

8-11 

11-13 

13-16 

 :ד/ד"מספר יח

כי קיימת תכנית פינוי  , חשוב לזכור. שכונת בן דור מסומנת במפה זו  לפי הצפיפות הקיימת בפועל כיום
פג תוקפה של הכרזה  על    , עם זאת. באזור המגדילה את צפיפויות המותרות בצורה משמעותית.  בינוי 

 . שטח זה ואין יוזמה לקידום הפרויקט

 המאושרת הצפיפות בין קורלציה קיימת .מאושרות תכניות פי על בעיר צפיפויות של פריסה מציגה שלהלן המפה 

 שהעיר ככל עולה הצפיפות מדרג גם כי לראות ניתן .(בהמשך הערה ראה -דור בן שכונת למעט) בפועל המצב לבין

  בשולי ממוקמות הגבוהות צפיפות כי בולט , כן כמו .(העיר של הכרונולוגית להתפתחות ובהתאם) מדרון על עולה

 צירי עם ותיקות שכונות זאת לאומת .(ל"צה ,משה דרך ,החרוב 'רח) בשכונה משמעותיים תנועה צירי לאורך , העיר

 .נמוכה בצפיפות מאופיינים צרים תנועה

 חרוב   דרך משה

 גבעת נשר

 ניתוח צפיפויות לפי תכניות מאושרות 4.5
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ZOOM IN 

 ניתוח צפיפויות לפי תכניות מאושרות 4.5

 לפי תכניות מאושרות צפיפויות



190 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 ?ר"מע -דרך בר יהודה 4.6

   והמסחר התעשיה אזור פני על חולפת ,בחיפה מתחילה (752 כביש) יהודה בר דרך

   נתיבי דו הוא הכביש . זבולון שבעמק יגור מחלף עד ונמשכת ,נשר של השיפוט בתחום

 . ומסביבותיה נשר  רחבי מכל מוטורית תנועה ומנקז נתיב בכל מסלולים 2 עם

  ומלאכה תעשיה ,ותעסוקה מסחר שימושי בעיקר הם -נשר שבתחום המקטע לאורך האופייניים השימושים 

 .אלה שימושים פי על הומוגניים למתחמים יהודה לבר הסמוך המרחב את לחלק ניתן .מעורב ומסחר ותעשיה

 .יהודה בר לדרך אחורית וחצר  גדר ,גב הפניית הינו המתחמים במירב הזהה הבולט המאפיין

 שהם ,לה סמוכים ,הנרחבים שטחים -נשר בתחומי יהודה בר דרך של "רופפים" קצוות -נוסף מאפיין לציין יש

 שמפנים האטומות לחזיתות בנוסף ,זו עובדה .(תכניות חלות רובם שעל למרות) פעיל שימוש ללא שטחים

 ..פעיל כרחוב לתפקד שלו הרב הפוטנציאל למרות  לכביש אותה הופכים ,לדרך הקיימים השימושים

 

 נשר

 חיפה

1 

2 

3 

4 
6 

5 

7 

8 

9 

 (2056/חפ/285/מכ -ראה תכנון לאזור תעסוקה ומסחר) 4.5מחצבה  -1
 ONEמרכז מסחרי  -2
 (א361/מכ, 396/מכ, 472/מכ)מתוכנן למסחר ותעשיה , בסיס צבאי לשעבר -3
 מפעל נשר למלט -4
 דין אל קסאם-קברו של עז א -5
 אצטדיון נשר -6
 SPACEמרכז ספורט ונופש עירוני  -7
 שטח בבעלות פרטית של חברת כלל)מחצבת נשר הישנה  -8
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 חלוקה למקטעים

 מפעל נשר מחצבת נשר הישנה

 מסחר ותעסוקה ONEמרכז קניות 

 תעשיה ומלאכה מגרש ריק

 תעשיה ומלאכה 4.5מחצבה 

 תמונה מאפיינת

2 

3 

4 

1 

 חזית מסחרית

 חזית אטומה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 שטחים פתוחים

 נשר מפעל בין
 דרך הישנה למחצבה

 כביש היא יהודה בר
 צדדיו משני המגודר
  .לחציה מותאם ואינו
  או הצללה אמצעי אין

 בצדו .ישיבה מקומות
  אין המפעל של

 .מדרכה

  התעשיה מבני בין
  למרכז הכניסה לאזור

 מגודרת הדרך ,העירוני
  השני ומצדה אחד מצד
 בור שטח ,ריק מגרש

  אי גם .כחניון שמשמש
 .מגודר התנועה

  הקניות מרכז בין
  המסחר לבנייני

 גישה אין והתעסוקה
 שני בין ישירה

 המסחריים האזורים
 יחד לפעול שיכולים

  התעשיה מבני בין
 הדרך 4.5 למחצבה
  האחד מצדה מגודרת
  לשטח וחשופה
 .שני מצד המחצבה

 מחצבה
  4.5 

 מחצבת נשר
 הישנה

 google earth: מקור תמונות
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 ?ר"מע -דרך בר יהודה 4.6

   4.5 מחצבה – 1 מקטע

 :מאפיינים

  .לה מדרום ומחצבה לדרך מצפון זעירה ותעשייה משרדים •

 .בוגרים עצים שדרת עם הכביש עברי משני רגל להולכי מדרכה•

 הדרך של הצפוני בצד חניה נתיב •

 4.5 מחצבה של הפתוח השטח לכיוון הפרדה יוצרת גינון רצועת •

  

 מדרכה       מיסעה       רצועת גינון        מיסעה       חניה     
 מחצבה

 מדרכה             4.5

 דרום צפון

 מיסעה מיסעה

מתחם תעשיה  
 מגודר

 4.5מחצבה 

 אופייני חתך

 חזית מסחרית

 חזית אטומה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 שטחים פתוחים

 google earth: מקור
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 ONE  מתחם – 2  מקטע

 : מאפיינים

  ,משרדים ומבני  one קניות מתחם ,לדרך מצפון •

 משרדים מבני ,פתוחים שטחים לדרך מדרום

 .ומסחר

 הדרומי בצד חניה נתיב •

 מצד לאורכו פנימי חניה נתיב עם שירות כביש •

 הקניות מתחם עם בממשק צפון

 המדרכה לאורך נטועים צעירים עצים •

  

 כביש  

 מדרכה       מיסעה       רצועת גינון        מיסעה       שירות       
מבני  

 משרדים    

 מתחם  

one             מדרכה       מפרדה 

 מתחם קניות
ONE 

 דרום צפון

 מיסעה מיסעה כביש שירות

 מתחם  
One 

מבני  
 משרדים

 אופייני חתך

 חזית מסחרית

 חזית אטומה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 שטחים פתוחים

 google earth: מקור
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 לוי רמי - 3 מקטע

 :מאפיינים

  חזות עם זעירה ותעשייה מוסכים ,לדרך מצפון •

  וגן גדול מסחרי מתחם לדרך מדרום ,מוזנחת

 אירועים

   גדול חניון קיים הדרומית שבדופן המסחר בחזית •

 לצד הדרך עברי משני קיימים חניה נתיבי •

 המדרכה

 

  

 מיסעה      
 רצועת 

 מדרכה       מיסעה       גינון      
 רמי

 לוי

תעשיה  

       זעירה

 נתיב

 מדרכה       חניון       חניה      

 נתיב

 חניה      

 רמי לוי

 מיסעה מיסעה

 דרום צפון

 חניון רמי לוי

רמי  
 לוי

 חזית מסחרית

 חזית אטומה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 שטחים פתוחים

 google earth: מקור
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 הישנה נשר ומחצבת נשר מפעל – 4 מקטע

 :מאפיינים

 מדרום ,וצמחיה גדר-בקיר התחום נשר מפעל מתחם ,לדרך מצפון •

   .נשר מפעל של תפעולי מרכז ,הנטושה נשר מחצבת ,לדרך

  הדרומי הנתיב לאורך מדרכה •

   .יהודה בר לדרך המחצבה בין חציצה יוצרת סבוכה צמחייה •

 

  

 מיסעה      
 רצועת 

 מדרכה       מיסעה       גינון      

מחצבת  

 נשר

 מפעל  

 שוליים       נשר

 מפעל נשר

 מיסעה מיסעה

 דרום צפון

 מחצבת נשר מפעל נשר

 חזית מסחרית

 חזית אטומה

 מקרא
 תחום שיפוט נשר

 שטחים פתוחים

 google earth: מקור
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  מזרחה החוף ממישור ,עוברת ותנועה מהירה לתנועה כעורק ויותר עירוני כרחוב פחות מתפקדת יהודה בר דרך

 -כי עולה יהודה בר בדרך מקטעים  של המפורט מניתוח .לכרמל ומצפון

  של אחוריות חזיתות או גידור בצורת אם ,הדרך כלפי המופנות אטומות בחזיתות מאופיינים המקטעים רוב1.

  ,מתפקדת עירונית דופן עם כרחוב ולא מוטורית לתנועה כעורק יהודה-בר דרך את מקבעים אלה כל .מבנים

  .בכך הטמון הרב הפוטנציאל למרות

 הם -הדרך את המרכיבה בשרשרת ביותר החלשות החוליות הם (4-ו 1 מתחמים) יהודה בר דרך של קצותיה2.

  שיקום כיום בהן נעשה שלא נטושות למחצבות ובסמיכות אורכם לכל המגודרים תעשיה בשימושי מאופיינים

 -מומשה שלא תעסוקה למרכז מאושרת תכנית קיימת לדוגמא 4.5 מחצבה על) כלשהו שימוש או

 .(2056/חפ/286/מכ

 מתפקדים שאינם למרות .הדרך של הפועם הלב הם (3-ו 2 מתחמים) יהודה בר דרך של האמצעי החלק3.

  הרחוב חתך של פיזי שינוי באמצעות לחזק שניתן ותוכן שימושים של איתן בסיס להם יש ,אידיאלית בצורה

 .העיר מכיוון לאזור הנגישות והגברת ביניהם

 

 הארצית הכבישים למערכת נשר ובין לנשר חיפה בין מקשר חוט להוות הזדמנות יש יהודה בר דרךל ,זאת עם

 הדרך להפיכת פוטנציאל מהווים אלו כל ."עליונה" לנשר "תחתונה" נשר בין התפר על מיקומה בשל (יגור מחלף)

 המגורים לאזורי נשר של "עסקי"ה האזור  ובין לנשר חיפה בין הקושר  ואחוד חזק  ר"ומע  השדרה לעמוד

 .שלה

 

 סיכום–דרך בר יהודה  4.6.1
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

 .מהם אחד כל וניתחנו מתחמים 6-ל אותה חילקנו נשר העיר את שבונים המרכיבים כל את לעומק לחקור מנת על

   סטטיסטיים אזורים על התבססה החלוקה

 :המתחמים רשימת להלן

 והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור1.

 העיר מרכז2.

 הוותיקה ונשר נשר גבעת3.

 חנן תל4.

 עמוס וגבעת דור בן שכונות5.

 דניה וקדמת יצחק רמות ,בתך בנה6.

 .העיר ולמרכז התעשיה לאזור ניתוח מובא  הפרק

 .כנספח מצורף השכונות ניתוח

 ושכונות מתחמים ניתוח 4.7

1 

2 

3 

4 

6 

5 
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

1 

2 

3 

4 

6 

5 

 1 והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור .1
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752 

705 

75 

 ONEובילוי מרכז קניות 

 מפעלים -תעשיה מוסכים -תעשיה קלה

 דור-בן

 גבעת עמוס

 רמות יצחק

 מסחר ומשרדים

 התחומה רצועה הוא ,"חנן-תל תעשיה אזור" גם המכונה ,נשר של התעשיה אזור

  העשורים בשני חלה באזור העיקרית הפיתוח תנופת .יהודה בר לדרך 75 כביש בין

   שונים קהליםל משיכה מוקד מהווה האזור כיום .(90-ה משנות החל) האחרונים

 ,ועסקים משרדים ,וסיטונאי קמעונאי מסחר שימושי -תכנים מגוון מציע שהוא כיוון ,המטרופולין מרחבי

 .פעיל אינו והאזור סגורים במקום העסקים בשבתות ,זאת עם .קלה תעשיה ומפעלי מוסכים

 1 והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור .1

 google earth: מקור google earth: מקור

 google earth: מקור

 google earth: מקור
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 אופייני הרחוב חתך -והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור 3.3.2

  השדרה חוט את המהווה (התעשיה רחוב) מרכזי אחד רחוב קיים התעשיה באזור

 .לו שמצפון 75 ולכביש לו שמדרום יהודה בר לדרך מקביל הוא .שלו

 :הם בנשר התעשיה אזור של הרחוב חתך מאפייני

 .רגל הולכי  פני על המוטורית תנועה של ברורה העדפה1.

  רכב וכלי החניה מקומות של אכיפה אין ,ותקינות רציפות אינן המדרכות -הרגל להולכי נגישות חוסר2.

 .באזור מהמתחמים בצאתם הליכה אזורי על עוברים

  ביטחון ללא ,אחורית כחזית נותרת והדרך פנים כלפי הפעילות את מפנים והתעסוקה התעשיה מתחמי3.

 .הרגל הולך למשתמש תחושתי או פיזי

 .ירוקים פים"שצ או צמחיים ירוקים אלמנטים נטול הדרך חתך4.

 התעשיה אזור יתר שעות באותן ולכן אחד במתחם מרוכז ,הערב בשעות גם שפועל ,הקמעונאי המסחר5.

 .מאדם וריק נטוש

 למשרדים קבע ומבני תעשיה לצרכי קלה בניה של בערוב מאופיין הבינוי6.

 העדפת התנועה המוטורית על תנועת הולכי הרגל

 מתחמים סגורים שמפנים פעילות פנימה ויוצרים חזית מתה כלפי הרחוב

 1 והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור .1

 google earth: מקור

 google earth: מקור
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 תובנות -והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור

 ר של נשר"פוטנציאל להיות חלק מהמע -התעסוקה והמסחר, אזור התעשיה

 :אך כיום ניכרות חולשותיו, ר של נשר"האזור בעל פוטנציאל לתפקד כחלק עיקרי מהמע

 נשר מכיוון רגלית תנועה מזמין לא1.

  של התהוותו מאופן נובע זה מאפיין - כוללת מחשבה ללא שימושים של רחב מגוון מכיל2.

 .השנים לאורך המתחם

  הוא מבנן כל ובתוכו יהודה ובר 75 כביש בין אחת פעם תחום -מתחם בתוך כמתחם בנוי3.

 עצמו בפני מתחם

  ממוקמת להיות שעתידה הרכבת ותחנת המאושרת הרכבת לתכנית התייחסות אין כיום4.

 (קודם בעמוד במפה מאושר מיקום ראה) במתחם
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

1 

2 

3 

4 

6 

5 

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1
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  .נשר תושבי את המשרת ,מקומי עירוני מרכז קיים חנן-תל בשכונת

  תחבורה בו שעוברת סטרי דו רחוב ,השלום דרך סביב מתרכזת במקום הפעילות רוב

   .העיר מרחבי אליו הבאים את המשרתים חניה מגרשי מספר הוקצו ולאורכו ציבורית

 .מישורית דרך והיא מ"ק 1.2 הוא לקצה מקצה השלום דרך של אורכה

  ,העירונית והספרייה העיר של התרבות היכל ,נשר עיריית כמו וציבור שלטון מוסדות מכיל זה אזרחי מרכז

 ברמה אזרחיים הם במרכז השירותים .ומשרדים מסחר שימושי וכן דואר סניף ,בנקים כמו שירותים

 .לחיפה להגיע העיר תושבי נאלצים ,ובילוי פנאי מוקדי כגון ,עירוניים על משירותים ליהנות כדי .עירונית

 משמעותיים תנועה ולצירי ,בנשר עיקרי ומסחר תנועה ציר ,יהודה בר לדרך בקצותיה מתחברת השלום דרך

 הסובב העירוני המרחב מיתר  מנותק האזרחי המרכז נותר ,המוטורי החיבור למרות .(תרשים ראה) נוספים

 .(מוטורית-א לתנועה במיוחד) טופוגרפית והן תחבורתית הן ,נגישות מחוסר כתוצאה אותו

 ר"תחום מע

 מסילת רכבת מתוכננת

 תחנת רכבת מתוכננת

 צומת מרכזי

 דרך ללא מוצא

 מקרא

אצטדיון 
 עירוני

תחנת רכבת 
 מתוכננת

בית קברות 
 מוסלמי

נשר 
 הוותיקה

 תל חנן

 רמות יצחק

 חניה

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1
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 העיר חלקי בין בשימושים  המובהק האיזור את בברור לראות ניתן למטה באיור

 .מגורים ואזורי אזרחי מרכז אזור ,תעשיה/תעסוקה אזור -השונים 

   ומבחינת הפיזי מיקומו ברמת מחבר כמפרק לתפקד פוטנציאל יש האזרחי למרכז

  .שלה המגורים לשכונות העיר של התעשיה אזור בין ,השימושים פריסת

 .(הפרק בהמשך פירוט ראה) הללו הבינוי חטיבות שלושת בין נתק קיים כיום ,זאת למרות

נשר 
 הוותיקה

 תל חנן

 רמות יצחק

 ר"תחום מע

 מקרא

 מסילת רכבת מתוכננת

 תחנת רכבת מתוכננת

 צומת מרכזי

 דרך ללא מוצא

 מגורים

 מבני ציבור

 מסחר ותעסוקה

 חזית מסחרית

 תעשיה ומלאכה

 מעורב תעשיה ומסחר

 בית קברות מוסלמי

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 מיפוי שימושים באזור
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 משרדים/ תעסוקה 

 היכל התרבות, ספריה עירונית, עירייה

 מסחר מקומי

 מכבי אש

 אולם שמחות

 תחנת דלק

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 תמונות שימושים באזור המרכז האזרחי

 google earth: מקור תמונות

  למרכז התעשיה אזור בין השילוב
  אינם שניהם אשר ,האזרחי

  ,"אנשים של מקומות"כ מתפקדים
  אופן על מצטברת השפעה בעל הוא

 המרחב תפקוד
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 ובחלק ,מגורים מבני מעט יש האזרחי המרכז בתחום
 .הקרקע בקומות מסחרית חזית נוצרה מהם
  אינה זה באזור הדלילה והבניה המבנים העמדת אופן

 .פעילים רחוב וחיי עירוניות מעודדת או מתגבשת

 שיכונים עם הפניה לחצר משותפת

 דיור לעולים חדשים

 מגורים וחזית מסחרית -עירוב שימושים

 בתים משותפים

 מגורים וחזית מסחרית -עירוב שימושים

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 google earth: מקור תמונות
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 יהודה בר לדרך השלום דרך בין ניתוקים

 -עיקריות סיבות משתי כתוצאה נוצר הכבישים שני בין הנתק

 הרחובות בין והפיזי הויזואלי הקשר את המשבשת חוסמת בניה1.

   עירוניות איכויות נעדרי "פרומים" מרחבים הם הרחובות בקצות הקיימים החיבור אזורי .2

 אולמי הינומה

 סופר מרקט רמי לוי מעבר פתוח אך לא נגיש

 מקרא

 צומת מרכזי

 דרך ללא מוצא

 מגרש ריק

 פ"שצ

 שטח תפעולי

 ר"תחום המע

 י בינוי"חסימת נגישות ע

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 google earth: מקור תמונות



208 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 1-1 אופייני חתך

 מערבית-הצפון הכניסה אזור•

 מגרש ריק שמשמש כחניה ציבורית

 דרך בר יהודה דרך השלום

 גן ציבורי

 עירוב 

 שימושים

752 

-המגרש הראשון  שפוגשים בכניסה הצפון•

 מערבית למרכז אזרחי הוא מגרש ריק המשמש 

כחניה ציבורית ויוצר מחבר חלש וחסר כיום 

 . הודה לדרך השלום-תוכן בין דרך בר

, המסחר באזור זה כולל פונקציות כמו בנק•

סניפי קופת  , דראגסטור, מאפיה, מספרה

כולן בקנה מידה המתאים  . דואר ועוד, חולים

 .לשימוש התושבים המקומיים בלבד

החזית הפעילה במקטע היא רק מצד אחד של •

 .דרך השלום

 מסחר

 כניסה

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

ת
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 google earth: מקור תמונות
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 2-2 -אופייני חתך

 עירוני מרכז לב אזור•

 

 מסחר 

 "(רמי לוי"סופרמרקט )
 היכל התרבות

 דרך בר יהודה דרך השלום
752 

 עם   עירוניים ציבור מבני מרוכזים זה באזור•

  ,זאת עם .ומסחריים אזרחיים שימושים

-בר לדרך השלום דרך בין המסחריים  המבנים

  תפעוליות / אחוריות חזיתות מפנים יהודה

  .השלום לדרך

 ראה ) מוטורית לתנועה ברורה העדפה ישנה•

  כלי לטובת המוקצית הנרחבת השטחים כמות

  לעומת גישה ודרכי חניות ,כבישים-רכב

 עם מועטים הרגל להולכי המיועדים השטחים

 ללא מנוצלות לא רחבות או צרות מדרכות

   .(מספקים הצללה אמצעי

 כניסה כניסה

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 google earth: מקור תמונות



210 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

   3-3  אופייני חתך

 מגורים

 "הינומה"אולם שמחות 

 דרך בר יהודה דרך השלום
752 

 כניסה כניסה

 אזור
 תפעולי

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 -עיר מרכז של מאפיינים נעדרים זה בחתך•

  ומצידה מגורים מבני הדרך של האחד מצידה

 אולם של תפעולית אחורית חזית השני

  .שמחות

  לחניה ככולו רובו משמש הציבורי המרחב•

  להולכי מקום בו ואין מעבר לצורך ונסיעה

 .הרגל

 

 מזרחי דרום קצה•

 google earth: מקור תמונות
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 קרקעי מתוכנן-חניון תת
 פ קיים"מתחת לשצ

 תכנון רחבה ציבורית 
 במקום חניות קיימות

היכל 
 התרבות

 חניה 
 קיימת

   -מגרש ריק
 משמש כחניה ציבורית

 חניה מתוכננת
 רב מפלסית

 דגש על פתרונות חניה -חיזוק הנגישות לרכב הפרטי

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1

 בהכנה "השלום דרך טיילת"ל כללית פיתוח תכנית

 שריג גדעון נוף 'אדר  :מתכן 

 .השלום דרך למרחב כללית פיתוח תכנית שריג גדעון נוף 'מאדר בזמינה נשר עיריית

  ציבוריים שירותים של מרחב :נשר העיר של DOWNTOWN-ה הוא השלום דרך 'רח ,המתכנן של תפיסתו לפי 

   .העצמאות יום חגיגות כמו עירוני מידה בקנה אירועים שמארח, העיר תושבי עבור

 :המוצעת בתכנית ופיתוח תכנון עקרונות

  חניותל כתחליף .ציבורית רחבה במקומו ולתכנן העירייה שמול החניה אזור את לבטל  מוצע -וחניונים חניות•

  המבנה כי ,מציין המתכנן .העירייה בניין מאחורי קיים פ"לשצ מתחת קרקעי-תת חניון מוצע זה במגרש

  תת של יעיל ניצול תוך חניה פתרונות במתן החשיבות ומכאן "רכב של עיר"ל אותה הופך נשר של הטופוגרפי

 .(כיום הקיימים 140 לעומת) חניה מקומות 150 התכנית במסגרת מתוכננים כ"בסה .הקרקע
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 והפיכתו השלום בדרך הנתיבים מספר צמצום -השלום בדרך  תנועה שינויי•

  יאפשר זה מהלך .(מעלות 45) ניצבות חניות עם סטרי חד לרחוב 

   .המתגבש הציבורי המרחב לצד הרגל הולכי עבור המדרכות את להרחיב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   באזור) מערב בצפון השלום דרך את לחבר מציעה התכנית -יהודה לבר השלום דרך בין רכביים קשרים חיזוק•

 

 .(כיום קיימים שלא) יהודה ובר השלום דרך בין ברורים  תנועתיים חיבורים ליצור מוצע-קצה חיבורי•

 .יהודה לבר השלום דרך בין רגל להולכי מוסדרים חיבורים על מענה אין•

 יהודה-דרך בר

 דרך השלום

 יהודה לדרך השלום-חיזוק חיבורי קצה רכביים בין בר

היכל 
 התרבות

 מבנה מסחרי

 -צמצום נפחי תנועה לאורך דרך השלום
 סטרי-סטרי לחד-מכביש דו

 כיוון תנועה מוצע

 סטרי דו נתיבי-רחוב חד

 2 השלום דרך -העיר מרכז .1
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 פוטנציאל חיבור לא ממומש בין שכונות העיר לאזור התעשיה והמסחר -מרכז עירוני דרך השלום

שכונות העיר   -דרך השלום ממוקמת על קו התפר בין שתי הישויות המרכזיות שמרכיבות את נשר

 .  ואזור התעשיה שלה

הכולל את דרך בר , המתגבש  downtown-ניכר שמרחב דרך השלום הוא רק חוליה אחת מתוך ה

 .על כן יש להתייחס אליו ולפתחו כחלק בלתי נפרד מהם. יהודה ואת אזור התעשיה

 2 סיכום -השלום דרך -העיר מרכז .1
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  את חופפת אינה המסחר ושירותי האזרחיים השירותים פריסת כי לראות ניתן לעיל במפה

 שבהן בשכונות נמצא לתושבים שירותים ריכוז ,להיפך .הגבוהה האינטנסיביות בעלי עם האזורים

 כמות פוחתת כך – (ובמדרון) באינטנסיביות שעולים  ככל .נמוכה היא הפיתוח אינטנסיביות

 .בסביבה והשירותים המוסדות

 קיים מצב -עירוני פיתוח אינטנסיביות  תבנית

 .גביה על ציבוריים מוקדים ופריסת  עירונית אינטנסיביות של תבנית מציגה שלהלן המפה

 .קודם שהוצגו ,מבנים גובה ומיפוי צפיפויות מיפוי בין קומפילציה הינו -עירוני פיתוח אינטנסיביות מדרג

  כמות גם – מכך וכתוצאה גבוהים הינם והצפיפות הבניה אינטנסיביות  שבהם אזורים הינם הכהים השטחים

 .גבוהה אוכלוסייה

 אינטנסיביות נמוכה

 אינטנסיביות בינונית

 אינטנסיביות גבוהה

 :מקרא

705 

מוסדות ציבור ושירות  

 לאזרח

תעשיה , תעסוקה

 ומסחר

752 

 סיכום -השלד העירוני 4.8
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 סיכום -השלד העירוני 4.8

 בפרק התובנות עיקרי סיכום
 
 העיר של ההיסטורית ההתפתחות•
 של העבודה מקום אל  קרבה משיקולי ,יחסית מישורי במקום ,ההר במרגלות להתפתח החלה נשר העיר•

 על הפיתוח  .הכרמל רכס לכיוון ,המדרון במעלה העיר "טיפסה" השנים במהלך ."(נשר" המלט מפעל) הפועלים
  פיתוח המלווים  קשיים והן ,התמצאות ויכולת לנוף פתיחות כגון , יתרונות הן העיר עבור מייצר ההר מדרונות

 .השכונות בין ונתקים העירוניים לשירותים  קישוריות קשיי ,רגל הולכי של נגישות קשיי -הררית בטופוגרפיה
 .מדרון לעומת מישור של הטופוגרפית לחלוקה שחופף  מובהק איזור קיים בנשר•
 
 העירוני הדרכים שלד•
  .אזוריות ודרכים ארצית דרך – דרכים מפרידות (ZONES) האזורים בין :מנתק כגורם ראשיות דרכים•

 .הרכבת מסילת השלמת עם יתגבר הניתוק
 .לה צפונית הפתוחים לשטחים העירוני הפיתוח בין סמבטיון מעין היא 75 דרך•
 .כרחוב ולא ככביש כיום מתפקדת השונים האזורים בין לחבר הפוטנציאל למרות -(יהודה בר) 752 דרך•
   הטבעיים לשטחים השכונות בין מנתקת -(משה דרך) 705 דרך•
  ופוטנציאל בנשר הציבורית התחבורה מערך לשיפור הזדמנות מהווים -רכבת ותחנת רכבל ,מטרונית מסלול•

   .תחנות/ המוקדים סביב וכלכלית עירונית לצמיחה
 .המתאר תכנית גיבוש בתהליך התכנון צוות י"ע תיבדק בנשר עוקף כביש נחיצות•

 
 בעיר ציון ונקודות מרכזיים אתרים•

 בשירות איזון וחוסר נגישות בעיית  יוצרת בעיר ומסחר פנאי ושירותי אזרחיים שירותים של אחידה לא פריסה
 .השונות בשכונות לתושב

 
 עירוני תבליט•

  גבהי למרות הסביבה לנופי פתיחות על ושומר הקיים הטופוגרפי החתך על נשען הבנוי המרקם -כתיאטרון העיר
 המשתנים הבינוי
 

 המגורים צפיפות•
 זאת ,עולה צפיפותה כך ,יותר חדשה שהשכונה ככל -כרונולוגיות מסיבות נובעת בעיר המגורים צפיפויות פריסת
   .יותר נמוכה בה הצפיפות -יותר ותיקה שהשכונה ככל .האחרונים בעשורים ומגדלים רוויה לבניה המעבר עקב

  קדמת 'ושכ (בבניה) אלון יובל שכונת, יצחק רמות שכונות -"העליונה נשר" עם מזוהה ,כך אם, הגבוהה הצפיפות
 .דניה

 
 יהודה בר דרך•

  יהודה בר לדרך ,זאת עם .עוברת ותנועה מהירה לתנועה כעורק ויותר עירוני כרחוב פחות מתפקדת יהודה בר דרך
  על מיקומה בשל (יגור מחלף) הארצית הכבישים למערכת נשר ובין לנשר חיפה בין מקשר חוט להוות הזדמנות יש

 חזק  ר"ומע  השדרה לעמוד הדרך להפיכת פוטנציאל מהווים אלו כל ."עליונה" לנשר "תחתונה" נשר בין התפר
 .שלה המגורים לאזורי נשר של "עסקי"ה האזור  ובין לנשר חיפה בין הקושר  ואחוד

 
 והמסחר התעסוקה ,התעשיה אזור•

  ,נשר מכיוון רגלית תנועה מזמין אינו הוא כיום אך ,נשר של ר"מהמע עיקרי כחלק לתפקד פוטנציאל בעל האזור
 .מזה זה הנפרדים מתחמים כאוסף ובנוי  כוללת מחשבה ללא שימושים של רחב מגוון מכיל

 
 השלום דרך -אזרחי עירוני מרכז•

 אזור ואת יהודה בר דרך את הכולל ,המתגבש  downtown-ה מתוך אחת חוליה רק הוא השלום דרך מרחב
  ממומש לא חיבור פוטנציאל יש השלום לדרך .מהם נפרד בלתי כחלק ולפתחו אליו להתייחס יש כן על .התעשיה

 .והמסחר התעשיה לאזור העיר שכונות בין
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  עמק בגבול ,חיפה מפרץ מישורי מזרח ־ ובדרום ,הכרמל רכס של מזרחיים ־ הצפון בשיפולים שוכנת נשר העיר

   .לחיפה מזרחית ־ דרומית קילומטרים כשישה ,והכרמל זבולון

  הארץ מרכז לכיוון והן (חיפה) מערב לכיוון הן טובה מנגישות ונהנית ארציים לעורקים בסמיכות שוכנת העיר

 .ומזרחה

 .הערים שתי בין מאחדות התחבורה ותשתיות חיפה העיר של האורבני מהמקבץ חלק הינה נשר העיר

 ברום הנמצאת יצחק רמות משכונת המשתפלת ההררית הטופוגרפיה את המנצל במבנה פרושה נשר העיר

  הפנימי הדרכים שלד של המבנה את הכתיבה ואשר +5 הים פני בגובה הנמצאת יהודה בר דרך ועד +250

 .הקיים

 כללי רקע 5.1
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 3 א"תמ

 ארציות תכניות סקירת בפרק הרחבה ראה•

  באמצעות לנשר חיפה גוש חיבור את למעשה הלכה מקבעים  ל"הנ השינויים - הדברים עיקרי סיכום•

  ומתוות התחתון בחלק לנשר חיפה בין המחברות מקומי אופי בעלות לדרכים הארציות הדרכים הפיכת

 . כיום אותה מכירים שאנו כפי 705 'מס דרך באמצעות נשר אל הרכס ציר של בחיבור העתיד את

   בהכנה תכנית – טיוטא – 42 א"תמ

 ארציות תכניות סקירת בפרק הרחבה ראה

  את ,הקיימות התחבורה תשתיות באמצעות , החיבור את משמרת 42 א"תמ – הדברים עיקרי סיכום•

  המהווה ,יגור מחלף באזור עתיד פני ראיית ישנה .אחד עירוני כגוש אותן רואה והיא לנשר חיפה בין הקשר

 – מתוכנן תחבורה מרכז באמצעות , 6 'מס דרך לכיוון קשר גם ובעתיד ,70-ו 75 ארציות דרכים בין צומת

 בהמשך יפורט

 בנשר דרכים בנושא ארצית מדיניות 5.2

672 

705 

 מערך תשתיות התחבורה הארציות במרחב העיר נשר
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 מהירות דרכים

 סומך - יוקנעם 3+7 קטעים – 6 'מס מהירה דרך

 במחלף 70 ולכביש העמקים צומת באזור 75 לדרך ומתחברת נשר לעיר ממזרח מתוכננת 6 'מס דרך•

 .סומך

  מקטע) דרומה החיבור אולם רלבנטי אינו (3 מקטע) 6 'מס כביש דרך צפונה החיבור נשר העיר מבחינת•

 .ולדרומה הארץ למרכז יותר נוח חיבור יאפשר (7

 .נשר של המזרחי בחלק לפיתוח נוספות אפשרויות וייתן מדרום לנשר החיבור את יחזק 6 כביש•

 

 ראשיות דרכים

 .נשר העיר בתחום  (יגור ומחלף פוסט ק'צ ) הקריות מחלף בין  75 'מס דרך

  ,אילן קייזר תעלת – התעשייה לאזור רק הינו זה חיבור וגם בלבד דרום מכיוון נשר לעיר חיבור 75 לדרך•

 .בשנה פעמים מספר מוצף המעבר , הניקוז בהיבט והן גאומטרית מבחינה הן רבות בעיות לה אשר

 .נשר מפעלל הכניסה מחלפון שודרג העמק מסילת ביצוע במסגרת•

  את תישא לא המחלפון תצורת נראה אולם יהודה בר ודרך (75 כביש) המחלפון בין פיזי חיבור קיים•

 .הבא בשלב ייבדק – נשר מפעל דרך החיבור וימומש במידה החזויים התנועה עומסי

 

 איזוריות דרכים

 נשר של הספורט מרכז לצומת יגור מחלף בין – 752 'מס דרך

 הקלאסית הארצית ומהמערכת , מזרח מכיוון הראשי הכניסה שער את מהווה לעיל בקטע 752 כביש•

 .נשר לתוך

 ישראל נתיבי חברת י"ע יגור מחלף ביצוע במסגרת שהורחב לאחר נתיבי דו מסלולי דו הכביש חתך•

 דניה וצומת משה דרך /יהודה בר צומת בין –705 'מס דרך

 את איפשרה הדרך .הרכס וציר 752 'מס דרך בין נוף יפה חברת י"ע 2000-ה שנות בתחילת שבוצעה דרך•

  לרשת נשר העיר של נוסף חיבור ומהווה כיום הנבנות החדשות והשכונות יצחק רמות שכונת פיתוח

 יהודה בר ודרך השלום דרך שבין בקטע הדרך של המובהק העירוני הקטע הינו ,זה בהקשר חריג .הארצית

 .יגור מחלף לכיוון מהכביש ימינה בפנייה קיבולת בעיית בו קיימת אשר משה דרך/יהודה בר צומת וביחוד

 

 

 הארצית הדרכים רשת 6.3



221 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 .705 'מס מדרך קטע להחליף שמטרתה לדרך מוצע תוואי הינו נשר עוקף כביש•

 .הדרך ונחיצות ביצוע כדאיות בחינת לצורך לדרך ראשוני תכנון קידמה נוף יפה חברת•

 תחנת מול ,752 בכביש ומסתיים ,והמחצבה נשר העלמין לבית הכניסה בצומת  מתחיל המוצע הכביש•

 . סונול הדלק

  קטעים כולל והוא ש"קמ 60 של תכן למהירות הכביש מתוכנן שונים ואילוצים ההררית הטופוגרפיה בשל•

 .ומנהור גישור של

 .הגבוהה עלותו בשל נוף יפה חברת י"ע מקודם לא הפרויקט ,להיום נכון•

 נשר העיר של העתידי הדרכים בשלד זה כביש נחיצות תיבחן חלופות בחינת במסגרת•

 

 "נשר עוקף" -בהתהוות פרויקטים 5.4
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 מטרונית 5.5.1

 בלעדיים נסיעה נתיבי שיכלול יהודה בר ציר לאורך ן"מתע לקו מוקדם תכנון אלו בימים מקדמת נוף יפה 'חב

 .חניות וכמות מפרדה צמצום חשבון על ציבורית לתחבורה

  לקווי חיבור ,רכסים לכיוון הקו המשך וכוללת יפה חברת י"ע המקודמת ן"מתע קווי המערכת חוליה הינו זה קו

 וקווים שאנן בנווה ן"מתע לקו חיבור ,ההגנה ושדרות העצמאות וברחוב ההסתדרות בציר הקיימים מטרונית

 .נוף יפה חברת י"ע המקודמים נוספים

 

  אוניברסיטה–טכניון–מפרץ רכבל 5.5.2

 .בחיפה הציבורית התחבורה ממערך חלק יהווה אשר ,עתידי רכבל

  בין תחנות שש באמצעות יקשר הוא .מטרים 460 של גבהים הפרש על יגשר ,קילומטרים 4.6 -כ שאורכו הרכבל

  לבין ,המפרץ לב הרכבת ותחנת המפרץ מרכזית האוטובוסים תחנת ממוקמות שבו ,"מפרץ" התחבורה מרכז

  11-כ תימשך הטכניון עד פוסט ק'מהצ הנסיעה .חיפה ואוניברסיטת הטכניון  ,דורי אלוף רחוב ,פוסט ק'הצ צומת

 ,נוסעים שמונה  להסיע יוכלו ברכבל הקרוניות .דקות 7 עד 6-כ תימשך חיפה אוניברסיטת עד ומהטכניון ,דקות

  הן תחנה ובכל ,שניות 11-14 בכל לדרכן  יצאו הקרוניות .כיוון בכל בשעה נוסעים 2,500 על לעמוד צפוי והספקו

  שעות כל במשך לפעול צפוי הרכבל .אליהן ולעלות מהן  לרדת לנוסעים ויאפשרו נסיעתן מהירות את יאטו

 .השבוע ימות ובכל היממה

 המטרופוליני במרחב תחבורה מערכות 5.5
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 רכבת מסילות 5.5.3

  לבית חיפה בין המתוכננת ,העמק מסילת של המערבי מהמקטע חלק עובר נשר העיר של השיפוט בתחום
 .שאן

 לשימוש נוספות ופונקציות נוסעים לתחנת שטח גם המייעדים 13 ל"תת מסמכי פי על בוצעה הרכבת מסילת
 .נשר העיר בתחום ישראל רכבת
 .המסילה של ישר בקטע ממוקמת והיא היות הנדסיים משיקולים גם נקבע התחנה מיקום

 .תחושמל לא היא הראשון הפעלתה ובשלב משא רכבות להעברת גם מיועדת המסילה
 

 המטרופוליני במרחב תחבורה מערכות 5.5
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 מתודולוגיה-היררכיה 5.6.1

 .הקיימת הדרכים רשת ולמידת נשר בעיר שנערכו סיורים בסיס על נקבעה הדרכים היררכיית•

  דצמבר מהדורת בערים רחובות לתכנון הנחיות פי על הרחובות רמת בין אבחנה נעשתה ,המערכת ברמת•

 .וכדומה נגישות ,מדרכות ,נתיבים כמות ,שימושים – הרחוב מאפייני פ"ע 2009

  במתכונתו הרחוב תצורת של עקרוני תיאור הינה הרחוב תבנית - רחוב תבניות הוגדרו ל"הנ בהנחיות•

  ,ברחוב המשתמשים צרכי בין מיטבי איזון מייצגת הרחוב תבנית .הרחוב לדיוקן כמענה ,המתוכננת

 .משתמש לכל המוקצה המרחב של סופית וקביעה

 

 :העיר נשר פרושה על פני מבנה טופוגרפי הררי ומצב זה הכתיב  למעשה את היררכיית הדרכיםשהוזכר לעיל כפי 

 אשר נועדו להזרים תנועה נסללו בהתאם לקווי  ,העורקים והרחובות המאספים 

וקושי , מצב שיצר קירות תומכי בינוי בצד הגבוה וקירות תומכי מדרון בצד הנמוך, (מקבילים אליהם)הגובה 

 . הדרך צידיבמתן חנייה נגישה לבינוי משני 

אולם בהיבט החנייה אפשרו מתן  , רחובות המקומיים ניתן כבר להבחין בשיפועים הגדולים לאורך הרחובות ב

 .חניות צמודות לבינוי

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 (מטר)רוחב זכות הדרך לפי סוג הדרך ותפקודה האורבני 
   2009מתוך הנחיות לתכנון רחובות בערים מהדורת דצמבר 

 2דרך רמה  1דרך רמה  2מאסף רמה  1מאסף רמה  מקומי תפקוד אורבני

 (1) עצמת בינוי נמוכה כפרית
14 

)(2 
17.5 

 (3) מרקמית/עצמת בינוי בינונית
16 

(4) 
20 

 (5) רוויה/עצמת בינוי גבוהה
24 

(7) 
24 

)(6 
24 

(8) 
24 

עצמת בינוי בינונית עם חזית 
 פעילה

(9) 
36 

 (10) בסיסית( עורק)דרך עירונית 
36 

 (11) נתיבית-רב( עורק)דרך עירונית 
57 

 מקרא
 תבנית הרחוב  ' מס( 1)
 (מטרים)רוחב זכות הדרך  2
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  והצפוני המערבי מצידה שנבנו נפרדות לשכונות העיר חלוקת הינו נשר בעיר הקיים הדרכים למערך נוסף מאפיין

 'מס דרך של המזרחי מצידה המבודדת נשר גבעת ושכונת (חנן תל ,עמוס גבעת ,יצחק רמות) 705 'מס דרך של

 .יהודה בר ולדרך משה לדרך , 752 'מס לדרך מהעיר החוצה המופנים חיבורים עם סגור במבנה המתפקדת 705

 בר ודרך 75 'מס דרך בין התעשייה אזור הינו ,הקיימת הדרכים בהיררכיית נכלל לא אשר , נוסף תנועה אזור

 .סגור במבנה כן גם המתפקד ,יהודה

 

 :הינה הקיים במצב הדרכים היררכיית ,לסיכום

 

   מקומיים רחובות•

 גבוהה בינוי עצמת עם רחוב

 עצמו הרחוב לצרכי בעיקר (30-50) נמוכה ומהירות מנועית תנועה היקפי עם רחוב

 צ"תח יש ,במגרשים לחניות כתוספת מרובה חנייה נדרשת בו רחוב

 חנייה ומוטה גבוהה בינוי עוצמת – 1 ברמה מאסף רחוב•

 רוויים בינוי מאפייני בעל רחוב

 .וגבוהים בינוניים מנועית תנועה היקפי עם רחוב

 במגרשים לחניות כתוספת מרובה חנייה נדרשת בו רחוב

 פעילה רחוב חזית – 2 ברמה מאסף רחוב•

 .המגרש בקו בנייה ,הקרקע בקומת מסחרית פעילות

 .וגבוהים בינוניים מנועית תנועה היקפי עם רחוב

   1 ברמה עורק - נתיבית רב עירונית דרך•

 (50-70) וגבוהה בינונית ובמהירות בעצמה רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשת עירונית דרך

 .לאורכה צ"תח תחנות עם ,דופן שימושי וללא

  .צדדיה בין בסיסי אורבני קשר מאפשרים ומאפייניה הדרך רוחב

 2 ברמה עורק – נתיבית רב עירונית דרך•

 .דופן שימושי וללא ,(70)  גבוהה ובמהירות בעצמה רכב כלי לתנועת בעיקר המשמשת עירונית דרך

  .צידה בין אורבני קשר מאפשרים אינם ומאפייניה הדרך רוחב

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 נמוך

 גבוה



227 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 

  

  

 המוצעת הדרכים להיררכיית בהתאם הקיימים הרחובות סיווג 5.6.2

 רחוב/ דרך סיווג הדרך

705' דרך מס    2עורק ברמה  –דרך עירונית רב נתיבית   

 החרוב, הזית, ל"צה   1עורק ברמה  -דרך עירונית רב נתיבית 

 דרך השלום, דרך בר יהודה חזית רחוב פעילה – 2רחוב מאסף ברמה 

 יפה נוף , אורן, ששת הימים, היסוד קרן עוצמת בינוי גבוהה ומוטה חנייה – 1רחוב מאסף ברמה 

 העירונית הדרכים רשת 5.6

705 

ה
ש

מ
ך 

ר
ד
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( דרך משה) 705' דרך מס – 2עורק ברמה  –עירונית רב נתיבית דרך   

-הוא כביש אזורי באורך של כ 705כביש 

בצומת   מחבר את נשר, מ"ק 5

עם רכס הכרמל   הכרמל שלמרגלות נשר

סמוך לאוניברסיטת   672בכביש  שבחיפה

 .חיפה

על   2000-נסללה בתחילת שנות ה 705דרך 

מנת לתת מענה לפיתוח נשר באזור רמות  

יצחק ועל מנת לאפשר ציר ירידה נוסף  

  705כביש . חיפהמרכס הכרמל לכיוון מפרץ 

העובר מחוץ  , משמש כמעין עוקף לנשר

בימים , עם זאת. לשכונות המגורים שלה

אלה מתרחשת בנייה של מגורים מצפון  

 "(.  יובל אלון)"לכביש 

1 

 מבט לדרום מערב -705כביש 
 בין רמות יצחק לנחל נשר וגבעת נשר

 גבעת
 נשר

 נחל
 נשר

 רמות
 יצחק

 נחל 2
 קטיע

 מבט למערב -705כביש 
 בסמוך לבית העלמין ולנחל קטיע

 בית 
 עלמין

 שטח
 פתוח

3 

 מבט למערב -705כביש 
 שטח פתוח לתכנון עתידי

 תכנון
 עתידי

 תכנון
 עתידי

4 

 מבט למערב -705כביש 
 שכונת סביוני דניה

 דרך משה 705

1 2 

3 

4 

שהקשר בניהם רופף ביותר ( גבעת נשר ושאר העיר)נכון להיום הדרך מחלקת את העיר נשר לשני חלקים 

לאלמנט תחבורתי מקשר בין חלקי   705ובמסגרת בחינת חלופות לשלד הדרכים הקיים יש לבחון הפיכת דרך 

 .העיר נשר בניגוד למצב הקיים כיום

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור
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 . במערב ומחלף יגור במזרח"( מחלף הקריות)" ק פוסט'צומת הצ הם 752קצותיו של כביש שני 

על כביש זה ממוקמים שלושה  .חיפה-לקליטת תנועה בהיקף גדול בציר נשר, הושלמה הרחבת הכביש 2004בשנת 

(  דרום חיפה והכפרים הדרוזיים דליה ועוספיא)צמתים המנקזים תנועה מכיוון החלק הדרומי של רכס הכרמל 

 .  ומכיוון נשר עצמה

 

 

3 

 ולחרייבה 7212הצומת העולה לכביש , מבט לצפון מערב -752כביש 

 נשר 1 2
 הוותיקה

 שטחי 
 מפעל נשר

4 

 דור-הצומת העולה לבן, מבט לצפון מערב -752כביש 

 תעשיה
 ומסחר

 תעשיה
 ומסחר

 705הצומת העולה לכביש , מבט לצפון מערב -752כביש 

 נשר
 הוותיקה 

 שטח פתוח
 בסיס צבאי לשעבר

 ל ודרך  "הצומת עם רחוב צה, מבט לצפון מערב -752כביש 
 השלום

 תעשיה
 ומסחר

 שכונת 
 חנן-תל

752 

1 

2 

3 

(  יהודה-בר) 752' דרך מס – 2עורק ברמה  –עירונית רב נתיבית דרך   

הינו רחוב החיץ בין האזור   –רחוב דרך בר יהודה 

של נשר לבין תחילת הבינוי  המסחרי ואזורי התעשייה

 . המטפס אל הרכס

4 

דרך בר יהודה – 2רחוב מאסף ברמה   

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור

 google earth: מקור



230 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 

  

  

חזית מסחרית –רחוב השלום – 2רחוב מאסף ברמה   

רחוב דרך השלום והאזור   –השלום רחוב דרך 

. של העיר נשר ר"המעהסובב אותו מהווים את 

היכל  , נשר  עיריית, הרחוב מרכז לאורכו מסחר

רבים ופונקציות   פים"שצ, התרבות העירוני

בצמוד לרחוב ממוקם חניון קטן  . עירוניות נוספות

עיריית נשר מקדמת תכנית לפיתוח דרך השלום . 

 .והאזור הסובב אותו

ניתוח   ראה בפרק " מרכז עירוני"פירוט בנושא 

 השלד העירוני

 

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור

 google earth: מקור
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חזית מסחרית –רחוב השלום , דרך בר יהודה – 2רחוב מאסף ברמה   

רחוב דרך השלום והאזור הסובב  –השלום רחוב דרך 
הרחוב מרכז . של העיר נשר ר"המעאותו מהווים את 

,  היכל התרבות העירוני, נשר  עיריית, לאורכו מסחר
בצמוד . רבים ופונקציות עירוניות נוספות פים"שצ

עיריית נשר מקדמת תכנית  . לרחוב ממוקם חניון קטן 
 .הסובב אותו והאיזורלפיתוח דרך השלום 

 

הינו רחוב החיץ בין האזור   –רחוב דרך בר יהודה 
של נשר לבין תחילת הבינוי  המסחרי ואזורי התעשייה

לרחוב חזית מסחרית פעילה מאוד . המטפס אל הרכס
וחניות לכל אורכו כולל דרכי שירות באזור מתחם רמי 

חברת יפה נוף מקדמת שינוי . לוי ואולמות האירועים
החתך הטיפוסי של הרחוב לצורך יישום מסלול בלעדי  

על חשבון רוחב האי וחלק  , לתחבורה הציבורית
 .  מהחניות לאורך הרחוב

 

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור

 google earth: מקור

 google earth: מקור

 google earth: מקור
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החרוב, הזית, ל"רחובות צה –1עורק ברמה  –דרך עירונית רב נתיבית   

בקטעים , ודרך בר יהודה הטכניון איזורמקשר בין  –ל "רחוב צה
 לאורכו קיימות חניות מסויימים

, מהווה את שער הכניסה לרמות יצחק  –רחוב החרוב 
 ל"משמש גם כרחוב חנייה לפארק קק

ל ורחוב החרוב ולמעשה  "מקשר בין רחוב צה –רחוב הזית 
 לעיל סוגר טבעת פנימית של שלוש הרחובות

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור

 google earth: מקור

 google earth: מקור
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מוטה חנייה, עוצמת בינוי גבוהה - יפה נוף , אורן, ששת הימים, קרן היסוד – 2רחוב מאסף ברמה   

 רחוב יפה נוף

 

 רחוב האורן

 

 רחוב ששת הימים

 

 רחוב קרן היסוד

 

ששת , האורן, שלוש הרחובות
יוצרים  –קרן היסוד , הימים

רצף של רחובות קטנים לרחוב  
מאסף אחד ארוך בין רחוב צהל  

נשען הבינוי   ועליהם 705וכביש 
 .בחלק אמצעי של הרכס

רחוב יפה נוף בגבעת נשר מרכז 
לאורכו את הבנייה הרוויה  

שאר הרחובות בשכונה , בשכונה 
הינם רחובות מקומיים עד  

 .סמטאות

 

רחוב יפה נוף בגבעת נשר 
מרכז לאורכו את הבנייה  

שאר , הרוויה בשכונה 
הרחובות בשכונה הינם 
רחובות מקומיים עד  

 .סמטאות

 

 העירונית הדרכים רשת 5.6

 google earth: מקור
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ומהווה את החיבור העיקרי   752' שער הכניסה לעיר נשר ממזרח הינו דרך מחלף יגור ודרך מס: ממזרח•

 למערכת הארצית  

 העיר חיפה  : ממערב•

 בעיקר לקשר עם שכונת נווה שאנן –יעקב דורי דרך 

 לבאי הטכניון בלבד –דרך הטכניון 

 :מצפון•

חיבור מדרום בלבד בגבול השיפוט המערבי של נשר על   –אילן  קייזרדרך מעבר תחתי  – 75דרך כביש 

 75כביש 

 ,  באמצעות מספר צמתים המובילים לשכונות בן דור וגבעת עמוס -דרך רחוב דרך בר יהודה  

 .לשכונת רמות יצחק ושכונת גבעת נשר              

 מהווה שער כניסה לתנועה מכיוון רכס הכרמל   – 705' דרך מס: מדרום•

 

 מהמערכת הארצית

 מחיפה

 מפארק הכרמל

 נשר לעיר הכניסה שערי 5.7

 .הארץ מכל לנשר הבאים את ומשרתות יהודה-בר דרך על ממוקמות לעיר העיקריות הכניסות

 705 כביש דרך חיפה מדרום הכניסה היא נוספת חשובה כניסה
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 יהודה בר דרך לאורך צמתים 5.7.1

      הביטחון/בר יהודה: צומת 
    2' תרשים מס 27.05.2013:  תאריך הספירה

 מתפקד מתחת לקיבולת  B  :רמת שירות במצב קיים

 נשר לעיר הכניסה שערי 5.7
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      פרץ/בר יהודה: צומת
    2' תרשים מס 27.05.2013:  תאריך הספירה

 B: רמת שירות במצב קיים
 מתפקד מתחת לקיבולת

 נשר לעיר הכניסה שערי 5.7

 יהודה בר דרך לאורך צמתים 5.7.1
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      דרך משה/בר יהודה: צומת

    2' תרשים מס 27.05.2013:  תאריך הספירה

פנייה ימינה למדרך משה לכיוון יגור מחייבת תוספת   – D :רמת שירות במצב קיים
 נתיב במצב הקיים

 יהודה בר דרך לאורך צמתים 5.7.1

 

 נשר לעיר הכניסה שערי 5.7
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 705 דרך לאורך צמתים 5.7.2

      הלוטם/ 705: צומת 
    2' תרשים מס 14.05.2012:  תאריך הספירה

 B: רמת שירות במצב קיים

08:30-07:30

11930

(80%)(20%)

2%0%

919

(10%)(1%)

3%0%

(90%)(99%)

5%2%

0מס' צומת :

תרשים מס' 5: התפלגות התנועה - יר"מ בשעת שיא בוקר :

דרך מס' 705 - הלוטם14/05/2012תאריך ספירה : 

100249149

הלוטם

1,104994

900839

דרך 

מס' 

705

דרך 

מס' 

705

2,004
809985

1,833

 מתפקד מתחת לקיבולת

 נשר לעיר הכניסה שערי 5.7
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 .העיר צדדי מכל חיפה לעיר טוב וקשר רב יציאות/כניסות מספר נשר לעיר כי לראות ניתן•

 .יגור מחלף דרך אחד חיבור נשר לעיר הארצית המערכת כלפי זאת לעומת•

  והמערכת חיפה בין מקשרת כחוליה יהודה בר דרך ובעיקר נשר שימשה מזמן לא עד כי ,לב לשים יש•

 הגיבורים נחל כביש פתיחת ועם שנים 5-כ לפני הכרמל מנהרות פתיחת לאחר  ,אולם ,מזרח לכיוון הארצית

 רכס מכיוון 705 כביש על התנועה בעיקר ונותרה נשר בעיר העוברת התנועה כמות פחתה ,האחרונה בשנה

 .מזרחה הפונה הארצית למערכת הכרמל

  השפעה שלפרויקט נראה אולם הגיבורים נחל כביש פתיחת הינו במרחב משמעותי תחבורתי פרויקט•

  שהתקבלו תנועה ספירות ניתוח על בהתבסס) יהודה בר דרך ברחוב נשר דרך העוברת התנועה על מעטה

 .(נוף יפה מחברת

 נשר מכיוון ימינה הפנייה למעט טובה בצורה מתפקדים 705 דרך ואורך יהודה בר דרך לאורך הצמתים•

 .בוקר שיא בשעת בצומת השירות רמת את המורידה ,יגור מחלף לכיוון  (משה דרך)

  המשכיים צירים מהווים לעיר יציאה /הכניסה שערי כי נראה לנשר הכניסה שערי מבחינת ,כן כמו•

 .בלבד למורשים אלא ונשר חיפה בין מעבר מאפשר שלא הטכניון אזור מלבד חיפה של התחבורה לעורקי

 : לטופוגרפיה התואמים עיקריים אזורים  פ"ע3 הינה הקיימות התחבורה תשתיות המשכיות•

 יצחק ורמות חיפה בחיבור העליון בחלק משה ודרך הכרמל רכס המשכיות .א

 ל"וצה י"לח והרחובות דורי דרך באמצעות שאנן נווה אזור המשכיות  .ב

  את  המחזקים  הגיבורים ודרך הכרמל מנהרות עם ביחד יהודה בר ודרך התעשייה אזורי המשכיות .ג

  בר דרך של וההמשך בהתאמה (אחוזה) המרכזי בחלקו ולכרמל חיפה של המערבי לחלקה הקשר

 .בחיפה התחתית העיר לכיוון התחתון במפלס יהודה

 

 סיכום -נשר לעיר הכניסה שערי 5.7.1
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 מסלולים -  בעיר הציבורית התחבורה מיפוי 5.8.1

 בעיר ציבורית תחבורה 5.8
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 קווים - בעיר הציבורית התחבורה מיפוי 5.8.2

 דרך מסלול תדירות קו

 מרכזית המפרץ -בר יהודה -דרך השלום 23:00עד  12:20-דקות מ 40כל  7

70 
 18:30עד  6:30-דקות מ 20כל 
 20:30עד  19:00 -דקות מ30כל 

 

 –תל חנן  –בר יהודה  –מרכזית המפרץ 
 מרכזית המפרץ –גבעת נשר 

71 
בר   -בן דור -גבעת עמוס -רמות יצחק 18:45עד  05:00-דקות מ 30כל 

 מרכזית המפרץ -יהודה

72 
  –בר יהודה   –המפרץ . מ אוטובוסים ביום 8

 המפרץ. מ  –חסידים . כ –רכסים  –יגור. מ

73 
נשר בר  –כפר חסידים  –רכסים  – איבטין אוטובוסים ביום 4

מרכזית   –נשר אזור התעשייה  –יהודה 
 המפרץ

76 
גבעת   -בן דור -תל חנן -ספורט.מ נשר 20:40עד  06:10-דקות מ 40כל 

 גרנד קניון -שכונת זיו -טכניון -עמוס

77 
 –גבעת נשר  –תל חנן  -ספורט. נשר מ 21:30עד  6:30-דקות מ 30כל 

שער )הטכניון  –( דרך הזית)רמות יצחק 
 (מזרח

 טכניון

78 
 20:30עד  6:30-דקות מ20כל  

 
בר   –תל חנן  –רמות יצחק  –חינוך  .נשר ק

 מרכזית המפרץ –יהודה 

79 
  -גבעת עמוס -רמות יצחק -גבעת נשר -נשר 21:30עד  19:00-אוטובוסים מ 4

 מרכזית המפרץ -בר יהודה -בן דור

111 
שבתאי   -הרצל -4כביש  -נשר דרך השלום 23:05עד  05:10דקות מ 30כל 

 טירת כרמל -4כביש  -אלנבי -הגפן -לוי

112 
 23:30עד  5:30-דקות מ 15כל 

 
חיפה   –חיפה הדר  –גבעת עמוס  –יצחק . ר

חיפה   – המגיניםחיפה  –הממשלה  .ק
 מרכזית חוף הכרמל –שדרות ההגנה 

143 
עד   14:13-אוטובוסים ביום מ 3

18:13 
בר  -(705) דרך משה -אוניברסיטת חיפה

  -דרך עכו חיפה -ההסתדרות -יהודה
 (מוצקין.ק)שדרות ירושלים 

146 
 –חיפה רכס הכרמל  –מרכזית חוף הכרמל  21:30עד  6:30-דקות מ 30כל 

ל  "צה –נשר רמות יצחק  –אוניברסיטה 
 מרכזית המפרץ –בר יהודה  –נשר 

 אוניברסיטה

 בעיר ציבורית תחבורה 5.8



242 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 רכבת תחנת 5.8.3

 העירוני השלד בפרק הרחבה ראה

 

 הגבוהה ההשכלה למוסדות ציבורית תחבורה נגישות 5.8.4

 לימודיהם בתקופת בנשר להתגורר סטודנטים של רחב קהל למשוך בפוטנציאל היא זו נגישות של חשיבותה

  הספורט ממרכז נסיעתו מסלול את המתחיל 77 שמספרו אחד אוטובוס קו ישנו הקיים במצב :טכניון•

 ל"צה לדרך עד אורן– המגינים-נוף יפה – היסוד קרן בציר ממשיך , נשר לגבעת נכנס ,נשר בפאתי ונופש

  מרגנית ברחוב וירידה המקומיים הרחובות דרך יצחק רמת לשכונת המטפס הזית לרחוב נכנס הוא שבה

  בטכניון סיבוב לאחר האוטובוס יוצא שאליו קניון הגרנד הינו  הקו קצה .הטכניון של המזרחי השער אל

 .בחיפה זיו כיכר לאיזור ויציאה

 חוף במרכזית נסיעתו מסלול את המתחיל 146 שמספרו אחד אוטובוס קו ישנו הקיים במצב :אוניברסיטה•

 והרחובות החרוב רחוב דרך יצחק לרמות וממנה 705 לדרך בחזרה יוצא לאוניברסיטה נכנס ,הכרמל

  למטה ל"צה רחוב דרך ומשם הטכניון של המזרחי השער איזור אל מרגנית ברחוב ירידה , המקומיים

 .המפרץ מרכזית הינו הקו קצה .יהודה בר דרך לכיוון

 

 סיכום -בעיר ציבורית תחבורה 5.8.5

  נמצאת והיא היות במרחב הכיוונים מכל טובה בצורה בציבורית התחבורה י"ע משורתת יהודה בר דרך•

 .המפרץ מרכזית - הקצה לתחנת רב קווים מספר של במסלול

  הציבורית והתחבורה סבירה הקווים ותדירות הקיים במצב צ"לתח טובה שירות רמת קיימת כי נראה•

 .והשכונתית העירונית ברמה המשיכה מוקדי לכל מגיעה

 יותר טובה הנגשה שיאפשרו לחיפה בדומה שכונתית קווי דוגמת פתרונות יבחנו התכנון של הבא בשלב•

 .צ"לתח בלעדיים נוספים מסלולים בחינת ואף צ"לתח

 בעיר ציבורית תחבורה 6.8
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 תהעירוניו החניות מצאי סקירת 5.9.1

כמות  חניון ציבורי
חניות  

 קיימות

A ר"כ 200-כ לאורך רחוב החרוב –ל "חניון פארק קק 

B   ר"כ 100-כ רחוב האלון -חניון גן הפסלים ומרכז יום לקשיש 

C ר"כ 100-כ (משמש גם כתחנת קצה לתחבורה ציבורית)ש רבין  "ע חניון קריית החינוך 

D ר"כ 50-כ הורדיםרחוב  –ס הוורדים "חניון מתנ 

E  ר"כ 100-כ דרך השלום –חניון היכל התרבות 

A 
B 

C 

D E 

 חניה 5.9

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-PVC-Parking-450x450-mm-C1P10.jpg&imgrefurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/&docid=zcxeYu-DBkJ7bM&tbnid=ThpaDcLPoX12pM&w=550&h=550&ei=NhXjVJe8L4vsaOqbgKgC&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-PVC-Parking-450x450-mm-C1P10.jpg&imgrefurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/&docid=zcxeYu-DBkJ7bM&tbnid=ThpaDcLPoX12pM&w=550&h=550&ei=NhXjVJe8L4vsaOqbgKgC&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-PVC-Parking-450x450-mm-C1P10.jpg&imgrefurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/&docid=zcxeYu-DBkJ7bM&tbnid=ThpaDcLPoX12pM&w=550&h=550&ei=NhXjVJe8L4vsaOqbgKgC&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-PVC-Parking-450x450-mm-C1P10.jpg&imgrefurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/&docid=zcxeYu-DBkJ7bM&tbnid=ThpaDcLPoX12pM&w=550&h=550&ei=NhXjVJe8L4vsaOqbgKgC&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/wp-content/uploads/2012/04/Panneau-PVC-Parking-450x450-mm-C1P10.jpg&imgrefurl=http://hotelcaliforniagolfejuan.fr/&docid=zcxeYu-DBkJ7bM&tbnid=ThpaDcLPoX12pM&w=550&h=550&ei=NhXjVJe8L4vsaOqbgKgC&ved=0CAQQxiAwAg&iact=c
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 בעיר בחנייה מחסור עם אזורים איתור 5.9.2

 .חניות כוללים בעיר המקומיים הרחובות רוב נראה הקיים המצב מסקירת•

 . משיכה מוקדי בקרבת בעיקר ביטוי לידי באה החנייה מצוקת•

 מרכז מסחרי -רחוב האלון

 קריית חינוך רבין -רחוב החרוב

 חניה 5.9
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 רחוב

   2014 – 2003התפלגות תאונות דרכים בשנים 

 לפי רחובות

 .נשר בעיר  הדרכים בתאונות הנפגעים בכמות ירידה מגמת קיימת כי לראות ניתן•

 הגדולים התנועה נפחי את תואם והאמור הדרכים תאונות במספר מוביל יהודה בר רחוב כי העובדה בולטת•

 .לאורכו

  ניתן ,בנשר הרחובות לשאר ביחס גדולה דרכים תאונות כמות נשר בגבעת המגינים ברחוב כי לראות ניתן כן כמו•

  'וכו ראות בעיות ,לבינוי צמודות מאוד צרות מדרכות הכוללים הרחוב למאפייני זאת לייחס

 דרכים ותאונות בטיחות 5.10
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  .השנים לאורך כללי באופן נשמר אשר היסטורי שלד על מתבססת בנשר הדרכים רשת

  איזורי , נשר של התחתון בחלק בעיקר המרוכזים המשיכה וממוקדי אל טובה קישוריות מאפשר הרחובות מערך

 .והמסחר התעשייה

 המקשר מרכזי עורק להיותו בנוסף ,היווה יהודה בר דרך רחוב ,הכרמל מנהרות לפתיחת עד ,המטרופולין ברמה

 ואף מטרופולינית עוברת לתנועה מרכזי עורק גם ,לנשר עיקרי יציאה/כניסה ועורק  נשר של שונים חלקים בין

 .ולצפונה הארץ למזרח חיפה בין ארצית

 בחיבור הצורך יבחן החלופות בחינת ובמסגרת 752 'מס דרך –הארצית למערכת למעשה  יחיד חיבור נשר לעיר

  .נוסף

 של השירות ברמות או בקיבולת בעיות ניכרים ולא טובה בצורה מתפקדים לאורכו והצמתים יהודה בר דרך רחוב

 .הצמתים

 המטרונית תוספת מלבד , המרומזרים בצמתים שינויים מתוכננים לא נוף יפה חברת של המטרונית בתכנון גם

   .הדרך במרכז

  נוף יפה 'חב ידי על אף והומלץ 752 'מס לדרך משה מדרך ימינה בפנייה בעיה קיימת כי עלה הצמתים בבדיקת

 .זו  בפנייה נוסף נתיב להוסיף

 ברב דקות 15-30 של בתדירות ומשרת השכונתיים המשיכה מוקדי בקרבת עובר הציבורית התחבורה קווי מערך

  המפרץ מרכזית חיפה ולכיוון מזרח מכיוון ציבורית תחבורה למעבר עיקרי עורק מהווה יהודה בר דרך ,הקווים

 האוטובוסים כמות את להקטין ובכך מזרח לכיוון מטרונית קווי להאריך הן במרחב נוף יפה חברת ותכניות

 .יהודה בר דרך ברחוב העוברים

 נוספים מסלולים יבחנו והמשך הגבוהה ההשכלה למוסדות ציבורית תחבורה קווי חסרים ,הקיים במצב

 ההשכלה למוסדות יותר גבוהה ובדירות יותר מהירה הגעה שיאפשרו נשר בעיר ציבורית לתחבורה ובלעדיים

 ,אופניים ורוכבי רגל הולכי תנועת כמעט אין בעיר כי לציין ראוי בנוסף .נשר לעיר הנושקים חיפה בתחום הגבוהה

 .אותה המאפיינים הקשים הטופוגרפיים התנאים בשל זאת

 

 :ב נתמקד העבודה בהמשך

 בנשר חדשים ואוטובוסים מטרונית קווי ב"ע הציבורית התחבורה חיזוק מגמת שיפור

 .אופניים ושבילי רגל להולכי גם אף אלא רכב לכלי רק לא בהתייחס יהודה בר דרך תפקוד של חוזרת בחינה

 בין והקישור נשר העיר של השונים המתחמים בין והקישוריות האורכית בתנועה והרצף הבהירות שיפור

 .השכונות

 טוב עירוני תפקוד למתן השירות רמת העלאת את לאפשר מנת על בעיר והחדש הישן העירוני המרקם קישור

 .יותר

 .העתידי הדרכים בשלד ומקומו נשר עוקף כביש נחיצות  בדיקת

 ומסקנות סיכום -ותחבורה תנועה 5.11
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  אלה היבטים שני .תעשיה כעיר ומקורותיה והעמק ההר בין בתפר במיקומה היא נשר את המייחדת המהות

 .המקום של הטבעיים בנתוניו האנושי השימוש היא שמהותו קשר משקפים

 

 ארוכה רצועה הן ותפעולו המפעל הקמת לצורך נרכשו אשר הקרקעות .במפעל שתחילתה עיר היא נשר

  חיפה למפרץ והנגיש לבניה הנוח המישור .הכרמל הר של המים פרשת בקו ומסתיימת זבולון בעמק המתחילה

  גבי על .המלט לייצור הגלם חומרי את סיפקו בעמק חרסית ומחפורות בהר אבן מחצבות .המפעל לבניית שימש

  הוא הטבעיים המקום משאבי של הניצול דגם ,למעשה .המפעל עובדי של המגורים שכונות נבנו הכרמל מדרון

 .הישוב מבנה את שיצר

 

,  1962 הולודדוד , סמל נשר
 ויקיפדיה: מקור

 עירונית וזהות נופיות סוגיות -נשר ,הקדמה 6.1

 google: מקור
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 ואת העיר מורשת את משקפים הם .נשר של היסוד אבני הם ,ומגורים תעשיה ,והר מישור :אלה מרכיבים

  ולבדוק להעמיק זה בפרק ננסה ,נשר של א"הדנ את "לפצח" מנת על .היום דמותה את גם רבה ובמידה ,רוחה

 .טבעית וסביבה אנושית פעילות של שילוב שהם ,אותה היוצרים המרכיבים את

 והתעשייה נשר

 וההר העמק ,נשר

 עירונית וזהות נופיות סוגיות -נשר ,הקדמה 6.1
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  באזור המתנשא הכרמל רכס לבין הקישון נחל אל המנוקז הידיים רחב זבולון עמק בין במחבר ממוקמת נשר

  .'מ 450-כ של לגובה

 קניונים י"ע ומחורץ וטבעית עשירה חורש בצמחיית מאופיין ,"הירוק ההר" הוא ,הכרמל של הצפוני המדרון

  .לים זורמים ואיתו לקישון מתנקזיםש דור בן ונחל קטיע נחל ,נשר נחל עוברים ,נשר בתחום .אכזב נחלי של

  בתעשייה המאופיין רציף אזור של משפך נוצר חיפה מפרץ לכיוון מערבית וצפונית למלט נשר ממפעל ,במישור

 .השלוחות על ,הרכס על לגובה טיפסו בהדרגה שהתפתחו המגורים שכונות .ומסחר תעסוקה ,שונים מסוגים

 

  קו לאורך מובהק מרכזי ציר יצרה אך ,מעלה כלפי המישור מן בעיקר היא אף התפתחה אשר ,מחיפה בשונה

 .בעמק נותר שלה החיים עורק כאשר ,הכרמל מדרון על מתפרשת נשר ,הכרמל של המים פרשת

 "  העמק וההר,  נשר"סכמה 

 כללי רקע 6.2.1
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 עמק זבולון ונחל הקישון, נשר

  בשל .ומסחר תעסוקה ,תעשייה שעיקרו והווה חקלאי עבר בעל עמק הנו ,לכרמל מצפון המשתרע זבולון עמק

 חצר"ה כמרחב השנים לאורך התפתח האזור - חיפה לנמל הישירה והגישה הנוחים הטופוגרפיים נתוניו

  מפעל ,הזיקוק בתי כגון תעשייה ומתקני מפעלים מגוון .הצפוני החוף ומישור הכרמל יישובי של "האחורית

  שהפך הקישון לנחל והקשר ויבוא יצוא מטעמי ,חיפה למפרץ בזיקה ,בעמק הוקמו נשר המלט ומפעל דשנים

 ,לנחל שפכים הזרמת על האיסור נאכף ,הקישון נחל רשות של הקמתה ועם 90-ה שנות מאז .ביותר למזוהם

 .והצומח החי של מוצלח שיקום תהליך האחרונות בשנים העובר

  הנחל גדות לשיקום מפורטת תכנית הכינה הרשות כי מידע התקבל הקישון נחל רשות עם שנערכה בפגישה

  תוואי את לגבש שמטרתה המשכית עבודה הנחל מקטעי בתכנון רואה הרשות .הקישון פארק מתכנית כנגזרת

  .רציף פעילות כמרחב שבסמכותה הנחל

 והעמק נשר 6.2.2

 מהעמק במבט נשר

   .הכרמל רקע על ,בעמק שונים ממקומות בבירור נצפית נשר

 וגם ביותר המשמעותי הוא נשר עבר אל העמק מן המבט

  נפרשים הכרמל של הצפוני המדרון יישובי – ביותר "מובהק"ה

   .המתבונן בפני

  בין התפר ,הכרמל מדרון של הבינוי רצף של כקצה נתפסת נשר 

 ."טבע"ה ובין "העיר"

1 

 אל נשר מכיוון מחלף יגור - 1' מבט מס

 רמות יצחק 75כביש  752כביש  מפעל נשר
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 והעמק נשר 6.2.2

 4.5מחצבה  גבעת נשר אוניברסיטת חיפה

   -מאזור הבריכות של מפעל נשר, אל נשר מכיוון העמק - 2' מבט מס

2 

  מובחנות ציון נקודות בקלות לזהות ניתן נשר לכוון מהעמק במבט

  המבודדת נשר גבעת ושכונת 4.5 מחצבה ,חיפה אוניברסיטת כמו

   .הבנוי מהרצף

  של הוא ,העמק מן נצפה שגם כפי ,לנשר הטיפוסי הבינוי אופי

  של הטופוגרפי למבנה מותאמים ,בינוניים עירוניים בנפחים בינוי

  מרחוק לזהות ניתן מגדלים של גבוהה בנייה .שלוחותיו על המדרון

 המאפיינת יחסית חדשה תופעה ,הרכס קו ובקרבת נשר נחל בשולי

  של הבלעדית נוכחותם את ומחלישה חיפה בעיר הבינוי את גם

 .הרכס בראש האוניברסיטה מגדלי
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   הטופוגרפי למבנה הבינוי התייחסות - וואדיות שכונות

  .הוואדיות בין השלוחות מדרון על בינוי הוא בנשר הטיפוסי הבינוי .הכרמל על בנויות נשר של המגורים שכונות

 הוואדי .דור בן ונחל קטיע נחל ,נשר נחל ,אכזב נחלי 3 עוברים העיר בשטח .מבונים בלתי נותרו עצמם הוואדיות

 חוצה ,בהם והמרשים התלול הוא "אבן משאבי" למחצבת מתחת קטיע נחל את לתוכו האוסף ,נשר נחל של

   .(אמצעית תמונה) העיר לשאר נשר גבעת שכונת בין טופוגרפית

 

 

  

 הכרמל והר נשר 6.2.3
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   הכרמל ופארק הכרמל

  כעין הוא ,עוספיא הכפר ליד "הכרמל רום"ב הים פני מעל 'מ 546 של מירבי לגובה המתנשא ,הכרמל רכס

 ורמות במערב הכרמל חוף מישור ,מצפון זבולון עמק ,ומצפון ממזרח יזרעאל עמק ידי על הנתחם משולש

  חיפה בין ,הכרמל רכס על מתפרש ,הכרמל פארק ,טבע ושמורות לאומיים לגנים 8 א"תמ פי על .בדרום מנשה

 ,בדרום יוקנעם - אליקים צומת - ל"מהר עמק - הוד עין וקו במערב 4 כביש ,במזרח 70 כביש ,בצפון ונשר

   .הפארק שטח בתוך מובלעות מהווים אורן ובית עוספיה ,כרמל אל דליית ,הכרמל וכפרי כשישובי

   .והמגורים ההתיישבות נקודות למעט מהרכס עיקרי חלק למעשה מכסה הכרמל פארק

 משטח דונם 3,966 למעשה ומהווים ,נשר עיריית של השיפוט לשטח חופפים המוכרז הלאומי הגן גבולות

  מחצבת את וסובב ,(705 כביש) משה לדרך עד מדרום משתרע הפארק .(כשליש) נשר של העירוני השיפוט

   .נשר גבעת ושכונת אבן משאבי

 החברה להגנת הטבע, 1983מתוך סקר הכרמל משנת , מפת יחידות נוף

 הכרמל והר נשר 6.2.3

 סקר)" 1983 בשנת הכרמל לפארק הוכן האחרון הטבע סקר

  גבולותיו .(הטבע להגנת החברה ,להב חוה בעריכת "הכרמל

  בתחום גם הכרמל פארק תחום את גס באופן חופפים

 שעבר הרב הזמן למרות .נשר של המוניציפליים גבולותיה

 נותר הנוף יחידות אפיון – הסקר אזור בשולי שנוסף והבינוי

   .רלוונטי

  2 בסקר מזוהות נשר של ובגבולותיה השיפוט בתחום

 .נשר נחל אגן ,יגור אשדות – נוף יחידות

 נשר

 566/פארק הכרמל בתכנית ג
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   – מזרחיים הצפון המדרונות ,יגור אשדות•
  היורדת 7212 הנוף מדרך ,הכרמל הר של מזרחי הצפוני המדרון
-450-כ המתנשא תלול מדרון הוא ,בדרום חוסיפה נחל ועד לנשר
  זה בחלק לכרמל ברור גבול ומהווה הקישון נחל עמק מעל 'מ 500
 ממרגלותיו תלול המדרון .בכרמל המרשימים הנופים אחד ואת

  מסלעי מעבר י"ע נגרם זה מורפולוגי שינוי .העליון בחלקו ומתמתן
  .בראשו רכים קרטון לסלעי ,בתחתיתו קשים דולומיט
  מצוי אלון חורש הוא דולומיט הבנויים המדרון בחלקי הצומח
 ,החורש כליל ,החורש מורן ,קטלב ,המסטיק אלת ,י"א אלה מלווה

  וסבוך מאוד מפותח בחורש מדובר .י"א ואשחר זית בר ,צילא ער
  על .'מ 4-7 בין של לגבהים הנחלים ובערוצי הצפוניים במפנים מגיע

   .וברוש אורן יערות נטועים העליונות הקרטון שלוחות

 הכרמל והר נשר 6.2.3

  – וקטיע נשר הנחלים אגן•
  טופוגרפיה בעל אזור זה .הכרמל של מזרחית-הצפון הפינה את מהווים סביבם והשלוחות וקטיע נשר הנחלים
  .קשה ופגיעה אדם התערבות שסבלו שטחים לצד ושמורים טבעיים שטחים בו חריפה

  כמעט שכיוונו ,העתק קו לאורך החתור ,עמוק בגיא עוברים נשר נחל של התחתון והקצה קטיע נחל – קטיע נחל
   .דולומיט סלעי בנויה הדרומית הגדה בעוד קרטון סלעי בנויה הצפונית הגדה .מערב-מזרח

  – שונים מסוגים צומח כתמי מכוסים והם  בינונית היא צפון מכיוון הגיא אל היורדים המדרונות של התלילות
  קוצנית רתמה ,זית בר ,י"א אלה ,מצוי אלון בשילוב המסטיק ואלת חרוב של פארק ויער גריגה ,בתה כתמי
  הדולומיט גדת על  .וברושים אורנים נטועים ,נשר לפארק המתחבר ,המדרון של המזרחי בחלק .שעירה וקידה

   .שעירה וקידה זית בר ,מצוי אלון של ,כיסוי (20%) דליל חורש צומח ,הדרומית
  לבנה צלקת המהווה ,"אבן מחצבי" הדולומיט מחצבת מצויה ,נשר נחל עם המפגש בנקודת ,הגיא במרכז
  .בנוף וענקית

  רחבים בערוצים המים פרשת מאזור יורדים עיקריים יובלים 3 ,עוספיא הכפר באזור ,הנחל בראש  – נשר נחל
  הקרטון בין המגע קו את הנחל חוצה ,נשר של השיפוט לתחום ובמעבר 400 גובה קו באזור .מתונה ובתלילות

   .סלע ומשטחי במדרגות מאופיין זה במקטע והערוץ זה בסלע חתור הוא ומכאן הדולומיט לבין
  ,החורש כליל בשילוב וער קטלב ,מורן לעצי ,בהדרגה המתחלף ,ויפה גבוה ואלה אלון חורש צומח האפיק בצידי

   .וקיסוסית קוצנית רתמה ,שעירה קידה ,המסטיק אלת ,אציל ער ,זית בר
  נכנס הנחל .וגבים סלע משטחי ,מפלים יש הזרימה בערוץ ,גדות ותלול מצוקי הוא הנחל ,ומטה 7212 מכביש
 מטרים עשרות בגובה חציבה קירות למחצבה  .בגדותיו ופגעה שכרסמה ,"אבן משאבי" מחצבת של שטחה לתוך

  זה ממפגש .קטיע נחל עם נשר נחל מצטלב ,למחצבה מזרחית-צפונית .אדיר מפל במקום נוצר זורם וכשהנחל
 .ועמוק צר ואפיקו בינונית בתלילות הנחל יורד ,יהודה בר ודרך נשר גבעת שכונת לכיוון ומטה

 google earth: מקור

 google: מקור, נחל קטיע google: מקור, נחל נשר
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   - 1984, עריכת ברוך קיפניס וארנון סופר, "אטלס הכרמל"מתוך , מפת צומח

 החברה להגנת הטבע, 1983מתוך סקר הכרמל משנת , מפת טיפוסי צומח

 הכרמל והר נשר 6.2.3
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 ותצפיות שבילים ,נופיות דרכים

 -7212  הנופי לכביש המתחברים שבילים מספר יש ,מסומנים טיול שבילי עוברים לא נשר של השיפוט בשטח

  מצעים דרך שהיא "כרמל נוף דרך"-ו ושחור ירוק ,באדום בקווקוו במפה מסומנים ,הליכה שבילי שלושה

  אל לדליית דרומית כרמל קרן יער עד נשר מאזור הכרמל מדרון לאורך ונמתחת רכב כל לנסיעת המתאימה

 בקרבתה .מנשה ורמות יזרעאל עמק ,זבולון עמק של מרהיב נוף המטיילים בפני נפרש הנסיעה אורך לכל .כרמל

 .(נחש) המעפילים נחל דרך יגור לקיבוץ סמוך לכרמל שעולה ,בכתום מסומן ,ישראל שביל עובר מדרום

 

 

  -נשר במפת סימון שבילים ואתרים 

 הכרמל והר נשר 6.2.3
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   ובקרבתו נשר של השיפוט בשטח אתרים

  מצוי אלון עצי של מרשים ריכוז נמצא ובה חיפה לאוניברסיטת סמוך הנמצאת חורשה - הארבעים חורשת•

  . בכרמל לדרוזים קדוש נחשב האתר  .מרשימים ציוריים וענפים גזעים בעלי חלקם ,עתיקים

 המסלולים אחד והוא חיפה מפרץ על להשקיף ניתן ממנו הארבעים למצוק עד מגיע באתר הטיול שביל

   .והאביב החורף ,הסתיו לאורך עונתית פריחה של הרב בשפע ייחודו ,בכרמל והיפים הקצרים

 

  ,בינמו אורי של לזכרו הוקם .7212 כביש על בעיקול  ,זבולון ועמק חיפה מפרץ על תצפית נקודת – אורי מצפה•

   .2005 שנת בחנוכה מבצעית בפעילות שנהרג הישוב בן

 

 נשפך בסופו יגור בקיבוץ הנחל עובר בדרכו ,הכרמל של המזרחיים במורדות הזורם אכזב נחל הוא - יגור נחל•

  גדות בעל קצר הנחל ,ההר של המים פרשת לקו מזרחה הזורמים הכרמל נחלי ליתר בדומה .קישון לנחל

   .קניוני אופי ובעל תלולות

  היובל הוא שבהם הגדול ,עוספיא בתחומי יובלים במספר תחילתו ,יחסית מתון הוא הנחל של העליון חלקו

  נוף דרך"ל הגעתו עד קירטון בסלעי ועובר יורד הוא ומשם בעוספיא "בלד אל עין" מעיין ב המתחיל המזרחי

 קשה דולומיט סלע בתוך מתחתר הנחל .קניוני אופי בעל שהוא התחתון חלקו מתחיל זו מנקודה ."הכרמל

 נוצרו הנחל באפיק .מ"ק 2-מ פחות של מרחק בעוברו מטר 400 של גובה הערוץ יורד בדרכו ,עמוק נקיק ויוצר

   .השיטפונות מי את האוגרים גבים נוצרו המדרגות לרגלי .מטר 7 עד מגיע שגובהן מפל מדרגות עשרות

 כי וכן התלול השטח תוואי בגלל ,קשה נחשב המסלול ,ולגדותיו הנחל בתוואי מסומנים שבילים מספר ישנם

   .טיפוס במגמת הוא ממנו ארוך מקטע

 

 ויקיפדיה -מקור , חורשת הארבעים מצפה אורי

 הכרמל והר נשר 6.2.3
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 ונתקים פוטנציאל – הכרמל ופארק נשר

  למרות .איכותיים טבע שטחי עם בצפיפות מבונה עירוני אזור של מפגש ,הכרמל לפארק בצמידות נמצאת נשר

  בעיקר ממנו ונהנית הכרמל פארק לצד נשר מתקיימת בפועלש הרי ,טבע שטחי אל ישירה גישה של הפוטנציאל

 הבנוי 705 כביש .תלולים במדרונות העירוני הבינוי את תוחמים ונשר חוסיפה הנחלים ערוצי .חזותי כמשאב

 .הפתוח לשטח העיר בין משמעותי חסם הוא אף מהווה ,שלו התמך וקירות רוחבו על ,הנחלים תוואי לאורך

  מייצר אינו ,בפרט הפארק בתפר אשר יצחק רמות שכונת ושל בכלל נשר שכונות של הפתוחים השטחים מערך

 .הפארק שטחי אל וגישה המשכיות

 עם הפתוחים השטחים מערכת של קשרים - הפתוחים הציבוריים השטחים מערך בפרק ראה – נוסף פירוט

 הבנוי למרחב מחוץ פתוחים שטחים

 

 

 חרייבהמבט על נשר והמפרץ מפארק הכרמל מעל מחצבת 

 הכרמל והר נשר 6.2.3
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 פארק נשר

 ל בשיתוף עם עירית  "פארק נשר הוא פארק יערני שהוקם על ידי קק

 הפארק משתרע בין שכונת רמות יצחק . דונם 275נשר בשטח של 

 המקיף אותו   705כביש  והוא תחום על ידי, מדרומו מצפונו ונחל נשר

 (מוקטעואדי ) נחל קטיע במרכזו של הפארק  עובר. מדרום וממערב

 מטרים 300עד  100והוא משתרע בין גבהים של , (יובל של נחל נשר) 

 ,  בפארק מרחבים ירוקים של יער נטוע וחורש טבעי. פני הים מעל 

 ,  שולחנות פיקניק, מצפורי נוף, שבילי טיול, מתקני כושר וספורט

 .שביל הליכה למטיילים ושני גשרים תלויים

הם  . מטרים ומהווים מוקד משיכה למטיילים בפארק 70שני הגשרים התלויים עשויים מכבלי פלדה באורך 

חציית הגשרים משתלבת בשביל המטיילים העובר . ומשמשים מעבר בין שתי גדות הנחל קטיענמתחים מעל נחל 

המסלול מתפתל בתוך חורשת אורנים . שהוא נחל אכזב לבד מתקופות גשומות בעונת החורף קטיעבערוץ נחל 

אלון  , חולפים בדרך על פני חורש טבעי. ויורד אל אפיק הנחל לאורכו אזורי ישיבה ומנוחה ונקודות תצפית לנוף

 .  אלה ארץ ישראלית וקטלבים, מצוי

קבוצות מטיילים  , משפחות, הפארק מהווה אטרקציה ברמה ארצית ומידי שבוע מבקרים בפארק המוני מבקרים

בסופי שבוע יפים יכול להגיע מספר המבקרים לאלפים ומרחבי החניה המוקצים בפארק קטנים  . ובתי ספר

כתוצאה המוני מבקרים פונים לחנות בחניות המוסדרות לאורך רחוב החרוב ובשכונה  , מלענות על הצורך

 .  הקרובה דבר המהווה הפרעה לדיירים

אתרי טבע מונגשים ומפותחים עם מרחב מסודר , הצלחתו של הפארק מעידה על הביקוש למרחבים מסוג זה

 .  לשהייה ובילוי משפחתי

 הכרמל והר נשר 6.2.3



263 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר



264 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

  בתי ,צבא בסיסי ,מפעלים הוקמו ,תעשיה בשטחה התפתחה ,חיפה למפרץ נשר של וקרבתה מיקומה בשל

   .העיר של הפתוחים בשטחים חותם שהותירו ומחצבות כוח תחנת ,מלאכה

  הדלק בסיס ולמעט צמנט מייצרים לא כבר נשר במפעל ,פעילות אינן כבר העיר שבשטח המחצבות ארבעת כיום

   .העיר בשטח שהיו הצבאיים הבסיסים כל פונו ,דור בן לשכונת שסמוך

   .פניה את משנה התעשייה מתוך התפתחה אשר נשר

 נשר והתעשייה   –סכמה 

 כללי רקע 6.3.1
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 לשימור ואתרים מבנים 6.3.2

  מבנים לשימור מהמועצה מזרחי נעמה 'אדר אל בימים .לשימור ואתרים מבנים של מבוטל לא מלאי קיים בנשר

 בקני ואתרים מבנים 60-כ בסקר נכללו כה עד .עבודה בשלבי עדיין ונמצא לשימור מבנים סקר מכינה ואתרים

 בין .נשר ומפעל הוותיקות השכונות באזור בעיקר ואתרים מבנים באיתור התרכז הסקר היום עד .משתנים מידה

  במחצבת תפעוליות מכונות מקבץ ,העמק רכבת של המסילאים בית את למצוא ניתן לסקר שנכנסו המבנים

 .ועוד לנשר שקדמו הערביים הכפרים מתקופת ששרדו אבן בתי ,"אבן מחצבי"

 מבנים ואתרים לשימור בנשר

 בית מגורים ערבי מחצבי אבן בית המסילאים

3 1 2 

2 

3 

1 

 המועצה לשימור אתרים, סקר מבנים ואתרים לשימור: מקור
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 לשימור ואתרים מבנים 6.3.2

 :כה עד שנסקרו ואתרים מבנים של מסכמת טבלה

 "בנשר אתרים שימור סקר כרטיסיות" נספח ראה שנסקרו האתרים על והרחבה לפירוט

 
 מפעל נשר

 דרך מהמפעל למגורי עובדים 1

 מסגרייה ובית מלאכה 2

 מבנה אחסנת מלט ובית אריזה 3

 בניין מנהלה 4

 ביתן שוער המפעל 5

 בית מרחץ 6

 בית ברייר( 1) 7
 בית פדר( 2)
 וייסמןבית ( 3)

 בית ספר לילדי עובדים 8

 מגורי הנהלה בכירה 9

 קופת חולים 10

 בית משאבות גדות הקישון ועמדת הגנה    11

 1בית משאבה ( 1) 12
 2בית משאבה ( 2)

עמדה דרום  – 1עמדת שמירה ( 1) 13
 מערבית

עמדה צפון  – 2עמדת שמירה ( 2)
 מערבית

עמדה דרום  – 3עמדת שמירה ( 3)
 מזרחית

 עמדה דרומית – 4עמדת שמירה ( 4)

 רחבת עצים 14

 קנטינה 15

 מגרסה 16

 חשמלייה 17

 בית המדחסים 18

 מעבדה 19

 סככת אגירה חומר מחצבה 20

 שירותים 21

 סלמייהאתר  22

 מחצבת האבן

 המחצבה 1

 מתחם התותחים

 בית העם 1

 עמדות תותחים 2

 מגורי חיילים 3

 בריכת המים 4

 נשר הוותיקה

 בניין הדואר 1

 ס בית יהושע"מבנה ניסן בביה 2

 שדרת ברושים בעליה לגבעת נשר 3

 גן ילדים ומקלטים 4

 11רחוב קוממיות  – 1צריף מגורים ( 1) 5
 6רחוב קוממיות  – 2צריף מגורים ( 2)
 28רחוב המגנים  – 3צריף מגורים ( 3)
 60דרך השלום  – 4צריף מגורים ( 4)

 האקליפטוס ברחוב המגנים 6

 שייח-בלד א

 1בית מגורים  1

 2בית מגורים  2

 3בית מגורים  3

 4בית מגורים  4

 5מגורים  בית 5

 בית הקברות המוסלמי

 בית הקברות המוסלמי 1

 תחנת רכבת העמק, 4.5מחצבה 

 עמדת שמירה במחצבה 1

 משרדי המחצבה 2

 בית המסילאים 1
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  14 א"תמ של הסביבתי הצוות י"ע הוכן אשר ,"וחציבה כרייה שטחי של חוזר ושימוש שיקום" מסמך על מבוסס)

 (וידן עינב ,עמיר דני ,ל"ז שפירא עמית ,ויניק ארז ,צורנמל ורדית – 'ג

 

 השפעה ומתמיד מאז הייתה האנושית לפעילות .יחסית חדש הוא אדם בפעולות שנפגעו אזורים בשיקום העיסוק

 חברה של בפעילות כשמדובר גודל בסדרי מתעצמת ההשפעה אך ,כמעט היבט בכל ,הסביבה על משמעותית

  ,טבע אוצרות של והפקה חציבה ,לכרייה פעולות האחרונות המאות בשתי שיצרו הנופי השינוי עוצמות .טכנולוגית

  פרויקטים של הנופי הייחוד .שלמים ארץ חבלי כליל שינו ,ועוד וסלילה בנייה ,והטיה סכירה של פרויקטים גם כמו

 תקופה במשך המתרחש ,המרחב של הפיך בלתי בשינוי הוא ,וחציבה כריה עבודות ביניהם ,טבע משאבי ניצול של

 מספר לרוב ,מצומצמת תקופה פני על נתון שטח בתא מתמשכות טבע משאבי של ההפקה עבודות .זמן של מוגבלת

 ,נופי ,אקולוגי – מובן בכל לתפקד לרוב וחדל אנושית פעילות מכל המקום ננטש לאחריו אשר ,שנים עשרות

   .תרבותי

 

  כתוצאה מאסיבי באופן שנפגעו באזורים מחדש בשימוש העניין משמעותי באופן עולה האחרונים בעשורים

 ,( ,(brownfields ומסחר צבא ,לתעשייה ששימשו נטושים אזורים ,מזבלות ,ומחצבות מכרות – האדם מפעולות

 כללית ולעלייה וישובים ערים של מרחבית להתפתחות קשור בנושא הגובר העיסוק .ב"וכיו מזוהמים נחלים

 פגועים אזורים עם להתמודד הצורך גם עולה ,שונים לשימושים ,במרחב האמיתי מהצורך כתוצאה .בצפיפות

  שחל תרבותי שינוי מבטאת השיקום תחום של זאת התפתחות .הכלכלית האפשרות לכך נוצרת וכן ולשקמם

    .קיימא-בר תכנון של תפיסות  ,משאבים של נכון לניהול שאיפה - המערבי בעולם

 

 אדריכלות בתחומי מקצועי שיח האחרונות בשנים התפתח ,היבטיו כל על ,פגועים שטחים של השיקום נושא סביב

 אותם והחזירו פגועים במקומות בוצעו פרויקטים של מבוטל לא מספר .והארכיטקטורה האזורי התכנון ,הנוף

 טכנולוגיות לרבות ,זה לתחום ייחודיים הנדסיים בפתרונות גם ניסיון נצבר .אחר ובמראה חדש בשימוש לציבור

  התקיימו האחרונות השנים בעשרים .ועוד ייעודית צמחייה י"ע מים טיהור ,מדרונות ייצוב ,קרקע טיהור של

 לראות קורא התכנוני השיח .המקצועית בספרות רבים מאמרים ונכתבו ותערוכות כנסים של רב מספר בנושא

   .התכנון תחום של הבא האתגר את פגועים בנופים

 מופרים בשטחים חוזר שימוש 6.3.3
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 תקדימים

בסיסי צבא ומחצבות  יכול  , מפגעים כגון מפעלים  עם זאת שיקום של.. פארקים מצטלמים הכי טוב לתקדימים

 .ב"תעסוקה וכיו, להועיד להם שימוש חוזר אחר לחלוטין כמו מגורים

 

 שיקום מחצבות לפארקים –בעמוד הבא ; לפארקים  Brownfieldsשיקום  –זה בעמוד 

1. Duisburg Nord, Germany, Peter Latz, 1991 

2. Gas Works Park, Seattle, WA, USA, Richard Haag, 1975  

3. Crissy Field, San Francisco, CA, USA, Hargraves Associates, 2001 

 

 מופרים בשטחים חוזר שימוש 6.3.3

1 1 

2 2 

3 3 
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1. El Fossar de la Pedrera, Barcelona, Spain, Beth Gali, 1984 

2. Parc de la Creueta del Coll, Barcellona, Spain, Josep Martorell, David Mackay, 1990’s  

3. Ring Walk, Sydney, Australia, Sue Barnsley Design, 2005 

 2002-2005, שפירנוף מאיה אדריכלית , ישראל, המכתש הקטן –מכרות הפוספטים נתיב . 4

 2013, אדריכלות נוף טורנר צורנמל, ישראל, רמת הגולן, פארק וולקני אביטל. 5

  

 תקדימים

 מופרים בשטחים חוזר שימוש 6.3.3

1 2 

3 3 

4 4 

5 5 
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  מחצבות 4 פעלו נשר של בשטחה .קרטון מסוג קשה גיר בסלע מאופיין הכרמל של הצפוני במדרון המסלע
  ובמחצבת וחרייבה נשר ,4.5 – כנטושות מוכרזות מהן 3 כיום ,בהמשך בנפרד יפורט עליהן ,גיר לכריית

  .דרום לכיוון להתפתחותה ומגבלה העיר לתושבי מטרד שהיוותה מאחר החציבה הופסקה "אבן מחצבי"
 :סביבתיים מפגעים למגוון מוקד ומהוות ,בשטח טיפול ללא ,שהן כמות ננטשו המחצבות

 
 .מוניציפאליים גופים ואף פרטיים גורמים ,בניין קבלני י"ע וגרוטאות אשפה של מבוקרת בלתי שפיכה1.

  י"ע המחצבה משטח רעילים חומרים שטיפת בגלל התהום מי וזיהום מזיקים להתרבות גורמת האשפה
 .הגשמים

 
 המהווים ,גשמים מי ניקווים ,בזדון שפכים לניקוז מנוצלות שאינן במחצבות גם - גשמים מי היקוות2.

 .ויתושים לחרקים דגירה מוקד
 

  האיזון להפרת גורם התלול המחצבה קיר .ונפילה מפולות של בטיחותי סיכון מהווים המחצבה קירות3.
  בסביבת ובצומח בחי ופגיעה מוגברת קרקע סחיפת הגורם דבר ,המחצבה מעל הקרקע של האנרגטי
 .המחצבה

 
  קרקע י"ע המחצבה קירות של טבעי לשיקום לצפות אין הארץ של האקלים בתנאי -קבוע חזותי מפגע4.

   .טבעי באופן המתהווים וצומח

 ופוטנציאל מפגע – בנשר מחצבות 6.3.4

 מ"ק 4.5מחצבת 
 'ד 230

 נטושה

 מחצבת נשר
 'ד 220

 מחצבת לייש נטושה
לפי  )פעילה 

 (6מ "תמ

 מחצבת חרייבה
 נטושה

אתרי כריית 
 חרסית



271 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 5.4 מ"ק  מחצבה•

  ומפנה דונם 230-כ שטחה .1983 בשנת כנטושה והוכרזה פוסט--ק'הצ לצומת מזרח מדרום ממוקמת המחצבה

 .מזרחי צפוני הוא החצוב הקיר

 4.5מ "ק שם מחצבה

 76 מספר מחצבה

 הררי תיאור מורד

 230 שטח

 50,000 נפח

 80 גובה

 1 שיפועים

 צפוני מזרחי קיר חצוב מפנה

 בטיחות
קיימת  . במקום גדרות ושער
 סכנת מפולת

 פגיעה סביב
גדולה עם קירות   מחצבה

 גבוהים הנראים למרחוק

 מפגעים
נותרו קירות זקופים בגובה 

חשש לזיהום  , ויותר' מ 50
 קרקע משפיכת פסולת

 בר יהודה דרך עפר מדרך דרך

 דור לאגן נחל קישון-נחל בן אגן ניקוז

 צמחיה
י הקרן "ע נטיעות שנעשו

 לשיקום מחצבות  

7212 652 

 מיקום המחצבה

 גיא שחר: צילום, מבט למזרח, 4.5מחצבה 

 google: מקור, מבט לדרום מערב, 4.5מחצבה 

 ופוטנציאל מפגע – בנשר מחצבות 6.3.4
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 חרייבה מחצבת•

 .(נשר מלט) כלל חברת בבעלות פרטי בשטח ,גלם חומר של גדולות עתודות ובה 80-ה שנות מאז נטושה מחצבה

 נשר מפעל את שימשה ,בעבר .דונם 150-כ שטחה .7212 לכביש מדרום ,הכרמל רכס על ממוקמת המחצבה

  .יהודה בר דרך שעל למפעל מהמחצבה ברכבל מורידים היו שנחצבה האבן את ,מלט הכנת לצורך גיר לכריית

  המפרץ של מרהיב נוף נשקף ממנה תצפית מרפסת מעין ומהווה הים פני מעל 'מ 450 בגובה נמצאת המחצבה

 זבולון ועמק

   .539/מכ תכנית נשר ומפעלי מחצבות לשיקום הקרן ,נשר עיריית י"ע קודמה 2000-ה שנות בתחילת

 להקים רצון מתוך ,נופש לפעילויות ושטחים נופי שיקום לשטחי ממחצבה השטחי ייעוד שינוי קידמה התכנית

  המחצבה בשטח מלונאי לאחסון התנגדות הביעו הבריאות ומשרד ס"לאיכה המשרד נציגי .במקום נופש כפר

 .התכנית קודמה לא ומאז

 חרייבה שם מחצבה

 522 מספר מחצבה

 הררי תיאור מורד

 150 שטח

 3000 נפח

 45 גובה

 1 שיפועים

 בור חציבה אובאלי כיוון

 בטיחות
יש סכנת  . אין גדר בטיחות

 ם ישניםמבני, מפולת

 נופית פגיעה סביב

 אין מידע מפגעים

 7212כביש  דרך

 נחל נשר לאגן נחל קישון אגן ניקוז

 חורש טבעי, אורנים צמחיה

7212 652 

 מיקום המחצבה

 google: מקור, מבט לצפון, מחצבת חרייבה

 ופוטנציאל מפגע – בנשר מחצבות 6.3.4
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 "אבן מחצבי" מחצבת •

 מובלעת מעין והיא חיפה אוניברסיטת לקמפוס נשר העיר שכונות בין 705 לכביש דרומית ממוקמת המחצבה

  .חצץ של קוב מיליון 2-כ ממנה הוצאו השנים ובמשך דונם 335 -כ הוא שטחה .הכרמל פארק בתחומי

 המחצבה של תרומתה לצד .בטון ומפעל אספלט לייצור מפעל ,המחצבה בהם ,מפעלים שלושה פעלו באתר

 בסביבה האוכלוסייה עבור חמור סביבתי מפגע היוותה היא ,הארץ בצפון הכבישים וסלילת הבניה לתעשיית

 בשל יצחק רמות שכונת התרחבות את גם מנעה המחצבה של פעילותה .אוויר וזיהום רעש מטרדי ויצרה

  פעילות לאחר המחצבה נסגרה 2010 בשנת .וחציבה כריה לאתרי בסמוך מגורים הקמת על המוטלות המגבלות

 ,גלם חומר של רבות עתודות במקום וקיימים ומאחר כנטושה מוגדרת לא המחצבה ,מרובה וכרייה שנה 80-כ של

   .הפרק על עומד עודנו ,החציבה חידוש

  התרחב המחצבה שטח השנים עם .'מ 100-כ של לגובה המתנשאים מדורגים קירות במחצבה נוצרו מהכרייה

  .אדירים מפלים במקום נוצרים גשמים ובזמן דרכה עובר ממנו קטע וכיום נשר נחל לערוץ

  הזוכות ההצעות .המחצבה לשיקום סטודנטים תחרות נשר ועיריית מחצבות לשיקום הקרן יזמו 2012 בשנת

  של הייחודיים במאפיינים שימוש עם יחד ,פסולת מחזור או טבע ערכי של אקולוגי שיקום בין לשלב הציעו

  שכונת לפיתוח  נשר עיריית מצד הצעות נשמעות  במקביל .ופנאי בילוי ,אקסטרים ספורט לפעילויות המחצבה

 .המזרחי חלקה שיקום עם בשילוב ,המחצבה של המערבי בחלקה מגורים

7212 

705 

 מיקום המחצבה

 google -מקור, מחצבי אבן

 ופוטנציאל מפגע – בנשר מחצבות 6.3.4
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 נשר מחצבת •

   . 7212 לכביש (752) יהודה בר דרך בין ,נשר למפעל מערב מדרום הממוקמת ,דונם 220-כ בת נטושה מחצבה

   ,מוסך מצויים בו המזרחי בחלקה מוסדרת המחצבה

 .דלק ותחנת חניה מגרש

 י"ע ,ניסיוני שיקום עברה ואף רבות שנים נטושה המחצבה

   .1971 בשנת דנציגר יצחק האמן

 ערימות ואת פסולת לפינוי המחצבה שימשה השנים במהלך

   .באדמה כיסו האשפה

 בדופן .המחצבה שטח את  ומכסה השתלטה הצמחייה

 מחשיפת כתוצאה ,ביצות 2 נוצרו המחצבה של הצפונית

  סביב התפתחו הייחודיים התנאים בשל .תהום מי מפלס

  .ייחודיים חיים בעלי וזוהו מים צמחיית אילו ביצות

 מבט לצפון מתוך אתר הקרן לשיקום מחצבות, מחצבת נשר

 נשר שם מחצבה

 78 מספר מחצבה

 הררי תיאור מורד

 220 שטח

 2000 נפח

 20 גובה

 1 שיפועים

 צפון כיוון

 בטיחות
יש סכנת  , בטיחות אין גדר

 מפולת

 נופית פגיעה סביב

 מפגעים
,  אחסון ציוד בניה ומכולות זבל

מזבלה בחלק מן  , חול מחצבה
 האתר

 דרך עפר מדרך בר יהודה דרך

 נחל נשר לאגן נחל קישון אגן ניקוז

 חורש טבעי צמחיה

7212 

752 

 מיקום המחצבה

 ופוטנציאל מפגע – בנשר מחצבות 6.3.4
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  דרכים ומערכת מחפורות ,מחצבות ,המפעל תחום - מרחבים במספר שינוי יצר מלט לייצור נשר מפעל

  הייצור תהליך את שימשו ,חרייבה ומחצבת נשר מחצבת ,נשר בקרבת המחצבות מן שתיים .ביניהם ומסועים

 חרסיות בעמק נכרו בנוסף .נשר למפעל קשורות היו לא 4.5 ומחצבה אבן מחצבי – אחרות מחצבות .במפעל

 קו בקרבת חרייבה ממחצבת חומר הוביל רכבל  .אגמים ויצירת תהום מי לעליית שגרם דבר ,הייצור לתהליך

  .יהודה בר דרך מעל בגשר מסוע והוקם  7212  דרך נפרצה ותפעולו הקמתו לצורך .למפעל ועד הכרמל רכס

 .המרחב על השפעתו נוכחת מאוד עדיין אך ,מאוד הצטמצמה המפעל פעילות כיום

 ;במפעל גלם חומר סככת ;יהודה בר דרך מעל המסוע וגשר הסילו מבני – נשר מפעל של האייקונים :בתמונות

 .נשר ממחצבת במבט כיום המפעל

 

6.3.5 brownfields לשימור וערכים פוטנציאל ,מפגעים – בנשר 
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 של אחרונים שרידים – משמאל ;המפעל הנהלת בניין – מימין :לשימור ערכים ,המפעל ממורשת מבנים

 העובדים מגורי

6.3.5 brownfields לשימור וערכים פוטנציאל ,מפגעים – בנשר 
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6.3.5 brownfields לשימור וערכים פוטנציאל ,מפגעים – בנשר 

  משמאל ;זבולון בעמק החרסית כריית אגמי ב טבעיים גידול בתי התפתחות – למעלה מימין :התעשייה נופי

 ,גבוהים תהום מי מעליית כתוצאה שנוצר נשר במחצבת "ביצה"ה איזור – באמצע ;נשר מחצבת – למעלה

 ,המפעל שטחי על שנהב דינה הפסלת י"ע שהוקם תעשייתי פיסול פארק – למטה ;יהודה בר דרך בקרבת

 .75 לכביש ממזרח
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  באפיון מרכזי פן מהווה מקרה ובכל אתגרים ויוצר יתרונות מציע הכרמל מדרון ג"ע נשר שכונות של הבינוי

 נתק של עירונית-פנים מציאות מייצר כן וכמו  למרחב נשר של הקשר את  מגביל המדרון על הבינוי .נשר העיר

 במרחבים תתמקד עירוניים-הפנים הנופיים ההיבטים של הבחינה .רגלית בהתנהלות וקושי השכונות בין

 .הפתוחים הציבוריים ובשטחים רחובות לאורך ,הציבוריים

 

 מקומי חזותי כמשאב נוף 6.4.2

  המפרץ של ומרהיב פתוח נוף נשקף נשר רחובות מכל ,לעמק הכרמל בין והמיקום התלולה הטופוגרפיה בשל

  מהרחובות גם .חלון מכל כמעט נשקף שנוף מכאן ,הסתרה יוצר אינו המדרון ג"ע הבינוי .הכרמל מורדות ושל

  הנו הנוף .הפתוח הנוף את לחוות ניתן ,הכביש מן נמוך או חסר הבינוי בהם ובמקומות הבתים בין ,עצמם

 .הבינוי מצורת יוצא כפועל חיים איכות לייצר והזדמנות עירוני נכס בהחלט

 

 

 כללי רקע 6.4.1

 google earth: מקור
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 :תכנוני ככלי עירוני טבע

 :2013 יולי ,הטבע להגנת והחברה ירושלים עיריית ,עירונית כלל אקולוגית מדיניות – ירושלים בעיר טבע" מתוך

  ,חי של שונות טבעיות מערכות ובו ,מבונה או פתוח ,העיר של השיפוט בתחום כשטח מוגדר עירוני טבע אתר"

  חורשה הוא אם ובין ,וסביבותיו העיר בתחומי העובר נחל כולל הוא אם בין ,עירוני טבע אתר כל .ודומם צומח

  ...העיר תושבי לרווחת ,וללימוד לחוויה לשמש שיכולים היבטים עושר בחובו טומן ,ציבורית בגינה קטנה

 "...בעיר הטבע אתרי ופיתוח טיפוח ,שימור ,לתכנון מנחה כוללת מסגרת להתוות היא העבודה של העל מטרת

 

 יש אשר תכנוניים כלים מבסס ,ובשוליה בעיר והחי הצומח של הקיים למצב בהתייחס הנערך ,עירוני טבע סקר

 :התכנון של השונים המידה בקני השלכות להם

 העירונית התכנון במערכת כמרכיב שילובם ,איכותם ניתוח ,בעיר הטבע אתרי של והגדרה תיחום•

 .ולטפחם הטבע ערכי על לשמור במטרה ,האתר סוג לפי ופרטניות עירוניות כלל הנחיות גיבוש•

 טבע שטחי של רצפים וחיבור זיהוי•

  הערכה הכוללת ,חיונית מידע שכבת זוהי ."געת אל" שטחי בהגדרת מתמצה אינה עירוני סקר של משמעותו

   .העירוני במרחב הבינוי ואופי תפרוסת בדבר להחלטות כלים ונותנת כמערכת ותפקודם האתרים חשיבות של

 

 

 

 

 עירוני טבע תשתיות 6.4.3
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 אתרי טבע עירוני בתחום העיר חיפה  
 2012דצמבר , החברה להגנת הטבע, מתוך סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה

 :בנשר עירוני טבע
 בנשר העירוני הטבע של ייחודיותו ,חקלאות בשטחי או פיתוח באזורי המוקפים ,אחרים לישובים בהשוואה

  הערוצים ומבנה התלולה הטופוגרפיה בשל .ובסביבתו הכרמל בפארק איכותיים טבע לשטחי הצמידות מן נובעת
 ראה) פים"כשצ המוגדרים שטחים הן ,מפותחים בלתי רבים פתוחים שטחים העיר בתוך נותרו העיר את החוצים
 .אחרים בייעודים מגרשים בתחומי שטחים והן (פים"השצ מערך בפרק אקסטנסיבי בפיתוח פים"שצ מיפוי

 .ספונטני באופן כאלה השתקמו אף או טבעיות מערכות השתמרו אלה בשטחים
  תפיסתי נתק ,הכרמל מפארק נשר תושבי של נתק בפועל יוצרות הכבישים ומערכות נשר של העירוני המבנה

 אותם הסובב לטבע נשר תושבי לחיבור החשובים הכלים אחד .(העירוני השלד ניתוח בפרק פירוט ראה) ותפקודי
 .לנשר המתאר בתכנית עירוני טבע תשתיות נושא הטמעת במסגרת הינו

 
 המוניציפלי בתחום הגובלים עירוני טבע אתרי מספר הוגדרו לאחרונה הושלם אשר חיפה של עירוני טבע בסקר

  בגריעה ,והטכניון חיפה אוניברסיטת שבין השטח בפועל הינם אלה אתרים שני .טללים והר דור בן נחל :נשר של
  בתחום הפתוח השטח כי ממנה להניח וניתן ערכית ולא מנהלתית חלוקה זוהי .נשר של המוניציפלי השטח של
 ממצאים מצא הסקר  .חיפה בתחום שנסקרו לאלה דומים ערכים בעל הנו ,משה לדרך ומדרום מצפון ,נשר

  .האתרים ובכרטיסי בסקר ביטוי לידי שבאים כפי ,אלה אתרים בשני משמעותיים

 
 

 עירוני טבע תשתיות 6.4.3

 ,  אתרי טבע עירוני בתחום העיר חיפה הגובלים בתחום העיר נשר
 2012דצמבר , החברה להגנת הטבע, מיפוי מתוך סקר תשתיות טבע עירוני בחיפה
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 :ומשמאל למעלה

 טללים הר מורדות

 :למטה

 דור בן נחל

 

 בחיפה עירוני טבע תשתיות סקר מתוך

   להגנת החברה ,האתרים כרטיסי - 'ב חלק

 2012 דצמבר ,הטבע

 עירוני טבע תשתיות 6.4.3
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 כמותיים ונתונים הפתוחים השטחים אופי

   המאושרות הסטטוטוריות והתכניות בעיר הקיים המצב מבדיקת

 קטגוריה תחת ,פתוחים שטחים של דונם 1086 -כ כ"בסה מופו

   ,מדרגות ומעברי רגל הולכי שבילי ,ציבוריים גנים נכללים זו

  של אקסטנסיביים ושטחים נשר פארק ,יער שטחי ,משופעים מדרונות

   .טבעי חורש או בתה

 הפזורים אינטנסיביים מפותחים פתוחים ציבוריים גנים 59-כ מהווים בלבד דונם 185-כ השטחים כלל מתוך

  בעלי תמיד אינם אלו אזורים .דונם 706 על עומד ,מדרונות ושטחי האקסטנסיביים השטחים סך .העיר ברחבי

 רבת הינה הפתוחים השטחים ממערכת כחלק בעיר נוכחותם אך ,אינטנסיבי ציבורי כשטח לפיתוח פוטנציאל

  .הבנוי במרקם הפוגות ויוצרת ערכיות

 עירוניים ביישובים ,2012 בשנת שיצא "ציבוריים גנים לתכנון המדריך" מתוך ,השיכון משרד הנחיות פי על

 בה מתגוררים שכיום בנשר כלומר  .לנפש ר“מ 15 של יישובית-כלל מינימאלית נורמה לפני לגנים שטחים יוקצו

  כפול כמעט מספר ,ומפותחים פתוחים ציבוריים שטחים דונם 353-כ להיות צריכים היו ,איש 23,500-כ

 ר"מ יותר שיש נראה האקסטנסיביים הפתוחים השטחים את גם בחשבון כשלוקחים ,זאת עם .מהקיים

  .מהנדרש

שטח פתוח  
 סטטוטורי

1086 

שטח פתוח  
 מפותח

185 

שטח פתוח  
 אקסטנסיבי

706 

 פים"השצ מערך 6.4.4
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 שכונות לפי פים"השצ מערך ניתוח

 דור בן בשכונת פתוחים שטחים

 בשכונה למגורים הבניה .60-ה בשנות משמעותית והרחבה נשר העיר של הקמתה לפני התיישבות כנקודת הוקמה

  משתרע ,עמוס בגבעת בהם והמרכזי כשהגדול בשכונה פים"שצ 12-כ יש .שונים מסוגים שיכון במבני מאופיינת

   מהם והגישה המגורים מבני בין הנמצא ,יחסית מתון ואדי של בשטח נמצא פ"השצ .דונם 20-כ פני על

   שיפוץ עבר הגן .כבישים בחציית צורך ללא ,ישירה אליו

   אזורי ,נגישים שבילים מכיל והוא האחרונה בתקופה

 משחק מתקני ,קטן אמפי בצורת והתכנסות ישיבה

   הייחודי הדבר.ומדשאות כושר מתקני ,שונים לגילאים

   הגן שטח של ורציפותו גודלו הוא עירונית מבחינה

  .נוחה בצורה מטר 40-כ של טופוגרפי הפרש על שמגשר

 (יפה חנה נוף 'אדר :תכנון)

7212 

705 

 מיקום השכונה

 פים"השצ מערך 6.4.4



286 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 שכונות לפי פים"השצ מערך ניתוח

 יצחק רמות בשכונת פתוחים שטחים

  ל"צה מרחוב מתפרשת היא .להתרחב עדיין וממשיכה 90-ה בשנות להתפתח החלה ,העיר בשכונות הגדולה

   .מדרום (705) משה לדרך עד ,בצפון חנן תל ושכונת

 ,אחיד אינו בשכונה הפתוחים השטחים פיזור

 לאורך אחד ,עיקריים מוקדים 2 לזהות וניתן

 פתוחים שטחים של רצף יש שם ,האלון רחוב

   .שלוחה של נוח טופוגרפי תוואי לאורך

 מספר של מקבץ יש ,הזית רחוב לאורך והשני

 בשל למפלסים בחלוקה המאופיינים ,גנים

   .המשופע השטח תוואי

 מיקום השכונה

7212 

705 

 פים"השצ מערך 6.4.4
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 שכונות לפי פים"השצ מערך ניתוח

 חנן תל בשכונת פתוחים שטחים

 .השלום דרך על נשענת חנן תל שכונת

  הציבורי המרחב התהווה הציבור מבני גרעין סביב

 חגים בזמן העיר של וכן השכונה של הפתוח

 העירוניות הרחבות את כולל זה מרחב .והתכנסויות

 ,אליו שמדרום גנים מספר וכן השלום דרך שלאורך

  ואזורי וותיקים עצים ,רחבות במדשאות המאופיינים

  .ישיבה

 מיקום השכונה

7212 

705 

 פים"השצ מערך 6.4.4
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 שכונות לפי פים"השצ מערך ניתוח

 נשר גבעת בשכונת פתוחים שטחים

  הכרמל פארק ומצפון 'ממז ,בירוק טובלת השכונה .1949-ב נשר מפעל פועלי י"ע החלה שהקמתה ותיקה שכונה

   הבולט ,פים"שצ מעט קיימים עצמה בשכונה.נשר נחל של הירוק הואדי 'וממע נטועות וחורשות

  ובו הגבעה בראש שניצב ,הזיכרון גן הוא בהם והגדול

   הישוב יוצאי נופלים לזכר אנדרטה ,לבנים יד בית

   .הזיכרון יום טקס נערך בה טקסים ורחבת

7212 

705 

 מיקום השכונה

 פים"השצ מערך 6.4.4

 google: מקור
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 פים"השצ מערך 6.4.4

 שכונות לפי פים"השצ מערך ניתוח

 גבעת עמוס -פ שכונתי"שצ

 רחוב הוורד -פ שכונתי"שצ

 רמות יצחק, רוסלאןגן  -גן פנים שכונתי קטן

 רחוב הוורד -פ שכונתי"שצ

 רמות יצחק, רחוב התמר -גן פנים שכונתי קטן

 גבעת עמוס, רחוב המתמיד -גן פנים שכונתי קטן
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 והמסחר התעסוקה באזור פתוחים ציבוריים שטחים

  עולה ,יהודה בר דרך עברי משני שנמצא ,העירוני והמסחר התעסוקה למרחב המאושרות התוכניות של מבדיקה

   .בשטח הבולטת עובדה ,פתוחים ציבוריים שטחים של להקצאה התייחסות גורף כמעט באופן שנעדרת

  מחומרים בניה תוספות עם והאנגרים זעירה תעשייה ומבני קומות 3-4 בין של משרדים בבנייני מאופיין המרחב

 נעדרים ועצים צמחיה  .רציפות רגל הולכי מדרכות ללא וחניות כבישים ,נרחבים אספלט משטחי ביניהם שונים

  ותעשייתי עסקי מרחב של הוא שמתקבל הדימוי .מתוכנן לא באופן שמפוזרים בודדים פרטים למעט לגמרי כמעט

 . oneה מתחם למעט ,הערב בשעות מאדם ריק רובו המרחב .ברכב או ברגל בו להתנייד נעים שלא ,נמוכה ברמה

 התייחסות קיימת ,שפונה הבינוי בסיס ובמתחם 4.5 במחצבה טק ההי מתחמי ,מומשו שטרם החדשות בתוכניות

  לה ואין בלבד מתחם במסגרת נקודתית היא אילו בתוכניות ההתייחסות .פתוח מרכזי גן מרחב ומוצע לנושא

   .העירונית המערכת לכלל זיקה

 פים"השצ מערך 6.4.4
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 כמערכת פים"השצ תפקוד

  ברמה הפתוחים השטחים מערך ,נשר של המשופע הטופוגרפי המבנה בשל כי לזהות ניתן פים"השצ ממיפוי

  נוצר פים"השצ בין קישור .גובה קו אחרי עוקב או שלוחות רום ,ואדיות שטחי על נשען ,העירונית וכן השכונתית

  במקרה כמו ,רציפה שלוחה או ואדי ,מורפולוגית יחידה מאותה חלק היותם מעצם או מדרגות בצירי חיבור י"ע

   .(פירוט ראה) עמוס גבעת של

 מהפרשי כתוצאה שנוצר העירונית במערכת נתק קיים כי לראות וניתן הפתוחים השטחים שלד מודגש בסכמה

  .גבהים

 גנים לתכנון המדריך"מ והשיכון הבינוי משרד הגדרות פי על ,נע בנשר הציבוריים הגנים של השירות וטווח גודלם

   .דונם 8-30 ,לשכונתי ,דונם 1.5-2.5 ,שכונתי הפנים בין ,"ציבוריים

   .והעירוני רובעי מסוג שצפים חסרים

  -מערך השטחים הפתוחים 

 פים"השצ מערך 6.4.4
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  ,ל"צה רחוב דוגמת ,שכונות בין המקשרים אילו ובעיקר ,שלה מהרחובות רבים ,נשר של הטופוגרפי המבנה בשל

 ,הרחובות ,אלטרנטיבית רגל הולכי תנועת מערכת והעדר הטופוגרפיה בשל ,כפרט בנשר .ותלולים משופעים הם

 .הרגל הולכי לתנועת עיקרי כשלד המתפקדת המערכת הם ,הגדול בחלקם מאוד משופעים אם גם

  למפלס מתחת או מעל שהן ,למבנים הכניסות ובין הרחוב בין נתק קרובות לעיתים וצרי המדרון על הבינוי אופן

 הרחוב בתוך נתק ויוצרת מפלסים לשני מפוצלת המיסעה בו ,היסוד קרן דוגמת ברחוב מתקיים נוסף נתק .הרחוב

 כעורק ויותר עירוני כרחוב פחות מתפקדים ,בנשר הראשיים התחבורה צירי ,(705) משה ודרך צהל רחוב .עצמו

   .לכרמל ומצפון מזרחה החוף ממישור ,עוברת ותנועה מהירה לתנועה

 

 

 פתוח ציבורי כמרחב הרחובות תשתית 6.4.5

 רמות יצחק, רחוב הנוריות

 תל חנן, רחוב קרן היסוד

 מתפקד ככביש ולא כרחוב עירוני -ל"רחוב צה
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 בנשר מדרגות צירי

  מדורג מעבר של כזאת מערכת .החיפאי למודל בדומה ,מדרגות מעברי של מערכות קיימות בנשר פים"השצ בין

 (משמאל) יצחק לרמות דור בן שכונת בין  החשמל למסדרון מתחת גם מתקיימת

 פתוח ציבורי כמרחב הרחובות תשתית 6.4.5
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 סיכום -בנשר נופיים היבטים 6.5

נדיר מיקום לנשר .זבולון עמק ומישור הכרמל מדרון :במהותם שונים אזורים שני בין במפגש בנויה נשר  

 .הקישון נחל לאורך המתוכנן המטרופוליני מהפארק משמעותי מקטע ובתחומה הכרמל לפארק בצמידות

חוזר שימוש בהם לעשות ומתבקש ייעוד לשינוי המוכנים מופרים שטחים של דופן יוצא ריכוז נשר בתחום. 

בנשר התעשייה דעיכת עם .ובזהותה העיר של במהותה חשוב מרכיב הינה נשר של התעשייתית המורשת  

   .העירוני במרחב התעשייתית המורשת לשימור חשיבות יש

מנוצל העיר בקרבת הטבעי השטח .שסביבה הפתוחים לשטחים העיר בין נתקים נוצרים שונות מסיבות  

 ."בלבד לראותו" רבה במידה והוא במשורה

איכויות יוצרת בהר הבנייה .תלולה בטופוגרפיה הכרמל מדרון על בנויות בנשר המגורים שכונות מרבית  

 .ברכב התניידות על רבה להישענות וגורמת רגל הולכי תנועת על מקשה גם אך ,חלון מכל פתוח נוף של

השטח של המורפולוגיה אחר עוקבת פריסתם .שכונתיים ציבוריים גנים מפוזרים בעיר הבנוי המרחב בתוך  

  פ"השט מערכת ובפועל מלאה אינה ביניהם הרציפות ,זאת עם .ושלוחות גובה קווי ,ואדיות על ונשענת

 .אלטרנטיבית רגלית כמערכת מתפקדת אינה

שהוא נשר פארק על עומס יוצרים פנאי לפעילות מונגשים טבע שטחי או/ו נרחבים פארק שטחי היעדר 

 .הטבע בחיק לפנאי הצורך את שמספק היחיד האתר

אלה לשטחים .וחורש בתה של גידול בתי התפתחו בהם טבע שטחי השתמרו נשר של הבנוי המרקם בתוך  

   .הפתוח המרחב אל העירוני המרקם מתוך מחבר ביצירת משמעותי פוטנציאל

חשיבות בעל הנו זה מרחב .שינוי בתהליך כיום מצוי ,להתפתח העיר החלה ממנו ,שבמישור העירוני האזור  

 והקשרים המתונה הטופוגרפיה ,שבו והפוטנציאליים הקיימים השימושים תמהיל בשל ,גבוהה עירונית

 .המטרופוליני למרחב

שמנקז כאזור – יהודה בר לדרך ובזיקה התעשייה באזור פתוחים שטחים של ותכנון כוללת מחשבה חסרה  

 שדה הוא התעשייה אזור כיום .הקישון ונחל המטרופוליני לפארק עתידי פוטנציאלי קשר ,האזור נחלי את

  .בו להסתובב נעים שלא מוזנח אספלט

שיקום לתכנית בניגוד .השלום ודרך יהודה בר דרך :אורך צירי שני על נשען במישור נשר של המרכזי השלד  

  את ממצה אינה (המטרונית תכנית במסגרת גם) יהודה בר דרך ,השלום בדרך המתמקדת ר"המע

 .רוחב קשרי ומחזק רגל להולכי מרחב המייצר איכותי ר"מע ליצירת הפוטנציאל
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  של מזרחית הצפון הדופן על הטופוגרפי מיקומה .ולמרגלותיה  ההר צלע על ופארקים טבע בשמורות טובלת נשר

 בעלי ייחודיים מוקדים מספר לנשר .והים בחיפה הזיקוק בתי מפרץ אל ייחודיים מבטים יוצר הכרמל רכס

 :תיירותי פוטנציאל

 .נשר של המוניציפליים משטחיה כשליש המהווה  הכרמל שמורת•

  לשכונת בסמוך בליבה וממוקם העיר של ביותר הגדול התיירותי המשיכה מוקד את המהווה נשר ל"קק פארק•

  .יצחק רמות

  לפיתוח הזדמנות התפתחה בהן (חרייבה ומחצבת (אבן מחצבי) ליש מחצבת) פעילות לא מחצבות שתי בנשר•

  טופוגרפיה בלב מיקומן עם בשילוב החציבה פעילות הפסקת .וספורטיביות תרבותיות ,תיירותיות פעילויות

 .ייחודיים עניין למוקדי אותם להפוך מאפשרים ייחודיים ונוף

 .75  לכביש מעבר היישוב למרגלות אגמים שני המכיל נשר מטרופוליני פארק לפיתוח המיועד שטח•

 

 

 

 

 :תרשים פיזור המוקדים התיירותיים הקיימים והפוטנציאליים

 

 ל"פארק נשר קק מחצבי אבן חרייבהמחצבת  מיועד מטרופוליניפארק 

 שמורת הכרמל

 ופוטנציאליים קיימים אתרים 7.1
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 יעד קהלי

 נשר ל"קק פארק של המשיכה כוח ,זאת עם .הפנים תיירות או הנכנסת התיירות מפת על נמצאת אינה נשר ,ככלל

  שבוע מדי אליו מושך בו הקיימת הגשרים ואטרקצית הייחודי אופיו בגלל מבקרים אלפי שבוע מדי אליו המושך

 :עיקריות קבוצות לשתי הנחלקים מבקרים אלפי

 .וחיילים תלמידים של קבוצות – השבוע במהלך חינוכית תיירות .1

 השבוע בסופי משפחתית פנים תיירות .2

 .פנים לתיירות פוטנציאל בעלי הינם אטרקטיבי באופן ושיווקם ייחודיים מוקדים פיתוח כי מוכיחים אלו נתונים

  והטופוגרפיה הנוף ,הטבע ערכי סביב התיירותי הפוטנציאל ופיתוח יחסית מרכזי באזור נשר של מיקומה

  :כגון הנכנסת התיירות בתחום נישתיים סגמנטים וכן פנים תיירי אלפי לעיר להביא לאפשר יכול הייחודית

   .אתגרי ובספורט באקולוגיה המתעניינים תיירים ,תרמילאים

 

 מלונאי אירוח מתקני

 שלנשר העובדה ותחת חיפה באזור המלונאות תפוסת נתוני פ"ע .מלונאי אירוח מתקני היום קיימים לא בנשר

  לא כי נראה ,שעות למספר מעבר ארוכה לשהות עילה המהווים פוטנציאליים משמעותיים תיירות מוקדי אין

 מתקן תפתח שנשר האפשרות לגבי שנערכה בדיקה .מלונאי אירוח מתקני לבניית משמעותי פוטנציאל קיים

  :הבאים  הנתונים את העלתה (חיפה  ואוניברסיטת הטכניון) האקדמיה אורחי עבור מלונאי

    .(מיטות 9 כ"סה) אירוח דירות 7 המונה האוניברסיטה לאורחי "אורחן" מתקן קיים חיפה באוניברסיטת•

 .(גדולות 6 -ו רגילות 12) אירוח 'יח 18 המונה " פורשהיימר" אירוח מתקן קיים בטכניון•

  הן העתידיות הפיתוח תכניות על האמונים אסיף שמאי ואדריכל שחר דפנה אדירכלית עם שנערכו בשיחות•

 .זה בתחום צרכים עלו לא בטכניון והן באוניברסיטה

 ותכניות סטטוטוריות הנחיות

 .תיירותי אופי בעלות סטטוטוריות תכניות מקודמות לא בנשר

 ,נשר עיריית י"ע (539/מכ) חרייבה במחצבת נופש אזור ופיתוח נופי לשיקום  תכנית לקדם ניסיון נעשה בעבר

 .המחוזית הועדה בתנאי עמידה אי עקב התקבלה לא דבר של ובסופו נשר ומפעלי מחצבות לשיקום הקרן

 

  פארק לתכנון הצעות לקבלת פנתה וכן לתיירות אב תכנית העירייה  מקדמת ,המתאר תכנית להכנת במקביל

 .(אבן מחצבי) ליש מחצבת באזור

 

 מתקני אירוח וסטטוטוריקה, יעדסקירת קהלי  7.2



298 

 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 אלו מאפיינים .אותה המאפיינת והטופוגרפיה הנוף מערכי ניצול על מבוסס נשר של התיירותי הפוטנציאל עיקר

 תוכן בעלי תיירות מוקדי פיתוח  .אתגרי וספורט טבע מבוססי תיירותיים מוקדים לפיתוח בעיקר מתאימים

 :הפנים בתיירות המתפתחות למגמות מתאים אלו בתחומים עשיר

  מציוד החל ואתגר טבע תיירות צריכת הציבור של ובהתמקצעות ,התיירות בצריכת ,החיים ברמת עליה•

 .אוויר וגלשני ניווט ציוד ,שטח ברכבי וכלה וספורט קמפנינג

 .האוכלוסייה ממרכזי סביר ובמרחק נגיש באזור הנמצאים הטבע בחיק למקומות בביקוש גידול•

 .הארץ במרכז בייחוד ואטרקטיביים חדשים פתוח ומרחב טבע ,נופש לאזורי בביקוש מתמדת עלייה•

 על טיפוס ,אתגרי ניווט ,אופניים על רכיבה :כגון בארץ האתגרי הספורט לענפי בביקושים מתמדת עלייה•

 :נתונים 'מס להלן .'וכיוב אוויר גלישת ,וסנפלינג קירות

 אופניים על רוכבת בישראל הבוגרת מהאוכלוסיה כרבע גיאוקרטוגרפיה מכון של סקר פ"ע - אופניים על רכיבה

  ובשבילים בפארקים רוכבים מתוכם 48% -כש יותר או בשבוע פעם רוכבים 50% -מ למעלה מתוכם .( איש מליון)

 .לאופניים המותאמים

  הוקמו האחרונות בשנים .מטפסים אלפי 6-7 -כ ומונה בארץ מואצת בצמיחה שנמצא ספורט – קירות על טיפוס

 במצוקי ,בנגב טבעיים קירות על מטפסים המקצועיים המטפסים מרבית .חדשים מקצועיים טיפוס קירות 6-7 -כ

   .הארץ במרכז בייחוד טבעיים טיפוס בקירות אמיתי מחסור קיים .קשת ומערת נמר בנחל ,גיתה

 מתוכם שניים) מקצועיים ניווט מועדוני 12 במסגרת הפועלים משתתפים אלפי שמונה ספורט – אתגרי ניווט

 ניווט ,ספורטיבי ניווט ,עממי ניווט :כגון ווריאציות של רחב מגוון ומקבל תאוצה וצובר הולך זה ענף גם .(בטכניון

 .אופניים באמצעות וניווט מקוון ניווט ,משפחתי וניווט לילדים

 התיירותי לפוטנציאל המתאימות שיווקיות מגמות 7.3

 מבוקש בשמורת הכרמל( סינגל)מסלול רכיבה לאופני שטח   
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  אותה שתהפוך ייחודית תיירותית תימה לפתח נשר חייבת ,ומניבה קהל מושכת תיירותית פעילות לפתח כדי

  ומגוון לנשר הסמוכים התיירות מוקדי של סקירה להלן .האזורי ההיצע מפת על אטרקטיבי משלים למוצר

 :ידם על המוצעים התכנים

  על מוקד ומוגדרת באזור הגדול התיירותי העוגן הינה העיר :הכרמל אזור של תיירותי על מוקד – חיפה•

 משרד נתוני פ"ע) ישראלים אלף  253.4 -וכ תיירים  אלף  237 2013 בשנת הגיעו אליו אזורי תיירותי

 ,במוזיאונים יחסית עשירה העיר .אטרקטיבי ים חוף עם הררית וטופוגרפיה נוף ערכי משלבת חיפה .(התיירות

 ,בילוי בעסקי וכן הגרמנית והמושבה הבהאים הגנים כגון ייחודיים ומורשת עניין מוקדי ,תרבות מרכזי

 מסוגים חדרים 1,400 -וכ מלונות 16 -כ המונה יחסית גדולה מלונאית תשתית קיימת בעיר . ופנאי  הסעדה

   .שונים

 הינם ועוספיה כרמל אל דלית הישובים :הדרוזית עם המורשת עם והיכרות תרבויות מפגש – הכרמל עיר•

  מההיצע חשוב חלק מהווה כרמל עיר .בישראל הדרוזית ולמורשת לתרבות חשיפה המאפשרים תיירות מוקדי

  לבני הנצחה אתר ,צימרים ,תיירים שוק ,גלריות ,מזכרות חנויות ,אותנטיות מסעדות בה ויש באזור התיירותי

  מושכת כרמל עיר .המוחרקה אתר נמצא הכרמל עיר בקרבת .בדואי-ערבי מורשת ומרכז (אוליפנט בית) העדה

   .מבקרים  של רבים אלפים שבוע סוף מדי אליה

 מורשת משלבת העיר :הכרמל אזור של המרכזי תרבותי והרב הארכיאולוגי ,ההיסטורי המוקד – עכו•

 ,ססגוניים מזרחיים שווקים ,שונות מתרבויות שרידים לצד ודתות אמונות של ייחודי מפגש ומקום היסטורית

  בתיו מסעדות ,מרינה ,הדייגים נמל ,הימי הספורט ואתרי חופים ,מוזיאונים ,חשובים ארכיאולוגים שרידים

 .העולמית התרבות מורשת לשימור כעיר עולמי אונסקו ידי על הוכרזה העיר .המלון

  מוצר פיתוח על דגש שמה מנדל סעדיה 'ואדר רחמימוב אריה 'אדר י"ע העתיקה לעיר שהוכנה המתאר תכנית

  ,צלבנית) תקופות וחוצה וארכיטקטוניים ארכאולוגיים ,היסטוריים אספקטים הכולל – תרבותי תיירותי

  בילוי מוקדי ,והליכה תיור צירי ,('וכד חמאם ,ארמונות ,המצודה) ביקור אתרי פיתוח ; (ומודרנית עותומאנית

   .תיכונית ים באווירה

  ,מקצוענית פעילות משלב הפארק עכו בדרום אלו בימים נבנה בעיר הביקור חווית מהעשרת כחלק ,זאת עם

 גם נגישות על דגש מתן תוך משתנים צרכים בעלות אוכלוסיות של רחב למגוון ומתאים ,ומשפחתית חובבנית

  מתקני ,BMX אופני ,סקייטבורדס ,רולרבליידס) בנוי החלקה משטח :כולל הפארק .מיוחדות לאוכלוסיות

 כושר מתקני ,לילדים משחק מתקני ,(מיוחדים צרכים ,ילדים ,חובבני ,מקצועי) משתנות ברמות טיפוס קירות

   .קפה בית וכן הפתוח באוויר

 

 

 

 

 במרחב התיירות ומוקדי ההיצע סקירת :התיירותית הסביבה 7.4
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  החי הינו הפארק בשטח המרכזית האטרקציה :הכרמל אזור של הביוספרי הטבע המרחב – הכרמל פארק•

  .הכרמל משמר בחוות הסברה ותחנת מצפורים ,מידע תחנות 3 ,חניונים 25 בפארק קיימים ,מלבדו .בר

  בנוסף המציע אורן בית וקיבוץ הכרמל יערות מלון – נוספים מרכזיים אתרים שני מצויים הפארק באזור

  .סוסים על ורכיבה יפים'ג טיולי ,ספא גם לאכסון

 

 נשר באזור התיירות במוקדי המרכזיות התיירותיות החוויות של תמטית תפיסתית מפה

 

מוקד   –חיפה 
 על תיירותי

 ???נשר

תרבות  –עיר כרמל 
 ומורשת דרוזית

מרכז היסטוריה   –עכו 
 ומורשת עולמי

–שמורת הכרמל 
מרחב הטבע 

 הביוספרי

 במרחב התיירות ומוקדי ההיצע סקירת :התיירותית הסביבה 7.4
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 חולשות חוזקות
  מיקום מרכזי לצידה של חיפה ובקרבה

 .עכו ועיר כרמל, למוקדי עניין רבים בחיפה

  חוסן כלכלי ויכולת של העיר לקדם מיזמים

 .תיירותיים עסקיים

נוף וטופוגרפיה מעניינים, ערכי טבע. 

  סמיכות לאוכלוסיות יעד אטרקטיביות

 .  כגון צעירים וסטודנטים

  הכרמל הינו חלק מרשת העולמית של

 .של אונסקו ביוספרייםמרחבים 

  פארק החבלים נחשב למוקד תיירותי

אטרקטיבי ברמה הארצית ומושך אליו  

 .אלפים רבים של מבקרים מדי שנה

  

 (  ר"המעבייחוד באזור )חזות עירונית

אין אווירה  –תעשייתית ובלתי מושכת 

 .תיירותית

  העדר מקומות בילוי והסעדה משמעותיים

  -ולכן העדר בסיס תיירותי משמעותי  מניב 

העדר מרכז עירוני או עסקי מושך המהווה  

 .מוצר משלים לבילוי בפארקים

  קירבה לאזורי תעשייה מזהמים ושימושים

אינטנסיביים שיקשו למשל על   תעשייתים

פיתוח הפארק נשר וחיבורו לפארק נחל  

 .הקישון

(  פארק החבלים)ל "הגישה לפארק נשר קק

 .   ומטרדיתבעייתית 

 איומים הזדמנויות
 שיקום ושימוש בשטחי המחצבות של

לטובת פיתוח תיירותי   וחרייבהמחצבי אבן 

 .על בסיס ערכים אקולוגיים ואתגריים

תרבות ופנאי  , אפשרות לפיתוח מוקד בילוי

עירוני  ואזורי המספק עניין למגוון רחב של 

 .סגמנטים

 מגוונת יוממיתפיתוח תיירות. 

  שיפור חזות היישוב והפיכת המפגעים

בליבו למוקדי עניין והתחדשות עירונית  

 .מניבים ומושכים

  הפיתוח התיירותי בעל פוטנציאל לחיזוק

הערכים התיירותיים   -התדמית העירונית 

זיקה חזקה   הפוטנציאליים בעלי

לאוכלוסיות יעד שנשר מעוניינת בטיפוח  

סטודנטים ומשפחות  : הקשר עמן כגון

   .צעירות

  ממשקים תיירותיים עם הישובים

הסמוכים ויצירת מוצר תיירותי משלים 

 .להיצע הקיים בסביבת העיר

 מיזמים תיירותיים מתחרים הקמת

המבוססים על ערכים דומים בסביבה 

 בימיםבדרום עכו לדוגמא מוקם )הקרובה 

 (נופש וספורט אתגרי, פנאיפארק אלו 

  קושי בגיוס משקיעים פרטיים ויזמים עקב

 .  בעיות מקרו כלכליות

 SWOT ניתוח 7.5
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  "אבן מחצבי" מחצבת באזור בעיקר וממוקד רב אינו בנשר משמעותי תיירותי לפיתוח הפוטנציאל•

 ,נשר פארק או חרייבה מחצבת לגבי השונות המאושרות בתכניות הקיימות להנחיות ביחס .(ליש מחצבת)

  אפשרויות שיכלול שימושים ותמהיל יותר אינטנסיבי לפיתוח אפשרויות קיימות אבן שבמחצבי  הרי

 .יותר מגוונות מסחריות

 

 עם יחד יותר גדול תיירותי מכלול לייצר לאפשר תוכל אבן במחצבי תיירותית תוכן אטרקציית פיתוח•

 מכלול .כולו והאזור היישוב תושבי עבור ופנאי בילוי ,לתרבות ייחודי מוקד ולהוות ל"קק נשר פארק

  פארק בין החיבור ,כן כמו .כלפיה הציבורית הלב ותשומת העיר של מיתוגה על להשפיע יכול כזה תיירותי

  נמצא הוא בעיבורה השכונה ובין הפארק בין הקונפליקט בהפחתת לסייע גם עשוי למחצבה נשר ל"קק

   .תיירותי פיתוח ממוקד לאזור יצחק מרמות הרעש ומפגעי התנועה לחצי והעתקת

 

  היטב להתאים מעניין תוכן פיתוח באמצעות יכולים ,לנצל נשר יכולה אותם התיירותיים הערכים•

  מוביל ותיירות בילוי מוקד פיתוח .וצעירים סטודנטים כמו קהל דעת ומובילות צעירות יעד לאוכלוסיות

 .בעיניהם הכוללת תדמיתה ועל לעיר וחיבתם זיקתם על משמעותי באופן להשפיע עשוי ,זה בתחום

 

  שתפותח תוכן אטרקציית לכל משמעותיות מתחרות הינן ועכו חיפה כי לזכור חשוב ,החולשה בהיבט•

     .זו בנישה להתחרות נשר של היכולת על מהותי באופן להשפיע יכולות בתהליך או עתידיות ותכניות בעיר

 תכנוניות ודילמות מסקנות 7.6
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 הקדמה 8.1
אור המצב הקיים, בהיבטי איכות הסביבה ותשתיות, מוגש בחלקו הסביבתי במתכונת המדריך לתכנון ידן בתפרק זה 
 ים לעיר נשר. חלק מהסעיפים מופיעים בשערים האחרים של עבודה זאת.יככל שהסעיפים רלוונט –סביבתי 

, לצורך הסביבתי התכנון במערך שנצברו הניסיון ואת הידע את וסדור מרוכז באופן לגבשהמדריך לתכנון סביבתי נועד 
 .סביבתי ותכנון קיימות של קרונותת עויביא להטמע התכנון תוצרי על ישפיעיצירת בסיס נתונים ש

בנשר, על כל גווניו, ולזהות את הנושאים הסקירה המובאת נועדה לאפיין את המצב הקיים בהיבט הסביבתי והתשתיתי 
 עליהם תוכנית המתאר תידרש לתת את הדעת, בהמשך ההליך התכנוני.

 רעש 8.2
 מוקדי רעש קיימים ומתוכננים 8.2.1

 מסילות ותחנות רכבת
וכוללת , גם בתחום נשר, 75מסילת הברזל בקו  חיפה בית שאן, על בסיס תוואי רכבת העמק, עוברת מדרום לדרך מס' 

 תחנת רכבת תפעולית גם לעריכת רכבות משא.
בשל המעבר בתחום אזור התעשייה של העיר, במרחק רב מאזורי  ,לא נבחנו ההשלכות האקוסטיות על נשר ל"תתהבמסגרת 
 המגורים.

שיגרמו מפעילות חיפה הועלה החשש ממטרדי רעש בישיבת תאום שנערכה עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים 
 זאת.  

 צירי תחבורה בינעירוניים ועורקים עירוניים ראשיים
את מחלף יגור עם מחלף  ת, המקשר, המתפקד כדרך פרברית מהירה75תי בתחום נשר הוא כביש ציר התחבורה המשמעו

 הצ'ק פוסט. ציר זה מעביר אחוז גבוה של רכב כבד, לצד תנועת אוטובוסים ערה.
את התנועות הפנימיות בנשר  ת, המשרת(, המתפקד כדרך אזורית752הוא כביש בר יהודה ) ,75מס' הציר המקביל לדרך 

 עיר. הציר כולל שישה רמזורים המפוזרים לאורכו.לבין אזורי  התעשייה והמסחר  הומפריד
 , דרך משה, מקשרת בין דרך בר יהודה לכיוון הכרמל ואוניברסיטת חיפה..705דרך מס' 

 לאכה, אזורי חציבהאזורי תעשיה ומ
 מתחם התעשייה והמסחר של נשר מופרד בצורה מוחלטת מאזורי המגורים. אזורי המחצבות שבעיר כבר לא פועלים.

 הנושאבשנה האחרונה תלונות על מפעל נשר. הם שיפרו/תיקנו אך עדין יש תלונות .  יחד עם זאת, באיגוד ערים חיפה נרשמו
 .במשרדי האיגודנמצא בבדיקה 

 ם הנדסייםמתקני
 לא ידוע על מתקנים הנדסיים רועשים בתחום העיר

 שימושים ויעודי קרקע נוספים בעלי פוטנציאל ליצירת מטרדי רעש
 לא ידוע

 שימושי קרקע מעורבים 8.2.2
מיפוי שימושים מעורבים ואזורי השקה בין 

 מגורים לשימושים רועשים
אולם השמחות הינומה ממוקם על התפר שבין 
 –האזור המסחר לאזורי המגורים, במרחק של כ 

מטר. במסגרת בדיקת תלונות התושבים  40
, לא 2014במוקד העירוני, במחצית השניה של 

נרשמו פניות למוקד עירוני בנושא מטרד רעש 
 מאולם השמחות.

בעבר היו  איגוד ערים לאיכות סביבה חיפה: 
ביצעו מס' אמצעים שגרמו לשיפור  -תלונות 

 ברמות הרעש.
בדומה, מיקום אצטדיון הספורט של נשר, 

שעלול להיתפס כמחולל רעש. גם לגבי הפעילות 
 באצטדיון לא נרשמו תלונות במוקד העירוני.

 
 

 מוקדים פוטנציאליים לרעש עירוני באזורי המגורים
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 איכות אוויר 8.3
 

 איכות האוויר הכללית במרחב התכנון 8.3.1
התקציר מתייחס  מתוך דו"ח איגוד ערים לאיכות סביבה חיפה., 2013 בשנת חיפה באזור ירהאוו איכותתקציר מצב 

 אך משפיעים גם על העיר. ,נתונים שרלוונטים לעיר נשר או לכלל האזורל
, חשמל וחום בתחנות כח ובתעשייה יצור: שריפת דלקים ליהם חיפה באזור לאוויר מזהמים לפליטת העיקריים המקורות

זיקוק דלקים, ייצור תעשייתי של חומרים כימיים אורגנים ואנאורגנים וחומרים אחרים, אחסון ושינוע דלקים ותוצרים 
 . המוטורית התחבורהבנוסף, ונדיפים אחרים 

 מפליטות SO2  , 26%-ה פליטות כ"מסה 77% תרמו בזן מתחם מפעלי: הפליטה ממקורת המזהמים פליטות חישובי י"עפ

  .VOC-ה מפליטות 31%-ו החלקיקים מפליטות NOx  ,42% -ה

חומרים הפליטות כלל מ 59% פליטות תחמוצות החנקן,כלל מ 61%-כ התחבורה תרמהפליטות התחבורה באזור האיגוד 
 פליטות החלקיקים.כלל מ %25-נדיפים, והאורגנים ה
 מתרחשות ןתעשייה: ההמ ת המזהמיםובאופן שונה מאשר פליט מתרחשותתחבורה הת מופליטהש קחת בחשבוןל יש

צפופי  מרכזי העריםבקרבת בגובה נמוך, ו העומס התחבורתי בבוקר ובערב,שעות : במסוימים מקומותבבשעות ובעיקר 
 סה"כ הפליטותב ןמאשר משקל יותר גבוהיהיה איכות האוויר השפעה על ב ן. לכן יש לצפות שמשקלאוכלוסייה וכלי רכב

 מכל מקורות הפליטה. 
 2013-2000ות המזהמים באיזור איגוד ערים חיפה מגמות פליט

 :  SO2מגמת פליטות 

 :, מוסברת בשל92%-של כ, 2013 עד 2000 משנת חיפהמפרץ  באזור המקורות מכלל SO2 בפליטות הירידה מגמת

הנצרך במקורות הגדולים )תחנת הכח, בית הזיקוק והמפעלים  במזוט S הגפרית בתכולתההדרגתית  ירידהה .א

 (;2012לבין  2005בין S 0.5%ועד  90-ה בשנות S 2%בז"ן, )במתחם 

ב'" לצמיתות, הדממת  חיפה" הדממת עקב)חח"י(  חיפה הכח בתחנת 2009החל משנת  המזוט בצריכת הצמצום .ב
 , במהלך חודש בלבד בגז טבעי.2013-ו 2012והפעלתה בעונת הקיץ  2011-ו 2010-"חיפה ג'" ב

( במתחם בזן ותחנת הכח חיפה )חח"י( וחידוש 2012)עד תחילת  2011של  המעבר לגז טבעי במחצית השניה .ג
 במתחם בז"ן ובתחנת הכח חיפה. 2013האספקה הסדירה של גז טבעי החל מאפריל 

, חלה ירידיה בשימוש בדלקי גיבוי: מזוט דל דל גפרית במתחם בזן  2013לאחר חידוש האספקה של הגז הטבעי באפריל 
 .  2013הכח חיפה. השימוש במזוט במפעלי מתחם בז"ן ותחנת הכח יחפה הופסק לחלוטין עד סוף  וסולר במחז"מים בתחנת

 . 2012, לעומת 2013-מכל המקורות ב SO2-בסה"כ פליטות ה 53% -כתוצאה מכך חלה ירידה של כ 

 שנרשם המזהם וזיבריכ משמעותי צמצום חל: SO2 לגבי האוויר באיכותבולטת  השיפור מגמתכתוצאה מכך ניתן להבחין ב

 . חיפהמפרץ  אזור בכל הניטור בתחנות

 2013שעתיים ויממתיים מירביים וממוצעים שנתיים בשנת  SO2ריכוזי 
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 91מק"ג/מ"ק בנשר משנת  SO2רמת ריכוזי 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : NOxמגמת פליטות 

 נתוני י"עפ, 2013-ל 2000בין  האחרונות השנים  במהלך, באיגוד המקורות כללמ NOx-ה פליטות כ"סהמגמת הירידה ב

 בשיעור הנ"ל שניםבבין ה ירידה מגמת מראה הגרף. האיגוד י"ע שנערכופליטה מהמפעלים וחישובי הפליטות מהתחבורה 
ועמידת המנועים בדרישות קטליטיים  ממירים התקנתעקב  הרכב מכלי בפליטות שיפורל זו ירידה ליחס ניתן. 80% -כ של

EURO  שעודכנו בהדרגה 

 ותנורי בדוודיםעקב התקנת אמצעים ראשוניים  NOxגם במפעלי מתחם בז"ן ובתחנת הכח של חח"י חלו ירידות בפליטות 

 , סיחרור גזי הפליטה  ועוד. Ultra Low NOx-ו Burners = LNB  Low NOx  מבערי, גדיב וכאו"ל(  כגון זיקוק בית)ב תהליך

 לפיזור באויר מפיזור במבער הדלק פיזור שיטת ונתה( ; ש Dry Low NOX)  DLNערי בתחנת הכח )חח"י( הותקנו מב

 ועוד. Tilt – מבערים הטיית זוית בוטלה; בקיטור

בדוודי תחנת הכח בבז"ן, הוספת  SCRלצמצום פליטת המזהם: התקנת שני מתקני   שניוניים בנוסף לכך, הותקנו אמצעים

תנורי תהליך נוספים בבזן  9-ב SNCRהתקנת , כימיקלים חיפהחומצה חנקתית במי חמצן לגזי פליטה במתקני ייצור 
 ובגדיב. 

 עםבמתחם בז"ן תרם גם הוא לירידה נוספת בפליטות בהמזהם.  2013ומאפריל  2011המעבר לגז טבעי במחצית השנייה של 
 בתחנת החדשים מים"המחז 2 -ב בגז טבעי שימושמעבר לוה בזן במתחם זוטגז טבעי שהחליף את המב לשימוש החזרה

 .2012 לעומת 21%-בכ NOx -ה פליטות כ"בסהחלה ירידה , חיפה הכח

 . באוויר בריכוזים היריד של מגמות מסתמנות המדידה אזורי ברוב, NOx-בנוגע למגמות באיכות האוויר ב

 הנמדדים בתחנות הניטור מושפעים בעיקר מפליטות המזהם מהתחבורה. NOx-יצויין שריכוזי ה

 
 מכלל מקורות הפליטה במפרץ חיפה )טון/שעה( NOX –מגמת ירידה בסה"כ פליטות ה 

 
 2013מירביים באזור חיפה  NOX –ריכוזי תחמוצות חנקן ה 
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 2013מירביים באזור חיפה  2NO –ריכוזי תחמוצות חנקן ה 
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 מגמת פליטות חלקיקים:  
מגמת הירידה גם לגבי פליטות החלקיקים מכלל  המקורות האנתרופוגניים )"מעשה ידי אדם"( בשטח האיגוד, על פיה חלה 

. מגמה זו הושגה בעיקר עקב השיפור הדרגתי באיכות המזוט הנשרף במפעלים עם 2000-2013בין השנים  91%-ירידה של כ
על הירידה בהיווצרות חלקיקים בעת השריפה(, שימוש מוגבר בגזי  השנים )הורדה בתכולת הגפרית במזוט משפיע ביחס ישר

תהליך וגפ"מ במתקני השריפה ע"י בית הזיקוק והמפעלים במתחם בזן, בין היתר עקב התקנת מתקני השבת גזים מקווי 
 עוד. , ו90%-הלפידים, התקנת מסנן מיקרוני מתכתי במתקן הפצחן הקטליטי שצמצם את פליטות החלקיקים מהמתקן בכ

ועד היום, במתחם בז"ן ובאתר תחנת הכח  2013והחל מחודש אפריל  2011בנוסף, המעבר לגז טבעי במחצית השניה של 
 חיפה )חח"י(, תרם רבות לירידה הכללית בפליטות החלקיקים. 

 . 18%-בכ חלקיקים,ה פליטות כ"בסהחלה ירידה נוספת  2013-, ב2012לעומת שנת 
 דומה ירידה מתקיימת בפליטות החלקיקים ממקורות תעשייה וייצור חשמל, לא הירידה יש להבהיר כי למרות מגמת

 החלקיקים הנמדדים בתחנות הניטור.  בריכוזי
הנמדדים  הגורם לעליות משמעותיות בריכוזי החלקיקים -אבק סופות-הטבעי האבק של הניכרת התרומה לכך: הסיבה

 באוויר. PM2.5-וPM10 באוויר ע"י תחנות הניטור, כך שלא קיימת מגמת שיפור בריכוזי החלקיקים 

 2013, ממוצעים שנתיים 2.5MPריכוזי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 :VOCמגמת פליטות 

)חומרים אורגניים נדיפים(  מהמקורות הבלתי מוקדיים, בעיקר במפעלים העוסקים בטיפול ושינוע   VOC-מגמת פליטות ה

מתמשכות  LDARדלקים באזור מפרץ חיפה. הפליטות מדווחות ע"י המפעלים והירידה בתרשים, חלה בשל יישום תוכניות 

ממקורות שטח, כגון במיכלי   VOCפליטות לאיתור וצמצום דליפות מאביזרי ציוד בצנרת מתקני הייצור, תוכניות הפחתת

האחסון, מערכות טיפול בשפכים, מערכות קירור, צמצום בכמויות הגזים המועברים לשריפה בלפידים, התקנת מערכות 

VRU Vapor Recovery Unit) ,( במסוף מילוי מיכליות כביש בבזן )בעיקר בנזין(, ומערכות דומות בחוות הדלקים )סונול, פז
 "ן נמל הדלק ועוד.דלק(, תש

ע"י המשרד  VOC, כאשר הופעלה תוכנית הצמצום של 2007לעומת שנת  2013-הירידה בפליטות המדווחות ע"י המפעלים ב

 .83%-להגנת הסביבה, הינה של כ

 .24%-, הינה של כ2012, לעומת  2013-המדווחת ע"י המפעלים ב VOC-ירידת פליטות ה
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 מכלל מקורות הפליטה במפרץ חיפה )טון/שעה( – VOC –מגמת הירידה בסה"כ פליטות ה 

 :O3מגמת פליטות אוזון 
, הטרופוספירה, האטמוספירה של הנמוך בחלק נוצר אלא הפליטה ממקורות נפלט לא", שניוני" מזהם הינו, אוזון המזהם

 תחמוצות כדוגמת(, Ozone Precursors -"אוזון מבשרי)" ראשוניים מזהמים בין מורכבות פוטוכימיות מתגובות כתוצאה

 השמש קרינת בעוצמת תלויה הווצרותו. השמש אורשב UV קרינת בנוכחות(, VOC) נדיפות אורגניות ותרכובות NOx חנקן

, Ozone precursors-" אוזון מבשרי" הנקראים המזהמים מקורות"(.  קיץ מזהם"כ מוגדר לכן) הסביבה ובטמפרטורת

 דלקים משריפת נפלטות החנקן תחמוצות. נוספים ומקורות( אחר, הזיקוק בתי, הכוח תחנת) התעשייה, התחבורה הינם

 ממקורות בעיקר נפלטות  VOC נדיפות אורגניות תרכובות. בתעשייה תהליך ותנורי דוודים, כח תחנותמו הרכב כלי במנועי

 . הרכב כלי ממנועי וכן דלקים וניפוק עיבוד, איחסון, שינוע כגון, מוקדיים בלתי
 האוזון רמות כן. להראשוניים המזהמים של הפליטה זמנימקום ומ, כ"בד גדול ובמרחק יותר מאוחר בזמן נוצר האוזון
 .צפופים אורבניים מאזורים הרוח במורד המרוחקים כפריים באיזורים יותר גבוהות

, יחד ניטור תחנות במספר זמנית בו זהים גבוהים ריכוזים נרשמים כ"בד: נקודתי ולא" איזורי" מזהם הינו אוזון כך עקב
 .מאלה אלה והמרוחקות

 .2012-מק"ג /מ"ק ב 68.7לעומת  2013-מקג/מ"ק ב 70.5בממוצע האיזורי השנתי לאוזון:  3% -חלה עליה של כ 2013בשנת 
בשטח האיגוד )לא קיים ערך  1995-2013 השנים במהלך מהשנרשמגמת הריכוזים השנתיים בממוצע איזורי של אוזון, 

סביבה שנתי למזהם(. על פי התרשים, עדיין נשמרת מגמת העלייה של ריכוז האוזון האזורי בממוצע שנתי, עם השנים. 
 .  2012בממוצע השנתי האזורי לעומת שנת  3%-חלה שוב עליה של כ 2013-כאמור ב

( וכן ע"י עלייה  VOC-ו NOxהנעים באזור עם השנים )עלייה בפליטות ניתן להסביר מגמה זו ע"י העלייה במספר כלי הרכב 
 השנים האחרונות, הנקשרת בעלייה בפליטות חומרים אורגנים נדיפים לאוויר.  10-בפעילות בתעשייה הפטרוכימית שחלה ב

ק, בהתאמה(. מק"ג/מ" 160-ו 230שעתי )-8-החצי שעתי וה 2013-לא נרשמו חריגות מערכי הסביבה )בארץ( לאוזון ב
שעתיים מעל ערך זה, -8ערכים  7נרשמו  2013-מק"ג/מ"ק, ב 140(, 2015שעתי העתידי ) 8-בהשוואה לערך הסביבה ה

חריגות בשנה בכל תחנת ניטור, לא היתה חריגה  10(. היות ומותרות עד 5צ'ק פוסט חיפה)-( ובאיגוד1(, נשר)1בקריית אתא)
 מתקן עתידי זה.
 

 מקורות זיהום אוויר וריחות קיימיםמיפוי וניתוח  8.3.2
, חשמל וחום בתחנות כח ובתעשייה יצור: שריפת דלקים ליהם חיפה באזור לאוויר מזהמים לפליטת העיקריים המקורות

זיקוק דלקים, ייצור תעשייתי של חומרים כימיים אורגנים ואנאורגנים וחומרים אחרים, אחסון ושינוע דלקים ותוצרים 
 . המוטורית התחבורהבנוסף, ונדיפים אחרים 

 
 בתחום העיר נשר אין מפעלים בעלי ערכי פליטה משמעותיים.
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, דרך בר גיורא והדרכים העולות לכרמל, מייצרות את התנועות 75מערכת הכבישים בנשר, הכוללת בראש את כביש 
 העיקריות במרחב נשר.

 
 ניתוח אמצעים תכנוניים להפחתת מזהמי אוויר קיימים 8.3.3
, דו"ח איגוד ערים 2013 בשנת חיפה באזור האוויר איכותנית תחבורתית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה )מתוך מצב תוכ

 לאיכות סביבה חיפה(
חיפה, קריית ביאליק, קריית : החברות באיגוד רשויות 5הגה"ס כי הגנת הסביבה )הגה"ס( סוכם עם השר ל 2011בשנת 

, והאיגוד ירכז  פעילות זו. מטרת התכנית: תחבורההצמצום זיהום אוויר מליכינו תכנית , קריית יםו צקיןואתא, קריית מ
 .חיפה והקריותאיזור שיפור איכות האוויר וצמצום החריגות מתקני יעד וסביבה למזהמי אוויר הנפלטים מתחבורה ב

הכנת תוכנית עירונית ה"ס )"מדריך לרשות המקומית להמשרד להגנחיות שפורסמו ע"י ההפרויקט מתבצע בהתאם ל
 ( הכוללות את שלבים הבאים:2011דצמבר -לצמצום זיהום אוויר מתחבורה"

על זיהום האוויר הנ"ל ,  יותע"י הרשוכיום המיושמים  /פרויקטים תחבורתייםבחינת השלכות של אמצעים .א
.  רכי הסביבה והיעדבתרחיש "עסקים כרגיל" והשוואתו לע( 2020)העירוני, חיזוי מצב איכות האוויר בשנת היעד 

 2010שלב זה בוצע אשתקד: התקבלו תוצאות של הרצות מודל פיזור מזהמים, עבור מצב איכות האוויר בשנת 
. עפ"י תוצאות המודל, בתרחיש "עסקים כרגיל" )ללא נקיטת אמצעים נוספים לאלה שתוכננו עד 2020ובשנת 

ר בשל הגידול בהיקף התחבורה שאינו מלווה בהגדלת היום(, בין השאר, בקריית אתא צפוי הגברה בזיהום האווי
 קיבולת הכבישים. כמו כן צפוי גידול בזיהום גם במורדות המערביים של הכרמל בעיר חיפה.

בנוסף (, תקני איכות האווירערכי סביבה ויעד )מהצפויות בחירת אמצעי הפחתה נוספים לצורך צמצום החריגות  .ב
 ".גילתרחיש "עסקים כראמצעים הננקטים בל

 
 :לפרויקטים הבאים הצעות, בין היתר, התוכנית כוללת

 מסופי תחבורה ומתקני "חנה וסע", בק.אתא )מחלפון טל(, בתחנת רכבת חוצות המפרץ, ובגרנד קניון. 3הוספת  .א

פניים בחיפה והקריות ובהתבסס על תוכנית אב למער' רכיבה על א -הקצאת שטח לשבילי אופניים ולחניות אופניים .ב
 2008משנת 

 הקמת מערך השכרת אופניים .ג

  CAR SHARING–קטים ל"רכב שיתופי"עידוד פרוי .ד

הגבלת תנועת משאיות בשעות השיא בצירים עירוניים: הטלת אגרות, איסור נסיעה בשעות שיא, נסיעה חופשית  .ה
 במנהרות הכרמל בלילה

יקטים עידוד פרוו השכרת אופנייםהקמת מערך יקטים: ית, האיגוד פועל לקידום שני הפרובמסגרת התוכנית התחבורת

 . CAR SHARING–ל"רכב שיתופי"
כאמור התוכנית המתוארת לא מטפלת בנשר, אך מאפשרת גיבוש דרכי עבודה, לאור התובנות הבאות לידי ביטוי בתוכנית 

  זאת
 

 בחינה אם האזור מוכרז כ"נפגע זיהום אוויר" 8.3.4
 

 פליטה גבוהות מהפעלים התשתיות הממוקמות בו. כידוע מפרץ חיפה הינו אזור תעשייתי עם רמות
 בנוסף, תנועת הרכבים מביאה לעליה נוספת ברמת זיהום האוויר.

 של מזהמים לגביהם יש נתוני ניטור מתחנת הניטור בנשר. בכל הפרמטריםבמהלך הסקירה התמקדתי 
 ניתוח הנתונים מראה כי:

 בכל תחנות הניטור. המגמה הכללית מצביעה על שיפור כללי באיכות האוויר, .א

באף אחד מהערכים הנמדדים, הן ביחס לתקנים קיימים והן ביחס לתקנים  2013לא נרשמה חריגה בנשר בשנת  .ב
 עתידיים. 

ברוב רובם של הפרמטרים תחנת ניטור נשר ממוקמת בחלקים התחתונים של ערכי זיהום האוויר, ביחס לתחנות  .ג
 הניטור האחרות באיגוד.
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 ינים גיאולוגיים וסיסמיים סקירת מאפי 8.4 
 סקר מיון ראשוני -נספח סביבהלפירוט והרחבה ראה 

, שהוכנה ע"י חברת אקולוג הנדסה נשר תכנית בתחום ,אדמה רעידות לסיכוני רגישות בנושא דעת חוותפרק זה מבוסס על 

 ,ראשוני אדמה רעידות סיכוני סקר לבצע יש עבורן תכניות סוגי (. מנהל תכנון קבע 2015בע"מ, עבור מנהל תכנון )פברואר 

 להלן מובא סיכום  הממצאים מדוח זה. .בהנחיות הגדרתם לפי סיכון באזורי ממוקמות אילו ותכניות במידה

 

 והמלצות הבדיקה ממצאי סיכום 8.4.1

, מדרון גלישת ,שתית הגברת ,שטח פני קריעת: הם נשר העיר של התוכנית בתחום סף תנאי מתקיימים עבורם הסיכון גורמי

 .הסיכון מגורמי אחד לכל הנוגעות וההמלצות ההשלכות את מסכמת להלן המצורפת טבלה. הצונאמי שגם ויתכן התנזלות

 )במיקומו הוודאות חוסר רצועת כולל  הכרמל העתק של צד מכל' מ  200ברוחב רצועה   ח:שט פני קריעת

 הכרמל להעתק מזרח מצפון ,התוכנית של מזרחי הצפון בחלקה   :שתית הגברת

 התוכנית של מערבי הצפון בחלקה  :התנזלות

 התוכנית של מערבי הדרום בחלקה המפוזרים אזורים  :מדרון גלישת

  .הקישון נחל של ההצפה פשט בתחום ,התכנית מערב צפון  :צונאמי

 

 הבדיקה ממצאי השלכות של טבלה מסכמת
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 התכנית במסמכי להטמעה הנחיות 8.4.2

 :הבאות ההנחיות את התכנית במסמכי להטמיע ממליצים אנו ל"הנ לממצאים בהתאם

 :הבאות ההנחיות את תכלול זו תכנית של מכוחה שתוצא ,חריגה בהגברה החשוד באזור מפורטת תכנית .א

 ידי על ההתנזלות ובפוטנציאל ההגברה במקדם המתחשבות בניה הנחיות גיבוש יהיה הבניה היתרי למתן תנאי 

 ספציפי וגיאוהידרולוגי גיאוטכני-גיאולוגי מידע בסיס על ,והביסוס הקרקע הנדסת בתחום רישיון בעל מהנדס

 .ההיתר לתחום

 רעידת בעת מערכותיהם עם לתפקד האמורים מבנים או/ו קהל קולטי ציבור מבני עבור בניה היתר למתן תנאי 

 .5  תיקון גליון 413 י"ת של 'ה בנספח .המפורטות ההנחיות פי על מסויים אתר תגובת סקר יהיה אדמה

 ,והביסוס הקרקע הנדסת בתחום רישיון בעל מהנדס יקבע חריגה בהגברה החשוד באזור מפורטות תכניות בעבור .ב

 המתאימים התדירויות וספקטרום ההגברה מקדם פי על ובנייה ביסוס ושיטות תכנוניות הנחיות ,קונסטרוקטור או

 גיליון 413 י"ת של 'ה בנספח כמפורט אתר תגובת סקר פי על או הקיים  המיקרוזונציה סקר פי על הנתון לשטח

 .5 תיקון

 באזור קהל מבנים קולטי או/ו משמעותיים בהיקפים עירונית התחדשות/בניה מתחמי עבור מפורטות תכניות .ג

 סקר בביצוע יחוייבו, פעילה בהעתקה האזור החשוד ובתחום ,התוכנית בשטח הכרמל העתק עובר שבו המשוער

 דעתו לשיקול נתונים הסקר תכנון פרטי .המדוייק מיקומם של יאפשר מיפוי או פעילים העתקים של קיום שישלול

 .תכנוניות הנחיות לקביעת ישמשו הסקר ממצאי .פעילה העתקה מומחה לנושא גיאולוג של

 את שיעריך גיאולוג/של מהנדס דעת בחוות יחויבו מדרונות לכשל רגישות קיימת בהם באזורים מפורטות תכניות .ד

 השיפועים נטיית, השכבות נטיית ,המסלע אופי לגבי בנתונים התחשבות תוך המדרון יציבות רמת

 יקבעו הצורך במידת(. ההגברה רכיב כולל( התאוצה הצפוי ומקדם התהום מי מפלס, מלאכותיים/הטבעיים

 .המפורטת התכנית בשלב כבר המדרונות בסיכוני יציבות המתחשבות תכנוניות הנחיות

 מזרחית הנמצאים אזורים להעדיף יש חדשים קהל קולטי ציבור מבני של מיקומם בקביעת, מפורטת בתכנית .ה

 בחוות או עדכני בפרסום שהוגדרה כפי, ים נחשול של קיצון במקרה להצפה המועדת החוף לאורך הרצועה לתחום

 .הצונאמי בתחום מומחה של דעת
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  נשר תוכנית גבול רקע על סיסמיים סיכונים ריכוז מפת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .מיפוי מארטיפקט הנראה ככל נובעות התכנית במזרח( לגלישה סיכון) הסגולות הרצועותהערה: 
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 חומרים מסוכנים 8.5
 מקורות סיכון קיימים ומתוכננים 8.5.1

 הבסיס פעיל גם כיום. הוא בסיס הדלק של צה"ל.המשמעותי ריכוז החומ"ס המרכזי בעיר, ולמעשה היחיד 

, שמטרתה תכנון שטח למסחר, תעסוקה, משרדים 22/08/13, בתאריך 355-0080515תוכנית:  למתחם זה הופקדה 
 ולתעשיית עתירת ידע באזור התעשייה נשר.

 מצב מאושר -בסיס הדלק  – 0080515-355 תוכנית 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 מצב מוצע -בסיס הדלק – 0080515-355 תוכנית 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 צנרות חומ"ס עיקריות 8.5.2
 אין בתחום העיר צנרות חומ"ס קיימת.
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 תשתיות מים, ביוב וניקוז 8.6
 

 רקע כללי 8.6.1
 בעיר נשר לא פועל תאגיד מים וביוב. : האחריות לתשתיות

האחריות לתשתיות הניקוז האזוריות היא של רשות ביוב והניקוז בעיר היא של העיריה. האחריות למערכות המים, ה
 ניקוז קישון. 

 מערכת אספקת המים 8.6.2
 תכניות מאושרות ותכניות מנחותא. 

 5ב/ 34תמ"א 
צועה כן מסמנת התמ"א ר. כמו מחלק  לחיפה, המזין גם את נשר 24קו " -בתחום העיר עובר קו מי שתיה קיים

  קו הזנה נוסף לחיפה. -42לתכנון קו מי שתיה קוטר "
 5ב/ 34תמ"א 

 
 

 תכנית אב למים
)התכנית אינה כוללת  . התכנית ישנה ואינה מעודכנת1995מצר שירותי תכנון, שנת  -לעיר תכנית אב לאספקת מים

 .תשתיות מים שבוצעו בינתיים, צריכת המים הסגולית השתנתה(
 195נפש )בהתאם לתכנית מתאר מכ/ 43,165. תכנית האב צופה אוכלוסייה של 2015היעד של התכנית היא  שנת

 מלמ"ק. 5.24(  וצריכת מים כוללת של 1986משנת 

מקרא

מוצ 

מתוכנ 

קיים

 בול  תכנית
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 כמויות אספקת מים )שנתי(ב. 

  מיליון מ"ק. 2.1לנשר קיימות זכויות מים בסך של 
 ני צריכת המים )נתוני רשות המים(נתו

 

 
. הירידה בצריכה מקורה מירידת הצריכה 12% -מ"ק שהם כ 220,000-ירידה של כ ניתן לראות כי בעשור האחרון היתה
, 5%-הצריכה הסגולית למגורים )צריכה פרטית לנפש( נמוכה מהממוצע הארצי בכ בכל המגזרים , וכן צמצום הפחת.

 (.נשר-נתוני צריכה ופחתנתון המצביע על רמת חיים ממוצעת )ראה גרף 
ה למגמה הארצית, במקביל להעלאת מחירי המים ולהגברת המודעות למחסור במים. הירידה בצריכת המים מתאימ
כנראה בגלל  -עליה מתונה בצריכת המים, למרות מחירי המים 2011, ומשנת 2008-2011ניכרת ירידה בצריכה בשנים 

 .(נשר-נתוני צריכה ופחתיציבות במשק המים הנובעת מהתפלה, וירידה בפרסומים לחיסכון )ראה גרף 
 נתון המצביע על אחזקת קווים ברמה גבוהה והשקעה בשדרוג קווים. -(12.5%הפחת בנשר נמוך )הפחת הארצי עומד על 

 
 נשר-נתוני צריכה ופחת

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  שנה
 אוכלוסיה

  נפש
 סה"כ 

  תקבולים מ"ק

 צריכה
 במגורים

  מ"ק
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  מ"ק

 צריכה
 תעשייתית

  מ"ק

 צריכה
 חקלאית

  מ"ק

 סה"כ
 צריכה
  מ"ק

 סה"כ
 פחת
%  

2004  21,174  1,913,800  1,181,204  1,645,353  150,415  1,357  1,797,125  6.1  

2008  21,401  1,837,261  1,186,205  1,571,205  158,558  915  1,730,678  5.8  

2010  24,036  1,794,180  1,098,118  1,482,729  149,173  716  1,632,618  9.0  

2013  23,319  1,658,289  1,099,788  1,491,498  83,754  829  1,576,081  5.0  
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 נתוני צריכ 

 ממוצ  ארצי -צריכ  למ ורים לנפש צריכ  למ ורים לנפש צריכ  כוללת

 2013התפלגות צריכה, נשר 
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 ספק המים ומקורות המיםג. 
קישון. לנשר אין מקורות מים מקור אספקת המים של העיר נשר הוא מחברת "מקורות", מפעל גליל מערבי 

 עצמיים.
לאורך דרך בר  16חיבור המים הראשי של העיר הינו בגבול המזרחי של נשר. בוסטר "כרמל" סונק את המים לקו "

  (.תרשים מכוני סניקה)ראה  יהודה
 

 מערכת אספקת המים העירוניתד. 
מסופקים המים    גרפית. מחיבור מקורותטופובשטח נמוך  לעיר, המזרחית בכניסה כאמור  םחיבור מקורות ממוק

 בסניקה לתשעה אזורי לחץ, באמצעות שישה מכוני סניקה למים )פירוט סעיף הבא(. חלק מהאזורים מחולקים
רות שמערכות הפחתת לחץ, המאפ 18בעיר קיימות אזורים, ע"י מערכות הקטנת לחץ או בריכה שוברת לחץ. -לתתי

 אטמוספירות בחלקים הנמוכים של אזורי הלחץ השונים. 6 אספקת מים בלחצים של עד
 אטמוספירות. 6עד  3אזורי הלחץ נקבעו כך שאספקת המים תעמוד בלחצים של 

 
 מתקני מים

 אין קידוחי מי שתיה בתחום נשר. –קידוחים  

 תחנות שאיבה למים 
 קות את המים מבריכהבעיר פועלים שישה מכוני סניקה למים, בנוסף לבוסטר "כרמל". תחנות השאיבה סונ

ראה  בתחתית אזור הלחץ, אל הבריכה השלטת ברום העליון של  אזור הלחץ, ממנה מסופקים המים בגרביטציה.
 . מים-מכוני סניקהפירוט בטבלת 

 לאספקת מים בחירום. -+ יש דיזל גנרטור530בכל מכוני הסניקה, למעט מכון 
 

 מכוני אספקת מים
 
 
 
 
 
 
 

 
 בריכות

 . 3מ"ק, ראה טבלה מס'  8,800אתרים, בנפח כולל של  11-בריכות ב 13בנשר קיימות  
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 נפח ]מ"ק[  רום מים עליון תחתיתרום  בריכה  מס'

 )שני תאים( 2*1,100 +74 + 68 + )ששת הימים(68בריכה  1

  100 +535 + 532 + )טלוויזיה( 532בריכה  2

 +200בריכה  3
 ) מעל גבעת נשר ( 

194 + 198.5+ 150  

  150 +131 + 127 +  )החלוצים(127בריכה  4

 + 80בריכה  5
 )סמטת הבריכה( 

80 + 85+ 500  

 +180בריכה  6
 השיטה(  -רמות יצחק 

180 + 185+ 500*2  

 +240בריכה  7
 האלון ( -) רמות יצחק

239 + 244+ 500*2 

  1,200 +336 + 330 בריכת מעלה הכרמל  8

  500  + 390  390בריכת  9

  500 +150 + 144 רחוב צה"ל  – 144בריכת  10

  150בריכה  11
 בכניסה לטכניון 

150+  1,500 
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 הביובמערכת  9.6.3
 תכניות קיימותא. 

 תכנית מתאר לביוב  -34תמ"א 
 העיר נשר מסומנת באזור איסוף השפכים של מט"ש חיפה.

 הקו הראשי של תשלובת הקישון. -קייםבגבול הצפוני של העיר עובר קו קולחים 
מטר סביב המט"ש  השימושים המותרים בשטח  300התמ"א מסמנת רצועת מגבלות "שימור שטח לתכנון" ברדיוס 

זה הם חקלאות, דרכים ותשתיות, ובלבד ולא יסכלו הרחבת המט"ש. כמו כן לא יאושרו שימושים העלולים לסבול 
 ממטרדי רעש וריח מהמט"ש.

 תכנית מתאר לביוב  -34תמ"א 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 תכנית אב לביוב
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 . 2012לעיר קיימת תכנית אב מאושרת לביוב, ה.מ.ד.י הנדסה, 
נפש(, שטח תעסוקה מלאכה ומסחר  41,000יח"ד ) 13,000-כ -. אוכלוסיה בשנת היעד2030 -שנת היעד של התכנית

דונם  1,560-נפש(, ו 45,000יח"ד ) 13,400 -האוכלוסייה עומדת על כדונם. בשלב קיבולת מלאה תחזית  1,360-כ
 שטחי תעסוקה מלאכה ומסחר.

 
 מערכת הביוב האזוריתב. 

 מט"ש חיפה
 שפכי העיר נשר מוזרמים למכון טיפול בשפכים חיפה. המכון מטפל בשפכי נפת חיפה, שפרעם ואעבלין.

 מהקיבולת. 77%-מ"ק/יממה, כ 93,000 -מטפל המט"ש בכמ"ק/יום. כיום  120,000קיבולת המט"ש עומדת על 
 המט"ש פועל בשיטת בוצה משופעלת ומרבגים ביולוגיים, ומספק קולחים ברמה שניונית משופרת.

 פי פרסומי המט"ש:-איכות הקולחים הממוצעת על
 טבלת איכות הקולחים המופקים במכון הטיהור )ממוצעים שנתיים, מג"ל(
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מ"ק/יממה, ולאיכות שפכים המתאימה  150,000-לעבור שדרוג והכנה להגדלת הקיבולת עד להמט"ש מיועד 
 (.2010להשקיה בלתי מוגבלת עפ"י תקנות בריאות העם )

 . 4.1%חלקה של נשר במט"ש עומד על 
 4,920על תרומת השפכים בהווה, ועד לספיקה של  %30-בקיבולת הנוכחית מתאפשרת קליטת שפכי נשר העולה ב

 ק/יממה.מ"
 מערכת הולכת השפכים למט"ש 

מאסף נשר  מתחבר לקו מאסף חיפה  .מ"מ( 600) 24שפכי העיר נשר מוזרמים למט"ש חיפה בקו מאסף נשר, קוטר "
מ"מ  800-מטר לפני הכניסה למכון הטיהור. תכנית האב מציעה לשדרג את הקו המאסף ל 200-מ"מ( כ 1500)קוטר 

 בכדי להתאים לשלב הפיתוח המלא.
 (.0.1-0.4%הקו המאסף מונח בשיפועים מינימליים )

 מוזרמים בגרביטציה. נשר  כל שפכיבמצב הקיים, 
 קולחים ניצולג. 

קולחי מט"ש חיפה עוברים תהליך חיטוי ומסופקים להשקיה. מלמ"ק קולחים בשנה.  32-מכון הטיהור מפיק כ
מקצת הקולחים משמשים להשקיית שטחי קיבוץ יגור וכפר חסידים הסמוכים למט"ש, מרבית הקולחים מסופקים 

מלמ"ק, ועוברים  25-, בנפח כולל של כהקולחים נאגרים במאגרי התשלובת .בעמק יזרעאל למפעל תשלובת הקישון
מיהול עם מי שטפונות אשר נתפסים במאגר כפר ברוך. הקולחים משמשים להשקיה חקלאית בעמק יזרעאל, הגליל 

 ידי מקורות.-התחתון וגלבוע. המפעל מתוחזק ומתופעל על
 מערכת איסוף השפכים העירוניתד. 

 אגני ביוב
, קוטר לטופוגרפיית העיר. השפכים נאספים בגרביטציה למאסף נשרנשר מחולקת לשבעה אגני ביוב, בהתאם 

 .מ"מ 600
נהלה לנ"י בהתאם להנחיות המ 180ב לפי להלן סיכום אגני הביוב ותרומת השפכים במצב הקיים )מחוש

 .לתשתיות ביוב, ולא לפי צריכות מים בפועל(
 מוצא וספיקה כוללת -טבלת אזורי ביוב

 2012הנדסה,  תכנית אב לביוב, ה.מ.ד.י 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 התאם לצריכות בפועל, שפיעת השפכים נמוכה משמעותית, אולם הנחת הקווים מתאימה לחישוב מכסימלי.ב
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 צנרת הולכה
 .2009סקר נכסים למערכות המים והביוב בעיר  נערך בשנת 

ק"מ  25-ק"מ קווי בטון וכ 23-ק"מ קווי אסבסט, כ 3-ק"מ צנרת שפכים, מתוכם כ 52-בהתאם לסקר, בעיר כ

 .PVCקווי 
 מ"מ.  600-110ק"מ מהקווים )מחצית( עברו את משך החיים התקני שלהם. קוטר הקווים  25-כ

 
 

 מערכת הולכת שפכים עירונית ואזורית 
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 תחנות שאיבה

 תחנות שאיבה לשפכים בנשר. ןבמצב הקיים אי
תכנית האב מציעה הקמת תחנת שאיבה באזור התעשייה תל חנן, בכדי לחברו למערכת הביוב העירונית. 

 . 4מטר. קו סניקה מחבר למערכת הביוב בקוטר " 20מ"ק/שעה ולעומד  15התחנה תתוכנן לספיקה של 
 

 כמויות שפכים ה. 
 מצריכת המים, עומדת על כמיליון מ"ק/שנה )נתון מחושב(. 70%תפוקת הביוב השנתית במצב הקיים, לפי 
מ"ק/יום. בפועל הספיקה קטנה  4,845 -ספיקה יומית מ"ק/שעה. 700 -ספיקת ביוב שעתית מכסימלית מחושבת

 מ"ק/יום )נתוני איגוד ערים חיפה לביוב(. 4,000-כ -משמעותית
 מ"ק/שעה. 1,600יום, ובשעת שיא מ"ק/ 12,240 -נפש( 46,000ספיקת הביוב המחושבת במצב החזוי )

 נשר -סיכום תרומת שפכים טבלת 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 הקצה לביובסיכום כושר הולכה/נשיאה של פתרון טבלת 
 כושר נשיאה 

 מרבי ]מ"ק/יום[
 ספיקת שעת שיא

 ]מ"ק/שעה[
 מספק במצב קיים

  -מט"ש מצב קיים
 חלקה של נשר

 כן  4,920

 מט"ש לאחר שדרוג קרוב
 מ"ק/יום( 150,000-)ל 

6,150   

 מצב קיים  –מאסף נשר 
 מ"מ 600קוטר 

 כן 1,307 

 מצב מתוכנן  –מאסף נשר 
 מ"מ 800קוטר 

 1,600  

 
 המט"ש והקו המאסף מספיקים במצב הקיים, ואף מאפשרים פיתוח נוסף לפני שדרוג התשתיות. 

  שפכים איכויותו. 
 מצריכת המים מוגדרת כצריכה תעשייתית(. 5%רוב שפכי נשר הם שפכים סניטריים )רק 

מסעדות ומטבחים, מפעל ם כוללים בעיקר מוסכים, תחנות תדלוק, יהמפעלים והעסקים התורמים שפכים תעשייתי
 שיש אלוני, אולמי חתונות. לחלק מהעסקים אין מתקן קדם כנדרש.

 
 מפגעים ותקלותז. 

מערכת הביוב של העיר נשר סובלת ממספר מפגעים ותקלות, חלקם מאפיינים מערכות ביוב עירוניות בכלל, וחלקם 
 ייחודיים לנשר:

מחובר למערכת הביוב העירונית. שטח זה, הכולל החלק הצפון מערבי של אזור התעשייה תל חנן אינו  
מספר בתי מלאכה, מסעדה ותחנת דלק פז )חוואסה( מנוקז לבור שאיבה מקומי ומפונה ע"י ביוביות. אזור 
זה נמוך טופוגרפית ולכן לא יכול להתחבר בגרביטציה למערכת הביוב הקיימת. תכנית האב מציעה  תחנת 

ברחוב בר יהודה. התחנה תכלול שתי  -ים לקו הביוב הקרובשאיבה מקומית אשר תסנוק את השפכ
 מטר. 20מק"ש, גובה הרמה  15ה רזרבית(, ותתאים לספיקה של ימשאבות )אחת תורנית והשני

 ספיקה יומית 
 ]מ"ק/יום[

 ספיקת שעת שיא
 ]מ"ק/שעה[

 700 4,845 מצב קיים מחושב

  4,000 מצב קיים מדוד

 מצב מתוכנן
 נפש( 41,000 –)תכנית אב 

12,240 1600 
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קיימים קווים באזור המישורי של העיר בעל שיפוע אורכי נמוך )אזור תעשייה תל חנן, שכונת תל חנן(.  
 מה נמוכות, שקיעת מוצקים וסתימות בקווים.השיפוע המתון  גורם למהירויות זרי

צמנט ובטון ישנים, אשר אינם אטומים. ברבים מהקווים תופעות של -אחוז גבוה מהקווים הם קווי אזבסט 
 חדירת שורשים הסותמים את הצינורות.

 קיימים חיבורי ניקוז לביוב, הגורמים לעומס יתר על מערכת ההולכה והמט"ש. 
 

 ניקוז 8.6.4

 ימותתכניות קי .א
 3ב/ 34תמ"א 

 שטח העיר נמצא בתחום רשות ניקוז קישון, ורשות נחל קישון.
מטר מציר הנחל(, המסומן גם  100עורק ניקוז ראשי )רוחב רצועת השפעה  -בתחום התכנית עובר נחל הקישון

 כנחל לתכנית נחל וסביבתו.
מטר מציר  50מסומנים בתמ"א כעורקים משניים )רוחב רצועת השפעה  מורדות נחל נשר ותעלת קייזר אילין

 הנחל(. 
 מעלה נחל נשר ונחל קטיע מסומנים לידיעה בלבד )עורק ניקוז מחוז צפון(. 

 התמ"א מסמנת פשט הצפה של הקישון, בשולי התכנית.
 3ב/ 34תמ"א 
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 תכנית אב לניקוז נשר

 (.2014תכנית אב לניקוז העיר נשר נמצאת בסיום הכנה )פלגי מים, 

 פרק זה מבוסס, בין היתר, על טיוטת התכנית.

תכנית אב לניקוז מפרץ חיפה, ומסמך המדיניות למניעת הצפות וניהול נגר עילי באזור מפרץ חיפה הקריות 

 ועמק זבולון

יודפת מהנדסים  -(. מתכננים2010ת, ועמק זבולון )רשות הניקוז יזמה תכנית אב לניקוז מפרץ חיפה, הקריו

 בע"מ.

)רשות ניקוז קישון,  מניעת הצפות וניהול נגר עילי באזור מפרץ חיפה, הקריות ועמק זבולון -מסמך המדיניות

החליטה לאמץ את מסמך  24/6/13מבוסס על תכנית האב. הוועדה המחוזית בישיבתה מתאריך ( 2013מרץ 

 .6/6ם את מסמך המדיניות לתמ"מ המדיניות, יש להתאי

 קישון.-מסמך המדיניות ותכנית האב נסקרים בסעיף נחלים

 מערכת הניקוז האזורית .ב

 נחל הקישון

קמ"ר בתחומי ישראל והשאר מעבר לקו הירוק )אזור  910-, מתוכם כקמ"ר 1,100-שטח אגן הקישון הוא כ

הראשי ניתן לחלק לאגן הקישון העליון )השטח  ק"מ. את האגן 70-ג'נין(. אורך נחל הקישון בתחום ישראל כ

ממעלה מאגר כפר ברוך(, ואגן קישון תחתון )ממוצא מאגר כפר ברוך ועד המוצא לים התיכון(. יובליו 

 העיקריים של נחל הקישון הם נחל ציפורי, נחל שפרעם, נחל סומך ונחל הגדורה.

עים  מקרקעית הנחל וטיפול ביולוגי בחומר שאיבת משק -התחיל ביצוע פרויקט סדימנט הקישון 2012בשנת 

ליד בתי הזיקוק(, והעמקת הנחל כך שיתאים  -המזוהם. הפרויקט כולל הרחבת תוואי הנחל )באזור הנפתול

בין המוצא לים ושדרות  1%. יש לציין כי הנחל הוסדר בעבר לספיקות של 1%לספיקות בהסתברות 

ית הנחל, הצטברות הסחף בקרקעית יצרה "פקק" החוסם לא נוקתה קרקע 1999ההסתדרות, אולם מאז שנת 

את ניקוז האזור כולו. הפרויקט יחזיר את רום הקרקעית במורד הנחל למצב הרצוי, וישפר את זרימת המים 

 נחל ציפורי. -גם בקטע ההסתדרות

ניקוי  -וןמסמך המדיניות של רשות ניקוז קישון כולל שני פתרונות משולבים לצמצום ההצפות במורד נחל קיש

קרקעית הנחל במוצאו לים ושמירה על שיפוע אורכי, וכן הקטנת הנגר וויסותו ברחבי האגן באמצעות מערכת 

  .ושטחי פארק הקישוןבמעלה אגן שפרעם, בית נטופה, מעלה אגן הקישון  -פשטי הצפה מבוקרים

דונם )ממאגר נשר המערבי ועד  1830-שטח הצפה עליון בשטח של כ -התכנית מציעה שני פשטי הצפה מבוקרים

דונם )ממט"ש חיפה ועד נחל ציפורי(. במורד שטחי ההצפה  1,260-מחלף יגור(, ושטח הצפה תחתון בשטח של כ

מתוכננים סגרים הידראולים, המאפשרים סכירת השטחים בזמן שטפון בכדי לאפשר ניקוז תקין של מורד 

 טי ההצפה לאחר ירידת הספיקות במורד.האגן ללא תוספת נגר מהמעלה, ושחרור מבוקר של פש

קטע נחל הקישון ממורד צומת יגור ועד כניסת נחל ציפורי אינו מוסדר לספיקות התכן, ומשמש פשט הצפה 

טבעי. הקטע ממורד כניסת נחל ציפורי ועד לנפתול הקישון החדש גם הוא אינו מסוגל להוליך את ספיקות 

ישון יוסדר עומק הנחל בקטע זה, אך ללא הרחבת חתך הנחל. בכדי התכן. במסגרת הפרויקט הנוכחי לניקוי הק

טפוניות, יית אפיק נוסף לקישון, אשר יפעל רק בזרימות שוהתושלא לפגוע באקולוגיית הנחל הקיים, מתוכננת 

  ויוטה אל מאגר נשר המערבי )הגדול(.

תעשיה והשטחים החקלאיים סוללות עפר יתחמו את פשט ההצפה המתוכנן וימנעו את הצפת המט"ש, שטחי ה

 הסמוכים.

בהתאם למסמך המדיניות , איגום והצפה מבוקרים בשטחים החקלאיים ושטחי הפארק המטרופוליני יורידו 

 מ"ק/שניה. 265-מ"ק/שניה ל 400 -את ספיקת התכן מ

)עיקול(  בקטע בתי הזיקוק מבוצע הניקוי הביולוגי של הבוצה. לצורך כך נחפר מאנדר -"נפתול הקישון החדש"

 בתוואי חדש ונקי, בתווך בין התוואי הישן והחדש הוקם מפעל לטיפול בבוצה.

 כמו כן מתוכננת הצפה יזומה של שטח הפארק המטרופוליני.
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 אגן נחל הקישון
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 מפה כללית -מסמך מדיניות למניעת הצפות וניהול נגר עילי באזור מפרץ חיפה הקריות ועמק זבולון

 
 הגדלת אזור נשר. -למניעת הצפות וניהול נגר עילי באזור מפרץ חיפה הקריות ועמק זבולון מסמך מדיניות
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עליון ותחתון, את סוללות ההגנה  -במפה ניתן לראות את כניסת נחל ציפורי לקישון, אזורי ההצפה המתוכננים

ההידראולים במורד פשטי ההצפה )מסומנים נות בירוק(, את הסגרים מהתוחמות את פשטי ההצפה )מסו
 בצהוב(, ותעלת קייזר אילין.

 
איגומים לצורך השהייה וויסות  -מסמך מדיניות למניעת הצפות וניהול נגר עילי באזור מפרץ חיפה הקריות ועמק זבולון

 באזור מפג נחל ציפורי עם נחל הקישון.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ההידראוליים במורדי פשטי ההצפה, ומגלש החירום למאגר המערבי.ניתן לראות את הסגרים 
 

 נפתול הקישון, מתוך מסמך מדיניות למניעת הצפות וניהול נגר עילי.
 לאחר הטיפול תוערם הבוצה הנקייה ליצירת מראי גבעי, כחלק מפארק הקישון.
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 אילין -תעלת קייזר
מרבית השטח המבונה. קטע התעלה לאורך העיר שוקם לאחרונה  -מערבי של נשר-התעלה מאספת את חלקה הצפון

. החלק המורדי של התעלה מפריד בין חלקות חקלאיות של יגור בטון במסגרת תשתיות רכבת העמק. התעלה מדופנת
יר את התעלה ולהרחיבה בכדי לעמוד ובין אזור התעשייה צ'ק פוסט, קטע זה מתוחזק ע"י רשות הניקוז. יש להסד

מטר  30 -תפסיק לתפקד כשטח מחלחל(. רוחב התעלה הנדרש 4.5בספיקות התכן העתידיות )בעיקר בהנחה כי מחצבה 
 )כולל דרך שירות(. 

 נחל נשר
רם יגור ומשם לקישון. אגן נחל נשר הינו האגן הגדול ביותר של העיר נשר. מעל העיר זו-נחל נשר זורם לתעלת נשר

יגור. -הנחל בחתך טבעי, בתחום העיר זורם במובל עירוני סגור עד לחציית דרך בר יהודה, ונשפך כאמור לתעלת נשר
 ( 3)ראה מערכת הניקוז העירונית, מוצא מס' 

 מערכת הניקוז העירונית .ג
שטחים  ניתן לחלק את העיר נשר מההיבט הניקוזי לשלושה סוגי שטחים: שטחים טבעיים תלולים )חורש ויער(,

 מבונים תלולים, ושטחים מבונים מישוריים. 
בשטחים המבונים התלולים הונחו מובלי ניקוז בשיפועים גבוהים )השיפוע האורכי מגיע אף לעשרות אחוזים(, 

מ/שניה, יוצרות בעיות של רעידות בצנרת המפרקות את המובלים  8-מהירויות הזרימה הגבוהות, המגיעות אף ל
רדי המתקנים. סחף של אשפה אבנים וצמחייה אשר נגרפים במהירויות הזרימה הגבוהות שוקע עצמם, המדרכות ומו

 במורדות האגנים.
בשטחים המישוריים, לעומת זאת, מהירויות הזרימה נמוכות, קיימות בעיות של שקיעת סחף והצפות. בנוסף, בסיס 

 כך שלא ניתן לשפר את השיפועים האורכיים.הניקוז )נחל הקישון בקטע נשר( מצוי ברום מוחלט הנמוך מפני הים, 
 לנשר שישה מוצאי ניקוז:

מטר, מדרך בר יהודה ועד הקישון. התעלה בעלת מבנה טרפזי, מבוטנת,  600-. התעלה באורך כ10לתעלת י"ג  -1מוצא  
לאורך  מוליכה את ספיקת התכן. לא נרשמו בעיות במוצא זה, ולא נדרשת הסדרה. קיימת רטיבות מי תהום כל השנה

 .752ממעביר הרכבת ועד לכביש  -התעלה

חוזר )קלאפה( הזורם לבריכה נטושה -ס"מ עם סגר אל 100מעביר צינור קוטר  -בריכת מפעל המלט נשר -2מוצא  
 הקולטת את מרבית הנגר. לא דווח על בעיות הצפה במוצא זה.

מעלות בקרבת אולמי  90תל בתפניות של יגור. במצב הקיים תוואי הניקוז מתפ-זורם לתעלת נשר-נחל נשר -3מוצא  
מטר  120-, ובכך לקצר את אורך הזרימה בכ90"הינומה". תכנית האב מציעה ליישר את תוואי החצייה של כביש 

 ולשפר את השיפוע האורכי.

אילין. המוצאים מטובעים, ונדרשים להגדלה בכדי לעמוד בספיקות התכן -מחוברים לתעלת קייזר -4,5,6מוצאים  
 .6דיות. בעיקר נדרש להגדלה מוצא מספר העתי

ניתן לראות את מערכת הניקוז האזורית  1%חלוקה לאגני ניקוז,  נחלים, אתרים להחדרת נגר, פשט הצפה באיור 
 , אגני הניקוז של שטח התכנית, אתרים להחדרת נגר. 1%והערוצים, פשט הצפה מחושב בהסתברות 

ברחבי העיר. אתרי החציבה "בולעים" את הנגר הנכנס אתרי חציבה נטושים תופעה ייחודית לנשר היא הימצאות 
בליעה. המחצבות קוטעות את אגני ההיקוות, ומורידות משמעותית את הספיקות במורדי  100%אליהם, עד כדי 

ברחבי העיר קיימים חמישה אתרי חציבה נטושים, שלושה מהם קוטעים את אגני ההיקוות ומשום כך  האגנים.
 ותיים למערכת הניקוז העירונית:משמע

 קמ"ר. 0.46-קמ"ר ל 1.65-מקטינה את אגן ההיקוות מ -מחצבה מול מפעל המלט
 קמ"ר. 3.4-קמ"ר ל 7.6-מחצבת נשר הגדולה )ננטשה לאחרונה( מקטינה את אגן ההיקוות מ

 קמ"ר. 0.86-קמ"ר ל 3.5-מקטינה את אגן ההיקוות מ -" אבן וסיד4.5מחצבת "
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 %1גני ניקוז,  נחלים, אתרים להחדרת נגר, פשט הצפה חלוקה לא

ללא פשטי הצפה מבוקרים  -, במצב הקיים1%פשט ההצפה המסומן בסגול הינו פשט הצפה מחושב בהסתברות 
 וסוללות מגן.
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 ביותר , ושטח מישורי שטוח. שטח הררי תלול -מפת השיפועים ממחישה את הטופוגרפיה הקיצונית בעיר

  

 מפת שיפועים
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 .75קרקעי מתחת לכביש -תעלת קייזר אילין מציפה את המעבר התת

 תכנית אב לניקוז נשר, פלגי מים( -תעלת קייזר אילין במעלה המוסדר )מתוך

 תכנית אב לניקוז נשר, פלגי מים( -תעלת קייזר אילין בקטע הנדרש להסדרה. )מתוך
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 והגנה על מי תהום שימור נגר 8.6.5

 תכניות קיימות .א
 4ב/ 34תמ"א 

)פגיעות מי תהום גבוהה( , השטח המישורי של העיר  1כאזור רגישות א' 34מורדות העיר נשר מסומנים בתמ"א 
הסיבה לכך היא חלחול הנגר המוגבר בשטחי העיר ובפרט בשטחי מסומן כרגישות ב' )פגיעות מי תהום נמוכה(. 

 המחצבות. בשטח המישורי קרקעות חרסית בעלות חידור נמוך ביותר. אין קידוחי מי שתיה בשטח העיר.
 אין לבצע פעולות החדרה בשטח זה.שטח אזור התעשייה מסומן כאזור רגיש להחדרת נגר עילי. 

 4ב/ 34תמ"א 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שימור נגר .ב
בעיר נשר קיים פוטנציאל גדול לשימור נגר והחדרתו, בעיקר באתרי החציבה. לחלחול במחצבות חשיבות גבוהה 

 בהורדת ספיקות השיא, במיוחד לאור בעיות ההצפות במורד העיר.
 עלולה לאטום את הקרקע ולבטל את החלחול המסיבי הקיים במחצבה. 4.5תכנית בינוי באתר מחצבה 

 האב לניקוז מציעה להטות את נחל קטיע למחצבת נשר הגדולה )מסיימת את פעילותה בימים אלה(.תכנית 
 פעולות מוצעות לשימור נגר:

 שמירה על שטחים מחלחלים קיימים. 

 אתור שטחים מחלחלים נוספים והטיית נחלים/ מוצאי ניקוז אליהם. 

 וויסות נגר במורד )בשצ"פים(. 

 שימור וחדרת נגר ברמת המגרש.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

, דרך דורי. המים נחל נשר -מפל מים מהטכניון
 ומחלחלים במלואם. 4.5נכנסים למחצבה 

 תכנית אב לניקוז נשר, פלגי מים. -מתוך
 מחצבת נשר באירוע שטפוני.

 תכנית אב לניקוז נשר, פלגי מים. -מתוך

 חבורת נגר והתאמתן לשימור נגר -ראה פירוט בנספח סביבה
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  חבורות הקרקע, מקדמי נגר והתאמה לשימור נגרת טבל

בהתאם לטבלה, קרקעות נשר מתאימות חלקית להחדרת נגר. יש לאתר אתרים בעלי מוליכות גבוהה )כגון 
 מחצבות(

 
 סיכום ומסקנות  8.6.6
 מים .א

 ( אינה עדכנית )מקובל לעדכן את תכנית האב אחת לחמש עד עשר שנים(. 1995תכנית האב )משנת  .1

. הקווים נדרשים להחלפה בהתאם להנחיות משרד PVCצמנט וקווי -קווי אזבסטבתחום התכנית קיימים  .2

 הבריאות ורשות המים.

 .42בשטח התכנית רצועת קו מים מוצע " .3

 

 ביוב .ב

 תחום מגבלות שימור שטח של המט"ש חודר לגבולות העיר. .1

 . דרושה הקמת תחנת שאיבה.ירוניתתל חנן קיים שטח אשר אינו מחובר למערכת הביוב הע באזור תעשיה .2

 ק"מ( עברה את אורך החיים שלה ונדרשת להחלפה. 52ק"מ צנרת הולכה )מתוך  25 .3

 

 ניקוז .ג

מסמך מדיניות רשות ניקוז קישון כולל הצפה מבוקרת של שטחי פארק הקישון, וכן הגלשת חירום למאגר  .1

הפארק, תכנית האגירה השאובה ומסמך מערבי. בהתאם להנחיות הוועדה המחוזית, יש לתאם בין שימושי 

 מדיניות רשות הניקוז.

תעלת קייזר אילין בקטע המורדי אינה מוסדרת ואינה מסוגלת להוליך את ספיקת התכן. יש להסדיר את מורד  .2

 מטר, כתנאי לבינוי אזור התעשיה המשותף לנשר ולחיפה. 40מ"ק/שניה, רוחב רצועה  40התעלה לספיקה של 

ים בקטע "הינומה" אינו מסוגל להוליך את ספיקת התכן. תכנית האב ממליצה ליישר את מובל הניקוז הקי .3

 תוואי המובל.

מפלסי מי תהום גבוהים בחלק המישורי של נשר. יש להתייחס לרומי בניה מינימליים, וכן במידה ומוצעים  .4

 חניונים  קרקעיים ומרתפים.

 

 שימור נגר .ד

, מחצבת נשר הננטשת )הפניית נחל 4.5צבות. בעיקר מחצבות יש חשיבות גבוהה להמשך חילחול המים במח .1

 .2aקטיע אליה(, מחצבת נשר נטושה באגן 

 בחלק המישורי של נשר אין לבצע פעולות  החדרת נגר עקב מי תהום גבוהים, אולם ניתן לבצע פעולות השהייה. .2

 והשהייה באזורים המשופעים, ובעיקר בשטחים הפתוחים. מומלץ לבצע פעולות חידור .3
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 קרינה 8.7
 

 מקורות קרינה מקווי ומתקני תשתית 8.7.1
 בתחום העיר ניתן להגדיר שני מקורות מרכזיים בהיבטי הקרינה הבלתי מייננת. שני המקורות של חח"י :

 בעיקר קו קיסריה קישון. –ק"ו  161קווי מתח עליון  .א

 )תחמ"ג( קישוןתחנת מיתוג  .ב
 מערכת חשמל ראשית בתחום נשר וסביבתה

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
  

 קישו  נ מ 

ריות זבולו  ק

 מ בזולו

 בתי זיקוקקישו  

  זבולוקישו  

 רוממ קישו  

 חיפ קישו  

 חיפ  זבולו 
 קישו  חיפ   '

קישו  קיסרי  

 חיפ 
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 קרינה לשימושים רגישים, קיימים ומתוכנניםקונפליקטים בין מקורות  8.7.2

 קו קיסריה קישון
 ק"ו חוצים כאמור את העיר במגמת צפון דרום דרך העיר. 161שני קווי 

 
 קו קיסריה מיתוג קישון –מבנים סמוכים למערכת הולכה מתח עליון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הקווים מהעיר אך הליכים אלו לא קודמו.בעבר נערכו מספר שיחות במטרה לבחון אפשרות להעתקת 
 קו סביב ומגנטי חשמלי שדה מטר משיקולי בטיחות ולא משיקולי רמות 40 מוגדר ברוחב של 161מסדרון החשמל של קווי 

 העליון. המתח

 

 תחנת המיתוג
זוקה ולעת תחנת מיתוג הינה תחנת ביניים המקשרת בין תחנת הכח לתחמ"שים לצורך יכולת שליטה ובקרה לצורך תח

 חירום.
תחמ"ג קישון  .לצומת הקישון מזרח-מדרום מ"כק ,75' מס לכביש בסמוך לעיר, ובסמוך מצפון ממוקם קישון ג"תחמ אתר

 מוזן מתחנת הכח חיפה ומפצל את הקווים לכל המרחב הצפוני.
 ק"ו.  161תחמ"ג קישון מנקז אליו מספר רב של קווי חשמל 

, לאזור תעסוקה ומסחר נשר 2010)ואחרות בתחום חיפה וזבולון( המופקדת משנת  777תחנת המיתוג נכללת בתוכנית מכ/
 חיפה בפארק הקישון. 

 מיליגהואס.  5התוכנית מגדירה מגבלות בניה לעמידה בקריטריון של 
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 ב' בתוכנית זאת מגדיר מגבלות בניה: 6.4.1סעיף 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הערכת רמות קרינה סביב מתקנים המכילים מקור קרינה מייננת 8.7.3
 הוועדה הנחיות על מבוססים ,חשמליים ומגנטיים לשדות הציבור חשיפת עבור בעולם רבות במדינות המקובלים הסף ערכי

 – ICNIRP  – (International committee on Ionizing Radiation Protection)מייננת  לא מקרינה להגנה הבינלאומית

 וארגון  IRPA ,(International Radiation Protection Association) -קרינה  בפני להגנה גוף משותף לאיגוד הבינלאומי

  - WHO (World Health Organization).העולמי הבריאות

 מדינות י"ע אומצו אלה . הנחיות1998באפריל  יותר עדכנית ובמהדורה 1990 בינואר לראשונה פורסמו ICNIRPהנחיות 

 המשרד י"ע אלה הנחיות אומצו בארץ זילנד.-וניו כמו אוסטרליה אחרות מפותחות ומדינות האירופאי באיחוד רבות

 .ס"להגה

 את הגישה ס, אשר"להגה המשרד הראשי של המדען בראשות מומחים ועדת 2002 בפברואר מינה הסביבה להגנת המשרד

 לנהוג והתייחסות הידועים הבריאותיים ההבטים תיאור החשמל, תוך מגנטיים מרשת שדות לגבי , 2005 במרץ מסקנותיה

 מוכרים.  בינלאומיים ובארגונים מתקדמות מערביות במדינות מגנטיים בנושא שדות

 הצורך -ובמקביל מיליגאוס 1000הנחיות  את לאמץ המליצה הועדה ICNIRP של בשיעור "העליון החשיפה סף" בדבר

 לנקיטת הצדקה יש מגנטי משדה סיכון קיום הוכח שלא למרות ,זה עקרון פי על ."מונעת זהירות" של ןהעיקרו בהפעלת

 .מגנטיים לחשיפה לשדות הקשור השדה, בכל רמות לצמצום וכלכלית מבחינה טכנית סבירים אמצעי זהירות

מ'  35 של מרווח קיום קובעותו "ק 400על  מתח בקווי המונעת" עקרון "הזהירות ליישום הקשור בכל הועדה המלצות

 פעולה- פאזות"  שצריך, ביצוע "שיכול היכן וכן, סמוכים  או מתוכננים קיימים מאוכלסים למבנים הקו ציר בין לפחות

ק"ו נקבע מרווח של  161בקווי  .מעגלי דו קו מעגלי י"ע הנוצרים המגנטיים השדות של ההדדי הקיזוז להגביר את שנועדה

 מטר. 20

 הסביבה ועל הציבור על החוק להגן  . מטרת2006 -  ו"התשס מייננת הבלתי הקרינה פורסם "חוק -1.1.2006 ה בתאריך

 ,אלה במתקנים העיסוק את להסדיר בא החוק .חשמל מתקני גם על חל החוק .מייננת בלתי לקרינה חשיפה השפעת מפני

 .המונעת הזהירות לעקרון בהתאם וחובות איסורים ידי קביעת על היתר בין
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 הקרינה על הממונה החלטות כהוראת מעבר, כי נקבע, בטיחות ולאמצעי מרביים סף לערכי הקשור בכל תקנות להתקנת עד

  .לעיל המומחים ועדת בדוח להמלצות תהיינה בהתאם ,היתרים למתן הקשור בכל חשמל מתקני לגבי

 ,השונות המתח ברמות חשמל קווי שונים של לסוגים קרינה היתרי הסביבה להגנת המשרד י"ע החוק, הוצאו ואכן, מתוקף

מהם.  הצפויים והמגנטיים החשמליים והשדות תיאור עם הערכה כללו דוחות אשר החשמל מחברת בקשות בסיס על

 .אלו קווים של והפעלה הקמה לצורך לעמוד צריכה החברה בהם תנאים ההיתרים כוללים
החלק המתייחס להוצאת האנרגיה מתחנת הכח,  –תחנת כח צומת אנרגיה  – 55תת"ל  –מתוך: תסקיר השפעה על הסביבה 

 .2013בהכנת חח"י,  יוני, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 פסולת מוצקה ומחזור 8.8
 

 מחוז חיפה –טיפול בפסולת מעורבת  8.8.1
 מצ"ב עיקרי הממצאים הנוגעים לנשר: .2012 –התוכנית הוגשה ב   מחוז חיפה –לפסולת מעורבת  תוכנית אב מחוזית
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במסגרת תוכנית האב נסקרו כל האיתורים שהוצעו כפוטנציאליים בשטח המחוז והם נבחנו ודורגו על פי הקריטריונים 

 והמשקולות שקבעה ועדת ההיגוי.

 ם לנשר:יהאתרים הבאים רלוונטי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 צוות תוכנית האב לגבי אתרים אלו:מסקנות 
האתר משמש כיום כתחנת המעבר לפסולת מעורבת של עיריית חיפה ונמצא באזור התעשייה של חוף  -חיפה  –. "דנו" 1

 שמן. ייעוד הקרקע הוא תעשייה עם שימוש של תחנת
יות קטן מידי עבור הקמת מתקן קצה דונם ועלול לה 20 –מעבר לפסולת ובבעלות עיריית חיפה. שטח האתר כיום הוא כ 

 מטר ממגורים בקו אווירי. כרגע 450 -.האתר נמצא כ
 אין תכנית להקמת מתקן במקום.

לתעשייה מיוחדת )תשתיות  1193השטח כיום הוא חקלאי בתחום תוכנית שאושרה להפקדה חפאג'/ –. "קרקעות הצפון" 2
  כמו חוות המיכלים של תש"ן( בבעלות המדינה.

מוקם צפונית מזרחית לנשר ומזרחית לצ'ק פוסט בין מתחם בז"ן ומפעל דשנים. גודל השטח שמוקצה לטובת מהאתר 
הרעיון המקורי הוא להקים  מטר מהעיר נשר. 2,400 -כ דונם, כאשר המרחק ממגורים הוא 50מתקני קצה במקום הוא 
 חוז וסביבתו בבעלות משותפת של המדינה וגוףטון ליום לפחות( שיוכל לשרת את רוב המ 1000במקום מתקן אזורי גדול )

 (. כיום בשלב ראשון התוכנית היא להקים מתקן כזה במרכז הארץ.Privet public partnershipפרטי )
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 בנשר ניתוח מצב קיים ותחזיות לעתיד 8.8.2

 אפיון הפסולת  )מגזר, כמות, סוג(
 ביתית, גזם, גרוטאות.פסולת  הפסולת מחולקת לשלשה סוגים עיקריים:

 פסולת ביתית נאספת במהלך כל השבוע, בהתאם לתוכנית אזורי איסוף ונשלחת לאתר עברון. 
 פעמים בשבוע ונשלחת לאתר טבעון.  3פסולת בניין וגזם נאספת  
 פסולת וגרוטאות נאספת פעמיים בשבוע ומפונה לאתר בעפולה. 
 

 מיון ומחזור פסולת
 לפסולת או לגזם. כל הפסולת מפונה ישירות לאתרים, בהתאם ליעדים שנסקרו.בתחום נשר אין תחנות מעבר 

 מיחזור פסולת ביתית ברמה הראשונית )אריזות בלבד ובקבוקים(, מבוצע הרמה השכונתית בעמדות מיון למיחזור.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

תושבים מוצגת להלן, כפי  24,375 –, ל 2013כמות הפסולת לשנת 
 שנתקבלה מגזברות העירייה:
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 פתרונות קיימים ומתוכננים לטיפול בפסולת
. הקבלן מעביר בשלב זה את הגזם לאתר בקרית אתא. 31/12/14אתר הטיפול בפסולת בניין וגזם בטבעון נסגר בתאריך 

 במקביל מחפש היזם אתר בתחום נשר, שיפעל כמתקן אזורי. 
 נושא זה לא קיבל את אישור מהנדס העיר.

 

 תשתיות נדרשות למניעת מפגעים סביבתיים מאתרי טיפול בפסולת 8.8.3
 אפיון המפגעים 

 אין אתרים קיימים לטיפול בפסולת
 

 תשתיות נדרשות למניעת המפגעים
 אין אתרים קיימים לטיפול בפסולת

 

 שיקום אתרי פסולת ישנים 8.9 
 איפיון אתרים המחייבים טיפול ושיקום 8.9.1

 עד פסולת לקבורת שימש ,דונמים מאות בן כמהאתר , 60 -ה בשנות ננטשה אשר 4.5 בתמחצ את בעבר ששימש השטח
 תוכניות בתחום המחצבה ידרשו למענה לנושא טיפול בפסולת. .90 -ה שנות אמצע
 התניות פיתוח על אזורים וייעודים המחייבים שיקום אתרי פסולת בסביבתם 8.9.2

נעשה שימוש הדלקים ושמנים, לעת תפקודה כמחצבה, טרם היותה אתר פסולת שנסגר, כאמור באמצע  4.5בתחום מחצבה 
 .90 –שנות ה 

 פעילות לפיתוח תא שטח זה תצטרכנה להיות מגובות ב:

 תוכנית שיקום לשטח האתר לטיפול פסולת .א

 זיהום מדלקים ושמנים. –בדיקות קרקע  .ב

 

 פיראטית פינוי פסולת  8.9.3
 בתחום השיפוט של נשר מושלכים מידי שנה עשרות טונות רבות של פסולת בניין פיראטית.

 אחת לתקופה מבצעת העירייה פינוי וניקוי של תאי שטח אלו, לאתרים מוסדרים, כנגד בדיקת קבלות פינוי של הקבלן.
 עיריית נשר - מנהל תחום חירום ויסלברג מר חייםהתקבלו מ מצורפות טרם הפינוי ולאחריוהמידע בפרק זה והתמונות ה
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 ניה ירוקהב 8.10
 מדיניות העיריה בנושא בניה ירוקה 8.10.1

 בשנים האחרונות החלה העיריה לדרוש הטמעת סעיפי בניה ירוקה בתוכניות בינוי בלבד.
 ירוקה בתחום השיפוטפרויקטי בניה  8.10.2

מתחמים  (760)מכ/נוף הכרמל-רמות יצחקות לידי ביטוי הנחיות לבניה ירוקה הינה תוכנית מעותית בה  באהתוכנית המש
 .)6314 י.פ.  3/11/2011 פרסום תוקף ברשומות) 'ב-א'

 760תוכנית מכ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )ה( לתוכנית זאת קובע כי: 6.1סעיף 
בניה תכלול נספח בניה ירוקה מפורט שיוכן ע"י יועץ סביבתי ובו יפורט הפתרונות המתוכננים במסגרת בקשה להיתר 

 הבקשה להיתר, בהתייחס לנפח בניה ירוקה המצורף לתוכנית זו.
להלן "בניה ירוקה" ובהתאם לנספח בניה  6.11ד' איכות סביבה קובע כי: יבוצעו כל העבודות שנקבעו בסעיף  6.7סעיף 
 ה.ירוק

 
 בתוכנית קובע את התנאים להיתר, בהתייחסו לבניה ירוקה: 6.12סעיף 
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 תנאים אקלימיים בסיסיים לתכנון - תכנון אקלימי 8.11
 

רבתו היחסית לים ו מוגדר בבירור והוא מושפע הן מקנשר ממוקמת בגבול בין הר הכרמל  למפרץ חיפה. אקלים אזור זה אינ

והן מצמידותו לרכס. ההשפעה הימית באה לידי ביטוי בטמפ' מתונות ובמשרע טמפ'  יומי קטן לאורך כל השנה ובלחות 

 יחסית גבוהה בקיץ.

סקר סביבתי בקשה על מנת לאפיין את התנאים המטואורולוגיים נלקחו הנתונים ממספר מקורות. בסיס הנתונים מתוך 

 .חברה לתכנון והנדסה סביבתית בע''מ -י. גולדשמיד , בהכנת קוק ונפט חיפהלהיתר פליטה בית זי

משלוש תחנות  ברזולוציה שעתיתעל בסיס ניתוח  התקבלובפני השטח  הלייצוג המטאורולוגי םהמטאורולוגינתונים ה

 סיטה ותחנת אפק. קרקעיות המייצגות את התנאים המטאורולוגים בפני הקרקע. התחנות הינו תחנת בז"ן, תחנת האוניבר

 
 לצורך קבלת הנתונים המטאורולוגים בפני הקרקעאשר שימשו  תהמטאורולוגיונתוני התחנות 

 שם תחנה
UTM 
(X) 

UTM 

(Y) 

גובה 
טופוגרפי 

 )מטר(

גובה התורן 
 )מטר(

 מאפיינים

 אפק שמורת 10 25 3636212.30 697654.51 אפק

בתי זיקוק 
 רולוגיתורן מטאו 60 10 3631291.00 692385.67 חיפה

 תאוניברסיט
 10 475 3626694.87 689131.92 חיפה

על גג בניין מדעי 
 החברה

 
 

 מיקום התחנות המטאורולוגיות הקרקעיות 
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בתחנות אפק ובתי זיקוק הינן הרוחות מהסקטורים הצפון מזרחיים והדרום מערביים. עוצמת הרוחות הדומיננטיות 

גבוהה יחסית לתחנת אפק, מהירויות הרוח גבוהות יותר. הרוחות השולטות הן הרוחות הרוחות בתחנה בבתי הזיקוק 
מטר לשנייה. בתחנת  2-6מטר לשנייה. לעומת זאת בתחנת אפק מהירות הרוחות נמוכה יחסית ונעה בין  4-8במהירות שבין 

הרוחות השולטות הינן הרוחות מהסקטור הדרום מזרחי ומהירות הרוח גבוהה ביחס לקו החוף, שיעורה נע  ההאוניברסיט
 מטר לשנייה.  4-10בין 

 
לינואר 31-ה עדו 2008לינואר  1-קופה מהלתבקיבוץ אפק  תהמטאורולוגישכיחות מהירות כיוון רוח כפי שנמדדה בתחנה 

2013 

 
 

לינואר 31-ה עדו 2008לינואר  1-קופה מהלתבבתי זיקוק  תהמטאורולוגינמדדה בתחנה שכיחות מהירות כיוון רוח כפי ש
2013 
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-ה עדו 2008לינואר  1-קופה מהלתחיפה  תבאוניברסיט תהמטאורולוגישכיחות מהירות כיוון רוח כפי שנמדדה בתחנה 
 2013לינואר 31

 
 

 
 2013לינואר31-העד ו 2008לינואר  1-קופה מהלתבקיבוץ אפק  תהמטאורולוגישכיחות מהירות רוח כפי שנמדדה בתחנה 

 
 

 2013לינואר31-העד ו 2008לינואר  1-קופה מהלתבבתי זיקוק  תהמטאורולוגישכיחות מהירות רוח כפי שנמדדה בתחנה 

 
 

-העד ו 2008לינואר  1-קופה מהלתחיפה  תבאוניברסיט תהמטאורולוגישכיחות מהירות רוח כפי שנמדדה בתחנה 
 2013לינואר31
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 מורשת ורוח המקוםארכיאולוגיה,  8.12
 ובתי קברות אתרי הנצחה ,אתרים לאומיים 8.12.1

 אתר הנצחה

בלה "נשר"  אנדרטה, שתוכננה ובוצעה בידי מהנדס מפעל גבעת נשר קארה בשכונתמיכאל עיצב  1950 תש"י בשנת

ביוזמתם של חברי ועדת הביטחון של "ההגנה" בנשר, שביקשו להנציח את חללי המלחמה  ,יוחנן רטנר שניטלנדר והאדריכל

 .טבח בתי הזיקוק ואת חללי

והבולטת  )גן יצחק/יד לבנים( האנדרטה ניצבת בנקודה הגבוהה

בטון מבוצרת  עמדתבשכונה. מבנה האנדרטה הוקם במקור כ

מול  תרצ"ט–רעות תרצ"ומאוששימשה נקודת תצפית ושמירה ב

על מגדל העמדה תבליט המתאר חייל  '.שייח-בלד א ערביהכפר ה

אוחז ברובה, פצוע, בעת נפילתו; זרועותיו פשוטות קדימה עם כפות 

ידיים פתוחות, וראשו מוטה אחורה כך שעיניו נשואות אל על, אל 

ט". בנוסף –שעל גג העמדה. מתחת לתבליט כתובת: "תשח מגן דודה

לוחמים ומקום נפילתם. האנדרטה  60ישנו לוח ועליו שמותיהם של 

היא חלק מבית יד לבנים בעיר, והעמדה משמשת חדר זיכרון לבני 

נשר שנפלו במלחמת העצמאות. מאז הקמתה של האנדרטה נערכים 

בנשר ברחבה  ליום הזיכרון לחללי מערכות ישרא מדי שנה טקסי

-SO. חודש המבנה של האנדרטה ובית יד לבנים, בתכנון משרד האדריכלים  2013- תשע"ג שלידה. לקראת יום הזיכרון

Architecture קטן, ומצדו השני נבנה קיר נמוך מאבן ועליו שמות  אודיטוריוםלצד המגדל נוסף מבנה מרובע המשמש כ

 ומגרש משחקים.  גן פסלים ב הוא גן ובוהנופלים בני העיר; השטח שמסבי

  מקורות: 

 מיכאל קארה –ויקיפדיה  
 11/4/2013 – קשת רוזנבלום -הארץ  

 
 
 
 
 
 
 

 דשוחמ יש 
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%9C%D7%93_%D7%90-%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%97%27
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 אתרי הנצחה מקומיים
 

 מצפה אורי 
מ', לזכרו של  214נקודת תצפית על מפרץ חיפה בגובה 

סגן אורי בינמו קצין מחטיבת כפיר אשר נהרג בפעילות 
 .2005מבצעית בחג החנוכה 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 עיםחורשת הארב
 40( עתיקים מאד, המייצגים עצי אלון מצוי )סנדיאן 40

קדושים דרוזים. מן העצים הגדולים מסוג זה 
הנמצאים בארץ. החורשה מקודשת לדרוזים. רבים 
הנוהגים לקיים נדר בחורשה, והרבה סיפורים נרקמו 
סביב החורשה והקדושה שלה. על העצים הקדושים 
 ניתן לראות מסמרים ובדים כחלק מטקסי דת במקום. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 קסאם-דין אל-עז אקבר 

בתחום נשר, מצפון לדרך בר יהודה וממערב לאצטדיון 
-עז אקבר הקברות המוסלמי. במתחם זה  ממוקם בית

קאדר מוסטפא -דין עבד אל-ז אשייח' ע  .קסאם-דין אל
מנושאי    יראקמ מוסלמי היה איש דת קסאם-יוסף אל
מזרח ב מוסלמי-הערבי רדיקליזםה הדגל של

אשר הקים מספר  20 - המאה ה בראשית תיכון
ארגונים אלימים שתקפו ורצחו צרפתים, בריטים 

על שמו ע"י הבריטים.   1935  בנובמברנהרג  .ויהודים. 
מכיוון שבית הקברות  .חמאס נקרא הפלג הצבאי של

דין -המוסלמי בחיפה היה מלא, הוחלט לקבור את עז א
. חיפה וסלמי החדש שלקסאם בבית הקברות המ-אל
בלב היישוב נשר,  ווקףעל ידי ה 1934 הוקם בשנת זה

בית חרושת  אז מקום משכנם של צריפי הפועלים של
הווקף המוסלמי הוציא הוראת פינוי בהתראה של . נשר

שבוע לחוכרי השטח, דיירי הצריפים. כל הפניות לווקף 
לא לבנות בית קברות זה בלב יישוב יהודי ולהעבירו 

השחיתו את קברו  2000 בינואר  סמוך לחיפה לא נענו.
 )מתוך ויקיפדיה( אלמונים
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http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/1934
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%A3
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%98_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%98_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%A8_%D7%9E%D7%A4%D7%A2%D7%9C%D7%99_%D7%9E%D7%9C%D7%98_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2000
http://amudanan.co.il/services/thumb.php?file=../w/images/2012.03.3-164318.553.iphone.jpg&size=800
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  אתרים ארכיאולוגיים מוכרזים 8.12.2
הפוליגונים במפת האתרים הארכיאולוגיים המוכרזים ממוקמים על חלק ממרכז העיר, כמו גם בשטחים הפתוחים, בפארק 

 מרשות העתיקות. -התוכנית המצורפת ופירוט האתרים התקבל התקבלו מגב' לימור תלמי הכרמל. 

 
 בתחום נשר וסביבתהאתרים ארכיאולוגיים 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 צריכת המים )נתוני רשות המים(:נתוני 

  
 שם ומספר אתר עמוד ילקוט פרסומים
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 של ישראל. אור הסקר הארכיאולוגייפירוט האתרים המסומנים בצהוב בהמשך, בת

 
 
 
 
 

  

 (2157/0חורשת הארבעים ) 1380 1091

 (2116/0חרובים, ח' ) 3833 4023

 (6469/0מזרח( )-חרובים, ח' )דרום 4735 4918

 (25221/0חרובים, ח' )צפון( ) 4797 4786

 (25223/0חרובים, ח' )מזרח( ) 4798 4786

 (46613/0מערת נשרים ) 3345 6218

 (6465/0)מזרח( ) L-768נקודת טריאנגולציה  4794 4786

 (6466/0הר טללים ) 0 0

 (25224/0)מזרח(? ) -ואסט, אל 4735 4918

 (2197/0תל חנן ) 1825 1925

 (28167/0מערב( )-נחל קטיע )צפון 4728 4918

 (6432/0דור )-חיפה, בן 4794 4786

 (7795/0חיפה, שכונת דניה ) 2904 4115

 (2241/0יאג'ור ) 3834 4023

 (25222/0חרובים, ח' )דרום( ) 4727 4918

 (6468/0מזרח( )-)דרום L-771נקודת טריאנגולציה  4727 4918

 (6476/0גבעת נשר )מזרח( ) 4795 4786

 (46573/0[ )1נחל נשר ] 3344 6218

 (6435/0[ )3חנן ]-תל 0 0

 (6444/0נדר ) חיפה, נחל 0 0

 (6445/0חיפה, נחל קטיע ) 0 0

 (2198/0נשר ) 1377 1091

 (6446/0נחל קטיע ) 4726 4918

 (6447/0נחל קטיע ) 4794 4786

 (25225/0)צפון( ) -ואסט, אל 4735 4918

 (46593/0[ )1נחל כלח ] 3345 6218
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 רשות העתיקות, מדגיש שני אתרים בתחום השיפוט של נשר: –הסקר הארכיאולוגי של ישראל 

 יגור  - 27בגליון  12, 11אתרים  

 ֻח'ַריַבת–ֵעין ֶאל - 11אתר  

 ֻח'ַריַבת–ֵעין ֶאל - 11אתר 

 (באזור זה. ששמם חרובים,אתרים  5מפת ורשימת האתרים המוכרזים של רשות העתיקות כוללת )

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 אורית

ל בקירוב( במדרון; חלקו התחתון ש מ' 5בור דמוי פעמון )עומקו 

 .העליון נבנה באבנים הבור נחצב בסלע, חלקו

 .ֻח'ַריַבת נובע בתחתית הבור–ֵעין ֶאל

 .פי הבור מ'( מונחת על 0.9×0.8אבן רבועה )

 .בסביבת הבור פזורים שברים של כלי חרס

 יםממצא

 חרסים מן התקופות הפרסית, ההלניסטית, הביזנטית והעות'מאנית.

 
 נחל נשר - 12אתר 

 

 

 

 

 
 

 תאור
אפשר . ריסוק של בית בדאגן  עוד באתר. מ' בקירוב( בגיא, בקרבתו של נחל נשר 30×30פזורת של חרסים ואבני פסיפס ) 

ה, חורבה ששרידיה ארָּ  .נמחו כליל שבמקום זה או בסביבתו שכנה ח' ַעקָּ
 ממצא

 .חרסים מן התקופה הביזנטית
 ביבליוגרפיה

 
 
 
 

ֻח'ַריַבת–ֵעין ֶאל  שם אתר 

27 -יגור   מספר  

 סוג סקר סקר מפה

 מספר אתר 11

 מספר שדה 3-9/1

 הפרסית, ההלניסטית, 
 הביזנטית, העות'מאנית

 תקופה

 שרידים בור מים, חרסים

 שם אתר נחל נשר

27 -יגור   סוג סקר 

 מספר אתר סקר מפה

 מספר שדה 12

3-9/2  תקופה   הביזנטית 

 שרידים פזורת חרסים, אבן/י פסיפס, חרסים, אגן ריסוק

Conder and Kitchener 1881–1883, Maps (Jebel Akkâra); 
von Mülinen 1908:180–181 (Ch. ‘Aqqara) 

 .אגן ריסוק של בית בד 
 

11 
12 
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 תעסוקה, תעשיה ושימושים מעורבים 8.13
 סקירת אזורי תעסוקה ותעשיה קיימים ומתוכננים 8.13.1

מקטע  צ'ק פוסט( ודרך בר יהודה. –)צומת יגור  75אזור התעסוקה של נשר כלוא בעיקרו בין שתי הדרכים הראשיות: דרך 
 ובסיס הדלק. 4.5תעשייתי נוסף ממוקם ממזרח למחצבת 

 מאופיין בתעשיות קלות, בדרך כלל לצד פונקציות מסחריות ומשרדים.אזור התעסוקה 
 ככלל אין באזורים אלו מפעלים המוגדרים כמפעלים מזמים או ככאלו שנדרשים להחזיק כמויות גדולות של חומ"ס.

 אזור מרכז העיר מרכז פונקציות מע"ריות ברובן לצד מרכז קניות, בנק וכו'. 
 

 סקירת מטרדים 8.13.2

( בע"מ מספקת חומרי גלם שונים לתעשיית הצבעים ולתעשיות הכימיות. החברה 1978מינרלים ) פוליכרוםמפעל  .א
. במשרד להגנת הסביבה התקבלו מספר תלונות בנושא מטרדי האבק מגיר טבעי מתמחה בהפקה וייצור מוצרים

מטעם המשרד  –י חלומסלאם במפעל ונפתח הליך אכיפה מנהלית )בהיבט הסביבתי( כנגד המפעל )מידע מעו"ד 
 להגנת הסביבה( 

ממידע שהתקבל ממר ישראל אופנהיים, רע"ן איכות אוויר במשרד להגנת הסביבה עולה כי המפעל טיפל בבעיות 
 פליטת האבק שהיו למפעל. המשרד דרש את פינוי הסוללה, המכילה פסולת גיר. נושא זה יטופל בקיץ הקרוב.

 
 סימון המפעלים

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

החברה מתמחה  .1981ת פועלת משנ – מייצרת יציקות פלדה ונתכי ניקל( 53)התעשייה יו.פי.סי יציקות מדויקות  .ב

 ביצור חלקים מורכבים ממגוון רחב של פלדות, מפלדות דלות נתך ועד פלדות אל חלד לסוגיהם. 

טון חומרי הדברה,  10חברה חקלאית בע"מ, לאיחסון עד  -להקמת מחסן עבור חברת ח.ט הכרמל  אותר שטח .ג
 בנשר. 2ברחוב התעשייה 

מקדמים הקמת מתקן מיחזור לפסולת יבשה וגזם בתחום  בעלי המפעל לטיפול בגזם ופסולת יבשה שנסגר בטבעון .ד
 אזור התעשייה של נשר. 

מטעם המשרד להגנת הסביבה מסר כי נפתחו הליכי אכיפה מנהלית בהיבט  –י סלאם חלומעו"ד  -אכיפה מנהלית  .ה
 :( בע"מ1978מינרלים ) וםרפוליכהסביבתי כנגד עוד שני מפעלים, מלבד  

 מאזור התעשייה נשר התפנתה – תשלובת אלוני בע"מ 

 לא התקבל מידע לגבי סטטוס הטיפול –חלקי חילוף לרכב  – זעאתרה אקספרס בע"מ 

 יציקות מדויקות יו.פי.סי

 (1978מינרלים ) פוליכרום
 בע"מ

 זעאתרה אקספרס בע"מ



 

 

 דוח מצב קיים / // תכנית מתאר כוללנית  נשר

 353 . סביבה ותשתיות8
 

2015 מרץ  

 
 טווחי השפעה של מטרדים 8.13.3
טון חומרי הדברה, ברחוב  10עד  חברה חקלאית בע"מ, לאיחסון -מחסן מתוכנן בעבור חברת ח.ט הכרמל  .א

איגוד ערים לאיכות סביבה  –מטר מרצפטור ציבורי )גב' ורד דרור  70בנשר. נדרש טווח ביטחון של  2התעשייה 
 חיפה(.

 טווח השפעה לא ידוע –תחנת מיתוג קישון  .ב

 מטר מהציר. 20מיליגהואס. מסדרון הבטיחות  5מסדרון  –ק"ו באזור תחנת המיתוג  161קווי  .ג

 

 קונפליקטים פנימיים בין שימושים בתוך אזור התעשיה 8.13.4
 אור הקונפליקטים מתייחס בעיקרו לנושא זיהום הקרקע:ית
 

 מסוף הדלק
 כאמור ריכוז החומ"ס המרכזי כיום בעיר, ולמעשה היחיד הוא בסיס הדלק של צה"ל.

תכנון שטח למסחר, תעסוקה, משרדים , שמטרתה 22/08/13, בתאריך 355-0080515תוכנית:  למתחם זה הופקדה 

 ולתעשיית עתירת ידע באזור התעשייה נשר.
 המידע בנושא זיהום קרקע המוצג בסעיף זה מבוסס על החומר שנאסף במסגרת תוכנית זאת.

 :יעוץ תכנון וקידום פרוייקטים סביבתיים( –)רלי פרנגלר  סקר היסטורי
 היו המתקנים. מתקן סולר בכל ליטר מליון 10 של בקיבולת דלק מיכלי שהכילו דלק מתקני הבריטים הקימו 30 -ה בשנות

 .חיפה הזיקוק במפרץ מבתי שהגיעה קרקעית תת צנרת ידי על בינהם מקושרים
 גם היה זה יום. ישראל לשהותם בארץ האחרון היום עד עליהם שמרו והבריטים אסטרטגים מתקנים נחשבו אילו מתקנים

 .הזיקוק לבתי נפט לאספקת האחרון יום
 ולאחר המחתרות הלוחמים במסגרת לכוחות, הבריטים במתקנים שנותר הדלק באספקת הצורך עלה 1948 שנת בתחילת

 .לוחם סדיר לצבא מליציה מכוחות שהפך ל"צה מכן
 על אחראים שהיו מתקני הדלק 1948 בספטמבר הוקמו פיה ועל דלק בנושא ראשונה ל"מטכ פקודת יצאה 1948 באוגוסט
 בתקופת שהוקמו הדלק מתקני תשתיות על הבסיסים נשענו. בדלק השימוש פיקוח על וכן הדלק חלוקת, הדלק אחסון
 .הבריטי המנדט

 לתידלוק דלק שימשו כמסוף והם דלק ליטר מליון 10 של אחסון מיכל היה מתקן בכל כאשר אחסון מתקנים 4 היו
 .צור במתקן המפקדה ועד המתקנים דרך מבתי הזיקוק שהגיע משותף צנרת קו עם בינהם מקושרים היו המיכלים. מיכליות

 מתקן" .מיכליות מסוף לתידלוק ופעל שונים קיבול בכלי דלקים אוחסנו במתקן. המרכזית כמפקדה שימש" צור מתקן"
 ".צור מתקן"-ב החדש והועבר למיקומו 1997 -ב פורק המתקן. מלאכה ובתי גז בלוני, שמנים לאחסנת שימש" נשר

 להזנת גם הדלק להזנת בסיס בנוסף שימשה" אילין קיזר" לתעלת במקביל: המיתקן להזנת שימשה אשר הצנרת תוואי
 .פורקה היא שונים בחלקים 90-שנות ה והחל ס"חומ כיום זורם לא זו בצנרת. 4.5: הסמוכה המחצבה מתקני
 1997 שנת עד שפעל הסולר מסוף .מצנרת ישירה אספקה באמצעות ולא בלבד מיכליות באמצעות היא 90-ה משנות ההזנה
 תעלת של המערבי לצד סמוך הבסיס של הצפוני בחלק היום ונמצאת עד הקיימת 10 מספר בסככה שכן הוא. הוא אף פורק

 .הבסיס ברחבי הותקנו לא לדלק קרקעיים תת חדשים קווים .משומשים שמנים הסככה לאחסון משמשת כיום. הניקוז

 

 הבסיס את המאפיינים הבאים:כיום כולל 
 .סולר מסוג דלק אחסון. 1
 .משומשים שמנים אחסון. 2
 .דלקנים אחסון. 3
 .משומשים דלקים/שמנים חביות אחסון. 4
 .חביות ניקוי. 5
 .צבע, במשאבות וטיפול, דלק מפרידי, מנועים לשטיפת מלאכה בתי. 6
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 מסקנות הדוח

 אין אילו משנים .סביבתי באתר טיפול או מניעה אמצעי שום ננקטו שלא להניח סביר לפעילותו הראשונות השניםשישים ב

 .והיקפן מיקומן דליפות התרחשו האם מידע

 בדיקות לגבי מידע לקבל לא התאפשר זאת עם וטיפול. יחד למניעה אמצעים שכלל באופן המחנה תוכנן מיכן שלאחר בשנים

 .באתר שנערכו
 קרקעות או משטחים הוצאו ממנו לא כאשר הקיימת התשתית בסיס על ניבנה הוא המחנה של מחדש תכנון לעת ועוד זאת

 .כמזוהמים חשודים שהיו

 נמצאו לא כן כמו מחוץ לאתר דיגומים הרשויות בצעו לא ,המקומיות והניקוז הביוב למערכת מחובר שהאתר למרות

 .האחרונות שנה 20 -ב מהאתר חריגות הזרמות או תקלות על רישומים

 שמנים של בו הגובל 4.5 מחצבת ומאתר מהאתר מסוכנים מחומרים זיהום להימצאות חשש מעלה סקר ההיסטוריה

 של הנטושים מהשטחים נוספים מזהמים תיתכן נדידת כן המנדטורי. כמו הדלק בסיס פעל בו הצפוני בחלקו בעיקר ודלקים

 .פסולת של פיראטית בה השלכה נמשכת כיום וגם מאחר בעיקר  4.5 מחצבת

  הסביבה. להגנת המשרד להנחיות בהתאם קרקע גזי סקר הומלץ על ביצוע
 

 1-15 התאריכים בין בוצע הסקר. מ"בע מתקדמות טכנולוגיות די .די .אל חברת ידי על באתר בוצע פאסיבי קרקע גז קרס

 להגנת המשרד ידי על שאושרה דיגום לתכנית בהתאם ,נדיפים אורגנים חומרים נוכחות נבדקו במהלכו 2014 ,ליולי

 , כאמור לעיל.הסביבה
 אשר המוקדים את לחקור במטרה תהום למי חטף ודיגום קרקע סקר לבצע הומלץ הפאסיבי הקרקע גז סקר ממצאי לאור

 .הפאסיבי קרקע הגז בסקר בזיהום חשודים נמצאו

 המשרד ידי על שאושרה הדיגום לתוכנית בהתאם תהום למי חטף ודיגום קרקע סקר בוצע 2014 בספטמבר 1,2 בתאריך

   .הסביבה להגנת

 .להמשך פעולה לתוכנית המלצות ומביא הקרקע סקר ממצאי את שמפרט מוצג סיכום טיוטת המסמך

 . בנשר יהודה ובר הפלדה הרחובות פינת על נמצא הבסיס .דונם 52 - כ של שטח פני על מתפרש נשר בעיר הדלק בסיס"

 בו ומתקיימות שהתקיימו הפעילויות עיקר .שעברה המאה של 30 - ה בשנות הבריטי המנדט מתקופת החל פעיל הבסיס

 ,מנהלה אזורי ,דלק מפרידי ,מנועים לשטיפת מלאכה בתי, משומשים שמנים אחסון סולר מסוג דלק אחסון כוללות

 וכן משומשים ושמנים דלק מאוחסנים בהם קרקעיים תת אחסון מכלי מספר באתר .ומטבח אוכל חדר ,כיתות, משרדים

 .דלק מפרידי מספר

 קרקע זיהום פוטנציאל לבדיקת ,הסביבה להגנת המשרד להנחיות בהתאם סביבתית חקירה לבצע נדרשה נשר עירית

 .וקיים במידה בקרקע וטיפול הזיהום תיחום ,ובעבר בהווה שבוצעו מפעילויות כתוצאה

 תהום מי גובה .הים פני מעל' מ 3.98 – 6.43 של בטווח הינו האתר גובה .הכרמל של הצפוני המורד בבסיס ממוקם האתר

  .הים פני מעל' מ 1-4 של בטווח משתנה באזור

 רגיש באזור נמצא האתר ,תהום מי על והגנה העשרה – החדרה מים לאיגום ארצית מתאר תכנית 'ב/ 34 א"תמ פי על

 פי על .שתייה למי קידוחים אין מהאתר מ"ק 2 של ברדיוס ,המים מרשות שהתקבל ממידע. תהום למי עילי נגר להחדרת

 שבו ראשי אקוויפר רגישות באזור נמצא הנסקר האתר דלקים ידי על מזיהום כתוצאה מים למקורות סכנה אזורי מפת

 (.a) לתיקון ניתן אינו הנזק

 חברת ידי על בוצע כך בעקבות .קרקע זיהום פוטנציאל בעלי אזורים מספר על העידו באתר שבוצע ההיסטורי הסקר ממצאי

LDD  וקיימים במידה זיהום מוקדי לאתר במטרה ,האתר ברחבי פאסיבי קרקע גז סקר. 
 לכמויות ביחס יחסית הגבוהה בכמות דלקים מרכיבי נספחו בהם מוקדים מספר על הצביעו פאסיבי קרקע גז סקר ממצאי
 במרכיבי שימוש בעבר התקיימו או מתקיימים אלה במוקדים. אתר ברחבי שהוטמנו האחרים הדוגמים גבי על שנספחו
 ותשתיות פנימית תדלוק תחנת, חביות שטיפת סככת, קרקעיים תת מכלים אזורי, ושמנים דלקים אחסון :כגון, דלקים

 .דלק הובלת צנרת

 .הפאסיבי קרקע הגז בסקר בזיהום חשודים שנמצאו באזורים קרקע סקר בוצע 2014 אוקטובר בחודש
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 TPH  ריכוזי נתקבלו הבסיס של מערבי הצפון בחלקו שבוצעו הקידוחים בכל כי לראות ניתן הקרקע סקר ממצאי פי על

 או זיהום אותר לא הבסיס של המזרחי באזור שבוצעו בקידוחים. זה לאזור הסף מערך בהרבה גבוהים)פחמימני נפט( 

 .בלבד נמוכים בערכים זיהום שאותר

 ל הסף מערכי במעט גבוהים ריכוזים נמצאו בו ,תהום למי 6-ק לקידוח שפרט כך על הצביעו תהום למי חטף דיגום תוצאות

) VOC (MTBE) –ריכוזי נמצאו לא תהום למי הקידוחים שארתוסף דלק( ב VOC ו  S'VOC  חומרים אורגנים נדיפים וחצי(

 .הסף מערך היםנדיפים( גבו

 נדרשת בו הקרקע האתר שטח ,באתר כה עד שבוצעו והקרקע הקרקע גז קידוחי ממצאי על המבוסס ראשוני אומדן פי על
 .קוב 19,500 - כ על עומד שיקום נדרש בו המוערך הקרקע ונפח דונם 6.5  - כ הוא לטיפול
 .אותר זיהום בהם הקידוחים בסביבת שאותר הזיהום לתיחום נוסף קרקע סקר לבצע נדרש מדויק אומדן ביצוע לצורך

 המתקיימת והפעילות בו הקיימות והתשתיות כמזוהם החשוד השטח של הנרחב ההיקף לאורמסקנות הבדיקה העלו כי: 
 .באתר טיפול להמשך חלופות מספר לשקול מוצע, באתר
 תכנון, שיקום טכנולוגיית בחירת  /סיכונים סקר ביצוע  /חקירה המשך הכולל טיפול להמשך מתווה לגבי סיכום נדרש

  .התהום ולמי לקרקע שיקום פיילוט
 

 טיפול נדרש בו שטח

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4.5מחצבת 
 גם הדלק להזנת בסיס בנוסף שימשה" אילין קיזר" תעלת
לאור זאת סביר כי גם  .4.5הסמוכה  המחצבה מתקני להזנת

 בתחום המחצבה קיימת סבירת לזיהום קרקע משימוש

 .ושמנים בדלקים

 
 בסיס בינוי חיל הנדסה

 - פסטרנק הסביבה איכות קבוצת ידי על נערךהסקר הוכן ע"י 
 ולהלן תמציתו: 2014, מאי סביבה הנדסת שטף

בוצע לחלק  קרקע גז דיגום ותוכנית (Phase 1) היסטורי סקר

 גוש", באוטודיל ביתמשטח בסיס הבינוי שננטש, בתחום "

 , כחלק מהיתר הבניה.948 חלקה 99118

 בשל נובעת הנדון באתר היסטורי סקר לעריכת הדרישה
 לאורך במקום שהייתה צבאית פעילות עקב לזיהום פוטנציאל

 ,במקום שהיו צבא ובסיסי מחנות של היסטורי רקע בשל שנים
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  .ל"צה ואת הליגיון המנדט כוחות את ששימשו דלק בסיסי מספר היו באזור כי עהיוביד

פועלים,  צריפי מבני ערבי, יישובהשייכות לווקף,  אדמות היתר בין כללה אשר היסטורית עבר פעילות התקיימה באתר

 . ל"של צה בינוי ובסיס ליגיון בריטי, בסיס צבא בסיס

 לאור. זו פעילות עקב לזיהום ממשי פוטנציאל או קרקע לזיהום עדות נראתה לא בשטח מ"הח ומסיור היסטורית מחקירה

 פנס אנה 'הגב המבוקש, ובהתייעצות עם הבניה רישוי לצורך היתר בין הרשויות, מול האתר הסדרת לצורך ,לעיל האמור

 בשטח דיגום מוסמכת/נקודות מעבדה י"ע גז קרקע סקר לבצע ספק, נדרש הסר חיפה, למען מחוז מזוהמות קרקעות רכזת

 שהוצעה ואושרה ע"י מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה. הדיגום תוכנית י"עפ TO 1 אנליזת של

 
 תחנות תדלוק

 מחוז חיפה. –המשרד להגנת הסביבה  – מרכזת ענף שפכים וקרקעות -המידע התקבל מגב' אנה פנס 
 הסדרת תשתיות בעלות פוטנציאל זיהום בתחנות הדלק

 :חמשת מרכיבי תשתית הדלקים העיקריים בתחנת הדלק הם

 עמדות מילוי מכלים .א

 עמדות תדלוק .ב

 מכלי אחסון דלקים .ג

 המכלים לעמדות תדלוק ובין עמדות המילוי למכליםצנרות הובלת דלקים בין  .ד

 איזור מפריד דלק/מים שבמקרים רבים הוזרמו שפכי המפריד לאחר ההפרדה לוואדי .ה
תשתיות אלו מהוות מקורות פוטנציאליים לזיהום קרקע ומים. על מנת למנוע את זיהום הסביבה בתחנות דלק, על בעלי 

  :חשובות ביניהןהתחנות לעמוד במספר דרישות בסיסיות, שה

 משטחי תפעול אטומים לדלק .א

רשת תעלות מבוטנת ונקייה המקיפה את משטחי התפעול והמובילה למתקן הפרדת שמן ממים )קרי: מפריד  .ב
 (.דלק/מים

 התקנת קירוי והפרדת ניקוז גגות ממשטחי התפעול על מנת למנוע הצפת מתקן ההפרדה .ג

 קרקעיים-התקנת אמצעי ניטור למתקני הדלק התת .ד

 

במטרה  ,1997 -תקנות המים )מניעת זיהום מים( )תחנות דלק(, התשנ"ז  את חוקק המשרד להגנת הסביבה 1997בשנת 
על ידי הסדרת תשתיות דלקים ואמצעים הנדרשים לתחזוקה ותפעול תקין  למנוע זיהום מקורות מים וקרקע מדלקים, זאת

, בין השאר, לערוך בדיקות של תחנות הדלק, לרבות אמצעי גילוי דליפות ואמצעים למניעת מילוי יתר. התקנות מחייבות

 .שנים ולבצע ניטור חודשי בתחנות הדלק 5 -אטימות במכלי דלק וצנרת דלק אחת ל

 
 השפעות אזור התעשיה על שימושים רגישים בסביבתו  8.13.5

 של מפעל מלט "נשר" הקו היבש
מתקדם, ככל שיהיה, יקודם . נדגיש כי סביר שתכנון 1998החומר המוצג מתוך תסקיר השפעה על הסביבה ל"קו היבש", 

 בצורה שונה, בחלק גדול מהמרכיבים.
חברת נשר מתכננת להחליף את שלושת הכבשנים הרטובים הפועלים היום במפעלה בחיפה ושהגיעו לסוף דרכם בקו יבש "

 טון קלינקר ביממה. 4,800חדש שייצר 
 
 

ק"מ  4-דרך בר יהודה כ חנת דלק חוואסה פזת
 מצומת הצ'ק פוסט

התחנה נמצאת בהסדר מול המשרד ועובר חקירת 
 קרקע , כיום נמצא בשלב הסקרים .

תחנת דלק צומת הנשרים 
 פז

 התחנה לא בהסדר ולכן לא עברה חקירה . , נשר89  דרך בר יהודה

בהסדר מול המשרד ועוברת חקירה, בתחנה התחנה  דרך השלום, נשר תחנת דלק תל חנן, סונול
 נמצא קרקע מזוהמת והיא תעבור שיקום .

http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM12.pdf
http://www.sviva.gov.il/InfoServices/ReservoirInfo/DocLib/%D7%9E%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%99%D7%9D/MAIM12.pdf
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 יצוריתאור כללי של תהליך ה

טון בשעה. החומר נטחן ומיובש בגזי שריפה חמים, בספיקה של  525 -טחנת הגלם מוזנת בחומר גלם בקצב של כ .א
 כמליון מ"ק/שעה, המגיעים ממקרר הקלינקר, מהפריקלצינטור ומהכבשן.

הגזים, הנושאים את החומר הדק שנטחן, עוברים דרך ארבעה ציקלונים המפרידים את חומר הגלם מן הגזים. אבק  .ב
בזמן שטחנת הגלם אינה פועלת גזי השריפה מתקררים במגדל מיזוג שלא הופרד בצקלונים מופרד במסנן שקים. 

לפני הסנון במסנן. הגזים הנקיים יוצאים לאויר והגלם שהופרד במסנן מתווסף לגלם שהופרד בציקלונים ומובל 
 לערבוב ולאחסון בשני סילוסי הומוגניזציה.

כל אחד, למחמם המוקדם וממנו לכבשן.  טון 10,000הגלם המוכן מוזן מסילוסי ההומוגניזציה, שקבולם חומר  .ג

. בתהליך זה מחממים את הגלם במגדל צקלונים Pyroprocessingתהליך יצור הקלינקר מתערובת הגלם נקרא 
מ"ק/שעה. הגלם לאחר שהתחמם  630,000באמצעות זרם גזים חמים הבא מהכבשן ומהפרקלצינטור בספיקה של 

ף בזרם האויר החם לציקלון התחתון. בציקלון הגזים מופרדים במגדל הצקלונים עובר בקלצינטור ומשם נסח
מהחומר וממשיכים בדרכם לציקלון שמעליו ואילו הגלם שעבר קלצינציה מוזרם לתוך הכבשן הסובב. בכבשן 

 מושלם תהליך הקלצינציה, החומר עובר סינטור והגלם הופך לקלינקר.

מ"ק/שעה מוזן למקרר, ממנו למולטיצקלון  417,000ל מקררים את הקלינקר במקרר שבכה. אויר קרור בספיקה ש .ד
טון/שעה וממנו זורם אויר הקרור שהתחמם לטחנת הגלם  6 -המפריד את אבק הקלינקר מהאויר בקצב של כ

טון/שעה ומשונע  200 -בתערובת עם גזי השריפה ממגדל הצקלונים. הקלינקר הקר עוזב את המקרר בקצב של כ
 לאחסון בסילו.

מגיעים למפעל ממקורות שונים. כמויות חומרי הגלם השונים, נפח משאיות ההובלה, משך הפעילות חומרי הגלם  .ה
 היומי ומספר ימי הפעילות הינם על פי נתוני היצור והתיפעול שנקבעו ע"י המפעל.

 הובלת חומר גלם למפעל 
שעות ביממה,  12ימים בשבוע,  5.5במשך כל השנה ברציפות:  תעשה ממחצבת תמרה הובלת אבן חצובה למפעל .א

משאיות  26 –משאיות ביממה )כ  314, שהן טון/יממה 11,000טון. נפח הובלה כולל הינו  35במשאיות בקיבול 
 כולל יציאות(. 52 –נכנסות לשעה ו 

ון. כורים חרסית בשנים הראשונות החרסית תכרה בשטחים שבקרבת המפעל ובמקומות מזדמנים בעמק זבול .ב
שעות ביממה, במשאיות  12ימים בשבוע,   5.5חודשים בשנה. משך הובלת החרסית הינו   7 -בחודשי הקיץ בלבד כ

 19 –נכנסות לשעה ו  9-10משאיות ביממה ) 114 –שהן כ  טון/יממה 4,000טון.  נפח הובלה כולל הינו  35בקיבול 
 כולל יציאות(.

טון. לנמל חיפה מגיעים  1,100,000אים דרך נמל חיפה. סה"כ הכמות השנתית הינה קלינקר, סיגים ופיריטים מיוב .ג
אוניות בשנה. הגעת האוניות הומוגנית במשך השנה. בשבוע  110טון, כלומר  10,000החומרים באוניות שקבולן 

 –שהן כ  טון 35ל טון. שימוש במשאיות בקיבו 3,500טון. כושר העמסה יומי הינו  20,000אוניות שקבולן  2מגיעות 
 שעות ביממה(. 12כולל יציאות, בהנחת  17 –משאיות נכנסות לשעה וכ  8-9משאיות ביממה ) 100

ימים  5.5אספקת הפחם או פטקוק הינה מנמל הפחם בחדרה )תחנת הכוח "אורות רבין"(. הובלת הפחם הינה   .ד
 3משאיות ) 26 –, שהן כ טון/יממה 900 טון. נפח הובלה כולל הינו 35שעות, במשאיות בקיבול  10בשבוע במשך 

 כולל יציאות(. 6 –משאיות לשעה וכ 
שעות במיכליות  10ימים בשבוע במשך  5.5אפר פחם מובא מתחנת הכוח "אורות רבין". הובלת האפר הינה   .ה

 כולל 10 –משאיות לשעה וכ  5משאיות ) 60 –שהן כ  טון/יממה 1,800טון. נפח הובלה כולל הינו  30בקיבול 
מיכליות האפר נשארות בתחומי המפעל ויוצאות ממנו עמוסות במלט לשיווק. אי לכך המשאיות נכנסות  .יציאות(

 בשער הדרומי וחייבות להישקל לפני מילוי המלט.
 -מיליון טון בשנה, שהם כ 3 -תוצרת המפעל הינה מלט בשקים ובתיפזורת. כושר היצור של המפעל באמצעות הקו היבש כ

חלוקת יצור  - טון מלט ביום. 11,000ימים בשבוע. אי לכך יצאו מהמפעל  5.5בשבוע. הובלת המלט נעשית   טון 60,000
 המלט בין שקים ותיפזורת הינה כדלקמן:

משאיות  10 –כ  –שעות  10 –משאיות ביממה  100 – טון 25טון/יממה, מובל במשאיות של  2,500מלט  בשקים  
 נסיעות בשעה.. 20בשעה, קרי 

 שעות. 18 –משאיות ביממה  243 – טון 35טון/יממה מובל במיכליות של  8,500מלט  בתיפזורת  
 משאיות בשעה.  100 –משאיות ביממה )כניסות ויציאות( וכ  1200סה"כ נסיעות יומיות של משאיות חומרי גלם: 

השעות  12 –כניסות ויציאות ביממה. התוספת השעתית ב  686כניסות, קרי  343 –סה"כ נסיעות הפצת חומר מוגמר 
 המרכזיות  

 
 משאיות לשעה 135 –משאיות ליממה וכ  1,800-1,900לסיכום: 
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 המאפיינים העיקרייים של קו היצור היבש החדש בהשואה לכבשנים הרטובים הישנים הם:

 ת כמות האנרגיה הדרושה ליצור קלינקר בתהליך הרטוב.בתהליך היבש צורכים כמחצי -חסכון באנרגיה  .א

דונם יחסית לשטח המפעל  779 -שטח המפעל במתכונת קו "יבש" קטן ב -הגדלת קצב היצור בשטח קטן יותר  .ב
טון קלינקר ביממה על שטח קטן יותר משתופסים היום  4,800במתכונת קו "רטוב". בקו היבש מתוכנן ייצור של 

 טון קלינקר ביממה. 2,500בים המייצרים שלושת הכבשנים הרטו

המזהם הפוטנציאלי העיקרי ביצור קלינקר הוא האבק. בתהליך היבש, למרות הגדלת קצב  -מניעת זיהום הסביבה  .ג
 היצור, פולטים פחות אבק יחסית לטון קלינקר ואבסולוטית. 

 מרכוזם בכבשנים רטובים. כוז תחמוצות הגופרית בגזים הנפלטים דרך הארובה הראשית נמוך בסדר גודליר .ד

המפעל המתוכנן מיועד להגדיל את קצב יצור הקלינקר אולם אינו משנה את החצי השני של התהליך, שהוא טחינת  .ה
 הקלינקר לצמנט )למעט הוספת טחנת צמנט חדשה(, אריזת הצמנט בשקים ומשלוח בשקים ובצובר.

מתוכננים כך שיהיו מסוגלים לשרוף דלק מוצק )פחם, או פטקוק(, נוזל )מזוט(  המבערים בכבשן ובקדם קלצינטור .ו
 וגז )לכשיהיה זמין(.

ואה לכבשנים הרטובים הישנים ולכן המפעיל מגלה ומגיב מהר יותר לכל ומערך הבקרה בקו היבש החדש יעיל בהש .ז
 תקלה.

ה בכל האמצעים הדרושים כדי לעמוד סיון שנרכש במפעל ברמלה ינקטו בעת הקמת הקו היבש בחיפיעל בסיס הנ .ח
 בתקני הרעש ביום ובלילה.

 מפעל מלט )רטוב ויבש( פולט את כל המים דרך הארובות ולכן אינו גורם לזיהום מי תהום ומים עיליים. .ט
 

 מזוט, או גז טבעי. במידה 20%פטקוק +  80%בקו היבש ניתן יהיה לשרוף מזוט, פחם, תערובת הוגדר כי " 1998נכון לשנת 
 וישרפו בקו היבש פחם, או פטקוק יובל הדלק מנמל חדרה. הפחם, ו/או הפטקוק יובלו במשאיות.

 "את הפחם והפטקוק טוחנים בטחנת גלילים והוא מאוחסן בסילו פחם )פטקוק( טחון.
 יקט כיום, יהיה על בסיס שריפת גז טבעי.הפרוסביר להניח כי במידה ויקודם 

 
 איכות אוויר

שר רק בנושא אבק מרחף, וכהשוואה לקו הרטוב שכאמור אינו עובד כיום. יחד עם זאת, אין התייחסות התסקיר התייחס לנ
 למזהמים אחרים בתחום העיר ובנקודות נוספות:

במדידות שנערכו סביב מפעל נשר נמצאו ערכים גבוליים לאבק מרחף בעיר נשר וביגור. הערכים שנמדדו הם ממוצעים "
מכוונים שונים, כלומר למקורות אבק נוספים סביב נקודות המדידה פרט למפעל נשר. תחנת יממתיים ומתייחסים לרוח 

. בנקודה זו חושבה תרומת הכבשנים הרטובים 154.635/241.675המדידה על גג המועצה המקומית נשר ממוקמת בנ.צ. 

 -רומת נשר לרכוז המדוד מהווה כ(, כלומר ת10PMמיקרוג'/מ"ק של אבק נשים ) 72 -בנשר בתנאי הפיזור הגרועים ביותר כ
 מהרכוז המקסימלי של האבק הנשים שנמדד בתחנת הניטור. 43%

. בנקודה זו חושבה תרומת מפעל נשר בתנאי הפיזור הגרועים ביותר 157.575/238.550תחנת המדידה ביגור ממוקמת בנ.צ. 
 ימלי של האבק הנשים שנמדד בתחנת הניטור.מהריכוז המקס 17% -מיקרוג'/מ"ק בממוצע יממתי. ריכוז זה מהווה כ 28 -כ

לאחר הפעלת הקו היבש ושיתוק הכבשנים הרטובים תרד התרומה המקסימלית המחושבת של מפעל נשר, לרכוזים 
מיקרוג'/מ"ק ותרומת  132 -ל 168 -מיקרוג'/מ"ק, כלומר הרכוז המקסימלי המדוד ירד מ 36 -המדודים על גג עירית נשר ל

עם הפעלת הקו היבש והרכוז  12 -ל 28 -. דבר דומה קורה ביגור. תרומת מפעל נשר יורדת מ27% -ל 43% -נשר תרד מ
 ".8% -מיקרוג'/מ"ק שמתוכם תרומת נשר במקרה הקשה ביותר היא כ 149 -המקסימלי המדוד ירד ל

 המחמירים של החוק.עם כניסתו של חוק אוויר נקי, וככל שתקודם תוכנית הקו היבש, תידרש עמידה בקריטריונים 
 

 אקוסטיקה

בשעות היום,  dB(A) 47מפלס הרעש הצפוי בחזית בית מגורים בישוב נשר ממתקני המפעל הקיים והקו היבש המתוכנן:  "

  בשעות הלילה, ללא המגרסות. dB(A) 44כאשר המגרסות פועלות, 

בשעות הלילה. מפלסי הרעש הם  dB(A) 39 בשעות היום, dB(A) 42בתוך בית מגורים צפויים מפלסי הרעש הבאים: 

במסגרת המותר על פי התקנות בכל שעות היממה. יחד עם זאת, כיוון שמפלס הרעש בשעות הלילה גבולי למותר, מומלץ 
לערוך מדידות רעש לאחר הפעלת הקו היבש. במידה ותהיה חריגה מהתקנות, יבוצע טיפול אקוסטי במקורות הרעש 

 המשמעותיים.
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סמוך לבתי המגורים. תרומת המשאיות של נשר למפלס הרעש  752למפעל וממנו לא תעבורנה בכביש מרבית המשאיות 

 ". dB 0.2הכללי הצפוי מתחבורה בכביש זה תהיה זניחה: 

 

 תשתיות ומתקנים הנדסיים 8.14
 הנדסיים וקווי תשתית ראשיים במרחב התכנון ובסביבתו סקירת מתקנים 8.14.1

 

 תחנת מיתוג קישון
 המיתוג תחנת. לצומת הקישון מזרח-מדרום מ"כק ,75' מס לכביש בסמוך לעיר, ובסמוך מצפון ממוקם קישון ג"תחמ אתר

 במערך חשוב נדבך ומהווה הארצית החשמל אסטרטגי במערכת במקום ממוקמת התחנה. עשורים מספר ופועלת קיימת
 .ובקריות העומס בחיפה מרכזי אל הכוח מתחנת האנרגיה העברת
 רותים טכניים ציבוריים.י. מוגדרת כאזור ש1973המאושרת משנת  580מיתוג קישון הוקמה מתוקף תוכנית נשר ג/תחנת 
 התקבלה החלטה על הפקדתה. 2010תחנת מיתוג קישון. בשנת  - 650קודמה תוכנית מכ/ 2003בשנת 

 
 מטרות התוכנית:

 .טכניים עבור תחנת מיתוג קיימת יםרותירותים טכניים ציבוריים לקרקע לאזור שישינוי יעוד מאזור ש 
 .למבנים קיימים ועתידיים בתחנת מיתוג קיימת קביעת תכליות, שימושים הוראות בניה ותנאים למתן היתר בניה 
 .הסדרת איחוד מגרשים בהסכמה 
 .75קביעת קו בנין מכביש מס'  

 קבלת בתכנית לאחר ולדון לחזור והחליטה בתכנית דנה חיפה ולבניה לתכנון המחוזית הוועדה 17.1.2004 בתאריך
בתכנית ונדרשו השלמות מוספות בתחום הקרינה, תחבורה  ודנה שבה הוועדה המתוקנים המסמכים משהוגשו. השלמות

 מאז לא קודמה התוכנית. קפי הבניה.יונגישות, עיצוב החזות וה
 

 ניתוח מגבלות סביבתיות של קווי תשתית ומתקנים הנדסיים  8.14.2
 ק"ו הנכנסים יוצאים מהתחנה. 161מיליגאוס מקווי המתח  5מגדירה קריטריון של  777התעסוקה מכ/ תוכנית אזור

 
  

 סקירת מתקנים הנדסיים וקווי תשתית שאין בהם צורך או מחייבים שדרוג 8.14.3
 

 "אוריםכח "תחנת 
הכוח הללו -תחנות. שפת היםכוח גם באתרים המרוחקים מ-החלה חברת החשמל להקים תחנות 80-שנות הלקראת סוף 

. קירורלטובת  מי ים, שאינן זקוקות לטורבינות גזזכו לשם "המערך הפנים ארצי" והוקמו במסגרתו יחידות ייצור מסוג 
טורבינות הגז מופעלות ישירות באמצעות גזים הנוצרים בתהליך שריפת הדלקים, בשונה מטכנולוגיית הקיטור, שבה 

 .דלקיםהכוח באמצעות שריפת -תחנת דודיהנוצר כתוצאה מחימום מים ב קיטורבינה מופעלת באמצעות הטור
 . חיפה" שליד אוריםבתחנת " 1961שתי טורבינות הגז הראשונות בישראל הופעלו בשנת 

 
ט כל אחת( והן נועדו לספק חשמל בשעות עומסי שיא, שבהן מתקשה וא-מגה 10ה קטן יחסית )תחנות הללו היהספק ה

 מערכת הייצור הרגילה לספק את הביקוש לחשמל. בנוסף לכך, נועדו טורבינות הגז לשמש עתודה ביטחונית בשעת חירום. 
 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-80_%D7%A9%D7%9C_%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-20
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%92%D7%96
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99_%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%98%D7%95%D7%A8
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%9C%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/1961
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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 רותים טכניים ציבוריים.יכאזור ש 1973המאושרת משנת  580שטח תחנת אורים מוגדר בתוכנית מתאר נשר ג/
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 השפעות תנועה ותחבורה 8.15

 זיהוי מפגעי רעש וזיהום אוויר ממערך הדרכים והמסילות 8.15.1
תנועת כלי רכב בצירים ראשיים במרחבים עירוניים עלולה ליצור מטרדי רעש ואיכות אוויר, באזורים הסמוכים לצירים. 

 ומסילת רכבת מתוכננת, רכבת העמק.בתחום השיפוט של נשר מספר צירים מרכזיים 
הינה עורק התחבורה הראשי במגמת מזרח מערב, המחבר את מחלף יגור עם מטרופולין חיפה. לציר אין  -75דרך מס' 

וגובל באזור תעסוקה, מסחר ותעשייה. מדרום לדרך, מתוכנן תוואי המסילה ותחנה תפעולית  המרקם העירוניממשק עם 
 . במרחב העירוני של נשר עוברים שני צירים מרכזיים. דרך בר יהודה ודרך משה.13/6/2המסומנת כסימבול בתת"ל 

 .5/2012 –כלי רכב בשעת שיא, בהתאם לספירות תנועה שנערכו ב  2,000בצירים אלו נעים מעל 
 נתוני תנועה אלו עלולים להביא למטרדי רעש ואיכות אוויר.  

חומרים הפליטות כלל מ 59% פליטות תחמוצות החנקן,כלל מ 61%-כ ההתחבורה תרמפליטות התחבורה באזור האיגוד 
  פליטות החלקיקים.כלל מ %25-נדיפים, והאורגנים ה

 מקומותבבשעות ובעיקר  מתרחשות ןתעשייה: ההת המזהמים מובאופן שונה מאשר פליט מתרחשותתחבורה הת מופליט
 . צפופי אוכלוסייה וכלי רכב מרכזי העריםבקרבת בגובה נמוך, ו העומס התחבורתי בבוקר ובערב,שעות : במסוימים

 (.2013)מתוך דוח איגוד ערים לאיכות בסביבה חיפה, 

 

 סקירת אזורים החשופים למפגעי רעש וזיהום אוויר חריגים 8.15.2
 ודרך בר יהודה. 75שני הצירים העמוסים בתחום נשר הם דרך מס' 

 םאין ממשק עם אזורי מגורי 75לציר 
 .14/5/12( ביום ב' 752( ודרך בר יהודה )705ספירות תנועה נערכו בצומת רחובות דרך משה )

 התקבלו בצומת דרך משה ובר יהודה הספירות הבאות: 7:15-8:15בהתאם לשעת שיא בוקר, 

 ה.לכיוון צומת בר יהודה/דרך מש 1,187 –לכיון אוניברסיטת חיפה ו  845כלי רכב, מתוכם  2,032 –דרך משה  

כלי רכב לכיוון צומת בר יהודה/דרך  791 –כלי רכב לכיוון חיפה ו  1,415 –דרך בר יהודה )מצפון מערב לצומת(  
 משה.

 8:15-7:15ספירות תנועה ששעת שיא 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

פתוחים ע"י תשתיות תנועה  סקירת צווארי בקבוק אקולוגיים הנוצרים כתוצאה מקיטוע שטחים  8.15.3
 ותחבורה

 מערכת הדרכים הקיימת לא יוצרת קיטוע של מערכות אקולוגיות.
 ( עם דרך בר יהודה, מדרום.705עיריית נשר יזמה את תכנון כביש עוקף נשר, המחבר את דרך משה )

 נשר.הכרמל שבתחום המוניציפאלי של החשש מסלילת דרך זו היא הפגיעה בשטח פארק 
  

845 

1,187 

1,415 
791 
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 סיכום -היבטי סביבה ותשתיות 8.16
 בתחומים השונים.  ,כל ההיבטים וכולל סקירה של סוגיות הסביבה והתשתיות בתחום העיר נשרמסכם את פרק זה 

 
 רעש

 מרכזיים בתחום העיר. נייחים לא זוהו מחוללי רעש 
(, מוגדר כדרך עירונית ראשית, המשרת את 752שני צירים מרכזיים בתחום העיר, בעלי השלכות אקוסטיות: כביש בר יהודה )

בנשר ומפריד בין אזורי  התעשייה והמסחר לעיר. הציר כולל שישה רמזורים המפוזרים לאורכו. דרך מס' התנועות הפנימיות 
 יוון הכרמל ואוניברסיטת חיפה., דרך משה, מקשרת בין דרך בר יהודה לכ705

 
 איכות אוויר

, חשמל וחום בתחנות כח ובתעשייה יצור: שריפת דלקים ליהם חיפה באזור לאוויר מזהמים לפליטת העיקריים המקורות
וחומרים אחרים, אחסון ושינוע דלקים ותוצרים  זיקוק דלקים, ייצור תעשייתי של חומרים כימיים אורגנים ואנאורגנים

 . המוטורית התחבורהבנוסף, ונדיפים אחרים 
חומרים הפליטות כלל מ 59% פליטות תחמוצות החנקן,כלל מ 61%-כ התחבורה תרמהפליטות התחבורה באזור האיגוד 

 פליטות החלקיקים.כלל מ %25-נדיפים, והאורגנים ה
, 75ייחים משמעותיים. צירי התנועה שנסקרו בסעיף הקודם, בתוספת התנועות על כביש בתחום העיר אין מקורות פליטה נ

 מהווים את המקורות המשמעותיים, בהיותם הצירים המשמעותיים ביותר.
 למעט חריגות ספורדיות המותרות בהתאם לקריטיונים השונים, לא נתקבלו חריגות באף לא אחד מהקריטריונים.

 ויר בנשר בהחלט סבירה. ניתן לסכם כי איכות האו
 

 יסמיקהסגאולוגיה ו
 ראה פירוט והרחבה בסקר המיון הראשוני

 
 חומרים מסוכנים

שמטרתה  תוכנית למתחם זה הופקדה  הוא בסיס הדלק של צה"ל.המשמעותי ריכוז החומ"ס המרכזי בעיר, ולמעשה היחיד 

 התעשייה נשר.תכנון שטח למסחר, תעסוקה, משרדים ולתעשיית עתירת ידע באזור 
 אין בתחום העיר צנרות חומ"ס קיימת.

 
 מים

 מקור אספקת המים של העיר נשר הוא מחברת "מקורות", מפעל גליל מערבי קישון. לנשר אין מקורות מים עצמיים.
 .לאורך דרך בר יהודה 16חיבור המים הראשי של העיר הינו בגבול המזרחי של נשר. בוסטר "כרמל" סונק את המים לקו "

בנוסף לבוסטר "כרמל". תחנות השאיבה סונקות את המים מבריכה בתחתית אזור שישה מכוני סניקה למים, בעיר פועלים 
 11-בריכות ב 13בנשר קיימות  הלחץ, אל הבריכה השלטת ברום העליון של  אזור הלחץ, ממנה מסופקים המים בגרביטציה.

 מ"ק. 8,800ל של אתרים, בנפח כול
אולם יעד האוכלוסיה לו כנית האב אחת לחמש עד עשר שנים(, ( אינה עדכנית )מקובל לעדכן את ת1995תכנית האב )משנת 

 נפש(. 23,000-נפש )כיום בנשר כ 43,000-הוא כ נערכה

 . הקווים נדרשים להחלפה בהתאם להנחיות משרד הבריאות ורשות המים.PVCצמנט וקווי -קווי אזבסטבתחום העיר קיימים 
 .42רצועת קו מים מוצע "בשטח התכנית 

 
 ביוב

מוזרמים למכון  , כמיליון מ"ק/שנה )נתון מחושב(,שפכי העירנשר מחולקת לשבעה אגני ביוב, בהתאם לטופוגרפיית העיר. 
, 24קו מאסף נשר, קוטר ")שתחום מגבלות שימור השטח שלו חודר לגבולות העיר(, באמצעות  טיפול בשפכים חיפה

מצריכת המים  5%רוב שפכי נשר הם שפכים סניטריים )רק  בשפכי נפת חיפה, שפרעם ואעבלין.. המכון מטפל בגרביטציה
 מוגדרת כצריכה תעשייתית(.

תכנית האב מציעה הקמת תחנת  תחנות שאיבה לשפכים בנשר. ןבמצב הקיים אי. 2012 משנת לעיר תכנית אב מאושרת לביוב
 הביוב העירונית.כדי לחברו למערכת שאיבה באזור התעשייה תל חנן, ב

 ק"מ( עברה את אורך החיים שלה ונדרשת להחלפה. 52ק"מ צנרת הולכה )מתוך  25
 



 

 

 דוח מצב קיים / // תכנית מתאר כוללנית  נשר

 363 . סביבה ותשתיות8
 

2015 מרץ  

 ניקוז
מסמך מדיניות רשות ניקוז קישון כולל הצפה מבוקרת של שטחי פארק הקישון, וכן הגלשת חירום למאגר מערבי. בהתאם 

 האגירה השאובה ומסמך מדיניות רשות הניקוז.להנחיות הוועדה המחוזית, יש לתאם בין שימושי הפארק, תכנית 
תעלת קייזר אילין בקטע המורדי אינה מוסדרת ואינה מסוגלת להוליך את ספיקת התכן. יש להסדיר את מורד התעלה 

 מטר, כתנאי לבינוי אזור התעשיה המשותף לנשר ולחיפה. 40מ"ק/שניה, רוחב רצועה  40לספיקה של 
 מה" אינו מסוגל להוליך את ספיקת התכן. תכנית האב ממליצה ליישר את תוואי המובל.מובל הניקוז הקיים בקטע "הינו

מפלסי מי תהום גבוהים בחלק המישורי של נשר. יש להתייחס לרומי בניה מינימליים, וכן במידה ומוצעים חניונים  
 קרקעיים ומרתפים.

 
 שימור נגר והגנה על מי תהום

, מחצבת נשר הננטשת )הפניית נחל קטיע אליה(, 4.5במחצבות. בעיקר מחצבות  יש חשיבות גבוהה להמשך חילחול המים

 .2aמחצבת נשר נטושה באגן 

 בחלק המישורי של נשר אין לבצע פעולות  החדרת נגר עקב מי תהום גבוהים, אולם ניתן לבצע פעולות השהייה.
 פתוחים.מומלץ לבצע פעולות חידור והשהייה באזורים המשופעים, ובעיקר בשטחים ה

 
 קרינה

קווי מתח עליון  בתחום העיר ניתן להגדיר שני מקורות מרכזיים בהיבטי הקרינה הבלתי מייננת. שני המקורות של חח"י :
 .תחנת מיתוג )תחמ"ג( קישוןבעיקר קו קיסריה קישון ו –ק"ו  161

 קו סביב ומגנטי חשמלי שדה מטר משיקולי בטיחות ולא משיקולי רמות 40 מוגדר ברוחב של 161מסדרון החשמל של קווי 
 הקווים ממוקמים במקומות רבים בקירבה בה למבני מגורים ועסקים. העליון. המתח

, לאזור תעסוקה ומסחר נשר חיפה בפארק הקישון. התוכנית 2010המופקדת משנת  777תחנת המיתוג נכללת בתוכנית מכ/
 מיליגהואס.  5ה לעמידה בקריטריון של מגדירה מגבלות בני

 
 פסולת מוצקה ומחזור

 בתחום נשר אין תחנות מעבר לפסולת או לגזם. כל הפסולת מפונה ישירות לאתרים, בהתאם ליעדים שנסקרו.
 מיחזור פסולת ביתית ברמה הראשונית )אריזות בלבד ובקבוקים(, מבוצע הרמה השכונתית בעמדות מיון למיחזור.

 פסולת ביתית, גזם, גרוטאות. ולקת לשלשה סוגים עיקריים:הפסולת מח

 פסולת ביתית נאספת במהלך כל השבוע, בהתאם לתוכנית אזורי איסוף ונשלחת לאתר עברון. 

 פעמים בשבוע . 3וגזם נאספת פסולת בניין  

 פסולת וגרוטאות נאספת פעמיים בשבוע ומפונה לאתר בעפולה. 
 מידי שנה עשרות טונות רבות של פסולת בניין פיראטית.בתחום השיפוט של נשר מושלכים 

 אחת לתקופה מבצעת העירייה פינוי וניקוי של תאי שטח אלו, לאתרים מוסדרים, כנגד בדיקת קבלות פינוי של הקבלן.
 עד פסולת לקבורת שימש ,דונמים מאות בן כמהאתר , 60 -ה בשנות ננטשה אשר 4.5 מחצבת את בעבר ששימש השטח
 תוכניות בתחום המחצבה ידרשו למענה לנושא טיפול בפסולת. .90 -ה שנות אמצע

 
 בניה ירוקה

 בשנים האחרונות החלה העיריה לדרוש הטמעת סעיפי בניה ירוקה בתוכניות בינוי בלבד.

 .'ב-מתחמים א' נוף הכרמל-רמות יצחקות לידי ביטוי הנחיות לבניה ירוקה הינה תוכנית מעותית בה  באהתוכנית המש

 
 
 
 

 ארכיאולוגיה, המורשת ורוח המקום

והבולטת  )גן יצחק/יד לבנים( האנדרטה ניצבת בנקודה הגבוהה .טבח בתי הזיקוק חללי המלחמה וחלליל -אתר הנצחה 

 .חודש המבנה של האנדרטה ובית יד לבנים  2013- תשע"ג בשכונה. לקראת יום הזיכרון

מ', לזכרו של סגן אורי בינמו קצין מחטיבת כפיר אשר נהרג בפעילות  214נקודת תצפית על מפרץ חיפה בגובה  -רי מצפה או
 .2005מבצעית בחג החנוכה 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%97_%D7%91%D7%AA%D7%99_%D7%94%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A7
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%22%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A9%D7%A2%22%D7%92
http://he.wikipedia.org/wiki/2013
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קדושים דרוזים. מן העצים הגדולים מסוג זה  40עצי אלון מצוי )סנדיאן( עתיקים מאד, המייצגים  40 -חורשת הארבעים 
 הנמצאים בארץ. 

קבר מצפון לדרך בר יהודה וממערב לאצטדיון ממוקם בית הקברות המוסלמי. במתחם זה ממוקם  -ת המוסלמי בית הקברו
 .קסאם-דין אל-עז א

  .אתרים ארכיאולוגים מוכרזים, בהתאם לרשימה שהעבירה רשות העתיקות 26בתחום העיר   -ארכיאולוגיה 
 

 
 תעסוקה, תעשיה ושימושים מעורבים

מקטע  צ'ק פוסט( ודרך בר יהודה. –)צומת יגור  75אזור התעסוקה של נשר כלוא בעיקרו בין שתי הדרכים הראשיות: דרך 
אזור התעסוקה מאופיין בתעשיות קלות, בדרך כלל לצד  ובסיס הדלק. 4.5תעשייתי נוסף ממוקם ממזרח למחצבת 

מים או ככאלו שנדרשים להחזיק ההמוגדרים כמפעלים מזככלל אין באזורים אלו מפעלים  פונקציות מסחריות ומשרדים.
 הקיימות והתשתיות כמזוהם החשוד השטח של הנרחב ההיקף לאור ., למעט בסיס מסוף הדלקכמויות גדולות של חומ"ס

במסגרת סקר הקרקע שנעשה לאזור.  באתר טיפול להמשך חלופות מספר לשקול וצעה, באתר המתקיימת והפעילות בבסיס
 חרר חלק מהשטח.נעשה סקר קרקע חלקי שש -בינוי חיל הנדסה בסיס 

 .בעלות פוטנציאל זיהום הסדרת תשתיות -תחנות תדלוק 
שלא מומשה. ממצאי התסקיר מצביעים על פוטנציאל הפעילות והתנועות  1998תוכנית משנת  –הקו היבש  –מפעל נשר 

 שיתרחשו כתוצאה מהקמת המפעל.( משאיות לשעה 135 –משאיות ליממה וכ 1,800-1,900)
 

 תשתיות ומתקנים הנדסיים
 . לצומת הקישון מזרח-מדרום מ"כק ,75' מס לכביש בסמוך לעיר, ובסמוך מצפון ממוקם אתרה -תחנת מיתוג קישון 
התחנה איננה . חיפה" שליד אוריםבתחנת " 1961שתי טורבינות הגז הראשונות בישראל הופעלו בשנת  -תחנת כח "אורים" 

 פעילה כיום ומשמשת לאזור מעבדה של חח"י.
 

 השפעות תנועה ותחבורה
אוויר, באזורים הסמוכים לצירים.  תנועת כלי רכב בצירים ראשיים במרחבים עירוניים עלולה ליצור מטרדי רעש ואיכות
 בתחום השיפוט של נשר מספר צירים מרכזיים ומסילת רכבת מתוכננת, רכבת העמק.

הינה עורק התחבורה הראשי במגמת מזרח מערב, המחבר את מחלף יגור עם מטרופולין חיפה. לציר אין  -75דרך מס' 
ה. מדרום לדרך, מתוכנן תוואי המסילה ותחנה תפעולית וגובל באזור תעסוקה, מסחר ותעשיי המרקם העירוניממשק עם 

 . במרחב העירוני של נשר עוברים שני צירים מרכזיים. דרך בר יהודה ודרך משה.13/6/2המסומנת כסימבול בתת"ל 
 התקבלו בצומת דרך משה ובר יהודה הספירות הבאות: 7:15-8:15בהתאם לשעת שיא בוקר, 

 לכיוון צומת בר יהודה/דרך משה. 1,187 –ון אוניברסיטת חיפה ו ולכי 845 כלי רכב, מתוכם 2,032 –דרך משה 
כלי רכב לכיוון צומת בר יהודה/דרך משה. 791 –כלי רכב לכיוון חיפה ו  1,415 –דרך בר יהודה )מצפון מערב לצומת( 

http://he.wikipedia.org/wiki/1961
http://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%94
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חלק זה מציג אפיון של האוכלוסייה ביישוב ומהווה בסיס להכנת תחזית אוכלוסייה וגיבוש פרוגרמה לצורכי ציבור. הפרק 

-כלכליים ודיור. כמו כן, כולל הפרק ניתוח פנים יישובי של מצב חברתי-כולל סקירה של מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים
 כלכלי. 

בעלי הפרק מתבסס על נתונים מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ביטוח לאומי, תב"עות בתוקף וכן נתונים שהתקבלו מ
   עירייה.תפקידים שונים ב

 

 מאפיינים דמוגרפים 9.1
 אוכלוסייה 9.1.1

ים נוצרים אחרים. תחת הסיווג "אחרים" בלמ"ס נכלל 10%-אוכלוסייה יהודית וכ 90%-אוכלוסיית העיר נשר מורכבת מכ
. 90-שאינם ערבים וחסרי דת. שיעור גבוה של אוכלוסיית אחרים מעיד על פי רוב על שיעור גבוה של אוכלוסיית עולי שנות ה

ואילך. בשיעור זה נכללים גם עולים  1990מהאוכלוסייה בעיר הינם עולי  28.7% 2012בנשר, על פי נתוני הלמ"ס לשנת 
 וכלוסיית העיר ומתגוררים, ברובם, בשני רחובות בעיר. מאתיופיה, המהווים שיעור נמוך מא

 נשר מאופיינת באוכלוסייה הומוגנית באופן יחסי. 
ינה . נשר התאפי2013תושבים בסוף שנת  23,319-אוכלוסיית נשר מנתה, על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כ

 ערים קולטות עליה רבות נוספות בישראל. בדומה ל, 90-ראשית שנות הבשיעורי גידול אינטנסיביים ב
ועד לתחילת העשור הראשון של  90-בחינה מעמיקה של קצב הגידול העירוני מעלה כי על אף ירידה בקצב הגידול משנות ה

 עם הקמת שכונות נוספות דרומה, במעלה ההר. העירונית ניתן לזהות המשך מגמת הגידול  2000-שנות ה
נים האחרונות לחמש השנים שקדמו להן מראה כי בחומש האחרון קצב הגידול העירוני גדול השוואה פרטנית של חמש הש

. בשנים אלו 2010-2008משמעותית ביחס לחומש שקדם לו. זאת לאור הגידול המשמעותי הנוסף שניתן לזהות בעיר בשנים 
 נבנו מגדלי המגורים ברח' התאנה. 

, ניתן לזהות בעיר מגמת גידול שלילית. אותה ניתן להסביר, בין 70-נות האולם דווקא בשנים האחרונות, לראשונה מסוף ש
 היתר, בעצירת הפיתוח לאחר שני עשורים של פיתוח ובינוי אינטנסיבי בעיר. 

  1מגמות אלו מוצגות באיור 
 2012-1972מגמות גידול אוכלוסייה נשר   1איור 

 

 נבחרות( שנתון סטטיסטי לישראללמ"ס )שנים  :מקור   

 
, ניתן לזהות פי נתוני מחולל הבינוי של הלמ"ס את מאפייני התחלות הבנייה למגורים בעיר. עלהגידול באוכלוסייה תואם 

ניתן לזהות בינוי  2007( משנת 1995)נתוני הבינוי זמינים החל משנת  2000-בינוי אינטנסיבי למגורים בעיר עד מחצית שנות ה
(. בינוי 2010ישנה קפיצה בהיקף המ"ר למגורים שנבנו בעיר )מסביר את הגידול בשנת  2009ים נמוכים בנשר. בשנת בהיקפ

 7מאפייני הבינוי לאורך שנים יוצגו באיור לבינוי בקדמת דניה. בינוי באזור זה לא עתיד להמשיך באופן מיידי.  משויך זה 
 בהמשך.

מאופיינת נשר בקצב גידול גבוה לאורך השנים. שיעורי גידול גבוהים יותר ניתן בהשוואה לערים אחרות בלב המטרופולין 
קטנה יותר.  בקרית טבעון, יישובים מרוחקים יחסית מלב המטרופולין ומאופיינים באוכלוסייהלזהות ביוקנעם עלית ו

מאופיינת בשיעורי  1995טירת כרמל, הממוקמת בדומה לנשר בסמיכות לעיר חיפה ומאופיינת בגודל התחלתי דומה בשנת 
 גידול נמוכים משמעותית. 
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 שיעור גידול שנתי נשר וערים נוספות בלב המטרופולין 1 לוח

 
 למ"ס )שנים נבחרות( שנתון סטטיסטי לישראל :מקור

 
 האוכלוסייה גידולמרכיבי  9.1.2

גידול באוכלוסייה היהודית בישראל נובע משלושה רכיבים: ריבוי טבעי, מאזן הגירה והשתקעות ראשונה של עולים. שני 
הרכיבים הראשונים מאפשרים, על פי רוב, גיבוש תחזית וזיהוי מגמות לעתיד בעוד מאפיין העלייה קשה יותר לחיזוי ויכול 

 לייצר שינויים חדים במגמות הגידול. 

 בעיריבוי ט

איזון בין תוספת אוכלוסייה עקב לידות וגריעת אוכלוסייה  .קיימתנויים דמוגרפיים בתוך אוכלוסייה שימוגדר כריבוי טבעי 
 200-( ועומד על מאזן חיובי של כ2012-2002עקב פטירות. הריבוי הטבעי בנשר מתאפיין ביציבות יחסית בעשור האחרון )

 על כניסת אוכלוסייה צעירה בעיר במקביל להזדקנות הנפש בשנה. שמירה על היקפים דומים לאורך השנים מצביע
 האוכלוסייה הוותיקה. 

 מאזן הגירה

לל את מאזן הגירה ביישוב הוא ההפרש בין מספר הנכנסים ליישוב ובין מספר היוצאים ממנו בשנה קלנדרית. נתון זה כו
ההגירה הפנימית וכן עולים )כולל כניסות לשם איחוד משפחות ותושבים קבועים ששבו לישראל אחרי שהייה של  תנועת
 חודשים ועולים שיצאו לחו"ל.  12-בחו"ל( מכל אלה מופחתים התושבים ששהו בחו"ל יותר מ חודשים 12-יותר מ

בין נתוני מאזן ההגירה הפנימית משקפים את הפער בין מספר הנכנסים ליישוב מישובים אחרים בארץ ל – הגירה פנימית
סופי אשר בחלק מהשנים מסתתרת מציגים נתון בארץ. נתוני מאזן ההגירה הפנימי  מספר העוזבים ליישובים אחרים
  מאחוריו תנועה ערה של תושבים.

הגירה בנשר אינו יציב וניתן לזהות בו מאפיינים מקבילים למאפייני שיעורי הגידול לאורך השנים. לכניסת עולים המאזן 
 חדשים לנשר השפעה חיובית ויציבה על מאזן ההגירה כפי שיפורט בסעיף הבא. 

 
 2012-2002מאזן הגירה בנשר   2איור 

          
 קובץ רשויות מקומיותלמ"ס )שנים נבחרות(  :מקור

יישוב
אוכ' 2013אוכ' 2003אוכ' 1995

שיעור גידול 

שנתי

2013-1995 

שיעור גידול 

שנתי

2013-2003
18,45421,16123,3191.31%0.54%נשר

255,914269,406273,1770.36%0.08%חיפה

42,66848,89453,3781.25%0.49%ק. אתא

0.07%-33,35039,73339,2280.91%ק. מוצקין

38,31138,37138,6810.05%0.04%ק. ים

34,81637,09238,5910.57%0.22%ק. ביאליק

0.02%-17,34618,82918,7470.43%טירת כרמל

9,50617,27220,7604.44%1.03%יקנעם עילית

12,49413,40217,4741.88%1.48%קריית טבעון
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ביחס לממוצע של  16%נמוך מהממוצע של יישובי לב המטרופולין והטבעת הפנימית ) 14שיעור הנכנסים ליישוב מתחת לגיל 
(. מאפיין זה הולם את מאפייני 28%ביחס לממוצע של  38%גבוה מהממוצע ) 29-15(. ואילו שיעור הנכנסים בגילאי 23%

וגות צעירים בראשית חייהם המשפחתיים ומשפחות ותיקות, עם הגילאים בעיר שיסקרו בהמשך ומצביע על כניסה של ז
 ילדים גדולים.  

 השתקעות עולים

נתון זה כולל עולים שהגיעו ליישוב היישר משדה התעופה וזה מקום מגוריהם הראשון בישראל. לא כולל עולים שהגיעו 
ים את היישוב הם נמנים במסגרת ההגירה לישוב אחרי מגורים במקום אחר בארץ או ממרכז קליטה. כשבני קבוצה זו עוזב

 30-ל ממוצע של מעל לכהפנימית היוצאת. מעניין לראות כי שיעור העולים הנכנסים לנשר לאורך השנים חיובי ועומד ע
. מאפיין זה משפיע על מאזן ההגירה ויוצר איזון במאזן בשנים  המתאפיינות ביציאת תושבים בהיקפים גדולים עולים בשנה

. באופן טבעי שיעור זה נמצא במגמת 2012מאוכלוסיית העיר נכון לשנת  28.7%-מהווים כ 90-אמור, עולי שנות היחסית. כ
 ירידה לאורך השנים. 

אחוז ילידי תושבי  2008קיימת שונות מובהקת בהתפלגות אוכלוסיית העולים באזורים השונים של העיר. על פי נתוני מפקד 
מכלל האוכלוסייה בעוד באזור רמות יצחק הוא  50%-חוץ בשכונות הותיקות )תל חנן, בן דור, גבעת עמוס( מגיע למעל ל

 מהתושבים.  30%-עומד על כ

 גיל התושבים 9.1.3
מציג את הירידה בחלקם  3על תהליך הזדקנות של האוכלוסייה. איור  הבחינת גיל התושבים בנשר בשנים האחרונות מצביע

+. תהליך הזדקנות האוכלוסייה 65מכלל אוכלוסיית העיר במקביל לעליית חלקם היחסי של גילאי  17-0היחסי של גילאי 
 . יתוחלק ממגמה כלל ארצ מאפיין מטרופוליני מובהקהינו 

 90-בשנות ה ,הזדקנות האוכלוסייה בנשר מאפיינת ביתר שאת את השכונות הוותיקות בעיר. תהליכי ההגירה החיוביים
 התרכזו בשכונות החדשות בעיר., 2000-ובמחצית השנייה של העשור הראשון בשנות ה

 
 מגמות דמוגרפיות בנשר בחמש השנים האחרונות  3איור 

 
 קובץ רשויות מקומיותלמ"ס )שנים נבחרות(  :מקור   

 
בהמשך מראה כי בנשר תהליכים אלו בולטים ביחס  4תהליכי הזדקנות האוכלוסייה הם תהליכיים כלל ארציים אולם איור 

 22.3%, על 2012בנשר עמד, נכון לשנת  17-0וליתר יישובי לב המטרופולין. שיעור גילאי  עריםלממוצע הארצי, לממוצע ה
 . 31%של  וממוצע הערים 32.9%מוצע ארצי של זאת בהשוואה למ

( ולממוצע 4.8%. שיעור זה גבוה ביחס לממוצע הארצי )6.3%על  2012עמד נכון לשנת ו+ בנשר 65שיעור האוכלוסייה בגילאי 
נמוך בהשוואה לחיפה, אף זה אינו גבוה במיוחד ו שוואה ליישובי לב המטרופולין שיעור. אולם דווקא בה(5.6%הערים )

 קרית ביאליק, קרית ים, קריית מוצקין וקריית טבעון.
גבוה הן ביחס לממוצע הארצי ואף מעט גבוה ביחס לכל יתר היישובים שנבחנו. שיעור  64-18חתך גילאי העבודה בנשר 

ובי חיפה וקריות . ייש57.2%של  וממוצע הערים 56.7%לממוצע ארצי של  ביחס 63.9%גילאי העבודה בנשר עומד על 
 . 57%-63%מתאפיינים בחתך גילאי עבודה בשיעור של 
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 2012התפלגות גילאים נשר וישובים נוספים   4איור 

 
 2012קובץ רשויות מקומיות למ"ס  :מקור   

 
 משקי בית ויחידות דיור 9.1.4

מד א. היקף משקי הבית בנשר ניח"ד 9,100-בכ 1משקי בית 10,800 -תושבים בכ 23,320-כ 2012בנשר התגוררו נכון לשנת 
יכול להיות מוסבר על ידי ריבוי משקי בית. הפער בין אומדן מספר משקי הבית למספר הדירות בעיר  9,200-בכ 2008במפקד 

של מספר  סטודנטים המתגוררים בעיר בשכירות בזכות הקרבה לשני מוסדות אקדמאיים ומתאפיינים גם הם במגורים ה
 משקי בית בדירה. 

נפשות. ממוצע זה נשמר יציב יחסית לאורך העשור האחרון. גודל משק הבית  2.5ממוצע נפשות למשק בית בנשר עומד על  
קרית אתא, . ודומה לישובים אחרים בלב המטרופוליןנפשות למשק בית(  3.2-)הנאמד בבנשר נמוך ביחס לממוצע הארצי 

פיין זה מחזק ממצאים קודמים לגבי מא וקרית טבעון מאופיינים בגודל משק בית גבוה יותר.טירת כרמל, יקנעם עלית 
, לצד שיעור עולים יחסית גבוה וריבוי סטודנטים בשכירות הזדקנות האוכלוסייה בעיר ושיעור נמוך של אוכלוסייה צעירה

 . המאופיינים במשקי בית קטנים
יר בגודל ממוצע הנפשות למשק הבית. בשכונת בן דור וגבעת עמוס גודל משק ישנה שונות מובהקת בין השכונות השונות בע

ואילו בשכונת  2.2( בעוד בשכונת תל חנן עומד גודל משק הבית הממוצע על 2008)על פי נתוני מפקד  1.7הבית הממוצע הינו 
 נפשות. 2.9רמות יצחק גודל משק הבית גבוה משמעותית ועומד על 

200ממוצע גודל משק בית  נשר ויישובים נוספים   5איור 

 

                                                           
1

הוצאות משותף למזון. משק בית יכול קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימי השבוע ויש להם תקציב על פי הלמ"ס:  
 משק בית יכול לכלול יותר ממשפחה אחת.. להיות מורכב מאדם אחד או יותר וגם מאנשים שאינם קרובי משפחה
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 2008מפקד למ"ס  :מקור   
בעיר. הבנייה שמרה, על פי רוב, על גודל דירה  יח"ד המהוות כשליש מסך יחידות הדיור 2,800-נבנו בנשר כ 1995משנת 

חדרים  6. מיעוטן נבנה כדירות בנות 6, כפי שניתן לראות באיור חדרים 4ממוצע וכמחצית מיחידות הדיור נבנו כדירות בנות 
חדרים. גודל ממוצע של כלל  3 -2בעיר ניתן למצוא שיעור משמעותי של דירות קטנות בנות  תויותר. בשכונות הוותיקו

 מ"ר 128 2013-1995הדירות שניבנו בשנים 
 

 2013-1995נשר  התפלגות גמר בנייה דירות לפי מס' חדרים   6איור 

 
 2013-1995למ"ס  מחולל בינוי   :מקור   

 
בדיקה פרטנית של התחלות הבניה למגורים לאורך השנים מראה מספר נקודות שיא בהיקפי הבינוי למגורים, הבולטת בהן 

-מראשית שנות הבנשר האטה בהיקף הדירות שנבנו  מ"ר למגורים. ככלל ניתן לזהות 65,000 -, עם כ1999-2000בשנים 
מ"ר למגורים בשנה. אולם ממוצע זה אינה יציב ונע בטווח בנייה של  19,900נבנו בנשר  2013-2002בממוצע בשנים  .2000
 . 7מ"ר בשנה, כפי שניתן לראות באיור  600-40,000

 2013-1995התחלות בנייה למגורים מ"ר  7איור 

 
 2013-1995למ"ס  מחולל בינוי   :מקור

 
מציג את  8כמות שטחי המגורים בעיר מצביעה על רווחת הדיור של תושביה ומעידה במידה מסוימת על רמת החיים. איור 

שטח המגורים )מ"ר( לנפש בנשר ובערים אחרות. ניתן לראות כי היישובים באזור לב המטרופולין מאופיינים בכמות שטחי 

מגורים דומה פר תושב. רווחת הדיור בנשר גבוהה מעט משכנותיה חיפה וטירת הכרמל אך מהווה ממוצע ביחס לבחינה 

 רחבה יותר של יישובי האזור.  
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 2012שטח מגורים לנפש, מ"ר   8איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 כלכליים -מאפיינים חברתיים 9.2
 

 כלכלי-דרוג חברתי 9.2.1
כלכלי מפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אחת לכמה שנים ומתייחס למאפיינים חברתיים  -המדרג החברתי
הינו הדירוג הגבוה  252)כאשר  190רשויות מקומיות. נשר דורגה  252וכלל  2008-הדירוג האחרון פורסם ב וכלכליים שונים.

אשכולות. כאשר  20-יותר ל האשכולות. אזורים סטטיסטיים מופו ברמת פירוט גבוה 10-ביותר(. הרשויות במדרג מסווגות ל
 . 20האשכול הגבוה ביותר הינו 

ממוקמת בלב ,בדומה לחיפה,  7כלכלי. ניתן לראות כי נשר המדורגת באשכול -ל מדרג חברתימציג מיפוי אזורי ש 9איור 
 אזור המאופיין בדירוג חברתי כלכלי בינוני ומדורגת כרשות חזקה ביחס לאזור. 

 
 נשר ויישובים נוספים -2008כלכלי למ"ס -דירוג חברתי  9איור 

 
 רשויות מקומיות. שנים נבחרותקובץ למ"ס  :מקור   
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בצפון העיר ובין  תבעיר. ישנו מדרג ברור בין השכונות הוותיקו םמציג את התפלגות הדירוג באזורים הסטטיסטיי 10איור 
נשמר והשכונות החדשות בדרום העיר )מעלה ההר(. אולם הפערים בין האזורים השונים אינם מהותיים והמדרג בהם דומה 

 גבוה. -במיקום בינוני

 
 אזורים סטטיסטים נשר 2008כלכלי למ"ס -דירוג חברתי 10איור 

 
 של האזורים הסטטיסטיים 2008כלכלי -מדד חברתילמ"ס  מקור:        
 

כך הרמה הכלכלית ככל שרמת המינוע עולה שהינה אינדיקציה למצב הכלכלי של האוכלוסייה. ההנחה היא  רמת המינוע
תושבים, בדומה לממוצע הארצי  1,000רכבים על כל  300והחברתית של האוכלוסייה גבוהה יותר. בנשר נמצא כי ישנם 

 . , וכן בדומה ליישובים הסמוכיםרכבים לכל אלף תושבים 281העומד על 
 

 שכנים תושבים נשר ויישובים 1000-מכוניות פרטיות ל  11איור 

 
 2012קובץ רשויות מקומיות למ"ס  :מקור
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 רווחה 9.2.2

בחינת מקבלי גמלאות אוכלוסייה. המאפייני הרווחה בעיר הינם מורכבים ומתייחסים להיבטים שונים של מאפייני 
וחוזקת התושבים. בנשר ניתן לזהות מגמה של ירידה במספר מקבלי הגמלאות  מאפשרת ללמוד על רמת הרווחה בעיר

ה בכל ילאורך העשור האחרון שנבדק. מגמה זו אף מתחזקת כאשר נבחן מספר מקבלי הגמלאות ביחס לגודל האוכלוסי
 מציג מגמות אלו.  12שנה. במקביל ניתן לזהות בעיר מגמת ירידה בהיקפי מקבלי דמי אבטלה. איור 

 
 2012-2002מספר מקבלי דמי אבטלה ומקבלי גמלאות בנשר   12איור 

 

 קובץ רשויות מקומיות שנים נבחרותלמ"ס  :מקור   

 השכלה וחינוך 9.2.3
הישגי ההשכלה והחינוך מעידים על חוזקה של האוכלוסייה. בחינת הישגי זכאות לתעודת בגרות בנשר לאורך עשור מציגים 

מציג את ההישגים הגבוהים של נשר בשיעור  14. איור 13שיעורים גבוהים הנמצאים במגמת עליה כפי שניתן לראות באיור 
. ניתן לראות כי הישגי העיר גבוהים משמעותית ביחס תרסיטאובעלי תעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניב

 לממוצע הארצי ואף גבוהים ביחס לישובים אחרים בלב המטרופולין. 
גם במאפייני ההשכלה ניתן לזהות שונות בין השכונות השונות בנשר, המושפעות מחתך האוכלוסייה השונה בשכונה. שיעור 

 ק גבוה משמעותית משיעור זה בשכונות גבעת נשר ותל יצחק. בעלי ההשכלה האקדמית בשכונת רמות יצח
 

 2013-2002זכאות לתעודת בגרות בנשר   13איור 

 
 קובץ רשויות מקומיות שנים נבחרותלמ"ס  :מקור   
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אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין תלמידי   14איור 
 נשר ויישובים שונים -  כיתות יב

 
 קובץ רשויות מקומיות שנים נבחרותלמ"ס  :מקור      

 
 היבטים כלכליים 9.2.4

ירוט נוסף של היבטים ראשוני של אוכלוסיית העיר כאוכלוסייה חזקה. פישנם מספר מאפייני מפתח המאפשרים אפיון 
 כלכליים של אוכלוסיית נשר יסקרו במסגרת הפרק הכלכלי.

 -)העומד על כ ונמצאה גבוהה מהממוצע הארצי₪  8,300 -( נאמדה בכ2012הכנסה ממוצעת לשכירים בנשר )נכון לסוף שנת 
ש"ח. שכר זה הינו ממוצע ביחס ליישובים שנבדקו, למעט קרית טבעון  8,000 -וכן מהממוצע בערים הנאמד בכ ₪(7960

המאופיינת ברמות שכר גבוהות במיוחד, מעט נמוך מהשכר בחיפה וגבוה מזה שבטירת הכרמל ובקריות )בהקשר זה הכללת 
מציג הכנסה  15איור  שנבחן באזור ההתייחסות(.הממוצע  היישובים קרית טבעון ויקנעם עלית מביאים לעלייה בשכר

 ממוצעת לשכירים בנשר ובערים נבחרות במרחב.
 

 הכנסה ממוצעת לשכירים  15איור 

 
 קובץ רשויות מקומיות שנים נבחרותלמ"ס  :מקור      
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יה נתונה. יאי השוויון בהתחלקות ההכנסות באוכלוסן )מדד ג'יני( משמש את המוסד לביטוח לאומי למדידת וויומדד אי הש

וויון מוחלט. המדד מאפשר מלמד על אי ש 1מוחלט ואילו הערך מורה על שוויון  0. הערך 1-ל 0ערכו של המדד נע בין 

 להעריך את פערי ההכנסות בין קבוצות שונות באוכלוסייה. החישוב עצמו מבוסס על מיון האוכלוסייה הנתונה לפי הכנסות

הפרטים על פי השכר הממוצע לחודש בשנה. ערכי מדד ג'יני בקרב אוכלוסיית נשר נותרו יציבים לאורך השנים ונעו בין 

 . 16. ערכים דומים נמצאו גם ביתר היישובים שנבחנו כפי שניתן לראות באיור 0.44-0.41

 מדד אי השוויון נשר ויישובים אחרים  16איור 

 

 קובץ רשויות מקומיות שנים נבחרותלמ"ס  :מקור
 

  סיכום -מאפיינים חברתיים כלכליים 9.3
נשר הינה עיר במגמת צמיחה. על אף מאזן ההגירה שאינו יציב לאורך השנים ניתן לראות כי העיר מתאפיינת באחוזי גידול 

חיוביים בשני העשורים האחרונים וכן בבדיקה פרטנית בעשור האחרון. היקפי הגידול בנשר גבוהים ממרבית היישובים 

 שנבחנו בלב המטרופולין ובטבעת הפנימית. 

לין חיפה מאופיין בשיעור הולך וגדל של אוכלוסייה מבוגרת. נשר אינה שונה מבחינה זו וגם בה ניתן לזהות תהליכי מטרופו

הזדקנות. במקביל, מאופיינת נשר בשיעור נמוך של אוכלוסיית ילדים וצעירים. בהתאמה לאלה, מאופיינת העיר בגודל משק 

 שונים בנשר וקשה להגדיר זאת כמאפיין עירוני חד משמעי. בית קטן. בהיבט זה קיימת שונות גבוהה באזורים ה

ניתן היה לזהות בנשר היקפי בנייה גבוהים למגורים. בעשור האחרון ישנה  2000-עד למחצית העשור הראשון של שנות ה

 מגמת ירידה וסטגנציה בהיקף הבנייה למגורים בעיר. 

ירוג של חיפה וגבוה ביחס ליתר היישובים בלב המטרופולין גבוה, זהה לד-כלכלי בינוני-נשר מאופיינת בדירוג חברתי

ובטבעת הפנימית )מלבד קריית טבעון(. חוזקה של האוכלוסייה מקבל ביטוי במדדים שונים שנבחנו: רמת מינוע גבוהה, 

 מספר נמוך של מקבלי דמי אבטלה, אחוז גבוה של זכאים לתעודת בגרות והכנסה ממוצעת לשכיר.
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 מבוא 10.1

מוסדות הציבור ומערך שירותי הציבור העירוניים מהווים תשתית להתנהלות העירונית ובעלי חשיבות מרכזית לאיכות 

החיים של אוכלוסיית העיר. מתן שירותים ציבוריים מחייב הקצאת שטחים ציבוריים ופריסתם הגיאוגרפית באופן שתואם 

 מה עירונית. את צרכי התושבים ומאפשר מענה הן ברמה שכונתית והן בר

הפרק סוקר את מערך מוסדות הציבור תוך זיהוי מגמות שינוי, הגדרת מדיניות, איתור מאפיינים, בעיות וצרכים ייחודיים 

 וכן הגדרת פוטנציאל תכנוני קיים של מוסדות ציבור ומתקני ספורט בנשר. 

לבחינת שימושים קיימים בפועל. ייתכנו סקירת המצב הקיים משלבת בחינת תשתית פיזית קיימת של מבני ציבור במקביל 

מצבים בהם קיימת תשתית פיזית שאינה מנוצלת לשטחי ציבור או מנגד קיומה של פעילות ציבורית מוסדרת שאינה עושה 

 שימוש בתשתית פיזית ייעודית. 

 

 רקע ומטרות 10.1.1

תי הציבור בישוב וכן סקר של השטחים כבסיס להערכת הצורך הקיים והעתידי בשטחי ציבור, נערך סקר ראשוני של שירו

המיועדים למבני ציבור בתכניות מאושרות. הסקר מבוסס על נתונים הזמינים בפרסומי העירייה ורשת המתנ"סים וכן 

נתונים משלימים מקיפים שהתקבלו מבעלי התפקידים הרלבנטיים במחלקות העירייה השונות )חינוך, רווחה, מתנ"ס(. 

ים אל מול תקנים יפרטניות להיקף השטחים הנדרשים. בהמשך הליך העבודה ייבחן המצב הקקיימים תקנים ומכסות 

 ומכסות מקובלים על מנת לאפשר קביעת צרכים והקצאות נדרשות.

סקירת המצב הקיים תאפשר תכנון עתידי שיגשר על פערים קיימים וצפויים בין התשתית הפיזית של מבני הציבור ובין 

 תקיימת בעיר. הפעילות הציבורית המ

 

 תיאור מצב קיים 10.2

 מצאי שטחים ציבוריים בתכניות מאושרות 10.2.1

הציבורי מרכז את התכניות ואת השימוש  2ד' מאושרים למבני ציבור. לוח  440-בהתאם לתכניות מאושרות בנשר כיום כ

נבנו. מרבית השטחים שלא נבנו ד' של שטחים שטרם  20-שנעשה בכל תכנית. בחינת המצב הקיים מעלה כי  ישנם קרוב ל

הינם שטחים קטנים שהוגדרו כשטחים להשלמת הקצאה ציבורית נדרשת. בחלק מהשטחים החומים )לדוגמה ברמות 

 יצחק( ישנה תחזית להקמת מבני גן, כפי שיפורט בהמשך.
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 שטחי ציבור נשר על בסיס מצב סטטוטורי מאושר 2 לוח

 
 

 מערכת החינוך  10.2.2
מערכת החינוך בנשר כוללת מענה מלא לתושבי העיר מהגיל הרך ועד לגילאי התיכון. מערכת החינוך בעיר מאופיינת 
בהישגים גבוהים כפי שהוצג בפרק המאפיינים הדמוגרפיים. על פי נתוני אגף החינוך בעיר לומדים בשנת הלימודים  תשע"ה 

 (. 18-3תלמידים במערכת החינוך העירונית )גילאי  3,245-כ
 בנשר שלושה פרויקטים עם צפי אכלוס בשנים הקרובות:

 :ברמות יצחק 

o  2016-2015יח"ד בצפי אכלוס  544תכנית של 

o  2018-2017צפי אכלוס  –יח"ד  276תכנית של 

  2019צפי אכלוס  -יח"ד 522בתל חנן ) אשכולות( תכנית של. 
מחלקת החינוך ערכה פרוגרמה למוסדות נוך העירונית. תלמידים למערכת החי 1,500-מימוש יח"ד אלו יביא לתוספת של כ

  להלן יפורט המענה המתוכנן לקליטת תוספת התלמידים הצפויה במעונות היום, כיתות הגן ובתי הספר. שידרשו.

סה"כ שטח למבנים תיאורשנהמס' תכנית

ומוסדות ציבור )ד'(

שימוש

אצטדיון27.7אצטדיון עירוני + חממת פיתוח1998מכ/361 א

16.7פינוי בינוי2007מכ/649
בי"ס גלילות )יסודי(, בי"כ מרכזי, מרכז בן דור לטיפול במשפחה, 

הנוער העובד והלומד

בי"כ תהילה לדוד, גן שלהבת1.4שיכון ציבורי2/10/141981

מרכז לשיפור הלמידה, מכון רפואי פרטי, כולל אור מרדכי10.0גבעת עמוס1983ג/1051

מד"א נשר3.5מבנים גבוהים 20123מכ/340/ה

בי"ס ישורון )יסודי(, גן אשכולות, בי"כ דוד המלך43.4מורדות תל חנן1993מכ/340

בי"ס גבעון )יסודי( 5.4שיכון ציבורי2/10/201996

23.5תל חנן1993מכ/374

גן דגנית, בי"כ אוהל יצחק, עירייה, משטרה, ספרייה עירונית, 

קופ"ח כללית, היכל תרבות, בי"כ אוהל קדושים, מקווה דבורה, 

גן בית הילד

13.1תל חנן2/10/251997
בי"כ שערי תפילה, מרכז יום לקשיש, מתנ"ס, מועצה דתית, מרכז 

מורשת, גן צבר, בי"כ אור חיים, מרכז פיס עירוני למוסיקה ומחול

לא ידוע5.0מרכז תעסוקה2005מכ/472

גן זמורים, בי"כ משה וישראל, בי"כ הגדול16.3מורדות גבעת נשר1989מכ/189

לא בנוי1.3מורדות גבעת נשר1995מכ/189/ד

לא בנוי6.0גבעת נשר1966ג/562

מרכז קליטה10.0גבעת נשר1962ג/478

לא בנוי0.8גבעת נשר גבול פארק לאומי1976ג/820

לא ידוע8.1הרחבת שיכון עולים1962ג/א 328

גן יובל, היכל ספורט עירוני, בי"ס יצחק רבין48.0רמות יצחק2002מכ/מק/334/יב

לא בנוי )ליד הכיכר(, בי"ס יצחק רבין )המשך(, גן מירי וחנה31.5רמות נשר1991מכ/290

גן לוטם, מועדון פיס לנוער, לא בנוי53.6רמות יצחק2/10/231996

גן חצב, מועדון בני עקיבא, מגרש ספורט13.1תפר תל חנן רמות יצחק1998מכ/445

לא ידוע1.3רמות יצחק - נוף הכרמל2011מכ/760

גן אלון, ב"כ אור יצחק, מרכז לקשיש25.8רמות יצחק2/10/221996

לא ידוע4.4מדרונות רמות יצחק1994מכ/במ/334/א1

גן אפרוחי הרמה1.1גבעת עמוס2/10/171989

חלק מהטכניון---מכ/423/א

שטח לספורט לא ממומש7.8מחצבה נטושה2001מכ/285/חפ/2056

גן ילדים, בי"ס רמות יצחק א', גן הורדים, מקווה16.2גבעת היונה2/10/211996

גן רעים, בי"כ אורן הכרמל2.2רמות נשר1984ג/1053

מרכז ספורט ונופש נשר - "ספייס"37.7מתחם ספורט ונופש2005מכ/670/זב/200

מרכז יום לקשיש1.2תל חנן1998מכ/374/ד

436.1
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 מעונות יום 

כיתות גן. שלושה מעונות של ויצ"ו, מעון נעמ"ת ומעון אמונה. המעונות  14מעונות יום. במעונות אלו פועלות  5בעיר פועלים 
כולל בבניה החדשה ברחוב התאנה. המעונות שונים בהיקף הכיתות והתלמידים הלומדים  -פרושים בעיר בפריסה נרחבת

 כיתות בתפוסה כמעט מלאה.  5קית ואילו במעון ברחוב האלון פועלות בהם. במעון ברחוב התאנה שתי כיתות בתפוסה חל
מסך אוכלוסיית נשר בגילאים  20%-23%-תלמידים. היקף זה מהווה כ 300-סך כל המשתמשים במעונות עומד על קרוב ל

הם מרבית אלו. היקף זה נמוך משמעותית מהקצאה על פי מפתחות מקובלים ותואם היקפים נפוצים ביישובים מבוססים ב
 המענה לטווח גילאים זה ניתן במסגרות פרטיות.

 גני ילדים 

כיתות לחינוך מיוחד. כיתות הגן  2כיתות גן מהן  30 -תלמידים בכ 797לומדים בגני הילדים בנשר  ה"עבשנת לימודים תש
כיתות( ממוקמות  15-מפוזרות בשכונות השונות אך בהתאם למאפיינים הדמוגרפיים שהוצגו לעיל מרבית כיתות הגן )כ

 בשכונת רמות יצחק. 
 73ברמות יצחק תתאפשר קליטת מענה לפרויקטים בהם מתוכנן צפי אכלוס בשנים הקרובות יינתן על פי הפריסה להלן: 

יווסתו  2016-2015ילדים בכיתה(. בשנים  35כיתות גן נוספות )ע"ב  4כיתות הגן הקיימות בשכונה. יידרשו  15-תלמידים ב
 כיתות גן נוספות.  2יוקמו  2018-2017כיתות גן נוספות. בשנים  2ות קיימות ויוקמו ילדים לכית

באשכולות פועל כיום גן אחד, בתפוסה חלקית במבנה המאפשר שימוש לשתי כיתות גן. עם הקמת השכונה יוכשר המבנה 
 כיתות גן חדשות.  2לשימוש מלא וכן יוקמו 

 בתי ספר יסודיים

. בבתי וחלוקת התלמידים במוסדות הינה לפי אזורי רישום יסודיים. בתי הספר מפוזרים בשכונות בתי ספר 6בנשר פועלים 
תלמידים לומדים  1,410-כיתות, מעל למחצית מהכיתות ממוקמות בבתי הספר היסודיים ברמות יצחק. כ 57הספר פועלות 

דתי. ישנם -יהושע( שייך לזרם הממלכתיבמסגרת החינוך היסודי בעיר. חמישה מבתי הספר הינם ממלכתיים ואחד )בית 
מאות תלמידים המוגדרים על פי תקני משרד החינוך כתלמידים שאינם זכאים להסעות אולם בשל הטופוגרפיה המורכבת 

 תלמידי יסודי ועל יסודי בעיר.  2,000-בעיר מתקשים להגיע רגלית לבית הספר. העירייה מסבסדת הסעות לכ
כיתות נוספות בכיתות שאינן פעילות במבנים הפיזיים  21ם כיום פוטנציאל להוספת בששת מבני בתי הספר הפועלי

תלמידים בכיתה. אגף החינוך בעיר מחשב פוטנציאל קליטה מקסימאלי  24הקיימים. כיום נשמר ממוצע תלמידים נמוך של 
נציאל תלמידים מקסימלי תלמידים בכיתה. ניצול מלוא מלאי הכיתות על בסיס פוט 35של תלמידים על פי ממוצע של 

מצב הקיים המציג את  3קיימים. לוח המבנים מסגרת הבכיתה יאפשר הכפלה של מספר תלמידי בית הספר היסודי בעיר, ב
 ופוטנציאל הצמיחה של בתי הספר. 

 ייקלטו 2019תלמידים שעתידים להתווסף למערכת החינוך עם מימוש תכניות המגורים ברמות יצחק ואשכולות עד שנת 
 מהתוספת האפשרית במוסדות הקיימים. 50% במסגרת בתי הספר הקיימים ויהוו

 
 

 קיבולת בפועל ופוטנציאל קליטה –בתי ספר יסודיים בנשר  3 לוח

 
 ובהתייחס לסה"כ כיתות פוטנציאליות במבנה תלמידים בכיתה 35*על בסיס 
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18663112420234גבעת נשרבית יהושע

12462112420296תל חנןגבעון

1056186210105בן דורישורון

13071912420290גבעת עמוסגלילות

392152618630238רמות יצחקר.יצחק א'

473172818630157רמות יצחקע"ש יצחק רבין

1,41057782,7301,320סה"כ יסודי
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 פריסת בתי הספר בנשר  17איור 
 יסודיים על בתי ספר

 300-כיתות ולומדים בהם כ 12בנשר פועלות שתי חטיבות ביניים הסמוכות זו לזו. בכל אחת מחטיבות הביניים  פועלות 
תלמידים בכל מוסד. החטיבות נבנו בסמיכות פיזית מתוך מדיניות ברורה של מערכת החינוך העירונית לספק חינוך ברמה 

ה וזהה לכל תושבי העיר. עם גידול מספר התלמידים הוחלט להפוך את בית הספר השש שנתי הקיים לתיכון כלל עירוני גבוה
ובמקביל להקים חטיבת ביניים עירונית. לאור היקף התלמידים הוחלט להקים שני מוסדות שיפעלו במקביל ובסמיכות. 

 קע ועירוב משתמשים במוסדות הספורט. הקמת המוסדות בסמיכות אפשרה במקביל ניצול יעיל של הקר
-27כיתות. הכיתות כיום מתאפיינות בממוצע תלמידים נמוך יחסית ) 18בכל אחד מהמוסדות קיים פוטנציאל לפעילות של 

 1,188תלמידים בכיתה יאפשר קיבולת של  33תלמידים( חישוב פוטנציאל מקסימאלי בבתי הספר על פי הקצאה של  25
 תלמידים בכיתה כהקצאה מקסימלית מקובלת.  33ביניים הקיימות. אגף החינוך בעיר הגדיר תלמידים בחטיבות ה

בעיר פועל תיכון אחד המרכז את כלל תלמידי העיר. בנשר כמעט ולא לומדים תלמידי חוץ. במקביל כמעט ולא יוצאים 
כיתות )וייתכן  30וטנציאל לפעילות של כיתות. קיים פ 24-תלמידים מחוץ למערכת החינוך העירונית. בתיכון פועלות כיום כ

תלמידים. פוטנציאל התלמידים המקסימאלי  597ויתאפשר אף מימוש של מספר כיתות גבוה יותר(. בתיכון לומדים כיום 
 תלמידים.  990עומד על 

יקלטו י 2019תלמידים שעתידים להתווסף למערכת החינוך עם מימוש תכניות המגורים ברמות יצחק ואשכולות עד שנת 
מפוטנציאל הקליטה בחטיבות הביניים וכמעט את מלוא  50%-במסגרת בתי הספר הקיימים. מהווים מעט יותר מ

 מציג את מצב הקיים ופוטנציאל הצמיחה של בתי הספר העל יסודיים בעיר. 4הפוטנציאל בתיכון. לוח 
  

 קיבולת בפועל ופוטנציאל קליטה –בתי ספר על יסודיים בנשר  4 לוח

 
 ובהתייחס לסה"כ כיתות פוטנציאליות במבנה תלמידים בכיתה 33*על בסיס 
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303122518594291רמות יצחקחט"ב א'

318122718594276רמות יצחקחט"ב ב'

597242530990393בן דורתיכון

1,21848662,178960סה"כ
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 חינוך מיוחד

תלמידים(. על פי אגף החינוך בעיר  60-נשר משויכת לאגד ערים לחינוך מיוחד ותלמידי החינוך המיוחד לומדים בחיפה )כ
 אין הצדקה מספרית להקמת מענה מקומי לחינוך מיוחד בעיר. 

לילות וכן כיתת כיתות גן לחינוך מיוחד. בנוסף פועלת כיתת חינוך מיוחד אחת בבי"ס יסודי ג 3עם זאת בנשר פועלות בעיר 
 מעבר )כיתה א' המתפזרת לאחר שנה(. 

 חינוך על תיכוני

 בנשר לא פועלות מסגרות על תיכוניות אולם העיר גובלת עם מוסד הטכניון בחיפה ואוניברסיטת חיפה. 
 בנוסף בחיפה קיים מגוון רחב של מכללות ומוסדות על תיכוניים שונים. 

  צהרונים 

שירותי צהרונים לגילאי גן עד כיתות ג'. עיריית נשר החלה בשנת הלימודים האחרונה רשת המתנ"סים בנשר מפעילה 
 בסבסוד הצהרונים לכל טווח הגילאים. 

 

 מערכת תרבות חברה וקהילה  10.2.3
בנשר מגוון פעילויות תרבות, חברה, קהילה ופנאי לאורך השנה ועבור קבוצות גיל שונות. הפעילות השוטפת מתקיימת 

 תהחינוך או בשלוחות המתנ"ס. וכן בהיכל התרבות העירוני )המופעל ע"י המתנ"ס(. עבודת המתנ"ס בעיר נעשיבמבני 
 בשיתוף פעולה אינטנסיבי עם מחלקות העירייה השונות.

יה, היכל תרבות, יריבניין הע תל חנן. באזור זה ממוקמים: הלנשר ריכוז עירוני של מבני ציבור הממוקמים בשכונה הוותיק
מוסדות אלו מספקים מענה עירוני )מלבד המתנ"ס  ספרייה עירונית, מתנ"ס, מרכז פיס למוזיקה ומחול ומרכז יום לקשיש.

מיקום המוסדות הופך אותם מרבית המוסדות מרוכזים ברחוב דרך השלום. ששלוחותיו פרוסות בכל השכונות ביישוב(. 
התחדשות עירונית לאזור זה במטרה לו מקדמת העירייה תכנית בימים אללנגישים, באופן יחסי, עבור כל תושבי העיר. 

 להפכו למרכז עירוני פעיל.
הקמת היכל ספורט בצמידות לחטיבות הביניים, מרכז יום נוסף  :כונות החדשות הביאה להרחבת המענההתפתחות הש

 לקשיש, שלוחות נוספות של המתנ"ס.

 מתנ"ס נשר 

 .שלוחות מתנ"ס פועלות גם בגבעת נשר ובקדמת דניה בעיר.שלוחות הפזורות  12-מתנ"ס נשר פועל ב
פעילות המתנ"ס נחלקת הן בהתייחס למאפיינים הגיאוגרפיים של העיר והן בפיתוח מענה ייעודי לקבוצות יעד שונות. 

להלן במרכז הנוער בבן דור.  קמהשלוחות אולם מענה ייעודי לבני נוער ניתן כיום ר 7-לדוגמא מענה של חוגים ניתן בכ
 רשימת השלוחות ומיקומן בעיר:

 דרך השלום )תל חנן( –שלוחה ראשית  .1

 דרך השלום )תל חנן( –היכל התרבות נשר  .2

 דרך השלום )תל חנן( –ספריה עירונית נשר  .3

 רמות יצחק –מתנ"ס האלון  .4

 רמות יצחק, בסמיכות לחטיבות הביניים -אשכול פיס .5

 מרכז הנוער בן דור .6

 מות יצחקר -מכון כושר וסטודיו השיטה .7

 רמות יצחק – םמתנ"ס הוורדי .8

 תל חנן -מרכז המוזיקה והמחול .9

 גבעת עמוס -מכון תמיכה לימודי טיפולי .10

 גבעת נשר  -מתנ"ס בית לנדאו .11

 קדמת דניה –התאנה  .12
מלבד פעילות המתנ"ס קיימת בעיר גם פעילות ייעודית לאוכלוסיות עולים. פעילות זו מרוכזת על ידי רכז קליטה בעיריית 

 ובתיאום עם מחלקת הרווחה.  נשר 
 נכון להיום לא מתוכננות שלוחות מתנ"ס נוספות ומדיניות המתנ"ס הינה הרחבת המענה הניתן בכל אחת מהשלוחות. 

  



 

 

 דוח מצב קיים / // תכנית מתאר כוללנית  נשר

 381 . מערך מוסדות הציבור ושטחי הציבור10
 

2015 מרץ  

 תנועות נוער

תנועות נוער  4תחום הנוער בנשר מפותח הן במסגרת פעילות המתנ"ס וכן על ידי תנועות הנוער. בעיר פועלות 
 מובילות:

 המד"צים הפועלת במסגרת פעילות המתנ"סתנועת  -

 הנוער העובד והלומד. פועל בסניף ייעודי בשכונת גבעת עמוס -

 פועל במבנה ייעודי בשכונת רמות יצחק -הצופים -

 סניף פעיל בבית ספר ישורון בשכונת תל חנן. -בני עקיבא -
 

 פריסת שלוחות המתנ"ס בנשר  18איור 

 

 מערכת הרווחה  10.2.4
כלכלי מובחן בין השכונות השונות. כאשר בדומה לחיפה ככל שהשכונה ממוקמת גבוה יותר על -בנשר כיום פילוח חברתי

 כלכליים גבוהים יותר. -ה החברתייםיצלע ההר מאפיינ
 תושבים(.  400-חצב )כ -של יוצאי אתיופיה ברחובות קרן היסודבעיר ריכוז 

גדולה  של יוצאי בריה"מ המאופיינת כקבוצה מאוגדת וחזקה. יוצאי ברית המועצות פזורים בכל ה יאוכלוסילצדם, קיימת 
מהם מוגדרים  570מתושבי העיר כיום הינם עולי בריה"מ לשעבר. רק  35%רחבי העיר. על פי נתוני רכז הקליטה העירוני 

וב גם תופסים עצמם ככאלה(. העולים החדשים ועל פי רים. היתר מוגדרים עולים ותיקים )כעולים חדשים על פי משרד הפנ
 מתגוררים ברובם בהוסטל ברח' צה"ל ובשני מקבצי דיור של מרכז הקליטה בל חנן )מרבית הדיירים קשישים(.  

מחלקת הרווחה בעיר מרוכזת במבנה העירייה וכן מפעילה תחנה נוספת בבן דור הנותנת מענה של טיפולים זוגיים 
  ומשפחתיים לכלל העיר.

 בנוסף מפעילה מחלקת הרווחה מס' מועדוניות:

  ילדים(.  15קבוצות של  2לילדים בסיכון ברח' דבורה ) 6-3מועדונית לגיל הרך 

 דו, במבנה הקיים צפויה לקום יחידה טיפולית נוספת. כבר היום, לצ -בני נוער( 15ם ברח' הורדים )מועדונית מתבגרי
 כי המבנה לא יספק את כלל הצרכים של היחידה. בשלב מיפוי צרכים ותכנון אדריכלי ברור 

 ( מיקום חדש בצמוד לארכיון העיריה 15מועדונית לנערות ברחוב דבורה )נערות 

 ילדים( 15-מועדונית משותפת למחלקת חינוך לגילאי בי"ס יסודי ) כ 
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אמונה( באילו של נעמ"ת וויצו ל ש 1של נעמ"ת,  1של ויצו,  3מעונות יום תחת מחלקת הרווחה ) 5: בעיר  פועלים מעונות יום
 מס' כיתות מעון. ייתכן ויש תכנון למעון נוסף בשכונת ה"עמק".  ישנן

בפרט לסטודנטים מהטכניון )בפרט אמונה בשל הנגישות הפיזית הגבוה  -חלק מהמעונות נותנים מענה לתושבים מחוץ לעיר
 שלו(

 תחת משרד ראש העיר ולא תחת מחלקת הרווחה. פועלת  -עיר ללא אלימותהשנה החלה לפעול בעיר גם תכנית 

 קשישים 

פעילות ייעודית בעיר. העמותה  רכזתהמנוהלת עצמאית )מתוקצבת ע"י משרד הרווחה( ומ בנשר פועלת עמותה למען הקשיש
מבנים בתל חנן(. המועדונים פועלים בשעות  2-מפעילה שישה מועדונים בחמישה מבנים )בן דור, רמות יצחק, גבעת נשר ו

 הבוקר ושעות אחה"צ.
בנוסף מפעילה העמותה מרכז יום לקשיש המטפל בקשישים מוגבלים סיעודיים, תשושי נפש ועצמאיים. הקבלה למרכז 

 ם היא על פי החלטת ועדת קבלה. המרכז פועל בשעות הבוקר ושעות אחה"צ. היו
 בנוסף מפעילה העמותה מגוון רחב של שירותים ופעילויות:

  .סיירת תיקונים" המפעילה בעלי מקצוע בשכר ובהתנדבות לסיוע לקשישים בתיקונים נדרשים בביתם" 

  .העמותה מפעילה מחסן יד שנייה לביגוד וריהוט 

 ות קהילתיותפעילוי. 

 ארוחות חמות לבתים. 

 השאלת ציוד שיקומי/ סיעודי. 

 שירותי כביסה. 

 פעילות חברתית לקשישים שאינם מסוגלים להגיע למועדונים -בית חם. 

  שירות תמיכה וייעוץ טלפוני –אוזן קשבת. 

  מלחמת העולם השנייהב צבא האדוםמנציח את מורשת הלוחמים היהודים ב -מוזיאון הויטרנים. 

  הטיפול מותנה באישור הלשכה לשירותים חברתיים –מרפאת שיניים 

  פעילות ייעודית לניצולי מלחמת העולם השנייה באחד ממועדוני היום הפעילים –מועדון קפה אירופה 

 ב קהילה, לחצן מצוקה ושירותים רפואיים. תמיכה בחברי קהילה בבתיהם כולל שירותי א -קהילה תומכת 

  כוח אדם הפועל במשקי הבית כולל אחיות, מטפלות, שירותי ניקיון, טיפוליים אישיים  –שירותי טיפול בית
 ורפואיים, קניות ועוד. 

 תכנון עתידי:

 .הקמת יח' טיפולית ברחוב הורדים )כאמור לעיל(
 .משרות. צפויה לפעול תחת משרד ראש העיר 2-תקן ל – 2015פעילות של הרשות הלאומית במלחמה בסמים משנת 

במחלקת הרווחה מונתה בשנה החולפת מנהלת מחלקה חדשה. המחלקה מגבשת כיום חזון מעודכן ומגדירה צרכים 
כזים ומוקדי טיפול ואף בחינת אפשרות עתידיים נוספים בניהם: הגברת מענה חברתי לבני נוער, הגברת הנגישות למר

 להקמת מרכז מתמכרים בעיר. 

 מערכת הספורט  10.2.5
מבני מערכת החינוך. בצמוד לחטיבות הביניים ברמות יצחק הוקם אולם המענה הקיים לספורט בעיר משולב עם מרבית 

. רשת המתנ"סים גם מגרשי טניס . בשטח הוקמו גםאת שני המוסדות וכן פעיל כשלוחת מתנ"ס בשעות אחה"צ המשרתפיס 
 אחראית לפעילויות של מכון כושר ומרכז מוזיקה ומחול המהווים מרכזים ספורטיביים ייעודיים בעיר. 

)בפאתי העיר, בתחום שיפוט זבולון(. המרכז פועל במשך כל  2ד' 60הוקם בנשר מרכז ספורט ונופש בשטח של  2010בשנת 
 וגים ופעילויות פנאי נוספות. ימות השנה ומרכז פעילות ספורט, ח

עירוני. תכנית הקמת האצטדיון כוללת גם שטחים ציבוריים ושטחי מחקר  אצטדיוןהוקם בנשר  2000-בראשית שנות ה
לאימונים. מתקני ספורט ושימושים מושבים וכולל מגרש כדורגל  נוסף  2,500-ופיתוח שטרם מומשו. האצטדיון מיועד ל

 .נלווים

 ריאותמערכת הב 10.2.6
בנשר פועלות שלוש קופות חולים: כללית מכבי ולאומית. קופת חולים כללית מפעילה בעיר שלוש מרפאות וכן מכון רנטגן, 

הממוקמים במרכז העיר, לאורך דרך השלום. קופות חולים מכבי ולאומית מפעילות  המרפאת שיניים ומכון פיזיותרפי
 מרפאה אחת כל קופה. קופת חולים מכבי מפעילה בנוסף מרכז שיקומי בעיר המספק מענה שיקומי לכל קופות החולים. 

                                                           
2

 200/זב/670מכ/תכנית  

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
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 בנוסף פועלות בעיר שלוש תחנות לבריאות המשפחה )טיפות חלב(.

 מערכת הדת 10.2.7
על פי הניתוח הסטטוטורי פועלים בנשר שבעה בתי כנסת על קרקע ציבורית מוסדרת. בנוסף פועלים בעיר, לכל הפחות, 

 שלושה בתי כנסת נוספים.  

 שירותים מוניציפליים 10.2.8
 ת. עיריית נשר ממוקמת בדרך השלום, כחלק ממכלול של מבני ציבור. במבנה העירייה פועלות כל מחלקות העירייה השונו

 שירותי חירום 10.2.9
 בנשר מערך שירותי חירום פעיל ומקיף הנותן מענה לתושבי העיר.

תחנה . תחנה חדשה בצומת דרכים מרכזי -תחנות לכיבוי אש. תחנה אחת במורדות העיר 2בנשר ממוקמות  -כיבוי אש
 .חיפה יברסיטתבתחום השיפוט של נשר בסמוך לאונ נוספת
 בסמיכות לתחנת כיבוי האש במורדות העיר."א אחת הממוקמת בעיר פועלת תחנת מד – מד"א

  .הבעיר פועלת תחנת משטרה אחת, בסמוך למבנה העיריי –משטרה
תיקה תל חנן ותחנה אחת בשכונה החדשה ושתי תחנות בשכונה הו -בעיר פועלות שלוש תחנות –תחנה לבריאות המשפחה

 .רמות יצחק

 רזרבה תכנונית למוסדות ציבור 10.2.10
 שונות.  תתכניות סטטוטוריו 6 -ד' בכ 20-פחות מ –קיימים שטחים ציבורים סטטוטוריים בלתי מנוצלים 

 כיתות בי"ס על יסודי בנויות שאינן מנוצלות כיום. 39-כיתות בי"ס יסודי ו 21כיתות גן,  2ישנן 
בעבר כצהרונים וכמרכזי בכל אחד מהמרכזים המסחריים השכונתיים קיימים שטחים בבעלות העיריה. חלקם שימשו 

 חוגים. 

 בית עלמין 10.2.11
דונם. אזור בית העלמין מוסדר סטטוטורית במסגרת תכנית המתאר העירונית  20-בנשר קיים בית עלמין בשטח של כ

 הקיימת. בית העלמין נמצא בתפוסה כמעט ומלאה. 
נשר משויכת גם לבין עלמין "תל רגב", בית עלמין אזורי שהוקם בסמוך ליישוב כפר חסידים בתחום השיפוט של המועצה 

 האזורית זבולון. 
דין אל קסאם ובשל כך הוא מהווה מוקד -. בבית הקברות קבור עז א1934בנשר ממוקם גם בית עלמין מוסלמי הפועל משנת 

 סייה הפלסטינית בישראל.בעל חשיבות לפלגים שונים באוכלו

 שטחי ציבור במסגרת תכניות פיתוח 10.2.12
 יינתן על בסיס רזרבות תכנוניות קיימות.  . המענה שתי תכניות המגורים המקודמות כיום לא כוללות שטחי ציבור

 

  סיכום -מערך מוסדות הציבור ושטחי הציבור 10.3
מענה מקיף של שירותי הציבור בכלל  האוכלוסייה ניתן למצוא בנשרכלכליים הגבוהים של -בהתאם למאפייני החברתיים

נתן  2000-התחומים הנבחנים: חינוך, רווחה, תרבות וספורט וכו'. הבינוי האינטנסיבי של מבני ציבור בעיר בראשית שנות ה
 חיזוק ומענה משלים לפריסת השירותים הקיימת בשכונות המגורים השונות. 

שירותי החינוך בעיר מפותחים ופרושים פיזית בעיר. ישנה רזרבה גדולה יחסית של כיתות בבתי הספר בעיר כתוצאה 
 מהזדקנות של השכונות הוותיקות במקביל לצמיחה שכונות חדשות. 

תחום החברה, התרבות והספורט בעיר מנוהל על ידי המתנ"ס בשיתוף עם מחלקות העירייה וקיים ניצול של משאבים 
פיזיים. כך לדוגמא, אולם הפיס המשמש את חטיבות הביניים בשעות היום הופך להיות שלוחת מתנ"ס פעילה בשעות 

 פריסת השירותים הניתנים בעיר. חלק מהמענה עתידאחה"צ. במסגרת שירותי הרווחה קיים רצון להרחבת המענה הקיים ו
.לקבל פתרון במסגרת מבנים קיימים
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הבדיקה הכלכלית שתוצג להלן מראה כי נשר מתאפיינת בכלכלת עירייה חזקה במקביל לכלכלת עיר יציבה. כלכלת 
מתוכנן התוח המניב העירייה מתייחסת למקורות ההכנסה של הרשות המקומית וניהול עתודות השטחים של הרשות והפי

 בשטחה. כלכלת העיר מתייחסת למאפייני ההון האנושי, מאפייני המועסקים ופילוח ענפי התעסוקה של תושבי העיר.
 

  מבוא 11.1

בינוני ומדורגת כרשות חזקה  בדירוג חברתי כלכליממוקמת בלב אזור המאופיין  7ניתן לראות כי נשר המדורגת באשכול 
ביחס לאזור. הדירוג החברתי כלכלי של העיר זהה לזה של חיפה וגבוה מיתר יישובי הטבעת הפנימית של המטרופולין 

 . )מלבד קרית טבעון המדורגת גבוה ממנה(
-וכזת ופשוטה  והתפתחות מרחבית מר -הינו רמת קומפקטיות גבוה ביותר 1)בסולם בו  4מדורגת נשר  במדד הקומפקטיות

התפתחות מרחבית מפוזרת ומקוטעת(. מדד הקומפקטיות מאבחן את התבנית  -רמת קומפקטיות נמוכה ביותר 10
. יש לזכור כי 8וקרית טבעון המדורגות  או קרית אתא 9וואה לחיפה המדורגת המרחבית של השטחים העירוניים. זאת בהש

 הינה בעייתית לאור הטופוגרפיה המאפיינת אותה.  גישות הרגלית בהיינת את העיר הנהמאפ היחסית על אף הקומפקטיות
 

 רמה חברתית כלכלית ביחס למטרופולין  19איור 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

נכללים תושבים בגיל העבודה אשר עובדים או מחפשים עבודה באופן פעיל. המדד כולל  משתתפים בכוח העבודהבאומדן 

גם תושבים שאינם עובדים בפועל. בנשר מעניין לראות כי גם אחוז הגברים המשתתפים בכוח העבודה וגם אחוז הנשים 

 המשתתפות בכוח העבודה גבוה משמעותית מהממוצע הארצי. 
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 ומעלה בכוח העבודה האזרחי השנתי 15אחוז בני   20איור 

 
 2008נתוני מפקד למ"ס  :מקור

 
העיר עובדים מתושבי  80% -בנשר גבוה ביחס לממוצע הארצי. כ שיעור היוממותעל אף היקפי התעסוקה הגדולים בעיר 

. שיעור זה דומה למרבית יישובי הסביבה, מלבד חיפה המאופיינת 21. כפי שניתן לראות באיור (2008מחוץ לה )למ"ס 
 בשיעור יוממות נמוך משמעותית. 

 
 מחוץ ליישוב המגורים 2008ומעלה שעבדו בשנת  15בני אחוז   21איור 

 
 2008נתוני מפקד למ"ס  :מקור

הסבר אפשרי לשיעור היוממות הגבוה הינו פילוח משלחי היד המאפיינים את היישוב ביחס לתעסוקה המוצעת בו. בנשר 
שיעור גבוה של בעלי משלח יד אקדמי, ובעלי מקצועות חופשיים אולם עיקר התעסוקה בנשר הינה עבור משלח יד של עובדי 

 מכירות ושירות ועובדים מקצועיים בתעשייה. 
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 מאפייני מועסקים  11.2

-הממוצע הארצי העומד על כנתון זה גבוה משמעותית מ (.64-15מגיל העבודה ) 77% -ח העבודה האזרחי בנשר  כולל כוכ
60%. 
 12,000-ח העבודה בנשר מונה כוכ כלומר, . תושבים 15,500 -כ (2012)נכון לשנות  64-15מאוכלוסיית נשר הינה בגילאי  67%

 .₪ 8,300-בנשר עומד על  כ לשכיר שכר חודשי ממוצע. מקבלי דמי אבטלה 200-וכם שכירים מתוכ 95%תושבים. 
בהמשך מציג את פילוח המועסקים בנשר על פי ענפי תעסוקה ועל פי משלח יד. אלו שני פילוחים מקבילים בהם  22איור 

העיסוק בפועל של  העובד ואילו  פילוח משלח היד מתאר אתנעשה שימוש להגדרת מאפייני האוכלוסייה העובדת בעיר. 
ניתן לראות כי פילוח על פי ענף מתאר את מקום העבודה. לדוגמא ייתכן ועובד  במשלח יד מנהלים יעבוד בענף התעשייה. 

מרבית המועסקים בנשר מחזיקים במשלח יד המאופיין כ"צווארון לבן": עובדי מכירות, שירותים ופקידות וכן בעלי 
גבוה מהממוצע בנשר  (17.5%( ועובדי פקידות )20%משלח יד אקדמאי )בעלי  עלי משלח יד אקדמאי.מקצועות חופשיים וב

אחוז דומה של בעלי משלח יד אקדמאי ניתן למצוא גם בחיפה וכן בקרית  .בהתאמה 15.7%-ו 14.1%העומד על  הארצי
ית אתא, קריית ביאליק וקריית מוצקין טבעון וביוקנעם ניתן למצוא אחוזים גבוהים מהממוצע הארצי. בטירת כרמל, קרי

ניתן למצוא אחוז גבוה של עובדי פקידות הן ביחס לממוצע הארצי והן ביחס לנשר. מכאן שאין לנשר יתרון אזורי מובהק 
 במשלחי יד אלו.

 
 פילוח מועסקים בנשר על פי ענפי תעסוקה ועל פי משלח יד  22איור 

 
 2008נתוני מפקד למ"ס  :מקור

 

 
( אולם בקריית אתא, קריית 14.1%-בהשוואה ל 15.6%בענף התעשייה אחוז העובדים בנשר גבוה ביחס לממוצע הארצי )

ואף למעלה מכך. אחוז העובדים  20%-ביאליק, קריית ים, קריית מוצקין ויוקנעם עלית אחוז העובדים בתעשייה עומד על כ
( ודומה לחיפה. אחוז זה גבוה גם 13.8%-בהשוואה ל 16.2%ה מהממוצע הארצי )בענף השירותים העסקיים בנשר גבו

ככלל נשר מאופיינת בשיעורים גבוהים של עובדי 'צווארון . בקריית טבעון ונמוך מהממוצע הארצי ביתר היישובים שנבחנו
לבן' ביחס לממוצע הארצי ובדומה ליישובים הסמוכים )אין היום בסיס נתונים שיכול להראות קשר ישיר  בין מאפייני 

נשר המועסקים בנשר ובין מוקדי העסקים במפרץ חיפה, במת"מ וביקנעם. לא ניתן להפריד את השפעת המוקדים על תושבי 
 מהשפעתם על יתר יישובי הסביבה(.

 . 
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 2008פילוח מועסקים על פי משלח יד נשר וישובים נוספים מפקד   23איור 

 
 

 פיזיים של שטחים כלכליים םמאפייני 11.3
. מעניין לראות מדד 3אלף מ"ר תעסוקה ומסחר 216-אלף מ"ר תעשייה וכ 128-שטחי התעשייה והתעסוקה בנשר גדולים. כ

מציגים את היקפי התעשייה והיקפי התעסוקה והמסחר בעיר פר נפש. במדד  52-ו 24זה בנרמול על פי מס' נפשות. איורים 
של היקפי שטחי תעשייה לנפש )מ"ר( ניתן לראות כי נשר עומדת בממוצע המחוזי, הגבוה משמעותית מהממוצע הארצי. 

המטרופולין ממוקמים בחיפה וביקנעם עלית. במדד התעסוקה והמסחר ממוקמת נשר היקפי שטחי התעשייה הרחבים בלב 
מעט גבוה מהממוצע המחוזי, בדומה לטירת כרמל ונמוך משמעותית ביחס לחיפה. ניתן לזהות פער משמעותי בהיקפי 

 התעסוקה והמסחר בטבעת הפנימית של המטרופולין ביחס ליישובי לב המטרופולין.
 

 2012שטח תעשייה לנפש, מ"ר   24איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 
  

                                                           
3

 1/2-2015-דו"ח לחישוב ארנונה ל –על פי נתוני ארנונה כפי שהתקבלו מגזבר המועצה  
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 2012שטח תעסוקה ומסחר לנפש, מ"ר   25איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 שימושי הקרקע 11.3.1
חלק זה מציג נתונים שנאספו מעיריית נשר לגבי שימושי הקרקע המניבים בעיר. על פי נתוני קובץ הארנונה הגולמי )פילוח 

מסך השטחים הבנויים בעיר )וכפי שיוצג בהמשך  44%-(,  שטחי המגורים מהווים כ65שימושי הקרקע בנשר מוצג באיור 
י השימושים תחת הקטגוריה "שונות" הינם משמעותיים מאוד בעיר. מסך ההכנסות מארנונה(. היקפ 40%-מספקים פחות מ

תחת קטגוריה זו נכללת קרקע לחצרות )כמחצית מסך שטחי השונות(, שטחי אחסנה, מתקנים, חניונים ואף מבנים 
 במחצבות ומעט שטחי קרקע חקלאית. 

 התפלגות שימושי קרקע בנשר, אלפי מ"ר 26איור 

  
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 (מהעירייה על פי נתוני ארנונה שיתקבלו) לבחון אפשרות להרחבה
 

 מסחר שכונתי

בנשר פועלים מספר מרכזים מסחריים שכונתיים. שלושה מהמרכזים מאופיינים בפעילות מסחרית ערה ומשלבים מענה 

לק מהמרכזים אף שירותים עירוניים דוגמת צהרונים וחוגים. אזרחי )קופ"ח, דואר(. בעבר ניתנו בח-מסחרי וציבורי

המרכזים הפעילים הינם: מרכז האלון  ומרכז רמות יצחק הממוקמים שניהם בשכונת רמות יצחק. ומרכז האורן הממוקם 

 בשכונת תל חנן )בצומת דרכים עם שכונות עמוס ורמות יצחק(. 

ריים נוספים. במוקדים אלו פעילות מסחרית מינימאלית ולא כל מלבד מרכזים אלו פועלים בנשר שלושה מרכזים מסח

 השטחים המסחריים בהם מנוצלים. מרכזים אלו ממוקמים בגבעת נשר, בבן דור ובתאנה. 

 מוקד נוסף הכולל סופר ושתי חנויות מזון קטנות נוספות ממוקם ברחוב צה"ל, מול שער הכניסה לטכניון. 
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קטן מסך כל המסחר בעיר. מרבית הפעילות המסחרית מתקיימת באזור התעשייה  המסחר השכונתי בעיר מהווה שיעור

ובמוקד המסחרי האזורי בשכונת תל חנן. הפעילות המסחרית הקיימת בעיר נותנת מענה לצרכי מסחר נגיש. בשל מאפייני 

מים מוקדים בקרבה הטופוגרפיה בעיר מרבית התושבים משתמשים בתחבורה על מנת להגיע למוקדי המסחר, גם כאשר קיי

 גיאוגרפית.

 פריסת שטחי המסחר השכונתי בנשר  27איור 

 
 לתעשייה, תעסוקה ומסחר התחלות וגמר בנייה 11.3.2

במהלך כל השנים  -במהלך שני העשורים האחרונים ניתן לזהות בנשר מגמות פיתוח וצמיחה רציפה אם כי לא יציבה. כלומר

בהן היקף  םיה, מסחר ותעסוקה, מגורים ומבני ציבור. אולם ישנם שנישלזהות פיתוח עירוני בתחומים של תע שנבחנו ניתן

של התחלות הבנייה  2000-ועד לראשית שנות ה 1995-הפיתוח משמעותי בהרבה. ניתן לזהות האטה בהיקפי הבינוי מ

 . בתחומים אלה ול בהיקפי הבנייה  בעיר. לאחר מכן ישנו היפוך מגמה ותהליך של גידלתעשייה ומסחר ותעסוקה

 
 2013-1995נשר  –התחלות בנייה במ"ר על פי ייעוד   28איור 

 2013-1995*מקור: למ"ס מחולל בינוי 
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 המקומיתהבסיס הכלכלי של הרשות   11.4
 תקציב העירייה 11.4.1

שירותי  בגיןמההוצאות  40%מעל  ₪.אלף  162,000עמדו על  ,2013על פי תקציב  , בתקציב הרגילסך כל הוצאות העירייה

 12% -כמשרדי הממשלה הרלוונטיים. מהכנסות הנובעות מהשתתפות  50%-חינוך ורווחה. הוצאות סעיפים אלו גבוהות בכ

 מהוצאות העירייה הינן על משכורות ושכר כללי.

 
 2013תקציב  -פילוח הוצאות העירייה  29איור 

 
 2013תקציב מאושר *מקור:       
 

מציג את סך הוצאות הרשות לתושב בנשר וביישובים נוספים. הוצאות העירייה )בתקציב הרגיל( לנפש משמשת  29איור 

גיל ביחס לסה"כ מדד ראשוני לשירות שמספקת העיר לתושביה. ההוצאה לתושב כוללת את כלל הוצאות העיר בתקציב הר

תושבי העיר. בהמשך יפורטו הוצאות העירייה בתחומי החינוך והרווחה המהווים מדד משלים. ההוצאה לתושב בנשר 

לתושב. ניתן לראות כי ההוצאה לתושב בחיפה ובטירת ₪  7,600-מהתקציב הרגיל מקבילה לממוצע הארצי ועומדת על כ

רד הפנים חוזר המתייחס להוצאה לנפש נורמטיבית בהתייחס למאפיינים פרסם מש 2013כרמל גבוהות ביחס לנשר. ביוני 

מאופיינות בהוצאה נורמטיבית לנפש של  10-5אקונומי -. על פי המדדים בפרסום זה רשויות מקומיות בדירוג סוציו4שונים

 ניתן לראות כי ההוצאה בנשר ובמרבית יישוב לב המטרופולין גבוהה מהוצאה זו.₪.   5,326

                                                           
 האיזון לרשויות המקומיות ונערך ע"י המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים. הפרסום מתייחס לחישוב מענקי 4
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 2012הוצאה לנפש בתקציב הרגיל נשר ויישובים נבחרים  30איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 
. ההוצאות לחינוך נבחנות 30הוצאות העיר לתלמיד בסעיף החינוך גבוהות בייחס ליישובי האזור כפי שניתן לראות באיור 

בעיר( .מדד ההוצאה לחינוך מעיד על מדיניות העירייה והשקעה לטווח רחוק. ניתן  18-3פר תלמיד )על בסיס אומדן גילאי 

לזהות כי בנשר הוצאות גבוהות לחינוך ביחס לממוצע הארצי וליישובים הסובבים. הוצאה גבוהה אף יותר לתלמיד ניתן 

 לראות בטירת הכרמל.

 2012הוצאות בתקציב הרגיל לחינוך לתלמיד נשר ויישובים נוספים   31איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 
ניתן לראות כי הוצאות נשר לרווחה לנפש דומות לממוצע באזור ונמוכות  31הוצאות העיר לרווחה נבחנות פר תושב. באיור 

 ביחס לטירת כרמל ואף ביחס לחיפה.  
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 2012הוצאות בתקציב הרגיל לרווחה לנפש נשר ויישובים נוספים  32איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 
₪ אלף  122,600-מתוך כך כ₪ אלף  162,000 -על סכום של כ 2013עמדו בשנת  בתקציב הרגיל בנשרסך כל ההכנסות 

אחוז דומה של הכנסות עצמיות ניתן למצוא בקרית מוצקין ואילו בקרית ביאליק האחוז אף  (.75%)מעל  הכנסות עצמיות
. אחוז דומה ניתן 67%(. בחיפה אחוז ההכנסות העצמיות עמד על 2012-מכלל התקציב )נכון ל 85%גבוה יותר ועומד על 

 למצוא בטירת כרמל וקריית אתא. 
מההכנסות לעיר  0.5%-נוספים ממשרד הרווחה. כ 7%-החינוך ונוספים מההכנסות הינם מהשתתפות משרד  17%-כ 

מעידים על נכנס תחת מענקים ומלוות. אחוזים נמוכים אלו ₪  60,000מגיעים ממשרדי ממשלה אחרים וסכום נוסף של 
 בסיס כלכלי יציב של העיר הנובע בין היתר מהיקף השטחים המניבים לתעשייה, תעסוקה ומסחר הפועלים בה. 

 ניתוח חיובי ארנונה 11.4.2
מתוך  -)גולמי₪ מיליון  85 -חיוב ארנונה של נשר עמד על כ 2014ניתוח נתוני חיובי ארנונה גולמיים של נשר מראה כי בשנת 

מתוך ההכנסות העצמיות של  52%-כלומר, הארנונה מהווה כ (.5מיליון על פי מפתחות הנחה מקובלים 11-כך יש להוריד כ
 העיר. 

 . 65%עומד על  נכסים אחריםבלבד ואילו החלק היחסי של  35%מגורים מתוך חיובי הארנונה הינו הסי של החלק היח
בעיר כיום מתקיים תהליך של בחינה רוחבית מחודשת של העיר לחישוב גביה מחדש, הסדרה של חריגות בניה וכיוצא בכך. 

 חיוב הגולמי של ארנונה למגורים. ב 20%-10% לאור הבדיקה שהושלמה עד כה הצפי העירוני הכולל הינו לעליה של
על פי תחזיות  .הכנסות מנכסים שונים 60% -מגוריםהכנסות מ 40% לאחר הליך ההסדרה המאזן צפוי להתייצב על

 .32ובאיור  5הפיתוח של העיר מאזן זה צפוי להישמר גם בעתיד. נתונים אלו מוצגים בלוח 
הכנסה זו כשלעצמה מהווה ₪. מיליון  10.5תשלומים שנתיים מבז"ן בסכום שנתי של  -מלבד זאת לעיר בסיס הכנסה נוסף

 מסך ההכנסות העצמיות של העיר. 6.5%
. ניתן לזהות בלוח שתי מגמות מקבילות הממחישות את 2011-2012ארנונה בשנים מציג את התפלגות חיובי ה 5לוח 

ונה לתעשייה חיובי ארנהשטחים לירידה בהיקפי  :תעשיה לעיר המספקת שירותים ומסחר אזורייםהפיכתה של נשר מעיר 
 .חיובי ארנונה למסחרל בהיקף השטחים גידולאל מול  ומלאכה

 
 

                                                           
 .10%-8%בנשר שיעור פטורים נמוך יחסית של  5
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 2012-2011שטחים מניבים  -התפלגות חיובי ארנונה 5לוח 

 שנה
 סה"כ חיובי ארנונה לתעשייה ומלאכה באלפי

 מ"ר
סה"כ חיובי ארנונה למסחר )עסקים ובנקים( 

 באלפי מ"ר

2003 179.5 108.3 
2004 179.2 120.8 
2005 148.3 148.2 
2006 165 156 
2007 163 162 
2008 168 203 
2009 172 205 
2010 166 190.2 
2011 162 190.2 
2012 150 188.9 

 למ"ס פרופיל רשויות, שנים שונות :מקור
 

בנשר וביישובים שכנים. ניתן לראות  2012מציג את שיעור חיוב הארנונה למגורים מתוך סך חיובי הארנונה לשנת  32איור 
כי השיעור בנשר נמוך ביחס ליישובים הסובבים ובפרט יישובי הקריות החסרים קרקע מניבה. תמונת ראי לכך ניתן לקבל 

 הגבוהים ביחס למרבית היישובים סביב.  –קים וקרקע תפוסה בבחינת שיעור חיוב הארנונה בנשר לתעשייה, מסחר ועס
 

 2012וב ארנונה למגורים מתוך סך חיובי הארנונה ישיעור ח  33איור 

 
 2012קובץ הרשויות המקומיות למ"ס  :מקור

 

 סיכום -כלכלה 11.5
כלכלי גבוה. העיר -מיקומה היחסי של נשר במדרג החברתינשר מאופיינת הן בכלכלת עיר והן בכלכלת עירייה חזקות. 

 מאופיינת בשיעור גבוה של משתתפים בכוח העבודה. היקף שטחי התעשייה ושטחי התעסוקה והמסחר לנפש בעיר גבוה.

נשר מאופיינת בתקציב מאוזן ובשיעור גבוה יחסית של הכנסות עצמיות. שיעור הארנונה מתוך ההכנסות העצמיות בעיר 

 גביה משטחים שאינם למגורים.  60%-גבוה ומבוסס על מעל ל

במדרג על אף מאפייניה החזקים של העיר היא אינה ייחודית במאפייניה ביחס ליישובים שנבחנו. חיפה מאופיינת גם היא 

כלכלי זהה ובשטחים גבוהים בהרבה של תעשייה, תעסוקה ומסחר לנפש. גם טירת הכרמל, הממוקמת נמוך יותר -חברתי

כלכלי מתאפיינת במדדים גבוהים של שטחי תעשייה, תעסוקה ומסחר לנפש. נשר מוקפת בערים -מבחינת מדרג חברתי

נת לשמור על חוזקה של העיר ומאפייניה לאורך זמן יש לחזק בעלות בסיס כלכלי חזק הנמצאות גם הן במגמת צמיחה. על מ

 של נשר במרחב ולפתחו במסגרת תכנית המתאר.  היתרון היחסיאת 



 

 

 דוח מצב קיים / // תכנית מתאר כוללנית  נשר

 394 . שיתוף הציבור12
 

2015 מרץ  

 הקדמה 12.1

לעיר נשר, זאת כחלק מתפיסה תכנונית משתפת הרואה  תשיתוף ציבור הוא חלק אינטגראלי בהכנת תכנית המתאר הכוללני

בבעלי העניין ותושבי העיר חלק חשוב מתהליך התכנון.  בתהליך ישתתפו מגוון בעלי העניין הקשורים לנשר: תושבים, 

ו נבחרי ציבור ועובדי עירייה, ארגונים חברתיים, ארגונים ירוקים ועוד. המנגנונים העיקריים לשיתוף בעלי עניין יהי

ונית; פעילויות מרובות נכדלקמן: העברת מידע על ידי אתר אינטרנט עירוני; פרסום בעיתונות בנוגע להתקדמות התכ

משתתפים; הקמת פורום תושבים אשר ילווה את צוות התכנון בשלבי השונים. דו"ח זה מסכם את השלב הראשון בתהליך 

)חוזקות,  SWOTום כנס שיתוף ציבור רחב שכלל סדנאות שיתוף הציבור. הדו"ח כולל את שלב האפיון הקהילתי וסיכ

 חולשות, איומים והזדמנויות(.
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 אפיון קהילתי  12.2

כדי לעצב את התהליך השיתופי המתאים ביותר למאפייני העיר, נערך בשלב ראשון מיפוי ואבחון של התשתית האזרחית 

לשיתוף. מתודולוגיית האבחון כוללת מידע משני מקורות מרכזיים: הראשון הוא ניתוח ההתארגנות האזרחית בעיר נשר 

 עומק, מפגשים ושיחות עם נציגי בעלי עניין. ברשת האינטרנט. השני הוא ניתוח מידע המתקבל מראיונות 

 ניתוח המצב ברשת האינטרנט 12.2.1

במקביל לראיונות, נעשה כאמור חיפוש ומיפוי של פלטפורמות אינטרנטיות קיימות. ראשית, מופו אתרים ודפי 'פייסבוק' 

שף לתהליך התכנון ותוצריו וגופים קיימים. תשתית זו תאפשר לחברים בקבוצות ולמשתמשים באתרים להיח קהילותשל 

וכמו כן, תאפשר לצוות התכנון ערוץ תקשורת נוסף. שנית, אותרו 'קבוצות פייסבוק'. בשונה מדפים, קבוצות הן מרחב 

תקשורת ספונטני של אנשים המתקשרים על בסיס צרכים משותפים. איתור ומיפוי קבוצות פייסבוק, יאפשר בהמשך 

 .מודעים לקיומםאינטרסים, אשר ללא הכלי הזה, ייתכן ולא היינו התהליך השיתופי נגישות לקבוצות 

 רשימת דפי הפייסבוק של נשר:

 http://www.nesher.muni.il/Web/He/Default.aspx -עיריית נשר 

 http://www.matnasnesher.org.il/index.php  -אתר רשת המתנ"סים בנשר

 /http://www.hasifria.org.il/nesher/heb/main   -אתר ספריית נשר 

   /http:/z/nesher4u.co.il -נשר אתר חדשות 

 https://www.facebook.com/nesher4u -פורטל   יר נשר 

 /http://www.zepo.co.il -אתר חדשות חיפה והקריות 

http://www.gal- -אתר נשר המרכז לחקר העיר ומורשתו 

ed.co.il/nesher/show_item.asp?itemId=26&levelId=15483&itemType=0 

 http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=269  -פורום חיפה והקריות 

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100007153124754 -קבוצת נאמני מורשת נשר 

 /https://www.facebook.com/groups/405542069574577 -קבוצת "נשר שלנו" 

 https://www.facebook.com/mnoar/timeline  -מועדון הנוער בנשר 

  /https://www.facebook.com/groups/nesher.pnayonerim  -קבוצת "מועדון הפאניונרים של נשר" 

  /https://www.facebook.com/groups/141646689219391  -קבוצת "שכונת רמת יצחק" 

 /https://www.facebook.com/groups/117125951765074  -קבוצת "שכונת בן דור נשר"  

http://www.nesher.muni.il/Web/He/Default.aspx
http://www.matnasnesher.org.il/index.php
http://www.hasifria.org.il/nesher/heb/main/
http://nesher4u.co.il/
https://www.facebook.com/nesher4u
http://www.zepo.co.il/
http://www.gal-ed.co.il/nesher/show_item.asp?itemId=26&levelId=15483&itemType=0
http://www.gal-ed.co.il/nesher/show_item.asp?itemId=26&levelId=15483&itemType=0
http://www.gal-ed.co.il/nesher/show_item.asp?itemId=26&levelId=15483&itemType=0
http://www.tapuz.co.il/forums2008/forumPage.aspx?forumId=269
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007153124754
https://www.facebook.com/groups/405542069574577/
https://www.facebook.com/mnoar/timeline
https://www.facebook.com/groups/nesher.pnayonerim/
https://www.facebook.com/groups/141646689219391/
https://www.facebook.com/groups/117125951765074/
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https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-  -שבט נשרים צופי נשר 

-%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A4-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D

%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069 

 -העמותה למען הקשיש בנשר 

-https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94

-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F

%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A8/142317169265152 

 /http://www.rotarynesher.org.il -מועדון רוטרי נשר 

 http://chabadn.tripod.com/1.htm -בית חב"ד נשר 

 שיחות עומק 12.2.2

לצורך הבנת המבנה הקהילתי והחברתי של העיר, בצענו פגישות עומק עם נציגי קהילה וחברה, נציגי רשות, גופים ממסדיים 

 (1תאר. להלן רשימת האנשים איתם נפגשנו: )מצ"ב סיכומי פגישות כנספח מס' ים לתוכנית המיוגופים אחרים הרלבנט

 מנכ"לית העיר נשר -אביגיל דולב  .1

 דובר עיריית נשר  -איל לרמן .2

 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה, עיריית נשר  -יפה בללי  .3

 יושב ראש העמותה למען הקשיש, נשר  -ראובן אברמוביץ .4

 רכז קליטה, עיריית נשר –אמין צ'יקובסקי  .5

 רכזת חברתית, תיכון מקיף א', נשר –רחל שלם  .6

 פעיל חברתי בקהילה האתיופית, נשר –ברוך דסה  .7

 חבר ועד רחוב התאנה לשעבר ותושב שכונת קדמת דניה  -אריק יעקובי  .8

 חבר מועצת העיר –בוריס אייזנברג  .9

  ותושב גבעת נשר עובד במפעל המלט –דויד פרנץ  .10

 חבר מועצת עיר - גרשקוביץ גיאורג .11

 טכניוןתוכנית אב יועצת לשיתוף ציבור,  –מור שילון  .12

 מחלקת רווחה, עיריית נשר –מור קיסר  .13

 מנהלת מחלקת רווחה, עיריית נשר –מיכל לבנה  .14

 מ"מ מנהלת רשת המתנ"סים, נשר –נתנאל בטיש  .15

  

https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069
https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069
https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069
https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069
https://www.facebook.com/pages/%D7%A9%D7%91%D7%98-%D7%A0%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A6%D7%95%D7%A4%D7%99-%D7%A0%D7%A9%D7%A8/1532983183580069
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A8/142317169265152
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A8/142317169265152
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A8/142317169265152
https://www.facebook.com/pages/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A2%D7%9F-%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%99%D7%A9-%D7%91%D7%A0%D7%A9%D7%A8/142317169265152
http://www.rotarynesher.org.il/
http://chabadn.tripod.com/1.htm
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 כלל הקהילה 12.2.3

שלוחות ברחבי העיר. בכל שכונה  12רשת המתנ"סים בעיריית נשר פועל באמצעות   - מתנ"סיםהרשת  .א

קיימת שלוחה של המתנ"ס הראשי, המספקת את צרכי התושבים בשכונה. דרכי ההתקשרות של 

תה הוא ל רכז מקבל מידע ומעביר לקבוצה איהמתנ"ס עם התושבים הן דרך אותן שלוחות, כאשר כ

 פועל.

תושבים המרוכזים בעיקר ברחוב קרן היסוד והחצב, משתמשים בשירותי  400 –כ  – קהילה אתיופית .ב

גירה לעיר של קהילת ההו, 1994מתנ"ס החצב. העולים הראשונים מאתיופיה הגיעו לעיר בשנת 

האתיופים ממשיכה עד עצם היום הזה. במשך זמן רב התושבים לא היו מודעים למסגרות החינוך 

ופעה של שוטטות ילדים ברחוב וחשיפה לפעילות שלילית. לאחרונה בוצע הבלתי פורמאליות והייתה ת

צרכיה התרבותיים והחברתיים של הקהילה  עלמיפוי של צרכי הקהילה ובכוונת העירייה לענות 

 באמצעות מתנ"ס החצב.

ותיקים וגם חדשים, המהווים עולים תושבים שהם גם  7,192 -בעיר נשר כ  – עולים מברית המועצות .ג

)עד עשר שנים  עונים על ההגדרה של "עולה" 571-כמכלל אוכלוסיית התושבים בנשר. מתוכם  35%כ

עצמה כישראלית לכל דבר ולא מזדהה  . רוב האוכלוסייה רואה2008 – 2005רובם עלו בשנים  בארץ(,

מהעירייה וממשרד  אלו שמתקשים בשפה ובהתאקלמות מקבלים את המענהו כעולה מרוסיה

 -בהם קרוב ל –שני מקבצי דיור של מרכז הקליטה העולים מתקבצים במקומות הבאים:  .הקליטה

שאר העולים הותיקים ו עולים 100 -הוסטל ברח' צה"ל, בו קרוב ל ; עולים, שרובם קשישים 400

 ברחבי העיר. אקראימפוזרים באופן 

מהווה מרכז לכל בני הנוער תיכון עירוני א'. התיכון  – רוב הנוער לומד בבית הספר היחיד בעיר – נוער .ד

חינוך מיוחד. בתיכון מתקיימת עבודה יחד עם אגף הנוער בעירייה, מועצת הנוער  בתוכו כוללובנשר 

 בנוסף בית הספר מקדם התנדבות לשנת שירות.  ו עמותת "אחרי" פועלת ומד"צים. בבית הספר 

 יתאוכלוסישנה בנשר.  25 –של קשישים. העמותה פועל כ  בעיר אחוז גבוה – עמותה למען הקשיש .ה

מסייעת רבות לאוכלוסייה זו.  העמותה למען הקשיש מכלל תושבי העיר. 15% -כ  מהווה קשישיםה

האחת,  –. לעמותה שתי מחלקות קשישים ביישוב 700 -בכ תמטפלו שנה 25 -העמותה פועלת מזה כ

עלת לפי חוק רווחת סיעוד כחלק אינטגראלי ומחלקת טיפולי בית, הפ והשנייה,כז יום לקשיש, מר

 מפעילות העירייה.

ערב השקה לקהילת הנשים בנושא לאחרונה התקיים  .כיום לא קיימים ארגוני נשים בנשר – נשים .ו

מתקיימת סדנא אחת לחודש קידום מעמד האישה, התקיימה הצגה בנושא מניעת הטרדה מינית ו

להקים "מועצת  הכוונהנשים בנושאים שונים הקשורים בדרשת השבוע. בעתיד  מתדיינות מסגרתהב

 .נשים" בעיר

וועדי בתים, סטודנטים תושבי נשר המקבלים מלגות תמורת פעילות  –קבוצות נוספות פעילות בעיר  .ז

 .חברתית, מועצת נוער, מועצה דתית ומתנדבים
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 בהתייחס לקהילות השונות  SWOTריכוז   12.2.4

 שכונת קדמת דניה. 1

 חוזקות והזדמנויות 

 שכונה מבוקשת •

 מחירי דיור נמוכים יחסית •

 בנשר המתנדבת אוכלוסייה אכפתית •

 בניינים המציעים שירותים רבים בתוכם: חדר כושר, אולם הרצאות. •

 מיקום טוב בין האוניברסיטה לטכניון •
 חולשות ואיומים

 כניסה בעייתית לרחוב מבחינת תחבורה •

 ציבורית גרועהתחבורה  •

  בשכונה מחסור בחניהישנו  •

 נתק משאר העירקיים  •

 מתנ"ס לא פעיל דיו בשכונה •

 צורך בהכנת תשתית של חניה לרכבל לפני בנייתויש  •
 

 קהילת עולים חדשים וותיקים. 2

 חוזקות והזדמנויות

 שירותי תרבות נרחבים ומגוונים בעיר •

 שירותים ממשלתיים ומסחריים בנגישות גבוהה •

 נגישות תחבורה ציבורית גבוהה מחוץ לנשר ולמתחם הקניות בנשר •

 מועדון עולים במרחק הליכה •
 חולשות ואיומים

 על גג ההוסטל, מהווה מפגע סביבתי תסלולאריאנטנה  •

 תאורה בגינת ההוסטל החסר •

 חסר עיתון ברוסית •

 בעירחסר מבנה שיהווה "בית לעולה" , כתובת אדמיניסטרטיבית לצרכי העולה החדש  •

 חסרה תשתית תעסוקתית לקליטת עולים אקדמאים •
 

 נוערצעירים ו. 3

 חזקות והזדמנויות

 מתנ"ס פעיל •

 ".SHINEמרכז נוער בשכונת בן דור, קפה " •

 אוכלוסייה מתחזקת •

 אלימותהרמת ירידה משמעותית ב •

 מתחם המסחר בעיר מספק מקומות תעסוקה לבני נוער רבים •

 סובל מתחרות אזורית אינובית ספר מוביל,  •

 אשכול פיס בבית הספר •
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 חולשות ואיומים

 זקוק לשיפוץ, הרחבה והנגשה לאוכלוסייה בעלת מוגבלות, מבנה בית הספר התיכון ישן •

 נדרשת חניה נוספת בתיכון •

 נדרש אולם להצגות בבית הספר בעל אקוסטיקה מתאימה •

 תדירות לא גבוהה של אוטובוסים לבית הספר התיכון בעיר •

 ונשענים על ערים אחרות )מקומות בילוי( בעיר ענייןבני הנוער לא מוצאים  •
 

 קשישים. 4

 חוזקות והזדמנויות

 מוזיאון וטרנים, אפשרות להרחיבו למען שימור מורשת של אוכלוסיות שונות תחת אותו מבנה •

 שירות ברמה גבוהה העונה על צרכי האוכלוסייה •

 מרכז יום לקשיש •

 במרכזי יום הפזורים ברחבי השכונות המותאם לצרכי האוכלוסיות השונות מענה חברתי/ תרבותי •

 סיורים, הרצאות. –מענה לקבוצת "גמלאים צעירה"  •
 חולשות ואיומים

 צורך בהרחבת מרכז היום לקשיש ישנוחיים עולה התוחלת עקב כך ש •

 חסר בית אבות / "נופשון" לאוכלוסיית הקשישים •

 חסר מרכז תעסוקה לקשישים •

 לנוע בעירחסר קו •

 רמות יצחקקושי בנגישות למועדון חברתי בקיים  •
 

 נשים. 5

 חוזקות והזדמנויות

 הקמת שלוחה של האוניברסיטה בה תתקיים מכינה •

 מענה לילדים עד שעות מאוחרותקיים  •
 

 חולשות ואיומים

 חסר מבנה פיזי שיהווה "בית לאישה", בו יוכלו לבטא את כישוריהן בטריטוריה מובחנת •
 

 אתיופית קהילה 6

 זקות והזדמנויותוח

 מתנ"ס לצרכי הקהילהקיים  •

 לצרכי הקהילה נותן מענהעיר הראש  •

 עמותות רבות פעילות בעיר •

 אולפן הפועל פעמיים בשבוע במתנ"ס •
 חולשות ואיומים

 אוכלוסייה שבאה מרקע תרבותי שונה וזקוקה להכוונה •

 משפחות מרובות ילדים שנזקקות לתמיכה נוספת •
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 אמהרית במחלקות שונות בעירייהחסרים דוברי  •
 

 בהתייחס לכלל העיר  SWOTסיכום ניתוח  – 12.2.5

 חוזקות והזדמנויות

 מערכת חינוך מצוינת •

 תחבורה ציבורית טובה לנגישות  •

 מגרשי ספורט רבים בעיר •

 עיר אטרקטיבית •

 עיר שקטה •

 חלק מהשכונות מטופחות, שקטות ולא צפופות •

 תקציב גבוה לעירייה •

 תעסוקה בתחום התקשורת במתחם המסחרי בעיראפשרויות  •

 פרויקט "עיר ללא אלימות" •

 חינוך בלתי פורמאלי רחב •

 עמותות רבות פעילות בעיר •

 תחנת רכבת מתוכננת בעיר •

 רשת צהרונים בגנים במחיר מוזל •

 אוכלוסייה חדשה חזקה •

 שכונות חדשות חזקות •

  705לאורך כביש  טיילתפוטנציאל לפיתוח  •

 אטרקטיבי 'space'מועדון ספורט  •

 דיור נמוכים יחסיתהמחירי  •

 הזדמנות לפיתוח בשטחי המחצבות הישנותקיימת  •

 לשמש כמרכז תרבות אזורי קיים פוטנציאל לעיר •
 

 חולשות ואיומים

 חסרים פתרונות דיור לאוכלוסייה צעירה •
 אוכלוסיות חזקות שתמשוךשכונות חלשות, בן דור וגבעת נשר זקוקות להשקעה נוספת  •

 לא נגישה לאופניים עירה •

 חזות העיר זקוקה לשיפור, במיוחד בכניסה הדרומית  •

 מרכז מסחרי ליד העירייה זקוק לשיפוץ •

 חסרים בתי קפה במרכז העיר •

 עטותומ בעיר אפשרויות תעסוקה •

 חסרים מקומות בילוי בעיר •

  705של כביש  ותחזוקה חוסר טיפוח •

על רמזורים, מחסור בהכוונה למוסדות ציבור, מפות של העיר, שילוט  –בעיית שילוט ברחבי העיר  •
 שלטים בכניסה לעיר.

 בעיית נגישות ברחבי העירקיימת  •

 מוזנחים בעיר רחובותה •

 העירייה והיכל התרבות זקוקים לשיפוץ ואינם נגישים לאוכלוסיות בעלות מוגבלות •

 קיים מחסור בתאורה לאורך הטיילת •

 חסרה אכיפה של חוקי התנועה בעיר •
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 עמדות התושבים לסוגיות התכנון העיקריות סיכום 12.3

 בינוי ופיתוח

 שמירה על אופי של בנייה מרווחת 

 דור-קידום פרויקטים של  התחדשות עירונית בשכונות גבעת נשר ובן 

 דור-שיפור תשתיות בשכונות גבעת נשר ובן 

 ומטרונית קידום הליך של שיתוף הציבור ע"י הרשות בתוכניות גדולות כגון: אגירה שאובה, רכבל 

  בחינת פתרונות של דיור בר השגה 

 שיפור החזות של הכניסה הדרומית לעיר 

 שידרוג הרחוב המסחרי ליד העירייה 

 תנועה

 קידום פתרונות מתקדמים לחנייה ברחבי העיר 

 קידום סקר לתחבורה ציבורית ברמת קווים ותדירויות 

  קידום "פתרונות יצירתיים" לתנועה בעיר המתגברים על הטופוגרפיה 

 סלילת שבילי אופנים ברחבי העיר 

  מתן פתרונות לבטיחות תנועה בקרבת מוסדות חינוך 

  במיוחד בהקשר הבטיחותי שלו 705בחינת כביש 

 שימת דגש על שילוט ברחבי העיר 

 שימת דגש על נגישות לאוכלוסיות בעלי מוגבלויות 

 ות סביבה ושטחים ירוקיםאיכ 

 הקרבה לפארק הכרמל מהווה חוזקה, חשוב ליצור חיבורים בין השכונות לפארק 

 חשוב לקדם שיקולים של רגישות סביבתית כקריטריון לבחירת אזורים לבנייה חדשה 

 יש לקחת בחשבון את הטופוגרפיה כאשר בוחנים את המרחק של שצ"פים מאזורי מגורים 

 דור-פעל הנקניק בשכונת בןהפחתת מפגעי הריח ממ 

  הכולל מתקנים לבני נוער, כגון "סקייטפארק"הקמת פארק משחקים 

 יידוע התושבים לגבי רמות איכות האוויר באזור נשר 

 ניהול הטבע העירוני וטיפול בבעיית החזירים והצרעות 

 אוכלוסיה ודימוי

 יש לטפח אותה ויה מהווה חזקה עיקרית יהאוכלוס 

  של השבת בנוגע לתרבות ופנאיבחינת הסטטוס קוו 

 בחינה מחדש של המיתוג "עיר אקדמיה" באמצעות הליך משתף  
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 תרבות וחינוך

 יםגיל-בעלת היצע של תרבות ופנאי רבנשר כעיר תוססת  דוד וטיפוחקידום תוכנית לעי 

 בדיקת תוספת אולמות ספורט ברחבי השכונות 

 בחינה של תוספת בתי ספר ייחודיים לעיר 

  הגבוהה מהווה חוזקה משמעותית יש לשמור עליהרמת החינוך 

 קידום שיתופי פעולה עם המוסדות האקדמאים הגובלים בעיר ובית החולים 

 "חסר מבנה ציבורי שיהווה "בית לעולה 

 שיפוץ המבנה של בית הספר התיכון 

  בחינת אפשרות להקמת בית קולנוע 

 מענה חברתי/ תרבותי לאוכלוסיית גיל הזהב בעיר 

  מועצת נשים ות של פעילים וארגונים בעיר כגוןייחודי להתארגנויהקמת בית 

 הנגשת מוסדות ציבור וחינוך לאוכלוסיות בעלי מוגבלויות 

 מסחר ותעסוקה

 בחינת כדאיות כלכלית להקמה של קניון בעיר 

 הבסיס הכלכלי מהווה חוזקה משמעותית יש לשמור עליו 

 קידום פתרונות של תעסוקה מגוונת בתוך העיר 

 תיירות

  פארק נשר, מוזיאון, אתרי מורשתמומלץ להכין תוכנית תיירות אשר תכלול את. 

  יסטוריה של העירההשימת דגש על 
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 ואיומים הזדמנויות ,חולשות ,חוזקות -SWOT לפי ניתוח .13

 ואיומים הזדמנויות ,חולשות ,חוזקות זוהו בנשר הקיים המצב מניתוח

 ותחום והכלכלה החברה תחומי ,הפיזי התחום :השונים בתחומים

 העירונית הזהות

 עיר במגמת צמיחת אוכלוסייה•

 הון אנושי איכותי•

 מערכת חינוך חזקה •

תחושת קהילתיות ברמת  •
 השכונות

 כלכלת העיר והעיריה חזקות•

זהה  )אקונומי גבוה -מדרג סוציו•
 (לחיפה

 

 

 עיר הנשענת על מורשת תעשייתית•

פארק   -עיר הנשענת על ערכי טבע•
פארק מטרופוליני  , הכרמל בהר

 מתוכנן בעמק

 

 עם רווחת דיור מגורים•

 גבוהה בשכונות החדשות

פתיחות לנוף רחוק ממרבית חלקי  •
 העיר

 מורשת תעשייתית כמשאב•

 שיפור כללי באיכות האוויר•

 חוזקות

 קרבה למערך הדרכים הארצי•

עתודות קרקע גדולות בבעלות גופים  •
 יזמיים

יהודה  -הורדת המדרג של דרך בר•
והקטנת נפחי התנועה העוברת בו 

,  חזק, מייצרות הזדמנות למרכז אחוד
 DOWNTOWN –הפועל כ 

 

פיתוח עתודות קרקע בשיתוף  •
 פעולה עם גורמים שונים

בית  -תחנת רכבת וקו רכבת חיפה•
 שאן

אנרגיה  , תעשיה, שילוב של תשתיות•
 ושטחים פתוחים

 

  קרבה למוסדות  •

 אקדמאיים ברמה ארצית  

 הן -סמיכות מידית לחיפה•

 לאזור התעסוקה והן לשכונות המגורים 

  ממשק מידי בין העיר לפארק הכרמל•
 בתחום השיפוט של העיר

פארק  לממשק מתוכנן בין העיר •
 מטרופוליני הקישון

אזורים רווי מים בחלק המישורי של העיר  •
 (מי תהום ומים מנחל הקישון)

 

 

 הזדמנויות

 כלכלה חברה

 פיזי זהות
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 ואיומים הזדמנויות ,חולשות ,חוזקות -SWOT לפי ניתוח .13

 כלכלה חברה

 פיזי

 

 אוכלוסיית העיר במגמת הזדקנות•

 לעיר ייחודית זהות חוסר•

 

 

, בלב העירו עובר "ק 161מתח קו •
 למגוריםבסמיכות 

תשתיות מים וביוב ישנות הדורשות  •
 שדרוג

 שכונות ותיקות מוזנחות•

 מחסור חמור בפתרונות חניה•

  בנושא כוללת ראיה או מנחה קו אין•
 לגובה בניה

  השכונות בין טופוגרפיים נתקים•
  אל הנגישות על המקשים ,ובתוכן

 הציבוריים השטחים
 
 

 

 חולשות

תחרות קשה מול ערים סמוכות בעלות  •
 יתרונות יחסיים בתחומים שונים

 

 

  שיכולים סמוכים מממשקים נתקים•
  פארק ,אקדמיות -הזדמנות להוות

 הכרמל
 

שליליות וסיכונים  השפעות •
 ממפעלי מפרץ חיפה

 
 

 איומים
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 ומסקנות סיכום .14

 יינתן שלהן תכנוניות סוגיות ומעלים העיר לפיתוח ואתגרים הזדמנויות מציפים וניתוחו הקיים המצב סקירת

   .המתגבשת המתאר תכנית במסגרת מענה

 .העיר על והאיומים החולשות על ועולות רבות הן נשר לעיר שיש וההזדמנויות החוזקות כי ניכר

 .כיום לה שיש ההזדמנויות מימוש אי יהיה העיר על ביותר הממשי האיום כי ,לומר ניתן

 :הבאות בסוגיות ותעסוק איתן מביאות שהן ובדילמות ההזדמנויות בניצול תתמקד המתאר תכנית

  לטובת בטבע הרסני שימוש נעשה בעבר .טבע לערכי תעשייתי עבר בין המשלבת עיר -עירוני DNA / זהות1.

  הפארק דוגמת פים"שצ תכנון ,אקסטנסיביים שטחים תכנון י"ע הטבע את לשקם הזמן הגיע כיום .התעשיה

   .ירוקה לתעשיה כמשאב בו ושימוש המטרופוליני

  פארק עם העתידי הממשק ותכנון הכרמל פארק שמזמן ההזדמנויות וניצול הקיים הממשק פיתוח -ונוף טבע2.

  .הקישון מטרופוליני

  להיות לה מאפשרת ,במרחב ומשמעותית איתנה רשות נשר של היותה -חיפה במטרופולין  נשר של תפקידה   .3

  כאלטרנטיבה חיפה מטרופולין של והצמחה פיתוח תהליך ובקידום בהנהגה ומרכזי ראשי "שחקן"

  .אביב תל למטרופולין

 הסביבה כלל הנגיש שימושים עירוב עם רציף ,אופקי ר"מע לתכנון הזדמנות - –downtownכ יהודה בר דרך   .4

 .המטרופוליני והמסחר התעסוקה במערך נפרדת בלתי כחוליה נשר את ומצרף

 

 העיר את למנף ניתן .הגדולה ההזדמנות והן שלה החוזק הן היא לחיפה מידית בסמיכות  נשר של מיקומה

  ,אחרות רשויות ועם חיפה עם פעולה בשיתוף ופרויקטים מיזמים קידום י"ע ,בכלל המטרופולין ואת בפרט

 .הדדית ואחריות העשרה תוך

  בר דרך היא -למטרופולין מחוץ אל ומנשר לנשר חיפה בין ישירה קישוריות מייצר היום שכבר הטבור חבל

 הפוטנציאל את לה יש לאורכה והתעסוקתיים המסחריים ולשימושים הערה לתנועה הודות ,היום כבר .יהודה

   .העיר של פועם ללב עוברת תנועה המשמש מכביש להפוך

  תפקיד לנשר להקנות יכולות ,האיכותי אנושי וההון תחבורתית הנגישות ,הכלכלה בתחומי החוזקות

   .המטרופוליני במרחב משמעותי
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

1 

2 
4 

6 

5 

3 

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1

 "נשר" המלט מפעל פועלי ועבור י"ע שנבנו הוותיקות העיר שכונות•

 עמוק בוואדי להן ממערב עובר נשר נחל י"ע העיר מיתר מופרדות•

 קומות רבי הקטן חלקה ,וישנה נמוכה שרובה בבניה מאופיינות•

   משה ודרך יהודה בר דרך י"ע ולמרחב לעיר מקושרות•

 יותר מדורג החתך הופך כך הטופוגרפיה עם שעולים ככל -משתנה רחוב חתך•
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 רקע היסטורי

 ששימשה את פועליצריפים כשכונת במקור הוקמה ( מרכז נשר)שכונת נשר הוותיקה 

 בעבר משני והשתרעה ( לא מתוכנן)היא נבנתה על ידי הפועלים באופן ספונטני . המפעל

שיכונים ובבתים  הצריפים במבני במשך השנים הוחלפו (. בלבדלה כיום ממוקמת מדרום )יהודה -צדי דרך בר

החלה להיבנות על   1949 בשנת. אך מצבם רעוע, צריפים בודדים נותרו עומדים על טילם. קרקעבודדים צמודי 

 .החרושתכהרחבה למתחם המגורים של פועלי בית  "גבעת נשר" צלע ההר שכונת

 אז והיום -גבעת נשר
 (לצפון 7212מבט מכביש )

 שכונת צריפים של פועלי מפעל המלט -נשר הוותיקה בראשיתה: מימין
 צריף משפחת וילק ששרד: משמאל

 אז והיום -עירוב שימושים בכניסה המזרחית לדרך השלום
 (מזרח-מבט לדרום)

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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 העירוני במרחב מיקום

 בית ממוקמים הוותיקה נשר בקרבת .העיר במזרח ההר שיפולי על ,נשר מפעל בקרבת ממוקמות השכונות•

  הישנה נשר ומחצבת נשר של העירוני האצטדיון ,קסאם-אל-דין-א-עז של קברו ובו המוסלמי הקברות

 .(נטושה מחצבה)

 .העיר יתר לבין בינן הפרדה שמייצר עמוק בוואדי לשכונות ממערב עובר נשר נחל•

 .מוכרז לאומי גן ,הכרמל פארק לשטחי מדרום גובלת נשר גבעת שכונת•

 :בעיר משמעותיות דרכים 3 תוחמות השכונות את•

 ,(752 'מס) יהודה-בר דרך-

 .העיר לשאר השכונה דופן בין החוצץ חסם מהווהש ,(705 'מס) משה דרך-

   7212 נופית דרך-

7212 

705 

752 
75 

מחצבת 
 נשר

גבעת 
 נשר

בית  
קברות 
 מוסלמי

אצטדיון  
 עירוני

 נשר
 הוותיקה

 תחומי השכונה
 כבישים

 צמתים מרכזיים

 מקרא

 תוואי נחל

 נחל במובל סגור

פארק  
 הכרמל

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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752 

705 

7212 

 גבעת נשר+ נשר הוותיקה 

 תושבים' מס שנת הקמה
שטח  

למגורים  
 (דונם)

' מס
 ד"יח

צפיפות בינוי 
 (דונם/ד"יח)

1924 *3,384 

מאושרות   על פי תכניות
תכניות לא  כולל )

 (ממומשות
208 1693 8.1 

רק תכניות מאושרות  
 ממומשות

200 1297 6.5 

 ב ,א :מגורים אזורי

 ,האילנות ,החלוצים ,העליה ,נוף יפה‘הוותיקים ,התשבי ,הקוממיות ,המגנים ,השלום דרך :מרכזיים רחובות
 ההשכלה ,המעפילים ,גלויות קיבוץ

 מידע סטטיסטי וסטטוטורי

 2010, ס"למ* 

ד "יח
 מאושרות

שטח ייעוד  
 ('ד)מגורים 

תכנית  
 תקפה

 1 580/ג 18.5 468

 2 820/ג* 7.6 396

 3 222/מכ 112.5 470

 4 189/מכ 65 267

 5 632/מכ 4.39 92

2 

3 

4 

1 

1 

1 

5 

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1

 לא ממומשת
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 ניתוח צירי תנועה וקישוריות  

 (  705,77212))השכונות תחומות בין דרכים משמעותיות בעיר •

 .עקב הפרשי גבהים ומאפיינים טופוגרפיים הגבעה אינה מקושרות טוב ליתר העיר•

 .705יהודה וכביש -העיקרי לעיר ולמטרופולין נעשה דרך צמתים על דרך ברקישור •

 . תוואי הדרכים העיקריות בשכונות עוקבים אחרי קווי גובה•

 .שנוצרו כתוצאה מאילוצי הטופוגרפיה באזור, בשכונות  מספר רחובות ללא מוצא•

  רוח הלך משדר אינו ,זה באזור במיוחד ,תפקודה .אלה בשכונות מסתיים "השלום דרך" של מזרחי קצה•

 .הקיים העירוני המרכז אל השכונות בין רגלי לקשר הפוטנציאל בה טמון אך ,עירוני

 

 חנן-תל

 רמות יצחק

7212 

705 

גבול השכונה לפי 
 תכנית מאושרת

 צמתים מרכזיים
 דרכים

 מקרא

בית קברות 
 מוסלמי

אצטדיון  
 עירוני

מחצבת נשר  
 (נטושה)

752 

קאנטרי  
 "ספייס"

. טופוגרפייםבעיקר בגלל מאפיינים מנותקות מיתר העיר נשר וגבעת נשר , מרכזייםלמרות הקרבה לצירי תנועה 
 ר בעיר"דרך מישורית שקצה המזרחי בנשר הוותיקה ומהווה מע -פוטנציאל לקישור רגלי נמצא בדרך השלום

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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 טיפולוגיות הבניה וחתך הרחוב

 ללא תכנית, י פועלי המפעל"הבניה המקורית בנשר הוותיקה הייתה של צריפי עץ שנבנו ע

 הבניה המקורית בגבעת נשר הייתה של מבנים בני קומה אחת או שתיים על קומת  . מובנית

וניתן למצוא בהן , כיום כמעט ולא נותרו מבנים מקוריים בשכונות. דירות כל אחד 4-ל 2שהכילו בין , עמודים

 .מגוון טיפולוגיות מגורים שהתפתחו במרוצת השנים

 רחוב מורדי הגטאות

 (50-שנות ה -הבניה המקורית בגבעת נשר)בניה טרומית של קומה אחת על קומת עמודים 

 (60, 50-שנות ה)מסחר /על קומת מסד" רכבת"שיכוני 

 דרך השלום

 (90-וה 80שנות ה)בניה רבת קומות 

 נוף-רחוב יפה

 בניה מרקמית של צמודי קרקע 

 רחוב העליה רחוב המעפילים

 בתים פרטיים צמודי קרקע

עם בניה רבת קומות באזורים  ( קומות 2-4)השכונות מאופיינות בבניה נמוכה מרקמית 
 נקודתיים על דופן נחל נשר

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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 טיפולוגיות הבניה וחתך הרחוב

 המגנים רחוב

 יחסית מישורי חתך בעל רחוב•

 לרחוב  קרובים המגורים מבני•

  והחניה מאוד צרים ומדרכות דרכים•

 נסיעה נתיב על מתבצעת

 העליה רחוב

 על מקשים הטופוגרפיה הפרשי•

 יצירת ומחייבים למבנה הנגישות

   "אנגלית חצר"

 מהרחוב מרחוקים המגורים מבני•

  והחניה מאוד צרים ומדרכות דרכים•

 נסיעה נתיב על מתבצעת

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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 טיפולוגיות הבניה וחתך הרחוב 

 נוף-יפה רחוב

  מהקומות כמחצית ,בגשר כניסה ,קומות רבת בניה•

 הרחוב למפלס מתחת

 הנמוכים בחלקים ממוקמת הגבוהה הבניה•

 הכללי בחתך לנוף המבט הן נשמרים כך -בשכונה

  החתך הדרגתיות והן

  התייחסות אין ,מוטורית תנועה מוטה הרחוב•

 הציבורי במרחב הרגל להולך

 הגטאות מורדי רחוב

  חדשה וחלקה מקורית חלקה ,נמוכה בניה•

   והליכה נסיעה ,חניה המשלב מאוד צר רחוב•

 מהרחוב רחוקים המגורים מבני•

 הכרמל פארק של מרהיב נוף•

 לנוף פתיחה עם רחוב חתך על שומר בינוי גובה•

 חתכי הרחוב אינם נגישים להולכי רגל ונעדרי תחושת ביטחון  

ניצול המאפיינים  
הטופוגרפיים 
לשמירה על  

הדרגתיות החתך 
 והמבט לנוף  

 3 נשר וגבעת הוותיקה נשר .1
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

3 

 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

1 

2 
4 

6 

5 

 4 חנן תל .1

 בעיר וותיקה שכונה•

 העיר שכונות מבין והמסחר הציבור מבני רוב את מכילה•

 העיר של התעשיה לאזור וסמוכה יהודה-בר לדרך היטב מקושרת•

 שונים מטיפוסים בשיכונים בעיקר ,מיושנים במגורים מאופיינת•
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 רקע היסטורי

 י ההגנה  "לאחר שנכבש ע', שיח-חנן הוקמה על חורבות הכפר הערבי בלד א-שכונת תל

 חנן יישוב עצמאי  -הייתה תל, 1952עד כינון המועצה המקומית נשר ב. ותושביו פונו 1948ב

במפרץ חיפה ובמפעל נשר  הקרבה לחיפה ולמקומות עבודה . לאחר מכן הפכה לשכונה בנשר. עם מועצה משלה

בקטע שבין הרחובות   מעברת צריפים בשנותיה הראשונות הוקמה בשכונה. משכה אל השכונה תושבים חדשים

בסוף שנות החמישים . מעברה זו חוסלה ובמקומה נבנו שיכונים. של היום" דרך השלום"ו" דבורה", "ברק"

כן החלו להיסלל  . בתחילה ליד הכביש הראשי בקרבת מבנה המועצה, חדשים ביישוב שיכונים החלה בניה של

בשטח שמעל שטח הכפר , החלה גם בניה במעלה ההר. בעיקר הרחובות הראשיים, חלק מרחובות היישוב

הוכנסו חלק מבתי השכונה הוותיקים לפרויקט שיקום שכונות במסגרתו שופצו חלק   1978 בשנת. המקורי

 .1993פרויקט זה הסתיים בשנת  . 20-של המאה ה 60 -וה 50-מהשיכונים הוותיקים שנבנו בשנות ה

מבנים  
היסטוריים  

מהכפר  ששרדו 
-אהערבי בלד 

 'שיח
ומשמשים כיום  

כמבני ציבור  
 בעיר נשר

 אז והיום -מבט לצפון מרחוב ששת הימים

 התמונה מצולמת מכיוון בניין העיריה(. של היום)מבני שיכון באזור העיריה 

 4 חנן תל .1
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 מיקום במרחב העירוני

   הוותיקה נשר ושכונת 705 כביש ,מצפון (752)  יהודה בר דרך בין משתרעת חנן-תל שכונת

 .במערב תעשיה ושטחי (והאורן החצב רחובות) בדרום יצחק רמות ,במזרח

 .העיר של המקומי והמסחר הציבור מבני רוב את המכיל ,השלום דרך לאורך אזרחי  למרכז סמוכה השכונה

 

7212 

705 

75 

נשר 
 הוותיקה

אזור תעשיה  
 ומסחר אזורי

 ר"מע
 דרך השלום

 תחומי השכונה
 כבישים

 צמתים מרכזיים

 מקרא

 תוואי נחל

 נחל במובל סגור

752 

 רמות יצחק

 תעשיה

 4 חנן תל .1
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 וסטטוטורי סטטיסטי מידע

 2010, ס"למ

752 

705 

ד "יח
 מאושרות

 תכנית ('ד)שטח ייעוד מגורים 

 1 580/ג 0 0

 2 881/ג 20.1 180

 3 374/מכ 38.1 372

 4 340/מכ 50.0 614

 5 320/מכ 27.3 480

 6 א/129/מכ 0.0 0

 7 ה/340/מכ* 12.4 192

5 

7 

6 

1 2 

3 

4 

 4 חנן תל .1

 תל חנן

 שנת הקמה
' מס

 תושבים
שטח למגורים  

 (דונם)
' מס

 ד"יח
צפיפות בינוי 

 (דונם/ד"יח)

 3,406* 50-שנות ה

מאושרות   על פי תכניות
תכניות לא  כולל )

 (ממומשות
148 1838 12.4 

רק תכניות מאושרות  
 ממומשות

98 1224 12.5 

 ב ,א :מגורים אזורי

 היסוד קרן ,הימים ששת ,אברהם פרץ ,אשכולות ,השלום דרך :מרכזיים רחובות

 לא ממומשת
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 ניתוח צירי תנועה וקישוריות

 הופך אותה  ( 752כביש )יהודה -חנן בצמידות לדרך בר-מיקומה של שכונת תל•

 .עירוניחיבור משמעותית במרחב לנקודת 

(  2)לטכניון ולמזרח חיפה , לגבעת עמוס, (1)דור -משלושה צמתים עיקריים מתפצלת התנועה לכיוון שכונת בן•

 (.  3)דרום חיפה והישובים הדרוזיים על רכס הכרמל , ולרמות יצחק

 .יהודה מאפשרת גם קישור מהיר ברמה האזורית והמטרופולינית-הסמיכות לבר•

ריכוז מבני הציבור והמסחר באזור מושך תנועה רבה מרחבי העיר ומהווה מקור   -סמיכות למרכז אזרחי•

 .לבעיות חניה בשכונה

 רמות יצחק

 נשר הותיקה
705 

 ל"צה

75 

 דור-בן

752 

 תחום שיפוט נשר
 ס"גבול השכונה לפי א

 צמתים מרכזיים
 דרכים

 מקרא

1 

2 

3 

.  יהודה-חנן מקושרת היטב למרחב העירוני והמטרופוליני בשל מיקומה על ציר בר-תל
 .עובדה זו יוצרת מאידך עומסי תנועה ובעיות חניה באזורים אסטרטגיים בשכונה

 4 חנן תל .1



 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

שריד מההתיישבות  , מבנה אבן היסטורי –' רח
 הערבית שקדמה לנשר

 קומות 4בנייני רכבת  בני  -אשכולות' רח

 קומות על עמודים 3, רכבתבנייני  -ששת הימים' רח

 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות

   משותפים ובתים שיכונים של בעיקר ,(60-וה 50-ה שנות) ישנה בבניה מאופיינת השכונה

  מבני של קטן מספר גם בה למצוא ניתן .עמודים על קומות 4 גובה עד ,גבוהה בצפיפות

 מגדלי שני הם בשכונה ייחודים .לנשר שקדם הערבי ליישוב שרידים ,(קומות 2 עד) היסטוריים נמוכים אבן

 .חדשים לעולים מוגן כדיור המשמשים ,יהודה בר דרך על קומות 14 בני מגורים

 דיור לעולים חדשים -רחוב אשכולות

 קומות 3בניה טורית בת  -רחוב הצבר

 4 חנן תל .1
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 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות -חנן-תל

 מיקומה קרבתה למרכז העירוני הפוטנציאלי

 רחוב פרץ

חתך רחוב מדורג ותלול עם •

 קירות תמך

מדרכה רק )חלקי הדרך צרים •

נתיב נסיעה בודד , בצד אחד

 (וחניות אלכסוניות

מבני המגורים רחוקים מקו  •

 הרחוב

 שמירה על פתיחה לנוף•

 4 חנן תל .1
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

3 

1 

2 
4 

6 
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5 

 דור-בן

  תנועה ציר על הנשענת וותיקה שכונה•

 אחד מרכזי

  וברחובות משופע רחוב בחתך מאופיינת•

 וארוכים מפותלים

 האחרות מהשכונות טופוגרפית מנותקת•

 גבוהה בצפיפות שיכונים של מיושנת בניה•

 מסחר / ציבור במבני מחסור•

 גבעת עמוס

 70-ה בשנות הוקמה•

  נהנית לא אך לטכניון בסמיכות ממוקמת•

 זו מקרבה

 בניה טיפולוגיות בעירוב מאופיינת•

 חינוך מוסדות מספר מכילה•



 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 היסטורי רקע

 דור-בן שכונת•

   פונו שתושביה ,חוואסה הערבית הצריפים שכונת של חורבותיה על בחלקה הוקמה השכונה

  כבר בארץ ישבו שחלקם ,בולגרים יהודים היו בה שהתיישבו העולים ראשוני .העצמאות מלחמת במהלך

  הנטושים הפח בצריפי שהתיישב ,חדש עולים גל דור לבן הגיע העצמאות מלחמת בתום .הארבעים שנות מאמצע

 כבר לחשמל השכונה חוברה ,חשמל חברת עובדי היו במקום שהתיישבו הבולגרים ורוב היות .במקום שנותרו

  סוערת הפגנה בעקבות ,חודשים מספר כעבור רק התחברה היא המים למערכת אולם ,הראשונים בימיה

 והשכונה ,נשר המקומית המועצה של כינונה על הוכרז 1952 בשנת .כמחאה לחיפה הכביש נחסם שבמסגרתה

 יוצאי בעיקר ,לעולים דיור פתרונות בבניית השיכון משרד החל החמישים שנות בראשית .ממנה לחלק הפכה

 המוניציפלי כשהגבול ,הימים אותם על מעיד ושמו "החדש שאנן נווה" גם נקרא הבולגרים שיכון .ומרוקו רומניה

 .השכונה של שיוכה גם וכך ,ומוחלט ברור היה לא חיפה לבין נשר בין

 

 

 

 

 

 

 

 

 עמוס גבעת שכונת•

 הוקמה השכונה .ממזרחה יצחק רמות ושכונת מדרומה דור בן בשכונת ,ממערבה בטכניון הגובלת קטנה שכונה

 .לטכניון המזרחי "הכניסה שער" את מהווה וכיום 70 ה־ שנות בסוף

 שער הכניסה המזרחי לטכניון  -מבט לצפון, שכונת גבעת עמוס

 אוניברסיטת חיפה

 טכניון

 מבט למערב, 70-שנות ה, שכונת גבעת עמוס

 ס גלילות"בי

 שער הכניסה 
 המזרחי לטכניון

 חיפה

 "מעונות מזרח"
 בתחום נשר

 גבעת עמוס

,  60-וה 50-מבני שיכון משנות ה -רחוב מעלה הגיבורים פינת המצפה 1963ל בשנת "שיקום רחוב צה
 אופייניים לשכונה

 5 עמוס וגבעת דור-בן .1
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 העירוני במרחב מיקום

   התעשיה ואזור 4.5 מחצבה בין ,העיר במערב ממוקמות עמוס-וגבעת דור-בן שכונות•

 .במזרח חנן-תל ושכונת בדרום יצחק רמות ,במערב הטכניון ,מדרום

  ,העירוני המרחב מיתר טופוגרפיים בניתוקים מאופיינים ומדרום במזרח ,בצפון השכונות של גבולותיהם•

   .מבוקרת אליו שהכניסה מגודר מוסד מהיותו מתהווה הטכניון מול שנוצר הניתוק במערב ואילו

 תחומי השכונה
 כבישים

 צמתים מרכזיים

 מקרא

 תוואי נחל

 נחל במובל סגור

7212 

705 

75 

נשר 
 הוותיקה

 חנן-תל

752 

 4.5מחצבה 

 טכניון
 (חיפה)

 רמות יצחק

 בסיס צבאי, תעשיה

-לכיוון תל)מבט מרחוב ציון למזרח 
 דור-י ואדי בן"הפרדה פיזית ע -(חנן

 -מבט מרחוב מעלה הגיבורים לצפון מערב
 4.5י מחצבת "ניתוק פיזי מאזור התעשיה ומחיפה ע

 5 עמוס וגבעת דור-בן .1
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 גבעת עמוס+ בן דור 

 שנת הקמה
' מס

 תושבים

שטח  
למגורים  

 (דונם)

' מס
 ד"יח

צפיפות בינוי 
 (דונם/ד"יח)

 3,220* 50-70-שנות ה

כולל  )מאושרות  על פי תכניות
 (תכניות לא ממומשות

208 2638 12.6 

רק תכניות מאושרות  
 ממומשות

208 1656 7.9 

  מיוחד מגורים אזור ,ד ,ג ,ב ,א :מגורים אזורי

 ,סיני ,חבצלת ,ל"צה ,עמוס ,הגיבורים מעלה ,ההסתדרות ,ציון ,הטכניון דרך ,היסוד קרן :מרכזיים רחובות
 המתמיד

 וסטטוטורי סטטיסטי מידע

 2010, ס"למ

752 

 "שער נשר"

 תכנית ('ד)שטח ייעוד מגורים  ד מאושרות"יח

 1 2/10/4 צ"תרש 2.5 100

 2 (נדרסה) 1/2/1/ה/חי 10.0 144

 3 (2 -בדיקה לפי) 580/ג 0 0

 4 727/ג 12.7 218

 5 א/727/ג 16.25 256

 6 ב/727/ג 21 444

 7 א/423/מכ 23.3 250

(244 קיים)  8 649/מכ** 122.3 1226 

1 

8 

5 
7 

6 

3 

4 
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לא  -עירונית התחדשות.ת
 ממומשת
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 וקישוריות תנועה צירי ניתוח

   מתפתל הציר .דור-בן בשכונת המרכזי התנועה ציר הוא הטכניון דרך•

   לשכונות גם ומוביל הטכניון לאזור יהודה-בר דרך בין מקשר ,המדרון במעלה

  עקב חסום אחד נתיב לעיתים כאשר ,כיוון לכל אחד נתיב עם סטרי דו הוא הכביש .חיפה של המזרחיות

  ומתאימה איטית בה שהנסיעה דרך מייצרים אלה כל .בכביש אוטובוס קווי עוברים בנוסף .חונים רכבים

 .בלבד השכונתית ברמה כדרך לשמש

  ,תנועה של יותר רבה נשיאה ויכולת רחב דרך חתך בעל ,ל"צה רחוב עובר עמוס גבעת של הדרומי בגבולה•

  רחוב של אופיו .יהודה בר לדרך חיפה של המזרחיות והשכונות הטכניון בין המקשר העיקרי כנתיב המשמש

  הולכי תנועת כלל מזמין לא הוא אך ,עירונית חשיבות בעל תנועה ולציר מוטורית נגיש לרחוב אותו הופך ל"צה

 .ומסוכנת מסורבלת וחצייתו לאורכו רגל

752 

 4.5מחצבה 

 י"חח" אורים"אתר 

 תחום שיפוט נשר
 ס"גבול השכונה לפי א

 צמתים מרכזיים
 דרכים

 מקרא

טכניון 
 (חיפה)

 בנה ביתך

 תל חנן

 רמות יצחק

 בסיס צבאי
 (בסיס הדלק)

 ל"רחוב צה דרך הטכניון

והם , ל"דרך הטכניון ורחוב צה -בשכונות  שני רחובות מרכזיים שמנקזים תנועה עוברת
 בעלי אופי וקיבולת תנועה שונים מאוד 
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 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות

  משני בנין ובטיפוסי קומות 2-5 של יחסית נמוך בינוי בגובה מאופיינת בשכונות הבניה

   האילוץ .(משפחתיים דו או חד) קרקע צמודי ובתים רכבת שיכוני -עיקריים סוגים

  מקו הבינוי של והרחקה לניצול ניתנים שלא עירוניים חללים ,גבוהים תמך קירות פעם לא יוצר הטופוגרפי

 .הרחוב

 קומות על עמודים 4בנייני רכבת בני  -ל"רחוב צה כניסות' קומות עם מס 2 -דרך הטכניון

 בניינים בני קומתיים   –רחוב המתמיד 
 עם תוספות בנייה

 בניינים בני קומתיים   –רחוב סיני 
 עם תוספות בנייה

של שיכונים וצמודי קרקע עם ( קומות 2-5)השכונות מאופיינות בבניה נמוכה וישנה 
 תוספות בניה

 קומות 3שיכונים מדורגים בני -רחוב מעלה הגיבורים קומות על עמודים 3בנייני רכבת בני  -רחוב מעלה הגיבורים

 5 עמוס וגבעת דור-בן .1
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 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות

 המתמיד רחוב

 מישורי רחוב חתך•

 (קומות 2 עד) נמוכה בבניה מאופיין•

 המגורים לבתי הרחוב בין גינות•

  חניות עם נתיבי חד סטרי חד רחוב•

 הדרך צדדי משני מקבילות

 הטכניון דרך

 גבוהים תמך קירות עם מדורג רחוב חתך•

  מזמין ולא מוטורית תנועה מוטה רחוב•

 הליכה

 הרחוב מקו רחוקים המגורים מבני•

 לנוף פתיחה על שמירה•

 5 עמוס וגבעת דור-בן .1
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 יצחקרמות 

 גבעת עמוס

 תל חנן

 דור-בן

 גבעת  

 נשר

 נשר

 יובל אלון הוותיקה

 בנה ביתך

 אזור תעשיה

מפעל  

 נשר

קדמת  

 דניה

3 

1 

2 
4 

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1

5 

6 

 ואילך 80-ה משנות שהוקמו (יחסית) החדשות העיר שכונות•

 האחרונים בעשורים בנשר למגורים והבניה התכנון מרבית את מרכזות•

 העיר של בתחתונים לחלקים תחבורתית קישוריות של אתגר מייצרות•

 חיפה ועם הכרמל פארק עם לקשרים ממומש לא פוטנציאל בעלות•
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 כללי רקע

   ממחצית יותר ומכילות הכרמל מדרון במעלה מטפסות ,בעיר החדשות השכונות שלושת

 .העיר מאוכלוסיית

   השכונה פיתוח .90-ה בשנות מ"מבריה העליה לגלי בתגובה ונמשכה 80-ה בשנות החלה יצחק ברמות הבניה•

  .705 לכביש סמוך ,השכונה של הדרומי בחלק קרקע צמודי ובתים קומות ברבי רוויה בבניה כיום גם נמשך

 .נטו לדונם ד"יח 15  היא החדש באזור המתוכננת המוצעת הצפיפות

 גרם התלול השיפוע .שיפוע 40%-כ של קשה בטופוגרפיה 90-וה 80-ה שנות במהלך הוקמה "ביתך בנה" שכונת•

  פוריה קרקע שהיוו שמישים בלתי בניה נפחי נוצרו .מאידך המסדים ולהגבהת מחד לבניינים גישה לקשיי

 כיום .דיור יחידות או/ו (המגרשים בתחום המאושרת בתכנית נדרשו שלא) חניות ,מחסנים כמו בניה לחריגות

 .הסדרה תהליך העיריה מבצעת

  .שבחיפה דניה לשכונת בצמידות ,נשר של המערבי בקצה וממוקמת 2009 בשנת הוקמה דניה קדמת שכונת•

  מיוער מדרון י"ע העיר של הבנוי המרקם מכלל מנותקת  קומות 25-כ בני מגורים מגדלי 4 שכוללת ,השכונה

 .בלבד 705 כביש דרך נשר אל ומתחברת (בעתיד לתכנון מיועד)

 

 

 רחוב הכלניות, בנה ביתך

 מבט ממזרח, קדמת דניה

 מבט לצפון משכונת בנה ביתך מבט לדרום, רמות יצחק

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1
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 מבט לצפון ממחצבת לייש לרמות יצחק

705 

 מיקום במרחב העירוני

   705כביש , תל חנן ממזרח, השכונות ממוקמות בין הטכניון וגבעת עמוס מצפון

 בין רמות יצחק לקדמת דניה קיים . ופארק הכרמל מדרום ושכונות חיפה במערב

 (. מסומן בכתום)מדרון מיוער נרחב המיועד לתכנון בעתיד 

 

 

 

 תחומי השכונה
 כבישים

 צמתים מרכזיים

 מקרא

 תוואי נחל

 נחל במובל סגור

7212 

705 

75 

נשר 
 הוותיקה

 חנן-תל

752 

 גבעת עמוס

 טכניון
 (חיפה)

 מחצבת לייש
 "(מחצבי אבן)"

 חיפה

 שטח לתכנון בעתיד

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1

 רמות יצחק

 בנה בתך

 קדמת 

 דניה
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 2010, ס"למ

 קדמת דניה+ בנה ביתך + רמות יצחק

 (דונם/ד"יח)צפיפות בינוי  ד"יח' מס (דונם)שטח  למגורים  תושבים' מס שנת הקמה

1983 
*13,083 

 
474 4530 9.6 

  מיוחד מגורים אזור ,ד ,ג ,ב ,א :מגורים אזורי

  ,הלוטם ,השיטה ,הוורדים ,הנוריות ,האלון ,המרגנית ,השושנים ,האירוסים ,התמר :מרכזיים רחובות
 התאנה ,החצב ,הצבעונים

 וסטטוטורי סטטיסטי מידע

ד "יח
 מאושרות

שטח ייעוד  
 ('ד)מגורים 

 תכנית תקפה

 1 818/ג 0 0

 0  2 1074/ג/12/מכ  0 

 3 1053/ג 31.3 368

 4 290/מכ 60 450

 5 במ/334/מכ 138.5 1149

 6 311/מכ 6.1 80

 7 א/334/במ/מכ 49.8 334

ד "יח
 מאושרות

שטח ייעוד  
מגורים 

 ('ד)
 תכנית תקפה

 8 1-א/334/במ/מכ 14.8 236

 9 א/311/מכ 26.5 350

 10 ה/334/מכ/מק 0 0

 11 445/מכ 47.7 516

 12 א/246/מכ 8.54 221

 13 2150/חפ/584/מכ 0 0

 14 732/מכ 8.3 194

 15 760/מכ 33.2 506

 16 א/167/מכ 49.7 127

5 

7 

6 

1 

2 
3 

4 

15 

13 

14 

12 

8 

9 
16 

10 

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1

 רמות יצחק

 בנה בתך

 קדמת 

 דניה
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 ניתוח צירי תנועה וקישוריות

 המקשר בניהן לכיוון חיפה  , 705בדופן המזרחית לשכונות עובר כביש 

 .מהם מתפצלת התנועה אל תוך השכונות עצמן, צמתים מרכזיים  3 705לכביש 

רוב . הרחובות הפנימיים בשכונות נסללו במקביל לקווי הטופוגרפיה במטרה ליצור  בהם שיפועים מינימליים

 .הרחובות דו סטריים עם נתיב אחד לכל כיוון ומקומות חניה בצד אחד או בשני צדדי הדרך

 

 

 

752 

705 

טכניון 
 (חיפה)

 תל חנן

75 

 דור-בן

 גבעת עמוס

'  אוני
 חיפה

 קדמת דניה

 בנה ביתך

 רמות יצחק

 תחום שיפוט נשר
 ס"גבול השכונה לפי א

 צמתים מרכזיים
 דרכים

 מקרא

 התמררחוב  השיטהרחוב 

 .שלד התנועה מבוסס על הטופוגרפיה התלולה ויוצר רחובות ארוכים ומתפתלים
 .צמתיםהקשר לשכונות הסמוכות ולמרחב מבוסס על מספר 

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1
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 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות

 צמודת קרקע בניה טורית -רחוב החרוב

 שתי כניסות במפלסים שונים  עם  קומות  6 -רחוב השיטה קומות 4, בניה מרקמית -רחוב האלון

 בתים פרטיים צמודי קרקע בשיפוע קשה -האירוסיםרחוב  בניה רוויה -רחוב התפוז

 בניה רוויה -רחוב התאנה

,  מבתים פרטיים נמוכים -השכונות מאופיינות במרקם בנוי בצפיפות ובטיפולוגיות בניין מגוונות
 בניה טורית ומגדלי מגורים, בניה מרקמית של בתים משותפים

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1
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 הרחוב וחתך הבניה טיפולוגיות

 רחוב האלון

 בניה רוויה ומבנים מדורגים•

גובה הבינוי יורד עם כיוון  •

הטופוגרפיה במטרה לצמצם 

 הסתרות נוף

חניות  , רחוב מוטה תנועה מוטורית•

 .על נתיב תנועה

 החרוב רחוב

 מיוער פתוח בשטח גובל•

 מדרום לנוף פתוח מבט•

  כתוצאה שנוצרו גבוהים תמך קירות•

 הכביש מסלילת

  מקו מרוחקים המבנים ,טורית בניה•

 התנאים בשל מעליו ונמצאים הרחוב

 הטופוגרפיים

 6 דניה וקדמת ביתך בנה ,יצחק רמות .1
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 סיכום -העיר שכונות

 נתקים בין שכונות העיר. 1
הניתוקים מחזקים את . השכונות השונות בנשר מנותקות זו מזו בשל הטופוגרפיה וכבישים

 .הזהות השכונתית בקרב תושבי העיר

 חנן-ניקוז תנועות מהשכונות למרכז העירוני בתל. 2
והמענה לשימושי מסחר ושירותי ציבור , השכונות מכילות מרכזים שכונתיים קטנים מאוד

המרכז אינו נגיש רגלית  , עם זאת(. דרך השלום)חנן -מקומיים ניתן במרכז העירוני בתל
 .ומצריך נסיעה
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 סיכום -העיר שכונות

להגיע  הקושי  -רגלחתך הרחוב מוטה תנועה מוטורית ואינו מזמין הולכי . 3
 כמכלולממקום למקום בתוך השכונות משפיע רבות על תפקוד העיר 

 שימת דגש על חניות ואפשרות מעבר נוחה לתנועה רכבית•
 מדרכות צרות או העדרן•
 חתך רחוב מדורג שנגרם עקב הקשיים הטופוגרפיים ומקשה על המעבר בין רחובות•
 יוצר תחושת חוסר ביטחון -חזיתות רחוב אטומות ללא הפניות מבט מכיוון המבנים•

 נשר בנה ביתך

 תל חנן גבעת נשר
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 סיכום -העיר שכונות

 חוסר איזון בין השכונות. 4
 :חוסר האיזון בין השכונות מורגש בתחומים שונים

  ותשתיות מבינוי וסובלות מתיישנות ותיקות שכונות -ותשתיות בינוי של פיזי מצב1.
 יותר חדשות שכונות לעומת ירודה באיכות

 האחרות בשכונות וחסרים חנן-בתל בעיקר מרוכזים -ושירותים מסחר מרכזי2.

 חדשה יותר -שכונת רמות יצחק ותיקה -דור-שכונת בן

 מרכז עירוני בתל חנן

 אזור המסחר בנשר

 מרכז מסחרי רמות יצחק

 מקבץ חנויות בגבעת עמוס

1 

2 
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 כרטיסיות סקר שימור מבנים ואתרים

 נשר מפעל

 דרך מהמפעל למגורי עובדים 1

 מסגרייה ובית מלאכה 2

 מבנה אחסנת מלט ובית אריזה 3

 בניין מנהלה 4

 ביתן שוער המפעל 5

 בית מרחץ 6

 בית ברייר( 1) 7
 בית פדר( 2)
 וייסמןבית ( 3)

 בית ספר לילדי עובדים 8

 מגורי הנהלה בכירה 9

 קופת חולים 10

 בית משאבות גדות הקישון ועמדת הגנה    11

 1בית משאבה ( 1) 12
 2בית משאבה ( 2)

 עמדה דרום מערבית – 1עמדת שמירה ( 1) 13
 עמדה צפון מערבית – 2עמדת שמירה ( 2)
 עמדה דרום מזרחית – 3עמדת שמירה ( 3)
 עמדה דרומית – 4עמדת שמירה ( 4)

 רחבת עצים 14

 קנטינה 15

 מגרסה 16

 חשמלייה 17

 בית המדחסים 18

 מעבדה 19

 סככת אגירה חומר מחצבה 20

 שירותים 21

 סלמייהאתר  22
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 כרטיסיות סקר שימור מבנים ואתרים

 המחצבה 1

 לשימור ואתרים מבנים רשימת -האבן מחצבת
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 כרטיסיות סקר שימור מבנים ואתרים

 לשימור ואתרים מבנים רשימת -התותחים מתחם

 בית העם 1

 עמדות תותחים 2

 מגורי חיילים 3

 בריכת המים 4
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 כרטיסיות סקר שימור מבנים ואתרים

 לשימור ואתרים מבנים רשימת -הותיקה נשר

 בניין הדואר 1

 ס בית יהושע"מבנה ניסן בביה 2

 שדרת ברושים בעליה לגבעת נשר 3

 גן ילדים ומקלטים 4

 11רחוב קוממיות  – 1צריף מגורים ( 1) 5
 6רחוב קוממיות  – 2צריף מגורים ( 2)
 28 המגיניםרחוב  – 3צריף מגורים ( 3)
 60דרך השלום  – 4צריף מגורים ( 4)

 המגיניםהאקליפטוס ברחוב  6
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 נשר גבעת

 בית יד לבנים -עמדת שמירה 1

 הצרכניה 2

 קופת החולים של ההסתדרות 3

 "בית לנדאו"בית העם  4

 נתיבי מדרגות 5

 "בית אל"בית הכנסת  6

 נתיבי מדרגות
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 המוסלמי הקברות בית ,שייח א בלאד

 1בית מגורים  1

 2בית מגורים  2

 3בית מגורים  3

 4בית מגורים  4

 5מגורים  בית 5

 בית הקברות המוסלמי 1
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 העמק רכבת תחנת ,4.5 מחצבה

 עמדת שמירה במחצבה 1

 משרדי המחצבה 2

 בית המסילאים 1
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 אדריכלים  ומתכנני  ערים     מ"עוזי גורדון   בע

Uzi Gordon Ltd.  Architects & Town Planners  



 תוכנית מתאר כוללנית נשר –טיוטת מתווה שיתוף ציבור 

 :תוכן המצגת

 

מטרות ויעדים 

 מתודיםכלים 

  צירי עבודה 

  קהל יעד 

  פעילות בהתאם לאבני הדרך 
 

 

 

 



 מטרות ויעדים

  יידוע  תושבי נשר בדבר הכנת תוכנית מתאר כוללנית

 .לעיר נשר

 השתתפות תושבי נשר ובעלי עניין בהכנת תוכנית

 .מתאר כוללנית לעיר בהתאם לאבני דרך נבחרות

 

 

 



 כלים מתודיים

 פרסום בעיתונות מקומית•

 פרסום במוקדים קהילתיים•

 יידוע הקמת דף פרויקט באתר העירייה •

נציגי  , פגישות אישיות עם נציגי הקהילה בעיר•
תוכנית  , ארגוני סביבה וחברה הפועלים בעיר

 .בטכניון " עיר אקדמיה"

הקמת פורום נציגי עיר הטרוגני ומייצג  •
 "פורום תוכנית מתאר כוללנית נשר"

 שלושה מפגשי ציבור רחבים•

 SWOTסדנאות •

 

 שיתוף



 כלים מתודיים

 .סקר פעילות מקוונת•

הקמת דף פרויקט באתר העירייה •
אשר יכלול סיכומי מפגשי שיתוף  

המאושרים  ) מצגות ותוצרים , ציבור
 (.  י וועדת ההיגוי"ע

ל לצורך שאלות  "הקמת קו דוא•
 .ותשובות בנושא התוכנית

הזמנת ציבור רחב למפגש באמצעות  •
 .תקשורת אינטרנטית

 

 
 

פעילות  
 מקוונת



 פעילות מקוונת  



 צירי עבודה  

פורום תוכנית  . 1

 מתאר כוללנית נשר

 

נציגי   15עד 

 קהילות בעיר

 

שימת דגש לייצוג  

, גיל, מגדר: מגוון

 מוגבלות

 

פגישות לפי אבני  

 דרך
 

 מפגשי ציבור רחב. 2

 שלושה מפגשים לאורך התוכנית

 

פעילי חברה  , תושבים: קהל יעד

 נציגי אקדמיה, וסביבה

 

 בהתאם לאבני הדרך של התוכנית

עיר  "פ עם פרויקט "שת. 3

 "אקדמיה

חילופי אינפורמציה בין תהליכי  

שיתוף הציבור המתקיימים  

 בתוכניות



  

 תושבים

וציבור  

 רחב
בעלי   

עניין  

 אחרים

פעילי  

סביבה  

 וחברה

 

נציגי   

רשות  

 עירונית  

 

 אקדמיה
 

 קהל יעד



 קהל יעד

  החברה להגנת

 הטבע בחיפה

ל חיפה"שתי 

צופים 

  אגודה לתרבות

 הדיור

  קואליציה לבריאות

 הציבור

מועדון רוטרי 

עמותת אנוש 

  עמותה למען

 הקשיש

 מחלקת רווחה– 

 עבודה קהילתית

 מנהל חינוך

 ותרבות

 

אוכלוסיה מבוגרת 

בעלי מוגבלויות 

בני נוער 

אנשי חינוך 

עולים חדשים 

סטודנטים ואנשי אקדמיה 

ציבור רחב 

 

 עיר " –טכניון

 "אקדמיה

 אולפן   -טכניון

 שיתוף ציבור

פעילי  
סביבה 
 וחברה

נציגי  
רשות  
 עירונית

 אקדמיה
תושבים  
וציבור  

 רחב



   פעילות בהתאם לאבני דרך

 ז"לו מתודה דרך אבני

 

לימוד 

וניתוח מצב  

 קיים

 חברתי וזיהוי מבנה חברתי קהילתי איבחון 

מפגשים פרטניים 

  (עיר אקדמיה"פרויקט )פיתוח שיתוף פעולה מול הטכניון" 

  מפגש ציבורי רחב– SWOT 

   פתיחת דף פרויקט עירוני 

 פרסום בעיתונות מקומית ומרכזי קהילה 

 

 26/1/2015עד 

 חזון   בחירת 

 מתאר כוללנית נשר  מפגש פורום תוכנית 

עדכון אתר אינטרנט 

  ל שיתוף ציבור"דוא  -שאלות ותשובות 

 5/2015עד 

גיבוש  

 תכנון חלופות

 מפגש פורום תוכנית מתאר כוללנית נשר 

  אינטנרנטעדכון אתר 

 ל שיתוף ציבור"ת דוא"ש 

 7/2015עד 



   פעילות בהתאם לאבני דרך

 ז"לו מתודה דרך אבני

 חלופה נבחרת  גיבוש 

 מפגש ציבורי רחב 

 עדכון אתר אינטרנט 

 פרסום בעיתונות מקומית ומרכזי קהילה 

 ל שיתוף ציבור"ת דוא"ש 

 11/2015עד 

מסמכי   -' שלב ד

 התכנית  

 

 מפגש פורום תוכנית מתאר כוללנית נשר 

   עדכון אתר אינטרנט 

 תקשורת מקוונת ומרכזי  , פרסום בעיתונות מקומית

 קהילה

 ל שיתוף ציבור"ת דוא"ש 

 2/2016עד 

אישור  -'שלב ה

 סטטוטורי

 רחב חגיגי מפגש ציבורי 

 תקשורת מקוונת ומרכזי  , פרסום בעיתונות מקומית

 קהילה

 4/2016עד 



 השתתפות
 קהילה

ה
טי

ר
ק

מו
ד

 

 מקומיות

 הקשבה
 שיתוף

 שיתופי פעולה

 שיחה  

ת
ויו

מנ
זד

ה
 

 רעיונות
עה בעלי עניין

שפ
ה

 הכללה 

 תחושת מקום משוב למידה

ים
רח

אז
 

 רעיונות

 יידוע
 כוח

 בעלי עניין

 ידע
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 שיתוף הציבור

 רחב ציבורי מפגש
   .תושבים 100 – כ בהשתתפות פיס באשכול  3.2.15 -ב  התקיים הציבורי המפגש

 :כדלקמן היה הכנס של יום סדר
  – יוסטמן אהוד מר ,נשר עיריית ראש – בינמו אבי מר של וברכות פתיחה דברי  כלל  – פתיחה מליאה מפגש

 .התכנון צוות ראש ,שפינט דורית 'ואדר הפנים משרד ,מקומי מנהל אגף ראש
  SWOT סדנאות – קבוצות בשלוש לדיונים חלוקה
  את ברך אשר ,העיר ראש של וסיכום תושבים נציגי י"ע הדיונים עיקרי של הצגה כלל – סיכום מליאה מפגש

 .המתאר תכנית תכנון בתהליך הציבור השתתפות של החשיבות על ודיבר המשתתפים
  

 בקבוצות הדיונים מהלכי תוצרי
   הדיון .לעיר הכוללנית המתאר תכנית עוסקת לגביהם לנושאים ביחס בנשר הקיים המצב ניתוח ערכה קבוצה כל

 :SWOT ניתוח של שיטה באמצעות נערך
Strengths – המתאר תכנית עוסקת שבהם לנושאים ביחס נשר  של החוזקה נקודות מהן -  חוזקות? 

Weaknesses – המתאר תכנית עוסקת שבהם לנושאים ביחס נשר של החולשה נקודות מהן - חולשות? 
Opportunities – המתאר  תכנית עוסקת שבהם לנושאים ביחס בסביבה טמונות הזדמנויות אילו  - הזדמנויות? 

Threats – המתאר תכנית עוסקת שבהם לנושאים ביחס בסביבה יש איומים אילו - איומים? 
 גבי על בכתב העלה משתתף כל .והזדמנויות חוזקות איומים ,חולשות :הבא בסדר בנושאים דנה הדיון קבוצת

 מתחומי אחד בכל בנשר המתאר תכנית עוסקת שבהם לנושאים ביחס לדעתו החשובים הגורמים את כרטיסיות
 המשתתפים ידי על גובשו ,תחום בכל לדיון כסיכום .דיון התנהל העבודה קבוצת בפני הצגתם לאחר .הניתוח

  ביותר החשובים המרכיבים עבור הצבעה התבצעה ביניים שלב כל בסוף .ראשית כותרת תחת נושאיים אשכולות
   .ניתוח תחום בכל המשתתפים בעיני

 
  :הבא בסדר דיון קבוצת בכל שעלו הנושאים את מפרטים להלן הלוחות
 .מסוים נושא לגבי בקבוצה הסכמה חוסר מציינת )*( כוכבית
 .חשיבותו מידת פי על ,מהמשתתפים הנושא שקיבל המדבקות 'מס את מציין ,נושא כותרת ליד בסוגריים המספר

 .וניתוחם בקבוצות שעלו הדברים עיקרי מפורטים ,שלהלן הסיכום טבלאות לאחר
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 שיתוף הציבור

 1 'מס קבוצה
 ענת ברקאי נבו: מנחה
 סלע לב ארי: רשם

  SWOTטבלת סיכום ניתוח 

 
 (W)חולשות 

 לעתידתכניות  –תשתיות 

 ( )*(  14)קיים פחד מתכניות שלא ימומשו •
 (6)שטחים ציבוריים פתוחים במרחקים סבירים בגלל הטופוגרפיה חסרים •
 (5)בן דור היא שכונה מוזנחת •

 מסחר ושירותים

 ( )*( 20)קיים מחסור בקניון בתוך העיר •
 (2)בית הדואר מיושן •

 בני נוער

 (17) וסקייטפארקחסרים פארקים שכונתיים •
 (4)הנוער מחפש ערכים •

 )*(( 3)תנועה ותחבורה 
 (9)חסרים שבילי אופניים •
 (8)נאלצים ללכת ברגל  –קיימת בעיית חנייה •
 (6)קיימות בעיות בטיחות ליד גני ילדים •
 (2)התשתיות אינן מותאמות לטופוגרפיה ולהולכי רגל •

 קהילה  

 (7)מבנים קיימים ישנים , (דמוקרטי, אומנויות)חסר מגוון בבתי הספר •
 ( )*(4)חסרות נקודות מפגש בין אוכלוסיה מבוגרת וצעירה •

 מיתוג 

( 14)אין מספיק שיתופי פעולה עם המוסדות האקדמיים כדי להצדיקו  –הינה מיתוג בעייתי " עיר אקדמיה"
)*( 

 איכות הסביבה

 (10)זיהום אוויר בעיר 
 מרכזי בילוי  

 (5)מתקני כדורסל , תרבות פנאי, בילוי לילדים, מדרחוב, מועדונים, פאבים: חסרים מקומות בילוי בעיר•
 (4)חסר פארק שעשועים •

 (2)תחבורה ציבורית 

 )*(תחבורה ציבורית לקויה בשכונת בן דור •
 (5)אין חניה לאוטובוסים •
 אין קשר בין הגבעה לבן דור•

 ( )*(4)תדמית העיר 

 (4)קיימים פערים וקיטוב בין אוכלוסיות •
 תברואה  

 (1)חזירי בר מסתובבים בעיר •
 צרעות רבות בקיץ•
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 (  S)חוזקות 
 מחייה זולה  

 (23)ארנונה נמוכה •
 (2)תשלומי מס נמוכים •

 (1)חינוך 

 (9)תיכון  -השכלה גבוהה •
 (2)קהילה 

 (5)אכפתיות של תושבים •
 מועצת נשות העיר•

 (6)איכות חיים 

 עיר קטנה ומשפחתית•
 (3)מיקום 

 עיר על הכרמל•
 טבע עירוני •
 קרבה לטכניון•
 מפגש בין הר ומישור•

 (2)תיירות 

 )*(ל "פארק קק•
 (2)תחבורה 

 תחנת רכבת לב המפרץ מאפשרת נגישות•

 (  O)הזדמנויות
 (16)שטחי ציבור ופארקים 

 פארקים•
 פארק עירוני מרכזי•
 סקייטפארק•

 (15)מיתוג 
 (12)מסחר 

 קניון
 (11)שבילי אופניים 

 בריאות

 (11)בית חולים 
 (3)איכות הסביבה 

 (4)*( )עיר ירוקה 
 מיתוג הנוף הייחודי

 (4)בינוי 

 בנייה חדשה
ל "פארק קק, (2)מיקום , (2)פארק הכרמל 

(1) 

 (  T)איומים 
 (12)איכות הסביבה 

 (4)חומרים מסוכנים , זיהום אוויר•

 (1)חזירי בר •

 צרעות בקיץ•

 קרבה למפעלים מזהמים מסוכנים•

 ( )*(1)תחת השפעה ותחרות מחיפה 

חשש מהשתלטות של משקיעים זרים והעלאת  

 (לא נרשם על הלוח)מחירי הדיור 

 (לא נרשם על הלוח)בטיחות דרכים 

 (לא נרשם על הלוח)התפוצצות אוכלוסין 
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 שיתוף הציבור

 עיקרי הדיון -1' קבוצה מס
 

 :חולשות
המשתתפים רואים בתכנית לבנות רכבל לאוניברסיטה   ,פחד מתכניות שלא ייצאו לפועלקיים  :תכניות עתידיות

חלק מהמשתפים העלו חשש מכך שתכניות האגמים ותכניות נוספות כמו , כמו כן. כדבר שאפתני וגרנדיוזי
 .  פרויקט השאיבה האגורה אינן בעלות הצדקה כלכלית

לטענת המשתפים  . חנייה עיר פקוקה וללאתוספת האנשים ליישוב יוסיפו לעומסי התחבורה ויצרו  :תחבורה
חסרים  לדברי המשתתפים . ל יוצרים עומסי תנועה ומצוקת חניה קשה"כבר היום מטיילים המגיעים לפארק קק

בימי שישי  "בו , לדוגמא גן היובל – ליד גני ילדים מפגעי בטיחותבנוסף עומסי התנועה יוצרים . שבילי אופניים
כמו כן ". שנה אלא הבוקר 20זה לא משהו שצריך לעשות עוד "התחושה שעלתה היא כי , "במיוחד טסות מכוניות

כל יום אני חוזר מסוחרר  " –בשל הטופוגרפיה הבעייתית של היישוב  מחסור בדרכי גישה והגעה נוחותקיים 
בה רמת שירות  , בשכונת בן דורנושא התנועה נראה כבעייתי במיוחד . קשה להגיע ממקום למקום בעיר". הביתה

קווי  , כמו כן. ס"או למתנ, או לתיכון, לדוגמה אין קו מבן דור לגבעת עמוס  התחבורה הציבורית לוקה בחסר
 .ש"בסופל יוצר עומסי חנייה ותחבורה "פארק קק. בעיר אינם מגיעים לאזורי מסחר צ"התחב
,  הדבר לא זכה להסכמה גורפת בקרב המשתתפים". כל עיר שמכבדת את עצמה חייבת קניון"נטען כי  :מסחר

עם המתחם המסחרי הקיים בה כיום וכי מרכז כזה ייפגע במרקם " מסתדרת יפה"שכן חלקם סבורים שהעיר 
 .  במרכז העיר" הינומה"בדומה לפגיעה הנחווית מאולם האירועים , העיר

פארקים שכונתיים בני הנוער טענו כי הם  סובלים ממחסור בפעילות לשעות הפנאי ושחסרים  :פנאי לבני נוער
בכך שיעסיקו  , הוסכם כי מתקני ספורט המיועדים לבני נוער יכולים לתרום להפחתת הפשע בעיר. פארק וסקייט

באותו נושא ". הסתובב וליצור ונדליזם"את בני הנוער ויתעלו את האנרגיה שלהם לפעילות ספורטיבית במקום ל
 .מדרחוב, מועדונים, פאבים: למשל, מרכזי בילוי לילדים ונוערעלה כי חסרים 

 .  ומבנים הקיימים ישנים וזקוקים לחידוש( דמוקרטי, אומנויות)חוסר במגוון בבתי ספר  :חינוך
 משתתפים מבוגרים טענו כי חסרות נקודות מפגש בין אוכלוסיה מבוגרת וצעירה: מבוגרים

המשתתפים חשים כי . אינו בעל בסיס של עשייה בשטח, "עיר אקדמיה"כ  הניסיון למתג את נשר :מיתוג ודימוי
פיזית  " סגור"הטכניון , אין מספיק שיתופי פעולה בין העיר למוסדות האקדמיים כדי להצדיק מיתוג שכזה

חלק מהמשתתפים טענו כי היחס בין חיפה למוסדות האקדמיים בה דומה לזה של נשר  , יחד עם זאת. בפניהם
 .  והיא כן מצליחה לשתף פעולה במידה רבה עם האקדמיה

אבל כשאני מדברת עם חברים שלא קשורים  ", כ הם מרוצים מנשר"רוב המשתתפים טענו שבסה – תדמית העיר
הוסכם כי . כשבפועל מי שנחשף למועצת נוער ולתנועות נוער יודע שזה לא כך". היא נחשבת לעיר פשע, לנשר

זה יחזק את , כמו השקעה בתלמידים  , מבחינה תדמיתית במידה ויקדמו פרסום של דברים חיוביים בעיר
 ".אתה מגדל ילדים בנשר" וואו"יגידו . "תדמיתה

ונטען כי תמוהה העובדה שקולם של תושבי  ן"בזהחשש הוא מהכפלת גודלו והשפעתו של מפעל : זיהום האוויר
 .  נשר לא נשמע בנוגע לסוגיות איכות הסביבה

אך , אקונומית של הישוב גבוהה יחסית –נשר מתגאה בכך שהרמה הסוציו : פערים וקיטוב בין אוכלוסיות בעיר
, בתים, מבחינת תשתיות, שכונת בן דור מוזנחתהוסכם כי . הרמה של השכונות בן דור ותל חנן היא נמוכה יחסית

 .ביוב ומים
 .תושבים רבים סובלים מפלישה של חזירי בר ומצרעות בקיץ: סביבה
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 :איומים
 .  חשש מבעיות זיהום אוויר  :איכות הסביבה

 –" העיר נתונה לקפריזות של חיפה בגלל יתרון לגודל בכל תחום"חשש מהשפעתה של חיפה על נשר עלה  :חיפה
עברתי לנשר כי אני יודע שאני מקבל פה יותר "בנוגע לאיום זה לא היה קונצנזוס בקבוצה ומשתתף אחר טען כי 

 ".התיכון של נשר טוב יותר מתיכונים מובילים בחיפה"בנוסף נטען כי , "מבחיפה
שלא יבוא אחד עשיר " עלה חשש מהשתלטות של משקיעים זרים והעלאת מחירי הדיור: עליית מחירי דיור

 ".כך שהתושבים שחיים פה ישלמו יותר, דירות ויעלה את השכר דירה 4-5שיושב בתל אביב ויקנה 
 

 :חוזקות
הנובעת מהארנונה ומיסי העירייה  , מחייה זולהחוזקה מרכזית שעלתה היא  :איכות חיים ומחייה זולה

 .נשר מאפשרת איכות חיים המאפיינת עיר קטנה וביתית. הנמוכים
 .  איזוריתיכון מוביל כ, התיכון נתפס :חינוך

 ".  לצעירי נשר יש עתיד"מועצת נשות העיר הפעילה ביישוב וסיעת , תושבים אכפתיים :קהילה
ובקרבה לטכניון ולאוניברסיטת  " מפגש בין הר למישור"ב, עיר על הכרמל אשר שלובה בטבע עירוני :מיקום העיר

 .ל"העיר נמצאת בקרבת פארק קק. חיפה
 .הנגישות המתאפשרת מן הקרבה לתחנת הרכבת בלב המפרץ : רכבת חחנת

  
  

 :הזדמנויות
כאשר אפשרי ליצור פארק עירוני מרכזי  , נתפסים כהזדמנות הגדולה ביותר של העיר  :שטחי ציבור ופארקים

 .סקייטפארקבו ייתכן גם , שישרת את התושבים ויהווה אבן שואבת לתושבי הסביבה
 (לא זכה לקונצנזוס)הקמת קניון  :מסחר
 .סלילת שבילי אופניים :תנועה

 .הקמת בית חולים בעיר :מערכת הבריאות
 .שילוב הנוף הטבעי של המרחב הסובב בתוך העיר  :איכות הסביבה
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 : 2' קבוצה מס
 טל ונגר: מנחה

 זהר בן יוסף: רשמת
 מספר המדבקות שקיבל הנושא על ידי המשתתפים –..( 1,2) 

 (  S)חוזקות 
 סביבה

 (13)קרבה לטבע •
 (9)בריכות נשר •

 תחבורה

 (3)מיקום באמצע המטרופולין •
 (3)קרבה לרכבת העמק , על רשת דרכים ראשית•

 חינוך

 (7)השקעה בחינוך ובבני נוער •
 (2)מגוון אפשרויות למגמות לימוד •
 (7)השקעות בספורט •

 תעסוקה

 (4)קרבה לחיפה •
 (5)קרבה לטכניון ולאוניברסיטת חיפה •

 אוכלוסייה

 (5)צעירה עובדת ותומכת בעיר , חזקה•
 (1)קהילתיות ומעורבות  –בגבעת נשר •
 (5)בסיס כלכלי כתוצאה ממשיכת עסקים •

 פנאי

 (5)תיאטרון עירוני •
 (5)הצגות ילדים •
 (6)ס "מתנ•
 (10( )לא מספיק בשימוש)אצטדיון •
 (4)ריבוי תנועות נוער •

 (W)חולשות 
 תחבורה

 (2)מחסור במסלולי הליכה ואופניים •
 (6)כביש ראשי שיורד מהכרמל לשכונה צפופה  - 705•
 (2( )1-נתיבים שהופכים ל 4)החיבור ליגור •
 (2)זיו -עומסים בדרך נווה שאנן•
 (1)עומסי תנועה מחלף יגור •
 (7)מצוקת חנייה •
 ( 14)מחסור בקווים ובתדירות , תחבורה ציבורית ירודה•

 סביבה

 (4)פגיעה בפארק בשל תכנית מגורים •
 spaceבעיית ריח ב•
 (3)מפעל נקניק בבן דור  –מפגעי ריח •
 חזירי בר•

 פנאי

 (5)מחסור במקומות בילוי ופעילויות •
 (7)פארק עירוני שיכיל כמות רבה של אנשים •
 (8)מחסור בפעילויות לילדים •
 (7)מחסור בבתי קפה בימי שישי שבת •
 ( 9)מחסור בפעילות בימי שבת •
 (3)מחסור בתעסוקה לגמלאים •

 (11)שימור ומורשת  

 היעדר נושא השימור בעיר•
 מחסור במוזיאונים ואתרי שימור•

 כלכלה
 (9)יוקר דיור 

 ספורט

מחסור באולמות ספורט כיוון שהחוגים תופסים את האולמות •
(3) 

 (5)לבית הספר החדש שנבנה אין אולם ספורט •
 (3( )גדר שנפלה)בעיות תחזוקה •

 חינוך

צפיפות בכיתות ומנגד בתי ספר מזדקנים בהן כיתות מרווחות  
(12) 

 כללי

קצב הפיתוח אינו הולם את קצב גידול  –תשתיות •
.  בעיות תחבורה, חניות, גנים, מחסור בבתי ספר, האוכלוסייה

(8) 
 (2)חסרות ניידות משטרה  –אין אכיפה של חוקים •
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 (O)הזדמנויות 
 סביבה

 (17)קרבה לטבע •
, מוזיאון, שימור, פארק נשר –משיכת מטיילים •

 ( 27)היסטוריה של העיר , אתרי מורשת
 חינוך

 (12)קרבה לטכניון ולאוניברסיטה •
 (6)חינוך אטרקטיבי •

 (  T)איומים 

 ק פוסט'אזור האצטדיון בצ•

 (1)חזירי בר •

 (8)זיהום בגלל בתי הזיקוק •

 קרבה לגבול•

 (6)מחסור במגוון תחומי תעסוקה •

 (1)שבר יגור •

 (6)פגיעה בשטחים ירוקים על חשבון בנייה •

 (25)הכפלת האוכלוסייה •

 עיקרי הדיון -2' קבוצה מס
 

 חולשות
  ידי על תכוף בשימוש הנמצא כביש זהו – "צפופה שכונה לתוך מהכרמל שיורד ראשי כביש -705" - תחבורה

 חד מעבר שישנו בעובדה נעוצה זה בכביש המרכזיות הבעיות אחת .לעיר מחוץ שמגיעים ואלו בנשר התושבים
  מאוכלס באזור מדובר .ש"קמ 50 הינה המותרת המהירות בו עירוני שטח לתוך ש"קמ 80 של מותרת ממהירות

 ."קטלנית דרכים תאונת עליו הייתה ,הזה הכביש על הזמן כל נוסע אני" .בילדים
 מה ,אחד לנתיב שהופכים נתיבים ארבעה ישנם פוסט ק'הצ של ברמזור – "פקוקות מנשר והיציאות הכניסות"

 האגרסיביים רק .ולהשתלב לצאת אפשר אי בבוקר ,נשר בגבעת גרה אני" .בבקרים כבדים לעומסים שגורם
 ,לעומסים בנוגע .למה'ג של ובצומת יגור במחלף קיימת דומה בעיה ."מלא האדום שהרמזור כיוון מצליחים

 .המשתתפים בין הסכמה קיימת
 נאמר ,כן כמו .מהעבודה חוזרים אנשים בהן הצהריים אחר בשעות בעיקר היא החנייה מצוקת ."חנייה מצוקת"

 זו נשר" .בכלל אם מידה באותה סובלות כולן לא כי שיתכן משום שכונות פי על לנתח יש החנייה בעיות את כי
 אין אם ולכן רכבים מספר חייבת משפחה כל .למכולת גם נוסעים ,אחרת אופציה אין במכונית בה שנוסעים עיר

  לבעיה פתרון מציאת ללא ,הקרובות בשנים תגדל נשר שאם חושבים התושבים ."המצב יהיה זה אחר פתרון
 .תחריף בעיר החנייה מצוקת ,כיום

 הבעיה .הקיים הצורך על עונה אינה בעיר הציבורית התחבורה תשתית כי העלו התושבים ."ציבורית תחבורה"
  למשל" .האוטובוסים לתדירות והשני האוטובוסים קווי של למסלולים קשור הראשון .מרכיבים בשני מתאפיינת

  ניתן לא לתיכון דור מבן כי נטען ."לטכניון נשר מגבעת מלהגיע קצר יותר כמעט זה ,לטכניון אביב מתל להגיע
   .בהורים גבוהה לתלות שמוביל מה באוטובוס להגיע

   .הטופוגרפיות הבעיות למרות וזאת העיר בתוך הליכה למסלולי רצון הביעו התושבים ."הליכה מסלולי"
 לטובת נשר של ההרחבות בעקבות כי הייתה המרכזית הטענה ."הבנייה בגלל הכרמל בפארק פגיעה" - סביבה

  היפה הירוק המרקם בכל פוגעים אנחנו" .נפגעת לנשר שמסביב הטבעית הירוקה הסביבה ,מגורים שכונות בניית
   ."פה לא אבל שיבנו רוצה אני .ובניה בניה רק רואה אני היום .ירוק רק ראיתי שנה 13 לפני .הזה

 ,בנשר שנים המון שקיים מרסל האחים בבעלות מפעל על מדובר ."נעים לא ריח שיוצר דור בבן נקניק מפעל"
 צביון עם עיר בתור" .בשכונה נעימים לא ריחות המייצר כשר לא בשר לעיבוד מפעל זהו .דור בן לשכונת מתחת

  בין רחבה הסכמה הייתה ."התעשייה לאזור אותו להעביר בעיה אין .הזה המפעל את לסגור חובה מסורתי
  נשר של המישוריים בשטחים הוא שהועלה נוסף ריח מפגע .בשכונה ריח מפגע מהווה המפעל כי המשתתפים

 .הרפתות מכיוון שמגיע
 .נשר דרך ועובר מהמפעלים שמגיע האוויר זיהום לנושא קשורה הסביבתי בהיבט שהועלתה נוספת חולשה

 לתאונות להוביל שעלולה תופעה בכבישים בעיקר מטרד ומהווים נשר בעיר עוברים הבר חזירי ."בר חזירי"
   .דרכים
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 וחוגים אירועים בשל אך בעיר ספורט אולמות מספר קיימים אמנם ."ספורט אולמות מספיק אין" - ספורט
  וטניס בכדורסל מתאמן אני" .נוספים לביקושים פנויים אינם הספורט אולמות רבות פעמים שבו מצב נוצר שונים

 שבו ,רבין ,בעיר החדש היסודי הספר לבית בנוגע היא נוספת חולשה ."להתאמן יכול לא אני אירוע וכשיש יום כל
 .מבוטלים הספורט שיעורי גשומים או חמים ובימים ספורט אולם אין

 היא העיקרית הבעיה כי סיפרו התושבים ."שונות שכונות בין ספר ובבתי ילדים בגני בצפיפות שוני"  - חינוך
  בעיה ישנה" .בכיתה תלמידים 27 ישנם ,גלילות ספר בבית זאת לעומת .בכיתה תלמידים 40 יש בה יצחק ברמות

 יש בתאנה .לגלילות שלי הילדים את לשלוח דרך לי ואין מזדקנת בשכונה נמצא גלילות .הספר בתי בין איזון של
  .מצוין והיה ילדים 14 עוד עם היה הראשון .הגן של בוגרים שלי ילדים שני .בגן ילדים 35 של גילאים רב ילדים גן

   ."בגן איתו ילדים מאוד הרבה יש כי קטן ילד כמו מדבר והוא 'א לכיתה עולה עכשיו הגדול
  לא ועוד תחבורה ,הילדים גני של הפיתוח קצב ."האוכלוסייה גידול מקצב קטן תשתיות פיתוח קצב" – כללי

 את העלו והמשתתפים ,מגדלים חמישה להיבנות מתוכננים יהודה בר בדרך .העיר של הפיתוח קצב את מדביק
 ?תושבים של תוספת בגין תשתיות של לפתרון להיערך יכולה באמת העירייה האם השאלה

 נשר של החולשה נקודת כי העלו התושבים "ולגמלאים למבוגרים ,לנוער לילדים בילוי במקומות חוסר" - פנאי
  קפה בבתי מעוניינים הם כי טענו התושבים .הגילאים טווח לכל הפנאי בשעות לבילוי במקומות במחסור נעוצה

  משחקייה אין .לאן אין הילדים את לקחת לאן מחפשת כשאני" .שבוע בסופי פתוחים שיהיו פוסט ק'הצ ומתחם
 לעשות איפה אין .תעסוקה להם ואין העיר בגני מסתובבים נוער בני .סגורים הקפה בתי כל שישי ביום .בעיר אחת

 ."בשבת פיקניק
  .נשר העיר של המורשת ושימור תיעוד חסר ."היסטורי ומוזיאון מורשת שימור" - שימור

 איומים
 ,באזור עבודה מקומות במגוון מחסור ,הלבנון לגבול קרבה ,המפעלים שמייצרים מסוכנים וחומרים זיקוק בתי

 על גדול איום זה האוכלוסייה הכפלת" :האוכלוסייה הכפלת ,לנשר מהפריפריה תנועה ,ירוקים בשטחים פגיעה
 ."חיפה או אביב תל להיות צריכה לא היא .העיר

 והזדמנויות חוזקות
  למטה העסקים אזור" :מסחר ,צעירה אוכלוסייה ,לחיפה הקרבה ,אקדמאיים למוסדות הקרבה ,לטבע הקרבה

 מהווה היא ולכן .ארנונה פחות פה שמשלמים מכיוון בחיפה מתחרה ונשר ,השדות כל את לקחו .הכביש ליד
  ממש גם הילדים והצגות למנויים הזדמנויות הרבה מאפשר העירוני התיאטרון" עירוני תיאטרון ."לחיפה תחרות
 וזו בנובמבר עכשיו לפולין המסע של בוגרות ועתליה אני .לפולין המסע של הסבסוד" :בחינוך השקעה ."טובות

 הדברים את שמכסה בתיכון מגמות של מגוון יש" ."למסע מוכפלת כמות יצאה ,העיר של מהחוזקות אחת
   .ס"מתנ "וספורט תרבות לאירועי מנוצל מספיק לא האצטדיון" :ספורט ."אוהב שהנוער
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   3' קבוצת דיון מס
 רוני בן עדי :מנחה

 לי רום :רשמת
 

 (  S)חוזקות 

 מיקום

 (8)קרבה למוסדות אקדמאיים •

 (7)קרבה לטבע •

 (6)נוף , לחות, ניצול אלמנט הגובה מבחינת רוח•

 (3)קירבה לבתי חולים גדולים ועיקריים •

 קהילה

 (6)אוכלוסייה חזקה  –הון אנושי •

 (2)אוכלוסיה צעירה בשכונות חדשות •

 שירותים ציבוריים וחינוך

 (5)שירותי עירייה טובים , )*(מוקד עירייה זמין •

מערכת חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי טובה  •

(1) 

 בינוי

 (4)בנייה מרווחת •

 (W)חולשות 
 (5)תחבורה 

 (11)חסרה זכות דרך , רחובות צרים, בעיות חניה•

 (5)לא מתאימה לטופוגרפיה , תחבורה ציבורית לא יעילה•

 (4)תנועה מוגבלת בעיר בגלל אילוצי טופוגרפיה •

 ושירותים חברתייםקהילה 

 (5)העיר מתפקדת כפרבר שינה •

 (5)סטאטוס קוו של שמירת השבת מונע אפשרויות בילוי ופנאי •

 (3)קשה למשוך קהלי יעד לעיר •

 (3)יש בזבוז של ההון האנושי •

 צעירים עוזבים את העיר•

 היעדר קהילתיות•

 )*(גמלאים אין מענה לצורכי •

 (3)בירוקרטיה ותכנית המתאר 

 (5)חוסר חזון בתכנון •

 (3)חוסר במידע לתושב •

 (1)לא נגיש לאזרח  –כפיפות לועדת מורדות הכרמל •

קיים קונפליקט בין הרצון לפיתוח של העיר לבין שמירה על  •

 צביונה

 תשתיות

 (4)מזניחים שכונות ישנות  –מיושנות / תשתיות לא תקינות•

 (1)אין מרחבים מוגנים •

 אין מתקנים לבעלי מוגבלויות•

 בעיות תברואה•

 חוסר בהסדרת ניקוזים•

 (6)פנאי 

 (2)מבלים בחיפה , אין מקומות בילוי•

 (2)מרכז צעירים / העצמה –חסרה פעילות למבוגרים •

 טופוגרפיה

 (7)פער בין החלק התחתון והעליון ברמת השירותים והפנאי •

 (1)הטופוגרפיה מייצרת הפרדה בין השכונות •

 קושי בהתמצאות בעיר•

 (  O)הזדמנויות

 מיקום

 (7)קרבה למוסדות אקדמאיים ובתי חולים •

 (6)לתשתיות תחבורה עיקריות קרבה •

 (5)קרבה לפארק הכרמל •

 (5)קרבה לים •

שעה וחצי  , א"שעה וחצי לת –מקום מרכזי •

 (3)לחרמון 

 (1)קרבה לפארק מטרופוליני מתוכנן •

 (  T)איומים 
 סביבה ובריאות הציבור

 (7)אמיתי וסטיגמה  –העיר סובלת מזיהום אוויר •

חשש מקידום מתקני אנרגיה ללא שיתוף הציבור  •

(2) 

 יש צורך במיפוי מפגעי איכות אוויר ובתחנות ניטור•

 מטרופולין חיפה

 (1)חשש מאובדן הזהות והיבלעות במטרופולין •

 (1)חשש מחוסר מימוש של הפוטנציאל האקדמי •

 חשש להפוך לחצר האחורית של חיפה •

 מוקדי משיכה מתחרים מסביב לעיר•

 תכנית המתאר

מצפיפות גדלה  , חשש מכניסת אוכלוסיה חדשה•

 (4)ומכך שהאוכלוסייה לא תקבל מענה הולם 
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 הדיון עיקרי -3 'מס קבוצה
 

 :חולשות
 כאשר ,זו לבעיה אפשריים לפתרונות בנוגע הסכמה אי הייתה ,תחבורה עומסי קיימים אלון ברחוב :תחבורה

  שכן ,לרחוב חיונית היא כי סברו וחלק הרחוב מן הציבורית התחבורה את להוציא יש כי סברו מהמשתתפים חלק
  תכנונית ומבחינה "רכבים שני מחזיקה משפחה כל היום"  - "חנייה בעיות" .רכב מחזיקים התושבים כל לא

  לקצת" גם מקום יוצר כך ,סטריים לחד מסוימים צירים להסב הוצע ,לבעיה כפיתרון .מספק לא הקיים המצב
  ,"העיר בכל טיולים עושה" - "הציבורית התחבורה" ."וקשיח קשה לפחות שלנו המרחב את שיהפכו וצמחיה ירק
 נכנסים אשר מיניבוסים – "שכונתיות"ה להיות יכול לכך פתרון ,ברכבים לנוע מעדיפים מהתושבים שחלק כך

 .לשכונות
 ,בעיר פרנסה במקומות מחסור מפאת ,אביב לתל עוברים צבא אחרי רבים צעירים :חברתיים ושירותים קהילה

 נוסף גורם .מהעיר רבים צעירים תושבים של רגליהם את הדוחק דבר ,דיור באפשרויות מחסור יש כן כמו
 בשל נגרם הדבר כי השערה עלתה ."קפה בתי ,מסעדות – כאן קיימת שלא חיים איכות"ב מחסור הוא לעזיבתם

 .בשבת עסקים סגירת ,כלומר "קוו סטאטוס"ה
  שירותים מיני שכל כך ,השכונות בין הפרדה" מייצרת לטענתם הטופוגרפיה :העיר של הטופוגרפי המבנה

  שירות רמת בשילוב הטופוגרפי המבנה ,"אחרת משכונה לאנשים נגישים אינם ,מסוימת בנקודה שנמצאים
 .ציבוריים עירוניים שירותים של ביזור יוצר נמוכה צ"תחב

 האינטרנט אתר כאשר ,הכרמל מורדות לועדת הכפיפות בגלל לאזרח נגישות חוסר של תחושה :המתאר תכנית
  כאשר ,הרשויות לבין מהמשתתפים חלק בין מסוים אמון חוסר קיים כי נראה .נגיש כלא נתפס הועדה של

   ."טלאי על טלאי" מקצועי לא ובאופן בחופזה נעשית המתאר תכנית כי מצטייר
  לא אם" כי שטענו היו שני מצד ,"הטופוגרפי למצב מתאימים ולא הנוף על משפיעים המגדלים" כי נטען  :בינוי
 להוסיף התושבים על מקשה אשר דבר ,בינוי פינוי נעשה שלא היא נוספת בעיה ."מקום אין פשוט אז מגדלים יבנו
   .דים"ממ

 אותם להכניס הזמן הגיע" כי נאמר .אסתטיים לא שהם בזק של תשתית עמודי יש נשר בגבעת :תשתיות
 .טיפול הדורשות בעיר והביוב הניקוז תשתיות הוא שהוסכם נוסף דבר ."לאדמה

 דומים וכלים ההון שוק של כלכליים בנושאים חסרים הנוער בני וכי אישית להעצמה חינוך בעיר אין :חינוך
  לעצמה שמגדירה עיר כי נטען הגן בכיתות הילדים מספר היא בנושא שעלתה בעיה .בטובתם להיות שיכולים

  ממה יותר רוצים אנחנו" ,הילדים מספר ,סייעות ,גננות של סטנדרט להעלות צריכה "אקדמיה עיר" של מטרה
 ."הפנים משרד של בתדריכים שכתוב

  הטבע ערכי ועל הנוף על השמירה ,הסביבה על השמירה את בחשבון תיקח התכנית כי רצון קיים  :וסביבה טבע
 .שבעיר
 היגיון אין" ,משפחתיים אירועים לחגוג בכדי סמוכות לערים ביציאה הקושי את העלו התושבים :ופנאי תרבות
 ,לפחות כאלה עשרה צריכים אנחנו .חגיגות או מסיבות לעריכת נורמאלי אחד מועדון אין נשר כמו גדולה שבעיר
  נציגי ."אליה והקריות חיפה את להביא תהיה נשר של השאיפה .השבוע ובסופי מאוחרות שעות עד פתוחים שיהיו
  ,ציבורית תחבורה צריך זה ובשביל ,לבלות כדי לקריות או לחיפה לנסוע צריך" הנוער כי העלו ,בדיון הנוער
  יוצא אני אז ,קפה לשתות אותו לקחת רוצה אני ל"מחו אורח אליי כשמגיע" כי טענו אחרים משתתפים ."שאין
 שלי בעיר שלי חברים עם להיפגש " רוצה כשאני גם .אותו לקחת לאן לי אין פה ,בה מתבייש אני כי לעיר מחוץ

 רוצה אני .מבחוץ אליו באים שאנשים למקום תהפוך שנשר רוצה אני .לחיפה ,החוצה יוצאים אנחנו .יכול לא אני
 לא  אך ,לקשישים בפעילות מחסור יש כי טענו מהתושבים חלק ".בגאווה זה את ולהגיד ,מנשר אני" להגיד
 .חברתי מועדון קיים שכונה מרכז בכל כי טענו חלק שכן ,כך על הסכמה הייתה

 שטחים אין .אנמי הוא ,התאנה רחוב ועד התמר מרחוב ,העיר של העליון החלק כל"  :ציבוריים שטחים
   ."ריק פשוט זה .ספורט מגרשי אין ,טניס מגרש אין ,ציבוריים
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 :איומים
  ,אוויר מזיהום סובלת .ראשי לכביש קרוב ,דור-בבן המתגוררת המשתתפות אחת :האוויר וזיהום הסביבה

 סקירה תיתן שהתכנית ביקש אחר משתתף .נשימה בקוצר עצמה את מוצאת היא כי וטוענת חמים בימים בעיקר
 עם ביחד לבוא ואז לניטור תחנות עוד לשים להמליץ זה ולפי סקר לעשות צריך" .האוויר זיהום איומי של

 ."למפעלים הירוקים הגורמים
 אלא ,נשר כתושבי מזדהים לא שהם טענו רבים משתתפים כאשר :במטרופולין וההבלעות הזהות מאובדן חשש

  לטכניון בקרבה הטמון הפוטנציאל של במיצוי חוסר שיש מכך דאגה קיימת ."יצחק רמות" ,"חיפה ליד"
  . "האנושי ההון בזבוז"מ גם כמו .ולאוניברסיטה

  שקיפות דורשים המשתתפים ,בעיר שמתכננים חיצוניים גורמים של שקיפות מחוסר חשש יש :המתאר תכנית
  ותפגע הולם מענה תקבל שלא חדשה אוכלוסיה של מוגברת מכניסה חשש ישנו זה בנושא .האלה הגורמים כל מול

 .העיר את לחזק במקום בקיימת
 

 :חוזקות
 המאפשר הטופוגרפי מיקומה ומאידך מחד חולים ולבתי אקדמאים למוסדות הפיזית הקרבה :העיר של מיקומה

 כי הסכימו המשתתפים :נשר קהילת מבחינת .לעיר משמעותי יתרון מקנים ,וטבע נוף ,הגובה יתרון של ניצול
   .העיר של החדשות בשכונות צעירות ובאוכלוסיות גבוה אנושי בהון מתאפיינת העיר

 אשפה איסוף בהם ,טובים שירותים מעניקה העירייה כי סברו המשתתפים רוב :וחינוך ציבוריים שירותים
 עם לציין יש ,"בסדר היה הכול אם לשאול כך אחר התקשרו גם אלא ,הבעיה את לי פתרו רק לא" ש עירוני ומקוד

  והבלתי הפורמאלית) החינוך מערכת של הגבוהה לאיכותה בנוגע הוסכם .טופלו שלא מקרים גם שיש זאת
   .העירייה מצד הרבה ההשקעה וצוינה (פורמאלית

   .מרחב של תחושה המקנה ,בעיר מרווחת בינוי צורת  :בינוי
 
   :הזדמנויות 

 לבית קרבה בהן .העיר של ממיקומה הנובעות כאלה עלו ההזדמנויות בבחינת .מורחב דיון התקיים לא זה בנושא
 .ולים הארץ למרכז ,ראשיות לדרכים ,אקדמאיים למוסדות ,חולים
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 אינטגרטיבי SWOT סיכום
 
 
 
 
 

 הזדמנויות איומים חולשות חוזקות

פערים בין אזורים ברמת שירותים   בנייה מרווחת

 הזנחה של שכונות ישנות -ואיכות חיים

כניסה של אוכלוסיה  

חדשה ללא מענה 

 תשתיתי

 קרבה לתשתיות תחבורה

פגיעה בשטחים   בעיות חנייה קרבה לטבע

 ירוקים בשל בנייה

 בנייה חדשה

מחסור בקווים  –צ ירודה "תחב בריכות נשר

 ותדירויות

 קרבה לפארק הכרמל זיהום אוויר

 רמת חינוך גבוהה צרעות, חזירי בר טופוגרפיה המקשה על הליכה קרבה למוסדות אקדמאים

קרבה למוסדות אקדמאים  אבדן זהות מחסור בשבילי אופניים עיר קטנה ומשפחתית

 ובתי חולים

מחסור במגוון   בעיות בטיחות בקרבת גני ילדים אוכלוסיה חזקה

 תעסוקה

  

 מיתוג   דור מוזנחת-שכונת בן חולים-קרבה לבתי

פארק  –משיכת מטיילים    קצב פיתוח לעומת תשתיות  

, מוזיאון, שימור, נשר

היסטוריה  , אתרי מורשת

 של העיר

 קניון   פחד מתוכניות שלא יתממשו אצטדיון

כביש ראשי שיורד מהכרמל לשכונה   - 705 ס"מתנ

 צפופה

    

     יוקר דיור רמת חינוך גבוהה

     מפעל נקניק בבן דור –מפגעי ריח  השקעות בספורט

     מחסור בסקייטפארק בסיס כלכלי חזק

פים שכונתיים במרחקים  "אין מספיק שצ ארנונה ומיסים נמוכים

 (בשל הטופוגרפיה)סבירים 

    

     שמירה על סטאטוס קוו של השבת שירותי עירייה טובים

     חוסר חזון בתכנון  

     אין מקומות בילוי ופנאי    

     מחסור בבתי קפה בימי שישי שבת  

     מחסור באולמות ספורט  

     חסר מגוון של בתי ספר  

     עיר אקדמיה הינה מיתוג בעייתי  

     חסר מגוון של בתי ספר  

     פרבר שינה  

     אין קניון  



 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר



 2015מרץ   דוח מצב קיים  / תכנית מתאר כוללנית //  נשר

 חבורות נגר באזור העיר נשר

מקדם  שם סימול
 נגר

מידת התאמה לחלחול  
 נגר

A1 מתאים חלקי 0.12 רוסה על מדרונות תלולים-טרה 

A2 מתאים חלקי 0.14 על מדרונות מתונים עד תלולים יחסית רוסה-טרה 

A3 מתאים חלקי 0.16 על מדרונות תלולים ורנדזינהרוסה -טרה 

A4 מתאים חלקי 0.16 עד תלולים יחסית על מדרונות מתונים ורנדזינהרוסה -טרה 

A7 אדומות וטרה אלוביות-קולוביותקרקעות , חום גרומוסול-
 רוסה

 מתאים חלקי 0.17

C1 מתאים חלקי 0.01 בהירה על מדרונות תלולים רנדזינה 

C2 מתאים חלקי 0.18 בהירה על מדרונות מתונים עד תלולים יחסית רנדזינה 

H1 לא מתאים 0.44 אלוביחום  גרומוסול 
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 הקדמה .1

 רקע .1.1

נקבעו סוגי תכניות עבורן יש לבצע סקר  2014באפריל  10בהנחיות מנהלת מינהל התכנון מיום 

 סיכוני רעידות אדמה ראשוני, במידה ותכניות אילו ממוקמות באזורי סיכון לפי הגדרתם בהנחיות. 

מטרתו של הסקר היא שיפור בסיס הידע לצורך התחשבות בסיכוני רעידות אדמה בפריסת יעודי 

 קע בתכנית, והגדרת הבדיקות המפורטות הנדרשות בשלבי התכנון הבאים.  הקר

 גורמי הסיכון אותם יש לבחון במסגרת הסקר הינם: 

 קריעת פני שטח כתוצאה מהעתקה א.

 תנאי השתית והגברת תנודות קרקע ב.

 גלישות קרקע ג.

 התנזלות ד.

י רצוי להימנע ככל הניתן מייעוד כמו כן, מציינות ההנחיות כי באזורים המועדים להצפה מצונאמ

 שטחי קרקע חדשים של מבני ציבור המאכלסים קהל רחב כדוגמת בתי ספר וגני ילדים.

כוני רעידות אדמה ראשוני כלולה בסווג התכניות המחויבות בסקר סי (1איור ) "נשר מתאר "תכנית

 תכניות מתאר כוללניות בתחום אזור סיכון כמוגדר בהנחיות(. – 1)קטגוריה מס. 

 בסביבתה והתנאים הגיאולוגיים והמורפולוגיים תחום התכנית .1.2

( ממוקמת מדרום מזרח לעיר חיפה; חלקה הארי, הדרום מערבי, כולל את 1איור תכנית נשר )

מ', והוא  450מזרחיים של רכס הכרמל. הפרש הגבהים בתחום התכנית הוא מעל -מורדותיו הצפון

זה מחורץ על ידי נחלים עמוקים המתנקזים  אזורקמ'.  3משתרע על פני מרחק אווירי של פחות מ 

לכוון צפון מזרח. חלקה הצפון מזרחי של התכנית הוא מישורי, ומשתרע בתחום עמק זבולון. המעבר 

בין האזור התלול לאזור המישורי של התכנית הוא חד, ומסמן את מיקומו המקורב של העתק 

 הכרמל )ראה בהמשך(. 

איור ) צפון מזרחית להעתק הכרמל אלוביום כיסוי כוללת שרנשל  תוכניתה תחוםבהשתית הטבעית 

ם קרבונטים סלעיבמרבית שטח התכנית, בחלק שמדרום מערב להעתק הכרמל, נחשפים  (.1

גיר וקירטון. בחלקה המזרחי של התוכנית נחשפים סלעי כורכר  ,דולומיט מחבורת יהודה הכוללים

בחלקה הדרומי של  ממוקםשוף של בזלת חורת עדולם. ממתצורת פלשת המונחים על קירטון מתצ

 התוכנית.
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 .(Sneh et al, 1998) 1:200,000 מ"בקנ גיאולוגית מפה רקע על נשר תכנית גבול: 1איור 

 

 



 

 הוכן עבור: 

 

חוות דעת בנושא רגישות לסיכוני 
 נשרבתחום תכנית  רעידות אדמה

 ביצוע:

 
  2015פברואר  5עמוד  

 

   

 

 אקולוג הנדסה בע"מ  5

 

 באזור התכניתסמיים הסי סיכוניםההערכת  .2

 כתוצאה מהעתקהקריעת פני השטח  .2.1

פעילות סיסמית )רעידת אדמה( על גבי העתקים באה לידי ביטוי בין היתר בתנועה יחסית של 

פני מצטלבת עם הסלעים משני צידי ההעתק תוך כדי סידוק, ריסוק וקריעת סלע. כאשר פעילות זו 

השטח מתרחש מעוות היכול להוביל להרס של מבנים הממוקמים על גבי ההעתק או בתחום רצועת 

  ו )שעוביה האפשרי הוא עד מס' מאות מטרים מכל צד של ההעתק(.הגזירה של

העתק  ,(2013 ,שגיא וחוב'לנושא הסיכון מקריעת פני שטח ) 413המפה התיקנית של ת"י פי  לע

בנוסף, בשטח התוכנית יש  .(1איור צפון מערב ) - הכרמל חוצה את שטח התוכנית בכיוון דרום מזרח

 . "העתק חשוד כפעיל" כ יםמסווג סעיףההעתק הכרמל הראשי וף הפונה מערבה. סעילהעתק הכרמל 

ים פרסומב( ו2013מידע מפורט ועדכני לגבי התוואי של העתק הכרמל באזור נשר מופיע בסלומון )

, המשמש הראו כי באזור זה ההעתק( 2013שנסקרו בדו"ח של סלומון )הנזכרים בו. עבודות קודמות 

אינו עובר בקו המגע בין סלעי המילוי של העמק לבין כהעתק הגבול הדרום מערבי של עמק זבולון, 

ם מחשופי הסלע הקרבונטי, אלא קבור מתחת לסלעי המילוי, במרחק ממוצע של מספר עשרות מטרי

וכולל מספר מדרגות סטרוקטורליות המשתרעות על  ,מצפון מזרח לקו מגע זה. מבנה ההעתק מורכב

קידוחים, סקרים סיסמיים בהפרדה  -רוחב ממוצע של מס' עשרות מטרים. מידע מתת הקרקע 

אפשרו להתוות רצועה המגדירה את תחום חוסר הוודאות במיקומו של  -גבוהה וסקרי תגובת אתר 

בול הדרום מערבי של הרצועה הוא קו המגע בין הסלעים האלוביאליים לסלעים הקשים הג ההעתק.

(, והגבול הצפון מזרחי שלה מהווה השלכה 1איור של רכס הכרמל )כפי שמסומן במפה הגיאולוגית, 

מתת הקרקע של ההעתק כפי שנצפה בשיטות המדידה השונות תוך שיקוף מגבלות השיטות וטווחי 

 השגיאה שלהן. 

מציג עבור אזור נשר את תוצאות המיפוי הרב תחומי המשולב ואת תחום חוסר הוודאות  2איור 

חתך אנכי מתוך סקר מיקרוזונציה מטרים בממוצע.  100על כ באזור זה עומד במיקום ההעתק, ה

ומראה את המבנה המסועף של  3איור ( מוצג בZaslavsky et al., 2000)תגובת אתר( באזור נשר )

   מ'(. 350אזור ההעתק הרחב )מעל 
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העתק  (.2013סלומון, : מיקומו המשוער של העתק הכרמל על פי מידע מתת הקרקע באזור התכנית )אחרי 2איור 
א. על גבי ( מתלכד עם גבולה הצפון מזרחי של רצועת חוסר הוודאות במיקום ההעתק. 2013הכרמל מתוך שגיא וחוב' )

 מפה גיאולוגית; ב. על גבי תצלום אויר. 
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. מיקום החתך: מסומן כ"חתך מטרים - ; יחידות ציריותבאזור נשר( Zaslavsky et al., 2000): חתך תגובת אתר 3איור 
 –. החתך מציג את המבנה המסועף של אזור ההעתק הרחב של העתק הכרמל באזור נשר. בירוק כהה 2איור " ב9

הגרפים מציגים את ערכי חבורת הר הצופים/עבדת וסלעי מילוי צעירים.  –קרבונטים של חבורת יהודה. מעליהם 
 . ראה דיון בהמשך – ( כפי שנמדדו בנקודות המדידה לאורך החתך )משולשים אדומים(Amplificationמקדם ההגברה )

המינימלי המותר של מבנה מהעתק פעיל  המרחק( 5' מס תיקון גליון, 202.1.2)סעיף  413"י ת פי על

מ' מכל צד וקצה של העתק פעיל מוגדר כאזור  200. תחום של מטרים 15חשוד כפעיל עומד על או 

  החשוד בהעתקה פעילה, ומצריך סקר לאיתור העתקים.

תוואי ההעתק כפי שהוא מסומן עם ( מתלכד 2איור הגבול הצפון מזרחי של רצועת חוסר הוודאות )

השילוב בין מידת וודאות המיפוי (. 2013במפת ההעתקים הפעילים/חשודים כפעילים )שגיא וחוב', 

אות וכן ב"אזור בתחום חוסר הווד 413מחייב כי כל בניה הכפופה לת"י  413לבין הוראות ת"י 

מ' מצפון מזרח לתחום חוסר  200החשוד בהעתקה הפעילה", שלכל צורך מעשי כולל אזור בן 

 . , תחוייב בסקר לאיתור מדוייק של תוואי ההעתק2איור הוודאות ב

 תנאי השתית והגברת תנודות הקרקע .2.2

 413תאוצות אופקיות חזויות על פי ת"י  .2.2.1

על עבור שתית סלעית בזמני חזרה שונים  נשרבתאוצת הקרקע האופקית הצפויה מציגה את  1טבלה 

קלר ) 413לתקן ישראלי  5ישובים, הנלוית לגיליון תיקון פי רשימת המקדמים הסייסמים עבור 

 שנה. 475בניה סטנדרטית נקבעת לפי רעידת אדמה שתדירותה (. תאוצת התכן עבור 2011וחוב', 
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עבור שתית סלעית כתלות בזמן חזרה של רעידת אדמה )קלר וחוב',  נשרבתאוצת הקרקע האופקית הצפויה : 1טבלה 
2011.) 

 PGA (g) (שנים) זמן חזרה

475 0.13 

975 0.19 

2475 0.28 

 

 סיסמית פעילות

. ככלל, לא קיים ריכוז מובהק של 4איור פיזור מוקדי רעידות אדמה ביחס לתחום התכנית מופיע ב

ה לאורכו ליניאצי ( מזהה2007שמיר )מוקדי רעידות לאורך ההעתק במקטע הכולל את נשר, אולם 

, התרחשה ב M=5.3של הפעילות הסיסמית. רעידת האדמה הגדולה ביותר שהוקלטה באזור, 

קמ' מדרום מזרח לתכנית נשר, על גבי רצועת הגזירה המשוייכת  17 -, כברוךבאזור כפר  24.8.1984

ערה באזור דניה . עדויות פליאוסיסמיות מתוך מ(4איור )מסומנת ב גלבוע-למערכת העתקי כרמל

שנה  5,000שנה ו  10,000שבכרמל מצביעות על רעידות אדמה משמעותיות שהתרחשו באזור לפני כ 

(Braun et al., 2009.) 

 

 : מפת פיזור מוקדי רעידות אדמה באזור התכנית4איור 
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 הגברת שתית חריגה של התאוצות החזויות .2.2.2

הקרקע החזויות עבור תשתית סלעית קשה עלולות להיות מוגברות בזמן רעידת אדמה, תאוצות 

במעבר אל היחידות הרכות שמעליהן עקב ירידה חדה במהירות הגלים, ולעבור החזרה והגברה 

נוספת כתוצאה מכליאת הגלים הסיסמיים בגבולות אגן סגור שקירותיו קשיחים )למשל על ידי 

עים התוחמים אותו(. ההגברה עשויה להעלות העתקים המפרידים חומר מילוי רך באגן מהסל

 .ביחס לערכה בגג הסלע הקשה בעומק משמעותית את ערך התאוצה בפני השטח

חריגות )מתוך גבירצמן  על גבי מפת האזורים החשודים בהגברות שתית התוכניתמראה את  5איור 

עם חשד להגברה  כולל אזורים חלקה הצפון מזרחי של התוכנית, זה(. על פי איור 2009וזסלבסקי, 

קיומו של נובע מ . החשד להגברה במקרה זהבבסיסמאוד חריגה כתוצאה מקיומו של מצע קשה 

מאזורים אילו,  החתך האלוביאלי המונח על סלעי הגיר הקשים של חבורת יהודה. בחפיפה ובנפרד

, יש חשש להגברה )מצפון מזרח להעתק( וברוב השטח הנמצא על גבי הבלוק היורד של העתק הכרמל

חריגה כתוצאה מקיומו של אגן צר ועמוק, שהעתק הכרמל מהווה את גבולו הדרום מערבי בתת 

 הקרקע.

קר תגובת אתר באחד מן יש לבצע ס, 202.2.3, סעיף 5, גליון תיקון מס' 413 (ת"יעל פי תקן ישראלי )

 :המקרים הבאים

  באזורים בהם הקרקע מסווגת כF;  לסווג קרקע כ גיאוטכניים -הגיאולוגייםהקריטריונים

F  ניתן להגדיר את סוג הקרקע רק  202.2.1, סעיף 5, גליון תיקון מס' 413ת"י מצוינים ב(

 יה(. באמצעות סקר קרקע. ללא התוויה אחרת סקר זה מתבצע בשלב היתרי הבנ

 באזורים שבהם לפי מפת "האזורים החשודים בהגברות  1עבור מבנים מקבוצת חשיבות א

(, יש חשד להגברות שתית 5איור שתית חריגות" )נספח ט בתקן; חלק ממפה זו מופיע ב

 המצאות סלע בסיס קשה מאוד או עקב השפעת אגן.חריגות עקב 

                                                 

1
ולאחריה: מבני תחנות  אדמה רעידת בעת מערכותיהם עם לתפקד האמורים, גבוהה ציבורית חשיבות בעלי"מבנים   

כח, בתי חולים, תחנות מכבי אש, תחנות משטרה, מרכזות טלפון, תחנות עזרה ראשונה )לרבות כניסות ומעברים, וכן 
 מבני שירות ומיכלי המים המשרתים אותם("
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 (.2009, וזסלבסקי גבירצמן מתוך) חריגות שתית בהגברות החשודים האזורים מפתגבול התכנית על גבי : 5איור 
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 "Microzoning of the earhquake hazard in Israel"בשטח תוכנית נשר נערך במסגרת פרויקט 

סקר מיקרוזונציה לקביעת תגובת האתר של אזור גרבן הקישון בסמיכות להעתק הכרמל. 

(Zaslavsky, 2008) :סקר זה מורכב משלושה שלבים . 

  מדידות אמפיריות של התדירות הדומיננטית ושל ההגברה היחסית של השתית;  -שלב ראשון 

  בנית מודל גיאולוגי של תת הקרקע  איסוף וניתוח החומר הגיאולוגי המצוי על האזור, -שלב שני

 בשטח התוכנית וחלוקתו לאזורים בעלי מאפיינים דומים; ו

  עריכת מודל אנליטי חד מימדי אשר חוזה את ספקטרום התגובה בכל אתר בזמן  -שלב שלישי

 רעידת אדמה.

מציג את תחום התוכנית על רקע חלוקת שטח סקר המיקרוזונציה לאזורים לפי תדר תהודה  6איור 

( משקפת 2טבלה התאוצה הספקטרלית הצפויה בחלקי הסקר השונים )ומקדם הגברה אופייניים. 

שנה על שתית סלעית.  475ביחס לתאוצה הצפויה עבור זמן חזרה של  5.4ל  3הגברה בפקטור של בין 

 .Zaslavsky (2008)של  22ספקטרום התגובה האופייני עבור כל אחד מן האזורים מופיע באיור 

גברה ראה שם ערכי ה – 3איור נתוני הגברה בטווח זה או גבוהים ממנו נצפו לאורך החתך המופיע ב

(Amplification.עבור תחנות המדידה השונות לאורך החתך ) 

 

http://seis.gii.co.il/heb/hazards/siteEffectDoc/2008-510_389_08_graben-kishon.pdf


 

 הוכן עבור: 

 

חוות דעת בנושא רגישות לסיכוני 
 נשרבתחום תכנית  רעידות אדמה

 ביצוע:

 
  2015פברואר  12עמוד  

 

   

 

 אקולוג הנדסה בע"מ  12

 

 

 .(Zaslavsky, 2008)וזונציה רמיקסקר : שטח התוכנית על רקע מפת 6איור 
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 6איור בהתאם למספור השטחים בהמחזור הדומיננטי וזמן  תמקסימאליתאוצה ספקטראלית : 2טבלה 

 )שניה( מחזור דומיננטי  זמן (g) תאוצה ספקטראלית (6איור ) מספר תא שטח

1 0.55 0.4 

3 0.41 0.4 

10 0.7 0.25 

12 0.65 0.48 

13 0.35 0.45 

14 0.6 0.3 

15 0.6 0.3 

17 0.5 0.3 

20 0.7 0.8 

 

 גלישת קרקע .2.3

קרקע מתרחשת כאשר מסת סלע/קרקע מתנתקת מסביבתה לאורך מישור גזירה וגולשת גלישת 

במורד מדרון כתגובה לכוח הכבידה. אירועי גלישה רבים מתרחשים כתגובה למעבר גלים סיסמיים 

בזמן רעידת אדמה והחלשת מישורי הכניעה. במקרים רבים מסת הסלע הגולשת עוברת מעוות 

, צפוימבנה הממוקם על גבי מסת סלע הגולשת כתגובה לרעידת אדמה הפוגע במבנה הפנימי שלה. 

 . הרס קטסטרופלילעבור במקרים רבים, 

( פיתחו שיטה להערכת רגישות השתית לגלישת מדרון. לפי שיטתם, הרגישות 2006כץ ואלמוג )

כץ ית המדרון. לפי שיטתם של ויה בסוג המסלע, במבנה הגיאולוגי )נטיית סלע הבסיס( ובנטיתל

סוגי  מוגדר כשיפוע זניח בו אין רגישות לכשל מדרון עבור כל º5(, שיפוע של פחות מ 2006ואלמוג )

(. על 2006וג, מציג את שטח התוכנית על גבי מפת רגישות לכשל מדרונות )כץ ואלמ 7איור הסלעים. 

היא בינונית עד פזורות רצועות בהן דרגת הרגישות  תוכניתה בחלקה הדרום מערבי שלפי איור זה 

(, מצוקים 9גבוהה. הנקודות בעלות הרגישות הגבוהה ביותר הן: המקטע המצוקי של נחל נשר )דרגה 

)דרגה  התוכנית ( ובמחצבה נטושה בחלקה הדרומי של7-9במורדות המזרחיים של גבעת נשר )דרגה 

והן טיבן אינן ברור  –זניחה פזורות רצועות בהן דרגת הרגישות אינה  (. בחלק המזרחי של התוכנית7

 נובעות מארטיפקט במפה.ככל הנראה 

ל , והיא מבוססת ע1:200,000חשוב להדגיש כי קנה המידה של מפת הרגישות לכשל מדרון הינה 

שאינה מציגה  1:50,000כולל מפה טופוגרפית בקנ"מ  ,חיתוך של מספר מאגרי מידע בקנ"מ שונים

 מתלולים מלאכותיים חדשים יחסית.
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תחתונה, ה הימנית(. סקאלת הצבעים מתייחסת למקרא בפינה 2008, וחוב' כץ) מדרונות לכשל רגישות מפת: 7איור 

 במזרח התכנית נובעות מארטיפקט מיפוי. של אזורי סיכון הרצועות המאורכות . סולם דרגת הרגישות הינו יחסי
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 התנזלות .2.4

התנזלות קרקע מתרחשת כאשר גלים סיסמיים בעלי רמת תאוצה העוברת סף קריטי מתקדמים 

לא מלוכד, רוויה במים. כאשר תנודות הקרקע מעלות משמעותית  נקבובי-בקרקע בעלת מבנה גרגירי

חוזק שלה ומתנהגת כנוזל, כלומר אינה יכולה לתמוך את לחץ הנוזל בנקבים הקרקע מאבדת מה

פוטנציאל התנזלות קרקע קיים באזורים בהם קיימים אופקי משקעים  במבנים המבוססים בתוכה.

מטר מתחת לפני השטח  20 -תהום מצוי ברום הרדוד מהטיניים ומפלס מי -חוליים או חוליים

  .(2008)סלומון וחוב', 

( על סמך סדרת עבודות 8איור כו את פוטנציאל ההתנזלות בעמק זבולון )( הערי2007פרידמן וחוב' )

, בהתבסס על נתוני קידוחים. על ומפלסי מי תהום שדנו בהתפרסות משקעים חוליים בתת הקרקע

המועד  ,אזור עם חול בתת הקרקעבמערבי של שטח התוכנית ממוקם  פי עבודתם, חלקו הצפון

סכנת  קשים ולכן לא מתקיימת בו להתנזלות. החלק הדרום מערבי של התוכנית ממוקם על סלעים

חשוב לציין כי זהו מיפוי אזורי, בקנ"מ נרחב, ובהתאם שגיאת המיפוי היא משמעותית.  התנזלות.

 להערכת הסיכון להתנזלות עבור ההיתרים יש לבצע בדיקה על סמך מידע ספציפי לאתר. 

 
 (.2007חוב', אזורים הרגישים להתנזלות בעמק זבולון )פרידמן והמפת גבול התכנית על רקע : 8איור 
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 )צונאמי( יםהופעת נחשול  .2.5

נחשול ים מתרחש כאשר תנועה פתאומית של קרקעית הים, כתוצאה מהסטה על העתק או מגלישת 

קרקע, גורמים לגלים בעלי אורך גל גדול. כאשר הגל מתקרב ליבשה אורכו מתקצר והאמפליטודה 

דירת מי בחמתבטא לך צונאמי הנזק של הצפה במהשלו גדלה, והוא יכול להציף שטחים נרחבים. 

. ה וגריפה של סחופת ושברי עצמים ופגיעה במבנים המצויים בקרבת החוףגם בהסעהים ליבשה ו

( הצפת צונאמי לאורך חופי ישראל עלולה לפגוע בשטחים 2009לפי סימולציות שערכו סלמון וחוב' )

מטר מקו החוף. בסביבת נחלים הנשפכים לים עלול הצונאמי לכסות את שטחי  500המצויים עד כ 

  .הערוץק"מ במעלה  3כ ההצפה של הנחל ולחדור 

נאמי במעלה נחל הקישון מס' קילומטרים במעלה בתרחיש צונאמי קיצון תיתכן חדירה של גל הצו

קמ' דרומית לנמל  2הערוץ. במידה ושוליה הצפון מזרחיים של התכנית, הנמצאים מעט יותר מ 

הקישון, מהווים חלק מפשט ההצפה של הנחל )יש לקבוע זאת על סמך מדידות מדוייקות(, הם 

 עשויים להיות מוצפים. 
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 המלצותמסקנות ו .3

 סיכום ממצאי הבדיקה והמלצות .3.1

קריעת פני שטח,  הם: נשרשל העיר  תוכניתהבתחום עבורם מתקיימים תנאי סף סיכון הגורמי 

להלן מסכמת את  3טבלה  .ויתכן שגם צונאמי (9איור ) התנזלות, , גלישת מדרוןהגברת שתית

 ההמלצות הנוגעות לכל אחד מגורמי הסיכון.ההשלכות ו

הכרמל )כולל רצועת חוסר מכל צד של העתק מ'  200רצועה ברוחב  :קריעת פני שטח

 הוודאות במיקומו(

 , מצפון מזרח להעתק הכרמלבחלקה הצפון מזרחי של התוכנית   : שתית הגברת

 יתשל התוכנמערבי בחלקה הצפון    : התנזלות

 ים בחלקה הדרום מערבי של התוכניתאזורים המפוזר   : גלישת מדרון

 צפון מערב התכנית, בתחום פשט ההצפה של נחל הקישון.    :צונאמי

 : טבלה מסכמת של השלכות ממצאי הבדיקה. 3טבלה 

גורם 

 סיכון

 בתכנית מתאר בתוכנית מפורטת

  המלצות לתכנון הנדסי בשלב היתרי הבניה

קריעת 

פני 

 שטח

בתחום תכנית מפורטת בהיקף משמעותי, ביצוע סקר    

שישלול קיום של העתקים פעילים או יאפשר מיפוי של 

פרטי תכנון הסקר נתונים לשיקול מיקומם המדוייק. 

לנושא העתקה פעילה. דעתו של גיאולוג מומחה 

 ממצאי הסקר ישמשו לקביעת הנחיות תכנוניות.

הגברות 

 שתית

ור ציב עבור מבני סקר תגובת אתר מסויים

 קולטי קהל ו/או מבנים האמורים לתפקד עם

עבור שאר  .מערכותיהם בעת רעידת אדמה

חישוב הגברה לפי התנאים  –המבנים 

 הידרולוגיים בתחום ההיתר.-הגיאולוגיים

 

 התנזלות

הנחיות תכנוניות ושיטות ביסוס ובנייה פיתוח 

 על פישימנעו התנזלות/יבטיחו יציבות המבנה 

תחום וגיאוהידרולוגי ספציפי למידע גיאולוגי 

 ההיתר.

 

גלישת 

 מדרון

באזור המועד  בשדה סקירהבאמצעות  אפיון

לגלישות את סוג המסלע, השיכוב ונטייתו ואת 

נטיית המדרון, בשילוב עם התאוצה הצפויה, על 

להגדיר ומנת להעריך את דרגת הרגישות לכשל 

מגבלות בניה/אמצעים הנדסיים/אמצעי 

 תאם ליעודי הקרקעבטיחות, הכל בה
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 במסמכי התכניתלהטמעה הנחיות  .3.2

 :להטמיע במסמכי התכנית את ההנחיות הבאות אנו ממליציםלממצאים הנ"ל בהתאם 

תכלול את  שתוצא מכוחה של תכנית זובאזור החשוד בהגברה חריגה,  תכנית מפורטת .א

 הבאות: ההנחיות

במקדם ההגברה תנאי למתן היתרי הבניה יהיה גיבוש הנחיות בניה המתחשבות . 1א

בפוטנציאל ההתנזלות על ידי מהנדס בעל רישיון בתחום הנדסת הקרקע והביסוס, על בסיס ו

 . לתחום ההיתר גיאוטכני וגיאוהידרולוגי ספציפי-מידע גיאולוגי

קד עם ו/או מבנים האמורים לתפ. תנאי למתן היתר בניה עבור מבני ציבור קולטי קהל 2א

יהיה סקר תגובת אתר מסויים על פי ההנחיות המפורטות  מערכותיהם בעת רעידת אדמה

 .5גליון תיקון  413בנספח ה' של ת"י 

יקבע מהנדס בעל רישיון בתחום באזור החשוד בהגברה חריגה מפורטות עבור תכניות  .ב

נוניות ושיטות ביסוס ובנייה על פי הנחיות תכ , או קונסטרוקטור,הנדסת הקרקע והביסוס

מקדם ההגברה וספקטרום התדירויות המתאימים לשטח הנתון על פי סקר המיקרוזונציה 

  .5גיליון תיקון  413הקיים או על פי סקר תגובת אתר כמפורט בנספח ה' של ת"י 

עבור מתחמי בניה/התחדשות עירונית בהיקפים משמעותיים ו/או מבנים ת ות מפורטוכנית .ג

, ובתחום האזור באזור המשוער שבו עובר העתק הכרמל בשטח התוכניתקולטי קהל 

שישלול קיום של העתקים פעילים או יאפשר יחוייבו בביצוע סקר , החשוד בהעתקה פעילה

פרטי תכנון הסקר נתונים לשיקול דעתו של גיאולוג מומחה מיפוי של מיקומם המדוייק. 

 .ישמשו לקביעת הנחיות תכנוניותממצאי הסקר לנושא העתקה פעילה. 

בחוות דעת של  יחויבובאזורים בהם קיימת רגישות לכשל מדרונות תכניות מפורטות  .ד

תוך התחשבות בנתונים לגבי אופי המסלע,  שיעריך את רמת יציבות המדרוןוג מהנדס/גיאול

 נטיית השכבות, נטיית השיפועים הטבעיים/מלאכותיים, מפלס מי התהום ומקדם התאוצה

הצפוי )כולל רכיב ההגברה(. במידת הצורך יקבעו הנחיות תכנוניות המתחשבות בסיכוני 

 יציבות המדרונות כבר בשלב התכנית המפורטת.

בתכנית מפורטת, בקביעת מיקומם של מבני ציבור קולטי קהל חדשים יש להעדיף אזורים  .ה

ון של נחשול הנמצאים מזרחית לתחום הרצועה לאורך החוף המועדת להצפה במקרה קיצ

 ים, כפי שהוגדרה בפרסום עדכני או בחוות דעת של מומחה בתחום הצונאמי.
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. הרצועות הסגולות )סיכון לגלישה( במזרח התכנית נשרמפת ריכוז סיכונים סיסמיים על רקע גבול תוכנית : 9איור 
 .ככל הנראה מארטיפקט מיפוינובעות 
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