
 220-0594796' תכנית מס

 

 קצרין -ע לפארק חקלאות תיירותית "תב



 דני קידר: ריכוז תכנון•

 הילה וודל: אדריכלות•

 אורנה מרגלית: ריכוז פרוגרמה וסטטוטוריקה•

 רותי ארני: תכנון נוף•

 ענבל אברהם: ניקוז ומים, תכנון ביוב•

 מאהר זאהר: תכנון תחבורה וכבישים•

 יהודה גואלמן: תכנון כלכלי תיירותי•

 

 צוות התכנון

 מועצה מקומית קצרין: יוזם התכנית



 רקע
נועדה לאפשר הקמת פארק חקלאות תיירותית  , ביוזמת המועצה המקומית קצרין, תכנית זו

 .בצמוד לשכונות מגורים חדשות ומתוכננות, מערבי של העיר -בגבולה הדרום

,  ר זכויות בנייה לאטרקציות תיירותיות"מ 12,000-התכנית כוללת כ. דונם 300-שטח הפארק כ

 .תיירותית -לפעילות חקלאית ופעילות חקלאית

(  הנמצאת לפני הפקדה) 19968/ג -התכנית תואמת את תכנית המתאר הכוללנית לקצרין
 .תיירותי -המגדירה בשטח זה ייעוד חקלאי

 

 19968/תכנית מתאר כוללנית קצרין ג



 תכניות שכנות על רקע תכנית כוללנית

 10רובע 
 12485/ תכנית ג

 11רובע 
 16015/ תכנית ג

 12רובע 
 1032/ ל"תמ

 ש"מט
 20037/ תכנית ג

 19968/תכנית מתאר כוללנית קצרין ג



 תשריט מצב מוצע תשריט מצב מאושר



 נספחי התכנית

 פרוגרמה +בינוי •

 תנועה•

 נוף•

 ניקוז, מים•

 תיירותי -כלכלי•

 



 נספח בינוי



 חווה חינוכית
 ח"מתחם תיירותי וגידול בע

 נספח בינוי

 גידולים ועיבוד תוצרת חקלאית



 פרוגרמה
 פירוט שימושים וזכויות בנייה
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 .תוקם מנהלת שתהיה כפופה לחברה הכלכלית לצורך הקמה ותפעול הפארק•

על בסיס החלטת , שטח הפארק יוקצה למועצה המקומית באמצעות החברה הכלכלית•

המאפשרת לרשות מקומית לקבל הקצאת  , 8.2.2016 -מ 1453מועצת מקרקע ישראל  

 (.יש לסכם הנושא עם רשות מקרקעי ישראל)קרקע בפטור ממכרז בתנאים מסוימים 

 (.עדיפות לתושבי קצרין)קול קורא ליזמים , יוגדרו קריטריונים להקצאת שטחים למיזמים•

 .י ובהתאם לסוג המיזם"תקופת הקצאת הקרקע למיזמים בתאום עם רמ•

אחריות המנהלת להבאת . כולל תפעול שוטף, האחריות להקמת המיזמים על היזמים•

 .תחזוקת השטחים הציבוריים ושיווק המתחם, תשתיות עד ראש השטח

 :תקציב התחזוקה של המנהלת יהיה משלושה מקורות•

 (.או אחוז מההכנסות/סכום שנתי קבוע ו)נדרש לקבוע מפתח השתתפות בהתאם . השתתפות היזמים

 .  השכרת דוכנים בשוק

 .תקציב ציבורי

 .  במחירי מים לחקלאות, נדרשת הקצבת מים מרשות המים למיזמים החקלאיים•

 

 מודל הפעלה מוצע





 19968/תכנית מתאר כוללנית קצרין ג

 מחוזית/ תכנית בסמכות מקומית 

 תשריט מצב מוצע

 מותנה בקצב אישור התכנית הכוללנית



 שקפים נוספים



 שטחים מינימליים לפיתוח התחלתי

מספר   שימוש

 יזמויות

שטח  

 מוצע
 (דונם)

  בינוי

 מוצע
 (ר"מ)

כ  "סה

 בינוי
 (ר"מ)

 350 350 9 1 חוות בקר 1

 0 שטח לחווה החינוכית 2

 5 מבקרים מתחם מרכז 3

 0 0 0 מרכז מבקרים

 800 800 1 איכרים+שוק עירוני

 300 300 1 מסעדה/מזנון, שירותים

 2 חניונים 4

 50 50 1 1 השכרת רכב מקומי 5

 20 יער מאכל 6

 חלקות פרטיות קטנות 7

 ר"מ 200

20 4 10  
 מחסנים

200 

  חלקות פרטיות 8

 בינוניות

 ר"מ 1000

5 5 10  
 מחסנים

50 

 20 גידולים שונים בטרסות 9

 0 0 0 0 עיבוד תוצרת חקלאית 10

 0 0 0 0 גידול בעלי חיים 11

 1,750 66 כ"סה



 .בה מוצעים היקפי בנייה גדולים מאוד, מתוך פרוגרמה מוצעת קודמת

 .ר"מ 12,000כ "בתכנית הנוכחית מוצע לצמצם את זכויות הבניה לסה



 תחזוקה
 :מחייב תחזוקה שוטפת הכוללת, שמירה על המתחם כמתחם תיירותי

 .ניהול המתחם כולל הקצאת שטחים ליזמים1.

 .מרכז מבקרים, ניקיון, שטחי ציבור, דרכים: תחזוקת תשתיות2.

 .שיווק ופרסום3.

 

 (שלב פיתוח מלא)אומדן ראשוני לעלויות הפעלת המתחם 

 

 

 

עלות שנתיתמשרה
1/355,000רכז פרויקט

1108,000איש תחזוקה

83,000אחזקה שוטפת

70,000שיווק/פרסום

316,000סה"כ



 נוהל הקצאת מגרשים
 .  מחייבים נהלים וכללים מסודרים, הקצאת שטחים ליזמים

הנחיות אלו יפורסמו בציבור . מומלץ לקבוע הנחיות לגבי כל יזם המבקש קרקע לפיתוח מיזם
 :וישמשו כלי לבחינת הבקשות והקצאת הקרקע בהתאם

 .תבדק כלכלית, כל יוזמה להקמת מיזם משקיא-

מהיקפי ההשקעות הנדרשים   30%על היזם להמציא אישור על יכולת כלכלית מהבנק בהיקף של  ב-
 .להקמת המיזם

תעשה כך שלא תפגע בפעילויות סמוכות ובהתאם להנחיות למרחקים הנדרשים בין , הקצאת מגרשיםג-
 .פעילויות חקלאיות שונות

 . בפרק זמן שהמנהלת תדרוש, היזם יחתום על התחייבות להשלים הפרויקט המתוכנן על ידוד-

על היזם להחזיר את  , בלוחות הזמנים ולא מימש את זכאותו בהתאם, במידה והיזם לא עמד בדרישותה-
 (.לטובת הקצאה ליזמויות אחרות)למנהלת  , המגרש נקי

 .  תקבע ועדת חריגים למקרים מיוחדים שבהם תדרש הארכה של תקופת ההשקעה מעבר למה שניתןו-

 

ישנה חשיבות  .  אין צורך בבדיקה כלכלית, ר"מ 250בפרויקט גינות קהילתיות בגודל של עד : הערה
 .גינה שלא תתוחזק תוחזר למנהלת, לבחינת רצינות היזם ויכולת התחזוקה של הגינה

 

 



 נושאים לדיון
 רשות מקרקעי ישראל –הקצאת הקרקע בפטור ממכרז 

 רשות המים –הקצאת מים 

מודל תחזוקה והפעלה 

מכירת מוצרים וכד, מזנון: כגוןמושכנים כלכליים לא בין המיזמים על /כן, מגבלת תחרות'. 

תקציבי הקמה: 
 פים"שצ, חשמל, ביוב, מים, דרכים -תשתיות ציבוריות1.

 'שטחים וכד, תכנים, פעילויות –מרכז מבקרים 2.

 .קיומית של כל שלב/התכנות כלכלית –שלבים 3.

 

 



 נספח נופי


