הרשות לתכנון – האגף לתכנון כפרי אזורי

ידיעון מס'  – 2אלול תש"ע ,ספטמבר 2010

פתח דבר
בשלהי השנה ,בערבו של חג ,יוצא לאור ידיעון מס' " 2מדברים פיתוח הכפר".
לאחר תהליכי המיון ,השיפוט והבחירה יצאה לדרך תכנית פיתוח הכפר לשנת .2010
השנה התאפיינה בריבוי פניות ,ולצערנו קצרה היריעה מלכסות את כולן...
יפה ומרגש לצפות בהגשמת תכניות המגיעות לכדי יישום בתכנון מפורט וגם בשטח.
בימים אלה אנו מכינים את תכנית פיתוח הכפר לשנת  ,2011אז היכונו ,בעיקר על ידי ביצוע
התחייבויות מאושרות וגם בחשיבה יצירתית לקראת הבאות.
תהא השנה הבאה עלינו – טובה ,פעילה ופורייה!
רותי פרום אריכא
מ"מ מנהל הרשות לתכנון (תכנון ופיתוח הכפר)

תוכניות לפיתוח הכפר 2010
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מלווה כיום כ 380 -תוכניות בכל המועצות האזוריות ברחבי הארץ –
72
80
החל בתוכניות מועצתיות וכלה בתכנון וביצוע של
תוכניות שנקלטו
60
פרויקטים נקודתיים (שביל אופניים ,תצפיות).
60
במסגרת תקציבי פיתוח הכפר לשנת 2010
הוגשו על ידי המועצות כ 200 -בקשות למענק.
מתוכן אושרו כמחצית על פי ההתפלגות
הבאה:

 44תוכניות שאושרו
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צוות האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון
להכנת החומרים חברו מתכננים ויועצים בתחום פיתוח הכפר:
רענן אמויאל ,חגית ברנר ,שי דותן – האגף לתכנון כפרי אזורי
אד' אילן איזן ,וד"ר רונית דוידוביץ' שריכזה את עבודת העיצוב והתכנים.
הנכם מוזמנים להוסיף ,להעיר ,להתייחס לכתובתraanana@moag.gov.il , hagitbr@moag.gov.il :
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"זירת התכנון"  -תכניות אנרגיה סולרית בקרקע חקלאית – תקציר העדכון
סיוע לצירוף שטחי משבצות למיזמים אזוריים משותפים.
היקף השטח המקסימלי יהיה מכפלה של מספר הישובים השותפים למיזם בשטח של 250
דונם.
 היקף הקרקע החקלאית משטח המשבצת שתאושר למיזם אנרגיה סולרית יוגבל עד
למקסימום של  250דונם .בכל מקרה אין לשנות ייעוד של שטח שהיקפו עולה על 10%
משטח המשבצת.
יישובים המחזיקים בקרקע זמנית עודפת יידרשו להשיב קרקע עודפת בהיקף כפול
מגודל השטח המאושר להקמת האתר לייצור אנרגיה סולרית .הדרישה תחול על מיזמים
ששטחם עולה על  125דונם (שטח מתאים לייצור  ,)5MWלמעט במקרים הבאים :
 .1ביישובי עוטף עזה – כאשר שטח המיזם הכלול במשבצת הישוב אינו עולה על 250
ד'.
 .2במיזמים אזוריים משותפים למספר יישובים – כל עוד השטח המשנה את ייעודו
בתחום משבצת ישוב בודד השותף במיזם אינו עולה על  250דונם.
הקרקע המיועדת להשבה תסומן במפת השטחים החקלאיים של הישוב ,בעת הגשת
התכנית להמלצת המשרד .ההשבה תתבצע בפועל לעת מימוש המיזם.
עקרונות ל"מיזם אזורי" במשבצת  -תנאי סף:
 .1האתר ממוקם בשטח מועדף לפיתוח אתרי ייצור אנרגיה סולרית לאור סמיכותו
למערכת הולכת החשמל במתח עליון.
 .2תיערך בחינה על בסיס מיפוי ותיאום עם משרד התשתיות הלאומיות.

הפינה הירוקה
שמירה ושיקום עצים
פקיד היערות במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם קול
קורא ל"תמיכה בשימור ושיקום עצים ותיקים ברשויות
המקומיות" .מועד אחרון להגשת בקשות הינו  30בספטמבר
2010
לחץ כאן  -לקישור לקול קורא
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מדברים בכפר פיתוח בר קיימא
הידעת?
עד היום קיימה הועדה הבין משרדית לתוכנית
אב לפיתוח בר קיימא במועצות האזוריות,
שמונה מפגשי שיח במועצות אזוריות בארץ.
ב  4 – 3לנובמבר  2010יתקיים לראשונה שיח
עמיתים דו יומי בערבה התיכונה .הפעם בסימן
הצדעה ל –  50שנות התיישבות בערבה .השיח
יתמקד בדיון "מה בין קיימות לבין פיתוח וצמיחת
הנגב" .ניתן עדיין להירשם .למידע נוסף...

אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא
משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוביל בשנים האחרונות
מדיניות המבוססת על התפיסה המכירה בחשיבות
שימור ,ניהול ופיתוח החקלאות והמרחב הכפרי ,על פי
עקרונות הקיימות .בעקבות החלטת הממשלה בה נדרש
כל משרד ממשלתי לגבש תכנית לפיתוח בר קיימא,
הסתיים בחודש מאי האחרון השלב הראשון בגיבוש
אסטרטגיה לפיתוח בר קיימא במשרד החקלאות ופיתוח
הכפר.

מטרת העל אשר נקבעה בתכנית הינה:

החקלאות הישראלית היא
חקלאות רב-משימתית ורב-תפקודית
(; )Multifunctional Agriculture
•מייצרת ומספקת מזון טרי ,בריא ,איכותי ,מגוון ובעלות סבירה בכל ימות השנה.
•תורמת לפיתוח מעגלים כלכליים נוספים של תשומות ועיבוד תוצרת.
•מייצרת ערכי נוף וסביבה ,התיישבות ופיתוח הכפר וערכים שבין אדם לסביבתו.
השלב השני בגיבוש האסטרטגיה ,אשר יחל בחודש אוקטובר ,הינו מהלך של שיתוף ציבור ,ודיון בתוכנית
שנכתבה ובתוכניות העבודה שיגזרו ממנה .אנו נדווח בעתיד על תוצאות המהלך.
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מדברים מהשטח...
תוכנית למבנים חקלאיים במחוז צפון
האגף לתכנון כפרי אזורי החל בשנת 2009
בהכנתה של תכנית מתאר מעודכנת למבנים
חקלאיים במחוז הצפון .התכנית מיועדת להחליף
1
את תכנית ג .6540/התכנית המעודכנת ,אשר
נערכת בשיתוף פעולה עם משרד הפנים ,מיועדת
לבחון את הפריסה העתידית של מבנים חקלאיים
3
ולאפשר בינוי חקלאי בהתאם לסטנדרטים
2
עכשוויים ועתידיים.
5
במסגרת התכנית נבחנים ברמת העקרונית אלו
מבנים חקלאיים יהיו חייבים בהיתר בניה (דוגמת
מנהרות עבירות ורשתות צל) ואלו לא; אלו תכניות
בסמכות הוועדה המקומית ואלו בסמכות המחוזית.
התוכנית מאפשרת ברמה העקרונית הקלות בבינוי החקלאי בתוך היישובים וצמוד דופן להם ומקשה
במקרים בהם הבינוי החקלאי פוגע בהיבטים סביבתיים ובשטחים הפתוחים.
התכנית תובא בקרוב להצגת עקרונות התכנון בוועדה המחוזית לתכנון ובניה צפון.

קיבוץ נען – לאן?
קיבוץ נען נוסד בשנת  .1930נכון להיום מתגוררים בקיבוץ המאוכלס
ביותר בישראל כ 1,200-איש.
תוכנית האב שמקדם הקיבוץ יחד עם המועצה האזורית גזר
מתמודדת עם הצורך לאפשר לקיבוץ הגדול בישראל להמשיך
ולצמוח אורגנית – תוך שמירה והקפדה על אורחות חיי הקיבוץ
באזור ביקוש במרכז הארץ ,ובהתאמה למדיניות התכנון הלאומית.
התכנית שמה דגש על שימור הישוב כסביבה קיבוצית כפרית ,שבילי
התנועה וצירי ההליכה כמסדרונות פתוחים ,שימור מוקדים ייחודיים
ויצירת רשת ירוקה במרחבי הקיבוץ.
התהליך מחייב חשיבה יצירתית ,והתאמת צרכי הקיבוץ לסביבה,
לקהילה ולתוכניות ארציות ומחוזיות.
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מדברים עוגנים ...
מרכז המבקרים במוזיאון עין דור – מוא"ז עמק יזרעאל
המוזיאון הארכיאולוגי בעין דור והמרכז למלאכות ומסורות
קדומות עוסק במורשתו של האדם ובתרבותו החומרית תוך
השלכות למציאות של היום .המוזיאון מאפשר למבקרים בו
לחוות את אורחות החיים בעבר תוך השתתפות פעילה
והתנסות ראשונית בכלים הקדומים במלאכות השדה והבית.
במתחם המוזיאון מוקם ,בסיועו של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ,מרכז מבקרים – "מרכז נוף אדם" .מרכז המבקרים
מהווה מקום יציאה ומידע לטיולים באזור ,ובכך נותן תנופה
תיירותית משמעותית לפעילות הנעשית במוזיאון
ובאזור .שותפים לעשייה יחד עם משרד
החקלאות ופיתוח הכפר הם :מ.א .עמק יזרעאל,
מינהל התרבות המחלקה למוזיאונים ,קרן אבן
הזית ,הרשות לפיתוח הגליל ומוזיאון עין דור.
למידע נוסף בקרו באתר
המוזיאוןhttp://www.eindormuseum.co.il :

רפת ונפחיה – מזכרת בתיה
מזכרת בתיה הוקמה בשנת  1884על ידי הברון אדמונד ג'יימס
דה רוטשילד והרב מוהליבר עבור איכרים יהודים מרוסיה אשר
התאגדו למען הקמת מושבה חקלאית בארץ ישראל.
במסגרת המענקים לפיתוח הכפר חבר משרד החקלאות ופיתוח
הכפר למועצה לשימור אתרים ,לצאצאי המתיישבים ,לתושבים,
למוזיאון המושבה ולמועצה המקומית מזכרת בתיה למען שיקום
שני מבנים :מבנה רפת ומבנה נפחיה.
שני מבנים אלה הינם חלק מפסיפס מעניין ומרתק של מבנים היסטוריים
משוחזרים במזכרת בתיה ,אשר הופכים את רחובות המושבה לעדות חיה
להווי הכפרי ולפעילות החקלאית אשר אפיינה את המושבה מראשית
ההתיישבות בארץ ישראל ועד לעשורים הראשונים של המדינה.
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פינת תרבות
מציירים את הכפר במוזיאון תל אביב  -ידיד רובין" :צבע חרוש"
במוזיאון תל אביב נפתחה בחודש האחרון תערוכת ציורים של הצייר ידיד רובין.
רובין ,יליד  ,1938חי ועובד בקיבוץ גבעת חיים איחוד .ציוריו של רובין ממחישים את נופי
הארץ ,וייחודיים בצבעוניות ,שפע וחיוניות .נופי הקיבוץ ,שדות חרושים רחבי ידיים ,מטעי
עצי פרי ,שדרות ברושים ,טרקטורים ,מבני הקיבוץ ,עצים ומרחבים הולכים ונעלמים.
"אני מצייר את נופי הקיבוץ אך הם בעצם נופי הנפש ,אינני מצייר בהסתכלות ישירה ,אלא
מתוך הצטברות של תחושות למצבים בנוף" (ידיד רובין)
תאריך פתיחה 15 :יולי 2010
תאריך סגירה 18 :דצמבר 2010
שם המקום :מוזיאון תל אביב לאמנות כתובת :שדרות שאול המלך  ,27תל אביב
שעות פעילות :א' :סגור ב' ,ד' 10:00 :עד  16:00ג' ,ה' 10:00 :עד  22:00ו' 10:00 :עד  14:00ש' 10:00 :עד 16:00
טלפון03-6077000 :

http://www.tamuseum.com/he/exhibition-images/11659

ניפגש בידיעון הבא | דצמבר 2010

hagitbr@moag.gov.il
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