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 9201 אוגוסט –חיפה פרופיל מחוז 
 

 רקע .1
  

, ומגזרים חברתיים יםישוב וסוגי צורותמגוון כולל המחוז  גאוגרפית. מחוז חיפה הוא מחוז מורכב ומגוון

 . ושטחים פתוחים, וכן מתאפיין בשוני תכנוני בין חלקיו השונים נופים תמהיל

י כובד' אורבניים, המהווים את גלעיני מרכזבשלושה 'הפריסה האורבנית של המחוז כיום מאופיינת 

 הפיתוח המרכזיים: 

  ,מרכז הכובד העיקרי הוא מטרופולין חיפה בצפון המחוז

שהינו דו גלעיני: גלעין דרומי הכולל את מקבץ העיר 

הגדולה חיפה, והערים נשר וטירת הכרמל הצמודות לה 

 .כיחידה אחת, וגלעין צפוני הכולל את מקבץ ערי הקריות

ממוקמות תעשיות  מפרץ חיפה בתחוםני הגלעינים בין ש

יה י. בטבעת השנ, נמל ומתקני תשתית ארציתהפטרוכימי

 :של המטרופולין מקבץ של ישובים עירוניים קטנים יותר

ת טבעון י, קריכרמל ועספיה-דלית אל-שובי הכרמליי

 ישובי מוא"ז זבולון.יורכסים, וביניהם משובצים 

 העיר כז כובד עיקרי נוסף, מרקיים המחוז  מערב-בדרום

העיר חדרה,  ה.סביבהראשה הגדולה חדרה והמעטפת ש

, ומאידך היא משמשת מחד דרומה למרכז ולתל אביבפונה 

כמוקד המנהלי והעירוני המשמעותי למקבץ ישובים סמי 

-כרכור, בנימינה-עירוניים המקיפים אותה: פרדס חנה

עקב, גבעת עדה, אור עקיבא, ג'סר אל זרקא, זכרון י

 .ואף ישובי עמק חפר רמל,כישובי חוף החלק מיופרדיס, 

 מרכז כובד נוסף, של מקבץ ישובי ואדי עארה, באקה אל גרביה, ג'ת, כפר קיים  מחוזהדרום מזרח ב

קרע, ערערה, אום אל פאחם, בסמ"ה, מעלה עירון, ישובי מוא"ז מנשה והעיר המתפתחת חריש, 

 .444וכביש  65משקל אורבני לאורך כביש  היוצרים יחד תווך עירוני מבונה בעל

בעיים: נרחב של שטחים פתוחים חקלאיים וטמרכזי הכובד האורבניים, נמצא היקף  שלושתבתווך בין 

  .מקושר למערכת שטחים פתוחים משמעותיתו הכרמל במרכז, המהווה ריאה ירוקה ברמה ארציתהר 
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   מאפיינים כמותיים ודמוגראפיים .2
     :המחוז שטח .2.1

 דונם. 878,119
 

     :)תכנית המתאר המחוזית של מחוז חיפה( 6פילוח שטחים בתמ"מ  .2.2
לשטח  'פתוח'עודי קרקע מוטי פיתוח, ויעודי קרקע מוטי שימור. היחס בין השטח היי תכולל 6תמ"מ 

 :פתוח 2/3 –פיתוח 1/3-כלפי תשריט התמ"מ  עומד על  'לפיתוח'

 אזור לפיתוח עירוני,  אזור יעודי הקרקע:יכוללים את ומיועדים לפיתוח מהשטחים במחוז  31%-כ

מטרופוליני משולב, אזור , תעשיה מיוחדאזור תעסוקה, אזור , בית עלמין, אתר למוסדפיתוח כפרי, 

 .(פיתוח עירוני ונמל) 13, תחום תמ"א אזור למתקן הנדסיחציבה, אתר 

 בדונם-חיפה במחוז לפיתוחפילוח שטחים 

 
 .6, זמין באתר האינטרנט של מינהל התכנון כתכתובת תחת מסמכי תכנית תמ"מ 6קב ובקרה תמ"מ מקור: נתוני דוח מע

 

 שטח חקלאי/נוף  יעודי הקרקע:ימגוון וכוללים מיועדים לשטחים פתוחים מהשטחים במחוז  69% -כ

 כפרי פתוח, שטח פתוח/חקלאי מוגן, שטח פתוח עירוני, גנים לאומיים ושמורות טבע, שמורות נוף,

, שטח לאיגום והחדרה, בריכות 13יערות, חופים, פארק מטרופוליני, פארק תיירות, תחום תמ"א 

 . תעשייתיות

 :המוצגת באיור להלןלפי ההתפלגות  ,דונם 608,915 עומד עלסה"כ היקף השטחים הפתוחים, 

 בדונם -חיפה פילוח שטחים פתוחים במחוז 

 
 .6באתר האינטרנט של מינהל התכנון כתכתובת תחת מסמכי תכנית תמ"מ  , זמין6מקור: נתוני דוח מעקב ובקרה תמ"מ 
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באיור בהמשך ניתן לראות את מוקדי הפיתוח במחוז הנחלקים באופן ברור לצפון, דרום מזרח ודרום 

 מערב, אל מול היקף השטחים הפתוחים בסיווגים שונים.

 

 35/1ם בתמ"א על רקע מרקמי – 6 מיפוי שטחים לפיתוח ושטחים פתוחים בתמ"מ
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 אוכלוסייה: .2.3
מתוך  ,(2019נתוני למ"ס מרץ  עפ"י  2017נכון לסוף ) נפש  1,013,500: אוכלוסיית מחוז חיפה סה"כ

 כך:

 :)המחוז מורכב משתי נפות( חלוקת אוכלוסייה על פי נפה

  
 אוכלוסייה
 )ד'( שטח )אלף נפש(

 320.6 607.3 נפת חיפה

 4516.3 406.2 נפת חדרה
 

 חלוקת אוכלוסייה על פי יישובים כפריים ועירוניים:

  
 אוכלוסייה
 )ד'( שטח )אלף נפש(

 4464.4 79.4 כפרי 

 372.5 934.1 עירוני
 

 :מגזרחלוקת אוכלוסייה על פי 

  
 אוכלוסייה
 )ד'( שטח )אלף נפש(

 4680.8 551.5 יהודי

 66.6 151.6 ערבי

 16.6 29.3 דרוזי

 72.9 281.1 מעורב )חיפה(
 

אלף  996-אלף נפש עד ל 720-)מכ 39%-( אוכלוסיית המחוז גדלה בכ12017ועד היום )סוף  1995משנת 

שיעור הגידול השנתי הממוצע ירד  2017-2012. מתוך זה, בשנים 1.6%שיעור גידול שנתי ממוצע של נפש(. 

, בדומה לשיעור הגידול 1.4%( עמד על 2017-1995. שיעור הגידול של יח"ד במחוז לאורך השנים )1.2%-ל

של האוכלוסייה. נתון זה מעיד על הלימה חיובית בין גידול האוכלוסייה לגידול יח"ד במחוז חיפה, בניגוד 

 .של יחה"דהגידול למגמה הכלל ארצית לפיה שיעור הגידול של האוכלוסייה גבוה משיעור 

חלקה היחסי של אוכלוסיית המחוז שיעור הגידול של אוכלוסיית המחוז נמוך ביחס למחוזות אחרים, ו

 ביחס לכלל אוכלוסיית ישראל אופיין במגמת ירידה, כפי שניתן לראות באיור להלן. 

 בחלוקה למחוזות  2016-1995גידול אוכלוסייה 

 
                                                           

 2019על פי נתוני למ"ס לסוף  1
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 יישובים וועדות מקומיות 
  

 :התכנונית המערכת .2.4

הוועדות שאינן תחת סמכות  את כולל )לא ועדות תכנון-תכנון מרחבי 14 הישובים במחוז מחולקים בין

   : (חריש המיוחדת ן, והוועדה"הוועדה המחוזית: מרחב הוועדה המשותפת בז

 6 מנשה, עירון, הכרמל רכס, קריות, יישובי הברון, הכרמל מורדות -  מרחביות ועדות הן ועדות-

 .אלונה

 8 הכרמל חוף, כרכור-חנה פרדס, טבעון קרית, אתא קרית, חדרה, חיפה - מקומיות ועדות הן ועדות ,

 .גלילי-מחוזי, זבולון

 :הועדות המקומיות והרשויות הכלולות בהן
 וועדות מרחביות

 רשות מקומית ועדה
 גבעת עדה, פרדיס, ג'יסר אל זרקא, אור עקיבא-זכרון יעקב, בנימינה  הברון ייישוב
 קרית מוצקין, קרית ים, קרית ביאליק קריות

 רכסים נשר, טירת כרמל, מורדות כרמל
 ערערה, כפר קרע ,רביה, ג'ת, בסמ"ה, מעלה עירוןאום אל פחם, באקה אל ג עירון

 מ.א אלונה ו מ.א מנשה מנשה אלונה
 דלית אל כרמל, עוספיה רכס הכרמל

 מועצה אזורית יחידהמקומיות הכוללות ועדות 

 חוף כרמל
 זבולון
  יישובים עירוניים –מקומיות  ועדות

 חיפה
 חדרה

 ית אתאקרי
 קריית טבעון

 פרדס חנה כרכור
 

  .2021תוקף פעילות עד נובמבר  – עדה מיוחדת חרישו

 כוללת את חיפה, נשר, קריית אתא וזבולון.  – ועדה משותפת בז"ן

 

 : ועדות מוסמכות

עיות ועדות מסוימות לתכנון ולבנייה נמצאו "מקצוהאוצר לקבוע כי חוק התכנון והבנייה מאפשר לשר 

עדות יש גם תכנית מתאר מהעת האחרונה, הן רשאיות לאשר, כל תכנית ות", ובהינתן שלאותן וויעיל

 .התואמת את הוראות תכנית המתאר

 במחוז שתי ועדות מקומיות מוסמכות:

 מוגדרת כעצמאית מיוחדת  -חיפה 

 ית טבעון יקר 

 

 הם תכנון מרחבי שרהע -מרחבי התכנון במחוז הוא החלוקה עפ"י צורות הישוב 13 של מאפיין נוסף 

 וכוללים, כפריים הם תכנון מרחבי שלושה.מקומיות ומועצות עיירות, ערים וכוללים, במהותם עירוניים

 . מיוחדים וישובים קהילתיים ישובים, ערבים כפרים, קיבוצים, מושבים
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 :מרחב תכנון גלילי - שטחים גליליים

במרחבי  אינםש) ת המקומית בתחום שטחים גלילייםהוועדה המחוזית מהווה את הוועדה המקומית והרשו

 (.תכנון מקומייםשיפוט 

אוגוסט מ  מערכת מידע גיאוגרפיעל פי נתוני ) ד' 118,700-כ :במחוז חיפה במרחב תכנון גליליסה"כ שטחים 

 .ד' 113,115שטח שיפוט גלילי במחוז עומד על  סה"כ.(2019

 

 :בתחום מרחב תכנון גלילי השטחים העיקריים

  בנוי בחלקו. הוא לאזור תכניות מאושרות ו - אזורי תעשייה ותעסוקה קיסריה 

  (מצפון לקרית מוצקין וקרית ים) רפא"ל  -מכון דוד. 

 שטחים פתוחים : 

 גן הלאומי. -פארק הכרמל  

 שמורת טבע שער העמקים. 

 

 :במחוז היישובי המערך .2.5
, שבהם ערים גדולות ובינוניות, ולל חריש()כ ישובים 84מגוון ועשיר בצורות ישוב, הוא כולל  המחוז

 עירוניים, ישובים קהילתיים, כפרים, קיבוצים ומושבים. -ישובים סמי

עירוניים. -מועצות מקומיות שבהן ישובים סמיכן ו גדולות ובינוניות ערים 26ישנן  מתוך סה"כ הישובים

 יר הראשה בדרום המחוז.הערים הגדולות: חיפה שהיא מרכז מטרופולין חיפה וחדרה שהיא ע שתי

מיוחדים.  2-ישובים כפריים ו 56ישובים, מתוכם  58מועצות אזוריות, המונות יחד  4בנוסף, במחוז 

ישובים  2ישובים קהילתיים,  4כפרים של מגזר החברה הערבית,  6מושבים,  23קיבוצים,  23סה"כ: 

מוסדות אזוריים  9 האזוריות ותקיימים במועצ ,מיוחדים סמי עירוניים )עתלית וקיסריה(. כמו כן

 למיניהם: כפרי נוער, בית חולים, מכללות.

 
 2ישובים ואוכלוסייה לפי צורת ישוב

  
נפת 
 חיפה

פת נ
 סה"כ חדרה

 11 4 7 עיר

 15 11 4 מ.מ

 22 20 2 מושב

 23 18 5 קיבוץ

 6 4 2 יישוב קהילתי

 4 4   בי"ס פנימייתי

 4 2 2 מוסד

 5 4 1 כפר ערבי

 1 1 0 מניםכפר א

 1 1 0 מושבה

 2 0 2 כפר בדואי

 94 69 25 סה"כ

                                                           
2

 כולל מוסדות, לדוגמא, שלא נספרו כיישובים. 
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  תכנון מחוזי .3
 

 להלן פירוט שינויי התמ"מ המאושרים/ מקודמים במחוז: 
 

 מאושרים:
 
  המטרה היא לייעד שטח לאזור מלאכה 2000תוקף משנת   -אזור מלאכה קרית טבעון  - 6/1תמ"מ .

 ושטח לשירותים ציבוריים. 
 
  200. מטרות התכנית הן הסדרת פיתוח ישוב כפרי עבור 1997תוקף משנת  -ר חוואלד כפ - 6/2תמ"מ 

משפחות )עם שירותי ציבור ומסחר לצרכי התושבים(, בני שבט חוואלד על כל פזורותיהם ועידוד מעבר 
 תושבים המתגוררים בפזורות הבדואיות בסביבה ליישוב. 

 
  תוקף -ושבים ואזורי תעסוקה במועצות האזוריות תעסוקות לא חקלאיות בחלקות א' במ - 6/3תמ"מ 

. מטרות התכנית הן הוספת שימושים בתחום חלקה א' בנחלה, וקביעת מגבלות על שימושים 2001משנת 
 אלה וקביעת הנחיות לתכנון אזורי תעסוקה אזוריים במועצות האזוריות. 

 

  מטרת התכנית 2006וקף משנת ת -שכונת מגורים אפק, הרחבת שטח העיר קרית ביאליק  - 6/4תמ"מ .
 היא יעוד שטח לאזור פיתוח עירוני להרחבת קרית ביאליק. 

 
  ועדה המחוזית להמליץ עלוהחליטה ה 2019ביולי . 2007משנת מופקדת  -סובב בקעת הנדיב  - 6/5תמ"מ 

 ביטול התמ"מ.
 

  תכנית המתאר של . תכנית זו מבטלת את 2015תוקף משנת  -שטחים שנוספו למחוז חיפה  - 6/7תמ"מ
( בתחומה. מטרות התכנית הן קביעת ייעודי קרקע בשטחים שנוספו למחוז חיפה 2מחוז צפון )תמ"מ 

בשטחים אלה והרחבת אזור הפיתוח העירוני של  2וביטול תמ"מ  6בהתאם לשפה התכנונית של תמ"מ 
 מועוויה, ביאדה ומושרייפה. 

 
 :בהליכיםשינוי תמ"מ 

 
  על בסיס התכנית הכוללניתבהליך סטטוטורי –ם אום אל פאח - 6/9תמ"מ , 
 
  על בסיס התכנית הכוללנית ,בהליך סטטוטורי –קיסריה  - 6/10תמ"מ 
 
  על בסיס התכנית הכוללנית ,בהליך סטטוטורי - ערערה – 6/11תמ"מ 
 

  על בסיס התכנית הכוללנית ,בהליך סטטוטורי - כפר קרע – 6/12תמ"מ 
 
  על בסיס התכנית הכוללנית ,בהליך סטטוטורי -  דאלית אל כרמל – 6/14תמ"מ 
 
  על בסיס התכנית הכוללנית ,בהליך סטטוטורי - בהכנה  –באקה אל גרביה וג'ת  -  6/15תמ"מ 

 
  מקודמת ע"י הוועדה המיוחדת חריש –בהליך סטטוטורי  -חריש  – 6/13תמ"מ 
 
  מסמך מדיניות לפארק הקישוןאותה  החליף –חסרת מעמד  -פארק מטרופוליני הקישון  - 6/6תמ"מ 
 
  מותנית בקידום תכנית כוללנית לעוספיה– העוספי - 6/8תמ"מ 
 

 

 .2018אושר ע"י הוועדה המחוזית באוקטובר  - 6הליך מעקב ובקרה תמ"מ 
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 תכנון מקומי .4
  

     )לישובים שאינם כפריים(  כוללניותמתאר ותכניות  .4.1

 תהליכי הכנה/ הגשה הליך סטטוטורי  מאושרות
)זלאפה, סאלם, יישובי מעלה עירון 

 *מוסמוס, באידה, מושרייפה( 
 גבעת עדה-בנימינה החלטה לאשר -עתלית

 נשר  החלטה לאשר -רכסים חדרה
) עין א סהלה, יישובי בסמ"ה 

 * ברטעה, מעואוויה(
 טירת כרמל החלטה לאשר-קריית טבעון

 קריית מוצקין  החלטה להפקיד -עספיא פרדס חנה כרכור
 קריית ביאליק  החלטה להפקיד -כפר קרע ר עקיבאאו

  החלטה להפקיד -אום אל פאחם זרקא-לג'סר א
  החלטה להפקיד -דלית אל כרמל פרדיס
  החלטה להפקיד -קיסריה חיפה

  החלטה להפקיד -קריית אתא ת יםקרי
  החלטה להפקיד -באקה אל גרבייה 
  החלטה להפקיד -ג'ת 

 של "מתאר כוללנית" טאינן בפורמ 2017לפני  * תכניות מתאר שאושרו
 

 להלן איור המציג את פריסת שטחי התכניות הכוללניות במחוז
 

 מחוז חיפה –קומפילציות תכניות כוללניות 
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     :שמורות טבע ויערותגנים לאומיים, שטחים פתוחים,  .4.2
ירת רציפותם וערכיותם מפרט את חשיבות השטחים הפתוחים, בדגש על שמ 6מסמך המדיניות של תמ"מ 

 ליבת המחוז, במרחב הביניים שבין חיפה לחדרה. בדגש על 

לשטחים פתוחים ( מיועדים 70%-)קרוב ל 609,000-דונם( כ 892,000בהתאם, מתוך סה"כ שטח התמ"מ )

 . למיניהם

 המודגש בתמ"מ הוא שמירת האיזון בין השטח הפתוח לשטח לפיתוח. ןהעיקרו

)כתכניות ייעודיות ובמסגרת תכניות ויערות גנים לאומיים מורות טבע, שטות להמפורמסקירת התכניות 
 עולים הנתונים הבאים:  ,האחרונותבמחוז בשנים  מקודמותהמאושרות והאחרות(, 

 

)או כוללות שטחי שמורות  לשמורות טבע מאושרות ומקודמות בשנים האחרונותהתכניות מפורטות 
 :טבע(
 דונם.  10,000-של כ לשמורת טבע בהיקףהמיועד שטח ת אלונה , יערות ושמורו -לונה פארק א 
 בהליך סטטוטורי( דונם 148 ,נחל תנינים-שמורת טבע חופית חוף מעגן מיכאל(. 
  דונם לשמורות טבע, במישור החוף, והשלמות לשמורות  1,900-שטח של כ -יערות חוף הכרמל

 .)בהליך סטטוטורי( בדרום הר  הכרמל
  דונם. 99 -של כ שמורת טבע בהיקף - שמורת זומרה 
  דונם. 20-מי עמי, שמורת טבע בהיקף כשמורת 
  ,דונם שמורת טבע. 70-כחוף הבונים 
 דונם. 60 -שמורת טבע חרבת קרתא רכס עתלית כ 

  בהליך  דונם 1,800-בהיקף של כשמורת חרובי קיסריה ושמורות בחולות דרום קיסריה(
 .סטטוטורי(

 דונם. 250-פארק השרון דרום חדרה כ 
 

 לגנים לאומיים:מאושרות ומקודמות בשנים האחרונות התכניות מפורטות 
  ,דונם. 182גן לאומי בית שערים 
  בהליך סטטוטורי( דונם 948זרקא לקיסריה(, -גן לאומי חוף האקוודוקט קיסריה )בין ג'סר אל(. 
  ,בהליך סטטוטורי( דונם 423גן לאומי נמל קיסריה(. 

 דונם. 116קיסריה,  גן לאומי ההיפודרום 
  ,דונם. 11גן לאומי מערך כניסה לשמורת טבע נחל תנינים 
  ,דונם. 115נחל קטיע, חילופי שטחים אוניברסיטת חיפה ורט"ג 

 דונם. 2,250-כ ,גן לאומי בפארק השרון 
 

 תכניות מפורטות מרכזיות ליערות:

  דונם. 3,600 -כ -יער קרית אתא  
  דונם. 16,360נה, שטח יער בתכנית: יערות ושמורות אלו -פארק אלונה 
 דונם.  5,571 - יער אלות עדה 
  ,דונם. 8,759יערות ואדי עארה 
  ,דונם 14,059יערות מנשה 
  ,דונם. 3,341יער אלונים 
 בהליך סטטוטורי(. דונם 31,331 יערות חוף כרמל( 

 דונם. 19מחצבת בנימינה,  שיקום 
  ,דונם ליער.  260מחצבת ורד 
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  ת במחוז חיפהלאומיו תשתיות .4.3
 תשתיות לאומיות במחוז חיפה

 :תחנות כח .1.3.4

  גז טבעי.על בסיס ייצור –תחנת הכח חיפה 

  לגז. 4-1, בהליך הסבת יחידות מוסקת בפחם–תחנת הכח חדרה 

  גז.על בסיס ייצור  –תחנת הכח חגית 

 גז.על בסיס ייצור  –תחנת כח נוספת פרטית מפעלי נייר חדרה 

 

 :שדות תעופה .4.3.2

  כעת בבחינה מחודשת הארכת 2לשדה תעופה בינלאומי מדרגה  15על פי תמ"א  מיועד –חיפה .

 .80תת"ל  –מסלול 

 בפועל לא מומש .3לשדה תעופה פנים ארצי מדרגה   15מיועד על פי תמ"א  –שמר  עין. 

 

 :נמלים .4.3.3

 תיקונמל חיפה הו: 

o חזית הים העירונית. מיועד ב /א3/13גרת תמ"א סבמ -מזח מערבי 

o יםהקי רציף הדלק 

o הנמל המזרחי 

o נמל כרמל א' 

o /(הוקם טרם) 1/1/ב/13נמל כרמל ב' מאושר בתמא. 

  נמצא בהקמהמאושרת למבנה הימי  1/1/ב/13תמ"א  –נמל המפרץ , . 

  משמש את תחנת הכח. –נמל חדרה     

 מחולק לנמל קישון מערב ונמל קישון מזרחמאושר כשטחי תעשייה.  -נמל הקישון. 

 שנמצאת בהליך סטטוטורי. לפארק לוגיסטי דרה במסגרת תכנית מקודמת להס -מעגנת שביט

 (.בהליך סטטוטוריבתכנית פארק מורד נחל הקישון )מקודם השטח הימי שלה 

 

 :אתרי התפלת מי ים .4.3.4

 .מלמ"ש 130ה בהיקף של בתחנת כח חדר

 

 :אזור החדרה .4.3.5

 חולות קיסריה

 מפעל נחלי מנשה
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 :על נגזרותיה( 73לפי תכניות מתאר ארציות )תמ"א  מערכת הגז .4.3.6

  ומאתר חגית למפרץ חיפהחגיתאתר הגז הטבעי היבשתי, מגזר להולכת קו , . 

 מול חופי חדרהמצוף ימי ותשתיות נחוצות לקליטת גז טבעי נוזלי , . 

 בהליך רישוי,   - וכריש ותנין יתןולאתר לו חיבור קידוחי הגז הטבעי למערכת ההולכה הארצית

 ת. היתרים ברשות רישוי גז מחוזי

 

 בתי עלמין אזוריים .4.4
 בצפון המחוז :  -בתי עלמין אזוריים מאושרים 

  תל רגב המשרת את יישובי חיפה, קריות, רכסים ומ.א  –בית עלמין ראשי אזורי למטרופולין חיפה

 זבולון. 

 הנמצא בשלבי מיצויזורי אפק לערי הקריותבית עלמין א ,. 

 

 : ם נבנו()טר בדרום המחוז-מאושרים בתי עלמין אזוריים 

  קברים 12,500-כ צפון מוא"ז חוף הכרמל יויישובמרחב טירת הכרמל. 

  כרכור, -המיועד לשרת את יישובי פרדס חנה .קברים 47,000-כ ומושבות דרום המחוז ייישובמרחב

  , אור עקיבא ודרום מועצה אזורית חוף כרמל.גבעת עדה, זכרון יעקב, קיסריה-בנימינה

 המיועד לשרת את יישובי מעלה עירון ואום אל פחם. .קברים 14,500-כ מרחב אום אל פאחם 

 קברים 20,000-כ מרחב העיר חריש ומנשה. 

 

 אזורי תעסוקה משותפים .4.5
 , מקודמות במחוז חיפהכלכלי ושת"פ בין רשויות מקומיות כחלק ממדיניות ארצית ומחוזית של חיזוק

 תכניות לאזורי תעסוקה אזוריים משותפים:

  התכנית  , מועצה אזורית זבולון ונשר.חיפה ם:תכנית משותפת ליישובי -זבולון -ראז"ת משותף נש

 (.238/ז/2311/חפ/777תכנית מכ/) מ"ר מסחר 138,000-מ"ר תעסוקה וכ 415,000-כוללת כ

 מועצה אזורית חוף כרמל, זכרון יעקבלאזורית משותפת תכנית  -חוף הכרמל -אז"ת משותף זכרון יעקב ,

מ"ר  3,000-וכ מ"ר מסחר 35,000-כ, מ"ר תעסוקה 199,000-כוללת כ . התכניתרקאפרדיס וג'סר אל ז

 . )בהליך סטטוטורי( מבני ציבור

  התכנית כוללת כיישובי ואדי ערה, חריש ומנשה. תף המיועד לואזור מש  –עירון אזור תעסוקה משותף-

  .הליך סטטוטורי()ב ציבורמ"ר מבני  69,000-מ"ר מסחר וכ 12,000-מ"ר תעסוקה, כ 428,000
 

 

 חופים .4.6
ערים רחצה ב חופים פתוחים ברמות הגנה ושימור שונות, חופי) ק"מ 60-אורך החוף במחוז חיפה הוא כ

 .(ישובים כפריים, חופים סגורים במתקני תשתית או מתקנים ביטחונייםוב

 חדרה, חיפה, קרית חיים, קרית ים. –ישנם חופים עירוניים מוכרזים בתחום הערים 
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לחופי רחצה  3, מהן פתוחיםתכניות מפורטות לחופים  6אושרו וקודמו במחוז  2017-2013בשנים  ,סףבנו

 דור.חוף ודרום קיסריה, ו-שדות יםחוף הבונים, חוף  כפריים:

בקיסריה בנמל ובחוף האקוודוקט, ובשמורת  -תכניות לחופים פתוחים בגנים ושמורות  3אושרו/קודמו כן 

 כאל.יממעגן -חוף נחל תנינים

 

 פארקים מטרופוליניים ואזוריים .4.7
 : מטרופוליניים פארקיםסומנו שלושה  6בתמ"מ 

 , בו קודמו שתי תכניות:ממזרח לכביש ההסתדרות במפרץ חיפה נחל הקישוןמרחב  .1

 מסמך מדיניות לפארק אושר . 30ותמ"א  6הוגדר במסגרת תמ"מ  – פארק מטרופוליני קישון 

 .12.12.16 -בוועדה המחוזית ב

  תכנית מאושרת. -הקישוןנחל פארק מורד 

 .לפארק תכנית אב כוללת בועדה המחוזית אושרה -פארק אזורי  חדרה .2

 כלול במסגרת תכנית המתאר הכוללנית של ערערה הנמצאת בהליכים. וחלק– עירוןפארק אזורי  .3

 

 זכרון יעקב: -בשולי בקעת הנדיב במרחב בנימינה ,פארקים תיירותיים 2בתמ"מ מסומנים 

 כרון יעקב ואז"ת צפוני בנימינה(.בין זכרון יעקב ובנימינה )ב"פארק היין" בדרום ז .1

 במחצבת בנימינה. .2

 

 סמכי מדיניות נושאייםמ .5
 

 במחוזנושאיים מסמכי מדיניות 

 מסמך מדיניות לבניה ירוקה במחוז. 2010בשנת לשכת התכנון והמשרד להגנת הסביבה גיבשו  - בניה ירוקה 

 מדיניות לגני אירועים, שהוכן על ידי לשכת התכנון,  הקובע כללים לתכנון והקמה של גני מסמך – גני אירועים

 12.4.11אושר ע"י הוועדה המחוזית, ביום אירועים במחוז. 

 23.10.12, ביום אושר ע"י הוועדה המחוזית מסמך המדיניות - תאים פוטו וולטאיים. 

 2013בשנת  אושר ע"י הוועדה המחוזית סמך המדיניותמ– אזור השהיית נגר בתחומי פארק מטרופוליני קישון. 

 20.10.14, ביום המחוזית אושר ע"י הוועדה  מדיניותהמסמך  - תחנות כוח קטנות. 

 ע"י לשכת התכנון ויועצת הסביבה של הוועדה המחוזית  2017בשנת מסמך המדיניות גובש  – מיקרו אקלים

 הגנת הסביבה. למשרד הו

 

  ואתגרים סוגיות תכנוניות לעתיד .6
 

 :מחוזסוגיות ואתגרים מיוחדים ב
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 :מטרופולין חיפהחיזוק מעמד  .1

 קליטת אוכלוסייה וחיזוק הצפון במטרופולין רב מוקדי.  

  פינוי מפעלים פטרוכימיים/ שיפור איכות האווירסוגיית.  

 הקמת נמל המפרץ ואישור שימושים נמליים.   

 במקביל. מרחב תכנון דרומיחיזוק  .2

 :2040דיור פרק הית תכנית אסטרטג .3

 מוגבלת הקושי ביישום עקב כדאיות כלכליתהתמודדות עם התחדשות עירונית ו. 

 תכניות למתחמים חדשים.  

 תעסוקה.השטחים פתוחים והפרקי  2040תכנית אסטרטגית  .4

 תשתיות אזוריות וארציות: .5

 מתן היתרים ברשות רישוי גז –יתן והגז לו פרויקט. 

  בתחום בנימינה, חציית מרחב  ה, הסטאתגר בתחום העיר חיפה 65תת"ל  –מסילת החוף הכפלת 

 .חולות קיסריה

 השייעוד מסילה מקבילה למסילת החוףרת המטענים המזרחית, שד  – עירון -מנשה מסילת  

  ב'.-א' ו 23/18יקודם במסגרת תמ"א עיקרי העברת מטענים. ה

 ממערב.  6דרך אורך מקבילה לכביש  – 444התמ"א תכלול את הסדרת  כביש 

  444לכביש , חיבור ישובי צפון השומרון 84 תת"ל  –עוקף חריש  611כביש. 

 חלופי להרצליה באזור חדרה שדה תעופה. 

  וועדה המחוזיתרישוי ב –חיפה  נמלפיתוח.  

 

  חיפה לשכת התכנון
 

מחולקת לשלושה  העבודה בלשכת התכנון המחוזית 

 ם:יאזורי צוותים

 ת אתא, יירל, קריות, קחיפה, מורדות כרמ – צפון

 ת טבעון, זבולוןיקרי

 יישובי הברון, פרדס  רכס כרמל, חוף כרמל, – מרכז

 כרכור-חנה

 תחת  חרישו אלונה, חדרה, עירון-מנשה – דרום(

 ועדה מיוחדת(

 

 

 



 מדינת ישראל 
 מינהל התכנון – אוצרמשרד ה

 חיפה לשכת התכנון המחוזית
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