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    ריכוז איתורים להערכת היתכנות3.6  
  ,בהמשך,  על פי חלוקה המשמשת3.8מוצגים להלן בלוח ,  האיתורים שנבחנו בפירוט לעיל13מאפייני 

  המאפיינים סווגו לכאלה המהווים אילוצים, להוציא דרישות יסוד, בהתאם. בסיס להערכת היתכנות

  : במסגרת האילוצים התכנוניים יש חלוקה לשלושה סוגים. המהווים אילוצים קניינייםאלהכתכנוניים ול

  .ומגבלות ממתקני תשתית קיימים, התאמה למדיניות התכנון הארצית, רגישות סביבתית

  

  .מאפייני האיתורים הפוטנציאלים לפי אילוצים:  3.8לוח 

  ינייםאילוצים קני  אילוצים תכנוניים

  התאמה למדיניות תכנון ארצית

  דרישות יסוד

  רגישות סביבתית

  35א "תמ

  מגבלות ממתקני תשתית קיימים

  
  מספר איתור

גודל שטח 
  )דונם(

  -אילוץ תפקודי
קשר לקהילות 

  אם

שטחים 
  מוגנים

ערכיות 
ית סביבת

)0-6(  

התאמה 
  מרקמית

  צמידות דופן

קונפליקט 
עם תכניות 
מאושרות 
  ארציות

  חציית קווי תשתית מגבלות נקודתיות

פגיעה 
במשבצות 
 ישובים קיימים

אחזקת 
  קרקע

שימוש 
קרקע 
  בפועל

1A  3,000   6צמוד לכביש + 
  רכבת

מרקם שמור   3  אין
  משולב

, קו קולחין, קו גז  מאגר קולחין  אין  מיקום חדש
קווי , מוביל ארצי
  מתח גבוה

פגיעה קטנה 
  יחסית

  חקלאי  מדינה

 + 6צמוד לכביש   15,000  4
  רכבת

מרקם שמור   2  אין
  משולב

מאגר , מחצבות  אין  מיקום חדש
  קידוח מים, קולחין

קו ,  מוצע39כביש 
קווי , מוביל ארצי, גז

  מתח גבוה

פגיעה קטנה 
  יחסית

אל עזי (פרטי 
 מדינה, )'ואח

, חקלאי
  מגורים

, 3צמוד לכביש   11,300  6
  6נגישות לכביש 

ליד אתר אנטנות   אין  מיקום חדש  מרקם כפרי  2 + 6  אין
  באיותצ

קווי , מוביל ארצי
קו , מתח גבוה

  קווי דלק, קולחין

  חקלאי  מדינה  פגיעה קטנה

 35צמוד לכביש   16,500  7
  רכבת+ 

תכנית יער   מיקום חדש  מרקם כפרי  2  אין
  בהכנה

, מאגר קולחין
קידוחי , קידוחי נפט

  מים

קווי , מוביל ארצי
קווי , מתח גבוה
  קולחין ודלק

  חקלאי  מדינה פגיעה מזערית

8A  9,400   40צמוד לכביש 
נגישות + רכבת + 

  6לכביש 

חלקית   צמוד דופן  מרקם כפרי  2  אין
גת . בשטח ק
 4מ "לפי תמ

קו , קווי מתח גבוה  מאגר קולחין
  קולחין וקו גז

גדולה פגיעה 
  ן"בניר ח

חקלאי   מדינה
  חלקית

8B  13,300   40צמוד לכביש 
נגישות + רכבת + 

  6לכביש 

מכיל קטע 
  יער קיים

 מרקם  2
מרקם /כפרי

  שמור משולב

חלקית   צמוד דופן
גת . בשטח ק
 4מ "לפי תמ

קטע , מאגר קולחין
  יער קיים

קו , קווי מתח גבוה
  קולחין וקו גז

חקלאי   מדינה פגיעה מזערית
  חלקית

9  
  )מלאכי. ק(

מכיל קטע  40נגישות לכביש   1,075
  יער קיים

צמוד חלקית לאזור   אין  צמוד דופן  מרקם כפרי  2
  תעשייה

פגיעה גדולה   אין
  )מלאכי. בק(

  --  מדינה ופרטי

10  
  )צריפין(

בסיס צבאי לפינוי   אין  צמוד דופן  מרקם עירוני  2  אין  צ"צמוד לרשל  2,330
  עקרוני

פגיעה גדולה   אין
  )צ"ברשל(

  בסיס צבאי  מדינה

11  
  )סירקין(

חלקית אזור  צמוד לפתח תקוה  2,090
  נחל

פינוי בסיס צבאי ל  אין  צמוד דופן  מרקם עירוני  3
  עקרוני

פגיעה גדולה   מוביל ארצי
 )בפתח תקווה(

  בסיס צבאי  מדינה ופרטי

שמורה   6צמוד לכביש   8,000  13
יער , מוצעת

  מוצע

4   
רגיש לפי 

  35א "תמ

מרקם שמור 
  משולב

צמוד דופן 
  לאלעד

פ "מחצבה ע
  א"תמ

, צמוד לבסיס צבאי
, בתוך שטח אש

רוב השטח 
  למחצבה

, נוף פתוח  מדינה  אין  אין
  בהמחצ
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  ).המשך(מאפייני האיתורים הפוטנציאלים לפי אילוצים :  3.8לוח 

  אילוצים קנייניים  אילוצים תכנוניים

  התאמה למדיניות תכנון ארצית

  דרישות יסוד

  רגישות סביבתית

  35א "תמ

  מגבלות ממתקני תשתית קיימים

  
  מספר איתור

גודל שטח 
  )דונם(

  -אילוץ תפקודי
קשר לקהילות 

  אם

שטחים 
  מוגנים

ערכיות 
סביבתית 

)0-6(  

התאמה 
  מרקמית

  צמידות דופן

קונפליקט 
עם תכניות 
מאושרות 
  ארציות

  חציית קווי תשתית מגבלות נקודתיות

פגיעה 
במשבצות 
 ישובים קיימים

אחזקת 
  קרקע

שימוש 
קרקע 
  בפועל

יער   צמוד לכביש   7,000  14
, בהפקדה

יער קיים 
  ומוצע

4  
רגיש לפי 

  35א "תמ

רקם שמור מ
  משולב

שמורת טבע   מיקום חדש
  מופקדת

, סמוך לבסיס צבאי
  בתוך שטח אש

  פגיעה מזערית צמוד לקווי מתח גבוה
  )בראש העין(

  נוף פתוח  מדינה ופרטי

16  
  )חריש(

 + 6צמוד לכביש   13,200
   65לכביש 

, שמורות יער
חלקי יער 
  קיים

4  
רגיש לפי 

  35א "תמ

פגיעה מזערית   אין  למחצבהצמוד   אין  צמוד דופן  מרקם עירוני
לאחר ניתוק 
  חריש מקציר

, פרטי, מדינה
  לא ידוע

 חלקית יער

17  
  )עפולה(

צמוד לעפולה   4,900
   65ולכביש 

   חלקית4  אין
רגיש לפי 

  35א "תמ

צמוד לאתר   אין  צמוד דופן  מרקם עירוני
  הטמנת פסולת

גדולה   קווי מתח גבוה
  )בעפולה(

  חקלאי  מדינה ופרטי
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  הערכת היתכנות ומדרגי עדיפויות  .4
    שיטת ההערכה4.1

ישוב חרדי נבחנה על פי מספר קריטריונים ומשתנים המייצגים /היתכנות האיתורים הפוטנציאליים להקמת עיר

קיבלו , לעיל, 3.8כפי שהוצגו בלוח ,  קרי המשתנים,מאפייני האיתורים. 4.2כפי שמפורט בהמשך בסעיף , אותם

לצורך חישוב הערכה הכוללת שוקללו המשתנים בהתאם למשקל שקיבל ). 4.1להלן בלוח ( כמותיים ערכים

  הושוותה במסגרתוניתוח השוואת צמדיםמשקלות הקריטריונים חושבו באמצעות . הקריטריון אותו הם מייצגים

במטרה ) 3בנספח  ,ראה שאלון ההשוואה( ,חריםהחשיבות של כל קריטריון ביחס לכל אחד מהקריטריונים הא

המהלך הכללי של  .או סובייקטיבי/סדר יחסי ושל הטיה ב או/סובייקטיבית של מי מהמעריכים ו הטיה למנוע

, צוות התכנון(ניתוח השוואת הצמדים נערך עבור קבוצה של עשרה מתכננים .  4.1התהליך מוצג גראפית באיור 

  וקבוצה של עשרה ממנהיגי העדה)  משרד הפניםמתכנני משרד הבינוי והשיכון ומתכנני מינהל התכנון של

  

  
  
  . מהלך בניית מדרגי עדיפות :4.1ור אי

פרופילי החשיבות שהתקבלו משקלול ציוני המשתנים ). אנשי ציבור ואנשי עסקים, רבנים(החרדית בישראל 

 על בסיס הציונים .4.3מוצגים בהמשך בסעיף , עבור כל קבוצה בנפרד, בחשיבות הקריטריון אותו הם מייצגים

. נבדקה נכונות האזור לקליטת ישוב חרדי חדש, במקביל.  האיתורים שנבחנו בפירוט13נבנו מדרגי עדיפות לכל 

מהן מסקנות אופרטיביות הסקת  עם נכונות הקליטה האזורית שימשה בסיס להשוואה וניתוח של מדרגי העדיפות

  .לסיפוק צרכי הדיור של המגזר החרדי בפרישה מרחבית ועיתית) 5בפרק ג כמוצ( תכנית מוצעת נגזרה

  

    קריטריונים ומשתנים4.2
  :על חמשת הקריטריונים הבאים, כאמור לעיל,  האיתורים הפוטנציאליים נסמכה13הערכת 

 )4.1בלוח , "עדיפות המגזר החרדי (". בעיני  האוכלוסייה החרדיתפוטנציאלי ההאיתור/עדיפות האזור 

 .מידת התאמת האזור למדיניות התכנון הארצית 

 .קיומן או אי קיומן של מגבלות פיזיות של מתקני תשתית קיימים 

 .אילוצים קנייניים 

  .רגישות סביבתית 

כל האיתורים .  נבחנה בסדרת ראיונות מובנים עם נציגי העדה החרדיתהאיתור בעיני המגזר/עדיפות האזור

עבור כל .  הסובייקטיביתוכל מרואיין התבקש לדרג את האיתורים לפי העדפתו ומאפייניהם הוצגו במהלך הראיון

פרמטרים אלה שימשו לבניית דירוג .  של ההעדפות הסובייקטיביותהחציון וסטיית התקן, הממוצעאיתור חושבו 

  .4.1העדפה סובייקטיבי  לאיתורים כמוצג בלוח 

התאמה מרקמית  (35א "וערכה על פי מדיניות תמ ההאיתור למדיניות התכנון הארצית/מידת התאמת האזור

  .וכן על ידי בחינת קונפליקטים עם תכניות ארציות מאושרות אחרות ) וצמידות דופן

והן ) ב"וכיו, מחצבות, מאגרי קולחין, למשל( התייחסו  הן למגבלות נקודתיות מגבלות פיזיות של מתקני תשתית

ראה  (שיש בהם להטיל מגבלות בניה) ב"וכיו,  קווי מתח עליון, ווי גזק, המוביל הארצי, כגון(לחציית קווי תשתית 

  .)4נספח 

, למשל(בצורת אחזקת הקרקע , התייחסו למידת הפגיעה במשבצות קרקע של ישובים קיימים אילוצים קנייניים

  .ובשימוש הקרקע בפועל, )ב"וכיו, פרטיים, אדמות מדינה

וכן על ידי רמת ) ב"וכיו, יערות, שמורות טבע(טחים מוגנים  הוערכה על ידי הימצאות שרגישות סביבתית

מפות . 2, מערך הרגישות שנקבע על ידי המשרד לאיכות הסביבה. 1: הרגישות הסביבתית כפי שהוגדרה על פי

  ).נטיווהיכן שרל(הטיפולוגיה הסביבתית של המרחב הביוספרי בשפלת יהודה . 3, 35א "הרגישות של תמ

  

מידת הנכונות של תושבי למערך בניית מדרגי העדיפות של האיתורים הפוטנציאליים שימשה " יחיצונ"כקריטריון 

נטיות וונכונות זו הוערכה על פי עמדת ראשי הרשויות המוניציפאליות הרל. האזור לקליטת אוכלוסייה חרדית

  .ואופי היישובים הסובבים את האיתור הנבדק

מאפייני איתורים 

  קריטריונים ומשתנים  ערכים כמותיים

  משקלות
  המגזר 
 החרדי

  משקלות
  המתכננים

  סקר השוואת צמדים
 של קריטריונים

  ציונים משוקללים

  נכונות הקליטה של האזור  מדרגי עדיפויות

  מסקנות אופרטיביות
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    פרופילי חשיבות4.3  .תורים פוטנציאלייםקריטריונים ומשתנים להערכת אי  :4.1לוח 
נבנו פרופילי חשיבות הקריטריונים למיקום עיר חרדית חדשה כפי שהתקבלו על , על פי ניתוח השוואת הצמדים

המשקל , דהיינו. פרופילים צולבים לחלוטין בקצותיהםנראה כי ה). 4.2איור (ידי המתכננים ועל ידי המגזר החרדי 

 העניק לרגישות )0(המגזר החרדי הוא להעדפותיו שלו ומשקל קטן ביותר אפשרי הגדול ביותר שהעניק 

ציבור המתכננים לא ביטל כלל את , אולם. הפרופיל שהתקבל על ידי המתכננים הוא הפוך לחלוטין. הסביבתית

יש עוד לציין כי לא הייתה שונות כלל בתשובות .  אפס–ו אמנם ציון נמוך אך לא העדפת המגזר החרדי ונתן ל

מדרגי . שונות מסוימת, באופן טבעי,  עמדותיהם היו הומוגניים לחלוטין בעוד שבקרב המתכננים הייתה–החרדים 

  .העדיפות של האיתורים הפוטנציאליים נערכו אפוא בנפרד עבור שתי הקבוצות

  

  .פילי חשיבות הקריטריונים למיקום עיר חרדית חדשהפרו:  4.2איור 
  

  מדרגי עדיפויות  4.4
 מופיעים חמישה איתורים השוואת המדרגים מורה כי . מציגים את מדרגי העדיפויות שהתקבלו4.4 - ו4.3איורים 

 בסדר אם כי, המועדפת ביותר הן על ידי קבוצת המתכננים והן על ידי קבוצת אישי הציבור החרדיםבחמישייה 

  אתר חריש קיבל את העדיפות הגבוהה ביותר  גם בקרב קבוצת המתכננים וגם בקרב קבוצת, מתוכם. מעט שונה

  אילוצים תכנוניים

  אילוצים קנייניים  
מגבלות ממתקני 
 תשתית קיימים

התאמה למדיניות תכנון 
רגישות סביבתית  ארצית

    דרישות יסוד

העדפת  35א "תמ
  המגזר

0-5  
שימוש
קרקע 
בפועל
0-3 

אחזקת
 קרקע
0-3 

פגיעה 
במשבצות 

ישובים 
  קיימים

0-3 

חציית 
קווי 
 תשתית

0-3 

  חוסר
ות מגבל

נקודתיות
0-3  

קונפליקט 
עם תכניות 
מאושרות 
  ארציות

0-4 

צמידות
  דופן
0-1  

התאמה 
מרקמית

0-3  

ערכיות 
סביבתית

)0- 6(  
ס"איכה

שטחים 
 מוגנים

0-3 

אילוצים 
 תפקודיים

  נגישות-
לקהילות 

  אם
0-4 

גודל 
שטח 

 )דונם(
 'מס

איתור

0  2    1  1  1  2  0  1  3  1  4  8500 1  

3  2    2  3  3  4  0  1  3  3  4  3000 1 A 

0  2    1  0  1  3  0  1  3  3  4  10,000 2  

0  1    1  0  1  4  0  1  4  3  4  11,000 3  

4  2  1  2  1  1  3  0  1  4  3  4  15,000 4  

0  1    3  3  0  1  0  1  1  0  4  19,000 5  

2  3  1  2  2  3  1  0  2  3  3  3  11,300 6  

2  3  2  3  2  1  2  0  2  4  3  3  16,500 7  

1  2  1  0  1  3  3  1  2  4  3  3  9400 8 A 

1  2  2  3  2  3  3  1  1.5  4  2  3  13,300 8 B 

0  2  1  0  3  1  4  1  2  4  2  3  1075 9  

0  1  1  1  1  1  4  1  3  2  3  3  2330 10 

0  1  1  1  0  1  4  1  3  3  1  3  2090 11 

0  1  1  3  3  0  0  0  1  1  0  4  8000 13 

0  2  1  2  2  1  0  0  1  1  0  4  7000 14 

0  2    1  0  2  2  0  1  3  3  4  7500 15 

5  2  3  3  3  3  4  1  3  2  2  4  13200 16 

0  3  1  0  3  3  4  1  3  2  3  2  4900 17 

0  1    0  3  2  0  0  1  2  0  3  13000 18 

 

רגישות 
סביבתית 

התאמה 
למדיניות 

תכנון 

אילוצים 
קנייניים 

מגבלות 
פיזיות 

העדפת 
המגזר 
החרדי 

מתכננים

חרדים

1.0 

0.5 

0.0 

0.69 

0.47 

0.41 

0.12 

0.55 0.55 

0.68 

1.0 1.0 

0.0 
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  .מדרג העדיפות של האיתורים הפוטנציאליים על ידי המתכננים:  4.3איור 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  .די המגזר החרדיהעדיפות של האיתורים הפוטנציאליים על  ימדרג :  4.4איור 
  
  

שטח איתור 
 בדונם

1 8500 

A 1 
יסודות 

3000 

210,000 

3 11,000 

4 15,000 

5 19,000 

6 11,300 

7 16,500 

8  A 
ק. גת 

9,400 

8  B 
ק. גת 

13,300 

9 
ק.מלאכי

1,075 

10 
צריפין 

2330 

11 
 סירקין

2090 

12 12000 

13 8000 

14
 אלעד

7000 

15 7500 

16 
 חריש

13200 

17 
 עפולה

4900 

18 13000 

ושמו: מס איתור 
צריפין צריפין   1010      

סדר עדיפות: 
  1  

לא ישים: 
 

1
2
3411
5

69
7 3

68A

7 9

צריפין
10 4 

51A

סירקין
11 10 

12 13
1

ירושלים

תל אביב

גת ק.

מודיעין

 17 8
עפולה

18 15

16 1
חריש

רהט

אלעד

28B
חלץ

מלאכי ק.

יסודות

 

רהט 

שטח איתור
 בדונם

1 8500 

A 1 
 3000 יסודות

210,000 

3 11,000 

4 15,000 

5 19,000 

6 11,300 

7 16,500 

8  A 
ק. גת 

9,400 

8  B 
 13,300 ק. גת

9 
 ק.מלאכי

1,075 

10 
 צריפין

2330 

11 
 סירקין

2090 

12 12000 

13 8000 

14
 אלעד

7000 

15 7500 

16
 חריש

13200 

17 
עפולה

4900 

18 13000 

מס איתור ושמו: 
צריפין צריפין   1010      

סדר עדיפות: 
  1  

לא ישים: 
 

1
2
34 8 
5

6 6
7 5

 2 8  A

99

 צריפין
10 10 

3 1A

 סירקין
11 11 

12 13
1

ירושלים

תל אביב

. גתק

מודיעין

 17 7
עפולה

מגדל העמק

18 15

16 1
חריש

רהט 

אלעד

 48  B
חלץ

 ק. מלאכי

יסודות
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  :האתרים שקיבלו את ההעדפות הגבוהות ביותר הם, בהתאם. החרדים

  חריש 

  ) כישוב עצמאי מנותק מקריית גת– שני האיתורים יחד(ערב קריית גת  מ

  יסודות

  יואב

  חלץ

  

  מקומית/  מוכנות אזורית4.5
. בשכונות ובערים נפרדות  העדפת החיים –בבידול גיאוגרפי סגירותה של הקהילה החרדית מתבטאת  גם 

: משמעיות-השלכותיו אינן חד. בידול זה משליך על המבנה החברתי בישראל ועל יחסי חרדים וחילוניים בחברה

התרחקותן ההדדית של האוכלוסיות החילונית והחרדית עלולה לגרום לנתק ולהתעצמות של דימויים , מחד

המלבה שנאה וחילוקי דעות , כפיפה אחת יוצרים חיכוךמגורים ב, מאידך גיסא. שליליים זו על דמותה של זו

האם דעות קדומות מוחרפות או נחלשות , דומה שהסוציולוגים לא פסקו עדיין. עקרוניים על דרך החיים השונה

, האיום החבוי בחשיפה לתכניה הזרים של תרבות האחר, כך או כך. בתהליך המפגש של שתי קבוצות נבדלות

שמגלה החברה , ומכאן רצון ההתבדלות, מאיים אף יותר, צת רוב לקבוצת מיעוטכשהוא מתקיים בין קבו

 .} מהנשאלים החרדים על רצונם להתגורר ביישובים  מובדלים60% קרטוגרפיה מצהירים -אובמחקר ג{. החרדית

  

יבור החרדי הצרכים הציבוריים של הצ, בסיכויי שילובה של אוכלוסייה חרדית בישוב חילוני מכיר בהנחה כי, הדיון

ועוד שיעור הגידול הגבוה של הציבור החרדי יוצרים איום של , זאת. מחייבים קהילה הכוללת כמה אלפי חרדים

ניסיונן של שכונות הומוגניות חרדיות ,  המציאות מלמדת כי.  על מרבית היישובים, התרחבות הרבעים החרדיים

אות הנהגות הערים החילוניות באזרחים החרדים נטל רו, לא אחת. בקרב יישובים חילוניים לא תמיד עולה יפה

שאין רוב רובו של הציבור החילוני חפץ , העלולות להכתיב נוסח חיים, כלכלי ואיום להתפשטות לשכונות נוספות

בשלב זה נוצר .  אחוזים20 -כשאחוז החרדים ביישוב עולה על כ , עהעימות בין חרדים ובין חילוניים מתגל. בו

בבית , זון המספרי בין החרדים לבין החילוניים ונוצרים חיכוכים בין קבוצות האוכלוסייה כבירושליםאיום  על האי

, בהן אחוז החרדים נמוך יחסית לאוכלוסייה,  כתל אביב וראשון לציון, בעוד שבערים, בחיפה ובאשדוד, שמש

  .  כמעט שלא התגלו חיכוכים

, ירוחם, קריית גת, יבנה, דימונה, ערד, אשקלון, שדרות, תיבותנ, בבדיקה שערכנו מול ראשי העיריות של אופקים

התנגדות לשילוב אוכלוסייה חרדית , ברובה, אור עקיבא ונתניה בוטאה, בית שמש, מועצה אזורית נחל שורק

למעט ראש עיריית קריית גת וראש המועצה האזורית נחל שורק אשר  תמכו בהרחבת הקהילה החרדית . בעיר

  . בעיר

  : להכללת אוכלוסייה חרדית ביישוב התייחס לשתי טענותהסירוב

ראה נספח  (". הריקה ממילא, רק יעמיסו על קופה"כלכלית של היישוב נמוכה והחרדים -הרמה הסוציו 

  .)'ד

 .האוכלוסייה החרדית תפר את האיזון העדין ביישוב 

 
, בערים הגדולות.  קלושים– היקף קטני, סיכויי השילוב של האוכלוסייה החרדית ביישובים חילוניים, םוכילס

המרתיעה זוגות צעירים , מפאת עלות הדיור, קלושים אף הם ,בהיקפים משמעותיים, סיכויי השתלבותם
  . חרדיים

  

  

    מסקנות אופרטיביות4.6
שימשו , אחת או יותר, עיר חרדית/כבסיס להסקת מסקנות אופרטיביות מתהליך החיפוש המרחבי להקמת ישוב

להלן היתרונות . מאפייני האיתורים והמוכנות האזורית לקליטת אוכלוסייה חדשה, ויות שלעילמדרגי העדיפ

  .של כל אחד מהאיתורים המועדפים) על פי המאפיינים הפרטניים(והחסרונות 

  

  )16איתור  (חריש

  חסרונות  יתרונות  

 -כ (קיבולת קרקע גדולה יחסיתפוטנציאל ל

  ).' ד13,000

  .סמוכיםורבים רבים ישובים עבאזור מצויים 

  ותואמת חריש מאושרת סטטוטורית-פיתרון מיידי 

 התאמות רוךיש לע. לכל תכניות המתאר הארציות

תכנוניות מעטות בלבד לצרכי התאמת התכנית 

  .הקיימת לאוכלוסייה החרדית

ת תושבים קבוצבישוב מתגוררת כיום 

חילונית שתתנגד כנראה למהלך האכלוס 

  .החרדי

  

 מנהיגי העדה החרדית  חלק י"דף עפיתרון מוע

  .כפיתרון מיידי

יש במרחב הפוטנציאלי לאכלוס שטחים 

  מוגנים שיש לשלבם בתכנית

, פרדס חנה, חדרה: ליישוביםטובה  נגישות  

  .להציע תעסוקהבפוטנציה שיוכלו , עפולה

  

בחריש הושקעו כבר הרבה כספי מדינה בתשתיות 

  .ובבינוי

  

    . מפעלי תעשייה סמוכיםםקיימי -תעסוקה אזורית 

 6 קרבה לכביש - גבוהה לקהילות המוצא נגישות

  .ולתוואי רכבת מתוכנן
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שטח המחצבה הקיים : קיים מקום לאזורי תעשייה 

  .ן בצומת עירומתוכנן. ת.אוכן , מצפון לישוב 

  

    .קרקע פרטית רבה

    .עלויות קרקע נמוכות יחסית

  
  )A+B 8איתורים (מערב קריית גת 

  חסרונות  יתרונות  

  רוב  השטחים מעובדים חקלאית  ).' ד20,000מעל  (קיבולת קרקע גדולה יחסית

  .ברזלי מסילת "חלק מהשטח נחצה ע  .)יער קיים(כמעט אינו מכיל שטחים מוגנים 

 באמצעותקרבה לקהילות המוצא  נגישות גבוהה ו

  .ברזלומסילת  6כביש 

 –תשתיות לאומיות ' באתר נמצאות מס

  .ר קולחין ותשתיות קוויותמאג

אזורי כן ל ואינטללמפעל  וקרוב לעיר קריית גת

  .)אשקלון, תימורים. ת.א(תעסוקה אחרים באזור 

  

תואם את עקרונות מדיניות ו האתר צמוד דופן 

  .התכנון הארצית

  

    .עלויות קרקע נמוכות יחסית

 נמצא במשבצות של ישובים אינורוב השטח 

  . קיימיםחקלאיים

  

  

  

  )A1איתור (יסודות 

  חסרונות  יתרונות  

ת נחל שורק לקליט. א.מוכנות מיידית של מ

 והתחלה מיידית של תכנון האוכלוסייה החרדית

  .מפורט

 -  שתאפשר  כיחסיתקיבולת קרקע קטנה 

  .בלבדד " יח7,500

התאכלס  של המגזר החרדי לגבוההמוכנות 

  .במקום

בשל מתקנים נמצא תחת מגבלות בנייה 

  .ים סמוכיםצבאי

האתר נמצא בשטחה של שטח  מ60% -כ  .אינו מכיל שטחים מוגניםהאיתור 

. א.וחלקו מצוי בתחום מ, נחל שורק. א.מ

במשבצת " נוגס". א.התחום המצוי במ. גזר

  .קיבוץ חולדה

 מאוכלסים הסמוכיםכל חמשת היישובים 

באוכלוסייה חרדית וקיימות באזור אפשרויות 

  .תעסוקה לאוכלוסייה זו

גבוהות יחסית לאיתורים עלויות קרקע 

  .האחרים

 3 באמצעות כביש קרבה לירושלים ולבית שמש

ה לבני ברק ולכלל קרב; 1וכביש ) מצוי בהרחבה(

  . הסמוך6המערכת הארצית באמצעות כביש 

 קווי תשתית פר מסםאת האתר חוצי

  .לאומיים

  . כיוםים מעובדים חקלאיתרוב  השטח  .מוד דופן  אם יחובר לישוב יסודותיהיה צהאתר 

  
  

  )4איתור (יואב 

  חסרונות  יתרונות

  התנגדות עזה של המועצה האזורית  )' ד15,000 -מעל(קיבולת קרקע גדולה יחסית 

למעט יער , כמעט אינו מכיל שטח  שטחים מוגנים

  קטן קיים

  חלק מהשטח נחצה על ידי מסילת ברזל

ת נגישות גבוהה וקרבה לקהילות המוצא באמצעו

  6כביש 

 –באתר נמצאות מספר תשתיות לאומיות 

  מאדר קולחין עתידי ותשתיות קוויות

קרוב לערים אשקלון ואשדוד ולאזורי תעסוקה 

  )תימורים ואשקלון. ת.א(אחרים באזור 

רוב השטח נמצא במשבצות של ישובים 

  חקלאיים קיימים

 עם קיים ישוב ערבי קטן בתחום האיתור  עלויות קרקע נמוכות יחסית

  קרקעות פרטיות

  
  )7איתור (חלץ 

  חסרונות  יתרונות

  .מגבלות נקודתיות של קידוחי נפט  )' ד16,500 -כ(קיבולת קרקע גדולה יחסית 

יש פגיעה מזערית , למרות שהשטח מעובד

  .במשבצות של ישובים חקלאיים קיימים

  . בחלקו על ידי קווי תשתיתהשטח נחצה

    .האיתור אינו מכיל שטחים מוגנים

האזור נגיש לכלל המערכת הארצית באמצעות 

  . ומסילת ברזל35כביש 

  

האזור מצוי בין אשקלון לקריית גת וקרוב יחסית 

  .למוקדי התעסוקה בישובים העירוניים הסובבים
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  :מורה כי, לרבות המוכנות האזורית, בחינת היתרונות והחסרונות

 זמינותו הסטטוטורית וההשקעות .כלוס בטווח הקרוב לאביותרוהריאלי כאתר המועדף נמצא הישוב חריש  .1

 יש לבחון ולהגדיר את ולפיכך, ייה חרדית בזמן קצר יחסיתשנעשו בו מאפשרות להסב אותו לקליטת אוכלוס

  .משבצת הקרקע האפשרית לישוב החרדי ולהוציאה לתכנון מפורט

האתר . 40 מערבית לכביש ,ממערב לקריית גתמשתרע  המרחב הפתוח ש הוא גבוהה בעדיפותנוסףאתר  .2

איחוד שני האיתורים יאפשר פיתוח עיר על . קיבולת קרקע גדולה יחסיתמורכב משני איתורים שלשניהם 

 הוא –האתר תואם את מדיניות התכנון הארצית .  דונם שבמרכזה תעבור מסילת ברזל20,000 -שטח של כ

ות מוניציפאלית עצמאית המופרדת מקרית אולם ניתן לפתח את העיר החרדית כיש, צמוד דופן לקריית גת

,  יש לבחון את האתר ברמת פירוט גבוהה יותר,לפיכך.  ורצועות היער שמשני צידיו40גת פיזית על ידי כביש 

  . ולהכין לו בהתאם תכנית שלד ראשוניתלהגדיר במדויק את גבולותיו

אולם אין לדעתנו פסול בכך ד " יח7,500 –כ בנייה של יאפשר וקטן יחסית  הוא יסודותהאתר הסמוך לישוב  .3

האתר יוכל , לפיכך. צפויות להיות גבוהות יותר מאשר באיתורים האחריםבאיתור זה כיוון שעלויות הקרקע 

בשל . להתאים יותר לאכלוס המעמד הבינוני של המגזר החרדי והקיבולת הקטנה יחסית אינה מהווה חסרון

יק ש לדעתנו להגדיר במדו י,הישובים הסובביםהחרדי של י אופוה, מוכנות הקליטה מצד המועצה האזורית

 על מנת שהאתר יהיה זמין בטווח קצר את משבצת הקרקע בתחום המועצה האזורית נחל שורק בלבד 

יש להכין ולבחון תכנית שלד שתאפשר בנייה צמודת דופן ותתאים בכך למדיניות התכנון , כמו כן. יחסית

 .הארצית

 יש לדעתנו גם כאן . במידה ויהיה בכך צורך, לשמש כעתודת קרקע לטווח רחוקיםויחלץ עשיואב ואתר אתר  .4

 .תות שלד ראשוניולבחון ולהכין תכני, ת הקרקע בצורה מדויקת יותרולהגדיר את משבצ

  .המסקנות שלעיל ישמשו בסיס לבניית תכנית מוצעת לפרישת צרכי הדיור של המגזר החרדי במרחב ובזמן .5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ית מוצעת והמלצות לביצועתכנ  .5
  עיתית-התפישה המרחבית  5.1

 160,000 -כ הוא 2025המוערך לדיור במגזר החרדי עד שנת הביקוש ך ס, לעיל, 2.5 - ו2.3כפי שפורט בפרקים 

 הביקוש המוערך מתוך הביקוש הכולל לדירות חדשות. חדשות יחידות דיור 98,000 -מהן קרוב ל, יחידות דיור

הפער הקיים בין הביקושים  . יחידות דיור80,000 -כהוא )  מכלל המגזר החרדי80% - כהמהווה( "גרעין הקשה"ל

-של דירות חדשות הוא כ) טטוטוריתמאושרים סו( והמתוכננים לבין ההיצעים הקיימיםשל גרעין זה הצפויים 

על ההיצעים להערכתנו ם לדירות חדשות יכולים להתבסס ביקושיכלל ההמענים ל . יחידות דיור49,000

  :    הפוטנציאליים הבאים

לרבות הרחבתם של , קיימים בישובים נבדלים )בעלי היתכנות גבוהה ובינונית(קיימים ומתוכננים היצעי דיור   .ה

 .ישובים אלה

 ,קטנים ובינוניים ברחבי הארץחילוניים ישובים תוך בנבדלים בעים חרדיים ובר  .ו

 ,ה החרדיתהקמת עיר או ערים חדשות ייחודיות לאוכלוסיי  .ז

  .)ישוב חרישובפועל מדובר על ה(דל אוכלוסין , ישוב קייםבאכלוס   .ח

  

או חילוני ,  האוכלוסייה החרדית במרקם כלל עירוני חילונייים אלה מציבים פתרונות של שילובהיצעים פוטנציאל

בהתייחס לפיכך נבחנו תחילה ההשלכות של שני הפתרונות . מול פתרון של חיים בנפרד בישוב נבדל, בחלקו

  .לנושא הבידול החברתי

  :יתרונות הבידולהשלכות ו

חיים בישובים נפרדים ימנע מתחים מכל . דפוסי חיים שונים בין הציבור החרדי והחילוני יוצרים מתח ואיום •

 .לחיות לפי אמונתו ודרכו,  החרדי והחילוני–סוג שהוא ויאפשר לשני המגזרים 

הישוב החילוני , מההיבט הכלכלי. מהווה נטל על היישוב,  תייםבמספרים משמעו, אוכלוסייה חרדית ענייה •

אולם עיר חרדית עצמאית תחייב מקורות הכנסה שיאפשרו קיום , יתנגד לשילוב אוכלוסייה חרדית בקרבו

  .רשות מוניציפאלית חרדית עצמאית

 באוכלוסייה  הרחבת ישובים חלשים.לישובים חלשיםכיום כוח קניה נמוך מפנה את האוכלוסייה החרדית  •

  .חרדית רק תרע את מצבם ויכולת הנשיאה העצמית שלהם

עזיבה של ,  ויוצר מתחילוניותשכונות חדיור מתפנה בלכיום הציבור החרדי הגדל פונה , בהעדר תכנון •

  .אוכלוסייה חילונית והחלשת הבסיס הכלכלי של הישוב

שעלותם כדאית , )זרמים הרבבמיוחד על רקע מספר ה(, לציבור החרדי נדרשים שטחי ציבור רבים •

אלא הוא אפשרי ביתר קלות בישוב ,  על יישוב חילוני"מאיים"לא רק ש, היקף כזה. להיקף אוכלוסין גדול

  .חרדי מתוכנן בעל כמות אוכלוסייה מגזרית גדולה
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  : הבידולקשיי/אתגרי  

 איתור קרקע פנויה  מחייבהיקף זה.  אלף פתרונות דיור חדשים50-כעבור  –קושי באיתור קרקע זמינה  •

  . אלף דונם15-10  שלבשטח

 נגישות ילאו בע/ למרכזים החרדיים הקיימים ובקרבה יחסית להיות ים/ המיועד,או האתרים, על האתר •

  .גבוהה אליהם

 .מקורות תעסוקה לתושבים ומקורות הכנסה לרשותל ישוב נבדל מחייב פתרון •

  .לייםההתנגדות הציבורית הצפויה במרחב האתרים הפוטנציא •

  

חדשות שאין לו מענה בישובים וברבעים הקיימים  יחידות דיור 49,000קוש של מכל הנאמר לעיל עולה כי הבי

מסקנה זו תואמת גם את ההעדפות המגזר החרדי  .חדשים, או בישובים, פתרונו בישוביהיה חייב לקבל את 

 הוא או ישובים חדשים, שתכנון ובינוי ישובן כיוו. ים חרדיים עצמאייםאו בישוב, עצמו השואף לחיים נבדלים בישוב

אין ספק כי ביקושי הדיור שיוצרו במגזר בשנים הקרובות יקבלו מענה במסגרת הישובים , צורך זמןתהליך 

פרישת הביקושים על ציר הזמן , בשל הגידול המעריכי באוכלוסייה החרדית,  יחד עם זאת.והרובעים הקיימים

 או בישובים חדשים, בישוב זמין  יש להכין מצאי דיורמורה כי  }5.1לוח (זמן אורך והשוואתה לזמינות ההיצעים ל

  ..2010כבר לשנת 

  

 צפוי חסר של 2010כבר ב  ש וזמינות הפתרונות האפשריים מסתברהביקושים, כאשר פורשים את ההיצעים

 כלוסייהוהא  2015קק  ב דתז. וגם אם תיועדנה  חריש ויד בנימין  לאוכלוסייה החרדית . ד "כחמשת אלפים יח

   .ליישוב חדש

הפתרון חייב להיות אפוא פתרון המשלב את כלל ההיצעים האפשריים וכן היצעים חדשים בישובים נבדלים 

  .חדשים

  

  עיתית-  תכנית פרישה מרחבית5.2

והמסקנות האופרטיביות מכלל תהליך החיפוש , בהתאם למאפייני האיתורים הפוטנציאליים שנבחנו לעיל

לפרישה מרחבית ועיתית של המענים האפשריים לצרכי הדיור של ) 5.1לוח (מרחבי נבנתה להלן תכנית מוצעת ה

   .מגזר החרדיה

  

בשל משך הזמן . עיתי-היקפי הדיור האפשריים באיתורים הפוטנציאליים וזמינותם הכתיבה את המערך המרחבי

התכנית מתבססת תחילה על מיצוי , ים חדשיםאישור ובנייה בישוב או ישוב, הארוך יחסית שיידרש לתכנון

,  בישובים הקיימים ורק בשלב שני היא ממליצה על מימוש פוטנציאל קיים וזמיןההיצעים הקיימים והמתוכננים

רק בשלבים . קרי התאמת התכנון של חריש לאכלוס המגזר החרדי וניצול כל התשתיות הקיימות כבר בישוב

במקביל יימשך איכלוסם של רובעים נבדלים , אך גם כאן, ישובים חדשיםהמאוחרים יותר יתאפשר איכלוס ב

 יחידות דיור חדשות עד 80,000 התכנית נותנת מענה לכדי .וההרחבות האפשריות בישובים חרדיים נבדלים

  .של המגזר החרדי" גרעין הקשה" עבור ה2025לשנת 

  

 .כי הדיור של המגזר החרדיעיתית של מענים לצר-תכנית מוצעת לפרישה מרחבית:  5.1: לוח

רכישות 
 בשנים

ביקושי דירות 
גרעין 'ל(חדשות 
 )'הקשה

גרעון / יתרה  פתרונות
 )מצטבר(ד "יח

תכנות גבוהה יהיצעי דיור שהוגדרו כבעלי ה 16,000 2006-2010

ובינונית ביישובים נבדלים ורבעים חרדיים 

 וביישובים חילוניים ללא חילונייםבישובים 

 16,000- כ– ) יבנה,אש העיןר (תכנון יזום

 ד"יח

 מאוזן

 המשך אכלוס שוטף ביישובים חרדים קיימים 19,000 2011-2015
קף ירבעים חרדים ביישובים חילוניים בהוב

 3,000 )באר שבע, ראש העין, יבנה (בינוני 

, )9000-חריש (וישוב נבדל בהיקף בינוני 

  ).ד" יח7,000 (יסודות

 ד"  יח19,000   –כ "סה

 וזןמא

תכנות גבוהה יהיצעי דיור שהוגדרו כבעלי ה 18,000 2016-2020

ובינונית ביישובים נבדלים ורבעים חרדיים 

חילוניים וביישובים חילוניים ללא בישובים 

 -חרישאכלוס המשך , 7,000 –תכנון יזום 

קריית מערב (ישובים חדשים .  ד"יח 4000
  .ד"  יח7,000 -חלץ /יואב/גת

 .ד" יח18,000–כ "סה

 מאוזן

המשך אכלוס שוטף ביישובים חרדים קיימים  27,000 2021-2025

 2,000 -ובשכונות חרדיות ביישובים חילוניים

קריית מערב בהמשך אכלוס , ד"יח
  ד"יח 25,000-  חלץ/יואב/גת

 .ד" יח27,000–כ "סה

 מאוזן

  ד "    יח80,000 80,000 כ "סה
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  מקורות וסימוכין.  6
  
משרד , לפיתוח ולשימור,  תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה– 35א .מ.ת, )2006. ( א,ושחר. ש, אסיף -

  .ירושלים, הפנים

 .2003, אביב-תל, פרסום גל, מחקרי שוק במגזר החרדי, בטיסט יהושע -

, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מבט מבפנים: מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית, בצלאל כהן -

  .2005, ירושלים

מכון פלורסהיימר למחקרי , חברת לומדים ומתפרנסים בלונדון: בין לימוד תורה לפרנסה, עמירם, ןגונ -

  .2005, ירושלים, מדיניות

חברתיים ,  תפרוסת גיאוגרפית ומאפיינים דמוגרפים-החרדים , קסטרו איילת-גורוביץ נורמה וכהן -
סדרת : ס על האוכלוסייה החרדית.מ.מחקר הל, 1996-2001וכלכליים של האוכלוסייה החרדית בישראל 

  . 11' עמ, 2004יולי , ירושלים, 5' ניירות עבודה מס

, מ"המכון למחקר מרחבי בע, קרטוגרפיה-חברת גאו, הביקוש למגורים במגזר החרדי, דגני אבי ודגני רינה -

 }י משרד הבינוי והשיכון"המחקר הוזמן ע{. 1999

מלאי , )15.11.2004נכון לתאריך (מלאי תכנון מחוז מרכז ; היצע הדיור של משרד השיכון בכלל מחוזותיו -

מלאי תכנון , )1.4.2005נכון לתאריך (מלאי תכנון מחוז חיפה , )15.11.2004נכון לתאריך (תכנון מחוז גליל 

 ).1.4.2005נכון לתאריך (מלאי תכנון מחוז ירושלים , )1.4.2005נכון לתאריך (מחוז דרום 

אפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית כלכלית של , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -
  . 2004, ירושלים, 1222מ "פ, 2001האוכלוסייה 

 . 2006, ירושלים, 56'  מס, 2005שנתון סטטיסטי לישראל , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה -

, )טיוטא סופית (תדריך תכנון להקצאת קרקע לצרכי ציבור, המכון למחקר ופיתוח מוסדות חינוך ורווחה -

31.10.2002.  

, ירושלים,  מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,גברים חרדיים לומדים מקצוע: ס'בין קודש לתכל, חקק יוחאי -

2004.  

  .2005, ירושלים,  מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות,רוחניות מול גשמיות בישיבות הליטאיות, חקק יוחאי -

, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, מבט מבפנים: חרדיתמצוקה ותעסוקה בחברה ה, כהן בצלאל -

   .2005, ירושלים

מכון פלורסהיימר למחקרי , הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים: מפנה בחברה החרדית, לופו יעקב -

  .2003, ירושלים, מדיניות

   . 2005 ,ירושלים, לפיתוח ולשימור,  תוכנית מתאר ארצית משולבת לבנייה– 35א .מ.ת, משרד הפנים -

   .2003, תוכנית לשילוב אוכלוסייה חרדית בתעסוקה, "שלום בינינו"עמותת  -

 

 .1991, ירושלים, מכון ירושלים לחקר ישראל, החברה החרדית, פרידמן מנחם -

  .2003, צ"ראשל, גלובס הספריה, מחקרי שוק ויישומם בשוק הישראלי: חוקרים מדברים, קפלן אורן -

   .1997, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ר החרדיתמינהל וממשל בעי, שלהב יוסף -
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  נספחים

  .2025עד שנת בישראל תחזית צרכי הדיור של הציבור החרדי   :1נספח 
  

 כ ירכשו דירה חדשה"סה כ ירכשו דירה"סה שנה
1999 4,300 2,660 
2000 4,480 2,780 
2001 4,675 2,900 
2002 4,870 3,020 
2003 5,060 3,140 
2004 5,250 3,260 
2005 5,450 3,380 
2006 5,640 3,500 
2007 5,840 3,620 
2008 6,030 3,740 
2009 6,220 3,860 
2010 6,420  3,980  
2011 6,650 4,120 
2012 6,890 4,270 
2013 7,140 4,420 
2014 7,400 4,580 
2015 7,670 4,740 
2016 7,950 4,910 
2017 8,240 5,090 
2018 8,540 5,270 
2019 8,850 5,460 
2020 9,170 5,660 
2021 9,500  5,860 
2022 9,850 6,070 
2023 10,210 6,290 
2024 10,580 6,520 
2025 10,970 6,760 
 21,140 34,085  1999-2005כ לשנים "סה
 98,720 159,760 2005-2025כ לשנים "סה

  
  
  
  
  
  

  .השיכוןהבינוי ו כולל על פי נתוני משרד הצע תכניות בניה :2פח נס
  

ד "יח' מס ישוב/עיר  מחוז
 מוצעים

מידת 
 ההתאמה

רמת 
היתכנות

אופי 
 הבעלות

 הערות עלות צפוייה

ביתר עילית  ירושלים
- שכונות א–
 2ב-1ב

: מרביתן נמוכה מדינה 'א גבוהה 3,800
ע "יתרות בתב
 מאושרות

מושב  ירושלים
 מחסיה

/ י "ממ 'א גבוהה 1,500
 מחסיה

, תכנון צפוף בינוני
תתכן הקטנת 

 קיבולת

 בבניה בינוני זנוח/י"ממ 'א גבוהה 900 מושב זנוח ירושלים

קריית יערים  ירושלים
 הרחבה -
 )יתרה(

לכיוון תחנת  גבוהה פרטי 'א גבוהה 500
 הדלק

 -בית שמש  ירושלים
 4-ש ב"רמב

 משיווק יתרות גבוהה י"ממ 'א גבוהה 350
 ש"משהב

   שיכון 'א גבוהה 177אלעד מרכז
מתוכננות   בינונית  ממי  'א  בינונית 4000  ראש העין  מחוז מרכז

ד " יח5000
 3000מתוכן כ 

עשויות להיות 
מופנות 
  .לחרדים

י "ממ ' א בינונית 5000 יבנה  מחוז מרכז 
ומשרד 
 השיכון

יעד אכלוס  בינונית
 80עומד על    

אלף 
אל פוטנצי.ד"יח

 15,000גידול 
העיר אינה 

מעונינת 
באכלוס 

ייתכן .חרדי
ובמסגרת 

השוק החופשי 
ד " יח5000

 .יופנו לחרדים
   שיכון 'א גבוהה 53נתיבות דרום
מודיעין  ירושלים

 עילית
-כ

10,000 
: ברובן 'ב-'א גבוהה

חלק , פרטי
 מדינה

/ בינונית 
 גבוהה

מחסור בשטחי 
 ציבור

 -ירושלים  ירושלים
רוממה

י "ממ 'ב-'א גבוהה 2,500
 ופרטי

 גבוהה/בינונית
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 -ירושלים  ירושלים
: רמת שלמה
הרחבות

י "ממ 'ב-'א גבוהה 2,000
 ופרטי

 גבוהה/בינונית

   שיכון 'ב-'א גבוהה 214חצור צפון
 -תל ציון   ירושלים

יתרת 
 היישוב

י "פיתוח ע נמוכה מדינה 'ב גבוהה 2,800
 בניה כפרית

 -נכשל מכרז ל  שיכון 'ב גבוהה 2185 לעמנוא מערב שומרון
 .ד" יח232

ביתר עילית  ירושלים
  שכונה ג-

צפוי שינוי  נמוכה מדינה 'ב גבוהה 800
ע להגדלת "תב

 קיבולת

 –ירושלים   ירושלים
 שנלר

 חסידות גורגבוהה/בינונית י"ממ 'ב גבוהה 660

 -ירושלים  ירושלים
: 01רמות 

+ עיבוי 
הרחבות

 נמוכה/בינונית י"ממ 'ג-'ב גבוהה 3,000

 -ירושלים  ירושלים
: הר נוף

פי + עיבוי 
גלילות

י "ממ 'ג-'ב גבוהה 1,800
 ופרטי

  גבוהה

 -ירושלים  ירושלים
גבעת שאול 
מערב עיבוי 

הרחבה+

י "ממ 'ג-'ב גבוהה 1,400
 ופרטי

 נמוכה/בינונית

אין היענות   שיכון 'ג-'ב גבוהה 375 טבריה צפון
 .במכרזים

 -אדם  ליםירוש
 שכונת גבע

צמידות  נמוכה מדינה 'ג גבוהה 1,000
לשכונת נוה 

שיוך , יעקב
מונציפלי 
 בעייתי

 -ירושלים  ירושלים
שוק סיטונאי

 נמוכה/בינונית י"ממ 'ג גבוהה 800

   שיכון 'ג גבוהה 400אלעד מרכז
אין היענות   שיכון 'ג גבוהה 84 טבריה צפון

 .במכרזים
 –ירושלים  ירושלים

 עלונה
מיקום בעייתי  בינונית י"ממ 'ד גבוהה 880

 ומצומצם

   שיכון 'ה-'ד גבוהה 4000חריש חיפה

קרית יערים  ירושלים
 הרחבה -

 צפונית

בעיקר  'ה-'ד גבוהה 1,300
 י"ממ

בדיקת  גבוהה
ללא , היתכנות
 אישורים

ביתר עילית  ירושלים
 שכונות -
 4ב-3ב

/ מדינה 'ד גבוהה 3,000
אדמות 
 סקר

ז "מוא/ ביתר  מוכהנ
 גוש עציון

   שיכון 'ד בינונית 5000צפת צפון
   שיכון 'ה-'ד בינונית 2920שדרות דרום
מעלה  ירושלים

 -אדומים 
 מתחם קידר

, יזמה מקומית נמוכה מדינה 'ד בינונית 5,000
 אין תכניות

/ מדינה 'ה בינונית 5,000 נחליאל מטה בנימין
אדמות 
 סקר

: במקום כיום נמוכה
ד וחוזרים "חב

 בתשובה

צומת  מטה בנימין
 חרבתא

סמיכות  נמוכה מדינה 'ה בינונית 1,300
למודיעין 

אין ,  עילית
 תכנון

 –בית שמש  ירושלים
 אמל'בית ג

-בינונית 3,600
 נמוכה

 'יץ'גולובנצ גבוהה פרטי 'ב

 -ירושלים  ירושלים
מצפה 
 נפתוח

-בינונית 2,000
 נמוכה

טרם הוחלט גבוהה/בינונית י"ממ 'ב
על אפיון 

 השכונה

 -ירושלים  ירושלים
פרוייקטים 
קטנים בעיר

-גבוהה 2,600
 בינונית

י "ממ 'ד-'ב
 ופרטי

בינונית /נמוכה
 גבוהה/

 

   שיכון 'א נמוכה 584באר שבע דרום
   שיכון 'א נמוכה 174אריאל מערב שומרון

   שיכון 'א נמוכה 140רמלה מרכז
   שיכון 'א נמוכה 96נתיבות דרום

   שיכון 'א נמוכה 76קרני שומרון מערב שומרון

   שיכון 'ב נמוכה 2984ערד דרום
   שיכון 'ב נמוכה 1700צור נתן מרכז
   שיכון 'ב נמוכה 760שדרות דרום
   שיכון 'ב נמוכה 104לוד מרכז
   שיכון 'ג-'ב נמוכה 10739באר שבע דרום
   שיכון 'ג-'ב נמוכה 2360כרמיאל צפון
   שיכון 'ג-'ב נמוכה 1250נצרת עלית צפון
   שיכון 'ג-'ב נמוכה 1084ירוחם דרום
   שיכון 'ג נמוכה 4754ראש העין מרכז
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 -ירושלים  ירושלים
 –נוה יעקב 

 ציפוף

י "ממ 'ג נמוכה 1,000
 ופרטי

בין מבני  נמוכה
 מגורים קיימים

   שיכון 'ד-'ג נמוכה 6360כרמיאל צפון
   שיכון 'ד-'ג נמוכה 2345נצרת עלית ןצפו
 . תוכנית אב  שיכון 'ד נמוכה 17270 באר שבע דרום
' וז' רובע ג  שיכון 'ד נמוכה 10500 אשדוד מרכז

מאוכלסים 
 . בחרדים

   שיכון 'ד נמוכה 2000טבריה צפון
   שיכון 'ד נמוכה 2000רמלה מרכז
   שיכון 'ד נמוכה 2000לוד מרכז
   שיכון 'ד נמוכה 600ר עקיבאאו חיפה

   שיכון 'ה-'ד נמוכה 8000אריאל מערב שומרון

   שיכון 'ה-'ד נמוכה 2000חצור צפון
   שיכון 'ה-'ד נמוכה 986  מערב שומרון

   שיכון 'ה נמוכה 18800 נצרת עלית צפון
   שיכון 'ה נמוכה 1200 ראש העין מרכז

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   . השוואת צמדיםשאלון  :3נספח 

  בדיקת היתכנות להקמת עיר חרדית חדשה
  שאלון  להערכת  קריטריונים

  

  ,שלום רב

לבחירת המיקום המועדף ) המקובצים(אנו זקוקים לעזרתך בהערכת משקלם היחסי של הקריטריונים העיקריים 

 השאלות  במשבצת המתאימה לדעתך בכל אחת מעשרXאנא סמן . להקמתה של עיר חרדית חדשה בישראל

  .הבאות

  

  ?"מה לדעתך חשוב יותר בקביעת המיקום לעיר חרדית חדשה בישראל"

  □או  אילוצים קנייניים  ,  □רגישות סביבתית   .1

 □או  מגבלות פיזיות של מתקני תשתית קיימים , □התאמה למדיניות התכנון הארצית   .2

 □  או  ההעדפה של המגזר החרדי, □  אילוצים קנייניים .3

 □ או  רגישות סביבתית, □ות של מתקני תשתית קיימים מגבלות פיזי .4

 □או  מגבלות פיזיות של מתקני תשתית קיימים , □ההעדפה של המגזר החרדי  .5

 □או  התאמה למדיניות התכנון הארצית , □אילוצים קנייניים  .6

 □או  ההעדפה של המגזר החרדי , □רגישות סביבתית  .7

 □ או  אילוצים קנייניים, □מגבלות פיזיות של מתקני תשתית קיימים  .8

 □או  ההעדפה של המגזר החרדי , □התאמה למדיניות התכנון הארצית  .9

 □או  התאמה למדיניות התכנון הארצית , □רגישות סביבתית  .10
  

  

                                          תודה על שיתוף הפעולה
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  .ביאורים ומגבלות  :4נספח 

  
 :תכניות מתאר מועצות אזוריות  .א

, כאשר הוחלט לאשר את התכנית,  תכנית מתאר נמצאת לאחר הפקדה-מועצה האזורית יואב  .1
  . דנים בהתנגדויותתוכע

סביבותכנון  (1996ישנה תכנית אב משנת .  אין תכנית מתאר בתוקף-מועצה אזורית לכיש  .2
 ).מ"בע

 .1978 תכנית מאושרת משנת -מועצה אזורית מטה יהודה  .3
 .תכנית מתאר בועדות,  תכנית אב מאושרת-ון מועצה אזורית חוף אשקל .4

  

  ביאורים .ב

   : המתפקדת כחווה משפחתית של משפחת אל עזי ,  ישוב מוכר כחלק ממועצה אזורית יואב-אל עזי .  1
 ).ד" יח50תקועה בועדות להרחבה עד , י עמירם דרמן"ע(ישנה תכנית .  בתים20-30כ "סה     

בשלבי . ל ואחרים נמצאת רובה בתוך תחום המרחב הביוספרי"קי ק" תכנית מוצעת ע-ך "פארק התנ .2

 .ועדת עבודה

  .תכנית מפורטת בשלבי אישור בועדות, ל"י קק"  תכנית מוצעת ע-יער כוכב  .3

  .בעיבוד כוכב מיכאל ובית שקמה, מכיל בוסתנים ותיקים,  שטח בבעלות הסוכנות-חוות מרים  .4

 ).6איתור ( במסגרת ההתנתקות ,ד בצמוד למרכז שפירא" יח450ישנן תכניות ל  .5

  

  מגבלות .ג

  קווי מתח גבוה . 1
  ): וחברת חשמל (1/ג/10 + 4/10א "לפי תמ     

  ' מ35 - קילו ואט 400מרחק לכל כוון מקו מתח גבוה של   
  ' מ20 - קילו ואט 161מרחק לכל כוון מקו מתח גבוה של   

  .' מ170עת קווי צפון דרום כ רצו"מסדרון סה: לפי תכנית מתאר מועצה אזורית יואב     
  .' מ150-210כ רצועת קווי מזרח מערב "                  סה           

  .בקו צפון דרום'  מ35קווי בניין מכל צד של הצינור  : 1/א/37א "פ תמ"קווי גז ע. 2
  .בקו לתוך תחנת צפית'  מ20         קווי בניין מכל צד של הצינור        

  .מכל כוון'  מ150קווי בניין  : 6כביש . 3

  )פ מקורות"ע(מכל כוון '  מ12: מוביל ארצי . 4

   אין נתונים לגבי מגבלות-מובילי קולחין . 5

יחדש את ההחכרה לאחר . י.מ.כנראה ומ (2006שטח לקידוחי נפט בזיכיון חכירה של חברת לפידות עד יוני . 6
  .  נמצאים קידוחים פעילים7'  באיתור מס-) מכן

באופן . אין הנחיות רשמיות של משרד התשתיות: של הקידוחים משתנה עם סוג הקידוח ועומקורדיוס בטחון   
  .מ סביב קידוח" ק1-2כללי התייחסות אגף הנפט היא ל 

  .מגבלותיהם לא ידועות . 7 +6עוברים בתחום איתורים . א.א.צ.קווי דלק וקווי נפט של ק. 7

  אינן . המכילה הנחיות לפעולות המותרות בתחומים אלו, דטוריתי פקודת יערות מנ"  מוגדרות ע–שמורות יער . 8
  .22א "כלולות בתמ    
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  להקמת עיר חרדית בתחומםוערים  תגובת ראשי  מועצות – 5נספח 

  
  
  

  
  

  בדיקת התכנות הקמת עיר חרדית חדשה: הנושא
  
  

  מר רני טריינין : סיכום שיחה
  'יואב'צה אזורית ראש מוע

  
  

 . במועצה האזורית יואבה על הסף את האפשרות להקמת יישוברני דח 

  . עם השר הרצוגסוכמה גם, ורדת אפשרות אכלוס זוה 

  .קיימות תוכניות מאושרות סטטוטורית אחרות, לדבריו 

  ,ואמור לקבל התייחסות להלן מפי עמירם דרמן, רני בקש את התוכניות המאושרות 

  .תכנן מועצת יואב            מ

  

         שלומית כנען                                                                  

                                יועצת למשרד השיכון
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  בדיקת התכנות הקמת עיר חרדית חדשה: הנושא

  
  
  

  מר אהוד רייך : סיכום שיחה
  ת של המועצה האזורית חוף אשקלוןל החברה הכלכלי"מנכ

  
  

 :מהנימוקים הבאים, מר רייך הביע התנגדות להקמת יישוב חרדי בשטחי המועצה 

o אופי כפרי של האזור.  

o על רקע קליטת מפוני ניצן לאחרונה, שבירת האיזון בין חרדים לחילוניים באזור. 
  

 .תשובה מפורטת תועבר בקרוב במכתב רשמי כתוב 
  
  
  

   שלומית כנען                                                                            

                                יועצת למשרד השיכון
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  ים     העדפתם  של אישי ציבור באוכלוסייה החרדית לגבי האזור : 6 נספח
  . השונים               

  
  דודי זילברשלג : סיכום שיחה. 1

  'מאיר פנים'בעל בתי התמחוי , עיתון בקהילה

  
 . פתרון מצוין-חריש  

 .כולל עסקים קטנים מהבית, בכול תהליך התכנון, חייבים לכלול פתרונות תעסוקה 

 .לפחות,  יחידות דיור3000 –להתחיל מ  

בשלבי ההתחלה יגיעו הטובים , ולדאוג כי, זיות פרוגרמה ציבורית מפתהלהבטיח לארבע קבוצות מרכ 

 .ביותר

 .במרכז היישוב, חיונית ישיבה גדולה 

 .יד בנימין ואזור מסמייה: אזורים מועדפים 

 .נושא העלות קריטי 

 .בהתאם לצרכים, כבית צומח, יש לתת את הדעת על אופי הבניה 

  
  הרב קרליץ : סיכום שיחה. 2
  

, העלה מספר  אזורים נוספים הראויים. רואה דחיפות בהערכות לפתרונות דיור לקהילה החרדית, הרב קרליץ 

  : לבדיקה, לדעתו

 .הרחבת אזור אלעד 

 }בכול מקרה מדובר במספרים מצומצמים{.הרחבה מבוקרת של רכסים 

 .אזור להב 

  .נחל שורק: המוצעים על ידינו, דרוג האזורים

  .מסמייה,                            קריית מלאכי                             

  .                                                        חריש

  .                                                        קריית גת

  

, חבתכחלק מפרוגרמה מור, להתחיל בלא פחות מאלף פתרונות דיור: חשיבות רבה לתהליכי האכלוס 

 . שזוכה להתחייבות ממשלתית

לא , בשלב ראשון, הסכום אותו מסוגלים זוגות צעירים להעמיד: מתן מענקים והטבות בשלב הראשון 

 . אלף דולר80/90באופן שלא יעלה על ,   דולר והשאר20.000עולה על כ 

 .לפני שלבי האכלוס, הוצאת אלמנטים בעיתים, במידה ומדובר בחריש 

 .                                       לא אמור למנוע,במקומות אותם אנו בודקים,  ירוקיםקיומם של אזורים 

 .כשטחי ציבור פתוחים,   אולי אפשר לשלבם    

 נכון -באופן המיידי : בו זמנית, יש להיערך למספר אזורי דיור, במספרים הריאלים המדוברים, להערכתו 

  .פשריאם א, ללכת על חריש ועל הרחבת אלעד

 ולבדוק , יש להקצות שטחי תעסוקה ומסחר ליישוב החדש. נושא התעסוקה חשוב ביותר 

  . מידת שיתוף הפעולה הכלכלי עם יישובים סמוכים

  . לא יצלחו-כאופקים וכנתיבות : פתרונות  אזורי הדרום המרוחק ועיירות

 .בקהילה החרדית, ראוי שאכלוס יישוב חדש יתייחס למספר זרמים עיקריים 

    
 

  שרה לוין' הגב: סיכום שיחה. 3
  תחום עסקים לאוכלוסייה החרדית

  
 .יש חשיבות עצומה בתכנון פתרונות דיור לאוכלוסייה החרדית 

 .לטווח ארוך, חייבים לכלול מרכיבים של רכישה והשכרה של דירות 

 .ויוכלו לשלם את דמי השכירות, צעירים חרדים ישתלבו בתחומי תעסוקה 

 : ות תעסוקתיתדגש עצום על הערכ 

: כגון, ח ליולדות ומערך תומך" הקמת בי, מרכזי טיפול בחולי נפש: פיתוח תחומי חינוך ותרפיה .1

 . 'וכו, לאחר לידה, בתי הבראה

 .כולל התניית רשתות חיצוניות, פיתוח אזורי מסחר המעסיקים אוכלוסייה חרדית .2

 . דגש חזק על מרכזי הכשרה באנגלית ובמחשבים 

 .בגלל הסמיכות ליישוב הערבי,  גורם משיכה לא יהיה-חריש  

 .ביישוב, להקים ישיבה חזקה ובעלת מוניטין 

 . דולר100,000שלא תעלה על , חייבת להיות עלות רכישה נמוכה 

 .לשלב קבוצות מכלל האוכלוסייה החרדית 

  
  מר יונתן רוזנבלום : סיכום שיחה. 4

  'זלם פוסטרו'ג'ו' משפחה'ה: בעיתונים, ממוצא אמריקאי, עיתונאי
  
  

 . גדול-הצורך בדיור  

 .ובתנאי שהתושבים הנוכחיים לא יהיו בה, חריש עשויה ללכת 

 .חשובה ביותר, הקרבה למשפחות המוצא 
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 .חשיבות תחבורה ציבורית 

 .התייחסות לתעסוקה משמעותית 

 .יש להעביר ישיבה גדולה ליישוב 

  
  הרב מאיר פורוש : סיכום שיחה. 5
  . סגן שר השיכון-עברו ב. מטעם אגודת ישראל, כ"ח

  
 .בערים חילוניות קיימות, עדיפות לעיר חרדית על רבעים חרדים 

 .שהיקפה המספרי בעיתי, ולא בעיר אחת, תומך במספר ערים 

 .20 25  - אלף יחידות דיור ולטווחים ארוכים מ 100 -מציע לבוא למועצה הארצית עם פתרונות ל  

 .חשובה ביותר, הקרבה לירושלים ולבני ברק 

 .התנגדות להליכה ליישובים קטנים 

 .חשיבות למתן מענקים מאחר שמדובר באוכלוסייה ענייה 

 .תמיכה מוחלטת בהליכה לחריש בתנאי ההטבות הקיימות 

 .שיעלו את מחירי הדיור במקום, ובתנאי שלא תהיינה בעיות קנייניות, 1עדיפות גבוהה לאזור  

 

  משה הס : סיכום שיחה. 6
  . ומעורב מאוד בתהליכי האכלוס של ביתר עילית, סידות סלוניםשייך לח. דגל התורה

  

  .מצוקת הדיור היא בעיה מרכזית אצל משפחות חרדיות 

כי , חשוב להקפיד. מורכבות החיים יחד בקרב הקהילות החרדיות משפיעה מאוד על הצלחתה של עיר 

 .והההמייצגות צבורים שונים וברמה גב, בשלבים הראשונים תכנסנה מספר קבוצות

שיתנו מענה , ובלבד שייתנו הטבות ומענקים ויקפידו על שירותים ציבוריים, חריש זו אפשרות טובה מאוד 

 .לכלל הקבוצות

 .ולאפשר שטחי ציבור רבים וריקים, יש לתת את הדעת לתהליכי הרחבה, בכול תכנון 

 אפשר להתחיל מאלף אבל, הציבור החרדי ירצה לראות פרוגרמה כוללת שתייעד את היישוב לציבור גדול 

 .או פחות יחידות דיור ולהתקדם

 .מגבלות פיזיות לא אמורות להרתיע את הציבור החרדי 

מאחר , עלות הדיור עשויה להיות גבוהה, אולם. אזור נחל שורק יהיה בעדיפות עצומה לקהל החרדי 

 .בלב הארץ, שמדובר באזור מבוקש

מאחר ואין , בגין עלות דיור גבוהה, ת מועדפת פחותואילו קריית מלאכי אפשרו, קריית גת אפשרות טובה 

 .הצדקה למתן  מענקים והטבות

  
  הרב קוגלר : סיכום שיחה. 7

  " דגל התורה"מטעם , ירושלים, חבר מועצת העיר

  

  .חשיבות עליונה לנושא 

 .בערים חילוניות  קיימות, עדיפות לעיר חרדית על רבעים חרדיים 

 .ה ביותרהקרבה לירושלים  או בני ברק חשוב 

 .חשיבות לסמיכות לאזורי תעסוקה ומסחר 

 .חשיבות לקיומה של תחבורה ציבורית נוחה 

 .התנגדות נחרצת להליכה ליישובי מצוקה קטנים 

רק הקף מספרי משמעותי יכול להבטיח ,  החשש שהציבור החרדי לא יעמוד מול ציבור ערבי עוין-בחריש  

 .זאת

 .המלוכד סביב זרם אחד,  עדיפות ליישוב-יש להתחשב בזרמים בקרב הציבור החרדי  

 .עלויות הבניה אמורות להיות נמוכות 

  
  
  מיכה רוטשילד ויצחק מוסטשי , אוריאל שונברג: סיכום שיחה. 8

  מאנשי הרב אלישיב

  

חים השונים מתקשים להעמיד "והגמ, שפוגעת קשה במשפחות, מנסים להגיע לפתרונות לבעיית הדיור, כבר שנה

  . לכך מענה

 . אפשרות נפלאה-ש חרי •

 לא רק בשלב האכלוס , חשוב להבטיח סבסוד ומענקים לכלל המתיישבים •

 .      הראשון

 . עדיפות לסביבת קריית גת-יש להגדיר כבר את היעד הבא •

 .אך יש חשש מפני עלות גבוהה, אזור יד בנימין מצוין •

 . משתנה מכריע- דולר 80,000 -לא יותר מ, עלות הדיור •

 . 'עלות למשתכן: "מומלצתשיטת הרכישה ה •

 ".יד אליעזר"כעמותת , כדאי להקים מנהלת ולשתף עמותות •

, כלכלי שלהם-כשהמעמד הסוציו, להביא אנשים רציניים, בשלבי האכלוס הראשונים, חשיבות עליונה •

 . היישוב אמור להיות פלורליסטי ולכלול את בני כול הקבוצות. פחות חשוב

 .ברקחשיבות לקרבה לירושלים ולבני  •
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ולעודד עסקים של , עד כמה שאפשר קרוב לבית המגורים, חשוב לכלול מקורות תעסוקה: תעסוקה •

 .ליישוב, ל"יהודים חרדים מחו

  

  הרב אריה דרעי: סיכום שיחה. 9
  

 .הצורך עצום 

 .לדבריו זו ההזדמנות, והיום .  כפתרון חיוני,  הרצוג השר דיבר על חריש עם 

 .קמה ולהקים את העירמנהלת ה, באופן מיידי, להקים 

 .העיר צריכה להיות מיועדת לכלל הציבור החרדי הנזקק 

 .כי הציבור החרדי יעדיף לחכות להם, אין להעלות שמות של אזורים נוספים 

  

  
  
  
  
  
 
 




