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9.5.2008–התפרסם בנען ב 

תכנית אב

סוף מעשה  
במחשבה 
תחילה
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חזון

אדריכלות  

קיבוצית
קהילתיות

מדע 

וטכנולוגיה

מורשת

חברת מופת
איכות חיים

רווחה  

כלכלית
תקשורת

ערבות  

הדדית
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נתונים בסיסיים-נען 
צעירים וילדים450–וכחברים 960, רב דורי, נען קיבוץ גדול

נפש1500-כאוכלוסיה
ב"בסיום י–קבלה לחברות 

בהליכים מתקדמיםשיוך דירות 

דונם800–שטח המחנה כ 

בתי אב 600–של נען מאפשרת מגרשים ל ע"התב

בתי אב נוספים200אושרו לנען 35א "תיקוני תמבמסגרת 

י"רמבניה חתומים על ידי בהתרייחידות דיור 76בנען בונים היום 

י"רמעם קיים חוזה לדורות 

דונם7500כ "דונם סה30נחלות של 250לקיבוץ 

בהסדרת שימושים חורגיםהמשך הבניה מותנה 
שנמכר לחברה הודית  השקייהלנען מפעל 

דונם6000חקלאות של 

קיבוץ מתחדש עם מרכיב חזק של ערבות הדדית
רבות והרבה עובדי חוץיזמויות

, שנה86הקיבוץ חגג 

2015–תינוקות נולדו ב 52



:מושגים

שיש לה מעמד משפטי על פי חוקי התכנון  " על פי חוק" תכנית –תכנית סטטוטורית 

והבניה וחוקים אחרים

כתב הנחיות המרכז את המטרות והיעדים בנושאים המתגבשים לתכנית–פרוגרמה

תכנית כללית רעיונית המציגה תכנים וצפיות לפיתוח כולל של  –תכנית אב 

אינה תכנית סטטוטורית–הישוב 

תכנית שאינה סטטוטורית המציגה את כלל תכניות הבינוי של הישוב הקיים  –תכנית בינוי 

.והעתידי

:נחלקת לשני סוגי תכניותע"התב, תכנית בנין עיר–ע"תב

קרקע  יעודיתכנית סטטוטורית כללית המגדירה בצבעים שונים –תכנית מתאר 

לשימושי התכנון המגוונים

הקרקע לנושאי התכנית  יעודיתכנית סטטוטורית המציגה את –תכנית מפורטת 

.מהווה בסיס להוצאת התרי בניה. ומפרטת  דרכים ונושאים מרכזיים של התכנון

מחוזית וארצית, מקומית: קיימות בשלוש רמותת"התבעו



:יעדי  התכנית

.אוכלוסיית יעדהגדרת •

שירותי  , מגורים: באזור המחנהפריסת השימושים •

.פנאי ושטחים פתוחים, שימור, תעשיה ומשק, ציבור

.הנגישות והחניות, מערך התנועהקביעת •

.ופיתוחן בעתידהתשתיותקביעת מערך •

.אתרי מורשתשמירה וטיפוח •

.ונוף הישובאדריכלות קיבוצית •

למעורבות פעילהשיתוף הציבור •

לא סטטוטורי הקובע את שימושי  מסמך האב של נען היא תכנית 

בתחום הפיתוח הפיזי  ויעדים של הקיבוץ המקרקעין על פי מטרות 

(2028)שנה20כ "בד, ועד שנת יעד שתיקבעמהיום 

אילן אייזן–משרד התכנון 
ראיה  

אינטגרטיבית  
חשיבה , כוללת

שיתוף , מעמיקה
הציבור



להכנת תכנית האב  העקריותהסיבות 
הדחף החזק לקידום תכנית אב–שיוך הדירות •

מרכיב מרכזי בתכנית האב–ניצול מיטבי של המקרקעין •

לבנות קיבוץ במחשבה תחילה–(ש"תר)תכנון רב שנתי •

לקדם ולאשר תכנון המאפשר התרי בניה–הערכות סטטוטורית •

הסדרת שימושים חורגים  •

קידום כלכלי  •

כתנאי להצלחהשיתוף הציבור •

תכנית האב איננה  
תכנית בינוי ואיננה  
תכנית פרצלציה  
לשיוך מגרשים  

.  לחברים
התכנית  

מתבססת על 
מדיניות מינהל 

התכנון 
35א "בתמ

האם  
קיבוץ מתחדש
מוביל לישוב 

קהילתי
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פריסת שימושים  

בקרקע ומערך  

פיתוח פיסי  תנועה עקרוני

גמיש

מדיניות התכנון 

הארצית

שלביות

הנחות יסוד
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35א"בתמהרחבת ישובים כפריים 

תכנון לכלל השטח בישוב•

הרחבה בתחום השטח המיועד לבינוי•

את ולא ניתן למקם במידה •

ההרחבה בשטח המיועד לבינוי ניתן  

.לחרוג לשטח צמוד דופן לו

והתאמה  אופי הישוב שמירה על •

למאפייני המרקם

לישוב על פי  מירבימספר יחידות •

(בתי אב600)2הקבוע בלוח 
1צפיפות יחידות לדונם בהתאם ללוח •

0)6לפי דגם ישוב 

(:  תושבים2000-

ד לדונם "יח2.5

ר  "מ400= נטו 

למגרש

5לפי דגם ישוב 

(2001-5000

ד "יח4(: תושבים

250= לדונם נטו 

ר למגרש  "מ

קיבוץ נען פעל  

והשיג הגדלה 

של 

מספר בתי 

600–האב מ 

800–ל 



אזור  "והשטחים המקיפים אותו , "אזור פיתוח כפרי"מרבית שטח מחנה הקיבוץ מוגדר 21/3מ"תמ

. ח אזור חקלאי"ע, יש תנאים להרחבת הבנייה של אזור פיתוח כפרי". נוף כפרי פתוח/ חקלאי 



נען  בתוקף ע"תב

14/29/גז
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מאפייני הקיבוץ–תכנית אב –נען 

פנאי 

וספורט
מבני ציבור 

ומגורים

מורשת

נוף

וסביבה

משק

ותעשיה
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מגורים

תעשיה

מבני משק

יזמויות

מבני ציבור

ספורט

לב הקיבוץ

כניסה ראשית

הרחבה

הרחבה

שימור ומורשת

"המחנה"סכמה של תכנון 



שאלונים וסקרים

איסוף מידע

רקע סטטוטורי

חלופות תכנון

דיון ציבורי

חלופה נבחרת
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פתרונות כלכליים

מקומות תעסוקה 

ופרנסה

יזמויות

שיתופים כלכליים
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איכות חיים

חינוך מקיף

בריאות לכל

חיים מלאים לגימלאי

תרבות מגוונת

פעילות ציבורית

ספורט לכל
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שטחים פתוחים

נוי פורח

שימור המורשת

אמנות חוצות

מתקני משחק בחצרו 

של קיבוץ
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מאושרת14/29/תכנית גז

שכונת הרפת

התמצאות 
רחבה  

באפשרויות  
התכנון
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תכנית איחוד וחלוקה
'א62סעיף 43לפי תיקון 
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חוזה לדורות–חוזה שכירות 

המינהלתקנות –שיוך דירות 

הסדרת שימושים חורגים

הצעת –מבני ציבור  העברה למועצה האזורית

654החלטה 

השכרות חקלאיות



חוזה  

לדורות

תשריט

ההסכם

נחלות250

בתי אב800

.



השימושים החורגים מכסים את כל שטחי החיים בכל רחבי  •

החצר הבנויה

הסדרת השימושים החורגים מחייבת תכנון נרחב והסדרה  •

הישובע"תבסטטוטורית של 

הכל"לתכנן הזדמנותהיא –"עונש"ההסדרה אינה •

בצורה מיטבית" מחדש

י"לרמההסדרה משחררת את הישוב מהצורך להזדקק •

בכל נושא וענין

תכנון רב שנתי כולל וארוך  תכנית ההסדרה מחייבת •

.טווח



פרוגרמה•

תכנית אב•

שינוי והתאמה–ע"תב•

חלוקה למגרשים–תכנון אדריכלי והכנת תהליכי פרצלציה •

תשתיות•

קביעת מחיר למבנה–השוואת זכויות •

ר"מ160–תכנון מבנים חדשים והצעות לשיפוץ מבנים ישנים ל •

התרי בניה•

ניהול הבניה על פי תכנית האב•
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החלטות רשות מקרקעי ישראל בנוגע לקיבוצים

הצעהבוטלנושא  תאריךמספר

חלופת  1380

האגודה

רכישת זכויות  31.8.2014

למגורים על ידי  

האגודה

506

חלופת  1447

האגודה

רכישת זכויות על 13.1.2016

ידי האגודה

1380603

חלופת  1488

האגודה

רכישת זכויות  5.9.2016

על ידי האגודה

1447661

1411616זכויות למגורים145618.4.2016

1366528זכויות למגורים141118.11.2014

1155470זכויות למגורים136631.3.2014

אחרי 979עדכון זכויות למגורים11556.7.2008

צ "בג

231

צ "בג979

1027/4

692זכויות למגורים

הבואינגהצעות זכויות למגורים75127.2.1996

717,727 ,737

ואחרות

עדיין קיימת  

ופעילה



30

גורמי הטיפול והכנת תכנית האב

הקיבוץ על מוסדותיו וגופי התכנון והבניה שלו•

אילן אייזן–משרד תכנון אדריכלי •

,  כלכלן, עורך דין, שמאי, יועץ ארגוני, אדריכל נוף, מהנדס: יועצים•

בטיחות  , תחבורה

ועדה מחוזית, ועדה מקומית: מוסדות התכנון•

מכבי , א"הג, הגנה על הסביבה, בריאות, חקלאות: משרדי ממשלה•

רשם האגודות השיתופיות, י"רמ, אש

מועצה אזורית•

ריבוי  

גורמים

ותחומים
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ניהול וביצוע–תכנית אב 

מנהל התכנון  –ומלווה מטעם הקיבוץ תכנית אב החלטת הקיבוץ על ביצוע •

בקיבוץ

(ועדת תכנון הישוב–בנען )הקיבוץ צוות תכנון •

הנהלה  , הנהלת הקהילה, ועדת תכנון הישוב, צוות הניהול: גופי ניהול בקיבוץ•

כלכלית אספה

המרכז ומכין את התכניתמשרד תכנון מקצועי •

בדרך כלל איש חיצוני, מומחה, יועץ אסטרטגיליווי על ידי •

ליווי תקציבי•

,  דיונים והחלטות מלווים•

שיתוף הציבור•

.אישור התכנית באספה ובקלפי•

יישום וביצוע•

חשיבות רבה 

לעורר את העניין  

הציבורי ולהפוך  

את התכנית לחלק  

.מחיי הקהילה
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מבנים ישניםשיפוץ , חדשמגורים בונים מבנה איך 
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חולשות

מגובשת  תפישה תכנונית העדר •
משכפלים את התפישה  )הקיבוצי  תפישה ייחודית לישוב אין , היעדר תפיסה אדריכלית כפרית•

(  הפרברית

.בבניה החדשהתשתיות  חדשניות לעומת ישנות ביישוב הוותיק תשתיות •

ציבור ומגרשי ציבור ישנים ולא מותאמים לצרכים  מבני •

מקורות לשדרוג תשתיות ומבני ציבור  חוסר •

חוזקות

הקיבוץ עם  השירותים  מרכז ,חזקה קיימת ישוביתמערכת •

. מתקני הספורט והפנאי הרבים,הציבוריים 

לשמור על הישוב  השיתופית שמהווה  בסיס איתן לשאיפה  המורשת •

.והקהילה

זכויות  שויוןשמירה על •

טיפוח הנוף והנוי–היישוב והמאמץ להשקיע בחזות הכפרית של השאיפה •



:לסיכום

תכנית אב

מביאה לידי ביטוי

את הכלל הבדוק והטוב

סוף מעשה במחשבה תחילה
התכנון של הקיבוץ מרכב וסבוך

.הן מבחינה חברתית והן מבחינה תכנונית

.ראוי על כן שנאמץ את החשיבה ונשאף לטוב ביותר

אהבת המקום וטיפוחו



המצגת פתוחה לעיון

אין לעשות שימוש כלשהו במצגת

ללא אישור בכתב מעורך המצגת

יוני שילה קיבוץ נען
yoni@naan.co.il
052-6121661

mailto:yoni@naan.co.il

