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1010/גבול תכנית רש| קיימות בסביבה תכניות



ש"רמהייעודי קרקע | קיימות בסביבה תכניות



20

(קרוגליאקנוף רינה ' אדר)נספח נופי לרצועת הנופש 1/763/רש| קיימות בסביבה תכניות

1010רש 

מערבי ברצועת הנופש בתחום רמת השרון-המקטע הדרום
בממשק עם שטחי מגוריםמטרופוליניפארק 



:מקרא

פים"שצ

מעבר ירוק

גבול תכנית

2015ש"רמהתכנית מתאר | קיימות בסביבה תכניות

(אורבנוף)2015ש"רמהרצף שטחים פתוחים ומעברים אקולוגיים  לפי תכנית מתאר 



ייעודי קרקע| ע"התבשלב -1010/רש

נווה גן

ש 
בי

כ
2

0

ציר הנופש

5כביש 

תחום תכנית  
הפיתוח לאישור

דונם280



ידי מתכננת המחוז-אישור תכנית הפיתוח על| ע"התבשלב -1010/רש

תחום תכנית הפיתוח  
לאישור

דונם280

שטח ציבורי פתוח

גן ציבורי/פארק

חורשה לשימור

הנחיות מיוחדות

חניה

אתר ארכיאולוגי/עתיקות

יתאפשר המשך עיבודים 227, 200,201בתאים •

חקלאיים

ישולבו אלמנטים נופיים " גן ציבורי/פארק"בתחום •

.הנדסיים לניהול והשהיית מי נגר

הוגדר תחום בריכת חורף קיימת לשימור•



ידי מתכננת המחוז-אישור תכנית הפיתוח על| ע"התבשלב -1010/רש



ידי מתכננת המחוז-אישור תכנית הפיתוח על| ע"התבשלב -1010/רש



ידי מתכננת המחוז-אישור תכנית הפיתוח על| ע"התבשלב -1010/רש



|ע"התבעקרונות תכנון השכונה בשלב 

שימור המורשת הנופית החקלאית

ניהול הנגר כחלק אינטגרלי מהנוףשימור ערכי טבע קיימים

רצפים ירוקים אורבניים



הנספח הנופי| ע"התבשלב -1010/רש

נווה גן

ש 
בי

כ
2

0 מטע 
פקאנים

ציר הנופש

בית עלמין  
קריית שאול

בריכת 
השהייה

בריכת חורף  
לשימור

מטע 
אקליפטוסים

סוללה  
אקוסטית

מעבר  
אקולוגי

מעבר  
אקולוגי



|ע"התבעקרונות תכנון השכונה בשלב 

בריכת השהייה

מטע אקליפטוסים

מטע פקאנים

ברושים לשימור

שטח אקסטנסיבי  
חניון מטעלהמשך עיבוד חקלאי

סוללה אקוסטית

בריכת חורף לשימור

רצועה לפיתוח 
אינטנסיבי



ועקרונות תכנוןחזון. 2



,  שהינו חלק מרצף מסדרונות אקולוגיים אזורי, חינוך וספורט במרחב חקלאי, טבעפארק

, ששזורים בהמשמר את הזיקה היסטורית בין רמת השרון ושטחי החקלאות והטבע 

.ואיכותיעוגן לאורח חיים בריא ומהווה , לשכונה החדשהמעניק חוסן 

חזון



ניתוח נופי. 3



2018תצלום אוויר | מצב קיים 

בית עלמין  
קריית שאול

נחל אחיה

מתקן שאיבת ביוב

בריכת מים

נווה גן

בריכת חורף  
קיימת

ש 
בי

כ
2

0



:מקרא

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

שדה חקלאי

מטע

אדמה חשופה\שדה בור

אפיק ניקוז

בריכת חורף

שורת ברושים

שביל קיים

בריכת המים

בית עלמין  
קריית שאול

נחל אחיה

נווה גן

ש 
בי

כ
2

0

תכסית| מצב קיים 



:מקרא

20.00

36.00

בית עלמין  
קריית שאול

נחל אחיה

נווה גן

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

MIN

MAX

ש 
בי

כ
2

0

19.5+

20.0+

(24.0)+

29.0+

29.0+

22.5+

גובה מתוכנן+(24.0)

טופוגרפיה| מצב קיים 



בית עלמין  
קריית שאול

נחל אחיה

נווה גן

:מקרא

0.00%-0.250%

30.00%-50623.61%

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

MIN

MAX

ש 
בי

כ
2

0

שיפועים| מצב קיים 



:מקרא

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

בית עלמין  
קריית שאול

נחל אחיה

ש 
בי

כ
2

0

נווה גן

תעלת ניקוז

נחל אחיה

תעלת ניקוז

ת 
ח

ת
מ

ז 
קו

ני
א 

וצ
מ

לון
איי

ל

שקעים טופוגרפיים

בריכת החורף

מעברים מתוכננים במפלס נפרד

כיוון זרימת מים

19.5+

20.0+

הידרולוגיה| מצב קיים 

אגן ניקוז בריכת החורף  
1010רש ע"בתבכמוגדר 



1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

מעברים מתוכננים במפלס נפרד

כבישים בין עירוניים

:מקרא

בית עלמין  
קריית שאול

נווה גן

אינטנסיבימטרופוליניפארק 

פארק אקסטנסיבי

ש 
בי

כ
2

0

ציר הנופש המתוכנן

תשתיות כבישים בסביבת הפארק| חיבור למבנה העירוני 

מעבר אקולוגי  
בשלב הסופי

מעבר הולכי  
רגל ואופניים  
בשלב הסופי

מעבר אקולוגי ומעבר  
–להולכי רגל ואופניים

800/לביצוע במסגרת רש



1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

שביל הולכי רגל

שביל אופניים

מעברים בין חלקות חקלאיות

חניה

תחבורה ציבורית

מעברים במפלס נפרד

:מקרא

בית עלמין  
קריית שאול

נווה גן

ש 
בי

כ
2

0

ציר הנופש

תנועה בסביבת הפארק| חיבור למבנה העירוני 

מעבר אקולוגי ומעבר  
–להולכי רגל ואופניים

800/לביצוע במסגרת רש

מעבר אקולוגי  
בשלב הסופי

מעבר הולכי  
רגל ואופניים  
בשלב הסופי



תכנית הפארק. 4



|תכנית הפארק 

מגדל המים

ש 
כבי

2
0

בריכת חורף  
לשימור

בריכת חורף  
חדשה

בריכת ויסות  

חניון  
מטע

מטע 
פקאנים

לביצוע  –מעבר אקולוגי 
800/במסגרת רש

מעבר אקולוגי  
במסגרת ציר הנופש

כביש הנופש

201200

205

227

202

216

מעבר הולכי  
רגל ואופניים

במסגרת ציר 
הנופש



בריכת ויסות  

בריכת חורף  
לשימור

חניון  
מטע

ש 
כבי

2
0

בריכת חורף  
חדשה

לביצוע  –מעבר אקולוגי 
800/במסגרת רש

כביש הנופש

מטע 
האקליפטוסים

ספורטק

בית קפה בית קפה

שדה חקלאי

שדה חקלאישדה חקלאי
שדה חקלאי

שדה חקלאי

שדה חקלאי

Bio-swale

מטע 
פקאנים

האצבע  
הירוקה

סוללה  
אקוסטית

מגדל המים

|תכנית הפארק 

201200

205

227

202

216

מעבר אקולוגי  
במסגרת ציר הנופש

מעבר הולכי  
רגל ואופניים

במסגרת ציר 
הנופש

טי
ס

קו
א

קיר 



בריכת ויסות 

שטחים -פארק השדות 
להמשך עיבוד חקלאי

ש 
כבי

2
0

מעבר אקולוגי 
כביש הנופשבמסגרת ציר הנופש מעבר הולכי  

רגל ואופניים
במסגרת ציר 

הנופש

ספורטק

בית קפה בית קפה

מתחם האחו הלח  
ובריכות החורף

שטחי 
פעילות  
ומשחק

שטחי 
פעילות  
ומשחק

מגדל המים

לביצוע –מעבר אקולוגי 
800/במסגרת רש

Bio-swale

שטחי 
פעילות  
ומשחק

אזורי הפעילות הפארק| תכנית הפארק 



סביבה וחינוך| תכנית הפארק 

בריכת חורף קיימת לשימור

2020בריכת חורף חדשה 

לח -שטח אחו

שביל צף

ע"התבבריכת החורף משלב 

הרחבת שטח האחו הלח 
ע"לתבובריכות החורף ביחס 



2020הגדלה יזומה של מרחב בריכות החורף | שימור ערכי טבע 

רשות הטבע והגנים–הנחיות אקולוגיות 

לביצוע בריכת החורף החדשהתכניות
הידרולוג אורי מורן-בשיתוף עם אקו



ביצוע סקר אקולוגי| שימור ערכי טבע 

מוקדי גיאופיטים מתוך סקר אקולוגי וסקירת גיאופיטים



ביצוע העתקות| שימור ערכי טבע 



ביצוע העתקות| שימור ערכי טבע 



ביצוע העתקות| שימור ערכי טבע 



הקמת הבריכה  | שימור ערכי טבע 



הקמת הבריכה| שימור ערכי טבע 



התחדשות המרחב הטבעי| שימור ערכי טבע 



התחדשות המרחב הטבעי| שימור ערכי טבע 



גשם שגרתיארוע–ניהול נגר | תכנית הפארק 

+23.90

Top WL 
+22.53

Top WL 
+21.75

בריכת ויסות  
בריכת חורף  

לשימור

בריכת חורף

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

SWALEערוגת גשם 

צנרת תיעול

גבול בריכת ויסות

אגן ניקוז בריכת החורף  
1010רש ע"בתבכמוגדר 

מובל קיים של נווה גן

גשר

כיוון זרימת המים

LOW POINT



גשם שגרתיארוע–ניהול נגר | תכנית הפארק 

בריכת ויסות  

בריכת חורף  
לשימור

בריכת חורף
חדשה

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

SWALEערוגת גשם 

צנרת תיעול

גבול בריכת ויסות

אגן ניקוז בריכת החורף  
1010רש ע"בתבכמוגדר 

מובל קיים של נווה גן

גשר

כיוון זרימת המים

LOW POINT
Top WL 
+22.53

+23.90



ב"קו6000ויסות של –גשם קיצוני ארוע-ניהול נגר | תכנית הפארק 

המתנקזים  ב"קו5500-השהייה של כ
שעות דרך מערכות התיעול8תוך 

+23.90

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

SWALEערוגת גשם 

צנרת תיעול

גבול בריכת ויסות

אגן ניקוז בריכת החורף  
1010רש ע"בתבכמוגדר 

מובל קיים של נווה גן

גשר

כיוון זרימת המים

LOW POINT  בריכת ויסות

בריכת חורף  
לשימור

בריכת חורף
חדשה

Top WL 
+22.53



גלישה לכיוון מערב-גשם קיצוני ארוע-ניהול נגר | תכנית הפארק 

+23.90

שטח  -במקרה קיצון של הצפה במורד 
ב"קו20,000-הפארק יכול להשהות כ

מגלש לכיוון 
בריכות החורף

Top WL 
+22.53

בריכת ויסות  

בריכת חורף  
לשימור

Top WL 
+21.75

בריכת חורף
חדשה

1010\גבול תכנית רש

1010\תאי שטח תכנית רש

SWALEערוגת גשם 

צנרת תיעול

גבול בריכת ויסות

אגן ניקוז בריכת החורף  
1010רש ע"בתבכמוגדר 

מובל קיים של נווה גן

גשר

כיוון זרימת המים

LOW POINT



מגבלות פיתוח באגן הניקוז של בריכת החורף לשימור| תכנית הפארק 

אנחנו שואפים להגדיל את מרחב בריכות  התכניתבחזון •
החורף והאחו הלח

ואת אגן הניקוז  הותיקההגדירה את בריכת החורף ע"התב•
המזין אותה לשימור

כיום מגביל  , שנועד להגן על בריכת החורף" המשפך"•
אותנו בתכנון ובמימוש החזון  

אנחנו מציעים שינוי טופוגרפי לטובת הגדלת שטחי האחו •
הלח

מבקשים הקלה בנושא אגן הניקוז לצורך גמישות  •
ל ייעשה בליווי  "תוך הבטחה כי התכנון הנ–תכנונית 

הידרולוגי שיבטיח שהבריכות יקבלו את  -אקולוגי ואקו
.כמות המים הנדרשת ובאיכות הנדרשת להמשך קיומם

אביטל גזית לצורך תיאום ' ולפרופג"לרטנשלחו מכתבים •
שינוי כזה וקבלת התייחסותם המקצועית



ח ניקוז"עריכת דו| ניהול נגר 

י"נתעוצמות גשם לפי 
(2016)

f(∑C, A, Overflow, Exfiltration, Vpond, Qout)

הילוך גאות באגן הוויסות

כניסההידרוגרף

יציאההידרוגרף

מפלס מים באגן

22.53+WSLmax

20.70+

נתונים ותוצאות

'שנ/ק"מ7.6/2.9: מתוכנן/ספיקת שיא מצב קיים

'שנ/ק"מ1.3: ספיקת גלישה לאגן הוויסות

'שנ/ק"מ6.3–ספיקת שיא כניסה לאגן 

ק"מ7,500–נפח גאות בכניסה 

שעות ביחס לכניסה4.5-הארכה בכ: שעות6-כ–משך גאות לאחר וויסות 

דקות10-שעה ו–זמן לספיקת שיא בריקון מתחילת גאות 

ק"מ400-כ–נפח חלחול למשך גאות ללא אמצעים 

'שנ/ק"מ0.7–ספיקת שיא בקו ריקון 

(מפלס דינאמי+ )22.53רום פני מים בשיא הגאות הינו 

ק"מ5,500–+ 22.53נפח האיגום במפלס 

ז״א ריקון מלא של האגן, ללא אוגר ״מת״

נפח-עקום רום



ניקוז לצפון המחוזלתכניתיחס | ניהול נגר 

הצעה לשטחי איגום והשהייה  
ביחס לניתוח טופוגרפי

3700/לניקוז צפון המחוז מקדמות מוצא נוסף במסגרת תאהתכניות•

מקודם איגום השהייה המטרופוליניבשטחי החקלאות מצפון לפארק •

מווסתת את מי הנגר באירועי קיצון בתחומה  1010/תכנית רש•

גבול תכנית פיתוח פארק  
1010/רשמטרופוליני

רמת השרון

הרצליה

אביב-תל

800/רש



ניהול נגר לצד אתר טבע עירוני| ושטח האחו הלח ההשהייהבריכת 

בריכת ויסות
ק "מ5500נפח איגום 

22.53עד מפלס 

בריכת החורף  
החדשה

מגלש לכיוון בריכות החורף 
1:100קיצון של בארוע



אזור השהיית הנגר בשגרה| א -חתך א

טיילת 
הפארק

טיילת הפארק

מפלס עליון בריכת השהייה

מדשאהאזור השהייה

מדשאהאזור השהייה

24.00

שביל  
אופניים

22.53

שדות 
חקלאיים

חורשה



אזור השהיית הנגר באירוע קיצון| א -חתך א

מפלס עליון בריכת השהייה

טיילת 
הפארק

אזור השהייה

טיילת הפארק מדשאהאזור השהייה

22.53

24.00

שביל  
אופניים

מדשאה שדות 
חקלאיים

חורשה



מטע אקליפטוסים קיים

שימור הנוף החקלאי| תכנית הפארק 

מטע פקאנים משוחזר

דרכים חקלאיות

מגדל המים

נקודות תצפית לנוף החקלאי

שוברי רוח קיימים

חניון מטע מוצע

שוברי רוח מוצעים 

מרחב לשימור  
הנוף החקלאי

מרחב לשימור הנוף החקלאי



סקר עצים עדכני| תכנית הפארק 

הפקאנים האיכותיים יותר ממוקמים •
בשטחי בינוי ומיועדים לכריתה

הפקאנים בשטח הפארק במצב ירוד •

העצים בפארק ממוקמים על שטח  •
המצריך שינוי טופוגרפי לטובת ניקוז  

הפארק

לא ניתן להעתיק עצי פקאן לפי עמדת •
האגרונום



סכמת נטיעות| תכנית הפארק 

עץ קיים לשימור

אזור השהייה

שטח אקסטנסיבי

שטח אינטנסיבי 

מטע פקאנים משוחזר

שדרת הטיילת

חורשה

חניון מטע

מטע  
אקליפטוסים

שוברי רוח  
קיימים

מטע פקאנים  
משוחזר

שחזור מטע הפקאנים לטובת 
הערך הנופי וההיסטורי



אופי הגידור והשבילים| שימור הנוף החקלאי 

צור-סבא יהלום-כפר| פארק כפר סבא 
חומרים טבעיים•
שימוש ברשת לעידוד השקיפות•
שימוש בצמחיה היקפית•



צור-סבא יהלום-כפר| פארק כפר סבא 

אופי הגידור והשבילים| שימור הנוף החקלאי 

חומרים טבעיים•
שימוש ברשת לעידוד השקיפות•
שימוש בצמחיה היקפית•



אופי הגידור והשבילים| שימור הנוף החקלאי 

חומרים טבעיים•
שימוש ברשת לעידוד השקיפות•
שימוש בצמחיה היקפית•



פעילות ותנועה| תכנית הפארק 

כניסות לפארק

מבני מסחר בתחום הפארק
X2ר "מ200

שביל צף

שביל אופניים

חניה לבאי הפארק

תחנות אוטובוס

שביל הפארק

שביל הולכי רגל

דרך חקלאית

טיילת הפארק

מבני תשתיות בתחום הפארק
–מתקן אשפה פניאומטי 

ר"מ425

:  סך שטחים לבניה בפארק
ר"מ1786

לייעוד  פ"שציותר ניוד שטחים מייעוד 
פארק ציבורי ולהיפך בהתאם לתכנון 

הסופי של מיקום המנהרה



דגש על הרצף הירוק והקשרים בין הפארק לשכונה| הגדלה כניסה מתוך הפארק 

מרכז 
מסחרי

כיכר

מטע  
הפקאנים

HP

LP

1כביש 

ההיקפיפ"השצ

מרכז 
מסחרי

1כביש 

25.00

30.00

25.00

30.00

29.50

'מ25



מטע הפקאנים| ב -חתך ב

כניסה לפארק דרך חורשת פקאנים•

חיזוק הקשר למרחב החקלאי•

יצירת חוויה דרמטית ביציאה למרחבים הפתוחים•



חיזוק הקשרים דרך הפארק| ג -חתך ג

חיזוק הקשרים בציר מזרח מערב באמצעות מערכת של טריבונות•

1יצירת מעבר רחב ומזמין תחת כביש •



רמות פיתוח| תכנית הפארק 

שטחים לפיתוח אינטנסיבי

שביל הפארק

שטחים לפיתוח אקסטנסיבי

שטחים לעיבוד חקלאי

דונם98

דונם102

דונם68

דונם15

שטח אחו לח ובריכות חורף

שטח –התכניתלפי הוראות 
לפיתוח אקסטנסיבי של  מינימלאי

דונם100הפארק יהיה 



חדרה| שביל התפוזים 

אזורי משחק ופעילות| פעילות ותנועה 



אזורי משחק ופעילות| פעילות ותנועה 



The green gym national trust outdoor jym |  cornwall, uk boex

מתקני ספורט בשטחים החקלאיים| פעילות ותנועה 



The green gym national trust outdoor jym |  cornwall, uk boex

מתקני ספורט בשטחים החקלאיים| פעילות ותנועה 



|תכנית הפארק 

בריכת ויסות 

שטחים -פארק השדות 
להמשך עיבוד חקלאי

ש 
כבי

2
0

מעבר אקולוגי 
כביש הנופשבמסגרת ציר הנופש מעבר הולכי  

רגל ואופניים
במסגרת ציר 

הנופש

ספורטק

בית קפה בית קפה

מתחם האחו הלח  
ובריכות החורף

שטחי 
פעילות  
ומשחק

שטחי 
פעילות  
ומשחק

מגדל המים

לביצוע –מעבר אקולוגי 
800/במסגרת רש

Bio-swale

שטחי 
פעילות  
ומשחק



! תודה

בריכת ויסות  

בריכת חורף  
לשימור

חניון  
מטע

ש 
כבי

2
0

בריכת חורף  
חדשה

לביצוע  –מעבר אקולוגי 
800/במסגרת רש

מעבר אקולוגי  
כביש הנופשבמסגרת ציר הנופש מעבר הולכי  

רגל ואופניים
במסגרת ציר 

הנופש

מטע 
האקליפטוסים

ספורטק

בית קפה בית קפה

שדה חקלאי

שדה חקלאישדה חקלאי
שדה חקלאי

שדה חקלאי

שדה חקלאי

Bio-swale

מטע 
פקאנים

האצבע  
הירוקה

סוללה  
אקוסטית

מגדל המים

טי
ס

קו
א

קיר 



משמר את הזיקה  , שהינו חלק מרצף מסדרונות אקולוגיים אזורי, חינוך וספורט במרחב חקלאי, טבעפארק

ומהווה , לשכונה החדשהמעניק חוסן , ששזורים בההיסטורית בין רמת השרון ושטחי החקלאות והטבע 

.ואיכותיעוגן לאורח חיים בריא 

!תודה


