
תכנית מתאר כוללנית בית שמש

שיתוף ציבור



וכיוונימדיניותהמכתיבה(חוקי-סטטוטורימסמך)תכניתהינהכוללניתמתארתכנית•
.הבאותשניםלעשיםעתידייםפיתוח

ואתהחזוןאתלהתוות,לחדש,לחשובהעירשלוההזדמנותהמקוםהיאהמתארתכנית•
.העתידילפיתוחעדיפויותסדרולהגדירפעולהכוונילגבש,לעתידדמותה

התכנונייםוהתנאיםהמסגרתיצירת-מקומיתמתארתכניתשלהמרכזיתמטרתה•
ולניהולוהעתידיתהקיימתהאוכלוסייהלרווחתוחיזוקהלצמיחתה,העירלפיתוחהמיטביים

.בעירהשונותהמערכותשלמיטבי

ופיתוחההעירשלמיטביניהולהמאפשר,המקומיהמינהלבידיניהוליכליהנההתכנית•
.המשתניםלצרכיםוהתאמהעדכוןתוך,הרצוייםלכיוונים

להכנהוהנחיותהוראות-המקומיתהרשותשלתכנוניתלעצמאותתשתיתתיצורהתכנית•

.המקומיתהועדהבסמכות,ומפורטותמתאריות,מקומיותתכניותשלואישור

?מהי תכנית מתאר כוללנית



?מדוע חשובה תכנית המתאר לעיר

קביעת מדיניות תכנון כוללת ומסגרת תכנונית לעיר  

לעשורים הקרובים

כגון  )מתן מענה אסטרטגי לסוגיות מכריעות בעתידה של העיר 

(פתרונות תחבורה, מגורים, שטחי תעסוקה, האוכלוסייהגודל 

למימוש האסטרטגיהפיסיים קביעת כלים 

ודאות תכנונית ועצמאות תכנונית לעיר



קביעת מגבלות בניה  , איזה סוג של בניה, כמה לבנות,האם לבנות : טיפול במרחב הבנוי

.  'על מה צריך לשמור ומה לשנות היכן לתת תמריצים להתחדשות וכו, היכן לבנות, להבטיח איכות חיים

פינת  .המדרכות . הככר. הרחוב. בו אמורים להתרחש החיים העירוניים: טיפול במרחב הציבורי

.מגרש משחקים, צל, גינון, הישיבה 

שטחים למוסדות חינוך ודת  : קביעת שטחים המיועדים למתן שירותים לציבור

.  ייעול השימוש בקרקע ציבורית בשכונות כדי לתת פתרונות , עירוניים או מוסדות   ציבור  אחרים

,  משרדים, היכן מסחר, להגדיר היכן לאפשר מגורים: קביעת שימושי קרקע באופן כוללני

'  כבישים גנים ציבוריים וכו, תעשיה או שימושים מעורבים

'ניקוז וכו, ביוב, מים, חשמל, מערכת דרכים: הסדרת תשתיות עירוניות

תחבורה ציבורית  ,חלקי העיר בצירי תנועה חיבור: טיפול כולל במערך התחבורה העירוני

.שבילי הליכה ורכיבה על אופניים,תחבורה ממונעת, יעילה

הנושאים המרכזיים בהם מטפלת תכנית המתאר

קביעת שלבי פיתוח לעיר בהתאם לנפחי הבינוי והשימושים השונים ביחס לצמיחת  : שלביות פיתוח

.מענה תחבורתי ותשתיות עירונית, הכלכלה העירונית, האוכלוסיה



ציבורבהיש.וחרדידתי,מסורתי,חילוניציבורבהיש.קהילותשלעירהיאשמשבית

ביתואתבהובנהבעירגדל,שנולדרבציבורבהיש.חדשיםעוליםשלוציבורהארץמוותיקי

.באמקרובשזהציבורבהויש

עיר.מגוונתתרבותליצורשיודעתעיר.קהילותשלעירלהיותלהמשיךרוצהשמשבית

הלכההמגשימהעיר.תורהותלמודממלכתיילדיםגןאחדציבוריבמרחבלהפגיששיודעת

.המשותףהטובאתלמעשה

לביןהעירשלהדמוגרפיתהתפתחותהביןמשלבתשמשבית.חזוןמסמנתשמשבית

.ושילובהדרגתיותשלמהלך.העירלתושביותעסוקהמסחר,תעשייהפתרונותלייצרהיכולת

שמשבית.משמעותהמבטאמיקום.לירושליםאביבתלביןהדרךאםעליושבתשמשבית

.שבההתעשייהבמרכיבימתפתחתבבדובדהעירונייםבמרכיביהמתפתחת
.העירלחזוןהתכנוניתהחליפההיאשמשביתהעירשלהמתארתכנית

העירחזון



:יעדים עיקריים
–עתידית מתן מענה לאוכלוסיית יעד -פיתוח •

,  שטחים ציבוריים, תחבורה ונגישות, מגורים

.תעסוקה כלכלה ותשתיות

, יצירת היצע לשטחי תעסוקה-יעד כלכלי•

תעשייה ומסחר על מנת לאפשר חוסן כלכלי  

.לעיר

מתן מענה לתחבורה ציבורית –יעד תחבורה •

.יעילה ונגישה

פרישה ושדרוג של מערכת הדרכים העירונית 

.  האזוריתוחיבורה למערכת 

שילוב הפיתוח העירוני עם ערכי  -יעד סביבתי •

.הנוף והסביבה ושילובם במערכת אחת

מוקד תיירות המנצל  -ותרבותי יעד תיירותי •

את המשאבים הייחודיים הקיימים בבית שמש  

.וסביבתה

עיר הנותנת שירותים עירונים  –יעד מרחבי •

מוקדי תחבורה , תעסוקה)למרחב הכפרי

(.ב"תשתיות וכיו, ציבורית

פיתוח התשתיות הכלכליות  -פיתוח בשלבים •

עבור אוכלוסייה קיימת  , והפיזיות של העיר

-עתידי בטווח של כבשלבים עד ליעד , ועתידית

.שנה20

ייעדי תכנית המתאר

פתוח

תעשיה

מגורים

דרך

נהר 

הירדן



התוכניתמטרות 

מתןתוךעירוניתכללבראיהכוללותכנוןתכנוניתודאותיצירת1.

.בשלביםופיתוחופיזיותכלכליותלתשתיותמענה

ציריםועיבויחיזוק;קיימיםעירונייםמאפייניםוחיזוקשימור2.
.הוותיקההעירחיזוק,קיימיםעירוניים

;העירחלקיביןהמחברתרצופהפתוחיםשטחיםמערכתיצירת3.

לערכיוחיבוראופנייםשבילי,רגללהולכילמעברהמשכיתתשתית

אתרי,ארכיאולוגיהאתריהכולליםלהומחוצההעירבתוךטבע
.ויערותשמורות,טבע

שלחלקיהאתומקשרתהמחברתציבוריתתחבורהרשתיצירת4.

.הארציתהמערכתאלחיבורוכןלדרוםמצפוןהעיר

אזוריםפיזור,העירומערבבצפוןתעסוקהאזורימלאייצירת5.

וקביעתביקושאזוריבקרבת(ומסחרמגורים)שימושיםמעורבי

.כלכליתאיתנותליצירתשלביות

.הטבעבערכיפגיעהומזעורומורשתנוףטבעערכישימור6.

המקושרחדשותיירותימלונאיכמוקדשמשביתשלפיתוח7.

.בסביבתהלאטרקציות

(ותעסוקהמסחר,ציבורשרותי)מתאריפרוגרמתימענהמתן8.

ולתוספתהאכלוסלשלביהמעניםוהתאמתמגוונתלאוכלוסייה
.העתידיתהאוכלוסייה

.מקייםכלכליפיתוחלצדדמוגרפיתלצמיחהמענהמתן9.

הבנייהתבניתשלמתחמיםלפיהעירוניתהאינטנסיביותהגדרת10.

.העירברחביבמתחמיםמפורטלתכנוןהנחיותוקביעתבעיר




