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 עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
 .מורשהפסולת סולת לאתר האדמה ופינוי הפזור פי .1 . ספלט/ א פיכות של עפר ופסולת בנייןש .1  א'  'א1 1

 
 .מורשהפסולת ולת לאתר ספאיסוף ופינוי ה .1 .ספלט/ א פיכות של עפר ופסולת בנייןש .1  א'  'א1 2

 
 .מורשה פסולת ולת לאתרספאיסוף ופינוי ה .1 .ית על גבי השטחפסולת פרוביזור .1  א'  'א1 3

 
 מורשה פסולת איסוף ופינוי הפסולת לאתר .1 ולת פרוביזורית על גבי השטחפס .1  א'  'א1 4

 

משולש ורד יריחו - 1א'



 עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
 מורשהת ולפסף ופינוי הפסולת לאתר סואי .1 ולת פרוביזורית על גבי השטחפס .1  א'  'א1 5

 

עדיפות לאזורים . בשטח שיוגדר בתחומי הפוליגוןפיזור העפר  .1 שפיכות של עפר .1  א'  'א1 6
 ית.ת עבודות תשתבעקבושנדרשים למילוי 

 

כוונה תיירותי הקיום אישור לשלט ומתן הנחיות לשילוט וודא ש לי .1 .ט הכוונה תיירותילש .1  א'  'א1 7
 תקינות בטיחותית.לוודא ש י אחיד.

 

 איסוף ופינוי הפסולת לאתר מורשה .1 ולת פרוביזורית על גבי השטחפס .1  א'  'א1 8

 

משולש ורד יריחו - 1א'



 עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
/ פינוי לאתר  מררש בו החונדר במקום ה ופיזורימאיסוף הע .1 זרה על השטחרימת מצעים שפוע .1  א'  'א1 9

 סולת מורשהפ

 

פתרון זול  ת בד. שחיפוי רברזל ברשת גידור  .1    'א1 10
 .שנטמע בשטח

 אין המלצות .1

 

גבש טי. ולאו פרסום פר , תיירותכוונה, היש לסווג סוגי שילוט .1 שילוט  .1    'א1 11
 .אחידות

. ולפעול לאיחוד קיםהוציא הנחיות שילוט של המועצה לבעלי עסש לי
 בכדי לשפר חזות.ם, טישל

 

פיתוח עבודות ת נשפך לצד הכביש בעקבו עפר .1  א'  'א1 12
  של מקום פרטי. נייהח

זות .  ולבצע נטיעות לשיפור חבאופן נופידיר את התעלה ש להסי .1
ות כחלק מעבודתן הנחיות ת מאמצעוניתן לעשות זאת . הצומת

 חניון או כעבודות פיתוח של המועצה.פיתוח ה

 

משולש ורד יריחו - 1א'



משולש ורד יריחו - 1ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
יש לוודא אם , מין פולשהינו  דקל וושינגטוניה .1    ב'1 18

ק , כיוון שר'סונהח'או  'חוטית'גטוניה הינו זן וושינ
  מוגדרת כמין פולש. 'החסונה'

 לכריתת עצים.נה יש לזמן גוזם גטוניה חסווושינהינו במידה ו .1
במידה והינה  פסולת / גזם מורשה.ופינוי הגזם לאתר 

 היבשים. כפות התמריםוושינגטוניה חוטית יש לבצע גיזום של 

 

יש לוודא אם , מין פולשהינו דקל וושינגטוניה  .1    ב'1 19
, כיוון שרק 'סונהח'או  'חוטית'גטוניה ו זן וושינהינ

 מוגדרת כמין פולש. 'החסונה'
 כמפגע נופי. יםצינורות מ .2
 עמודי דגלים. .3

 לכריתת עצים.נה יש לזמן גוזם גטוניה חסווושינהינו במידה ו .1
במידה והינה  גזם מורשה. /לת פסוופינוי הגזם לאתר 

 תמרים היבשים.כפות הוושינגטוניה חוטית יש לבצע גיזום של 
 חבר להשקייה.מומלץ ל

 בע חום מדבריבצת הצינורות לצבוע א, יש ת האפשרמידב  .2
 כיבוי אש.ובתיאום  מחלקת הנדסה במועצה.בהתאם להנחיות 

 ם.רים אינם שמישים יש להסרניהתידה ובמ .3

 

 דקלים יבשים. .1    ב'1 20
 עמוד תאורה כמפגע. .2
 פסולת. .3

 .מורשהלאתר פסולת / גזם לפנות יש לכרות ו .1
תאם עם אורה לאתר פסולת מורשה או ליש לפנות את עמוד הת .2

 תחת אחריותם.פינוי במידה ות"י נ
 הכביש.חנת הדלק לאורך יש לאסוף פסולת בכל שטח ת .3

 

מתקן מתכת שכנראה שימש במתקן שילוט  .1    ב'1 21
 קשירת גמלים.משמש לתחנת  בעבר ועתה

טנות יותר ת קבמידותקן מהציע ר ולפנות מתקן זה ולייש להס .1
 ערות . מידות משובעבור קשירת הגמלים

 



משולש ורד יריחו - 1ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
מגרש משמשת כ 1הפונה לכביש המבנה חזית  .1    ב'1 22

 גרוטאות
גרש שטח זה כמשתמש באם ניתן להק הבדועל המועצה ל .1

 גרוטאות.
 

 

יש לוודא אם , פולשמין הינו דקל וושינגטוניה  .1    ב'1 23
, כיוון שרק 'סונהח'או  'חוטית'גטוניה הינו זן וושינ

 מוגדרת כמין פולש. 'החסונה'
 פסולת. .2

 לכריתת עצים.נה יש לזמן גוזם גטוניה חסווושינהינו במידה ו .1
במידה והינה  ולת / גזם מורשה.ספופינוי הגזם לאתר 

 .שיםכפות התמרים היבוושינגטוניה חוטית יש לבצע גיזום של 
 הכביש.חנת הדלק לאורך יש לאסוף פסולת בכל שטח ת .2

 

 הכביש.חנת הדלק לאורך ש לאסוף פסולת בכל שטח תי .1 פסולת. .1    ב'1 24

 

ערכת ץ למבר את העולח יובילטפח את הקיים החמומלץ  .1 מצוי.זף עץ בר מקומי, שי .1    ב'1 25
 השקייה.

  

 



משולש ורד יריחו - 1ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה מלצותה תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק

פזורה על גבי השטח לאתר פסולת היש לאסוף את הפסולת  .1 פסולת פזורה על גבי השטח. .1    ב'1 26
 מורשה.

 

ש לא ניתן לקרוא את הכביעסקי, משילוט פרסום  .1    ב'1 27
 הירוקה.גם בחזית הכתוב, ובנוסף פו

 פסולת פזורה על גבי השטח. .2

כוונה תיירותי הקיום אישור לשלט ומתן הנחיות לשילוט וודא ש לי .1
 .אחיד

 

על גבי רות תיל של שטחים חקלאיים פזורים גד .1    ב'1 28
 תית ומפגע נופי.סכנה בטיחוהשטח, מהווה 

ים בשטח סטטוטורית ונמצא. במידה פגעולפנות את המם רועש לי .1
  .פינוילאיים לתת הנחייה לקהח

 

פסולת וגזם של שטחים חקלאיים על גבי  .1    ב'1 29
 השטח.

ים בשטח סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1
 .פינוילאיים לתת הנחייה לקהח

 



משולש ורד יריחו - 1ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 

  

 תמונה לצותהמ תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
פסולת וגזם של שטחים חקלאיים על גבי  .1    ב'1 30

 השטח.
 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1

 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 
 ן שנשפכוילווני ערימות גזם, פסולת .1    ב'1 31

סותמות ערוץ ניקוז ומעביר מים של 
 איננו נראה מהכביש, אלא רק הכביש.

 קלאיים.מהשטחים הח

 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1
 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 
פזורים על ן ילווני ערימות גזם, בניין פסולת .1    ב'1 32

 קרקע.גבי ה
 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1

 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 
על גבי  יםפזור רימות גזםוע פסולת .1    ב'1 33

 .הקרקע
 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1

 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 



משולש ורד יריחו - 1ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
ניסת עוברי אורח מהווה גדר תיל למניעת כ .1    ב'1 34

  ביש. הכ מפגע נופי בקרבת
 ינה סטטוטוריתחבמידת האפשר מב, גדר התילש להסיר את י .1

בכדי להקטין את  .עליוןח הלהרחיק את הגדר עד קו המת
  .שלה מהכביש הניצפות

 לקבוע הנחיות לגדר אחידה מבחינת גובה, חומר וצבע.יש  .2

 
 סטטוטורית ונמצאידה . במולפנות את המפגעם רועש לי .1 גבי הקרקע.ערימות גזם וניילון על  .1    ב'1 35

 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 
 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1 גבי הקרקע.ערימות גזם וניילון על  .1    ב'1 36

 .פינוילאיים לתת הנחייה לקים החבשטח

 
נופי כלשהו המהווה מפגע מר חושפוכת של  .1    ב'1 37

ל ת הערבה. ככסה ליישוב ביבכני, בולט
יים בשטח היישב מבחינה הנראה ק

 סטטוטורית. 

 מפגע.יש לפנות ליישוב להסדיר את ה .1

 



עוקף יריחו עד צומת הלידו עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

2ב'

2א'



 עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
 טים.חת מהשללהסיר או םתיאובצע יש ל .1 טיחות נתיבי ישראל.בשילוט כפל  .1    ב'1 38

 
יש  יראותהקטין נכדי לב ערבה.תוקים של קיבוץ בית הו מים מק .1 מסתיים הקו מתחיל ב ו על גבי השטח,קו מים  .1    ב'1 39

 . ₪______________  עלות ההטמנה הינה. ן את הקוהטמיל
 גוון חול מדברי.חלופה להטמנת הקו הינה צביעת הקו ב     

 
 מוצא .1 .מפגע נופיארון תקשורת  המהווה  .1    ב'1 40

 
 טהחליט שלליש  .1 ת שחנה הושלט הכוו .1    ב'1 41

 

עוקף יריחו עד צומת הלידו - 2א'



עוקף יריחו עד צומת הלידו - 2ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
42       

 
 . ולפנות את המפגעם רועש לי .1 90לכביש  פסולת בניין וסחף בצמוד .1     43

 
 סטטוטורית ונמצא. במידה ולפנות את המפגעם רועש לי .1 עץ שהושחת. .1     44

 .פינויחייה ללאיים לתת הנקים החבשטח

 
אה כנר טי.בגרפייסטורי צבוע בנה המ .1     45

 שליטת הירדנים באזורמתקופת 
 ך של מבנה זה ביש לבדוק ער .1

 



עוקף יריחו עד צומת הלידו - 2ב' עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא
 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 תמונה המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
ולא  בנוף, ללא תכנון נופימפגע כפלט אס חניית .1     46

 600/3תוחזקת.  החנייה מופיעה בתב"ע מ
ה נותנת הרגש החנייה וד מסוף תחבורה.בייע
 רית"."חצר אחושל 

ף קצה למסושהו, לבדוק האם השטח זה מחדשן אזור תכניש ל .1
 התכנון העדכניים. ב"ע עונה על צרכיבתרה התחבו

 
תה באמצעות . להסוות אוורחזש לתכנן נישה לפחי האשפה והמי .1 .ר תפעולי של פחיםאזו .1     47

 פיתוח נופי.

 
 בני השפה לאתר פסולת מורשה.ת אנות אערוף ולפיש ל .1 .פזורות על גבי החנייהאבני שפה  .1     48

 
כוונה תיירותי הקיום אישור לשלט ומתן הנחיות לשילוט וודא ש לי .1 כמפגע בנוף.  סקי פרטירסום עשלט פ .1     49

  אחיד.
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איחוד שלטים

הסרת שלט

הסרת שלט, פרסום מופיע על המבנה

יש לוודא קיום אישור לשלט ומתן הנחיות 
לשילוט הכוונה תיירותי אחיד של משרד 

התיירות.

צביעת קו מים בצבע חול מדברי
הורדת גידור

שלט בצד הנגדי לכיוון הנסיעה

שלט מועצה נטמע ברקע
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חניית גמלים לא מוסדרת. 

תשתיות תקשורת - יש להעתיק / להסוות

הסרת שלט, פרסום מופיע על המבנה
דהוי ולא אטרקטיבי

משרד ארעי, יש להטמיע כחלק אינטגרלי מהתכנון
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 8/2019אזורית מגילות _ מועצה _ 90כביש ביפוי מפגעים מ

 מונהת המלצות תיאור ןומדא שלב ביצוע רדינאטותקוא תא שטח "טמק
לשילוט של המועצה קיום אישור לשלט ומתן הנחיות וודא ש לי .1 .שילוט כמפגע נופי .1     50

 .כוונה תיירותיה

 
אם לתאם עם רשות העתיקות / יועץ בטיחות בכדי להבין יש  .1 .דניתשרידי מבנה מהתקופה היר .1     51

במידה  .ושימור בגדר מפגע בטיחותי או לשיקוםהשרידים הינם 
 לאתר פסולת מורשה.כמפגע בטיחותי יש לפנותם גדרו ויו

 

 
 פסולת ולפנותה לאתר פסולת מורשה.ם את היש לערו .1 .פזורה על גבי השטחפסולת בניין  .1     52

 
 מורשה ם את הפסולת ולפנותה לאתר פסולתיש לערו .1 ל גבי השטח.סחף ופסולת פזורים ע .1     53
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בעבודה

- צומת כניסה לחופים צפוניים
- צומת אבנת

- צומת מצוקי דרגות
- צומת מצפה שלם

- מינים פולשים

- אומדן
- מפרט ביצוע

- מפרט תחזוקה
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שלביות ביצוע

יעדים לטווח הקצר
1. מורכבת נמוכה - כל מרחב המועצה.

2. מורכבות גבוהה - צומת אלמוג, צומת העוקף, צומת הלידו, צומת כניסה לחופים.

יעדים לטווח הארוך
3. מורכבות גבוהה - אזורי פיתוח עתידיים לפי החלטת המועצה.

4. תחזוקה.
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מתוך תב"ע 600/3,  1996 סה"כ שטח לתכנון כ-8.6 דונם

6 דונם

1.6 דונם

1 דונם

שצ"פ

שטח לתכנון עתידי

חניון

מסוף תחבורה

בניין המועצהשירותי דרך

שטח לעיצוב נוף

שטחים מוצעים לתכנון
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כך היה פעם

תכנון בסיסי שלא מתחרה, שמאפשר שימושים בסיסים עד אשר יקום 
'שער לים המלח'

גוגל מפות, 2012 צל ומדשאה כפרוגרמה - מהווה פתרון אתנחתא למטיילים ורוכבי אופניים. 
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עץ צל

חצר תפעולית

עצים לציון הגעה לצומת

דקל תמר

פרגולת עץ

חיבור לשביל אופניים
מסוף תחבורה

צמחייה מקומית נמוכה

מדשאה

פעילות גמלים
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דוגמא להצללה

משתמשים

- צורכי מרכז השירותים
- מטיילים רכובים

- רוכבי אופניים

צומת הלידו



צומת הלידו עמוס כץ-חיים _ תכנון בר-קיימא

חלופות לשילוט 
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מתוך תב"ע 600/3,  1996

שצ"פ

שטח לתכנון עתידי

חניון

מסוף תחבורה

בניין המועצהשירותי דרך

שטח לעיצוב נוף

16

18 17

13

חלופות מיקום לאטרקציית הגמלים

תא שטח 18

מסוף תחבורה /חניון

יתרונות: קרוב למרכז שירותי הדרך, זמינות גבוה של לקוחות.

חסרונות: נצפות גבוה מכביש 90. מגבלות מבחינת אפשרויות טיול.

יתרונות: מרחב טיול גדול יותר.

חסרונות:
1. נדרש צורך מיידי )לא קיים( לפיתוח החניון.

2. רחוק מקהל לקוחות שירותי הדרך.   

הצעות אלו רלוונטיות לפיתוח שלב א'.
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עד כאן בשלב זה


