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מסד עוז-ג עין שמר "פרויקט מרלו
2022-מרץ 



2 נאות טבריה-בית חולים סיעודי 

לשמר את אופיו  

,  הקיים של הקיבוץ

הנוף הירוק והפתוח  

והקשר אל המרחב  

,  החקלאי הסובב אותו

,  ג"לצד פיתוח מרלו

אשר יהווה מנוף  

.כלכלי לקיבוץ

מטרת הפרויקט והחזון התכנוני

המזרחימהכביששירותיקבלג"המרלומהקיבוץהכבדההתנועההוצאת›
.הקיימתהכניסהדרךהקיבוץמתוךולאהמתוכנן

צפופה,ירוקהמעטפתיצירתעלדגשישיםהתכנוןג"המרלומעטפת›
.שבוהתפעולושטחיג"המרלומבניהסתרתשמטרתה,ומגוונת

התעשיהלאזורסביבאופנייםורכיבתהליכהשבילימערךפיתוחקישוריות›
.הנחלפארקלביןהקיבוץביןלקשרשתפקידם

בסביבתהתיירותיהפוטנציאלזיהויג"המרלובסביבתתיירותיפיתוח›
למקומותקיימותאטרקציותהעתקתלצדחדשיםמוקדיםפיתוח,ג"המרלו

.קיימתתיירותיתפונקציהלכלקיוםפתרונותמתןתוך,חלופיים

ג"עקרונות מנחים לתכנון המרלו

,  עוז-שמר לבין חברת מסד-ל יבוצע בשיתוף פעולה מלא בין קיבוץ עין"הנ

.אשר יקימו מנהלת משותפת ליישום החזון לפיתוח ושגשוג של הקיבוץ
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מרקם קיבוצי קיים

שדרת  

האמנים

שימושי קרקע-ניתוח מצב קיים 

אזור תעשיה

תחנת רכבת ובית בד-תיירות 
מתחם  

תיירות

מרקם קיבוצי

אזור  

תעשיה
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כווני זרימה-ניקוז נגר עלי -ניתוח מצב קיים 

כווני ניקוז נגר עלי

שטח הקיבוץ מתנקז  ▪

מזרח אל  -לכוון דרום

.  נחל עירון

לאורך הכביש התוחם  ▪

ג מצפון  "את המרלו

קיימת תעלת ניקוז  

.פתוחה

ג עובר  "בשטח המרלו▪

המוביל  , כיום ציר ניקוז

את המים דרומה אל  

מעבר לדרך העפר  

הדרומית ושדרת  

.הברושים
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עצים קיימים בסביבת הפרויקט-ניתוח מצב קיים 

מצאי עצים

קזוארינות▪

ברושים▪

זיתים▪

אורנים▪

פיקוסים▪

וושינגטוניות▪

יחיד ומיוחדמללויקהעץ ▪

שורת ברושים
שורת זיתים

שדרת קזוארינות

ם
סי

קו
פי

–מללויקה
פרט בודד  

ומיוחד

שטח הפרויקט מוקף  ▪

ברושים  )בעצים מדרום 

ובאופן חלקי גם  ( וזיתים

ברושים  )ממערב 

(.ואורנים

נדרשת הסתרה בעיקר  ▪

מזרח  -מצפון ומדרום

.מהכביש העתידי

מסקנות ומטרות
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דופן צפונית-תמונות מהשטח -ניתוח מצב קיים 
.אזור התעשיה הקיים מוקף גדר שקופה החושפת את השטחים הפנימיים שבחלקם מטופחים יותר ובחלקם פחות

חשוף ונוכח  " -Bגוד"המבנה של 

ללא הסתרה  , מאוד בסביבתו

.  ומיסוך צמחי
,  (מללויקה)ג קיים עץ מרשים וייחודי "בשטח המרלו

.אותו רצוי לשמר

–שמצפון שתולות קזוארינות לאורך הכביש
בצד הדרומי במקבץ, בצד הצפוני כשדרה

ג"מבט דרומה אל שטח המרלו

ג"למרלוכביש מצפון –מבט מזרחה ג"מבט דרומה אל שטח המרלוג"למרלוכביש מצפון –מבט מערבה 
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.  מבט מזרחה–דרך עפר קיימת בין המסילה לבין שורת הברושים 

.להעתקה–המייצג המוסיקלי . לשימור–הברושים 

.העצים יוצרים הסתרה מלאה–ג "מבט דרומה משטח המרלו

.  שורת זיתים מצפון למסילה קיימת ושורת ברושים מדרום למסילה

.  ולהיפךג"מהמרלוהכביש העתידי יראה היטב –מבט מזרחה 

.נדרשת נטיעת עצים למיסוך

.בד-תחנת רכבת תיירותית ובית–מערב -אזור תיירות בדרום

.  ג"למרלונדרשת העתקה של התחנה וביטול קטע מסילה שמדרום 

מזרח-דרום ודרום-תמונות מהשטח -ניתוח מצב קיים 
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.מהכיכר המערביתג"למרלוכניסה 

.ג"אזור תיירות מדרום מערב מסתיר את המרלו

שטח פתוח מערבית לכביש  

.ג"למרלושממערב 

האורנים תורמים למופע הירוק  

.שסובב את אזור התעשיה

מערב-תמונות מהשטח -ניתוח מצב קיים 
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מצב מאושר-ניתוח מצב קיים 
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(ג"עדכון באזור המרלו)מצב מוצע -ניתוח מצב קיים 
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נתונים כלליים על הכביש המזרחי
חתך הכביש

:'מ10.5הכביש מתוכנן ברוחב 

.מדרכה בצד הקיבוץ-' מ2.5•

(.נתיב אחד לכל כוון)מסעה -' מ7•

(.ש"רצועה לסגירת הכביש עם א)גינון -' מ1•

.לא מתוכננים נתיבי חניה לאורך הכביש•

מעבירי מים

מעבירי מים לאורך הכביש בנוסף למעביר  3מתוכננים •

י פלגי מים באזור ככר ההרחבה "הגדול המתוכנן ע

.הצפונית

מעבירי המים אינם מתואמים עם גורמים כלשהם  •

ואומדןאלא נעשו לצורך בחינה ראשונית , בשלב זה

.בלבד

מפלסי הכביש

מעל פני הקרקע  ' מ1-הכביש מתוכנן לעלות כ

.זאת עקב חרסית שמנה המאפיינת את האזור. הטבעית

שורת ברושים דרומית  

ככל הנראה יהיה צורך בפתרון התגברות על הפרשי  

גובה בין הכביש לקיים כדי להימנע מפגיעה בעצי 

.הברוש
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של פרויקטים סמוכיםקומפלציהתכנית -עקרונות התכנון הנופי 

פ"שצ

דונם3-כ

מבני משק

דונם4.3-כ

פ"שצ

דונם2.1-כ

סוגיות תכנוניות לבחינה

י "ג העתידי תחום ע"המרלו

,  כביש עתידי ממזרח ומדרום

אשר מעבר לו ממזרח מתוכנן 

.פארק נחל עירון

יש לבחון את מפלסי  -ניקוז

הכביש בהיבט של הזרמת נגר  

.לכוון הנחל

מומלץ לנצל את -נצפות

לאורך הכביש פ"השצרצועות 

ג לנטיעות עצים "ובצידי המרלו

לצורך יצירת מיסוך והסתרה  

.ג"של המרלו

יש לבחון אפשרויות  -קישוריות

לחציית הכביש המתוכנן וחיבור  

הקיבוץ אל פארק הנחל 

.ואופנייםר"הבשבילי 
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חתכים-פארק הנחל –עקרונות התכנון הנופי 
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קישוריות בין פרויקטים סמוכים-עקרונות התכנון הנופי 

סמיכות לפארק הנחל

מומלץ לקשר את מערך  

שבילי האופניים וההליכה 

מהקיבוץ אל השבילים  

.המתוכננים בפארק הנחל

שביל אופניים מוצע

שביל אופניים מוצע

שביל אופניים מוצע

שביל הליכה מוצע

שביל הליכה מוצע

שביל אופניים

שביל הולכי רגל

סוגיות תכנוניות לבחינה
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בחינת חלופות לתוואי חלופי–מסילת רכבת -עקרונות התכנון הנופי 

תחנה  
קיימת תחנה  

1מוצעת 

תוואי מסילה  
–מוצע 

2אלטרנטיבה 

תוואי מסילה  
–מוצע 

1אלטרנטיבה 

תחנה  
2מוצעת 

1' חלופה מס
תחנת הרכבת  

תמוקם מדרום לכביש  

המתוכנן והמסילה  

תעבור ממזרח  

בין הכביש  , לכביש

.לבין הפארק

יתרונות

המסילה לא צפויה ›

לחצות את הכביש  

.המתוכנן

המסילה התיירותית  ›

צמודה לפארק הנחל  

המתוכנן ומאפשרת 

.נוף לפארק ולנחל

חסרונות

מבנה התחנה ידרוש  ›

הסדרה סטטוטורית  

השטח אינו מאפשר  )

(.הקמת מבנים

תחנה  –לחילופין ›

מרוחקת מהקיבוץ  

.וממוקדי עניין

2' חלופה מס
תחנת הרכבת  

תמוקם בשטח  

-הפתוח שמדרום

מזרח לאזור התעשיה  

והמסילה תמשיך 

צפונה ממערב לכביש  

.המתוכנן

יתרונות

מיקום מבנה  ›

התחנה מגובה  

השטח  )סטטוטורית 

מאפשר הקמת מבני 

(.משק

חסרונות

נדרשת לפחות חציה ›

אחת של המסילה  

.את הכביש המתוכנן

נדרש שטח לרצועת  ›

המסילה בתחומי  

.השכונה העתידית

בקצה הדרומי ›

המסילה כלואה בין 

אזור תעשיה לבין 

.כביש מתוכנן
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ג העתידי"הדמיות המרלו-עקרונות התכנון הנופי 

שורת ברושים קיימת שימור

מתוכנןג"מרלו

ג"מרלו

מתוכנן

ג    מתוכנן"מרלו

האמניםשדרת 

Bגוד

מפעל גומי קיים

כניסה
כניסה

מבט צפונה  
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האמניםשדרת 

חורשה –פ"שצ

ושביל מלווה  

במיצג מוסיקלי

ג העתידי"הדמיות המרלו-עקרונות התכנון הנופי 

מזרחה  -מבט צפון
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ג"מעטפת המרלו-עקרונות התכנון הנופי 

:המטרות
זיהוי חזיתות  ▪

אשר , ג"המרלו

צפויות להיות  

חשופות למבטים 

.מהסביבה

יצירת מיסוך  ▪

י נטיעות "עוהסתרה 

.וצמחיה ככל הניתן

קיימים  שימור עצים ▪

שימור שורת ברושים מדרום.ג"במעטפת המרלו

שימור שורת זיתים 

אזור לשימור העצים ככל  

בדגש על אורנים  , הניתן

.וברושים

נטיעת עצים חדשים מדרום לכביש

ג"בדופן הצפונית של המרלו

נטיעת עצים חדשים

מדרום לכביש

ג"בדופן הצפונית של המרלו

מעטפת ירוקה  

למיסוך והסתרה
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א

ב

א

ב

ג
ג

ג-חתך ג

א-חתך א

ב-חתך ב

חתכים-עקרונות התכנון הנופי 
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מערבמזרח

המבנה 

מסתיר את 

ג  "המרלו

העתידי 

ממערב

מפעל הגומי הקיים מסתיר את 

ג ממזרח"המרלו

א

ב

א

ב

ג
ג

א-חתך א

:א-חתך א

.  י מפעל הגומי הקיים"ג מוסתר ע"המרלו-ממזרח▪

וכן גוד–Bג הקיים של "מבנה המרלו-ממערב▪

ג  "מבני האזור התיירותי מסתירים את המרלו

.המתוכנן

חתכים-עקרונות התכנון הנופי 
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מערבמזרח

חתכים-עקרונות התכנון הנופי 
ב-חתך ב

מזרח

א

ב

א

ב

ג
ג

ב

ב-חתך ב

בשילוב  , בית הבד ואזור התיירות הקיים-ממערב

ג  "מסתירים את המרלו, צמחיה שבסביבתו

.המתוכנן



22

מזרחי הפתוח  -מומלץ לפתח את השטח הדרום-ממזרח▪

אשר  , כשטח נטיעות אקסטנסיבי ליצירת דופן ירוקה

.ג מהכביש ומפארק הנחל"תקטין את נצפות המרלו

בשילוב  , בית הבד ואזור התיירות הקיים-ממערב▪

.ג המתוכנן"הצמחייה שבסביבתו מסתירים את המרלו

מערבמזרח

חתכים-עקרונות התכנון הנופי 
ב-חתך ב

שטח פתוח  

המשלב מיצג  

מוסיקלי

א

ב

א

ב

ג
ג

ב

החושף את הנוף  , מתאפשר מבט רחוק

.ללא הסתרה ומיסוך, הרחוק

/ מפארק הנחל )המבט ההפוך 

יהיה פתוח ( ג"מהכביש אל המרלו

אם לא יטופל השטח  , באותה מידה

.  מזרחי הפתוח-הדרום

מתוכנןמצב–מזרחהמבט

בשילוב משחק  , נטיעות צפופות

טופוגרפי יהוו אלמנטים של הסתרה 

.  במבטים בשני הכוונים

ג יוסתר מאחורי הצמחייה  "המרלו

והחזית שתתקבל כלפי הכביש והפארק 

.תהיה ירוקה

קייםמצב–מזרחהמבט
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העתקת המיצג המוסיקלי-עקרונות התכנון הנופי 
שטח פתוח בדרום מזרח אזור התעשיה

לאור סמיכות השטח לפארק הנחל מעבר  

אין סיבה לייצר כאן אזור  , לכביש המתוכנן

.  פעיל ואינטנסיבי באופיו

היא להוות חייץ צמחי ירוק " משבצת"מטרת ה

.ג"המרלובין הפארק לבין 

:באזור זה ניתן לשלב

אשר יסתמך על תוואי  , שביל טיול1.

.המסילה הקיימת

.מהעתקהמייצג מוסיקלי 2.

אשר לא יוכלו להמשיך  , עצים מהעתקה3.

.ג"המרלולהתקיים עקב הקמת 

מיצג מוסיקלי

:ישנן שתי חלופות להעתקת המיצג המוסיקלי הקיים

.מזרחי-הדרוםפ"בשצלאורך שביל טיול מקומי 1.

המתבסס על תוואי  , מזרחי צפונה-הדרוםפ"השצלאורך שביל המחבר את 2.

.המסילה הקיימת
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חתכים-עקרונות התכנון הנופי 
:ג-חתך ג

.  ברושים וזיתים–י עצים קיימים לשימור "ג מוסתר היטב ע"שטח המרלו-מדרום▪

אשר תיצור חזית ירוקה כלפי הקיבוץ בכלל  , מומלץ לייצר דופן של צמחיה-מצפון▪

בתוך )המסה הירוקה יכולה להתחלק לחלק פנימי . וכלפי שדרת האומנים בפרט

(.ג"המרלומחוץ לגדר )וחלק חיצוני ( ג"המרלו

צפוןדרום

שדרת  
האומנים

ג-חתך ג

א

ב

א

ב

ג
ג

דופן דרומית

דופן צפונית :נתונים טכניים ומידות–רצועה דרומית 

.'מ15–רוחב רצועת דרך 

.'מ10–לדרך ג"המרלובין פ"שצרוחב 

:מוצע

.שמור לשדרת הברושים–' מ3

.כבישמסעת–' מ7

.גינון הפרדה בין מסעה לשביל אפנים–' מ2

.סטרי-דואפנייםשביל –' מ2.5

.גינון בין שביל אפנים למדרכה–' מ2

.מדרכה–' מ2.5

.ג"למרלוירוק בין המדרכה כחייץגינון –' מ7
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מערך הולכי רגל-עקרונות התכנון הנופי 

ללא , ייעודיותר"ההגדרת כניסות ▪

.  חציית אזורי תפעול ותמרון משאיות

י "הימנעות מחציית כבישים וחניות ע▪

.הולכי רגל ככל הניתן

גים"המרלוהגדרת כניסות לגרעיני ▪

בהתאם לצירים שהוגדרו ונועדו 

.להולכי רגל

יתוכננו עם הצללה  ר"הצירי ▪

.ובהתאם לתקני נגישות

כניסת הולכי רגל אל תחומי  ▪

.  ג תורשה לעובדים בלבד"המרלו

מערך תנועת הולכי הרגל של כלל 

ג  "הקיבוץ לא יקושר לתחומי המרלו

.ולא תהיה אפשרות לעבור דרכו

מערך הולכי רגל
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מערך שבילי אופניים

שביל אופניים לאורך הכביש 

ג נראה  "ההיקפי של המרלו

אך נדרש לבצע , אפשרי

: בדיקות כגון

היתכנות לכלול את ▪

.השביל ברצועת הדרך

היתכנות להצמיד אותו ▪

לשורת הברושים הדרומית  

שורת הזיתים שמצפון  / 

.לכביש

חיבור למערכת שבילי  ▪

אם –אופניים קיימת באזור 

או מחוצה לו  , בתוך הקיבוץ

.בפארק נחל עירון

מערך שבילי אופניים-עקרונות התכנון הנופי 
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שדרת האומנים–עקרונות התכנון הנופי 

חזון שדרת האומנים

מוצע להפוך את אזור שדרת האמנים 

,  המשלב סדנאות יצירה, למוקד תיירותי

, פנים/גלריות אמנות ותערוכות חוץ

.המסתמכים על מדרחוב מוצל ונעים

, קפה קטן-ניתן ואף רצוי לשלב כאן בית

.אשר יאפשר שהיה ומנוחה למבקרים

פיתוח נכון של  , בראיה העתידית

המקום יכול למשוך התרחשויות  

פעלולני קרקס  , מקומיות כגון נגני רחוב

ואף דוכנים ארעיים בשעות פעילות  

.שיא של המקום
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תודה


