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פארק החולות  

והשכונות  
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מרחב החולות
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המאושרת
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הזנת החולות



הדיונה והזנתה
תקריב

מקו הבנייה עד לדיונה  
ובנייה לגובה של ', מ250
.קומות16עד 

רעש , רעש אקוסטי
,תאורה

פסולת ובעלי חיים 
.תרבותיים



שמורת  
טבע  

מוצעת



עיריית אשדוד מסתמכת על 
,  חיים צוער' מסמך של  פר
ח המתייחס על "אשר כתב דו

ההשפעות של התקדמות  
הדיונה על הרובע המיוחד



סביבה  , נספח נוף
ושמור

תכנית מתאר מקומית  
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'תכנית מס
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הדיונה הגדולה  -שטחי החולות 

תיאור המצב הקיים

דוגמא לעושר האקולוגי ניתן ללמוד מכך שבמרחב החולות הנדון זוהו  
מיני צומח וחי נדירים  , כשליש מכלל מיני הצמחים המופיעים בישראל

מהווים בית , החשופים מצמחים, אזורי החולות הנודדים. ובסכנת הכחדה
המשלים את אזורי הדיונות היציבות ומיוחס לו גם ערך , גידול נדיר ומיוחד

.רב לבילוי בחיק הטבע

מיקומה של הדיונה בתוך שטחי העיר אשדוד בסמיכות גדולה כל כך  
מעצים את ייחודה ומדגיש את יתרונה כאתר ביקור  , לאוכלוסייה רבה

האזור מושך מבקרים רבים מהעיר  . חוויתי וערכי לתושבי העיר, נגיש
.  ופעילות חינוכית ענפה מתקיימת באזור, אשדוד ומכל הארץ



עקרונות התכנון

,  בעוד שבמקרים מסוימים ניתן למתן את השפעות הפיתוח באזורים רגישים
באמצעות פיתוח צמוד דופן לבינוי קיים ובאמצעות זיהוי מדויק של אזורים  

הרי שבאזור  , מקומיים מופרים או ברגישות נמוכה בתוך המרחב הרגיש
זאת מאחר ששטחי החולות  . הדיונה הגדולה מאמצים אלו נידונים לכישלון

לא  , למחצה-החשופים משולבים בין כתמי החולות המיוצבים והמיוצבים
כל פיתוח , בנוסף לכך. ניתן לבצע בהם פיתוח בלי לפגוע בשטחים רגישים

מינים  , תאורה, רעש–מלווה בהשפעות שוליים נוספות על השטח הגובל בו  
אף אם תתבצע , תוספת פיתוח, ולפיכך–' פסולת וכו, חיות מחמד, פולשים

.תגרום לפגיעה ישירה או עקיפה בשטח נוסף הגובל בה, בשטח רגיש



:עקרונות התכנון לאזור זה הנם, בהתאם לכך

.חשיבות לשימור השטח כשטח טבעי והגנה סטטוטורית עליו

:המחייבים, שמירה על מגוון המינים העשיר הקיים בבית הגידול החולי

שמירה על הגודל של בית הגידול החולי

שמירה על רצף החולות של בית הגידול ומניעת קיטוע  

הבטחת התנאים לנדידת החול

שמירת רציפות הטבעת הירוקה דרך מתחם הרובע המיוחד

אמצעים למניעת פגיעה בערכי טבע כתוצאה מבינוי חדש הגובל בשטחי הדיונה הגדולה

.שימור כלל שטח הדיונה הגדולה והשטחים הגובלים בבסיסה

.בעורף הבינוי הדרומי מומלץ שלא למקם גופי תאורה חזקים היוצרים הארה בשטחי החולות

שתכלול גם מרכיבים ופעילות פנאי נופש וחינוך  , מפורטת אפשר יהיה לייעד את השטח לשמורת טבעבתכנית
.זו לשימוש אחר כלשהובתכניתגם אם נועד , סביבתי



חוף צפוני
9בינוי עד 
קומות

4בינוי עד 
קומות

בינוי הגבוה  
מסביבתו

קומות16





חוף דרומי
4-עולים מ19-ו18מגרשים 

25-מ להגיע ל"ע16-קומות ל
קומות

4בינוי עד 
קומות

16בינוי עד 
קומות

בינוי הגבוה  
מסביבתו

קומות25עד 

בינוי הגבוה  
מסביבתו

קומות9עד 



פארק השיטה המלבינה

בית עלמין

בית עלמין

פארק השיטה 
המלבינה

חורשה לשימור
צפון מערב





מתוך אתר עיריית אשדוד







יחידות דיור3,126דרום שבו מתוכננות עוד ר"מעהנתונים ללא : הערה
603-0477232תכנית 



מצב אוכלוסייה לפי נתוני עיריית אשדוד
אוכלוסייהד"יחמצב

68,721226,779מאושר

74,096244,517תוספת מתוכננת

142,817471,296כ"סה

127,817421,796כ ללא דיונה"סה

: הערות
נפשות למשפחה3.3החישוב לפי •
תושבים 10,000-תוספת של למעלה מ-יחידות דיור 3,126דרום שבו מתוכננות עוד ר"מעהנתונים ללא •

603-0477232תכנית 



נפעל לשמירת  "
האיזון בין 

ואיכות  " קיימות"
הסביבה על פי  

:  העקרונות הבאים
נפעל לשמירה על  

השטחים  
בראש , הפתוחים

ובראשונה לשימור  
,  ושיקום הדיונה

שהוכרזה כשמורת  
..."טבע


