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מבוא▪

ל"ותמ▪

פרוגרמה▪

איזון▪

קונפליקט▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

ערקסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

מבוא

ליות"ותמתוכניותביןקונפליקטיםלבחוןבאהזועבודה▪
תוכניותכלומר,הירארכיהשוותאחרותותוכניות

.ארציבמדרג

שלבבאיזה,הניגודיםמהותאחרימתחקההעבודה▪
.ויושבוטופלווכיצדנתגלו

סביבותשלושפניעלמשתרעותליות"הותמהתוכניות▪
שוניםמידהקנישלושה,במהותשונותגיאוגרפיות

ומבטאות,שוניםדמוגרפייםאיפיוניםושלושה
.שוניםמישוריםבשלושהקונפליקטים

המתקייםהקונפליקטיםמרחבאלהצצהמהווההמחקר▪
פןממקד,אחרותארציותותוכניותל"ותמתוכניותבין

אינוזאתועםארציתברמהוקונפליקטאיזוןשלאחד
.מייצגמודלאוהשוואתימחקרמהווה
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,לדיורמיוחדיםמתחמיםלתכנוןהועדה,ל"הותמ▪
במתחמיםהבנייהלקידוםהחוקבתוקףהוקמה

.2014–ד"תשע(השעהוראת)לדיורמועדפים

הארציתהמועצהלסמכויותהמקבילותסמכויותלועדה▪
בהסתייגות)אחרתתוכניתמכליפהכוחהל"תמותוכנית
.35א"תמלמעט(תמסויימ
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מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ל"ותמ



מבוא▪

ל"ותמ▪

פרוגרמה▪

איזון▪

קונפליקט▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪

סקירת רקע▪

מתודולוגיה▪

בחינת התוכניות▪

דיון וסיכום, ממצאים▪
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,מפרוגרמהמתחילהלית"ותמתוכניתגם,תוכניתכלכ▪
.התכנוןשלהמחשבתיהשלדאתמהווהשרא

,המקוםאופיכדוגמתלנושאיםמתייחסתהפרוגרמה▪
תכולת,ושימושיםליעודיםשטחיםקצאתה,ייחודו

,םפתוחישטחיםשלוהקצאהפיוןאי,ואיפיונןד"יח
והתייחסותהתכנוןבתחוםקיימותאיכויותשימור

.הסמוכיםלמרחבים

תכנוניתמדיניותולכמתלשקףאמורהפרוגרמה▪
.כוללנית

פרוגרמה
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.איזוןהינההפרוגרמהשלהיסודמסוגיותאחת▪

מןהתכנוןרמותבכלביטוילידילבואצריךאיזון▪
הפיזיהתכנוןאלוהלאומיתהארציתהחשיבה

נושאיםלהמתייחסיםשוניםבאופניםומקומי
תהליךכללאורךעוליםאשרהמגווניםהתכנוניים

.התכנון

איזון

מבוא▪

ל"ותמ▪

פרוגרמה▪

איזון▪

קונפליקט▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

ערקסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪
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למנעדהתייחסותתכלולהתכנוןשפרוגרמתככל▪
התכנוןיוכלכך,לאיזוןהנדרשהמגווןהצרכים

.מיטביפרוגרמטימענהלתת

ביטוייםואיזוןשיקולילותכלבהעדר,מאידך▪
במהלךקונפליקטיםיתגלוהתוכניתשלבפרוגרמה

.התכנון

אלוסתירותעבורפתרונותלמתןיידרשהתכנוןכך▪
ההליךבמסגרתאוהמוקדםהתכנוןבהמלך

.יהסטטוטור

תוכניותביןשעלוקונפליקטיםבוחנתזועבודה
הםוכיצדמדרגבאותואחרותלתוכניותליות"ותמ

.בכללאםיושבו

קונפליקט

מבוא▪

ל"ותמ▪

פרוגרמה▪

איזון▪

קונפליקט▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

ערקסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪



מבוא▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪

סקירת רקע▪

מתודולוגיה▪

בחינת התוכניות▪

דיון וסיכום, ממצאים▪
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סקירתולאחריההמחקרשאלתתמוצגזהמבואלאחר▪
ל"הותמחוק:החקירהלנושאיהמתייחסתקצרהרקע

.והקונפליקטהאיזוןושאלת

המחקרלשאלתבהתאםנבנתההחקירהמתודולוגיית▪
,רהסתי,ןאיזו:םשהמתואריםהשלביםאתוכוללת

.תוצאהורגישו

התייחסותכוללתוכניותשלושתומוצגבהמשך▪
תוכניתכלהמייחדיםתכנונייםלנושאים

בממצאיםהדיוןבפרקמוצגהחקירהתוצאותשלתכלול▪
.סיכוםומסקנותגםכוללאשר

מבנה
העבודה
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הנבחנותהתוכניותמתייחסותאופןבאיזה
תוכניותוביןבינןהנגלהלקונפליקט

בתחומןאחרותארציות

ולעיתיםשוניםצרכיםביןהמאזןתהליךהינותכנוןכיהכרהמתוך
:עלמתבססתהקונפליקטבחינת,יםמנוגדאףתכופות

הפרוגרמהבמסגרתהנדרשהאיזוןשלוהגדרהזיהוי▪

המיועדתהתוכניתביןהפוטנציאליהניגודאיתור▪
בתהליךהנמצאותאוהחלותוהתוכניות

המוקדםהתכנוןלאורךבקונפליקטהטיפולבחינת▪
והסטטוטורי

התוכנית-הסופיתהתוצאהבדיקת▪

שאלת
המחקר

מבוא▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪

סקירת רקע▪

מתודולוגיה▪

בחינת התוכניות▪

דיון וסיכום, ממצאים▪



מבוא▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪

סקירת רקע▪

ל"חוק הותמ▪

פרוגרמה-איזון ▪

הירארכיה-סתירה ▪

מתודולוגיה▪

בחינת התוכניות▪

דיון וסיכום, ממצאים▪
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:סקירת רקע

,לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור הוראת שעההחוק 

(2014–ד "תשע)

:מטרות לפעילות הועדה

הגדלה מהירה של היצע יחידות הדיור▪

יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך▪

מופחתהיצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר יצירת ▪

:מתכונת הפעולה שנקבעה לועדה כדי לאפשר את פעילותה המואצת

בוועדהאחתתוכנית"שלבמתכונתפועלתהוועדה

המועצהשלהסמכויותמרביתלהוהוקנו,"אחת

ולבנייהלתכנוןהארצית

.ל יוצרות לעיתים קונפליקט עם תוכניות ארציות"תוכניות ותמ

.ל במרכזן של סערות שונות ואף עוררה ביקורות"מאז הקמתה  עמדה הותמ

חוק
ל"הותמ



מבוא▪
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עוליםאשרהמגווניםהתכנונייםנושאיםלמתייחסאיזון

.התכנוןתהליךכללאורך

התכנוןנדרשאוהפרוגרמהנדרשתבהםלמישוריםדוגמאות

:לאיזון

עללדוגמא,אוכלוסיהפלחימגווןשללצרכיםמענהמתן▪
.סקטוריאלייםמאפייניםפיעליעודיותהקצאותידי

ידיעללדוגמא,לשימורפיתוחביןהמשקלשיוויהגדרת▪
ומאידךפתוחיםמרחביםאוירוקיםפרוזדוריםשימור
.קיימיםמפותחיםמרחביםציפוףאובינוישטחיתוספת

מרחבעלשמירהתוךקהילתילחוסןפיזיתתשתיתיצירת▪
ביןמרחביםשלמדרגידיעללדוגמא,הפרטשלהפעולה

.פרטי/למשפחתיציבורי/המוני

כדוגמת,קצרלטווחלתכנוןבמקבילארוךלטווחתכנון▪
.עתידיותלתשתיותשטחיםהבטחת

:סקירת רקע

איזון
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דיון וסיכום, ממצאים▪
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התכנוןצוותלרשותהעומדיםתכנונייםלכליםדוגמאות▪

,מוקדםתאוםהםואיזוןבקונפליקטיםטיפוללצורך

.ועודהתוועצות,ציבורשיתוף,עגוליםשולחנות

הינםבקונפליקטיםלטיפולסטטוטורייםלכליםדוגמאות▪

הועדותוסמכויותערראוהתנגדותוהגשתפרסוםהליכי

.ההתנגדותלברורוהחוקרהשונות

התכנוןבמהלךלקונפליקטפיתרוןמושגלאכאשר▪

במדרג)תוכניותביןסתירהשלבמקרה,הסטטוטורי

.החוקמכוחהאחרונההתוכניתתגבר(זהה

:סקירת רקע

סתירה



מבוא▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪

סקירת רקע▪

מתודולוגיה▪
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שלהצגהתכניתכלעבורכוללתהתוכניותשלסקירה▪
,ועקרונותיההתוכניתמטרות,שלההגיאוגרפיההקשר

יעודי,כמותימידע,והתקנוןהתשריטיםהתכנוןעיקרי
.ועודשימושים,קרקע

לנושאיםהתייחסותמוצגתההקשרפיעל,וכן▪
,במסמכיםביטוילידיבאיםואשרתוכניתכלהמייחדים

חקירתוכן,ועודוהאישורהתכנוןבתהליך
,שהוגדרההחקירהמתודולוגייתפיעלים/הקונפליקט

.ועודחוקרדוח,פרוטוקוליםכולל

מתודולוגיה



מבוא▪

מבנה העבודה▪

שאלת המחקר▪
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בחינת התוכניות▪
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למכלולמענהלתתניסתהתוכניתכלשלזויחודיתבחינה
שלהלןהסוגיות

:איזון▪
הנושאיםומהםוהאםהתוכניתשלהפרוגרמהמהי▪

במסגרתהלאיזוןשידרשו
שטחיםכגוןנלויםמקומייםוצרכיםד"יחמספר:דוגמא
.ארציתאומחוזיתברמהתשתיותומנגד,וירוקיםחומים

שלוהביטוייםמה,הנדרשהאיזוןמהו▪

:סתירה▪
ומהובתוכניתאוהתכנוןבמהלךקונפליקטנוצרהאם▪

לצורךמענהמתןללאשטחדריסת:דוגמא

:גישור▪
הקונפליקטאתלפתורכדישימושנעשהכליםבאלו▪

(סטטוטוריאותכנוני)שלבבאיזה▪

גישורלידיהסתירהבאהכיצד▪
,סמכותכפיית,שינויים,התכנוןבמהלךחלופותלדוגמא

המדרגסמכותהפעלתעררועדת,חוקרדוח,התנגדות

:הסתירהפיתרון▪
המופקדתבתוכניתהסתירהפתרוןמהו▪

אחרותתוכניותעלוהשפעותתוצאותמהן▪

מתודולוגיה
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בחינת התוכניות  



לבחינההתוכניותרשימת 

15

6מתחםשקלוןא-1047ל"תמ.1

-כ,דרוםמחוז פריפריה,7קומפקטיותמדד,ד"יח4,700

39א"לתמוכפיפות23א"תמשינוי

מערביתשכונהאכסאל-1029ל"תמ.2

תערביאוכלוסיה,צפוןמחוז

22א"ותמ8א"תמעםקונפליקט

הצפוניהרובעהרצליה-3006ל"תמ.3

ביקושאזור,2קומפקטיותמדד,ד"יח10,000-כ,א"תמחוז

95ל"תת,ב/101ל"תת,18ל"תת,15ל"תתעםקונפליקט



6-ממתחםאשקלון. 1

16

1047ל"תמ



1047ל"תמ
6-ממתחםאשקלון

דרום: מחוז

אזוריתומועצהאשקלוןהעיר:בתחום
אשקלוןחוף

י.מ.ר:ובעליםיזם, מגיש

 11/02/2018:ברשומותלאישורפרסום

17



אשקלון

(2018ס"למ)נפש 140,000-כ: םתושבימספר

מפוזרתעיר =7קומפקטיותמדד•

(2006ס"למ, הקומפקטי ביותר, 1, 1-10)

5אשכול חברתי כלכלי •

(2015ס"למ, גבוה ביותר, 1, 1-10)

 5הפריפריאליותמדד•

(2015ס"למ, הפריפריאלי ביותר, 1, 1-10)

18



תכנוניתסביבה

תכנונירצףמתוךכאחתתוכננה1047ל"תמ
.ליות"ותמתוכניותשלוששלוגיאוגרפי

,הצפוניתהינה,6מתחםאשקלון1047ל"תמ
בארולישובהעירשלהשיפוטלתחוםמשיקה

.10/2017–בואושרהמצפוןהסמוךגנים

ראשונהתוכנית,7מתחםאשקלון1006ל"מת
המרכזיתהיא.ל"הותמבמסגרתשאושרה
.1/2016-בואושרהבמתחם

דרום7מתחםעזראאבןאשקלון1048ל"תמ
–ב,1047–לבמקבילאושרהואףתוכננה

10/2017.

מרצףחלקמהווהאינה,הדרומית,1022ל"תמ
.זה

19
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ד"יח20,000–כמכילהמתחם●

לגודלהד"יח50%כמעטשלתוספת●
.כיוםאשקלוןהעירשלהקיים

אשקלון

גניםבאר

רצף מקבץ התוכניות
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תעסוקה
דונם 275▪
ר"מ 680,000▪

תשתיות
כחולקוהרחבתכךולשםש"מטהרחבת▪

חינוךמבני
ספרבתיושלושהמקיףספרבתישני▪

יסודי
ומעונוילדיםגני, ציבורמבני▪

:כמותית

מגורים

.  דונם1991–כ:התוכניתשטח

4,740: ד"יחמספר

לדונםד"חי 15עדממוצעתצפיפות
קומות 20מירביבגובהבביניינים:גבוההצפיפות▪
בדירותמשולבות( חדרים5-6)גדולותד"יח:נמוכהצפיפות▪

.גן

הבינויתשריטמתוךהדמיה

צ

6-מ1047ל"תמ
מתוך דברי ההסבר לתוכנית



המשך-לתוכניתהסברדברימתוך

22

:השכונהמבנה

למזרחמערבירוקציר

חדשותשכונותובמזרח,חממהנחלבמערב
.תעסוקהואזור

התעסוקהאזור

(7-מ)מדרוםהתעסוקהאזורשלהמשךהוא
המגוריםביןהפרדהרצועתיוצריםוביחד

.והרכבת

פתוחהכיכר

.ומסחרמגוריםהמשלבתהתוכניתבמרכז

מקיפיםספרבתי

לפי-בעירראשיותלדרכיםבצמודתוכננו
.היהעירימדיניות

ילדיםוגניוחינוךציבורמבני

.בשכונההליכהברדיוסימפוזרים



.ארציתסמכותב,לית"ותמתוכניתכאמורזוהי▪וסיווגזיהוי

.היתריםלהוציאמכוחהוניתןמפורטתתוכניתשלהוראותכוללתהתוכנית▪

.מוסדריםהגושיםכל,הוחלוקאיחודכוללתאינההתוכנית▪

23

מצב,תשריט, הוראות: המחוייביםהמחייביםהמסמכיםשלושתאתכוללתהתוכנית▪
.בוגריםעציםונספחמוצע

.  מסמכים מנחים32-מסמכי רקע ו2כןכמו▪

.  גיליונות5על פני 1:1250המוצג בקנה מידה , מצב מוצעתשריט▪

התוכניתמסמכי
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התוכניתהוראותעיקריתמצית
.שוניםעירונייםלשימושיםמחקלאותשינוי▪

.בהתאםוהוראותומיוחדותקטנותד"יחכוללמגורים▪

.הנאהזיקות, בינייןקווי,מגרשיםקביעת▪

.אדריכליעיצובכוללהיתרלמתןתנאים▪

.הסביבהעלושמירהטבעערכילשמירתהוראות▪

דרכים, ציבורמבני,פתוחיםשטחים,ציבורילמרחבהוראות▪
.ותשתיות

כמותייםנתונים
4,740-ד"יחכלל▪

ר"מ 446,550-המגוריםכלל▪

ר"מ 243,100-ציבורמבני▪

ר"מ18,882-מסחר▪

ר"מ 128,197-תעסוקה▪



(מחייב)התוכניתתשריט

5מתוך 3גיליון

25



יעודיתשריטשלהשילדיהמבנהואתהמגוריםבאזורימרקמיבינוישלמסרמעבירהבינוינספח
ומבניבמערבחינוךמבנישלמובחניםואזורים,ציריםמפגשעלהיושבתמרכזיתכיכרהכולל,הקרקע

.במזרחתעסוקה
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(מנחה)הבינוינספחשלהתואםהמקטע



(מנחה,בשלמותו)י בינונספחתשריט
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כלמייחדואינו,(1006)הסמוכההתוכניתשלהרחובותרשתאתמציגהתוכניתשלהבינוינספח
פ"השצאתבירוקצובעכןכיאף,(התוכניתבתחום)ממערההפתוחיםהשטחיםלרצועתנוכחות

מערב-מזרח

התוכניתשלהכחוללקוהכוונהאוהבחנהללאהפרוייקטיםרצףכללאתנמיגהההדמיהגם

בתשריטהמוצגהבינויאתתואמותאינןההדמיות

עבודהאולעיוןככלילשמשיכולואינו,כבדמאודמאודהגיליוןקובץ



תכנונייםאתגרים

קיימותעלתשתיותריבוי▪
בנוסףאשריתנהתוכבתחום

והרחבהלשדרוגנדרשות
.              כולההעירלטובת
המסוייםהתוכניותמקבץ

תחנת,מסילהתוואיוללכ
ערכתמ,עיליחשמלקו,רכבת
,ראשיעירוניביובקו,ניקוז

.קולחיןובריכותש"מט

הירוקלשלדהתחברות▪
שימורתוך, והעירוניהאזורי

בשטחיםאקולוגיותאיכויות
עםוהתמודדותהפתוחים

.מורכבותוביובניקוזמגבלות

28

ל"בותמדיונים

:דיונים4מתועדיםזמיןתכנוןבאתר

.בהודיוןהתכנוןצוותי"עהתכניתהצגת▪
.התכניתבהפקדתדיון▪
.פנימידיון,חוקרח"דוהצגת▪
להתנגדויותהמשנהועדתבהחלטתדיון▪

.תוקףלמתןוהחלטה

בדיוניםשעלועיקרייםנושאים

:התכנונייםהאתגריםאתתואמים

.פתרונות,םקשיי, פירוט:תשתיות▪
.סביבתיותהנחיות▪

:39א"תמפיעלהתוכניתמטרתשלאיזכורכלאין

המפוניםמןרביםשלהקליטהמרחביצירת
הקהילתיותהמסגרותשימורשיאפשרבאופן

ובפרוטוקוליםבתמלוליםשמופיעככל



והתוכניתהתכנוןעומק
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:עובדות
וניתןמפורטתתוכניתשלהוראותכוללתהתוכנית:התוכניתסוג●

.היתריםלהוציאמכוחה
.דונם1,991,ד"יח4,470:התוכניתהיקף●
:(מוקדםתכנוןללא)בתוכניתהטיפולמשך●

.13/12/2016-התוכניתקבלת
.חודשים11–מפחות,2/10/2017–ברשומותלאישורפרסום

התממשקות,על-תשתיותשלומורכבותריבוי:םעיקרייאתגרים●
.עירוניתברמהפתוחיםשטחיםשלוהכלהמוכרזתלשמורה

.הרלוונטייםהגורמיםמןאחדכלעםלתאםהכרח●

:התוכניתעלביקורת
כהתכנוניתמורכבותלהכילל"הנבהיקףתוכניתיכולההאומנם

להכילכדידייועמוקמוצרולהפיק,רקצכהזמניםבלוחגבוהה
להוציאיהיהניתןמיכוחםאשרמפורטתתוכניתשלהוראות
.היתרים

למימדיבהתייחס

התוכנית
התוכניתמסמכי

:מחייביםמסמכים

הוראות▪

מוצעמצבתשריט▪

םבוגריעציםנספח▪

רקעמסמכי 2

מנחיםמסמכים32

בקנההמוצגמוצעמצבתשריט
5פניעלמשתרע 1:1250מידה

כל' מ2-כבאורךגיליונות
כבדים PDFוקבצי, אחד

.לקריאה

:התוכניתעלביקורת

ניתןשאינועומסזהו
.התוכניתקוראי"עלהכלה
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:התוכניתתקנוןמתוך

זיהוי,התוכניתהוראותשל 1בפרק●
:התוכניתוסיווג
הוראותכוללת“התוכנית○

”מפורטתתוכניתשל
היתרילהוציאמכוחהניתן○

בניה
:התוכניתהוראותעיקרי, 2בפרק●

תנאיםקביעת○
.…לעיצובהנחיותקביעת○

:נוספותהוראות, 6בפרק●
עיצובתוכניתלהגישיש …○

…1:500 …אדריכלי
ראשוןהיתרלמתןתנאי○

 …תוכנית …הועדהאישור
.התוכניתשטחלכל 1:500

:התוכניתעלביקורת

ניתןשמכוחהכתוכניתהתוכניתהגדרתביןפנימיתסתירהקיימת●
סעיףלבין(מפורטתתוכניתשלהוראותכוללת)היתריםלהוציא

.התוכניתבתקנון6.2
הנחיותוקביעתתנאיםקביעת-בתקנון2פרקביןסתירהקיימת●

פיתוחיתנתוכלאישורדרישהכאמורמציגה6.2ףסעילבין,לעיצוב
.המתחםאוהתוכניתשטחלכל1:500

בהתייחס
להוראות
התוכנית



:והתשריטהתקנוןמתוך
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:התוכניתעלקורתיב

יקוםמ...רמסחקומתבנייתתותר:2קטןסעיף 4.6.2בסעיף●
."בתשריטהמסומןפ"עתהיינההמסחריותהחזיתות

ולאבמקראלא,מסחריתלחזיתסימוןכלבתשריטיםנמצאלא●
.עצמהבתוכנית

בתוכניתכיסויללאסיסמאזריקתזוהי

לסוגייתבהתייחס

שימושיםרוביע



קונפליקט

32

1047

1047

39א”תמ

בהתייחס
למטרת

התוכנית

לאיבודהלךלאן
היעדיםאחד

שלהמרכזיים
התוכנית
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39א"תמלהנחיותהמחוייבהיחסמןבפועלהתעלמות
39א"לתמכפיפות

.(2005)ההתנתקותתוכניתמפוניליישובחלקיתארציתמתארתוכניתהינה39א"תמ▪
באופןהמפוניםמןרביםשלהקליטהמרחבכאלאשקלוןהעיראלהתייחסההתוכנית
מתחמיםהוקצוובמסגרתהשלהםהחברתיותאוהקהילתיותהמסגרותשימורשיאפשר

.39א"תמשלחלקימימושבחלקההינה1047ל"ותמ6-ממתחםובינהםהמפוניםליישוב

1047ל"תמשלהרעיוניתהפרוגרמהלמעשההיא39א"תמ▪

לערכיםהמתייחסתכנוןשלביטויים1047ל"מבתלמצואלצפותיש,למעלההאמורלאור
.(ילדיםלגניהליכהמרחקילמדידתעברמ)וקהילתייםחברתיים

שלחיזוקהמעורריםאחריםוביטוייםתרבותאומורשתערכישימור,מקומיתזהותכגוןערכים
.למקוםוהיקשרותקהילה

והחללים,1006ל"תמשלשיכפולהינםהמבנניםהריוההדמייההבינוימתוכניותמןשעולהככל
.וקהילתיותמקומיתזהותלפתחפוטנציאלנטוליהעירוניים

ואשרהמפורטתלתוכניתא"בתמשהוגדרהממטרההתעלמותלמעשהזוהי
.זותוכניתתוכננהלשמה



רקע

39א"תמעלקצת

34

50סעיףפיעלובניהלתכנוןהארציתהמועצההורתה10/05/2005-ב●
לקליטתמפורטתברמהארציתמתארתכניתהכנתעלב"התולחוק
ההתנתקותתוכניתעלהחלטהלאחרזאת,ההתנתקותתוכניתמפוני

.ניצניםבמרחבהמפוניםלקליטתוהתוכנית
תכנונייםלנושאיםהמשנהועדת-ע"הולנתעלזאתהטילההמועצה●

:לתוכניתמטרותשלושומגדירה,עקרוניים
.בניההיתרימתןמפורטותהוראותבאמצעותאפשרל.א
.החולותמרחבאתלשמר.ב
והפיתוחוהסביבההנוףערכיהקיימתההתיישבותעםגומליןיחסילהבטיח.ג

.אשקלוןשלהעירוני
מענהלתתהתוכניתעלכיגםהודגשלהחלטהההסברבדבריכןכמו●

הטבעערכיוטיפוחשימוראתלהבטיחוכןהבינוישלהלאומילצורך
.במרחבהייחודייםוהנוף

עצמהבתוכנית●
השטחיםמרחבטיפוחתוךקהילתייםמגוריםמרקמיהקמת:לעמטרת○

.והסביבההנוףערכיעםגומליןיחסיוהבטחתהפתוחים
באשכולותמגוריםאזורקביעת:תהתוכנימטרותמביןראשונהמטרה○

.האוכלוסיהלהרכבבהתאמהקהילתיים



39א"תמ

מתארתכנית•
חלקיתארצית
ניצניםלמרחב

אשקלוןוצפון
2005.

התפרסות•
במרחבהמגורים

שימתתוךנעשתה
המבנהעלדגש

.הקהילתי

הקצתההתוכנית•
שלאשכולות

בינהםמגורים
לימים6–מתחם

.1047ל"תמ
35



39א”תמ
6-ממתחם

מוגדרבתשריט
:דליעוהמתחם

לפיתוחעתודה
קהילתי-עירוני

36
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6-מ 1047ל"תממוצעמצב מצבקומפילציה
ל"תממאושר

1047
6-מ

אשקלון

שמורת

החולות

באר

גנים

שמורת

החולות

גניםבאר

”תמ 6-מ 1047ל



מרכזיתביקורת-1047ל”תמבינייםסיכום

מתארתוכנית, 39א"תמבמסגרתנקבעש6-ממתחםשלהמפורטתהתוכניתהינה 1047ל"תמ
.ההתנתקותתוכניתמפוניליישובחלקיתארצית

 :א"בתמהוגדרהל"התמשלהפרוגרמה

אוכלוסייתלהרכבבהתאמהקהילתייםובאשכולותבישוביםמגוריםאזורקביעת
היעד

זועללמטרתמילוליאיזכוראותכנוניתהתייחסותכלאיןל"בתמ

מעטשאושרה 1022הסמוכההתמלתוכניתשלהבינויכשכפולנראיתזול"תמתוכנית
לפניה

שורשיותאומורשת-קהילה-ה לחבראוריאנטציהכלבהואין
אשכולותשללהתיישבותהמותאםבמקוםביטוילידילבואהמצופיםערכים

.קהילתיים

38



מערביתשכונה–לאכסא. 2

39

 1029ל"תמ
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–1029ל "תמ
אכסאלמערביתשכונה

צפון: מחוז

יזרעאלעמקאזוריתמועצה: בתחום

דונם 306:התוכניתשטח

900:ד"יחמספר



בעמקהממוקם,ערביכפר-אכסאל

יזרעאל

צפון:מחוז

תושבים15,000-כ: מספר תושבים

דונם9000: שיפוטשטח

5.0: ממוצעבביתמשקגודל

0-17בגילאימהאוכלוסייה40%

3אקונומי-סוציודירוג

4פריפריאליותמדד

2קומפקטיותמדד

–ל אכסא
דמוגרפייםנתונים

41



התכניתאתרמיקום

נמצאהתכנוןתחום•
הקייםלישובממערב

הקמתמציעההתוכנית•
באכסאלחדשהשכונה

התעשייהאזורוהרחבת
נמצאתהתוכנית,םהקיי
שיפוטלתחוםמחוץ

.אכסאל

המוצעתהשכונה•
המדרונותעלממוקמת

,  נצרתהרישלהדרומיים
לשכונהבצמידות
,ביצועבשלביהנמצאת
מלאכהלאזורוסמוכה

.קייםותעשייה



מאושרמצב
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בעלויות

.  דונם310-כ:התכניתשטחכ"סה•

.  דונם65-כ2חלקה:פרטיכ"סה•

.דונם10-כ2ומתוך 20, 10חלקות•

77%)דונם 238-כמדינהכ"סה•
(.פרטי23%-מדינה ו

44
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תכנוניותהתנגשויות-י סטטוטורמצב

.                       ויעורויערוגניםשמורותבשטחמשולבשמורבמרקםנמצאהתכנוןאזור: 35א"תמ●
.גבוההסביבתיתנופיתרגישותבאזורנמצאהתכנוןאזור

:שלבשטחנמצאהתכנוןאזור: 2מ"תמ●
.לשימורטבעיויערנוףשמורתא-

לשימורטבעייער-ב
כפרינוף/חקלאיאזור-ג

.מוגדרקרקעלפיתוחבשטחוחלקומפיתוחמוגןבשטחנמצאהתכנוןאזוררוב
.למשקעיםגבוההחדירותבעלשטחהתוכניתבתחום

.לשימורטבעייער: 22א"תמ●

.נוףשמורת: 8א"תמ●

עםמתנגשתהמוצעהתכנון, טבעיוחורשכיערמתאפייןאשרפתוחבשטחנמצאתהתוכנית
:הבאותהתוכניות



התכנוןמטרות
המיועדותוקרקעותמאחר, מדינהאדמותעלמתוכננתברובההשכונה

פרטיתבקרקעברובןנמצאותלאכסאלמאושרותהמתארבתכניותלמגורים

שלמתחםגםכוללתהתכנית. עקרקלחסריפתרוןונדרשנמוךבהןשהמימוש

.המתוכננתלשכונההקייםהיישובביןהמחברפרטישטח

.באכסאלקרקעמחוסריתושביםעבורהדיורלמצוקתפתרוןמתן▪

.במועצהוהגורמיםהקרקעבעליבשיתוףתכנון▪

מסחרהכוללרחובפיתוח: גבוההחייםאיכותעםמגוריםשכונתתכנון▪
.נטיעותוחניה,מקומילשימוש

.הקייםהיתעשילאזורכהמשךותעשיהתעסוקהאזורפיתוח▪

46



התוכנית
המוצעת

מגוריםשטחיכ"סה
:בדונםנטו
.  פרטי40+ 81

:כ"סה
ד "יח896

ד  "יח288מתוכם )
(.בקרקע פרטית

:צפיפות
.לדונםד"יח 7.8

47



בינוינספח
Aר"מ500–400לשמגרשים

Bר"מ500שלומסחרמגורים

Cגמגוריםמגרשים'

Dומסחרתעסוקה

Eתעשיה

48



נופינספח

49



50

הסביבתיהנספחפיעלהתוכניתהשפעתבחינת

:סביבתיתנופיתמבחינההשוניםמתחמיםשלושהכוללתהמוצעתהתכנית

.בצפוןכסלותנחלועדבדרוםקייםתעסוקהלאזורצמודגבעהעלדרומימתחם•

.זיתיםעיקר-ומעובדיםחקלאייםפרטייםשטחים,כסלותלנחלמצפוןמרכזימתחם•

.מדרונותשלתחתוןחלקצפונימתחם•

בחלקוומיועדקייםתעסוקה/תעשייהלאזורהדופןצמוד, מיוערתגבעהעלהוא( 1מתחם )דרומי מתחם

ובחלקוומסחרמגוריםלומצפון. ציבורולמבנילתעסוקהלמסחרהמרכזיחלקו,הלתעשייהדרומי

.פ"לשצמיועד, כסלותלנחלהסמוך,צפוניחלק.מגוריםהצפוני

.הנדרשיםהציבורולמבני 'גלמגוריםבעיקרומיועד( 2מתחם )צפונימתחם

בעתידשיחולקוגדוליםמגרשים.למגוריםהמיועדפרטייםשטחיםשלמתחם(3מתחם )מרכזי מתחם

.ונחלפתוחציבורישטחכסלותלנחלסמוך,הדרומיבחלק.םלמגורייותרקטניםלמגרשים
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התוכניתקידוםכנגדטענות
:עיקריותסיבותמשתיהתכניתאתלקדםשאיןטענההטבעלהגנתהחברה●

המאושרתהמתארתכניתפיעלבאכסאלבינוילקדםניתן. 1

.לבינוינמוכהוהתאמהגובההסביבתית-נופיתרגישותבעלזובתכניתהמוצעהשטח. 2

(16578/ג)אכסאלהמתארבתכניתשאושרהתכנוניתמדיניותסותרתהתכנית●

הכחולהקומתחוםחורגתהתכנית

עלוכופה,המתארתכניתשל

רגישיםבשטחיםפיתוחאכסאל

.לפיתוחוקשים

פיעלהיישובשלהטבעיהפיתוח

במתחמיםהואהמתארתכנית

באותיותמסומנים)אותוהמקיפים

('עד יד'א
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.  השטחרגישותבשלצומצמהו, לאכסאלמערבמצפוןיותרנרחבשטחעלהוכרזההתכנית•

לצרכימענהנותןהמזרחיבצדשהשטחונמצא,חלפיתוחלופותבחנונ, מפורטבאופןנבחןהשטח•

.לשימורפיתוחביןאיזוןויוצרהיישוב

לשיפועיםביחסהשטחשלמיטביניצולתוךמגרשיםועובוד"יחנוספו, קדויבתכניתהבינויבולג•

:שהוצעוהחלופותתחוםמוצגשלהלןבתרשים•

השטחשלסביבתית-נופיתרגישות
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השטחרגישות
:חלקים2-למתחלקהתכניתבתחוםהיער

:1שטח 

נופיתמבחינה,כסלותלנחלמדרום,הדרומיהשטח

למתחםדופןצמודשהואמאחרפחותרגישסביבתית

 .האקולוגיהמסדרוןבשוליונמצאקייםתעסוקה

,אכסאלשלההרחבהלצרכיהבנהתוךמ,2009נתבשעוד

.ל"קקי"עיערומשמורתמיערגריעתועלהוסכם

:2שטח

.  סביבתיתמבחינהיותררגיש, הצפוניהשטח

הפגיעהוצומצמהקודמותלחלופותביחסצומצםפיתוחו

.  רהצהאקולוגיבמסדרון

,לתכניתהסכמתהנתנהל"קקהצמצוםלאחר

מיוחדתהתייחסותיתנהנ. האקולוגיהמסדרוןשלחסימהואיןבשולייםהואהיערלתחוםהחדירהדברשלבסופוו
.צידיומשניפ"שצונקבעכסלותלנחל
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לתתיכלואשר, ביישובבינוילתכנוןטובבסיסמהווה2013בשנתשאושרההמתארתכנית

תכניתפיעללבינויהשטחומרביתמאחר,בהוקוץאליהאך. תרבולשניםהיישובלצרכימענה

.בפועלבניהלכדיהמתחמיםשלבמימושמבוטלבלתיקושיקיים,פרטיתבבעלותנמצאהמתאר

גםכיונראה,רהמתאבתכניתשנקבעומהמתחמיםאחדבאףבבנייההוחללא,השניםבחלוף

הכרוכהוהמורכבותהבעליםריבויבגלל,שהמימואתמבטיחאינומפורטתתכניותאישור

. וחלוקהאיחודבאישור

מאחר,המתארבתכניתשנקבעובמתחמיםהבינויאתלממשהיהניתןאםגם,ךמכיתרה

מסחרואיןוכמעטומאחר,דבלבהיישובתושבי20%-כמחזיקיםהפרטיותשבקרקעות

.דיוריחידותלרכושאפשרותאיןהיישובמתושבי 80%-כל,בקרקע

אוהיישובבנישלחזרהלאפשרהן ועתיד,משמעותיהינוהממשלתיתהקרקעכיבר,זובתכנית

.שניםמספרשלטבעילגידולמענהוהןאחריםדיירים

ל"הותמלתוכניתהמתארתוכניתביןהיחס
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השטחשלסביבתית-נופיתרגישות

הסוגייהפתרון

שטחמרבית,שלוסביבתיות-הנופיתבאיכויותהןשחשיבותורגיששטחהינובתכניתהכלולהשטח

.22א"תמפיעללשימורטבעייערהואהמדינהבקרקעהתכנית

מהנימוקיםלשימורהפיתוחביןאיזוןנוצר, ביותרכמתאיםבתכניתלבינויהמוצעהחלופהבניתוח

:העיקריים

למתחמיוכהשלמה,בהיישולפיתוחשנדרשיםהמדינהבבעלותמשמעותייםמתחמיםשניבתכנית●

למרביתמענהמספקיםואינם,בפועלבניהלכדימקודמיםשאינםהמתארבתכניתהכלוליםהבינוי

באופןינוצללבינוישמיועדששטחכך, המתוכננתהצפיפותהוגדלהכךלשם.בהיישותושבי

.המירבי

הפגיעהאתלצמצםבמטרהמשמעותיבאופןצומצםהשטח,הממשלהשלנרחבתהכרזהאףעל●

.בסביבה
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אזורביןבינוירצףיוצרואף,דופןצמודהינובתכניתלבינויהמוצעהשטח●

.היישובשלהמגוריםלמתחמיהתעשייה

,וגידולעלמגבלהאיןאשרמיוחדלפיתוחיישובהינואכסאל1/35א"תמפיעל●

אקולוגימסדרון,וףנמכלולעלעולהואינו,דופןצמודהינובתכניתהמוצעהבינוי

.וגניםשמורותאו

שלגדולממכלולחלקהינוהיערשכן,מידתיתהיאהיערשטחשלהגריעה●

המתלולרוחבלכלהפרוסיםנרחביםשטחיםכולליםאשר, הגדולההקשתיערות

.נצרתיישוביגוששלמרגלות

שהוצעולבינוימיקוםחלופותגםנבחנובמסגרתו,ל"קקעםמפורטתיאוםנערך●

במטרהשננקטונוספותופעולותהתכניתשטחצמצוםכחנו.ל"קקידיעל

.התכניתלקידוםל"קקהסכמתניתנה,ובכללביערהפגיעהאתלצמצם
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שלהצרהשתיווצראףעלשכן,האקולוגיהמסדרוןבתפקודפוגעתאינההתכנית●

אחריםמקטעיםשקיימיםבעוד',מ400-כשלברוחביישארשהואהרי,המסדרון

.יותרצררוחבובהם

המיועדלשטחמצפוןעוברהשבילשכןהבשורהדרךבשבילפוגעתאינההתכנית●

הגישהדרךלאורךבמקטעהוא,התכניתשטחעםהיחידההממשקונקודת,למגורים

בתנועהשינויאוהפרעהכליוצרתואינה,כיוםכברקיימתזוחפיפה.המיםלמיכל

.השביללאורךמטייליםשלהחופשית
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המצדיקיםמקומייםשיקולים

:השכונההקמתאת 
פתוחציבורישטח,םדרכי,מגורים)לפיתוחהמיועדהשטחהרחבת:םתכנוניישיקולים●

.אכסאלשל(ותעסוקהלמלאכהושטח

.אכסאלתושבישלפרטיתבבעלותבחלקוהשטח:קנייניםשיקולים●

התכנוןלביצועתפעלאכסאלהמקומיתהמועצה: ומוניציפלייםניהולייםשיקולים●

המרחבפיתוחו,לתעסוקהוגםלמגוריםהשטחיםלשיווקי"רמעםתיאוםכולל,טהמפור

.הציבורי

.המקומיתהרשותשלהעצמיותההכנסותהגדלת:כלכלייםשיקולים●

כיוםשהןאכסאללתושביותעסוקהמגוריםפתרונותהעמדת:חברתייםשיקולים●

.כלכליותויוזמותתעסוקההזדמנויותויצירתלבניהקרקעמחוסרי
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:המקומיתהרשותעמדת

י"רמבניהולאדמותעלמגוריםשכונתופיתוחתכנוןיוזמהאכסאלמקומיתמועצה•

,יזרעאלעמקאזוריתמועצהשיפוטבתחוםנמצאתהתוכנית.היישובמערבבצפון

.לאכסאלדופןצמודבשטחנמצאתהתוכנית

אתלקדםאכסאלמקומיתלמועצהמראשהסכמתהנתנהיזרעאלעמקאזוריתמועצה•

מועצההסכימההתכנוןסיוםלאחר,בבעלותהעדייןהתוכניתשטחכאשר,התוכנית

.אכסאלמקומיתלמועצההתוכניתשטחכלהבעלותלהעברתיזרעאלעמקאזורית

המחסוראתלפתורמבקשיםאשרקרקעמחוסריצעיריםזוגותהרבהישנםבאכסאל•

המתארתכניתבשטחהנכללתהקרקעשרובהמציאותעקב.הקצרבטווחעבורםבדיור

מפרוטותתכניותהכנתמחייבתהמתארתכניתוהיות,מחדפרטיתקרקעהיאהמורחב

והנכללתהמתוכננתהקרקעהפיכתעדזמןשלוקחמהוחלוקהאיחודמנגנוןמימושעם

.מדינהבבעלותקרקעעלמפורטתכנוןיזוםשמחייבמה,לבניהמתארבתכנון
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:התכנוניתלהצדקהשיקוליםמכלול

.ביישובומגוריםקרקעלמחוסרימענהליצירתזמניםמגוריםשטחיהעמדת1.

.המקומיתהרשותשלהעצמיותההכנסותהגדלת2.

.להתפתחמקומיתיזמותעידוד3.

.ביזמיםתמיכהמנגנוניויצירתהפיתוחעללבקר4.
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המציעה הקמת שכונה חדשה והרחבת אזור , אכסאלהינה התוכנית ממערב לכפר 1029ל"תמ•

.התעשייה הקיים

, על מנת לתת מענה למצוקת הדיור, על פי הפרוגרמה השכונה ברובה מתוכננת על אדמות מדינה•

.  מאחר ורוב הקרקעות המאושרות לבנייה נמצאות בבעלות פרטית

נמצאות ברובן , לאכסאלמאחר והקרקעות המיועדות למגורים בתכניות המתאר המאושרות •

.המימוש בהן נמוך ונדרש פתרון לחסרי קרקע, בקרקע פרטית

א  "תמ: ומתנגש עם התוכניות, מתוכנן באזור שטח פתוח אשר מתאפיין כיער וחורש טבעיל"התמ•

.8א "תמ, 22א "תמ, 2מ"תמ, 35

-כך שהחלופה הנבחרת  , נבחנה השפעת התוכנית מבחינה סביבתית ואף נבחנו חלופות לפיתוח•

.מהווה פגיעה פחותה בשטח המיוער

.י תכנון על קרקע מדינה והרחבת אזור התעשייה הקיים"להתפתח עאכסאלהתוכנית תורמת לכפר •

ביקורת מרכזית-1029ל”תמסיכום ביניים 



הצפוניהרובע–ההרצלי. 3

62

3006ל"תמ



3006ל "תמתכנית

הרצליההצפוניהרובע:התכניתשם▪

מטה:מחוז▪

רצליהה:מקומיתכנוןמרחב▪

לדיורמועדפתתכנית:תתכניסוג▪

700מתוכן 10,000:דיוריחידותכ"סה▪
.מוגןדיוריחידות

ר"מ80,000-כ: מסחרשטחיכ"סה▪

דונם2518: כניתהתשטח▪
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התכניתמיקום

העירבצפוןפנויותקרקעבעתודותממוקמתהרצליההצפוניהרובעתכנית▪
מנחםדרך/היהודיתהבריגדיהרחובבין,שמריהוכפרובמזרחהרצליה

.מצפון531שוכביממערבשמריהוכפר,מדרוםבגין

:םראשייפיתוחמתחמישלושהלתכנית▪

.העירשלעירוניפיתוחהמשך-בהרצליההצפוניהרובעמתחםבמזרח

ירוקמרצףחלק,גדולעירוניפארק,20לכבישהצפוניהרובעביןבמרכז
.לצפוןמדרוםהעיראתהמלווה

המהווה"חמזרשמריהוכפר"מתחם,שמריהולכפר20שכביביןבמערב
.המזרחיותהקרקעעתודותעלהכפרשלפיתוחהמשך
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הרצליה

.  איש95,000: היאוכלוסי▪

אביבתל:זמחו▪

ח"ש12,150: לשכירממוצעחודשישכר▪

10מתוך 8:כלכליחברתימדד▪

.הרצליהרכבתחנתת: בעיררכבתתחנות▪

.20, 531, 4: באזורמרכזייםכבישים▪

דומתוך65 " הלמח 2017 ,ס"



רעננה

איש74,000: יהאוכלוסי▪

מרכז:מחוז▪

ח "ש12,300: לשכירממוצעחודשישכר▪

10מתוך8: כלכליחברתימדד▪

.מערבורעננהדרוםרעננה:בעיררכבתתחנות▪

. 20, 531, 4: רבאזומרכזייםכבישים▪
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תכניתמטרת

תחבורהמוטה,שימושיםומעורבאינטנסיבי,חדשעירונירובעהקמת▪
.הרצליהבצפוןאופנייםעלורכיבההליכה,ציבורית

שלהמזרחיותהקרקעבעתודותקרקעצמודתהיבבנימגוריםשכונתהקמת▪
.ושמריהכפר

שימושי,מוגןדיוריחידות700-וד"יח10,000כ"סההמתחמיםבשני▪
.ובנוייםפתוחיםציבורייםושטחיםאוטובוסיםמסוף,הקותעסומסחר
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כניתובתמתוכננתתחבורה

.מערברעננההרכבתלתחנתחיבור▪

המשלבתחבורהמרכזליצירתאוטובוסיםמסוףהקמת▪
.שוניםציבוריתתחבורהאמצעיבין

המרכזייםברחובותציבוריתלתחבורהנתיביםהקצאת▪
.הרובעשל

מארגפיתוחידיעלבאופנייםוהשימושההליכהעידוד▪
.רגלולהולכיאישייםרכבלכליומזמיןידידותירחובות
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תכנוניתסביבה

תוך ,שמריהולכפרבהרחבהמתייחסתהתוכנית▪
:פיתוחעקרונותמספרמגדירהש

.ערכיטבעיכנכסהחורףשלוליותעלשמירה1.

.כפריאופיבעליקרקעצמודימגוריםקביעת2.

מזרחההמסילההסטתבעקבותשהתפנתהקרקעניצול3.
.שוביהיהרחבתלטובתאיילוןנתיביפרויקטבמסגרת

.הישןהמסילהתוואילאורךליניאריפארקפיתוח4.
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בתכניתשימור

.מצפוןהאקליפטוסיםחורשתשימור▪

.בחורשההתחמושתמחסנישימור▪

החלקותוביןיבנהברחובהברושיםדרותשימורש▪
.תהחקלאיו

.התעופהשדהבתחוםההיסטורייםהמיםמגדלישימור▪

.ערכייםבוגריםעציםשימור▪
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:עםקונפליקט-הצפוניהרובעהרצליה 3006ל"תמ
95ל "תת, ב/101ל"תת, 18ל "תת, 15ל"תת
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ל"פגיעה בקווים כחולים של הות

72

3006ל"תמ

ל  "תכניות תת



ב/101ל "תכנית תת

M1Nקו המטרו : שם התכנית▪

תל אביב  , מרכז: מחוז▪

כפר  , הרצליה, הוד השרון: מרחב תכנון מקומי▪
דרום  , יפו-תל אביב, רעננה, רמת השרון, סבא

.  גלילית מחוז תל אביב, השרון

תכנית לתשתית לאומית: סוג תכנית▪

ארצית  : מוסד תכנון המפקיד את התכנית▪

דונם93.719: שטח התכנית▪

19/04/2019: תאריך אישור התכנית▪

: מטרת התכנית
המתקנים המהווים חלק ממנו והמתקנים הנחוצים , התוויה של קו מטרו

.להקמתו והפעלתו בתחומי בתכנית
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ב/101ל "תכנית תת
:תיאור מקום רלוונטי

קו המטרו המוצע בתכנית זו מתבסס ברובו על דרכים מאושרות  
-זרועות 2הקו מתחיל מ. עוד קודם לתכנית

סמוך לאזור  , 4זרוע מערבית המתחילה ממזרח לכביש 1.
.התעשייה הצפוני של רעננה

אזור התעשייה  –אלקלעי ' זרוע מזרחית המתחילה ברח2.
.  כפר סבא

:עיקרי הוראות התכנית

.צ"לתחבשטחים להקמת תחנות ▪
.שטחים למרכזי תחזוקה ותפעול▪
בכדי , ן"מתעשטחים לרצועת ▪

,  להקים מנהרות ומסילות למטרו
להפלה  ותשיותמתקנים , ה"תאנ

..  ומבני דרך נוספים
.הוראות להריסת מבנים▪
הוראות להפקעת קרקעות לצרכי  ▪

.ציבור
הוראות לבינוי פיתוח בכדי ▪

.לחסוך תכנית מפורטת נוספת
".  חנה וסע"שטחים לחניוני ▪



ב/101ל "תכנית תת
ולמרות זאת לא , מיליארד שקל לפי הערכות האוצר150מדובר בתכנית בעלות של ▪

בשטח  ל"תמכך שקודמה , מבעוד מועדל"הותאל מול ל"הותמנעשה תיאום של 
.המיועד למטרו

שהרי שצריך יהיה לעבוד ולהקים שם את  , אף על פי שהמטרו עתיד להיות בתת הקרקע▪
.  כך שאי אפשר לבנות באזור שכונת מגורים בטרם הדבר בוצע, התשתית

מקבל התראה על ידי מערכת  ל"כשהות, שוב עולה כאן חוסר התיאום בין הצדדים▪
אשר מתוכננת על  ל"לתמקרי כשכבר יש קו כחול , הקווים כחולים של מנהל התכנון

.שטח המיועד להקמת תשתית לאומית

75

ב/101ל "פגיעה בקו הכחול של תת

3006ל"תמ

ב/101ל "תת



חישמול מערך המסילות  : שם התכנית▪
הארצי  

כל המחוזות: מחוז▪

,  מרכז, צפון, חיפה: מרחב תכנון מקומי▪
.  דרום, תל אביב, ירושלים

תכנית לתשתית לאומית: סוג תכנית▪

ארצית  : מוסד תכנון המפקיד את התכנית▪

22/10/2014: תאריך אישור תכנית ▪

76

18ל "תכנית תת

:מטרת התכנית
קביעת הוראות מפורטות לצורך בניית מערכת חישמול לאורך מסילות ברזל  

. ל"או מאושרות הכלולות בתכנית הנ/קיימות ו



:תיאור מקום רלוונטי

-או מאושרות \מסילות קיימות ו

כפר  , (צפון)ראש העין , פתח תקווה, בני ברק, א"ת
.הרצליה, רעננה, סבא
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18ל "תכנית תת

18ל "פגיעה בקו הכחול של תת

:עיקרי הוראות התכנית
הוראות מפורטות לבניית  ▪

.מערכת חישמול
קביעת ייעוד שטחים והוראות  ▪

תחנות  14מפורטות לבניית 
.  רכבתיותהשנאה 

קביעת ייעוד שטחים והוראות  ▪
מפורטות לבניית מערכת  

וביטול  , החשמול המסילתית
ש"ותחממסדרון הולכת חשמל 

.  מתכנית קודמת
קביעת מגבלות בנייה ופיתוח  ▪

בשטחים סמוכים לרצועת  
.  המסילה

.הנחיות להגנה על הסביבה▪
תכנון מסממיעקרונות להכנת ▪

.  מפורט ותכולתם
.  קביעת התניות ושלביות ביצוע▪

3006ל"תמ

18ל "תת
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95ל "תכנית תת
רצועת קרקע לקווי  : שם התכנית▪

.  א"קצא, הולכת נפט ומתקנים נלווים

.חיפה ותל אביב, מרכז, דרום: מחוז▪

.  ועודהרצליה : מרחב תכנון מקומי▪

תכנית לתשתית לאומית: סוג תכנית▪

:  מוסד תכנון המפקיד את התכנית▪
ארצית  

,  שטח רצועת הצנרת: שטח התכנית▪
.והמתקנים הנלווים

25/03/2019: תאריך הכנת התכנית▪

:מטרת התכנית
וכן הצגת אופק  , קביעת זכויות בניה בהתאם לאישורי שר האוצר מכוח חוק הזיכיון

.  תכנוני להתפתחות בעתיד בתחום נכסי הפעילות בהתאם לקבוע בחוק

א"קצאקו 
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95ל "תכנית תת
:תיאור מקום רלוונטי

תחום התכנית חל על השטח של כל רצועת הצנרת והמתקנים הנלווים  ▪
תחנות  5מגופים וכן , קטודיתהגנה , משדרי לחץ–מסוג של , אליה

.שאיבה

'  מ5-60ברוחב משתנה של , הצנרת היא רצועה הנמצאת בקרקע▪
.  מ"ק750באורך כולל של , מאילת ועד חיפה

מה שמציב כמה מגבלות  , בטחוניתמוגדר כתשתית א"קצצקו ▪
.  לים"תמכולל על , מהותיות על תכניות אחרות

אין אפשרות להזיזו או לבצע כל שינוי  , מאחר ומדובר במתקן בטחוני▪
.בתוואי או בתפקוד ללא הסכמת מערכת הביטחון

אשר עתידה לעשות שימוש בשטח בו ל"תמהציג ל"הותמ, חרף כך▪
וזאת מבלי לקבל אישור או לתאם את משמעות  , א"קצצעובר קו 

.  95ל"בתתאו עם בעלי העניין ל"הותהדבר עם 

אשר לא תוכל להיבנות  ל"תממשמעות הדבר היא שתוכננה ▪
שריר וקיים גם אם  א"קצצשהרי קו הדלק של , במתכונתה הנוכחית

.מתעלמים ממנו

95ל "פגיעה בקו הכחול של תת

ל"תמ

3006

95ל "תת
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15ל "תכנית תת

531' מסילת השרון ודרך מס: שם התכנית▪

תל אביב  , מרכז: מחוז▪

רמת  , תל אביב יפו: מרחב תכנון מקומי▪
הוד  , רעננה, הרצליה, חוף השרון, השרון
.  דרום השרון וכפר סבא, השרון

תכנית לתשתית לאומית: סוג תכנית▪

ארצית  : מוסד תכנון המפקיד את התכנית▪

דונם4,369: שטח התכנית▪

09/09/2007:תאריך אישור התכנית▪



:עיקרי הוראות התכנית

המאושרת  , (מסילת השרון)קביעת הוראות מפורטות בדבר התוויה של מסילת ברזל ▪
בקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין התחברותה עם  , 23א"לתמ12בשינוי 

;מסילת החוף
והוראות בדבר תוספת מסילות לאורך התוואי הקיים של מסילת החוף בקטע בין  

.תחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור רשפון

,  על שינוייה3/א"בתמהמאושרת ( 531' כביש מס)קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך ▪
המאושרת  ( 20' כביש מס)ודרך , בקטע שבין מחלף מלל לבין מחלף שמריהו מזרח

2על שינוייה בקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים לבין חיבורה עם כביש 3/א"בתמ
.כולל מחלף שפיים, מצפון לקיבוץ שפיים

כולל מחלף  , קביעת מסגרת תכנונית לסלילת דרך מקומית בין רעננה לבין שפיים▪
ומערכת דרכים  , 2' ומחלף שפיים במפגש עם דרך מס20' במפגשה עם דרך מס

.מקומית ברעננה לפיזור התנועה ממחלף חן ואליו

,  לשטח משולב לדרך ולשיקום נופי, לדרך חקלאית, לדרך, ייעוד שטחים למסילת ברזל▪
לשטח לעבודות עפר זמניות , לשביל, לשטח לפיתוח נופי, לשטח ציבורי פתוח , לנחל

.וקביעת הוראות לגבי יעודים אלה, ולחניון

...  ועוד▪
81

15ל "תכנית תת



82

:תיאור מקום רלוונטי

הכולל  , הקטע שבין תחנת סוקולוב בכפר סבא לבין ההתחברות עם מסילת החוף: מסילת השרון▪
.  את תחנות רעננה דרום ורעננה מערב

הכולל את תחנת  , הקטע שבין תחנת האוניברסיטה בתל אביב לבין אזור רשפון: מסילת החוף▪
.הרצליה

,  ליד כפר שמריהו, הקטע שבין מחלף מלל ליד כפר סבא לבין מחלף שמריהו מזרח: 531' דרך מס▪
.  מחלף חן ומחלף הרצליה מזרח, הכולל גם את מחלף רעננה דרום

.  2' הקטע שבין מחלף שבעת הכוכבים בהרצליה לבין התחברותה לדרך מס: 20' דרך מס▪

15ל "תכנית תת

15ל "פגיעה בקו הכחול של תת

3006ל"תמ

15ל "תת



ביקורת מרכזית-3006ל”תמסיכום ביניים 

אשרקרדינליתקשורתקוצרישנול"לותמלאומיותלתשתיותהוועדהבין●
.הוועדותשלעבודתןעלמעיב

מודיעאיננול"ותמ.השתייםביןהתיאוםמחוסרעולהלכךעיקריתראיה●
.כחולבקופגיעהעלמועדמבעודל"לות

משמעות.הכחוליםהקוויםבמערכתהתראהמקבלתהוועדה,זאתבמקום●
ל"לותמכשיש,בתכנוןמתקדםלשלבעדהתראהמקבללאל"הות-הדבר

.ל"תתהדורסכחולקו
השטחאםמוודאלאל"הותמ-תהנדרסוהתכניותבאופיהיאשנייהראיה●

מפת,לראיה.תאחרתשתיתבמקוםקיימתלאואםפנוימתכנןינוהעליו
תכניותמולמתאםשאיננורקלאל"הותמכימוכיחההכחוליםהקווים

.עליולבנותוניתןפנויהשטחהאםבודקלאשהואאלא,עתידיות
חינהבובמתכנוניתמבחינהתפוסשטחעלמתכנןל"הותמ-הדברמשמעות●

.באזורלהקיםיתןנמהלוודאבלימ,פיזית

83
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מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪

ממצאים

לתכנוןל"הותמלוועדתהוקנתהאשרהחוקיתהסמכות▪

גומליםיחסי,קיומהמעצם,יוצרתמועדפיםמתחמים

מעצםנובעאשר,השונותהתכנוןלוועדותל"הותמבין

.הועדותביןהמקבילההסמכות

זועבודהבמסגרתנדונואשרהתוכניותשלושת▪

ונבחנו,תחומיםבמגווןתכנונייםקונפליקטיםמייצגות

.איתםל"הותמועדתשלהתמודדותדרכי
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ממצאים
נוצרהקונפליקטבאשקלון6-ממתחםבתוכנית▪

שימורובנושא,המקומיתוהזהותהקהילהבמישור

המעורריםאחריםוביטוייםתרבותאומורשתערכי

.למקוםוהיקשרותקהילהשלחיזוק

קרקעעלהתכנוןאכסאלמערביתשכונהבתוכנית▪

מאחרקונפליקטיוצרהכפרשיפוטלתחוםמחוץמדינה

אשרפתוחיםשטחיםעלמתוכננתהמוצעתוהתוכנית

.טבעיוחורשביערמתאפיינים

עםהינוהקונפליקטהרצליההצפוניהרובעבתוכנית▪

קוחשמולכדוגמתתשתיותבתחוםארציותתוכניות

שלהנפטקוותווידןגוששלהמטרותוכנית,הרכבת

.א"קצ

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪
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דיון

התכנוןועדותסמכויותאתמסדירוהבניההתכנוןחוק▪

מישוריםלשנימתחלקתהסמכותכאשר,השונות

וסמכותמקומית/טריטוריאליתסמכות:עיקריים

.עניינית/מהותית

הדירותהיצעבהגדלתכחסםזוהההתכנוןתהליך▪

יחידותולתכנןזהחסםעללהתגברמנתועל,בשוק

חוקחוקק,יותרקצרהותקופהיותרגדולהבכמותדיור

.ל"הותמ

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪
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דיון

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪

מענהלתתמנתעל2014בשנתהוקמהל"הותמ▪

הדירותהיצעאתולהגדיל,במדינההדיורלמשבר

לאישורהרגולטיביהפןהסדרתבאמצעות,הזמינות

הוענקהחוקמכוח,קצריםזמניםבלוחותתוכניות

הועדותלכלמקבילהסמכותל"הותמלוועדת

.35א"תמלמעטהארציותוהתוכניות

לוועדותל"הותמועדתביןמקבילהסמכותהקנייתעצם▪

לכל,תכנוניומתחקונפליקטיוצרתהשונותהתכנון

חוקפיעלהוסמכהאשרעיקריתסמכותתכנוןועדת

חשובציבוריאינטרסועדהלכלואף,אותהלקדם

:שוניםשיקוליםנלקחותוכניתובכל.טיבומעצם
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דיון
הרגולטוריהמישור

1047ל"תמ▪

.יעיחעח▪

1029ל"תמ▪

חלופותנבחנוואףסביבתיתמבחינההתוכניתהשפעתנבחנה▪

בשטחפחותהפגיעהמהווה-הנבחרתשהחלופהכך,לפיתוח

.המיוער

3006ל"תמ▪

תכניתמקדמתהמדינהשהרי,ברוררגולטוריכשלכאןיש▪

.אחרתתכניתמקדמתועליהאחת

אנו,חוקפיעלתכניותשללכוחןמדרגשישפיעלאף▪

וועדהשהרי,בעייתיותשלמסוימתמידהכאןישכיסבורים

.ותיאוםתקשורתומבליאחרתבוועדהמתנגשתאחת

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪
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1047ל"תמאיזון

ההנתקותתוכניתמפוניליישובמענהמתן:פרוגרמה▪

היצעוהגדלתהמפוניםעבורקהילתיתמגמהבין:נדרשאיזון▪

בעירהדיוריחידות

1029ל"תמ

קרקעותעלצעיריםלזוגותמגוריםמענהמתן:פרוגרמה▪

מדינה

שימורכנגדלפיתוחמדינהקרקעותהקצאת:נדרשאיזון▪

ארציתברמהפתוחיםשטחים

3006ל"מת

דיוריחידותשלבמיוחדגדולהלכמותמענהמתן:פרוגרמה▪

הביקושבאזור

אשרגבוההבצפיפותתכנוןלמתחםמענהמתן:נדרשאיזון▪

תחבורהמערכותוקויא"קצקוכדוגמתבתשתיותעתיר

ובחלקםבשטחקיימיםכברבחלקםאשר,המוניםלהסעת

אישורבשלביתוכניותאומאושרותתוכניותבמסגרתקיימים

.מתקדמים

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪

:דיון
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1047ל"תמקונפליקט

,39א"בתמעבורהשהוגדרהלמטרהמתייחסתאינההתכנית▪

הסמוכהל"התמתוכניתשלהבינויכשכפולנראיתוהיא

לערכיםהתייחסותכלללא,לפניהמעטשאושרה1022

.קהילתיים

1029ל"תמ

ביערהמתאפייןפתוחיםשטחיםבאזורמתוכננתל"התמ▪

,2מ"תמ,35א"תמ:התוכניותעםומתנגש,טבעיוחורש

.8א"תמ,22א"תמ

3006ל"תמ

התחשבותכלללאהמיועדתהתוכניתשלהתכנוןתהליך▪

,ב/101ל"תת,18ל"תת,15ל"תת,קיימותבתוכניות

הועדהשהואהרלוונטיהתכנוןלגורםפניהאו,95ל"תת

וביצועהתייחסותקבלתלצורך,לאומיותלתשתיות

.התכנוןתהליךבמהלךותאומיםהתוועצויות

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪

:דיון
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1047ל"תמגישור ותוצאות

6-מתכנוןמתחםעבורשהוגדרההמטרהמןהתעלמהזותוכנית▪
איפיוניםנעדרתרוויהבניהתוכניתהינהוהתוצאה,39א"בתמ

תוכניתמפוניעבורשנדרשכפיקהילתיתכנוןשלייחודיים
.ההתנתקות

1029ל"תמ

מבחינהוהשפעתןחלופותבחינתשלשלבכללהתכנוןתהליך▪
בשטחפחותהפגיעהמהווההנבחרתשהחלופהכך,סביבתית
.המיוער

עבורמיידילפיתוחהקרקעותהצעהגדלתמאפשרתהתכנית▪
שטחיםהמשלבתעירונירקמההבטחתתוךותעסוקהמגורים
שלהמתארבתוכנית8א"ומתמ22א"מתמערכייםפתוחים
.השכונה

3006ל"תמ

קודמהוכךלתאוםפעולותהסטטוטוריהתכנוןבמהלךבוצעולא▪
אימייצרותאשרכבדותתכנוניותסתירותגוררתאשרתוכנית
זוהתנהלות.חוזרלתכנוןהכרחלגרורועלולותיישומיתודאות
נדרשותדיוריחידותמימוששלזמניםבלוחותלעיכובגורמת
.צבורייםמשאביםבאובדןוכרוך

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪

:דיון
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מסקנות
השפעתבחינתהינהזועבודהבמסגרתהבדיקה▪

תוכניותבעיקר,אחרותתוכניותעלל"תמתוכניות

,ארציות

באופימהותיתמורכבותעלמלמדותשנבחנוהתוכניות▪

המורכבותעיקר,ל"הותמוועדתשלהפעולהתהליכי

וועדתנדרשתאשרבתוכניותהנושאיםבגיווןמתבטא

לאאלהנושאיםכאשר,איתםלהתמודדל"הותמ

.ל"הותמועדתשלהבלעדיתמומחיותהבתחוםנמצאים

התכנוןועדותביןהפעולהושיתוףבתכנוןהמומחיות▪

העבודהוקצבהתכנוןאיכותעלרבותמשפיעההשונות

זובעבודהשנבחנוובמקרים,השונותהוועדותשל

.ל"תמתוכניותשלשונותוהשפעותעבודהדפוסיבלטו

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪
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מסקנות

קונקרטייםבנושאיםהתחשבותבהעדרתכנוןכאשר▪

אלותיאוםשטחתאבדיקתשלפשוטיםבאמצעיםאלא

הבעייתיותמידתעלמשפיעהאחריםהתכנוןגופימול

.והרצליהאשקלוןתוכניתדוגמת,התכנוןשל

,לדוגמאבאכסאלהמערביתהשכונהבתוכנית,ומנגד▪

לכפרהזדמנותיוצרל"הותמועדתבאמצעותתכנון

קרקעעלדיוריחידותולהוסיףכלכליתלהתפתחערבי

הפתוחיםבשטחיםהפגיעהצמצוםכאשר,מדינה

חלופהובחירתחלופתבחינתבאמצעותנעשית

.הנותרהמיוערהשטחעםומשתלבתמזעריתשפגיעתה

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪
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סיכום

בדיקהמרחבמייצרותשנבחרוליות"הותמהתוכניות▪

גיאוגרפיותסביבותשלושהמגוונותוהינןמאחררחב

ושלושהשוניםמידהקנישלושה,במהותשונות

.שוניםדמוגרפייםאפיונים

וקונפליקטאיזוןשלאחדפןמציףהתוכניותניתוח▪

אוהשוואתימחקרמהווהאינוזאתועםארציתברמה

.מייצגמודל

מבוא▪

העבודהמבנה▪

המחקרשאלת▪

רקעסקירת▪

מתודולוגיה▪

התוכניותבחינת▪

וסיכוםדיון ,ממצאים▪

ממצאים▪

דיון▪

מסקנות▪

סיכום▪


