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מבוא
ישראל כמדינה מפותחת ובעיקר מתפתחת הינה משחר הקמתה מדינה מיישבת .גלי עליה ,התפתחות מואצת,
עליה ברמת חיים וריבוי טבעי גבוה לוו במחסור מתמיד ביחידות דיור .במקביל מגמות אידאולוגיות של
פיזור אוכלוסייה ותפיסת קרקעות איפשרו דפוסי התיישבות שונים .לאורך השנים יזמה המדינה מספר
חוקים לצורך צמצום מואץ של המחסור המתמיד ביחידות דיור .ב 2014 -נחקק חוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,תשע"ד 2014-המוכר בשם חוק הותמ"ל אשר מטרתו הינה הגדלה
מהירה של היצע יחידות הדיור; יצירת היצע של יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך; יצירת היצע של יחידות
דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר מופחת ,ואשר העניק לועדה סמכויות של המועצה הארצית לתכנון ובניה
ושל כל מוסד תכנון אחר וכך תוכניותיה גוברות על כל תוכנית ארצית אחרת (בהסתייגויות מסויימות) למעט
תמ"א .35
תמ"א  ,35תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולשימור ,המהווה את מסמך המדיניות הראשי
והמנחה של ישראל בנושאי תכנון פיזי ,מבטאת בעקרונות התכנון חשיבה כוללנית ,חזון תכנוני של קיימות
וראיה ארוכת טווח.
בהינתן היותה של הותמ"ל כפופה לתמ"א  35ולחזון התכנוני המקיים שלה ובהינתן הגישה המקיימת
המאפיינת את גופי התכנון האחרים כיום בארץ וגישות התכנון בעולם ,ואף בהינתן עוצמת ההשפעה הצפויה
על תרבות הדיור מתוקף היקפים חסרי תקדים של תוכניות הותמ"ל ,ניתן לצפות כי תוכניות אלו יביאו לידי
ביטוי את האיכויות הגלומות ברעיון הקיימות .מאידך ,תכופות אנו פוגשים טענות כי תוכניות ותמ"ליות
הינן תוכניות סתמיות ורדודות ,משכפלות דפוסים קיימים ומוכרים ,וכי אינן מטמיעות רעיונות תכנוניים
בני זמנן אשר יבטיחו התפתחות עירוניות בת קימא ,ובכך הן מייצרות בכיה לדורות .היותן של תוכניות
ותמ"ליות תכניות רחבות היקף  ,ובהתאמה מידת השפעתן על תושבי השכונה לעתיד ,על העיר ,ועל מרחב
התכנון כולו גדולה במיוחד ,ולא כל שכן לאור חריפות הטענות ,הרי גדולה החשיבות כי גם התוכניות וגם
הטענות תחקרנה לעומק הן בהבט היישומי והן בהבט האקדמי.
מספר עבודות מחקר נערכו על ובעקבות עבודת הותמ"ל .נחקרו נושאים כגון שינוי אופייה של מערכת התכנון
ושינוי מערך הכוחות בין קואליציית "התיכנון הטוב" וקואליצית הפיתוח בעיקר כתוצאה מהגדרת מבנה
הועדה ( ,)Feitelson, 2018נחקרה הסביבה הפוליטית אשר יזמה וקידמה את החוק ויישומו (,)Charney, 2017
ונבחנה השפעת הותמ"ל על דמותה של הארץ (פייטלסון ,לוין ,מינץ ,צבן ,הורוביץ הראל  ,סטינקמפ,)2019 ,
בהבטי פיזור מרחביים ביחס להקצאות הקרקע המיועדות ,פגיעה בשטחים החקלאיים ,ובהבטים כמותיים
של יח"ד מתוכננות ביחס ליעדי התכנון המוצגים בתוכנית האסטרטגית לדיור ועוד נושאים הנבדקים לאור
ערכי הליבה של תמ"א  .35עבודות אלו מבטאות כולן הסתכלות כוללנית כמותית או ערכית כלל ארצית.
טרם נערכו מחקרים המבטאים הבטים מקומיים ,השפעות עירוניות ,הסתכלות אדריכלית וכן קיימות
עירונית וקיימות אישית.
נגשתי לעבודה זו מתוך סקרנות כנה לבחון בחינה יסודית ומאוזנת את תוכניות הותמ"ל .למצער נמצא כי
קשה לצפות מן התוכנית שנבחנה שהיא תאפשר התפתחותה של עירוניות מקיימת ,והחשש הינו כי רבים
הסיכויים שהתוכנית תמשיך למחזר הרגלים ישנים של בניה משוכפלת ,שכונה אנונימית וסביבה נטולת זהות
מקומית .עם זאת החקירה והלימוד ,המדידה והנימוק מאפשרים הסקת מסקנות מושכלת והשבחת התכנון
לעתיד.
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סקירת רקע
החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,תשע"ד2014-
החוק המוכר בכינויו חוק הותמ"ל על שם ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור שמונתה
לצורך מימושו נחקק ב 7.8.2014 -על רקע מחסור מתמשך בשוק הבניה למגורים ועל רקע לחצים בשוק בינהם
מחאת הדיור של קייץ  ,2011דוח טרכטנברג והדוח האלטרנטיבי של צוות ספיבק-יונה ,והוא אינו מנותק
מלחצים פוליטיים מגוונים .החוק נחקק כהוראת שעה ומטרתו להרחיב בלוח זמנים קצר במיוחד את הצע
יחידות הדיור אם לרכישה ואם להשכרה לטווח ארוך או השכרה לטווח קצר ,הכל בהתאם למדיניות קבינט
הדיור אשר בוטאה בהמשך בתוכנית הדיור .החוק כולל הוראה להקמת ועדה ארצית לתכנון ולבנייה של
מתחמים מועדפים לדיור ,וכן מפרט החוק את סמכויותיה של הועדה ותפקידה .הוועדה איננה כפופה אלא
לתמ"א  ,35ותוכניותיה גוברות על כל תוכנית אחרת (בהסתייגויות מסויימות) ומסמכותה להוציא תוכניות
שמיכוחן ניתן להוציא התרי בניה .ה חוק מגדיר בין השאר לוח זמנים מחייב המסתכם בתקופה מירבית של
 24חודשי עבודה לצורך אישור תוכנית או דחייתה מיום הכרזתה כמתחם מועדף לדיור בקבינט הדיור.
תוכניות הותמ"ל מאופיינות בהקפים גדולים במיוחד של יחידות דיור והן תכופות מתפרצות בדלת האחורית
אל תחום שיפוטן של רשויות מקומיות ודורסות תוכניות כוללניות מאושרות או בשלבי הכנה המאופיינות
בחשיבה רחבה המותווית מתוך הגדרת מטרות ויעדים המקדמים ומאזנים צרכים של כלל היישוב .היקפן
הגדול של תוכניות הותמ"ל משפיע על האיזון הדמוגרפי והתעסוקתי של היישוב ולא תמיד עולה בקנה אחד
עם חזון היישוב .דוגמא לתוכנית גדולת במיוחד שאושרה בותמ"ל היא תמ"ל 1049 /ביבנה ( )3/2019של כ-
 12,000יח"ד ,כלומר כ 42,000 -תושבים חדשים עבור יישוב של כ 45,000 -תושבים .בלוד אושרה תמ"ל1087 /
של כ 11,000 -יח"ד ( )12/2018ובאשקלון מתחם מ )1/2016( 7-מעל  11,000יח"ד .היקף העבודה של הותמ"ל
מיום הקמתה עד סוף  2019כולל אישור של כ 185,000-יח"ד (על פי נתוני אתר מינהל תיכנון) ועל פי דו"ח
עבודת הועדה  2018כ 35%-מכלל יח"ד הדיור שתוכננו במוסדות התכנון אושרו בותמ"ל.
החוק מוקדש כל כולו לפירוט נהלים והליכים סטטוטוריים ואינו מקדיש כל התייחסות או אמירה לעיניין
החזון התכנוני או התוצר התכנוני ,אשר לאור היקפן חסר התקדים של התוכניות צפויות להשפיע בנוסף על
מאזן ההיצע למגורים המצופה גם על סביבת החיים העירונית של ערים רבות ,ולהטביע חותם על דפוסי
החיים של אלפים רבים של תושבים.
כאמור ,תוכניות הועדה לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור גוברות על כל תוכנית אחרת ,אך כפופות
לתמ"א  35המגדירה את המדיניות התכנונית של מדינת ישראל בכל נושאי מדיניות התכנון והפיתוח .בהינתן
העובדה כי תמ"א  35מציגה חזון תכנוני של עירוניות חדשה ,קיימות וראיה ארוכת טווח ,יש לצפות כי
תוכניות ותמ"ליות יתוכננו על פי עקרונות אלו ,ולפיכך אמידתן של התוכניות תהיה על פיהן.

עירוניות חדשה– העירוניות המקיימת
העירוניות החדשה בת זממנו ,העירוניות המקיימת ,החלה את דרכה בשלהי המאה הקודמת ועקרונותיה
מתפתחים ומשתרעים בין דיסציפלינות התכנון השונות וגופי התכנון בעולם ובישראל ומבטאים את מכלול
החיים של הפרט ,החברה והעיר .קיימות עירוניות זו הינה חלק מתפיסת עולם רחבה של קיימות.
ההגדרה של  Hartwick–Solowלקיימות היא "אי ירידה של היקף ההון לאורך זמן" ומתייחסת להבטיו
המגוונים של ההון :הון חברתי ,הון אנושי ,הון טבעי (משאבי טבע) והון מעשי ידי אדם.
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סוגי הון שונים אלו הם חומרי הגלם של העירוניות המקיימת ,שהיא מערכת מתכללת הבנויה מן היסוד
הפיזי המוכר על כל מרכיביו אך כוללת גם יסוד כלכלי המבטא את השאיפה ליצירת הון ולניצולו ,על ידי
תעשיה ומסחר ,תעסוקה ,אספקת שרותים וצריכתם וכדומה ,גם יסוד חברתי המתייחס למשילות ,מערכות
חברה ,חינוך תרבות וכדומה וכן יסוד אישי המבטא את הפרט ואת האינטראקציות שלו עם פרטים אחרים
עם החברה ועם הכלכלה והסביבה הפיזית.
יילניק ושוואץ (יילניק ,שוואץ )2014 ,ב"לקראת שכונות מקיימות בישראל" מגדירים שכונה מקיימת
כ"מקום שמאפשר לתושביו לנהל חיים טובים ובריאים ...משלב ומאזן בין ערכים סביבתיים ,חברתיים
וכלכליי" .העיר או שכונה מקיימת נמדדת ביכולתה להיות מאוזנת ,ולא לכלות את משאביה ומשאבי
סביבתה.
נקודת הראות של האדם
מבשרים ראשונים בפועל ,ג'יין ג'ייקובס ( , )Jacobs, 1959קווין לינצ' ()Lynch, THE FORM OF CITIES, 1954
ואחרים ,עסקו ברכיבים של עירוניות כדוגמת איכות חלל הרחוב והליכות ללא תייוג ,מתוך עיניין ודגש על
נקודת ראותו וחוויותיו של הפרט במרחב העירוני ומתוך מחאה על התבססותם בפועל של רעיונות העיר
המתפקדת שהביאה להשתלטות הרכב על המרחב העירוני ,דחיקת האדם מן הרחוב ומכך להתפוררות
הרקמה העירונית ,שהיתה המצע של הרקמה האנושית.
נקודת ראות מערכתית – העיר המתפקדת
הסתכלות מערכתית על העירוניות התקיימה בדיונים ובתאוריות שונות בסוף המאה ה 19-וראשית המאה
ה .20-אף כי חלק ממטרותיה היו הדאגה לפרט ,בריאותו ובטחונו על ידי הפרדת המגורים מאזורי התעשיה
המזהמת (עיר הגנים של אבן עזר האוורד )1903 ,והפרדה פונקציונאלית של הולכי הרגל והרכב (עיר המחר,
לה קורבוזייה ) 1929 ,הרי בפועל עסקה התיאוריה העירונית במערכות התנועה והבינוי ולא מתוך טיפוח
ודאגה למעמדו ואיכות חייו של הפרט .ב 1935 -ניסח ופירסם לה קוורבוזייה את רעיונותיו כרוכים ברעיונות
הצ'רטר של  . CIAMרעיונות העיר המתפקדת הדגישו את הפרדת התפקודים ,בניה של מגדלים ושחרור
המרחבים שבינהם לגינות שלרוב היו מוזנחות ועם השנים הפכו למגרשי חניה .מרכזי הערים התרוקנו
מתושבים ונותרו מוקדי עסקים והמוני עובדים נהרו אליהן בעומסי תנועה קשים בשעות השיא ,ואחר כך
נותרו שוממים ומאיימים לאחר שעות העבודה .תצורת תכנון ובינוי זו של שיכונים חד גוניים התבססה
בעולם המערבי בין ואחרי מלחמות העולם כברירת מחדל תכנונית למגורים ואכן זכתה לבקורת על ההשלכות
האנושיות של התכנון וסביבת החיים .אך ההכרה כי קיים כשל מערכתי בתפיסה תכנונית זו לא ארעה עד
שהמציאות הנוכחית של יוממות אינסופית ,צמצום עתודות הקרקע ,צמיחת האוכלוסייה ,התעצמות פליטות
הרכב ,משבר האקלים ,סיכסוכים אזוריים ,משברי הגירה ועוד היכובפני החברה המערבית.
הדורות הבאים
לחצים אלו ותחזיות קשות אף יותר להחמרתם במצב של "עסקים כרגיל" הביאו להתעוררות מן החלום
הפרברי וההכרה כי יש לחפש דרכים חדשות להגשמת סביבת חיים איכותית עכשוית תוך הבטחתה גם
לדורות הבאים .כך הדחיפה המואצת להתפתחותה של העירוניות המקיימת כתפיסה תכנונית עכשווית
ומעשית נבעה מאי תפקודה של "העיר המתפקדת" ואי היכולת שלה להתמודד עם האתגרים הקיימים
ולהבטיח המשכיות נאותה גם לדורות הבאים.
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העיר המקיימת – המערכת האדריכלית רבת המימדים
העירוניות החדשה מציעה איכות חיים לאדם ולקהילה תוך שימור משאבים לדורות הבאים .היא עושה זאת
על ידי חיזוק יחסי הגומלין בין המערכות השונות של סביבת החיים ,הן פיזיות כדוגמת תשתיות תנועה
ותחבורה ,אנרגיה ,מיים ,קרקע וכדומה ,הנתפסות בדוקטרינת התיכנון המסורתי כמוקד התכנון ,והן
המערכות האנושיות כדוגמת חברה ,חינוך והשכלה ,בריאות ,תעסוקה ,כלכלה ,פנאי ועוד .במערכת מקיימת
ההפרדה בין המערכות הינה לצורך מיקוד ,דיון או מחקר אך קיומן בפועל הינו חלק ממערכת כוללנית,
הדדית ומשולבת .לאור כל זאת קשה להחליט מהו הציר בו ניתן להתחיל לפרש את העירוניות המקיימת.
בין מאפייניה של העירוניות המקיימת חוזרים ומדגישים כותבים רבים את חובת היותה של העיר או השכונה
הליכתית ומגוונת ( )Gehl, 2010( )Bruce Katz, Jeremy Nowak, 2018( ,)Jacobs, 1959( )walkabilityוכי
ל"מקום" יש זהות הנגזרת ממיקומו הגיאוגרפי וממערכת היחסים שפיתח האדם עם סביבתו ( Bruce Katz,
.)Brook, 2013( ,)Jeremy Nowak, 2018
הליכות היא ה"מנוע הפיזי" של העירוניות החדשה בת זמננו ,ופרושה הוא כי ניתן להתנייד בעיר בנוחות
מירבית בהליכה רגלית .אם ההליכה מעניינת ומגרה את החושים ,המרחקים הם קצרים ולא מתסכלים,
המדרכות נוחות ומוגנות אקלימית ,וכך אנשים יעדיפו לנוע רגלית מאשר להתנייד ברכב .המיגוון (Florida,
) )Smith, 2013( , Cities and the Creative Class, 2004הוא מנוע כלכלי .ככל שמיגוון בתי העסק גדול ,וככל
שמקומות התעסוקה מגוונים יימשך למקום מיגוון אנושי אשר יאפשרו התפתחות הון מעשי ידי אדם אשר
ימשוך הון אנושי נוסף ,שידרוש מיגוון פיתרונות דיור ומיגוון מוסדות חינוך ותרבות שייצרו מגוון הזדמנויות
נוסף ויעצים את ההון החברתי .הזהות המקומית מבטאת את ההון הטבעי של המקום ,והיא סוג של מנוע
רוחני .מקומות נבדלים אלו מאלו ומזוהים על פי תנאי השטח והאקלים של המקום ,חומרי הבניה הזמינים,
אופן עיבודם והמלאכות והתרבות שהתפתחו סביבם לאורך השנים .כל אלו ועוד איפיונים ייחודיים המניעים
את הכלכלה המקומית ואורחות החיים של תושבי המקום.
כותבים וחוקרים שונים ,ומדריכי תכנון וכלי מדידה שונים מקבצים את אבני היסוד של העירוניות המקיימת
במיקבצים שונים אך מערכות היחסים הדינאמיות והתלות ההדדית בינהן תמיד מתקיימות.
הליכות
ההליכות ,הכוללת בתוכה גם את הנגישות באופניים ( )Melissa Bruntlett, Chris Bruntlett, 2018מזינה את
תפקודי הרחוב השונים בנפשות פעילות ,ואלו צורכות את השרותים המסופקים על ידי העסקים לאורך
הרחוב .ככל שרבות ומגוונות הפונקציות המוקצות על ידי "עירוב שימושים" לאורך הרחוב ,כך תגדל מידת
הפעילות האנושית ובהתאמה החייות והאטרקטיביות הכלכלית של הרחוב תמשוך מבקרים רבים יותר.
תנועה בלתי פוסקת זו מתוארת בביטויים שונים כמו הדופק של העיר ,חייות ,רחובות תוססים ,חייוניות
וכד' ,המבטאים נוכחות ותנועה מתמדת של אנשים במרחב הציבורי .לתכונה זו השפעות רבות כדוגמת
צימצום שימוש בכלי רכב ממונעים ,צימצום פליטות פחמן ,צימצום שטחי תנועה וחניה ,הפחתת רמת הרעש,
עליה בתחושת הביטחון האישי מה שג'יין ג'ייקובס ( )Jacobs, 1959מכנה "עיין על הרחוב"  ,עליה בפעילות
פיזית ומגוון השלכותיה על הפרט ,ועוד ,כולם מבטאים שיפור בנעימות המקום ובאיכות השהיה בו .נושא
עליו שמה ג'יין ג'ייקובס דגש רב הוא בטיחות הילדים ברחוב .משחק בתחומי הרחוב או המדרכה אינו
רלוונטי יותר ,אך טיפוח הרגלי הליכה ורכיבה בדור הצעיר הוא נושא משמעותי החסר במחקר ובמגוון
ההנחיות וכלי המדידה הקיימים .הביטוי הראשון של נושא זה הוא ביכולת לנגישות עצמאית של תלמידים
בגילאים שונים לבתי ספר ולו השפעה מיידית על איכות החיים של התלמידים ושל ההורים וגם השפעה
ישירה על צימצום עומסי תנועה בשעות שיא ליד מבני חינוך וביציאות מן השכונות ועל הפחתת פליטות פחמן
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וצמצום הקצאת קרקע לשטחי חניה וצמתים .הנחלת הרגלי הליכה ורכיבה בחיי היומיום כבר מגיל צעיר
מטמיעה דפוסי חיים של קיימות לשנים הבאות .בהולנד לדוגמא ()Melissa Bruntlett, Chris Bruntlett, 2018
י לדים בגיל הגן עוברים טסט ראשון לרכיבה על אופניים ואח"כ בבית הספר הם זוכים להכשרה רחבה
הכוללת שעורי תיאוריה ובטיחות ,והכל במסגרת מערכת חינוך חובה וכמחצית התלמידים מתניידים
עצמאית למסגרות החינוך )Safe Routh to School( SRTS .בארה"ב ובאירופה" ,בטרם" והמרכז הלאומי
לבטיחות ילדים בישראל ערכו מחקרים אודות מוטיבציה של ילדים ללכת ברגל לבתי ספר ומיפו מפגעים
במסלולי ההליכה ,אך חסרה התייחסות יעודית לתכנון השבילים המובילים לבתי ספר כסביבה אינטגראלית
המבטיחה בטיחות ומעודדת הליכות.
לונד ( )Lund, 2003בחנה את השפעת מרחקי ההליכה ומיקום שרותים ומסחר בטווח הליכה על התנהגות
בפועל ומצאה קשר בין המרחקים לכמות ההליכה וקשר מובהק בין תנאים פיזיים מאפשרים כגון קרבה,
נוחות ,נעימות ,אסטתיקה ועוד ,ובין מידת ההליכות בשכונה עבור יציאה ספונטאנית ובעיקר אם יש ילדים
קטנים .רודריגז ושות' ( )Evenson, K. R., 2006 & ,.Rodríguez, D. A., Khattak, A. Jמצאו כי בסביבה
המאפשרת הליכות ע"י רציפות הרשת ,מרחקי הליכה נוחים למרכז השכונתי וסביבה אסטתית אכן התקיימו
יותר הליכות ויותר צריכת פעילות גופנית בטווח הליכה מן הבית .הליכות זו מעודדת אף צריכה של תוצרת
מקומית ,ומעוררת את המיגוון המסחרי.
רחוב פעיל מהווה עדות ואף מטרה של העירוניות המקיימת .ג'ף ספק ( Speck, Walkable City: How

 )Downtown Can Save America, One Step at a Time, 2012חקר וליווה התמרתם של מרכזי ערים ממונעות
בארה"ב למרחבים הליכתיים ומפרט תנאים להתפתחותו של רחוב תוסס הכוללים קנה מידה אנושי מחד
ותפקוד עירוני נכון מאידך .קנה המידה האנושי כולל בין השאר תחושה של חלל ,נוחות ונוחות אקלימית,
אסטתיקה ,תחושת ביטחון פיזי ועוד .הוא מפרט חוויות אנושיות אלו לרשימת רכיבים לתכנון ( Speck,
 .)Walkable City Rules: 101 Steps to Making Better Places, 2018ברשימה מופיעים גם רצף דפנות מבונה,
דפנות מוגדרות ומעניינות ובעלות עומק ועיצוב יחודיים ,ריבוי חלונות ראווה וככלל עושר בגרויים היוצרים
מוטיבציה ליציאה לרחוב.
יאן גייל ( )Gehl, 2010מתייחס לדופן הבנויה של הרחוב כעולם טעון בתוכן בזכות עצמו ,ולמידת הפתיחה של
החזית שמבטיחה תנועה וחיים כלפי הרחוב ,לדינאמיות העיצוב האדריכלי שלה ולאופן העיבוד האדריכלי
של פרטי הביניין והחומרים ,וכן לעומק הדופן ,לקרוי מעל המבואה ועוד ,מרחב עשיר של גרויים וחוויות.
כאן קל להבין את ההדדיות שבין רחוב מעניין ומגרה ובין חיוניות מסחרית של חנויות.
בתי קפה ומסעדות הכוללים ישיבה במרחב הפתוח מעצימים את העיניין ברחוב ואף מבטאים חיוניות
כלכלית .התפקוד העירוני של הרחוב בא ליידי ביטוי בחיוניות כלכלית זו והוא נגזרת בין השאר של יעודי
שטחים ,ערוב שימושים ,מיגוון ,נגישות ועוד.
המרחב העירוני הפתוח הוא המקום בו מתרחשים החיים :הכיכר ,הגינה ,קרנות הרחוב ,הטיילת אך מעל
כולם הוא הרחוב .סמית' בספרו "עיר" ) (Smith, 2013אומר "רחובות מוליכים אותך דרך ליבה של העיר..
תמיד לראות ולהיראות ,שכן הרחוב הוא במה וכל האנשים בו הם שחקנים ."..איגיטקנלר ( Yigitcanler T. ,
 )Baum S. , Horton S., 2007מייחס חשיבות רבה לחווית התיאטרון זו וטוען כי עיר עם חיי רחוב פעילים
מושכת אליה אנשי ידע התורמים להתפתחותה הכלכלית והתרבותית של העיר .פלורידה ( Florida, The Rise
 )of The Creative Class, 2003מודד את חיי הרחוב במסגרת מדד הבוהמייאניות של העיר ,המנבא את מעמדה
הכלכלי.
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שונות ומגוון
מיגוון הוא הוא סיבה ומסובב לנוכחות האנשים במרחב .פלורידה (Florida, Cities and the Creative Class,

) 2004מוכיח כי מיגוון אנושי ומדד ה cool -של מקום שמורכב בין השאר ממדד הבוהמייניות ,אחוז המהגרים
ואחוז הגאים החיים במקום הוא מדד מנבא למידת הביטחון האישי שחווים ילדים ונשים המרחב הציבורי
והיא משמעותית גבוהה מאשר בערים או בשכונות הומוגניות .ג'יין ג'ייקובס ( )Jacobs, 1959שמה דגש על
ההבט הסוציואקונומי של יכולת ניידות חברתית במסגרת סביבה המציעה מגוון של תעסוקה וחברה .ברוס
כץ וג'רמי נוואק בספרם הלוקאליזם החדש ) (Bruce Katz, Jeremy Nowak, 2018טוענים כי הכתרתה של
פיטסבורג כ"רובוט-בורג" ,העיר המובילה בפיתוח והטמעה של טכנולוגיות מבוססות רובוט ,והמעבר שלה
מ"חגורת הפלדה" של התעשיה הכבדה שפשטה את הרגל אל עולם הייזמות בחזית המדע והטכנולוגיה הינם
תולדה ישירה של קליטת הגירה רב לאומית ופתיחות לשונות ומגוון אנושיים במרחבי העיר ובמוסדות
האקדמיים שבה .לשונות ומגיוון הבטים תכנוניים מובהקים.
ערוב שימושים
על פי מסמך מדיניות הדיור של האום ( )UNHABITAT, 2015שכונה מקיימת תקצה לפחות  40%מהשטח
הבנוי לשימושים מניבים ,ולא יותר מ 10%-מן המבנים ישמשו לשימוש יחיד ובכללם לשימוש מגורים .זהו
ערוב שימושים כבד שאינו בהכרח מתאים לכל מקום ,אך המגמה ברורה וחד משמעית .בישראל נוסח תדריך
תכנון לשילוב מבני ציבור ,מסחר ,תעסוקה ומגורים (נוסבאום )2017 ,אשר במסגרתו נחקרו לעומק מאפיינים
של מבני ציבור אשר ניתן לשלב בם פונקציות עירוניות אחרות תוך בחינת תרומתם האפשרית לרקמה
העירונית .חשיבה זו מוטמעת במדיניות בפועל של משרד הבינוי והשיכון ויוזמי תכנון אחרים בעת עריכת
תוכניות מתאר ,ושבה ועולה במסמכים כגון עירוניות ( 2050מרחב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אורבניקס)2014 ,
המכוון למראה דמותה הפיזי של העירוניות העתודה בישראל וכן במדריכי תכנון כדוגמת "ארגז הכלים" של
"מרחב".
קומפקטיות
עושר השימושים המאופשר בטווחים קטנים הוא חלק מתכונת הקומפקטיות המהווה את המאפיין הראשון
של העיר המקיימת ב"לקראת שכונות בנות קיימא בישראל" (יילניק ,שוואץ .)2014 ,תכונה זו מחזקת את
ההליכתיות ולהיפך ,ושתיהן מהוות את המרחב המזוהה כשכונה ומאופיין על ידי זהות מקומית .טאלן
( )Talen, 1999מצאה שקיים קשר בין עירוניות חדשה ואינטראקציות בין אנשים ,וכי העירוניות החדשה
מאפשרת ומעלה היתכנות להתפתחות קשרים קהילתיים אך לא מצאה קשר מוכח לתחושת קהילתיות או
ליצירתו .גם לונד ( )Lund, 2003שמצאה קשר מובהק בין הליכות ואינטראקציות בלתי מתוכננות בשכונה וכן
קשר להלך רוח אישי לא איששה במחקרה כי קיים קשר מובהק בין הליכות ותמיכה שכונתית.
שכונתיות
ב"לקראת שכונות ברות קיימא בישראל" (יילניק ,שוואץ )2014 ,היחידה העירונית הקטנה מוגדרת כשכונה
אשר ניתנת לזיהוי ברור והשתייכות ובמסמך מתייחס למערכת היחסים ומידת הזהות בין שכונה וקהילה.
מאפייני השכונה הינם בין השאר מוקד מוגדר מחד וגבולות מזוהים מאידך ,טווחי הליכה אפשריים וזהות
יחודית .זהות יחודית התפתחה אם ממסורות או מאיפיונים חברתיים והיסטוריים כדוגמת "שכונת
הבוכרים" "שיכון אקדמאים" או מאפיינים פיזיים המתפתחים כתוצאה מתנאים גיאוגרפיים ועוד .בעידן
המקוון מוגדרות גם שכונות וקהילות וירטואליות (רזין) .הכרה כי מערכת שכונתית ואנושית טובה היא
מפתח לחיים אישיים וקהילתיים בריאים ומכאן לפריחה כלכלית ותרבותית של השכונה כיחידת חיים ושל
העיר בכללותה חוזרת במקורות נוספים .קלינברג ) (Klinenberg, 2019שחקר את הרקמה החברתית בשיקאגו
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ואת עמידות בעיתות משבר הוכיח כי סביבה מגדירה קהילה וקהילה מזוהה עם סביבה ,וכי יציבות הקהילה
וכוחה וניראות הסביבה וטיפוחה תלויים אלו באלו .הוא אף בחן במחקריו את ההשפעות של שטחים
מטופחים כנגד שטחים עזובים בשכונה ,על תחושת הביטחון האישי של התושבים ועל החיוניות של המקום.
כיכר
מוקד השכונה היא הכיכר אשר היסטורית נמצאו בה מבני הציבור והקהילה השונים כדוגמת כנסיה או
מסגד ,בית העיריה או בית ספר והיא התפתחה לרוב מכיכר השוק .בעיר ההליכתית הכיכר מהווה חלק מן
הרסטר של השטחים הפתוחים (מדריך להקצאת שטחים לצרכי ציבור | ספטמבר  )2016ונמדדת כחלק
הרסטר בעל תשתית קשיחה (תכנון .)2016 ,כריסטופר אלכסנדר בספרו Alexander, ( A Pattern Language
 )1977התייחס למידותיה ובייקון ) (Bacon, 1974חקר את המבנה הפיזי שלה .תפקודה בפועל הוא נגזרת של
שניהם ואלכסנדר אף ערך מפתח מספרי לאומדן שטח הכיכר ביחס למספר המבקרים הצפוי .כלומר תיכנון
כיכרות משתמש במימדים פיזיים מחד ושילוב במערכת החלל העירוני הפעיל של העיר מאידך .המימדים
הפיזיים משקפים פוטנציאל למידת הצפיפות האנושית בכיכר ,כאשר צפיפות גבוהה מבטאת כיכר טובה
יותר והשילוב במערכת העירונית מצביע על מידת הסיכויים כי תושבים אכן יגיעו לכיכר לצרכי פעילותם ,או
לחילופין יפנו לאתר עירוני אחר לצרכי קניות ,סידורים ופעילות פנאי וחברה .המדד המשולב של כל המדדים
האלו מצביע על האיכות של הכיכר .איכות זו משליכה גם על התפיסה הקומפקטית של השכונה ועל הזהות
המקומית שלה.
זהות מקומית  -ערכי תרבות מקומית
המרכיב המרכזי בזהות המקומית של שכונה הם ערכי התרבות המתבטאים ברקמה הקיימת או במסגרת
התוכנית המוצעת .לקראת שכונות מקיימות בישראל( ,יילניק ,שוואץ )2014 ,מפרט ערכים כדוגמת ערכים
אקולוגיים ,הקשורים לקרקע ,צמחיה ,בעלי חיים ואף טופוגרפיה ועוד,
אירגון אונסקו שילב את המונח "נופי תרבות" באמנת להגנה על מורשת התרבות העולמית והוא מבוסס על
הטענה כי לכל נוף מעשה אדם יש בסיס טבעי .אתר מורשת הנופים חקלאיים של אונסקוWorld Heritage ( ,
 ) agricultural landscapesמנסח את הנוף החקלאי כעדות נוכחת למערכת היחסים שהתקיימה בין האדם
והסביבה הטבעית .בספר "נופי תרבות בישראל" (שר-שלום ,עמית ,שושן ,ריש ,פלד )2010 ,מתייחסים
החוקרים לעובדה כי ככל שחברה הופכת עירונית יותר ,ואף מנוכרת יותר ,הרי זקוקה לנוף "אחר" המשדר
אמינות  ,יציבות והמשכיות .אני מוצאת כי להמשכיות משמעות חשובה עבור חברה המאופיינת בהגירה
וביישוב אוכלוסייה ,וההמשכיות משמשת כעוגן ראשוני להיקשרות ,כמו ספינה טרופה עבור מושבת
אלמוגים .המורשת הנופית החקלאית בישראל מבטאת גם את נרטיב התחדשות הישוב היהודי בא"י ואת
ההתיישבות החקלאית על צורותיה ותרבותה .תמ"א  35תוחמת פוליגונים המוגדרים מכלולים נופיים
המיועדים לשימור מציינת בפירוש כי הרגישות הנופית הגבוהה מקורה בשילוב של ערכי נוף וטבע עם מעשה
ידי אדם :חקלאות ,מורשת או דת ,והיא מגדירה בין השאר את "דמות הארץ" .מוטי קפלן (קפלן)2018 ,
בספרו "חקלאות ,אדם ונוף" מתייחס גם לערך הכלכלי המוסף של בתי מגורים הפונים לנופים חקלאיים
אשר נמדד בפועל במקומות שונים .באשר לערכי מורשת תרבותיים הוא מציע להטמיע את השפה הצורנית
העוסקת במשתני תכנון פיזי כדוגמת מיקוד והבלטה ,כיווניות וזרימה בתוכנית וכד' ,כדרך של זכרון
היסטורי וציטוט,
ברמה היישומית יש לאתר ערכי תרבות ,מורשת וטבע ,שאינם מכלולי נוף מוגדרים בתמ"א  ,35או נופי תרבות
שהוגדרו בפוליגונים על ידי רשות הטבע והגנים ,הועד הישראלי לאונסקו ובשיתוף מכון ברכה ,באופן ייזום
בתחילת תהליך התכנון" .לקראת שכונות בנות קיימא בישראל" (יילניק ,שוואץ )2014 ,מגדיר תהליך עבודה
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לפיתוח הכולל סקר מקיף בשלב התכנון ההתחלתי ,אשר יאפשר לאמוד בהמשך את חשיבות הממצאים,
להגדיר את מידת שימורם ושילובם בתכנון העתידי ,ועם התקדמות התכנון את אופן שילובם ותרומתם
לתכנון המוצע" .שכונה  "360כוללת מדדים לשמירה על מאפיינים פיזיים ייחודיים של האתר טרם פיתוחו
אך עם זאת מחסירה התייחסות מפורשת לנופים חקלאיים או שימור עצים ,שני נושאים רלוונטיים במיוחד
לנוף ולאקלים הישראלי בכל האזורים הגיאוגרפיים .איתור ערכים עליהם ניתן לבסס ,או אותם ניתן לשלב
בתכנון נעשה בין השאר על בסיס סקר נופי ,סקר ארכיאולוגי ,נתונים טופוגרפייים מתוך המדידה ,סקר עצים
בוגרים ועוד .סקר זה מהווה אחד ממסמכי הרקע החשובים בתחילת תהליך התכנון ,ומהווה מסמך מחייב
בין מסמכי התוכנית המופקדת ,ותפקידו לאמוד את ערכיות העצים על בסיס משתנים שונים הקבועים בחוק
(תיקון  89לחוק התכנון והבניה) כדוגמת מין העץ ,מימדיו ,מצבו ועוד ,אך לא לערכו התרבות.
זהותו של המקום מתפתחת לפיכך בין השאר מתוך האובייקים הנשמרים ,אופן שילובם בתכנון ומידת
החשיבות המוענקת להם בתוכנית החדשה .ציטוטים מובהקים לגישה זו ניתן לראות ברמת מימוש בפועל
בתל אביב ,בה שומרו שיקמים המספרים את הנרטיב של העיר באי תנועה ברחוב קינג ג'ורג' ובאי תנועה
ברחוב קיבוץ גלויות .ערך גבוה יותר הוענק לשיקמים בגן יעקב שם נידחתה הצעת התכנון האדריכלי
המקורית לטובת תוכנית המשמרת ומעניקה משמעות ציבורית לגן השיקמים ההיסטורי ,על ידי הפיכתו
לציר המחבר בין היכל התרבות ,תיאטרון הבימה וביתן הלנה רובינשטיין .ציטוט ברמת תוכנית ניתן לראות
בתוכנית המתאר הכוללנית של אשקלון (טרם קיבלה תוקף) בה שולבה שדרת שיקמים כשדרה ירוקה החוצה
את העיר מצפון לדרום אם כשצ"פ או בתוך תחומי שב"צ.
איור  - 1אי תנועה שנבנה סביב עצי שקמים ברחוב קיבוץ גלויות תל אביב (צילום מתוך גוגל מפ)
איור  - 2השיקמים בגן יעקב ,צילום ון דר פול  , 1964אז גן השיקמים

עצים בוגרים בעיר
לעצים הבוגרים שהוזכרו כאן בהבט הערכי תרבותי שלהם ערכים רבים נוספים בזכות עצם נוכחתם בעיר.
בין שלל התועלות של נוכחות עצים במרחב הציבורי מונה ג'ף ספק בחוקי העיר ההליכתית (Speck, Walkable

) City Rules: 101 Steps to Making Better Places, 2018את הגדרת המרחב הנוצרת אנכית על ידי הדופן
הוירטואלית של שורת הגזעים לאורך הרחוב ואופקית על ידי חופת צמרות העצים.
Page 14 of 62 /
40831 2018-19-1 seminar.docx

עבודת סמינר :התכנות לעירוניות חדשה ומקיימת

נוכחות העצים נעימה ואסתטית וערך דירות ובתי עסק הממוקמים לאורך רחובות נטועי עצים גבוה
משמעותית מנכסים מקבילים ברחובות קרחים ,גם הכנסות בתי העסק גבוהות יותר ובהתאמה גם הכנסות
הרשות מגביית מיסים .ג'ייקובס ( )Jacobs, 1959ג'ף ספק ( Speck, Walkable City: How Downtown Can
 )Save America, One Step at a Time, 2012ו -כלי המדידה של  )TOD( TODשמים דגש גם על הבטיחות
שמעניקים גזעי העצים להולכי הרגל מפגיעת מכוניות ע"י יצירת חוצץ בינם ובין המיסעה .יאן גייל ( Gehl,
 )2010מתייחס למיני העצים השונים ותרומתם למרחב .מיני העצים מבטאים גם את הסביבה הגיאוגרפית
הטבעית והערך הייחודי שמעניקים העצים לכל מרחב ומרחב ,מגדיר את השונות והזהות הנגזרים מייחודם
של מיני העצים אופן נטיעתם והשימוש האדריכלי והנופי שנעשה בהם בעיר.
באקלים הישראלי לעצים הבוגרים בעיר תפקיד מפתח בהגדרת הנוחות האקלימית עבור הולכי הרגל וכן
בצימצום הקרינה הישירה ועומס החום כולל הפחתת אי החום העירוני .להגנה על הולכי הרגל מקרינת UV
ולצימצום זיהום האוויר נודעת משמעות גם בהתייחס לפן של בריאות הציבור וההשלכות הכלכליות שלה.
חשוב להזכיר כי יש את הרואים בעצים מטרד מטעמים שונים כגון הצורך בגיזום וטיפול ,התמודדות עם
ליכלוך עם לשלשת הציפורים והעטלפים ועוד .מאידך מגוון כאמור ,היא מילת מפתח בהבנת פעימות ליבה
של העיר המקיימת .הצ'ארטר של העירוניות החדשה מהדורה שניה מדגיש כי פתרון בעיות מחייב חשיבה
מתכללת.

כלי מדידה בעולם ובישראל
עבודה זו עוסקת בבחינת הטמעה של הרעיון של קיימות בתכנון הפיזי האדריכלי .היישום הוא בעיני המתכנן,
אך בבואנו לאמוד את התוצאה ,שהיא תוכנית אשר לימים תמומש בפועל אנו נדרשים למדדים .בעולם
ובישראל פותחו לאורך השנים כלים שונים למדידת קיימות אשר מספקים אמות מדידות לביטוי של ערכים
בתכנון ,ומאפשרים לפיכך לנטרל את גורמי השונות הרבים הקיימים בנתונים ההתחלתיים של כל תיכנון
ותוכנית .כלי מדידה מן העולם המוזכרים תדיר בישראל הם הסטנדרט האמריקאי להערכת שכונות LEED
 )LEED.ND( NDהסטנדרט הבריטי  )BREEAM( BREEAMשפותח במסגרת ה BRE -מרכז המחקר המדעי
לתחומי בניה ופיתוח ,והסטנדרט האוסטרלי  .)GREENSTAR( GREENSTARה )TOD( TOD-אשר פותח
בארה"ב ,שונה מן הסטנדרטים האחרים בהיותו כלי מכוון פתרון ייעודי ,ומציג את מירב המדדים המקיימים
כמדדים מתווכים להשגת המטרה המרכזית של פיתוח מוטה תחבורה ציבורית ,ועם זאת המאפיינים של
העירוניות המקיימת חוזרים גם בכלי זה .כלים אלו היוצרים אמות מידה כמותניות לבחינת ערכים
איכותניים הגדירו למעשה את שיטת המחקר בעבודה זו ואיפשרו שיפוט של תוכנית בודדת על פי מיגוון
משתנים ומדדים אשר נתנו בסוף התהליך תמונה שלמה אודות התוכנית.
בישראל נמצא בשימוש הסטנדרט "שכונה ( "360פירוט בהמשך) והוא מאזכר רבות מאמות המידה המופיעות
בכלי המדידה שהוזכרו למעלה  ,ומציג תפיסת עולם מגובשת המייצגת את מדיניות משרד הבינוי והשיכון
ומהווה תדריך בפועל ומכלול רעיונות ליישום בתוכניות .עם זאת מספר נושאים למדידה נותרו חסרים לטעמי
במסגרת הכלי ונידרש היה להגדיר עבורם מדדים חדשים.

מגמת העירוניות החדשה בת זמננו בישראל
בסוף שנות התשעים של המאה ה 20-חלה התעוררות בקרב המתכננים וגופי התכנון בארץ ונערכו עבודות
מחקר בנושא (פייטלסון )2006 ,לצורך גיבוש מדיניות אשר בוטאה בין היתר בתוכנית ישראל  2020שהיוותה
בהמשך את הבסיס לתמ"א  .35תמ"א  35תוכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה ,לפיתוח ולשימור
מובילה ברמה הארצית את הרוח והחזון התכנוני אשר פורסמה ב 2000 -ואושרה ב ,2005 -מנחה לפיתוח
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מוכוון ציפוף ,תחבורה ציבורית והליכות וכן לשמירה על שטחים פתוחים ועל ערכי טבע ,חקלאות ,נוף
ומורשת .בעשור הראשון של המאה הנוכחית נכתבו מספר מדריכים וספרי עזר לתכנון ביוזמת גופי המדיניות
והתכנון השונים ובהשתתפות צוותים מקצועיים רב תחומיים רחבים.
משרד הבינוי והשיכון ב"עקרונות מנחים לתכנון יישובים ושכונות בני קיימא" ( 2007משרד הבינוי והשיכון,
גונן )2007 ,ביסס את המחוייבות של ישראל כחתומה על אמנות בינ"ל לקיימות ,ואת ההגדרה של קיימות
עירונית כאיכות החיים של הדור הנוכחי ,איכות החיים של הדורות הבאים ושמירה על משאבי הסביבה.
המסמך עוסק בעיקר בהבטים הסביבתיים ,מייצג את מגוון תחומי ההתמחות של כותביו ,אך עוסק פחות
בהבטיה האנושיים של העירוניות המקיימת .בניגוד לכך ,מסמך עקרונות תכנון" ,לקראת שכונות מקיימות
בישראל" (יילניק ,שוואץ )2014 ,ממקד חלק מן השיחה למהות השכונתית והקהילתית ,ומפרט חזון לשכונות
מקיימות בישראל כולל הרחבות בנושאי חברה וקהילה ,משילות ,ניהול עצמי ,הבטים כלכליים כמו עירוב
שימושים ,כלכלה מקומית ,צריכה מקומית ועוד סוגיות הנתפסות כיום כחלק בלתי נפרד מן הקיימות
העירונית .במסמך "מדידת קיימות וחוסן לאומי" של המשרד להגנת הסביבה מ( 2015-המשרד להגנת
הסביבה )2015 ,כבר קיימת הבנה כי הכלי המרכזי להשגת קיימות הינו שילוב מערכות ,רב תחומיות אשר
בלעדיה המערכת לא תוכל להשיג יציבות.
שכונה 360
הפרוייקט "שכונה  "360פורסם לראשונה ב 2017 -והוא פרי יוזמה של המועצה הישראלית לבניה ירוקה
ובהשתתפות משרד הבינוי והשיכון .את כתיבתו הקדים מסמך העקרונות "לקראת שכונות מקיימות
בישראל" (יילניק ,שוואץ ,)2014 ,וכתיבתו של "שכונה  "360כללה שיתוף של מעל  200יועצים מתחומי התכנון
והקיימות המגוונים .המסמך מבטא חזון של "שותפות אסטרטגית מתוך ראייה ארוכת טווח ,לפיה יש לתכנן
ולבנות באופן הוליסטי תוך חתירה לתכנון בר קיימא של סביבות ,שכונות מגורים וקהילות" (שכונה,360
 . )2019הכלי מתייחס לשלושה שלבים בהקמתה של שכונה :תכנון כוללני ,תכנון מפורט ומימוש ,מפרט אותם
ב 46 -משתנים הכוללים לעיתים יותר ממדד אחד למשתנה .סך הנקודות למשתה תלוי במורכבותו או
חשיבותו ,ומאפשר צבירת מירבית של  120נקודות ,ראו איור  .3דרוג איכות השכונה מבוטא בדרגות
פלטינום ,זהב ,כסף וארד כמקובל בכלים שונים אחרים .באתר הפרוייקט לא נמצא מידע אודות שכנות
מדורגות.
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איור  – 3טבלת  47משתני "שכונה "360

סקירת רקע – אשקלון והסביבה ,תמ"א  , 39תמ"ל 1047
מקרה הבוחן של מחקר זה הינה תוכנית תמ"ל  1047הממוקמת בצפון מזרח העיר .אשקלון משתרעת לאורך
רצועת חוף אשר היוותה מוקד התיישבות וספנות פעיל לאורך תקופות שונות בהיסטוריה ,היתה אחת
מחמשת ערי פלישתים ,וכיום הינה העיר הישראלית הדרומית ביותר לאורך מישור החוף לפני רצועת עזה.
צפונית לאשקלון ,כמובלעת בתחום השיפוט של העיר ונושק לגבול התוכנית ,נמצא הישוב הקהילתי באר
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גנים שהוקם ב 2012-עבור מפוני תוכנית ההתנתקות ( .)2005צפון מזרחית לו נמצא היישוב ניצן ,הכולל את
ניצן ב' שאף הוא הוקם במסגרת תוכנית ההתנתקות מתוקף תמ"א  .39מצפון מערב לאשקלון ועד גבולה
הדרומי של אשדוד משתרעת שמורת החולות .ממזרח מוגדר גבולה של העיר על ידי קו רכבת החוף וכביש
 ,40אשר מעברם המזרחי נטועים מושבים וקיבוצים המשתייכים למועצה האזורית חוף אשקלון .גם
הישובים מדרום לאשקלון עד גבול רצועת עזה שייכים למועצה זו.
אוכלוסיתה של אשקלון מונה כ 140,000 -תושבים (למ"ס  .)2018היא שייכת לאשכול חברתי כלכלי ,1-10( 5
 1גבוה ביותר ,למ"ס  )2015מדד קומפקטיות  1 ,1-10 ( 7הקומפקטי ביותר למ"ס  )2006ומדד הפריפריאליות
הינו  1 ,1-10( 5הפריפריאלי ביותר ,למ"ס  .)2015מדד פריפריאליות מדרג רשויות מקומיות בישראל לפי
מיקומן הגאוגרפי ביחס לריכוזי האוכלוסייה ,רשות מקומית פריפריאלית מוגדרת כרשות מקומית מרוחקת
משווקים ,מקומות תעסוקה ,מסחר ,השכלה ,פנאי וכדומה .ובכך ,פריפריאליות היא ההפך ממרכזיות
המגדירה את יתרון המיקום של רשות מקומית יחסית לכל הרשויות האחרות .מדדים אלו מצביעים על
מיכלול האתגרים המצפים לעיר אשקלון בהיתפתחותה.
בימים אלו (  ) 12/2019מקודמת במוסדות התכנון תוכנית מתאר כוללנית חדשה  604-0382333אשר תחליף
את תוכנית המתאר  101/02/4הקיימת מ .1974-נספח עקרונות התכנון הנופי של התוכנית הכוללנית מציין
בין שאר העקרונות "אפיון של הכניסות המזרחיות לעיר ושמירת הנוף החקלאי האופייני להן כיום כזיכרון
נופי היסטורי" .תוכנית המתאר הארצית ,תמ"א  39ליישוב מפוני רצועת עזה התייחסה אל העיר אשקלון
כאל מרחב הקליטה של רבים מן המפונים באופן שיאפשר שימור המסגרות הקהילתיות או החברתיות.
במסגרת התוכנית הוקצו מתחמים ליישוב המפונים ובינהם מתחם מ. 6-
תמ"ל 1047
תמ"ל  1047מכונה אשקלון מתחם מ 6-ושייכת למחוז דרום בתחום העיר אשקלון ומועצה אזורית חוף
אשקלון .שטח התוכנית 1992 :דונם ומספר יח"ד . 4,490 :מגיש ,יזם ובעלים :ר.מ.י .פירסום לאישור
ברשומות . 11/02/2018 :מתחם זה מהווה את החלק הצפוני של רצף תכנוני אחד שאושר בשלוש תוכניות
נפרדות :תמ"ל  1006אשקלון מתחם  7מ 1/2016 -והיא גם התוכנית הראשונה שאושרה במסגרת הותמ"ל,
תמ"ל  1047אשקלון מתחם  ,6אשר תידון בהמשך עבודה זו ,ותמ"ל  1048אשקלון אבן עזרא מתחם  7דרום
שהן שתיהן מאוחרות יותר ואושרו ב.10/2017 -
המתחם כולו הוא מן הגדולים שאושרו בותמ"ל ,כולל  20,000יח"ד ,ומהווה תוספת של כמעט  50%יח"ד
לגודלה הקיים של העיר היום .יצויין כי קיימת תוכנית ותמ"ל נוספת בתחום העיר אשקלון תמ"ל 1022
שאושרה ב 12/2016-כוללת  4,885יח"ד והיא מנותקת גיאוגרפית מרצף תוכניות זה .ראו איור .6
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איור  – 4מיקום העיר אשקלון
איור  – 5מיקום העיר אשקלון ומיקום התוכנית תמ"ל  1047ברמה אזורית
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איור  - 6מפת מתחמי תוכניות תמ"ל באשקלון

פערים בידע
הותמ"ל הינו תופעה ייחודית לישראל והעדר מקבילות דומות להשוואה בעולם המערבי מקשים על עבודת
המחקר .התוכניות הראשונות שאושרו במסגרת הותמ"ל הן משנת  2016וטרם אוכלסו שכונות באופן
שיאפשר עריכת מחקר על יישום התוכנית האדריכלית .כמו כן לא נעשתה עבודת מחקר קודמת לבדיקת
ההבטים האדריכליים של התוכנית ,כך שעבודה הינה זו חלוצה בנושא.
כלי המדידה "שכונה  "360כבר קיימם מזה מספר שנים ,אך מהווה בעיקר מקבץ הנחיות לתכנון ,ולא נמצאו
עבודות של אמידת תוכניות על פי כלי מדידה זה שהן זמינות לציבור .כמו כן חסרים בכלי זה התייחסות
לנושאים של שימור עצים ,של אמידת כיכר ושל נגישות עצמאית של תלמידים למבני חינוך והכיכר העירונית,
ויש להגדיר אופני מדידה עבור נושאים הכרחיים אלו.
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סיכום המבוא
למעשה שישים שנה קדימה בזמן מאז ספרה פורץ הדרך של ג'יין ג'ייקובס ( ,)Jacobs, 1959אנו קוראים היום
את המניפסט של העירוניות החדשה בת זמנינו ואת התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא של משרד
הבינוי והשיכון (התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא ,)2017 ,ופוגשים עולם תוכן משותף ,ערכים,
ביטויים פיזיים ורכיבים עירוניים ,ועל אף מרווח הדורות אותן חוויות אנושיות מנחות את התכנון .עירוניות
זו רואה את האדם כמרכז המערכת ובה בעת מדגישה את האיזון בין כלל מרכיביה.
מערכת עירונית מקיימת מעוגנת בתפיסה כי הן המשאבים הנצרכים והן תוצרי הלוואי של המערכת נכללים
בסך המרכיבים שלה וכל ניצול משאבים חיצוני או פליטות חיצוניות מרחיבים את תחום המערכת ונדרש
שיהיו מאופסים באותה מידה .הביטויים האדריכליים של העירוניות כדוגמת הליכות ,מגוון ,קומפקטיות
וזהות נמצאים ביחסי סימביוזה נזקקים זה לזה ומחזקים זה את זה .עיר מקיימת היא שוקקת חיים
ומגוונת.
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שאלת המחקר  -היתכנות להתפתחות עירוניות חדשה ומקיימת
כדי לבחון את הטענה שהוצגה בראש העבודה ,כי תוכניות ותמ"ליות הינן תוכניות סתמיות שאינן מטמיעות
רעיונות תכנוניים בני זמנן אשר יבטיחו תוכניות איכותיות ומקיימות ,ובכך מייצרות בכיה לדורות ,היה צורך
לקבוע אמת מידה ברורה לאורה ניתן לבחון את התוכניות .כך ,ככל שניתן היה לאשש או להפריח את עמידתן
של התוכניות באמת מידה זו ,ניתן יהיה לצפות בעתיד להתפתחות עירוניות חיובית בעת מימושן בפועל או
לחילופין לצפות למיחזורן של שכונות סתמיות נוספות נטולות זהות מקומית.
אמת המידה העולה מתוך תפיסת התכנון של תמ"א  35המהווה את מסמך החזון התכנוני בישראל ומתוך
מסמכי מדיניות אחרים של הממשלה הינה העירוניות החדשה בת זמננו על מניעיה ומקורותיה הרעיוניים,
המאפשרת התפתחותה של עירוניות מקיימת .
מחקר זה התחקה לפיכך אחר השאלה מהי ההיתכנות להתפתחות עירוניות מקיימת בעת מימושן העתידי
של תוכניות ותמ"ל ,על פי מקרה בוחן של תכנית תמ"ל . 1047
המחקר התמקד בהבטים האדריכליים של התכנון ,ככל שניתן לנתקם מן השאר ,אשר מגדירים את מאפייני
העירוניות כדוגמת הליכות או זהות מקומית אשר מהווים את היסודות הכרחיים לקיומה של העיר
המקיימת.
השערת המחקר הינה כי תוכניות בהקפים של אלפי יח"ד אשר מכוחן ניתן להוציא היתרי בניה ואשר נערכות
בלוח זמנים דוחק ,לא סביר כי תוכלנה להגיע למורכבות ועומק תכנוני הנדרשים כדי ליישם עירוניות חדשה
וברת קיימא כמתוארת בסקירת הרקע ,וכי אכן מדובר יהיה בתוכניות דלות ורדודות.

Page 22 of 62 /
40831 2018-19-1 seminar.docx

עבודת סמינר :התכנות לעירוניות חדשה ומקיימת

מבנה הדעת
המודל המורחב
העירוניות החדשה בת זמננו שואפת לקיימות אשר מהותה היא הדדיות וסינרגיה ,ובאותה מידה היא עצמה
מחוללת אותן .בעיר ,או בשכונה מתקיימים יחסי גומלין אשר נוגעים למימדים השונים של ההויה העירונית:
חברתי ,כלכלי ,אישי ופיזי .למעשה המודל המורחב של עירוניות זו הוא מושג העירוניות המקיימת עצמה,
שכן כלל המרכיבים נמצאים ביחסי גומלין כל העת.
עם זאת אופני הביטוי התכנוני של המאפיינים שצויינו בראשית סקירת הרקע שהם הליכות ,מיגוון וזהות
מקומית שונים זה מזה .עבור הליכות קיימים רכיבים רבים יחסית המבוטאים במסגרת התכנון האדריכלי
כדוגמת מרחקי הליכה ,תנאי נוחות פיזית ,חשיפה לחזיתות מסחריות ועוד הניתנים לאמידה על גבי תשריט.
המיגוון מאופיין בעיקר על ידי הפרוגרמה הכמותית כדוגמת שונות יחידות הדיור וצורות האיכלוס ,מגוון
מקומות התעסוקה והמסחר ,הזדמנויות שונות לתרבות ופנאי וכדומה .ביטוי אדריכלי ליצירת מגוון הינו
"שימושים מעורבים" אך "שימושים מעורבים" מהווה גם רכיב משמעותי להגדרת חייות הרחוב .למעשה
במערכת היחסים של סיבה ומסובב שמוזכרת למעלה המדדים והמשתנים מחליפים את תפקידם שוב ושוב,
והמערכת המאוזנת ממשיכה להתקיים.
הזהות המקומית של מקום היא איפיון שהתפתח עם השנים כתוצאה מיחסי האדם עם הסביבה הטבעית
כדוגמת האופן בו הוא השתמש בחומרי גלם זמינים ,פיתח שיטות עיבוד ,ניצל משאבי מזון וביית אותם ועוד
והם כולם המורשת התרבותית המייחדת את המקום .לכן יסוד הזהות המקומית בתכנון מבוסס בעיקרו על
זיהוי עדויות פיזיות למסורות אלו ובחירה לשמרם ולשלבם בתכנון האדריכלי .התכנון איננו יכול לייצר
זכרונות תרבות יש מאיין ,אך ככל שיצליח לזהות אותם ולשמרם וכן למקד סביבם תוכן תכנוני ,כך זהותו
של המקום תהיה מגובשת יותר ומובחנת.

המודל המצומצם
כדי לבדוק את יכולתה של התוכנית לאפשר התפתחות של עירוניות מקיימת נדרש היה להגדיר את המשתנים
האדריכליים אשר נוכחותם ואופיים נקבעים בשלב התווית התכנון המתארי ,הם הכרחיים לצורך התפתחות
זו ואשר העדרם יפריע או ימנע בעת מימוש התוכנית את התפתחותה של העירוניות הרצויה.
קשה לנתק את רכיבי העירוניות המקיימת אלו מאלו כפי שצויין ,אך בהינתן מגבלה זו ,על השכונה לקיים
"משתני-על" ולהיות מאופיינת באופי הליכתי וזהות מקומית.
האופי ההליכתי של השכונה נובע מהיותה בעלת מאפיינים פיזיים מתאימים .כלומר רשת ההליכה צפופה
ומרחקי חציית כבישים קצרים דיים .תכונה פיזית זו מחוללת חייות עירונית אך ניזונה ממנה באותה מידה
ואף תלויה בה .היא תתקיים רק אם המימדים של השכונה קומפקטיים דיים .גם חיות הרחוב משפיעה
מהותית על האופי ההליכתי של השכונה וחיות זו תלויה בין השאר בתכונותיו של חלל הרחוב .הכיכר מהווה
מוקד משיכה וצריכה להיות נוכחת בתודעת התושבים כמוקד זמין ושימושי כחלק מהאריזה הקומפקטית
של השכונה ,ולפיכך מניעה את ההליכות .אם הכיכר לא תהיה אטרקטיבית ולא תחולל מספיק משיכה לא
תתפתח הליכות מספקת .לצידה של ההליכות ניצבת הזהות המקומית ,המבחינה שכונה משכונה ,קהילה
מקהילה ומקום ממקום והופכת כל אחד ליחידני .הזהות המקומית נסמכת על שימורן של מסורות הנטועות
ב  DNAהמקומי ,שימורן והטמעתם בחיי השכונה והיא אף מאפשרת התפתחותן של כאלו להמשך הדורות.
מימדי השכונה חייבים שיהיו נתפסים ומוגדרים דיים ולמעשה מימדיה הקומפקטיים של השכונה משפיעים
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גם על הגדרת הזהות המקומית .נוסף לשתי תכונות הכרחיות אלו של השכונה אנו פוגשים את העצים
הבוגרים ,שלהם תפקידי קיימות מגוונים .העצים הבוגרים משפיעים מהותית על איכות החללים העירוניים
וכן על ההליכות .מקורם לעיתים טבעי ולעיתים הם עדות לפעילות עירונית או חקלאית או תרבותית קודמת
המייחדת את המקום ושימורם לפיכך הינה דרך להנחיל את המורשת הלאה .באיור  7להלן מוצגים שבעת
המשתנים הנדרשים להופיע בתוכנית מתארית כדי לייצר את שתי התכונות הדומיננטיות של זהות מקומית
ואופי הליכתי כדי לאפשר התפתחותה של עירוניות מקיימת.
איור  - 7תרשים המודל המצומצם
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שיטת המחקר ומקורות הנתונים
שיטת המחקר
בחינה של תוכניות אדריכליות היא לעולם איכותית ,והיא נתונה לאינסוף משתנים המבדלים אותה
מתוכניות מקבילות כביכול .מאידך קמו קודמים ובנו כלי מדידה מגוונים כדי לאפשר מדידה כמותנית של
תוכנית .על בסיס כלי מדידה אלו ניתן לבחון תוכנית בודדת ולהעניק לה ציון .כלי המדידה בו נעשה שימוש
הוא "שכונה  "360ועבור מדדים חסרים פותחו מדדים כמותיים נוספים במסגרת עבודה זו.

תהליך העבודה
בשלב ראשון נלמדו מטרת התוכנית ויעדיה וכן הנתונים פיזיים מתוך התקנון והנספח הכלכלי .לאחר מכן
המבנה התפקודי מתוך תשריט יעודי קרקע ואחר כך נסקר המבנה הפיזי של השכונה והירארכיות הבינוי
והשטחים הפתוחים מתוך תשריט הבינוי ונספחי הנוף וכן מערכות תנועה הולכי רגל ,אופניים ,תח"צ ורכב
(ורכבת כבדה סמוכה) מתוך נספחי התנועה ולבסוף נבחן האיפיון האדריכלי מתוך תשריט הבינוי ,הדמיות
תלת מימד ,הוראות התוכנית ועוד .כמו כן נלמדו המדידה ,סקר העצים הדו"ח הארכיאולוגי ,הסקר
האקולוגי ושאר מסמכי התוכנית .לאחר למידת החומרים והבנת התוכנית בוצעו הבדיקות על המשתנים
השונים על פי מקבצי נושאים כפי שמפורט בהמשך.
הבחינה האדריכלית נערכה על גבי כלל מסמכי התוכנית המופיעים ברשימת מסמכי התוכנית בתקנון ,כולל
מסמכים מחייבים ,מנחים ומסמכי רקע .לא נבחנו מסמכים שאינם חלק ממסמכי התוכנית ,כדוגמת:
טיוטות ,חלופות ,תמלילים ,התנגדויות וכדומה .הנחת העבודה ביסוד גישה זו הינה כי התוכנית במצבה
המאושר היא היא המורשת לדורות הבאים ,על פיה יבוצע התכנון המפורט ותוקם השכונה ולפיכך היא
שעומדת למבחן.
כמו כן ,הוגבלה עבודת המחקר לתחומי הקו הכחול בלבד של התוכנית .לא נבחנו שיקולי מיקום ,סביבה,
וקשרים עם הסביבה וכדומה שכן אתר התוכנית נקבע בין השאר על פי מניעים של זמינות קרקע ושיקולים
פוליטיים ,נושאים שאינם באים לידי ביטוי במסמכי התוכנית .יתרה מכך ,נקודת המוצא הינה כי שכונה,
ככל שתהיה מעורבת בסביבתה ,וככל שמיקומה יהיה נכון או לא נכון בהבט כלל אזורי או ארצי ,ומניעי
הקמתה ומיקומה יכולים להיות שנויים במחלוקת ,חייבת להיבנות על שלד בר קימא משל עצמה הכולל בין
כל המוזכר בסקירת הרקע את יסודות התכנון הפיזי המקיים אשר נבחנו במחקר זה.

הגדרת המשתנים והמדדים
א .משתנה מאפיינים פיזיים של הליכות ע"י המדדים צפיפות רשת ההליכה ומרחקי חציה בין צמתי הליכה
ב .קומפקטיות  ,ע"י המדדים מרחקי הליכה ממוסדות ציבור ,מרחקי הליכה ממסחר ותעסוקה ונגישות
הליכתית לבתי ספר תיכון .ג .חייות הרחוב ע"י המדדים ערוב שימושים ,חזיתות שקופות ,הזנה רגלית
וכניסות למבנים ד .חלל הרחוב ע"י המשתנים מדד המרקמיות ובינוי מלווה רחוב .ה .תוכנית הכיכר ע"י
מדד משוקלל של  7מדדים .ו .איתור ושימור ערכי תרבות על ידי המדדים שימור עצים בוגרים ואיתור ערכי
תרבות ז .הטמעת ערכי תרבות בתכנון ע"י המדד שילוב ערכי מורשת.
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אופני מדידה וניקוד
מספר אופני מדידה שימשו לבחינת המדדים השונים ,על פי סוגם ועל פי מסורת הבחינה ככל שקיימת
ומתאפשרת .ככלל ,נעשה מאמץ להשתמש במדדים ואופני מדידה של "שכונה  "360אשר מהווה חלק מן
ההנחיות בפועל של מדיניות משרד הבינוי והשיכון בנושא עירוניות מקיימת ועירוניות בכלל  .במקרים בהם
חסר או לא התאימו מדד מסויים או אופן מדידה של "שכונה  "360לבדיקת משתנה בתוכנית הנדונה ,הותאם
או נוסח מדד על פי שיקול דעת מנומק.
בכלי מדידה כדוגמת "שכונה  TOD , BREEAM "360ועוד ,מוענק ציון לכל מדד נבדק ונדרשת עמידה
במינימום סך נקודות כדי לזכות בדרגה כ"ש של ציון איכות .מאידך ,לאור העובדה כי אין המטרה בעבודה
זו להעניק ציון קיימות לשכונה ,אלא לבחון את שאלת ההתכנות להתפתחות עירוניות מקיימת ,וכי במסגרת
המודל המצומצם נבחרו להבחן רק הרכיבים ההכרחיים להתפתחות זו ,נמדדו רוב המדדים באופן בינארי,
והתוכנית נדרשה לעמוד במינימום הנדרש של כל מדד על פי "שכונה ."360
מדדים על פי "שכונה "360
על פי "שכונה  "360נעשה שימוש ישיר בעבודה זו ב 10 -מדדים :צפיפות רשת ההליכה ,מרחקי חציה בין
צמתי הליכה ,מרחקי הליכה ממוסדות ציבור ,מרחקי הליכה ממסחר ותעסוקה ,ערוב שימושים ,חזיתות
שקופות ,הזנה רגלית ,כניסות למבנים ,מדד המרקמיות ,בינוי מלווה רחוב.
אופני מדידה שהוגדרו במסגרת עבודה זו
מדד  -נגישות הליכתית לבתי ספר תיכון
עבור משתנה קומפקטיות נעשה שימוש במדד נגישות הליכתית למבני ציבור על פי המוגדר ב"שכונה
 ."360עם זאת מדד זה הינו הוא כללי ,ותוקפו עבור תוכנית תמ"ל  1047תקף בעיקר במדידת נגישות
לגני ילדים .לאור הכוונה הכללית להטמיע הרגלי התניידות מקיימים ,נכון הוא להנחיל הרגלים אלו
בגיל מוקדם ככל הניתן.
ולפיכך מצאתי לנכון למקד מדד יעודי המבטא רעיון זה והוא יושם על בתי הספר התיכוניים
המייצגים אוכלוסיית תלמידים בוגרת דיה להתניידות עצמאית אך "מפונקת" דייה לעשות זאת רק
ב"תנאים מסויימים" .מרחק ההליכה הרגלי של  650מטרים נבחר מתוך הגדרת טווח הליכה ארוך
מומלץ בתנאים אופטימאליים במדריך "הנחיות לתכנון הרחובות בערים" (משרד התחבורה משרד
הבינוי והשיכון .)2009 ,אופן מדידת המדד זהה למדדי הנגישות ההליכתית האחרים ב"שכונה ,"360
כלומר מרחק רגלי מדלת לדלת ולא מרחק אווירי והוא נמדד יעודית לבתי הספר התיכוניים.
מדד  -כיכר
לכיכר תפקיד משמעותי בהתנהלות העיר המקיימת .היא אחד ממניעי ההליכות והיא מהווה גורם
מרכזי בתודעת השכונה ,המתקבצת סביב גרעין מוגדר של פעילות עירונית או שכונתית .הביטוי
"כיכר היער" מבטא היטב רעיון זה ,ובמובן מסויים לביטוי המקומי "מדורת השבט" רעיון זה.
ב"שכונה  "360לא מוגדר משתנה זה ולכן במסגרת עבודה זו נוסח כלי מדידה מתאים .עיקרון
המדידה הינו השוואתי והוא נעשה לאור מספר כיכרות בעלי מימדים דומים בישראל .הציון של
משתנה תוכנית הכיכר הינו דרוג יחסי בהשוואה לכיכרות אחרים ומוצג בפרק חקירת הכיכר.
המדדים אשר שימשו לחקירת משתנה הכיכר הינם מימדי הכיכר ,והפרופורציות  ,חיבור לרקמה
העירונית ע"י רחוב מסחרי וע"י תנועה רכה ,תפקוד הדפנות והטיפול האקלימי כולם מדדים
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בהשראת "שכונה  "360וכן מדד תפקיד במערך העירוני כלומר שכונתי ,רובעי או עירוני .החקירה
המקדימה וניסוח הכלי מוצגים בנספח  - 1מיני מחקר השוואתי וטיוטת כלי לאמידת כיכרות.
משתנה שלא נמדד :עצים בוגרים (חיצים צהובים בסכימה)
חשיבותם המופלגת של עצים בוגרים בעיר המקיימת הוצגה בסקירת הרקע ,ומשתנה זה משפיע על
מספר משתנים אחרים המוצגים במודל המצומצם .עם זאת הוא לא נבחן כמשתנה עצמאי במסגרת
החקירה מאחר ומדובר בשכונה חדשה .מאידך במסגרת המשתנה איתור ושימור ערכי תרבות נבחן
מדד שימור עצים בוגרים ,אשר רלוונטי לתוכנית זו ,ראו להלן.
משתנה על  -אופי וזהות מקומית
עבור המשתנה איתור ושימור ערכי תרבות נקבעו שני מדדים נפרדים :איתור ערכי תרבות ושימור
ערכי תרבות ,זאת בשל העובדה כי לעיתים ניתנת בידי המתכנן הזכות להחליט אם בכלל ישומרו
הערכים .עבור המשתנה הטמעת ערכי תרבות בתכנון נבחן המדד שילוב ערכי מורשת בתכנון ,מתוך
הנחה שככל שנמצאו ערכים בשלב האיתור והוחלט לשמרם יש לבחון את אופן השימור בשלב
התכנון .ב"שכונה  "360בפרק מערך שטחים ציבוריים פתוחים קיימת רק דרישה להתייחסות לערכי
טבע ,נוף ומורשת ושילובם במערך הפתוח המתוכנן.
טבלא  - 1רשימת המשתנים והמדדים
משתנה
על

שכונה
בעלת
אופי
הליכתי

משתנה
מאפיינים פיזיים של
הליכות

א.

ב.

קומפקטיות

ג.

חיות הרחוב

ד.
ה.

אופי
וזהות
מקומית

חלל רחוב
הכיכר

ו.

איתור ושימור ערכי
תרבות מקומית

ז.

הטמעת ערכי תרבות
בתכנון

מדדים
בינאריים

מדד

שיטת מדידה

1

צפיפות רשת ההליכה

עפ"י "שכונה "360

2

מרחקים בין צמתי הליכה

עפ"י "שכונה "360

3

מרחקי הליכה ממוסדות ציבור

עפ"י "שכונה "360

4

מרחקי הליכה ממסחר
ותעסוקה

עפ"י "שכונה "360

5

נגישות הליכתית ורכיבתית
למוסדות חינוך

פירוט להלן

6

רחוב מסחרי עם ערוב שימושים

עפ"י "שכונה "360

7

חזיתות שקופות

עפ"י "שכונה "360

8

הזנה רגלית

עפ"י "שכונה "360

9

כניסות למבנים

עפ"י "שכונה "360

10

מדד המירקמיות

עפ"י "שכונה "360

11

בינוי מלווה רחוב

עפ"י "שכונה "360

מדד
יחסי

תוכנית הכיכר

פירוט להלן

12

איתור ערכי תרבות

פירוט להלן

13

שימור ערכי תרבות

פירוט להלן

14

שילוב ערכי מורשת

פירוט להלן
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מקור הנתונים למחקר
הנתונים אשר שימשו למחקר זה הינם מסמכי התוכנית תמ"ל .1047
כל המסמכים הורדו מאתר תכנון זמין של מינהל תכנון משרד האוצר .החומרים זמינים בפורמטים,PDF :
 ,DWGוקבצי  . GISכמו כן נעשה שימוש במפות ותצ"אות נוספים לצורך ניתוח הנתונים והם הורדו מן
האתרים  , GovMap, Google Map, Google Earth Proמרכז מיפוי ישראל  .תשריטי תוכניות סמוכות
ותשריטי תוכניות מתאר הורדו אף הן מאתר תכנון זמין .כמו כן ערכתי סיור באתר ביום 16/11/2019
וצילומים מן הסיור משולבים בעבודה.

כלי עבודה ומדידה
בדיקות התשריטים השונים ומדידות על גביהם נעשו בעזרת תוכנות  AutoCADו ArcGIS PRO -וכן נעשה
שימוש במדידות ע"ג  Gov Map,ו. Google Earth Pro -
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בדיקות וממצאים
שכונה בעלת אופי הליכתי
משתנה – הליכות
מדד  -צפיפות רשת ההליכה
אופן הבדיקה על פי "שכונה  "360הינה ספירת מספר צמתי הליכה מתוכננים לקמ"ר .העמידה
המיטבית הינה  150צמתים ומעלה ,אך ניקוד ינתן כבר מ 100צמתים לקמ"ר.
בדיקה :איור  8מציג את תשריט הספירה .הקו האדום תוחם את תחום המדידה בפועל ,שהוא
האזור הבנוי בלבד ושטחו  0.973קמ"ר .בתחום זה נמצאו  48צמתי הליכה על שטח של  0.973קמ"ר,
כלומר  49צמתי הליכה ל 1 -קמ"ר שהם בקושי חצי מן הנדרש על פי "שכונה ."360
תוצאות :התוכנית אינה עומדת בדרישות המדד.
איור  – 8ספירת צמתי הליכה

מדד  -מרחקים בין צמתי הליכה
אופן הבדיקה על פי "שכונה " "360המרחק הממוצע בין מקומות חצייה מסומנים ומוסדרים להולכי
הרגל (באמצעות מעבר חצייה ו/או רמזור ו/או מעבר מיוחד) ברחובות הפרויקט לא יעלה על ממוצע
 150מ' עבור רחוב עם מהירות נסיעה של עד  50קמ"ש (רחוב עירוני המשרת מגרשים).
הערה :קיימת דרגה נוספת של  300מ' עבור דרכים של עד  70קמ"ש ,אך לא רלוונטית למרחב עירוני.
בדיקה :באיור  9ובטבלא  2מדידה וחישוב ממוצע מרחקים בין צמתי הליכה .מרחק ממוצע של 151
מ' .
תוצאה :התוכנית קרובה מאוד לעמידה בדרישות המדד.
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איור  - 9מדידת מרחקי חציה מוסדרת של רחובות

טבלא  -2חישוב ממוצע מרחקי חציה

86

167

201

136

176

189

190

183

166

130

176

145

102

177

190

104

177

163

102

85

166

101

99

137

121

79

150

120

96

143

122

177

139

101

140

235

111

141

129

113

136

533

83

76

438

158

9233
61
151
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משתנה – קומפקטיות
מדד  -מרחקי הליכה ממוסדות ציבור
אופן הבדיקה "שכונה  :"360על לפחות  75%מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות במרחק
הליכה שלא עולה על  250מ' ממגרש המיועד למוסדות ציבור הנמצא בשטח התכנית או בסמוך לה.
שיטת המדידה הינה הטלת מרחק ההליכה מן השטחים המיועדים למבני צבור (חומים) לכיוון
שטחים המיועדים למגורים על גבי תשריט הבינוי ,וביצוע ספירה של כלל יחידות הדיור בתחום
ההטלה ומחוצה לה וחישוב.
דרישת המדד הינה עבור מרחק ההליכה בין דלת לדלת .לפיכך :א .ההטלה בוצעה מחזיתות
המגרשים החומים .ב .כדי לתרגם מרחק אוויר (הטלה) למרחק הליכתי שוקלל מרחק הגישה
מצמתים ,הן למבנה מגורים והן למבנה ציבור ,באופן גורף על ידי הפחתת מחצית אורך הבלוק (70
מטרים) מן המרחק הרגלי הנדרש של  250מטרים .לפיכך טווח ההטלה של המרחק האווירי עליו
בוצעה ספירת יחידות המגורים בשרטוט הינו  180מטרים (חישוב מקל) .מספר יחידות המגורים
בטווח ההטלה בתאי שטח אשר נחתכו על ידי קו ההטלה חושב יחסית לשטח התא הנכלל בטווח
ההטלה ומספר יחידות בדיור המותרות לבניה באותו תא שטח.
בדיקה :איור  10להלן מציג את הבדיקה על גבי התשריט יעודי קרקע .כמעט כל מבני המגורים
נמצאים בטווח נגישות הליכתית למבני ציבור ,מעל המינימום הנדרש.
איור  – 10תשריט בדיקת נגישות הליכתית למבני ציבור
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מדד  -מרחקי הליכה ממסחר ותעסוקה
אופן הבדיקה ודרישה :על פי "שכונה  "360על לפחות  75%מיחידות הדיור בפרויקט להיות
מתוכננות במרחק הליכה שלא עולה על  250מ' ממגרש המיועד למסחר או לתעסוקה הנמצא בשטח
התכנית או בסמוך לה.
שיטת המדידה (זהה לשיטת המדידה של מרחק הליכה ממבני חינוך) :הטלת מרחק ההליכה מן
השטחים המיועדים לתעסוקה ומסחר (סגול) לכיוון שטחים המיועדים למגורים על גבי תשריט
הבינוי ,וביצוע ספירה של כלל יחידות הדיור בתחום ההטלה ומחוצה לה וחישוב.
דרישת המדד הינה עבור מרחק ההליכה בין דלת לדלת .לפיכך :א .ההטלה בוצעה מחזיתות מגרשי
התעסוקה .ב .כדי לתרגם מרחק אוויר (הטלה) למרחק הליכתי שוקלל מרחק הגישה מצמתים ,הן
למבנה מגורים והן למבנה ציבור ,באופן גורף על ידי הפחתת מחצית אורך הבלוק הטיפוסי (70
מטרים) מן המרחק הרגלי הנדרש של  250מטרים .לפיכך טווח ההטלה של המרחק האווירי עליו
בוצעה ספירת יחידות המגורים בשרטוט הינו  180מטרים (חישוב מקל) .מספר יחידות המגורים
בטווח ההטלה בתאי שטח אשר נחתכו על ידי קו ההטלה חושב יחסית לשטח התא הנכלל בטווח
ההטלה ומספר יחידות בדיור המותרות לבניה באותו תא שטח.
בדיקה :באיור  11להלן מוצג תשריט הבדיקה ובטבלא  3מוצגים הספירה והחישוב של מספר
יחידות דיור הנמצאות בטווח ומחוץ מחוץ לטווח הנגישות הרגלית למבני תעסוקה ומסחר.
הבדיקה העלתה כי  69%בלבד מיחידות הדיור בשכונה נמצאות בטווח הליכה רגלי למבני תעסוקה
ומסחר.
תוצאות :התוכנית אינה עומדת בדרישת המדד.
איור  - 11תשריט בדיקת נגישות הליכתית לתעסוקה ומסר
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טבלא  - 3מספר יח"ד בטווח ומחוץ לטווח נגישות הליכתית לתעסוקה ומסחר

4,740

סה"כ יח"ד על פי נספח בינוי:
סה"כ יח"ד מחוץ לטווח הליכה לתעסוקה
ומסחר:
סה"כ יח"ד בתחום טווח הליכה:

3,267

אחוז יח"ד בטווח הליכה לתעסוקה ומסחר:

69%

1,473

תוכנית

יעוד

תאי שטח

יח"ד מותרות
לתא שטח

חלק המגרש
אשר מחוץ
לטווח הליכה

1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047

מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ד
מגורים ד
מגורים מיוחד
מגורים
ומסחר
מגורים
ומסחר

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
145
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

96
106
92
118
110
66
78
45
120
100
101
64
64
144
90
116
108
108
108
108
64
64
97
66
100
100
100
56
56
68
56
125
85
85
85
85
72
72
72
108
108
108
92
92
108
130
250

100%
100%
50%
50%
100%

1000

120

1001

174

1000
1001

4740

מספר יח"ד
למגרש מחוץ
לטווח נגישות
בהליכה לתעסוקה
ומסחר
96
106
46
59
110

100%
20%

64
12.8

100%
20%
100%
20%
100%
20%

108
21.6
108
21.6
64
12.8

30%
100%
50%

30
56
28

100%
100%
100%
100%
100%
90%

72
72
72
108
108
97.2

1,473
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מדד  -נגישות הליכתית לבתי ספר תיכון
אופן הבדיקה ודרישה :על לפחות  75%מיחידות הדיור בפרויקט להיות מתוכננות במרחק הליכה
שלא עולה על  650מ' מבתי ספר תיכוניים.
שיטת המדידה :הטווית רדיוס ההליכה משער בתי הספר וספירת יח"ד בתחום ומחוץ לרדיוס .כדי
להתוות טווח הליכה של  650מטרים רגלי שורטט רדיוס של  600מטרים אווירי.
בדיקה :באיור  12להלן מוצג תשריט הבדיקה ובטבלא  4מוצגים המדידה ,הספירה והחישוב של
מספר יחידות דיור הנמצאות בטווח ומחוץ מחוץ לטווח הנגישות הרגלית לבתי ספר תיכון.
הבדיקה העלתה כי  50%בלבד מיחידות הדיור בשכונה נמצאות בטווח הליכה רגלי לבתי ספר תיכון.
תוצאות :התוכנית אינה עומדת בדרישת המדד.
איור  - 12מדידת מרחק הליכה מבתי ספר תיכנויים

Page 34 of 62 /
40831 2018-19-1 seminar.docx

עבודת סמינר :התכנות לעירוניות חדשה ומקיימת
טבלא  – 4מספר יח"ד בטווח ומחוץ לטווח נגישות הליכתית לבתי ספר תיכון
סה"כ יח"ד על פי נספח בינוי:

4,740

סה"כ יח"ד מחוץ לטווח הליכה לבתי ספר תיכון:

2,357

סה"כ יח"ד בתחום טווח הליכה:

2,383

אחוז יח"ד בטווח הליכה לבתי ספר תיכון:

50%

תוכנית

יעוד

תאי שטח

יח"ד מותרות
לתא שטח

1046
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1047
1000
1001

מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ג
מגורים ד
מגורים ד
מגורים ומסחר
מגורים ומסחר

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
145
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
1000
1001

96
106
92
118
110
66
78
45
120
100
101
64
64
144
90
116
108
108
108
108
64
64
97
66
100
100
100
56
56
68
56
125
85
85
85
85
72
72
72
108
108
108
92
92
108
130
250
120
174
4740

חלק המגרש אשר
מחוץ לטווח הליכה
40%
100%
100%

מספר יח"ד למגרש
מחוץ לטווח נגישות
בהליכה לתעסוקה
ומסחר
0
42.4
92
118

100%
100%
100%

120
100
101

70%
100%

63
116

80%
100%
100%
100%

52.8
100
100
100

60%
100%
100%
100%
100%
30%
100%
100%
100%

75
85
85
85
85
21.6
72
72
108

100%
100%
70%
100%

92
92
75.6
130

100%

174
2,357
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רחוב – המחולל המרכזי של חיי השכונה  -אופני מדידה וציון
הבחינה האדריכלית של הרחובות שמוצגת להלן התבצעה על הרחובות המרכזיים של השכונה בלבד ,הם
רחובות  60 ,1ו ,62 -מתוך הכרה כי אינטנסיביות של שכונה מתעצמת אל מרכז השכונה ודועכת אל שוליה
( )Andrés Duany, Sandy Sorlien, Willyam White, 2005הרחובות נבחנו על פי שני משתנים :חיוניות הרחוב
וחלל הרחוב .עבור חיות הרחוב נמדדו ארבעה מדדים מתוך מדדי "שכונה  "360והם קיומו של ערוב
שימושים הדורש לפחות שלושה שימושים מותרים במבנה ,הנחיה לשמירה על חזיתות שקופות בקומת
המסחר ,הזנה רגלית לרחוב מסחרי וכניסות למבנים מתוך הרחוב הראשי .עבור המשתנה חתך הרחוב נבחנו
מדד המירקמיות ומדד בינוי מלווה רחוב ,גם הם מתוך מדדי "שכונה  ."360מדד המירקמיות בוחן את היחס
בין אורך החזית הבנויה של הרחוב ואורך כלל החזית ,ומדד בינוי מלווה רחוב בוחן את גובה החזיתות הפונות
לרחוב ביחס לרוחבו .תאור הרחובות :רחובות מס  60 ,1ו 62 -נבחרו להבדק כרחובות ראשיים של שכונת
המגורים .הנחת העבודה הינה כאמור כי רחוב ראשי אמור להיות הינו רחוב מסחרי חי ופעיל ותוסס והמעודד
הליכות .רחוב מספר  :1הרחוב הראשי המקשר את השכונה ,על תוואי קיים ,מן הישוב באר גנים בצפון אל
השכונות הדרומיות יותר (תמ"ל  1006ותמ"  1048ותחנת הרכבת ) וחוצה בדרכו את הכיכר המרכזית .רחוב
מס 60 .ורחוב מס 62 .הינם רחובות מזרח מערב המזינים את מירב אזורי המגורים של השכונה ומשלבים
לאורכם גני ילדים .בקצה המערבי של כל אחד משני הרחובות מתוכנן מקבץ מבני חינוך ,ובקצה המזרחי של
רחוב  60מתוכן מרכז מסחרי ושטחי ציבור.
משתנה  -חיות הרחוב
מדד  -ערוב שימושים
על פי "שכונה  "360רחוב ראשי של שכונה נדרש שיהיה רחוב "שיתאפיין בחזיתות מסחריות רציפות
לאורכו (מומלץ כי בעל ערוב שימושים) ,לפחות  60%מהחזית המסחרית בקומת הקרקע תהיה
שקופה" ("שכונה  – )" 360יבחן כמדד עצמאי ,וכי יעמוד במינימום הדרישה של מדד בינוי מלווה
רחוב.
בדיקה :בחינת התקנון מציגה כי לאורך הרחובות הראשיים ,יעוד הקרקע הינו מגורים ובפירוט
השימושים וכן בהוראות התוכנית לא קיימת הוראה או הנחיה או לחילופין אפשרות לשלב מסחר
בקומת הקרקע של המבנים( .וכן הרחוב אינו עומד בדרישות מדד בינוי מלווה רחוב)
תוצאה :התוכנית אינה עומדת בדרישת המדד.
מדד  -חזיתות מסחר שקופות
אופן המדידה על פי "שכונה  "360הינו מדידה על גבי התוכנית של כמות החזיתות המסחריות
השקופות לאורך הרחוב ביחס למקטעים האטומים בחזית.
דרישה :לפחות  60%מהחזית המסחרית בקומת קרקע צריכה להיות שקופה.
בדיקה :הרחוב כלל אינו מסחרי.
תוצאה :התוכנית אינה עומדת בדרישת המדד.
מדד  -הזנה רגלית לרחוב מסחרי
אופן הבדיקה ודרישה על פי "שכונה  :"360על הרחוב להיות מוזן על ידי רשת ההליכה לכל הפחות
כל  100מ' בממוצע.
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בדיקה :מבדיקה קודמת ניכר כי אין מדובר ברחוב ראשי מסחרי אלא ברחוב מגורים המגיע לכיכר.
גם רחובות  60ו 62 -אינם מסחריים .עם זאת נבדקה מידת ההזנה הרגלית לרחובות .באיור  13להלן
מסומנים באדום מרחקים בין צמתי רחובות ובשחור מרחקים בין מעברי חציה.
תוצאה :התוכנית אינה עומדת בדרישות המדד.
הערה :סימון מעברי החציה בתשריט הבינוי ובנספח התנועה אינו שיטתי ,ומדידת המדד נעשה תוך
הנחה כי יותוו מעברי חציה גם בחלק מן הצמתים בהם לא צויינו מעברים על גבי התשריטים .גם
במסגרת הקלה זו של אופן המדידה אין התוכנית עומדת בדרישות המדד.
איור  - 13הזנה רגלית לרחוב ראשי מסחרי

מדד  -כניסות למבנים
אופן מדידה על פי "שכונה  "360הינה בחינה של מיקומי הכניסות למבנים על גבי התוכנית.
דרישה :לכל מבנה לפחות כניסה ראשית אחת מרשת ההליכה.
בדיקה אדריכלית על גבי התוכנית :על פי תשריט הבינוי לאורך הרחובות הראשיים מדובר בבניה
מרקמית .בניה זו מאופיינת הן בתשריט עצמו והן בהדמיה האילוסטרטיבית המשולבת בתשריט
בכניסות למבננים הפינתיים מקרנות הרחוב (איור  )14וכניסות אל הבינוי המרקמי מחצרות החניה
(איור .)15
תוצאה :התוכנית אינה עומדת בדרישות המדד.
הערות:
א .על פניו נראה כי תשריט זה אינו ישים ,שכן לא ייתכנו מבנים ללא כניסה וכתובת מרחוב מזוהה.
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ב .בתשריט הבינוי מוצגות זכויות בניה של עד  7קומות ובינוי עקרוני של  2יח"ד לכל חדר מדרגות.
בניה של  7קומות מחייבות התקנת מעלית ,כמופיע באיור שבתשריט ,אך מאידך היא מעלה
תהייה באשר להתכנות הכלכלית של מימוש הבינוי המוצע.
איור  - 14כניסות למבנים לאורך הרחוב –בדיקה אדריכלית ע"ג רחוב מס1 .
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איור  - 15הדמיה של טיפוס מגורים מרקמי .מתוך תשריט הבינוי

משתנה  -חלל רחוב
מדד  -מירקמיות
אופן המדידה ודרישה על פי "שכונה  :" 360מדידת על גבי התוכנית של היחס בין אורך החזית
המבונה של כל מקטע רחוב ואורך המקטע עצמו .יחס זה לא יקטן מ .0.55 -על החזיתות הנמדדות
להיות במרחק שלא יקטן מ 5 -מטרים מגבול המגרש עם הרחוב.
בדיקת רחוב מס :1 .קו ביניין חזיתי כמופיע בנספח הבינוי הינו  6מטרים עבור מבני מגורים.
בדיקת רחובות  60ו :62 -ברחובות אלו ממוקמים מספר מקבצי גני ילדים .קו הביניין לחזית הרחוב
המסומן במגרשים של גני הילדים בתשריט הבינוי (יעוד ציבורי בתשריט יעודי קרקע) הינו ( 0אפס)
ובהוראות התוכנית מצויין כי עבור גני ילדים קו הביניין הינו  5מטרים ועבור כלל מבני הציבור
במגרשים אלו קו ביניין  0מחייב עבור לפחות  30%מאורך החזית .קו ביניין למגורים הינו  6מטרים.
על פי נתונים אלו בוצעו מדידה וחישוב ועלה כי גם אם ייבנו כלל חזיתות מבני הציבור עם חזיתות
בקו ביניין  0יחס הבינוי מלווה רחוב יעמוד על כ 25% -עד  30%תלוי באיזה מקטע רחוב ,כלומר לא
תמולא דרישת המדד.
תוצאה :התוכנית אינה עומדת בדרישות המדד.
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איור  - 16רחוב ראשי -דוגמת חישוב מדד המירקמיות של רחוב על חזית מערבית של רחוב מס1 .

מדד  -בינוי מלווה רחוב
אופן מדידה ודרישה על פי "שכונה  :"360לפחות  80%מאורך הדפנות הבנויות יהיו בעלות גובה בינוי
שווה או גבוה יותר ממחצית רוחב הרחוב הכולל את זכות הדרך הציבורית ואת השפ"פים שלצידה,
ובלבד שהרחוב הנבדק עמד במינימום דרישה של מדד המירקמיות.
חישוב הדרישה עבור רחוב מס :1 .רוחב זכות הדרך הינו  30מ'  +קו ביניין  6מ' *  2צידי הרחוב =
 42מטרים מרחק בין חזיתות מבנים המנוגדים .מחצית מרחק זה היא  21מטרים שהוא גובה הבינוי
הנדרש של לפחות  80%מכלל המבנים לאורך הרחוב.
בדיקה :גובה הבינוי ברחוב מס 1 .הינו  22מטרים ומעלה ,אך הרחוב אינו עומד בדרישה המקדמית
של עמידה מינימאלית במדד המירקמיות.
חישוב הדרישה עבור רחובות מס 60 .ו :62-רוחב זכות הדרך הינו  19מ'  +קו ביניין  6מ' *  2צידי
הרחוב =  31מטרים מרחק בין חזיתות מבנים המנוגדים .מחצית מרחק זה היא  15.5מטרים שהוא
גובה הבינוי הנדרש של לפחות  80%מכלל המבנים לאורך הרחוב.
בדיקה :גובה הבינוי ברחובות  60ו 62-הינו כ 22-מטרים ומעלה ,אך הרחוב אינו עומד בדרישה
המקדמית של עמידה מינימאלית במדד המירקמיות.
תוצאה :הרחובות אינם עומדים בדרישות המדד.
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איור  - 17קוי ביניין לרחובות 62 ,60 ,1

ריכוז תוצאות הבדיקות עבור משתני הרחוב
בטבלא  5מוצגת התוצאה המרוכזת של שלושת הרחובות עבור כל מדד.
טבלא  - 5סיכום הבדיקות ברמת הרחוב

נושא

מדד

חיות
הרחוב

חלל הרחוב

תוצאה מרוכזת

תוצאות המדידה
רחוב מס1 .

רחוב מס60 .

רחוב מס.
62

רחוב מסחרי עם
ערוב שימושים

לא רחוב
מסחרי ואין
ערוב שימושים

לא רחוב
מסחרי ואין
ערוב שימושים

לא רחוב
מסחרי ואין
ערוב
שימושים

רחובות לא מסחריים ואין ערוב
שימושים

חזיתות שקופות
לרחוב מסחרי

לא קיים

לא קיים

לא קיים

הרחוב אינו מסחרי

הזנה רגלית

לא קיים

לא קיים

לא קיים

לא מתקיימת

כניסות למבנים

עמידה חלקית
בלבד בדרישה

עמידה חלקית
בלבד בדרישה

עמידה
חלקית
בלבד
בדרישה

עמידה חלקית בלבד
בדרישה:עבור כמחצית הדירות
הכניסה מחצרות אחוריים

מדד המירקמיות

לא עומד

לא עומד

לא עומד

קוי ביניין לחשית  6מ' ומעט מידי
מבני ציבור עם קו  .0הרחובות
אינם עומדים במדד זה

בינוי מלווה
רחוב

לא עומד

לא עומד

לא עומד

דרישה  80%בגובה מחצית מרחק
בין חזיתות ,ועמידה במיני .מדד
מרקמיות.
הרחובות אינם עומדים במדד זה
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הכיכר – נקודת ציון ,מקום ומוקד משיכה
משתנה – הכיכר :אופני מדידה וציון
לצורך הערכת הכיכר להיתכנות התפתחות עירוניות מקיימת בוצעו שתי הערכות נפרדות על בסיס סידרה
של  7מדדים .הערכה אחת הינה אדריכלית איכותית וההערכה שניה הינה השוואתית ,ביחס לכיכרות אחרות,
אשר בהעדר כלי מדידה מוכר לבחינה וניקוד של כיכרות פותח במיוחד לצורך עבודה זו ומוצג כנספח :טיוטת
כלי לאמידת כיכרות ,והוא מדד חדש להערכת תפקודה העתידי של הכיכר עם מימוש התוכנית .לשם כך נערך
מיני מחקר השוואתי המוצג בנספח  1ובו נבחנו ודורגו מספר כיכרות בישראל בעלות מימדים פיזיים הדומים
לכיכר הנדונה .ההערכה מתבססת על אותם  7מדדים אשר משמשים להערכה אדריכלית אך משמשים
להשוואה כמותית .בהמשך יוצג הדרוג היחסי של הכיכר הנדונה.
להלן תתואר הכיכר על פי נתוניה הפיזיים ועל פי נתוני ההקשר העירוני בו היא מתוכננת.
מדדים לבחינת חלל הכיכר  -מימדים פיזיים ויחסיים
מימדי הכיכר הם פיזיים ויחסיים :מדד אורך ורוחב הכיכר ,מדד גובה המעטפת (כלומר גובה דפנות הכיכר)
ומדד הדרגה העירונית (שכונתית או רובעית או עירונית).
הכיכר צורתה טרפז אשר מידותיו הן לאורך הצלע המערבית כ 90 -מטרים ,כולל יציאה אל הפארק
המרכזי ,ולאורך הצלע המזרחית מעברו המזרחי של רחוב מס  1כ 70 -מטרים והוא כולל יציאה אל
המשך הציר הירוק לכיוון מזרח .אורך הכיכר כולה ממזרח למערב ,כולל רחוב מס  1החוצה אותה
הינו כ 110 -מטרים .הכיכר תחומה מצפון ומדרום על ידי רצועת בינוי ביעוד למסחר בגובה קומה
אחת .בתקנון מוגדר גובה פנימי מירבי של  4.25מטר ובתשריט הבינוי מוצג בינוי בגובה כ 3 -מטרים
(הערכה על גבי נספח הבינוי נ.ז .).ניתן להניח כי גובה המבנה בפועל יהיה כ 6 -מטרים ובתקנון
ובתשריט הבינוי קיימת התייחסות לטיפול אקלימי .שטח החלל הפתוח של הכיכר הוא כ9100 -
מ"ר .בארבע פינות הכיכר מתוכנן מגדל מגורים שהגבוה מהם בפינה הצפון מזרחית מיועד להיות בן
 20קומות והאחרים בני  16קומות .מאחורי המגדל הדרום מערבי מסתתר מגרש ביעוד דיור מיוחד
ל 250 -יח"ד ב 10 -קומות.
מדדים לבחינת תפקוד הכיכר  -חיונייות
התפקוד העירוני של הכיכר נבחנו ארבעה מדדים :חיבור החלל לרחוב עירוני מסחרי ,נגישות הליכתית לכיכר
(כולל אופניים ותח"צ) ,תפקודי הדפנות (יעודי קרקע ושימושים) וטיפול אקלימי בחלל הפתוח (יצירת נוחות
ונעימות פיזית לשהיה במקום).
מבחינת יעודי קרקע ושימושים הכיכר מיועדת לשימוש מסחרי ,הוגדרה זיקת הנאה למעבר רגלי
עבור כל המרחב הפתוח שבמרכזה ואף אופשרו בהוראות קרוי אקלימי ,ישיבה ושימוש במרחב
הפתוח ,ואנו מניחים חזיתות שקופות ופעילות .המגרש המיועד לדיור מיוחד אינו כולל קומת מסחר
במפלס הרחוב ומוסתר מן הכיכר והגישה אליו ממגרש חניה בצידו השני.
הנגישות ההליכתית הפיזית טובה בשל מיקום הכיכר על מפגש של הרחוב הראשי הכולל נתיב
אופניים ותח"צ והציר הירוק המרכזי של השכונה אך רחוב מס 1 .הינו רחוב מגורים ואינו רחוב
מסחרי מעניין המעודד הליכות.
כמו כן רצועת ההצלה על גבי חזיתות הכיכר אינה מצליחה למתן את מימדי הכיכר נטולי
הפרופורציה הן מבחינה פיזית והן באופן יחסי לתפקודה העירוני שהוא שכונתי/רובעי .הכיכר אף
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דוחקת את השימוש יעוד מגורים מיוחדים שנוכחותו בכיכר יכולה לעבות את הפעילות בה ולעורר
תנועת הולכי רגל נוספת ,אל מאחורי אחד המגדלים בפינה .להלן טבלא  6מציגה את פירוט תוצאות
בדיקת המדדים של הכיכר הנדונה וטבלא  7לעומתה מציגה את תוצאות ההשוואה עם כיכרות
אחרות בעלות מימדים דומים.
הערכה אדריכלית
טבלא - 6תוצאות הבדיקה של הכיכר

נושא

דרישה

מדד

תוצאה

הערכה אדריכלית

מדדים
לאמידת
חלל
הכיכר

מימדי כיכר
המייצרים חלל נעים
וצפיפות גבוהה של
משתמשים

מימדי הכיכר אורך
ורוחב

מימדים ענקיים

פרופורציה :האם
דפנות מגדירים
חלל?

הדפנות לא מגדירים חלל .גובהם
מזערי ,בעיקר ביחס לשטח הכיכר

שטח גדול לא
פרופורציוני לתפקיד
העירוני ולא מוגדר
ברמה חללית

גובה/שטח/תפקיד
עירוני

רמה שכונתית /
רובעית  /עירונית

התפקיד העירוני של הכיכר הינו
שכונתי/רובעי ,אך מימדיה עירוניים
גדולים.

כיכר המשולבת
ברקמה עירונית
פעילה ,המהווה מוקד
משיכה לפעילות
אנושית מגוונת
וגנרטור המעצים את
הרקמה כולה

חיבור החלל לרחוב
עירוני מסחרי

לא קיים

נגישות הליכתית
לכיכר כולל אופניים
ותח"צ

קיים טוב

תפקודי הדפנות:
יעודי קרקע
ושימושים

יעוד מסחרי

מדד:

מדדים
לאמידת
תיפקוד
הכיכר

טיפול אקלימי בחלל
הפתוח

קשה לצפות כי הכיכר
תהיה שוקקת חיים

מבחינת תפקודה נטועה
הכיכר כאי במרחב העיר
ולא מהווה חלק מרקמה
אורבנית פעילה אנושית
או מסחרית או כלכלית.
קשה לצפות שהכיכר
תהווה גנרטור המושך
פעילות מחיה את
הרחובות המזינים
ומעצים את כלל הרקמה

לא קיימים יעודים אחרים כדוגמת
תעסוקה או מוסדות ציבור או
מגורים מיוחד
קיים

הערכה יחסית
טבלא  – 7השוואת כיכרות ,דרוג על פי ציון סופי

ניקוד:

ציון סופי

ציון

ציון

מימדי הכיכר

תפקוד הכיכר

ביחס למיקום העירוני

כחלק מרקמה עירונית

ערך גבוה = טוב

ערך גבוה = טוב

ערך גבוה = טוב

ערך נמוך = לא טוב

ערך נמוך = לא טוב

ערך נמוך = לא טוב

כיכר ציון ירושלים

0.0204

27

1

0.5523

כיכר שער העיר הרצליה

0.0197

18

2

0.3546

כיכר ספרא ,ירושלים

0.0083

9

3

0.0747

כיכר הקומנדו לוד

0.0085

6

4

0.0425

כיכר יהדות צרפת ,נתיבות

0.0056

6

5

0.0337

אשקלון

0.0014

9

6

0.0122

תמ"ל  1047כלל הכיכר
ראה פירוט חישוב הציונים בטבלא 10
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איור  - 18תוכנית הכיכר ,מתוך התוכנית יעוד מעורב מגורים ומסחר ותא שטח עבור מגורים מיוחד
איור  - 19חלל הכיכר ,מתוך ההדמיה האילוסטרטיבית בתשריט הבינוי (הדגשה חזיתות מסחריות בסגול נ.ז).

איור  - 20מימדי הכיכר (מדידה ע"ג תשריט ישויות פוליגוניות נ.ז).
איור - 21תוכנית הכיכר מתוך נספח בינוי

איור  - 22חתך  2-2דרך הכיכר מתוך נספח הבינוי (מידות ע"ג תשריט נ.ז).
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אופי וזהות מקומית
משתנה  -איתור ושימור ערכי תרבות
מדד  -איתור ערכי תרבות
הדרישה הינה כי במסגרת מסמכי התוכנית תמצא התייחסות לערכי תרבות אשר אותרו בשלב
הסקרים .ולפיכך אופן המדידה הוא בדיקת הסקרים השונים מתוך מסמכי הרקע של התוכנית
לאיתור ערכים ולאחר מכן חיפוש במסמכי התכנון התייחסות לממצאים אלו .ההתייחסות
המיטבית הינה שילוב בתיכנון (מדד הטמעת ערכי תרבות מקומית בתכנון) ,אך לעיתים ההתייחסות
ניתן שתהיה הכרזה על אי שימור.
בדיקה :סקירת המפה הטופוגרפית ,קריאת הסקר הארכיאולוגי ,הסקר הנופי ,דוח עצים בוגרים
וכו'.
ממצאים :בין הממצאים בסקרים השונים היו שדרת שיקמים במערב התוכנית מחוץ לשטח המיועד
לפיתוח ושדרות רבות של עצי ברושים בוגרים הנטועים במרכז השטח שיועד לפיתוח .הברושים
נטועים בצפיפות גבוהה לאורך חלקות חקלאיות .זהו דפוס נטיעה מובהק ואופייני לתרבות
החקלאית באזור זה ובארץ בכלל .שדרות הברושים שימשו להגנה מפני רוח עבור הגידולים הרגישים
בחלקות החקלאיות ובמקביל אף היווה לעיתים סימון לגבול בעלויות .כמו כן אותרו בסקר עצי
אקליפטוס בוגרים האופיינים לאותה תקופת התיישבות.
אימות הממצאים בוצע בתצ"אות ובסיור באתר.
בדיקת מסמכי התוכנית העלתה כי שדרת השיקמים הוזכרה בסקר הנופי כערך תרבות זכר לנטיעה
יזומה וחלקם אף תוצאה של העתקה קודמת שצלחה .עם זאת שדרות הברושים הבוגרים במרכז
שטח התכנון סומנו במדידות ,נסקרו על ידי האגרונום אך כלל לא הוזכרו במסמכי התכנון אף כי
הם מבטאים זכרון של תרבות חקלאית של מפעל ההתיישבות אשר התקיימה באזור במשך עשרות
שנים .כנ"ל גם עצי האקליפטוס.
תוצאות :התוכנית עומדת חלקית בלבד בדרישות המדד.
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איור - 23דפוס הנטיעה של הברושים ,תצ"א  , GovMapמיספור העצים על פי סקר העצים (נ.ז).

איור - 24דפוס נטיעה :שדרות ברושים בין חלקות חקלאיות (צילום ומיספור נ.ז .נוב )2019
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מדד – שימור ערכי תרבות
אופן מדידה :בהמשך למדד הקודם "איתור ערכי תרבות" מדד זה בוחן את ההחלטה על שימורם
של ערכים אשר אותרו במסגרת המדד הקודם.
דרישה :ממצאי המדד הקודם כללו עצים בוגרים ולפיכף הדרישה במדד זה הינה המלצה לשימור,
אי המלצה על כריתה ,של עצים בעלי ערך גבוה או גבוה מאוד .יצויין כאן כי הערך המופיע בסקר
העצים הבוגרים מתייחס לערך בוטני משוכלל הכולל נדירות ,גיל ,מצב פיזי ועוד ,וכלל אינו מתייחס
לערך התרבותי של העץ ,שאינו מקבל למעשה ביטוי בכל מקום אחר למעט אם המתכנן מצא לנכון
להתייחס לכך במסמכי התוכנית.
בדיקה :שדרת השיקמים שהוזכרה בסקר הנופי קבלה התייחסות תכנונית והיא שומרה בשולי
התוכנית באזור שאינו מיועד לפיתוח .בניגוד לכך בחינת סקר העצים הבוגרים והמלצות האגרונום
לשימור או כריתה (או העתקה) של עצים אשר ערכם (הבוטני) בסקר גבוה וגבוה מאוד תוך בדיקת
הערכים החלופיים העלתה כי שדרות הברושים אשר נושאים זיכרון תרבותי רב שנים ,יועדו כמעט
כולם לכריתה .עם העצים שהומלצו לכריתה ילקח גם הזכרון התרבותי אותו הם מייצגים
בסקר עצים בוגרים צוינו  1516עצים לעקירה בסך ערך חליפי של 3,249,932ש"ח (מעל שלושה מיליון
 )₪ו 580 -עצים לשימור .בין העצים המומלצים לעקירה נכללים שדרות ברושים בעלי ערכיות גבוהה
וגבוהה במיוחד וערכים חליפיים בסך מאות אלפי שקלים וכן עצי אקליפטוס בעלי ערכיות גבוהה
במיוחד ,בעלי גזע בקוטר  200ס"מ וערך חליפי של  . ₪ 211,115.03באיור  27ניתן לראות מקטעים
מתוך דוח עצים בוגרים ובאיור  28ניתן לראות את סך הערך החליפי של כלל העצים בדוח.
תוצאות הבדיקה :התוכנית אינה עומדת בדרישת המדד.
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איור  - 25שדרת ברושים מס 14חזית צפונית מבט מזרחה ,צילום :נ.ז .נוב 2019
איור  - 26שדרת ברושים מס 18חזית דרומית מבט מזרחה ,צילום :נ.ז .נוב 2019

איור – 27מקבץ נתונים חלקי מתוך סקר בוגרים

איור  – 28סיכום ערך חלופי מתוך סקר עצים בוגרים
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משתנה  -הטמעת ערכי תרבות מקומית בתכנון
מדד – שילוב ערכי מורשת
אופן מדידה :במצב תקין של שימור ערכי תרבות אופן המדידה של מדד הטמעתם בתוכנית הינו
בדיקה של צורת שילובם בתוכנית על הסקלה שבין אי פגיעה בעץ ושימורו הנקודתי בלבד מחד ,ובין
שימוש בעצים אלו כמקור השראה בתהליך התכנון ומוקד שימושי ואף ערכי בתוכנית המוצעת.
איור  - 29מיקום ממצאי סקר עצים על גבי תשריט הבינוי ( נ.ז ).מציג את הפוטנציאל האבוד לשילוב
ממצאי הסקר בתוכנית המוצעת.
באיור  30מוצגות על גבי תשריט הבינוי דוגמאות לערכיות עצים שהומלצו לעקירה .מתוך תשריט
זה יש מקום להניח (במידה מסויימת של אי ודאות) כי ניתן היה לשמר ואף לשלב חלק לא מבוטל
מעצים אלו בתכנון ויתכן אף כי ניתן היה להפכם למוקד תיכנוני ערכי בתוכנית המוצעת אם אך היה
הנושא מובא כערך תכנוני בשלבים מתאימים של גיבוש התוכנית.
איור  – 31חתך העובר דרך תוואי הדרך המוצעת על גבי שדרת ברושים מס  ,18בא להציג כי גורלם
של העצים המומלצים לכריתה נגזר ,ולא ניתן יהיה בשלב התכנון המפורט להצילם ולשלבם בתכנון
גם אם במסגרת התכנון המפורט יצוף הרצון לכך ,ככל שחתכי הדרך המוצעים והמוצגים במסמכי
התוכנית אכן ימומשו ,שכן מפלס הדרך המתוכנת גבוה ממפלס פני הקרקע הטבעית בכ 3 -או  4מ',
תוצאת הבדיקה :במקרה זה ההחלטה על אי שימור העצים משמעה גם אי עמידה בדרישות מדד
ההטמעה.
איור  - 29מיקום ממצאי סקר עצים על גבי תשריט הבינוי ( נ.ז).
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איור  -30ערכיות עצים (דוגמאות בלבד) ע"ג נספח בינוי

איור  – 31חתך העובר דרך תוואי הדרך המוצעת על גבי שדרת ברושים מס 18

סיכום ממצאי המחקר
כדי לבדוק היתכנות להתפתחות עירוניות מקיימת נבחנו  7משתנים אשר נוכחותם והגדרתם הנכונה בתוכנית
מתארית נדרשים כדי לאפשר התפתחות זו .עבור  6משתנים נבחנו  14מדדים בינאריים ועבור מדד תוכנית
הכיכר חושב מדד יחסי משוקלל .מתוך  14מדדים בינאריים עומדת התוכנית במדד אחד בלבד ,קרובה
לעמידה במדד נוסף ועומדת חלקית (כלומר לא עומדת )..בשני מדדים .בהערכת תוכנית הכיכר דורגה
התוכנית במקום ( 6נמוך) מתוך  6כיכרות בעלות מימדים דומים בארץ.
התוכנית אינה עומדת במדדים שהוגדרו ואינה מציגה היתכנות להתפתחות עירוניות מקיימת .טבלא  8להלן
מציגה את ריכוז הממצאים.
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טבלא - 8טבלת ריכוז ממצאים
נושא

משתנה

מדדים
בינאריים

מדד

תוצאה

הערות

שכונה
בעלת
אופי
הליכתי

א .מאפיינים פיזיים
של הליכות

1

צפיפות רשת ההליכה

התכנית אינה
עומדת בדרישות
המדד

רשת ההליכה אינה צפופה דייה

2

מרחקים בין צמתי הליכה

התוכנית גבולית
בעמידה בדרישות
המדד (נדרש מקס
 ,150בתוכנית ) 151

מרחקי ההליכה בין הצמתים גדולים
מידי

3

מרחקי הליכה ממוסדות
ציבור

התוכנית עומדת
בדרישות המדד
(לגני ילדים בלבד)

ממוצע מרחקי הליכה ממוסדות
ציבור אכן סביר .עם זאת ראו מדד 6
להלן

4

מרחקי הליכה ממסחר
ותעסוקה

התוכנית אינה
עומדת בדרישות
המדד

מרחק הליכה מתעסוקה ומסחר אינו
מזמין יוממות רגלית

5

נגישות הליכתית לבתי ספר
תיכוניים

התוכנית אינה
עומדת בדרישות
המדד

זה חיסרון משמעותי של התוכנית,
שהיא אינה מייצרת סביבה מזמינה
לנוער לפתח הרגלים של הליכה ברגל

6

רחוב מסחרי עם ערוב
שימושים

לא קיים

7

חזיתות שקופות

לא קיים

8

הזנה רגלית

לא מתקיים

9

כניסות למבנים

חלקי

הרחובות הראשיים אינם מסחריים
או מעורבי שימושים ,הם רחובות
מגורים אשר יחידות דיור רבות
מוזנות (ככל הניתן להסיק מנספח
הבינוי) מן העורף .הרחובות
הראשיים דלים ואינם מאפשרים
התפתחות עירוניות מקיימת

10

מדד המירקמיות

לא מתקיים

11

בינוי מלווה רחוב

לא מתקיים

הרחובות הראשיים אינם יוצרים
תחושה פיזית של חלל רחוב מוגדר
ומכיל ובעל עיניין וגיוון.

מדדים לאמידת תוכנית הכיכר:

מימדי הכיכר אורך ורוחב

70-90X110

מימדי הכיכר גדולים ולא מידתיים

מדדים יחסיים ומימדים

פרופורציה :האם דפנות
מגדירים חלל?

לא פרופורציוני

רמה שכונתית  /רובעית /
עירונית

שכונתי/רובעי

הם אינם מייצרים חלל עירוני
כמצופה מכיכר שכונתית או רובעית
או אפילו עירונית

חיבור החלל לרחוב עירוני
מסחרי

לא קיים

נגישות הליכתית לכיכר
כולל אופניים ותח"צ

קיים

תפקודי הדפנות :יעודי
קרקע ושימושים

מסחרי אך ללא
עירוב שימושים

טיפול אקלימי בחלל הפתוח

קיים

התפקוד העירוני של הכיכר מוגבל
למסחר בלבד ,הינו נקודתי ,אינו
מייצר רצף עירוני-מסחרי בשכונה.
הכיכר נגישה רגלית ,אך דרכי הגישה
אינן מעניינות או תוססות .לדפנות
הכיכר מוצע טיפול אקלימי אך הוא
אינו מצליח להכניס לפרופורציה את
המרחב הענק והיוקד של הכיכר
החשופה

הכיכר

מדד
יחסי

תוכנית הכיכר

מקום  6מתוך 6

תוכנית הכיכר אינה מעודדת
התפתחות עירוניות מקיימת

איתור ושימור
ערכי תרבות
מקומית

12

איתור ערכי תרבות.
במקרה בוחן זה :מורשת
נופית של חקלאות מקומית

לא אותר והוגדר
במסגרת התוכנית
הערך התרבותי
הטמון בשדרות
הברושים

13

שימור ערכי תרבות.
במקרה וחן זה :שימור
עצים בוגרים

שלילי:

זו ככל הנראה ההחמצה הגדולה של
התוכנית ,הערך שהיה יכול להעביר
את התוכנית מסתם עוד תוכנית
משוכפלת לתוכנית עם ערכים ואופי
וזהות מקומית ,קרי שדרות ברושים
מרשימות ,הועד לכריתה

14

שילוב ערכי מורשת

ב.

קומפקטיות

ג.

חיות הרחוב

חלל רחוב

ד.

מדדים לאמידת תוכנית הכיכר:
תפקוד עירוני

ה.
אופי
וזהות
מקומית

ו.

ז .הטמעת ערכי
תרבות בתכנון

רוב מוחלט של
שדרות הברושים
הומלצו לעקירה
לא קיים בתוכנית
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דיון ,מגבלות המחקר ומסקנות
דיון
לתוכניות הותמ"ל מוטת כנפיים רחבה אשר משתרעת על פני כל מרחב התכנון בישראל .על פי המוצג באתר
איתור התוכניות במינהל תכנון ,מראשית פעילותה ב 2016 -ועד דצמ 2019 .אושרו במסגרת זו  185,000יח"ד.
זוהי עשיה בעלת משקל פיזי ,חברתי וכלכלי גדול מאוד ובעלת השלכות ארוכות טווח גם על אופי היישוב
דפוסי החיים ונופי ההתיישובות הנגזרים מתוכניות אלו .ובניגוד לנטיה לשכוח או להתעלם ,בסביבה זו ,על
כל הבטיה הפיזיים החברתיים והכלכליים חי האדם ,הפרט.
על הקפי תכנון אלו חובה להבטיח איכויות תכנון מאזנות ומקיימות ,אשר נדרשות על פי החזון התכנוני של
תמ"א  35ואשר אליה בלבד נכפפות תוכניות הותמ"ל.
התכנון האדריכלי של שכונה חדשה ,כשאר הבטי התכנון של תוכנית ,נדרש להבטיח אפשרות להתפתחות של
עירוניות מקיימת ,ומדידת היתכנות זו נעשית על פי רכיבי תכנון אשר הכרחי כי יוגדרו נכון בשלב התכנון
המתארי ,שכן אי הגדרתם המתאימה לא תאפשר את ההתפתחות הרצויה.
"שכונה  "360אשר פותחה ונוסחה ע"י  IGBILומשרד הבינוי והשיכון מהווה את מערכת המדדים המקובלת
בישראל ,והיא מקבילה לאמות מידה בינ"ל אחרות כדוגמת LEED ND , BREAM, TOD, GREENSTAR
ועוד .אמות מידה אלו בוחנות איכויות מוסכמות כדוגמת הליכות ,חלל הרחוב ,שימור ערכי תרבות ,מגוון,
קומפקטיות ועוד .ערכים אדריכליים אלו נידונו והוסכמו כרכיבים הכרחיים להתפתחות עירוניות מקיימת.
עם זאת בחירתם של המשתנים לא הצטמצמה למוסכם והממוחזר ועבודה זו שמה דגש גם על רכיבים נוספים
שטרם הוטמעו במדריכי הקיימות כמדדים מחייבים אך כבר נוכחים בעבודות מחקר ובשיח הציבורי,
נושאים אשר נקבעים בתוכנית מתארית ואינם ניתנים לשינוי במהלך התיכנון המיישם אך מטים את כף
הקיימות ואיכות החיים של השכונה המתפתחת.
תנועת  SWTSבארה"ב ובאירופה שפועלת משנת  1994והפרוייקט הדומה "הליכה לבית הספר" של "בטרם"
בישראל מכירים בחשיבות בטיחותה של הדרך כשיקול בהחלטת הילד או ההורה לבחור בהליכה רגלית לבית
הספר  ,אך ניכר כי הוזנחו ההבטים האדריכליים של הדרך ובכללם מיקום בית הספר במרחק הליכה סביר
עבור רוב אוכלוסיית השכונה .למיקו ם זה השלכות עירוניות רבות בין השאר על תשתיות תנועה ותחבורה
ציבורית ומעל הכל על רשת שבילי ההליכה והרכיבה אשר בימים אלו מקודמת למרכז השיח התכנוני
והציבורי .דוגמא לשיח זה ניתן לראות בתוכנית האסטרטגית של תל אביב "עיר האופניים  "25-25אשר
פועלת לראות  25%מאוכלוסיית תל אביב בשנת  2025נתניידת על אופניים .בעבודה זו נבחן משתנה הליכות
אל בתי הספר התיכוניים מתוך תפיסה כי קיימות הינו אורח חיים ולא רק גישה של תכנון פיזי.
נושא אדריכלי מובהק ,הנחתם עם חלופת התכנון המאושרת ואינו ניתן לשינוי בשלבי המימוש של התוכנית
הינו החללים העירוניים הפתוחים .חללים אלו והכיכר העירונית בראשם ,הגדירו את חיי החברה ,המסחר
והמשילות בתקופות קדומות ,וזכו למשמעויות נוספות בעידן הנוכחי .משתנה הכיכר העירונית נבחן בעבודה
זו על פי שבעה מדדים שונים ,אשר במסגרת מיני עבודת מחקר המתוארת בנספח  1יצרו מדד יחסי שלפיו
ניתן לבחון באופן אובייקטיבי תפקודן של כיכרות שונות המשולבות בהקשרים עירוניים שונים ולדרגם.
שימורם של ערכי תרבות הוא נושא היכול להתייחס לערכים אבסטרקטיים ורעיוניים המשוייכים למרחב בו
מתוכננת התוכנית ,וניתן לפתחם בשלבים שונים של יישום התוכנית ,אך שימורם של ערכים פיזיים הקיימים
במרחב התכנון נדרש שיוגדר ויובטח בשלב התכנון המקדים ובכך ימנעו דריסתו והכחדו לנצח .בהקשר
המקומי קל לצטט את הריסת מבנה הגימנסיה הרצליה בתל אביב כארוע של בכיה לדורות אך מאידך
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במסגרת העבודה הוצגו דוגמאות קאנוניות חיוביות של שימור .לשימורם של עצים נודע ערך כפול שהוא
שימור הערכים התרבותיים אותם הם מבטאים ומייצגים וגם הערכים המקיימים המוכרים של עצים בוגרים
בעיר .אנו מוצאים בסיפרות התייחסות רבה לתפקידם של עצים בוגרים בעיר ובמדריכי הקיימות השונים
מופיעים מדדים הבוחנים שילובם ,תפקודם והשפעתם ,ואף מדדים המתייחסים לשימורם של עצים
המבטאים את הנוף הטבעי ,האקלים והאקולוגיה של הסביבה .מאידך לא נמצאה בכלי המדידה התייחסות
ישירה לשימורם של עצים המהווים עדות לערך תרבות מעשי ידי אדם .העצים כאן הינם עדות לפרק היסטורי
בו השתמשה ישראל בפיתוח החקלאות ככלי ליישום מדיניות מיישבת וביסוס האחיזה בקרקע .שימור זכרון
תרבות זה תקפה במיוחד בהיותה של תמ"ל  1047בין השאר מסגרת למימוש של תמ"א  39שהוזכרה למעלה
וייעדה את המתחם (מ )6-ליישובם הקבוע של מפוני תוכנית ההתנתקות .בהינתן ההתניה האנושית-חברתית
של "עקירת נטוע" הקשורה לארוע ההתנתקות ,תמוהה הבחירה שלא לעשות מאמצים ,ואפילו מאמצים
עליונים ,לשמור סממני שורשיות אלו.

מגבלות המחקר
תוכ נית זו נבחנה כמקרה בוחן לתוכניות ותמ"ליות ,וכאן המקום לשאול שאלות של ייצוג ואיפיון .האם
תמ"ל  1047מהווה מודל מייצג עבור כלל תוכניות הותמ"ל ,האם תוכנית מחוזית מקבילה שתבחן תניב
ממצאים חיוביים יותר ,האם להיקף התוכנית השפעה על איכותה ,מה היקף האילוצים אשר הכתיבו את
התוצאה הסופית של התכנון ,והאם תהליכי העבודה של הותמ"ל הם שייצרו את התוצר האינו מספק .מה
מידת ההשפעה של ציוותי התכנון והליווי על התוצר הסופי ,והאם בלוח זמנים שונה ניתן היה להפיק תוכנית
יותר טובה .דיון זה מציף גם את השאלה האם תוכניות בהקפים של אלפים רבים של יחידות דיור נכון שניתן
יהיה להוציא על פיהן היתרי בניה.
רבות מן השאלות ,ואולי דווקא מן התשובות לשאלות מוסוות בשיקולים שאינם כלל שיקולי "התכנון
הטוב" ,ומוטות על פי שיקולי הקואליציה השלטת :קואליציית הפיתוח או קואליציית הדיור ,ואולי הן
הבכיה האמיתית של הקיימות העירונית.

מסקנות
ריכוז הממצאים המוצג בטבלא  8משקף תוכנית אשר אינה עומדת בדרישות המשתנים המבטיחים
התפתחותה של עירוניות מקיימת .אי הוודאות שמציפות השאלות למעלה אינה משחררת את התוכנית מן
השיפוט הביקורתי ואינה משחררת אותה מן האחריות התיכנונית והציבורית המוטלת על כל תוכנית .חומרת
השיפוט מתחדדת עבור המשתנה שימור ערכי תרבות אשר כישלון בהטמעתו הוא חד ובלתי הפיך.
בנוסף לדיון זה עולה השאלה המהותית האם ניתן לספק בתוכנית אחת ואחרות שכמותה את העושר הנדרש
כדי ליישב ריבוא אנשים בסביבת חיים אטרקטיבית גוונת ומקיימת שתאפשר התפתחות אישית וחברתית
בריאה ויוצרת .האם ניתן לשלב בתוכנית אחת גם פיתרון דיור כמותי וגם תיכנון איכותי ובעל ערך עירוני.
מתוך הסתייגות הכרוכה תמיד במגבלות השיפוט האדריכלי של תוכנית ,אני נוטה לטעון כי לשאלה זו,
ובתוכנית מסויימת זו תמ"ל  ,1047נראה היה שעם קצת יותר מאמץ או רצון או מודעות או תשומת לב של
כל המעורבים בתכנון ניתן היה באותו מקום ובאותם תנאים להיטיב את המוצר התכנוני.
מחקר עתידי יוכל לבחון את השלכת גודל התוכנית על תכניה על ידי השווה בין תוכניות בעלות סדרי גודל,
או לבחון את השפעת מוסד התכנון על תוכן התכנון על ידי השווה בין תוכניות שאושרו בועדות שונות .עם
השנים ועם מימוש התוכניות ,איכלוסן של השכונות והתפתחותן ניתן יהיה לקבל את המשוב המיטבי על
התוכנית והרעיונות הגלומים בה.
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מקורות נוספים :פרקטיקות ,אג'נדות ,כלי מדידה וארגונים
LEED ND

▪

הסטנדרט האמריקאי עבור שכונות מקיימות
BREEAM Communities International Technical Standard Integrating sustainable design into
the masterplanning of new communities or regeneration projects

▪

הסטנדרט הבריטי לשכונות מקיימות
GREEN STAR Neibourhoods and Community

▪

הסטנדרט האוסטרלי לשכונות מקיימות
TOD, Transit Oriented Development Institude

▪

The Charter of New Urbanisem 2ed edition

▪

SWTS Safe Way To School

▪

UN HABITAT, UN-Habitat (United Nations Human Settlements Programme) Urban Planning
and Design Branch, A new strategy of sustainable neighbourhood planning: Five Principles,
2015

▪

מקורות נוספים :מסמכי מדיניות בישראל ,מדריכים ,כלי מדידה ,ספרות
▪

גונן 2007 ,עקרונות מנחים לתכנון שכונות ויישובים בני קימא  ,משרד הבינוי והשיכון (משרד הבינוי
והשיכון ,גונן)2007 ,

▪

דבידוביץ ר( .ד.מ.ר) ,2012 ,בחינת הבטים חברתיים בתוכניות מתאר (דבידוביץ)2012 ,

▪

יילניק א .שוואץ ק , 2014 ,.לקראת שכונות בנות קימא בישראל ,עקרונות לתכנון ,לניהול ולפיתוח
שכונתי מקיים המועצה הישראלית לבניה ירוקה ומשרד הבינוי והשיכון , 2019 ,שכונה  360גירסה
1.1

▪

מרחב ,אוניברסיטת בן גוריון ,אורבניקס ,2014 ,ישראל עירונית  ,2050מחזון ליישום כלים ,מדדים,
ותמריצים לעירוניות

▪

משרד הבינוי והשיכון ,עדכון  ,2017התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קימא (התוכנית האסטרטגית
לפיתוח בר קיימא)2017 ,

▪

המשרד להגנת הסביבה ,2015 ,מדידת קיימות וחוסן לאומי (המשרד להגנת הסביבה)2015 ,

▪

משרד התחבורה משרד הבינוי והשיכון – 2009 ,מדריך לתכנון רחובות בערים( ,מדריך לתכנון
רחובות בערים)2009 ,

▪

נוסבאום ג ,2017 .משרד הבינוי והשיכון ,תדריך תכנון לשילוב מבני ציבור ,מסחר ,תעסוקה ומגורים

▪

פייטלסון ע , 2006 .התוכנית האסטרטגית לפיתוח בר קיימא במשרד לאיכות הסביבה ,דוח שלב א.

▪

פייטלסון ע ,.לוין נ ,.מינץ צ ,.צבן ש ,.הורוביץ הראל ע .סטינקמפ ג ,2019 ,.השפעות הותמ"ל על
דמות הארץ.

▪

קפלן מ ) 2018( .חקלאות ,אדם נוף .משרד החקלאות ופיתוח הכפר ,המשרד להגנת הסביבה ,נקודת
ח"ן.

▪

רז-דרור ע .קוסט נ ,2019 .התוכנית האסטרטגית לדיור

▪

שר שלום ,עמית ,שושן ,ריש ,פלד  ,2010נופי תרבות בישראל
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תוכניות
▪

תמ"ל 11/02/2018 , 1047

▪

תמ"א 27/12/2005 , 39

▪

תוכנית מתאר אשקלון 1974 , 101/02/4

▪

תוכנית כוללנית אשקלון  ,604-0382333החלטה בדיון במועצה הארצית תאריך21/11/201:

▪

תמ"א 2005 ,35

סיור
▪

סיור באתר וצילומים18/11/2019 :
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נספח  - 1מיני מחקר השוואתי וטיוטת כלי לאמידת כיכרות
אודות הכלי
בהינתן היותן של כיכרות שונות בעלות נתונים ייחודיים אשר רק שילובם של נתונים אלו והשפעתם ההדדית
מעידים על אופייה ותפקודה של הכיכר ,נדרש כלי שיאפשר השוואה כמותית ודרוג המבטאים את שיקלולם
של גורמים אלו .לשם כך פותח הכלי שלהלן המשקף נתונים כמותיים מדידים ודרוג של תפקודים עירוניים
בסיסיים ,ומשקלל את משקלם הכולל .תיקוף הכלי בשלב זה נעשה על בסיס ניסיוני המקצועי  -אדריכלי,
ולא כלל תיקוף סטטיסטי.
טיוטת כלי הערכה והשוואת כיכרות
ציון סופי לכיכר מורכב ממכפלת ציון משתנה המימד בציון משתנה התפקוד העירוני.
ציון משתנה המימד מבטא את היחס שבין הדרגה העירונית של הכיכר ( )ulשהיא ביטוי לפוטנציאל כמות
המבקרים ,מחולק בשטח הכיכר (רוחב ממוצע * אורך ממוצע) .
ציון תפקוד עירוני מבטא את מכפלת הגורמים :החיבור למרקם העירוני ,הנגישות ההליכתית לכיכר ,שימושי
הקרקע בדפנות הכיכר * טיפול אקלימי.
טבלא - 9טיוטת כלי  -מדדי הערכת כיכרות

משתנה תפקוד עירוני

משתנה חלל הכיכר :מימדי הכיכר ודרגה
עירונית

UF

S

נוסחת

Xרוחב
אורך

גובה
דפנות

מ"רa

h

מטרים

דרגה עירונית

חיבור
למרקם העיר
(פונקציונאלי
והליכתי )

 2רובעי

F

 1שכונתי

סקלה  1עד 3

ul
 3עירוני

h/a*ul = S

ציון כמותי
שאיפה
לציונים
גבוהים

נגישות
הליכתית

שימושי קרקע
דפנות הכיכר

טיפול
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u
W

סקלה  1עד 3

tt
סקלה  1עד
3

= f * w * u * tt UF

ציון
סופי:

S*UF

בחינת השואתית של כיכרות קיימות
להלן מוצגים נתונים של כיכרות בעלות מימדים פיזיים דומים לכיכר המתוכננת בתמ"ל  1047באשקלון,
והנתונים והציונים המשוקללים של כל אחת .בשל שיטחה הגדול של הכיכר רוב הכיכרות שנחקרו הינן
כיכרות ברמה עירונית ,אף כי הכיכר הנדונה אמורה להיות כיכר ברמה שכונתית או רובעית  .בטבלא 10
מוצגת ההשוואה המפורטת בין הכיכרות השונות וחישוב הציון עבור כל כיכר .דרוג מושווה של הכיכרות
שנבדקו מוצג בהערכה יחסית
טבלא  7בפרק בדיקות וממצאים.
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כיכר ספרא ירושלים (כיכר העיריה)
שטח הכיכר המתוחמת כ 68X45-מ"ר ,והשטח הכולל את המרחב היורד אל רחוב יפו הינו כ 120X45-מ"ר.
אף כי הכיכר יושבת במרכז העיר ,על רחוב מסחרי ראשי ,במרחק הליכה משפע של מבני ציבור ודפנותיה
מוגדרים היטב ,הכיכר איננה פעילה ככיכר עירונית שכן היא ריקה מכל פעילות מסחרית או קולינארית על
דפנותיה ,למעט הכניסה אל משרדי העיריה.
איור - 32כיכר ספרא ,ירושלים תוכנית וחתך (כיכר העיריה)



כיכר הקומנדו לוד (כיכר העיריה)
שטח הכיכר כ 80X44 -מ"ר (לא כולל מפלס הרחוב של שדרות דוד המלך) .הכיכר ממוקמת על רחוב ראשי
שאיננו רחוב מסחרי והיא מוגבהת ממפלס הרחוב .הכניסה לעיריה הינה מתוך חלל הכיכר וכאשר מגיעים
ברכב ,חובה לחצות את הכיכר ברגל מן החניה אל העיריה .זוהי כיכר עם שתי דפנות מסחריות מוגנות
אקלימית והן פעילות יחסית .הכיכר עצמה שוממה ומוכת שמש .לוד מונה כ 75,000 -תושבים.
איור -33כיכר העיריה לוד תכנית וחתך דרום מזרח צפון מערב



כיכר שער העיר הרצליה (כיכר העיריה)
שטח הכיכר כ 85X40-49 -מ"ר והחלל מוגדר היטב על ידי דפנות מבונות אשר חסרות טיפול אקלימי .הדפנות
כוללות ממערב את בית העיריה ,מדרום את הביטוח הלאומי ומצפון בית רופאים ומשרדים ,כולם פעילים
מאוד .הכיכר ממוקמת על ציר מרכזי מסחרי לא שוקק אך במרחק עשרות מטרים מן הכיכר נמצאים ביתן
השאר גם בית משפט השלום ,בית יד לבנים והמוזיאון העירוני .המסחר בכיכר פעיל ,לא שופע וגם החלל
עצמו לא פעיל במיוחד אלא בארועים מאורגנים.
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איור  -34כיכר העיריה הרצליה תוכנית  +חתך



כיכר יהדות צרפת ,נתיבות (כיכר העיריה)
שטח הכיכר הינו כ 68X47 -מ"ר ללא רחוב ירושלים עליו היא ממוקמת .רחוב זה הוא רחוב המסחר הראשי
בנתיבות והוא פעיל ביותר ,אך לאורכו הוקמה גדר הפרדה למניעת חציית הולכי רגל שלא במעבר החציה
הבודד הממוקדם בדרום מערב הכיכר ,וכן הוקם מבנה החוסם את הכיכר מן הרחוב .מבנה העיריה והדואר
מונגשים מכיוון החניה (צפון מזרח) ולא מן הכיכר והכיכר נטושה רוב שעות היממה ומעט מאוד עסקים
מצליחים לשרוד בכיכר .נתיבות מונה כ 36,000 -תושבים.
איור - 35כיכר העיריה נתיבות תוכנית ,וחתך צפון מזרח דרום מערב



כיכר ציון ,ירושליים
שטח הכיכר :כ 37X60 -מ"ר כולל ציר תנועה דרך יפו בו עוברת הרכבת הקלה (מדידה .) GOVMAP
הכיכר מוזנת על ידי רחוב מסחרי ראשי ושוקק .גובה חזיתות המבנים נע בין כ 8-מטרים ל 20 -ואף  40מטרים
(אומדן חזיתות מ  ) google street viewומייצר תחושה חללית ,אף כי דפנות הכיכר פרוצות יחסית .הכיכר
מוזנת על ידי  4צירים קטנים בנוסף לרחוב יפו .כמו כן יש להוסיף כי הכיכר ממוקמת במרכז עיר הבירה
המונה כמעט מיליון תושבים והיא עיר תיירות עולמית.
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איור  - 36כיכר ציון ,ירושלים תוכנית וחתך צפון דרום

השוואה ודרוג
באופן טבעי אף לא אחת מן הכיכרות המפורטות מעלה מציגה מודל אפלטוני מאוזן מיטבי של כיכר עירונית,
אך בהיותן קיימות ופעילות הן מהוות קנה מידה מוכר להשוואה של מימדים ופעילות .השוואת מימדי הכיכר
שבנדון לכיכרות אחרות ,על פי אופני המדידה והציון המפורטים ,מציגה סטיה קיצונית במימדים ביחס
לכיכרות האחרות ,ומבטאת מימדי כיכר שאינה נמצאת במתאם עם ההקשר העירוני בו היא מתוכנת.
בראש הרשימה ,במקום המיטבי ,נמצאת כיכר ציון בירושלים (ציון מספרי  )0.5523ובתחתיתה הכיכר
המרכזית של תוכנית תמ"ל ( 1047ציון מספרי  )0.0122אשר נבדקה בעבודה זו.
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טבלא  - 10מדדי הכיכרות וחישוב הציון
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