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מטרת המפגש
.  לשמוע ולקבל הסבר על עקרונות התכנון

.  תשובות והתייחסויות, שאלות

19:30

ברכות

19:40-20:1020:10-21:00

שאלות ותשובות, דיון הצגת עקרונות התכנון

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



"השתק/ "Muteכל המשתתפים במצב 

אנא פתחו את המצלמה כדי שנוכל להכירכם, כדי לדבר

אט לאורך כל המפגש'שאלות והתייחסויות ניתן לכתוב בצ

הנקודות  3צריך ללחוץ על -מי שמשתתף בעזרת טלפון*

”Chat“ולבחור בימין הסרגל 

ZOOMכללי השתתפות במפגש 
:תצוגה בטלפון

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר
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התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



?התכניתמי יוזם את 

צוות התכנון
אלונים תכנון וניהולניהול פרוייקט

דני קידר' אדר–ב מתכננים .אעורך התכנית

טלי טוך' אדר–טוך סרגוסי יועץ נוף

נעם לבנהתנועה

מ"מוטי זייד שמאות בעשמאות

רן חקלאיכלכלה

מתכננים עם אנשים-מודוס יועץ חברתי

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

מתוך ראייה המיטיבה עם , הרשות המקומית היא זו המקדמת את התכנון

דיירי המתחם ועם צרכי העיר

נשאר בידי בעלי הדירות והנכסיםהכח

(משרד הבינוי והשיכון)המימון לתכנון מתקבל ממנהל התכנון 

על פי המתחמים ובהתאם לרצון בעלי  , יתבצע בשלביםהתכניתהמימוש של 

הדירות והנכסים

מאושרת  שהתכניתבעלי הדירות ובעלי הנכסים אינם צריכים לבחור יזם לפני 

בהתארגנותתלוימימוש-העירייהבהובלתהתכנית



תחום התכנית  , התהליך, מושגים



היתרי
בנייה 

תכנית פינוי בינוי
תכנית המתאר  

הכוללנית לנהריה

בהובלת הרשות 
המקומית

בהובלת תושבים 
ויזמים

 +
תכנית אסטרטגית  

2040לנהריה 



התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

אישור תכנון
התכנית

הוצאת היתרי בנייה
בחירת חברה יזמית

ע"תב-הכנת תכנית בניין עיר 

מקנה זכויות בנייה
מגדירה שימושים אפשריים

מגדירה מיקום השימושים וכמויות

היתר בנייה-תכנון מפורט 

מגדיר פרטים מפורטים  
,  כגון גודל הדירה ומיקומה
, מתייחס למערכות הבניין
כניסות ויציאות מהבניין 

ועוד



?מה נעשה ומה צפוי בעתיד-תהליך התכנון

!אנחנו כאן

. 2021ינואר 

מפגשי  

תכנון  

משתף

2021ספטמבר 

דיון  

להפקדת  

התכנית  

בוועדה  

המחוזית

2020ינואר 

לימוד  

מצב קיים

וניתוחו

2022סוף 

התנגדויות  

לתכנית

הטמעת  

תובנות  

הציבור  

בתכנית

2021מאי 

הגשת  

מסמכי  

התכנית  

למוסדות  

התכנון

אישור  

התכנית

הצגה 

לציבור  

לפני  

ההפקדה

2022מרץ 

מילוי  

תנאים  

והפקדת  

התכנית

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



2020תמונת מצב 

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



לעיר" שער כניסה"המהווה , מתחם מרכזי ונגיש

100-וכ,מגוריםדירות200-כמכילהמתחם

.ומסחרתעשיה,משרדים-עסקים

הזדמנויות

.העירלשארביחסלהתחדשותכלכליתכדאיות

סמוך,מרכזייםציבוריתתחבורהציריעליושב

.המרכזיתוהתחנהרכבתלתחנת

אתגרים

והיציאהבכניסהבעיקר,תנועהועומסיצפיפות

.מהעיר

.ובאזורבמתחםציבורמוסדותמיעוט

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



ו"ויצ

בית רייך

כיכר הדקלים

בר יהודה

זוגלובק

מבנה החניה

מוקדים במתחם

13 התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



תעשיה ומלאכה

בית חניה משולב מסחר

מרכז אזרחי מיוחד

מגורים מסחר ומבני ציבור

'מגורים ג

מרכז אזרחי תרבותי ומסחרי

ציבור

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

שלא מומשו, קיימות זכויות בנייה למבני המגורים והמסחר

יח"דמ"רדונםייעוד

525              81,000                  47.5מגורים

215              68,000                  16.5מעורב

                   800                    0.7ציבור

                1,000                    1.5מסחר

                8,800                    6.0תעשיה

740            160,000                     72סה"כ

77,000              

סה"כ כולל חניה            237,000

חניה

מצב מאושר

סיכום-תכניות מפורטות וזכויות בניה מאושרות 



התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

קיימותבמתחם,הפרטיותהקרקעותלצד

אתשמגבירדבר,מדינהבבעלותקרקעות

.התכניתשלהכלכליות

-'זוגלובק'חברתבבעלותמשמעותישטחקיים

ומאפשרותלהתפנותשעתידותקרקעות

.התחדשות

פוטנציאל גבוה למימוש בשל אופי הבעלויות על הקרקע
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התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

לעיר הגדירה את האזור לפיתוח 2040אסטרטגית נהריה תכנית 

מוטה תעסוקה



התכניתמה מציעה 

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



במתחםוהאוכלוסיההיקף הפיתוח 
במתחםאוכלוסיה כמותי הפעילות

4000+ ד"יח1500

'מר150,000

סוגים שונים, יחידות דיור מוצעות

רוב הילדים של  

בית הספר  

במתחםמתגוררים

ציבור' ד+ 10

פ"שצ' ד+ 20

'מר15,000

-צרכי ציבור

גנים, גיל רך, כיתות18ס יסודי "בי

צרכים עירוניים נוספים

4000+ 'מר90,000 מסחר, משרדים, תעסוקה

1500+ חדרים600עד 

'מר40,000עד 

מלונאות/ תיירות 

לא קבוע תלוי באופי הפיתוח צרכנים  , במתחםעוברתאוכלוסיה

בעיקר עבור המסחר, נוספים

2500-לפחות 

'מר80,000

כמעט כל . חניות לרכב במתחם

החניה תת קרקעית

5000+ 'מר125,000 במידה ויש  –תעסוקה ומסחר נוספים 

הצדקה כלכלית

.אנשים חיים ועובדים8000לפחות , כ  במתחם  בהיקף בינוי מלא "סה

'מר375,000-500,000כ בינוי אפשרי  "סה

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



עקרונות הפיתוח המוצע 

למתחם
:פיתוח המתחם בשני מאפיינים עיקריים

מיבננים למגורים בגובה עד -" מרקם שכונתי"•

קומות10

בינוי המשלב -" מרקם עירוני מועצם"•

מסחר ומלונאות כולל  , משרדים, תעסוקה

קומות ומעליה  4-8מגורים מיוחדים בבניה של 

מגדלים של תעסוקה ומגורים

.

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



פתוחים ומבונים-שטחים ציבוריים 

כיתות18-הוספת בית ספר יסודי•

חיבור שטחים פתוחים על מנת  •

ליצור שטח פתוח איכותי  

.

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



חלוקה למתחמי משנה

מימוש  שיאפשרו , למתחמי משנהחלוקה 

.עצמאי 

כל מתחם יוכל להתארגן בתוך עצמו ללא  •

.  תלות במתחמים האחרים

ויקצר את  , יקל על תהליך ההגעה להסכמות•

זמן ההתארגנות

, ל מתחם יתפקד עצמאית מבחינה כלכלהכ•

.בינוי ומענה לצרכי ציבור

.
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T.O.Dתכנון מוטה תחבורה ציבורית 
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צירי הליכה ותחבורה ציבורית, חניה, תנועה

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

צמצום  , מתחם בטוח להולכי רגל-חניות בתת קרקע

תנועת מכוניות

תכנון מוטה תחבורה ציבורית והליכה

רשת צירי הליכה ואופניים מסביב ודרך המתחם  

קישור המתחם אל תחנת הרכבת ואל שדרות הגעתון

.
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חלופות בינוי בהתאם לפרוגרמה–לב העיר נהריה 

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



לב העיר |ַנֲהִריָּה
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בדיקת בינוי אפשרי



בדיקת בינוי אפשרי

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



שאלות והתייחסויות

מה הם האתגרים בשכונה

אילו נכסים ומשאבים יש בשכונה

משוב על עקרונות התכנון שהוצגו

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר



המחלקה לתכנון בניין עיר

'מודוס'חברת , פרוייקטמלוות -דורון אורן

04-9879891

http://nahariya.complot.co.il/generalinfo/Pages/default.aspx

maort@nahariya.muni.il

052-4893642Doron@modus.org.il

התחדשות עירונית–מתחם לב העיר

?איפה ניתן להתעדכן במידע ולהעביר התייחסויות

http://nahariya.complot.co.il/generalinfo/Pages/default.aspx
mailto:maort@nahariya.muni.il
mailto:Doron@modus.org.il

