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מטרת המפגש
.  לשמוע ולקבל הסבר על התכנית המתגבשת

.  תשובות והתייחסויות, שאלות

18:00

פתיחה

18:1519:00

חלוקה לשני חדרים  

שאלות ותשובות, לדיון

הצגת עקרונות  

התכנון

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 
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, רוני לוימר 
מנהל מחלקת בניין עיר

, רונן מרלימר 
ראש העיר

דברי פתיחה

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



?מי יוזם את התכנית

צוות התכנון
אלונים תכנון וניהולפרוייקטניהול 

דני קידר' אדר–ב מתכננים .אעורך התכנית

טלי טוך' אדר–סרגוסי טוךיועץ נוף

לבנהנעם תנועה

מ"מוטי זייד שמאות בעשמאות

כלכלה
ביוב וניקוז, מים

חשמל

רן חקלאי
רוזנטלמאיר 

דן שרון

מתכננים עם אנשים-מודוס יועץ חברתי

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



,מושגים
,  התהליך

התכנית  תחום 

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



היררכיה של תכניות

הוצאת היתרים  

באחריות בעלי הנכסים

2040אסטרטגית תכנית + 
כוללנית                תכנית מפורטת                 היתר בניהתכנית מתאר 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

>         >



:בין השארהתכנית קובעת 
: כגון ייעודי הקרקע ושימושיה •

מבני  , מלונאות, מסחר, מגורים
דרכים  , שטחים פתוחים, ציבור

,  מה מותר ומה אסור בכל ייעוד
"  מגורים"האם בייעוד : למשל

.מותר גם מסחר
וכמה  היכן , מה–הבנייה זכויות •

מותר לבנות בכל מגרש  
חדשה או לבניית כללים לבנייה•

מרווחים  , מספר קומות–תוספות
בין בניינים

?( ע"תב)עיר מהי תכנית בניין 
תוקף חוקי שנועד להסדיר את השימוש בקרקע מסמך בעל 



התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



–התכנון תהליך 

!אנחנו כאן

. 2021ינואר 

מפגש  
תכנון 

משתף 
ראשון

מפגש  
תכנון 

משתף 
שני

2022מאי 2021אוקטובר 

דיון 
להפקדת 
התכנית  
בוועדה 
המחוזית

2020ינואר 

לימוד  
מצב 
קיים

וניתוחו

2022סוף 

התנגדויות 
לתכנית

הטמעת  

תובנות  

הציבור 

בתכנית

2021דצמבר 

הגשת  
מסמכי  
התכנית

למוסדות  
,התכנון

בועדהדיון 
המקומית

אישור  
התכנית

הצגה  

לציבור  

לפני  

ההפקדה

מילוי  
תנאים  

והפקדת  
התכנית

שיפור  

ודיוק  

התכנית

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

?מה נעשה ומה צפוי בעתיד



בנושאי הליבההתכנון עקרונות 
10/2021תמונת מצב 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



מצב קיים-מתחם לב העיר  
כדאיות  -מתחם מרכזי בעיר

כלכלית להתחדשות ביחס  
לשאר העיר

  יושב על צירי תחבורה ציבורית
סמוך לתחנת רכבת , מרכזיים

והתחנה המרכזית
דירות  200-המתחם מכיל כ

-עסקים100-וכ, מגורים
תעשיה ומסחר, משרדים

  מעט מוסדות ציבור במתחם
ובאזור

בעיקר , צפיפות ועומסי תנועה
בכניסה והיציאה מהעיר

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



המוצע והאוכלוסייה במתחםהיקף הפיתוח 

מסוגים שוניםיחידות דיור1640•
שטחים פתוחים איכותיים כולל כיכר עירונית•
כיתות18בית ספר יסודי חדש •
מסחר עירוני בעיקר לאורך הרחובות בהיקף גדול•
משרדים ותעסוקה•
(א"יח600עד )אפשרות לפתח מלונאות ותיירות •
תת קרקעיות, חניות לרכב בהיקף גדול•

מועסקים4000+ תושבים 4000-כ יותר מ"סה•



TODתכנון מוטה תחבורה ציבורית 



?התכניתמה מציעה 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



עקרונות הפיתוח המוצע למתחם   

16

קומות10עד מבני למגורים בגובה 

,  משרדים, המשלב תעסוקהבינוי 
מסחר ומלונאות כולל מגורים מיוחדים 

קומות ומעליה מגדלים  2-4של בבניה 
ומגוריםתעסוקה  של 

B

A

בשניפיתוח המתחם 

B

A
:מאפיינים עיקריים



תכנית מאושרת  

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

התכנית המוצעת  
חלוקה למתחמים  



שמאי–החלטות בעקבות הניתוח הכלכלי 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

מתחמים מוטי מגורים

מתחמים ליזמות
משרדים ומגורים

מוסדות ציבור

פיתוח בשלב  
הראשון של  

מתחמים מוטי  
תעסוקה ומסחר  

הכוללים גם מגורים  
שיהוו מאיץ 
להתפתחות  

העירונית  ורק 
בהמשך את מתחמי  

המגורים
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התייחסות למבנים  קיימים ולשימור
חלוקה למתחמי משנה



מתחם  -חניות בתת קרקע•
צמצום  , בטוח להולכי רגל

מכוניותתנועת 

מוטה תחבורה  תכנון •
והליכהציבורית 

צירי הליכה ואופניים  רשת •
המתחם  מסביב ודרך 

המתחם אל תחנת קישור •
הגעתוןהרכבת ואל שדרות 

צירי הליכה ותחבורה ציבורית, חניה, תנועה



יצירת שני חיבורי כבישים חדשים  
למתחם לב העיר

חיבור למזרח כחלק מצומת חדשה  •
צפויה להיות הכניסה  . לרחוב יחיעם

ממזרח  , מצפוןהראשית למגיעים 
ומדרום

הרחבה  . חיבור למערב לרחוב הרצל•
של שביל קיים

הגעתוןהסדרת החיבור לשדרות •
.סיטרי-דובמקום הקיים כולל 

אפשרות של חיבור אחד מרחוב הרצל  •
קרקעיות-חניות תתלטובת 

מערכת הדרכים הפנימית  –כבישים 



הגעתוןאם וכששדרות , בעתיד•
יכול  , עירוני לינאריפ"לשציהפוך 

להתבטל חיבור הכביש של  
.הגעתוןוולפסון אל 

אין שינוי במערכת הכניסות  •
קרקעיים-התתלחניונים 

שינוי בגעתון–מערכת כבישים עתידית 



חניות  נדרשות  בכל מתחם
נדרשות הרבה מאד חניות  

במתחם לב העיר לכל  

מקומות חניה2600הפחות 

ללא  )לפי סטנדרט רגיל 

4000נדרשים כ  ( ן"מתע

.מקומות חניה

/  בנויותכל החניות תהיינה 

.תת קרקעיות

נדרשות הרבה מאד חניות  

לקלנועיותחניות ,לאופניים 

ורכב חשמלי

בהמשך בדיקה



חלופה נבחרת | מערכת ירוקה 
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חתך עקרוני ברחובות פנימיים| מערכת ירוקה 
איטיתבמהירותנסיעהמחייבהצרהרחובחתך

הרכיםהמשתמשיםשלהבטחוןתחושתאתהמגבירה
.במיסעהאופנייםרכיבתותאפשר

השלמהיהווהכבישצידימשניומוצלותרחבותמדרכות
הייעודייםהציריםלמערך

ב

א



תקדימים  | רוח עיצובית | מערכת ירוקה 



במתחם לב העיר יוגדר מגרש  
ביעוד ציבורי עבור  ( 3-א)אחד 

גם בו  . בית הספר היסודי
יתאפשרו שימושים נוספים

צרכי ציבור נוספים יוגדרו  בתקנון  
וישולבו  בעת בניה של מתחמי  

.המשנה

...אחר, עירייה, בית ספר–מוסדות ציבור 



עצמאות–הגעתוןמבט  מצומת 

כיכר עירונית גדולה

בצומתלנדמרק–מבנה גבוה 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

מודל רעיוני–בינוי אפשרי 



מבט מכיוון הרכבת–בינוי אפשרי 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

יחיעם' כניסה חדשה מדרך העצמאות המשך רח



הגעתון' חזית מסחרית בשדחתך עקרוני וקווי בנין 
למפלסיםקווי בנין שונים בהתאם 

'מ0.0-תת קרקע •
'מ5.0בחזית רחוב מסחרי . משתנה –בקרקע •
'מ15-20עד לגובה ' מ0.0-3.0מעל חזית מסחרית  •
.נוספים' מ5.0-10.0נסיגה של -גבוהה לבניה •



שימושים-בינוי רעיוני במפלס הקרקע 
רוב המסחר במפלס הקרקע ומלווה  •

רחוב
שטחי ציבור  גם  במתחמי המגורים  •

בעדיפות למפלס הקרקע
אפשרות לדירות קרקע בחלקים  •

הפנימיים של  מתחמי המגורים



אפשרות לביצוע בשלבים
פיתוח בשלב הראשון של מתחמים מוטי תעסוקה ומסחר הכוללים גם 

ורק בהמשך את מתחמי המגוריםהעירונית מגורים שיהוו מאיץ להתפתחות 

מיידילפיתוח 
ו-ב-מתחמים א

ביעוד עירוני מעורב

תאום ראשוני מול בעלי קרקע  
:משמעותיים

רשות מקרקעי ישראל
העירייה

(זוגלובקבמקום )קרן ריאליטי 

A

A



עיקר מרכיבי התכנית  

35

 לפרוגרמה המוסכמת הנותנת זכויות בניה רבותהצמדות  .

התייחסות למתחם כמכלול ולמתחמי המשנה שהוגדרו

 מגוריםמתחמים מוטי -עירוני מעורב   –מתחמים מוטי פיתוח וערוב שימושים

 (זכויותגם מקבלים )התייחסות למבנים קיימים שאינם נכללים בהתחדשות העירונית

התאמה להנחיות ההתחדשות עירונית של נהריה

 אי כניסה ישירה לחניות, ארקדה מסחרית, מסחר עירוני, דופן  הרחוב –הכבישים הסובבים

מגוון סוגי המגורים

חניות תת קרקעיות

עיצוב הדרכים הפנימיות והשבילים

מיקום בית הספר בלב המתחם

 ולבית הספרהגעתוןלשדרות כיכר עירונית המתייחס -מרכזי בלב המתחם פ"שצמיקום

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



ח והסקר החברתי"תובנות מתוך הדו



שייכות-המתחםמאפייני
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האזוראתהדייריםתפיסת

אוהבים לגור  
באזור

מהמשיבים  83%
לסקר אוהבים לגור 
באזור במידה רבה

רמת שייכות  
גבוהה

מהמשיבים  52%
לסקר ענו כי הם  

חשים שייכות לאזור  
מגוריהם במידה  

רבה

ענו כי הם 19%
חשים שייכות לאזור  

מגוריהם במידה  
.  מועטה או כלל לא

מיעוט סכסוכים

מהמשיבים  67%
לסקר ענו כי אין כלל  

סכסוכים בין  
השכנים בבניין או  

באזור

תחושת ביטחון

מהמשיבים  88%
לסקר ענו כי הם  
מרגישים בטחון  
להסתובב באזור  

מגוריהם
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ההתחדשותלאחרהאזוראתהדייריםתפיסת

להמשיךירצוהדירותמבעלי40%-כ
שכניהםלידולגור

כיוםבמתחםמתגורריםהסקרעלשהשיבוהדירותבעליכל*

בדירהולגורלחזורמעונייניםהדירותבעלירוב
*במתחםחדשה

שייכות-המתחםמאפייני
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?העסקאתיקדםמה

העסקיםבעליעמדותבמתחםעסקים



?מה לוח הזמנים הצפוי

?להגיב  לתכנית המוצעת/ איך ניתן להתייחס 

?בעל העסק מרוויח מהפרויקט/ מה אני הדייר 

?איזו דירה אקבל–מה התמורה 

?מה גורל המבנים להריסה בשל כבישים ושטחים ציבוריים

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

כללי
עיקריות שנשאלושאלות 



האם התכנון המוצע  סביר ואינו מוגזם

.עומס על תשתיות התחבורה  כבר היום
?איך התכנית משפרת

תוספת מגורים ומשרדים  . כבר היום חסרות–חניות לרכב 
?תחריף את הבעירה

.   באיזורחסרים שטחים פתוחים איכותיים 
?איך התכנית  נותנת מענה

?חיבור לשאר שכונות העיר בעיקר  למזרח לשכונת בן צבי

המרחב  לאחר  תהליך ההתחדשות
עיקריות שנשאלושאלות 

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 



?האם אפשר לפתח רק את המגרש שלי ולא מתחם שלם

?האם חובה לממש אותה? האם התכנית מחייבת

?האם נקבעה שלביות פיתוח

?בעלי עסקים/ בעלי דירות –איך מתארגנים מכאן והלאה 

?מה קורה בתקופת המעבר

התחדשות עירונית–העיר מתחם לב 

התארגנות להמשך
עיקריות שנשאלושאלות 



'

04-9879891

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

maort@nahariya.muni.il

04-8122080

Doron@modus.org.il

?ניתן להתעדכן במידע ולהעביר התייחסויותהיכן 

התכניתבשלב הפקדת הבא יהיה המפגש * 

המחלקה לתכנון בניין עיר

מודוס'חברת , פרוייקטמלוות -דורון אורן 

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


קבוצות2-דיון בהמשך 
בכל חדר העמקה בנושאים המתאימים לאותה קבוצה

 לבדאין צורך להתנתק או להתחבר -שניות ולוקח כמה לחדרים הוא אוטומטי המעבר

אט או לבקש ממנחה החדר'מי שמעוניין לעבור לחדר השני מוזמן לכתוב בצ

1#חדר 
בעלי דירות במתחם

2#חדר
עסקים במתחםבעלי 


