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:צוות התכנון

: תכנון פיזי

מ"תכנון ואדריכלות בעגלור, גלורדודי 

איליה בר און: אדריכל אחראי

, אודליה כהן, נועה כרמון, גלי דולב: ניהול פרויקט

מ"גבע חברה להנדסה בע-גוברין-וקסמן

בלום תכנון סביבתי-מילר, רעות רותם, אמיר בלום: נוף

הנדסת כבישים  רעמ, איתם דביר, כנרת דביר: תנועה

ותנועה

להט שמאי מקרקעין, דנוס, ירון להט: שמאות

יוזמות, ירון סלע: סביבה

,  אוציטלמקס , מורדכוביץאלה , חובב אלגביש: תשתיות

מ"לביא נטיף מהנדסים יועצים בע

כלכלה וסביבה, תכנון–אורבניקס: חברה

AGL aviation: תעופה

26.07.2021



התכניתמיקום 



461

412

העצמאות' רח

א"לת

ליהוד

1' לכביש מס

אור  
יהודה

נווה מונסון-יהוד

התכניתמיקום 



הקו הסגול-ל"רק

412

'מהיר לעיר'

'מ500

א"לת

ליהוד

1' לכביש מס



מצב קיים



רקע מצב קיים



הפריקסטיםשוק 

חיים יוסף' רח

השוק' רח

העצמאות' רח

דוד אלעזר' רח

שביל פנימי



ניתוח סטטוטורי
מצב מאושר



5/5מ"תמ 1א "תמ

:מקרא

35/1א "תמ

מחוזיות/ מתאר ארציות תכניות



(מ"מר)מתחמי רעש מטוסים תשריטמתוך 

התכניתבתחום , 2/4א"לתמבהתאם •
'  מ86.0קיימת מגבלת בניה לגובה עד 

.י"מעפ

'  מ33.0–גובה הקרקע במתחם •
.י"מעפ

סמוכות אושרו הקלות ממגבלת  בתכניות•
.י"מעפ' מ96.5-הבניה לגובה עד ל

הרשות המקומית מקדמת סקר תעופה  •
עירוני בכדי להסיר מגבלות בניה לגובה  

.י"מעפ' מ110-עד ל

60-65ר"תחנמצאת בתחום התכנית•
דרישה לבניה אקוסטית  –1מ "מר)

(.במגורים

מ"ולמרא"לרתתעופה הוגש סקר•
14.07.2021-ב

AGL Aviation–מתוך סקר תעופתי  AGL Aviation–מתוך סקר תעופתי 

הגבלות בניה לגובהתשריטמתוך 

2/4א "תמ



אתגרים תכנוניים



ונגישותמימדים–מגבלות 



(י"רמ, העיריי )הפריקסטיםשוק 

חלוקה למתחמים-מגבלות 

(פלישות)י"רמהסדרת בעלויות 

21הסדרה לפי תקן 
(ד"יח100קיים )

160/מאאי "זכויות בניה עפ

מגורים' יח176–' מתחם א

(ד"יח52קיימות בפועל )

דיור מוגן' יח180–' מתחם ב

(פריקסטיםקיים בפועל שוק )

המתנה היתרי  ' א160/מאאקיימת תכנית 

'א5, 5בניה למגרשים 

21הסדרה לפי תקן 
(ד"יח52קיים )



בעלויות-מגבלות 

רשות הפיתוח

בתים משותפים
ורשות הפיתוח

עיריית אור יהודה

בתים משותפים

:מקרא



תכנון מוצע  



חלוקה למתחמים-מגבלות 

י"רמהסדרת בעלויות 

הפריקסטיםמתחם שוק 

פינוי בינוי
21הסדרה לפי תקן 

פינוי בינוי
21הסדרה לפי תקן 



י"מעפ' מ86–מגבלת בניה לגובה 



ניתוח מצב קיים
ובסביבתההתכניתמבני ציבור בתחום 



.עיריית אור יהודה מקדמת תכנית עירונית לשטחי ציבור כלל עירוניים

.העירוניתהתכניתהפרוגרמה לשטחי ציבור של תכנית המלבן תתבסס על עקרונות 

שטחי ציבור בסמוך לתחום התכנון

ס אור אבנר"בי

ס אור חנה"בי

ס  "בי
אלונים

ס מעלה  "בי
סביונים



פריסת מוסדות ציבור במתחם

(מבנה מקלט ציבורי)ד "ישיבת צעירי חב

בית כנסת
(מבנה מקלט ציבורי)

מעונות יום

(מבנה מקלט ציבורי)נוער מועדון

עמותת עזר מציון
(עתידה להתחלף בגן ילדים)



תכנית מוצעת



תכנית מאושרת

תכנית בהליכי תכנון

:מקרא

תכנית שוק גולדמן
552-0147272

דונם24: שטח

ד"יח440
ר מסחר"מ5,600

תכנית מתחם  
העצמאות

552-0284398
דונם58: שטח

ד"יח744

התחדשות עירונית גובלותתכניות

מתחם הכיכר
555-0811380

מגורים ומסחר

מתחם השלהבת
555-06455192

,  מסחר, מגורים
צ"שב

מתחם היסמין
,  מסחר, מגורים

צ"שב



7-21תכנית קומות 

(לדיייריםמשותף –שטח פרטי )מרווח גינון קדמי 

(משותף לדיירים–שטח פרטי )חצרות משותפות לדיירים 

ושביליםפ"שצ

כיכר ציבורית/ צ"שב

זיקת הנאה/ מסחרית קולונדה

363 צפוניח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,900 צפוניח"אוכ מסחר מתחם "סה

489 דרומיח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,220 דרומיח"אוכ מסחר מתחם "סה

852 התכניתד  בתחום"כ יח"סה

ר"מ3,120 התכניתכ מסחר בתחום "סה

מבט מדרום מערב–בינוי מוצע 



7-21תכנית קומות 

(לדיייריםמשותף –שטח פרטי )מרווח גינון קדמי 

(משותף לדיירים–שטח פרטי )חצרות משותפות לדיירים 

ושביליםפ"שצ

כיכר ציבורית/ צ"שב

זיקת הנאה/ מסחרית קולונדה

363 צפוניח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,900 צפוניח"אוכ מסחר מתחם "סה

489 דרומיח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,220 דרומיח"אוכ מסחר מתחם "סה

852 התכניתד  בתחום"כ יח"סה

ר"מ3,120 התכניתכ מסחר בתחום "סה

מבט מצפון מזרח–בינוי מוצע 



7-21תכנית קומות 

(לדיייריםמשותף –שטח פרטי )מרווח גינון קדמי 

(משותף לדיירים–שטח פרטי )חצרות משותפות לדיירים 

ושביליםפ"שצ

כיכר ציבורית/ צ"שב

זיקת הנאה/ מסחרית קולונדה

363 צפוניח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,900 צפוניח"אוכ מסחר מתחם "סה

489 דרומיח"אוד מתחם"כ יח"סה

ר"מ1,220 דרומיח"אוכ מסחר מתחם "סה

852 התכניתד  בתחום"כ יח"סה

ר"מ3,120 התכניתכ מסחר בתחום "סה

כיכר עירונית–בינוי מוצע 



תכנית קומת קרקע

זיקות הנאה להולכי רגל

בינוי ופיתוחבתכניתשטחן הסופי של זיקות הנאה ייקבע *

כניסת להולכי רגל

כניסה לרמפה

זיקות הנאה להולכי רגל

דוד אלעזר להרחבת מדרכה' תחום זיקת הנאה ברח

זיקות הנאה להולכי רגל בתחום מגרשי המגורים
.יאפשרו מעבר חופשי לציבור בתחום החצרות המשותפות לדיירים1.
.בינוי ופיתוחבתכניתמיקומן ורוחבן  ייקבעו 2.
ק"בתתיותירו גמישות תכנונית להעמדת הבניינים ותכנון של מרתפי חניה 3.

('ד)מוצע 

*4.5זיקת הנאה להולכי רגל



תכנית קומת קרקע

מרחבים ציבוריים

כיכר עירונית

ושביליםפ"שצ

כיכר ציבורית/ צ"שב

דרכים

כניסת להולכי רגל

כניסה לרמפה

('ד)מוצע קרקעיעודי

1.63כיכר עירונית

3.01צ"שב

1.53פ"שצ

0.78שביל

4.84דרכים

11.79ציבורכ שטחי"סה



216'מ29ד בבינוי בגובה עד "יח
(25%)

636'מ29ד בבינוי בגובה מעל "יח
(75%)

ר"מ80ד קטנות עד "יח
(ד"ממ+עיקרי)

170
(20%)

ד אחרות"יח
(ר"מ80מעל )

682
(80%)

852כ"סה

ד"תמהיל יח



101102
103

104

105

102

103

104

101

105

שטחי מסחר

שטחי מסחר  
(ר"מ)

תא  ' מס
שטח

מתחם  
איחוד  
וחלוקה

1,200 101

צפוני
700 102

1,900 ד"אחוכ במתחם "סה

3,120 כ"סה

שטחי מסחר  
(ר"מ)

תא  ' מס
שטח

מתחם  
איחוד  
וחלוקה

520 103

דרומי
400 104

300 105

1,220 ד"אחוכ במתחם "סה

תכנית קומת קרקע



חתך אורך: חתכים

צפון דרום

העצמאות' רח השוק' רח

:מקרא

קו בניין  קן מגרש



צפון דרום

העצמאות' רח השוק' רח

העצמאות' חתכים רח חתך אורך: חתכים
:מקרא

קו בניין  קן מגרש



מערב מזרח

דוד אלעזר' רח יוסף חיים' רח

חתך רוחב: חתכים
:מקרא

קו בניין  קן מגרש



קיים

152ד"כ יח"סה

'ד/ד"יח7.7צפיפות נטו

'ד/ד"יח4.5צפיפות ברוטו

מאושר  קרקעיעודי
('ד)

מוצע  
('ד)

19.7021.77מגורים

-0.49מסחר

דיור מוגן  
משולב מסחר

4.30-

-2.62פ"שפ

2.373צ"שב

1.63-כיכר עירונית

פ"שצ
ושבילים

3.352.32

0.734.84דרכים

33.5633.56כ"סה

שטחים  
סחירים

27.1121.77

6.4511.79ציבורשטחי

מצב מאושרתשריט

מוצע

(ע מסחר"כולל ש873)852ד"כ יח"סה

ר"מ3,120כ מסחר"סה

ר"מ9,500צ"מבכ "סה

'ד/ד"יח39צפיפות נטו

'ד/ד"יח25צפיפות ברוטו

מצב מוצעתשריט



שמאות



י מתחמים"נתונים כמותיים עפ

מכפיל  
ד  "יח

שטחי  
מסחר  

(ר"מ)

ד  "יח
מצב  
מוצע

מצב נכנס מתחם  
מימוש

מתחם  
איחוד  
וחלוקה

4.5 1,200 234 ,ד"יח52
פלישות א

הסדרה  צפוני
י  "עפ
15תקן 

700 129 שוק 
פריקסטים

,  עירייה)
(י"רמ

ב

4.45 920 445 ד"יח100 ג
דרומי

הסדרה  
י  "עפ
15תקן 

300 44 פלישות
(י"רמ) ד

3,120 852 כ"סה

א

ב

ג

ד



פיתוח נוף ושימור עצים



תכנית פיתוח



(1,2עצים )

(5' עץ מס) (3' עץ מס)(4' עץ מס)

עצים לשימור
סקר עצים נמצא בהליכי תיאום מול  

פקיד היערות



תנועה



תנועה

:עקרונות תכנון

.בינהםעם אפשרות לחיבור ח"אוק משותף לכל מתחם "חניון תת. 1

(.דוד אלעזר והרחוב הפנימי החדש)כניסות לרמפות דרך הרחובות המשניים . 2

דרך ( 302, 301תאי שטח –צ"שב)ק ציבורי "מתן זיקת מעבר לחניון תת. 3

(.101,102)תאי השטח הסחירים הסמוכים

.משטח המגרשים לטובת חלחול מי נגר15%הותרת . 4

דרך השביל הציבורי  104-ו103מתן אפשרות לחיבור בין חניונים בתאי שטח . 5

.מימדיברישום תלת ( 401)

.פתרון על קרקעי לפינוי אשפה ולפריקה וטעינה למסחר. 4

101

102

103

104

105

701

301
302

401



ניקוז וניהול מי נגר



ניקוז וניהול מי נגר עילי
קביעת הוראות להסדרת  1.

.מפלסי פיתוח הכיכר

קביעת הנחיות להשארת  2.

משטח המגרשים  15%

.לטובת חלחול

קביעת הנחיות תכנון  3.

לרמפות ירידה למרתפים  

.למניעת הצפות

תא שטח סחיר–אזור חלחול מי נגר 

תא שטח ציבורי–אזור חלחול מי נגר 



פרוגרמה



התכניתנתוני –פרוגרמטימענה 

המיועדים  301,302תאי שטח •
פ"שצ/צ"לשב

ר שטח עיקרי              "מ10,000: כ"סה
ר שטח שירות"מ4,000-וכ

(י"רמהסדרת זכויות )105תא שטח •
.ר לטובת גני ילדים"מ250-כ: כ"סה

ר לנפש  "מ3חישוב הביקוש לפי : פ"שצ
'ד7.3-כ-(סף הבית)

כיכר עירונית  , 1.55פ"שצ)'  ד4-היצע כ
ר לנפש"מ1.6-כ–( 0.8שבילים , 1.65

תושבים חדשים' מס
פילוח לפי זרמי  

מוסדות חינוך
כ  "סה

גודל  

שנתון

ממלכתי
1,79644

ד"ממ
47912

חרדי
1755

כ"סה
2,45062

סוג שירות
/  כיתות ' מס

יחידות נדרשות

ר  "שטח עיקרי נדרש במ

(מרפסות/ללא חצרות)
מענה מוצע

6770מעונות יום

-צ בהיקף של כ"בייעוד שב301-302מגרשים : בתחום התכנית

250-בייעוד מגורים הכולל כ105מגרש ; ר עיקרי"מ10,000

ר שטחי ציבור"מ

7930גני ילדים

1400בית כנסת גדול

1400מועדון נוער

735כלל עירוני

3,235כ"סה

ס ממלכתי  "כיתות בי

יסודי
בהוראות התכנית קובע כי תנאי להיתר יהיה ( 1)6.14סעיף .א8

.  באישור הוועדה המקומית למענה לצרכי הציבור הנדרשים 

להגדלת זכויות הבניה למבנים  555-0776898' תכנית מס

הוגשה להפקדה בועדה המחוזית  , ומוסדות ציבור באור יהודה

הוכנה תכנית עבודה להיערכות העיר  . ג2021בחודש יולי 

הכוללת איתור  ( 2020ספטמבר )להתחדשות מוסדות החינוך 

מגרשי מוסדות חינוך שיספקו מענה לביקושי התחדשות  

עירונית ובכללם מתחם המלבן

ס ממלכתי על "כיתות בי

יסודי
8

ד יסודי "ס ממ"כיתות בי

ועל יסודי
4

ס חרדי יסודי "כיתות בי

ועל יסודי
3



עבודה חברתית



עיקרי הליך חברתי

שיתוף פעולה הדוק בין

ק  "אגף שח
שירותים חברתיים  )

וקהילתיים

/  ניהול פרויקט
צוות תכנון

אגף הנדסה

יועץ חברתי

מחלקת משאבי  
קהילה

מנהלת  
התחדשות  

עירונית

פעילותמועד 

כנס ידוע ציבור בנוגע לקידום תכנית במסלול רשויות  20/11/2019

עמדת הסברה בנושא התחדשות עירונית במתחם שוק הפריקסטים8-9/12/2019

.סיור שטח של צוות התכנון בהשתתפות רב הקהילה ועובד קהילתי04/02/2020

.  סדרת מפגשים בשטח לבחירת נציגות רשמית לכל בניין20יוני  -'פבר

הפצת אגרת עדכון לתושבים2020אפריל 

".  נתנאל גרופ"שליחת מכתב ליזם פעיל בשכונה בשם 23/03/2020

יזם פעיל בשטח" נתנאל גרופ"פגישה עם נציגי 11/06/2020

סיור שטח מפגש אישי עם נציגים רשמיים ופוטנציאליים17/06/2020

מפגש שיתוף ציבור בזום להצגת החלופה הנבחרת01/07/2020

הפצת אגרת עדכון לתושבים2020נובמבר 

ח חברתי"הפעלת יועץ חברתי להכנת דו2021מרץ 

ראיונות עומק לתושבי המתחם21יולי -אפריל 

המחוזיתבועדתמפגש שיתוף ציבור בזום להצגת התכנון לקראת דיון 20/07/2021



פרוט הליך חברתי  

קשר שוטף

כחלק מפעילות המינהלת בשטח קיימת חשיבות רבה על שימור הקשר הישיר עם תושבי  
.  המתחם

:  עיקר התקשורת מול תושבי המתחם מתנהל באמצעות
בקבוצה מועברות הודעות בנושא עדכונים  .עבור כל בניין בנפרדוואטסאפהוקמו קבוצות •

כל משתתף בקבוצה רשאי להגיב ולשאול שאלות באופן ישיר ולקבל  . שוטפים וחומרי עיון
.  המינהלת וחברת הניהול, התייחסות מיתר חברי הקבוצה

באתר זה יכולים בעלי  . לרשות התושבים עומד אתר האינטרנט של עיריית אור יהודה•
.  הזכויות והתושבים ללמוד ולהתעדכן בנושאי התחדשות עירונית בכלל ומתחם המלבן בפרט

אגרות ועדכונים

.  הוואצאפבכל צומת משמעותית נשלחת לתושבים איגרת עדכון אשר מופצת בקבוצות 



פרוט הליך חברתי  
תסקיר חברתי

.נערכו ראיונות עומק עם תושבי המתחם2021במהלך החודשים אפריל עד יולי 

" דלת לדלת"הראיונות בוצעו בחמישה סבבים שונים של הגעה לשטח וסקירה של 

.  בתכניתבכל המבנים הכלולים . שכנים' כמו גם מפגשי סלון עם מס

ד הקיימות  "יח152מתוך 56כ תושבי המתחם שענו על השאלון עומד על "סה

.   37%שהם בתכנית

דוגמא לשיחות עם תושבי המתחם והעברת השאלון החברתי
י צוות אורבניקס"צולם ע: מקור

2021דוגמא לראיונות עומק במתחם במהלך חודש מאי 
6דוד אלעזר ' בבית הדייר ברח

י צוות אורבניקס"צולם ע: מקור

כלל התהליך והממצאים מפורטים בדוח נפרד*



פרוט הליך חברתי  
תסקיר חברתי

:עיקרי ההמלצות שעלו בתסקיר

.  לשלב המימושהתכניתבמתחם להובלת השלמת תהליך הקמת נציגויות תושבים -

שילוב הנחיות על כן מוצע . כיתרון וחסרון משמעותי במתחםהפריקסטיםשוק -

להגבלת מפגעים משירותי מסחר שישולבו בסמוך למבני המגורים וכיום מהווים מפגע  

.משמעותי של ריח ורעש במבנים הסמוכים לשוק

. ייחודית שיש לשמרשבילי הולכי הרגל הפנימיים במתחם כחוזקה -

השתתפות בעלויות דמי התחזוקה לתושבים הוותיקים לאחר  הנחיה ברורה לגבי -

.  המתגוררת במתחם כיום' לאוכמעבר למחויב בחוק בהתאם , חידוש המבנים

מפותחים במתחם כיום וחשיבות האכיפה של פלישות הקיימות  פים"בשצחוסר -

.  משמעותי לאחר החידושפ"שצווידוא קיום , בשטחים אלה

פים"שפבתחזוקקיים קושי רב , בתכניתפ"שפעל פני פ"שצהעדפת ייעוד -

. הקיימתלאוכלוסיה

.    כמוקד שכונתי משמעותית למפגש בין התושביםשימור בתי הכנסת -

כלל התהליך והממצאים מפורטים בדוח נפרד*


