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תושבים ובעלי דירות יקרים,

אנו שמחים לעדכן כי סיימנו בחודש יוני 2020 את שלב הראשון בתכנון ההתחדשות  

העירונית בשכונות סחל"ב, איילת השחר, אור יום ודגניה/כצנלסון: לימוד המצב הקיים של

השכונות הדרומיות, כרקע לתהליך התכנון. 

  

 

לפניכם תמצית קצרה של פרק זה. 

 

בימים אלה החל שלב תכנון חלופות פיתוח לשכונות.  

בשבועות הקרובים   נקיים מפגשים (דרך האינטרנט) עם בעלי דירות לפי בניינים, לפי  

שעה במפגשי "זום" לנוכח הגבלות משרד הבריאות ובדאגה לשלומכם. מקווים בהמשך  

לפגוש אתכם פנים אל פנים.

הצוות החברתי יעדכן מספר ימים לפני כל מפגש את בעלי הדירות בבניינים עימם תיערך  

הפגישה.

 

אנו ממשיכים לעמוד לרשותכם לשאלות באופן שוטף:

  

יערה ספיר – היועצת החברתית של הפרויקט, חברת גיאוקרטוגרפיה 052-3850692   •

  yara@geokg.com

minhelet@or-ye.org.il 054-6522192 ,נתי רייכר – מנהל מינהלת התחדשות עירונית •



צוות

אנדי איז'ק – מנהלת תחום חברה וקהילה במנהלת 

נתי רייכר – מנהל מנהלת התחדשות עירונית 

אמי מתום – דותן ריגלר כהן, רענן גלר, אביב שקד 

רם איזנברג – רם איזנברג, זהר ארני 

פז כלכלה והנדסה – יואב ויינברג, גיא גדולין, יונית צעירי 

ח.ג.מ – חגית ברב טל, זיו גורן

ארי כהן – ארי כהן, עירד שומרוני, מרים צנוירט  

לוג ניהול פרויקטים – יפעת מנקוביץ' דרוקמן   ניהול

אדריכלות

תנועה

נוף

כלכלה

תשתיות

ד"ר חיים פיאלקוף  פרוגרמה

ערן אבני – מנהל תחום תכנון 

גורי נדלר– מנהל אגף בכיר תכנון 

ראש העיר – ליאת שוחט 

מהנדסת העיר- ליאת בן אבו 

אדריכל העיר– זיו גדון 

מזמיני העבודה, הרשות להתחדשות עירונית

עיריית אור יהודה

צוות התכנון

אחראית מבני ציבור– יעל בר ארז 

גיאוקרטוגרפיה – יערה ספיר, רנה פורטסני  חברה

יוני צ'רניאבסקי, גלעד לוקר  שמאות

אמיר טיקטין  חשמל

אביעד שר שלום, יוזמות – בר רפופורט  סביבה

תו"פ סביבה ואקוסטיקה – אסנת ארנון  אקוסטיקה

AGL Aviation – נרי ירקוני, מתן אוריין  תעופה

גאולה ישראל – מנהלת היח' לעבודה קהילתית   

אסתי אשל – מנהלת אגף שירותים חברתיים וקהילתיים 



12/20 

התנעת תהליך תכנון והתקשרות עם יועצים  

פרסום מתן תוקף לתכנית  2022 

עיבוד חלופה והגשת מסמכים  08/21 

פגישת סטטוס וסיור בשכונות עם צוות הוותמ"ל  03/03/20 03/03/20 

בירור ומטרות  05/20 05/20 

אישור הועדה להפקדה  12/21 

פרסום הפקדת התכנית  2022

לו"ז קידום התכנית

חלופות עד בחירת חלופה 

השלמת סקר מצב קיים (שלב ביניים)  05/04/20 05/04/20

הגשת סקר מצב קיים, חזון, מטרות ויעדים  25/06/20

  1155//0011//2200



סקירת מצב קיים ומתוכנן - תוכן

ניתוח מרחבי – אור יהודה 

סקירת תכניות בסביבה 

תמ"א 4/2 

 חברה ושיתוף ציבור רקע   

 בינוי ואדריכלות
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 אקוסטיקה

 תקדימים לפיתוח לצד שדות תעופה

4 

 5 חזון, מטרות ויעדים
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השכונות הדרומיות
תמונות מחיי היום-יום
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אור יהודה  - כיום ובעתיד

2. תנועה – קיים ועתידי

- עיר קומפקטית מרובת כניסות

- שלד העיר בנוי סביב דרך טבעתית – השדרה  

הראשית 

  דרכים עתידיות:    

- ציר ראשי בתמ"ל 1046 המייצר טבעת היקפית

- כביש מהיר 46 מדרום + כניסה צפונית לנתב"ג 

 - עיר עם נגישות מוגברת למגוון אמצעי ת. ציבורית  

:צ"תחיוזמות 

- קו מטרו M3 עם 2 תחנות באור יהודה 

מהיר לעיר לאורך השדרה הראשית ורחוב י' קנדה -

קו סגול עם תחנות לאורך כביש 461 -

- תחנה דרומית תחנת החלפה לשאטל לנתב"ג 

3. שלד וצירים ירוקים – קיים ועתידי

נחל איילון - מסדרון אקולוגי ארצי מזרח-מערב 

פארק איילון המתוכנן הינו פארק אזורי משמעותי המתחבר  

לפארק אריאל שרון 

גן התשעה – 'משפך' לפארק איילון

נקודת חיבור בין העיר והאזור לפארק 

הקרבה והחיבור הפוטנציאלי של השכונות לפארק איילון  

הינו נכס משמעותי לשכונות ורווחת תושביהן 

פארק
 שרון. א

מטרופוליניציר 

פארק רבין

גן  
התשעה

1. אור יהודה – קיים ועתידי

מעודכן ל-2018  העיר כיום

6,700 דונם שטח 

10,600 יח"ד 

37,000 נפש מספר תושבים 

1.6 יח"ד/ד' צפיפות ברוטו 

5,500 נפשות לקמ"ר ברוטו 

צפי ל-2045* צפי עתידי 

21,000 יח"ד 

72,000 נפש מספר תושבים 

3.1 יח"ד/ד' צפיפות ברוטו 

10,700 נפשות לקמ"ר ברוטו 

*סיכום יוזמות עתידיות בעיר
ללא התחדשות השכונות הדרומיות 



תכניות ויוזמות חשובות במרחב

4. תמ"מ 5/5

- רוב שטח התכנית נמצא באזור תעסוקה ומלאכה 

ציר מע"ר אזורי נקטע בשטח התכנון  -

לאור הוספת תחנות המטרו ופארק התעסוקה יש   -

לבחון המשך הציר דרומה עד לפארק נחל איילון 

6. תכניות ויוזמות במרחב האזורי

  יוזמות בינוי משמעותיות באור יהודה:

תמ"ל 1005 שכונת בית בפארק (בבניה)

3,000 יח"ד// 10,500 נפש

תמ"ל 1046 פארק איילון (פארק תעסוקה ומגורים) :

2,450 יח"ד/ 8,800 נפש/ 600,000 מ"ר תעסוקה

יוזמות התחדשות עירונית נקודתיות  

מתחם סביון, כלנית, הפרדס הצפוני, המלבן ועוד :

5,500 יח"ד// 15,000 נפש 

יוזמות בינוי נוספות במרחב:

הרחבה צפונית בנתב"ג

שכונות מגורים, מסחר ותעסוקה לאורך הקו הסגול

סה"כ במרחב : 34,000 יח"ד// 4 מ' מ"ר תעסוקה 

5. תמ"א  4/2 - הגבלות גובה ורעש

ציר מסלול 12/30 בנתב"ג במרחק 500-200 מ' מגבול   -

(30% מהנחיתות, 5% מהמראות) השכונות הדרומיות

שטח התכנון נתון תחת הגבלות גובה ומתחמי רעש 

הגבלות גובה משמעותיות מחייבות אישורי הגופים  -

הרלוונטיים (מגנל"ה, מישור מעבר, מישור אופקי פנימי):  

גובה מותר 5-16 קומות. מכתיב טיפולוגיות בינוי  

בתכסית גבוהה ליצירת צפיפות גבוהה 

LDN >65: חל איסור עקרוני על שינוי יעוד למגורים  -

או מבני חינוך, וכן על הוספת יח"ד ומבני חינוך 

 LDN >70 בשכונות הדרומיות 330 יח"ד בשטח -

בק. ההשלמה נדרש שינוי יעוד בשטח LDN >65 (140 ד')  -

 'ק 16

LDN>65 

מישור  
אופקי  
 פנימי

 'מ 86+

מישור  
 מעבר

מישור גישה  
ונסיקה אחרי  

 המראה



341 דונם שטח שכונות דרומיות 

2,216 יח"ד 

7,200 נפש מספר תושבים 

6.3 יח"ד/ד' צפיפות ברוטו 

14.6 יח"ד/ד' צפיפות נטו 

21,067 נפשות לקמ"ר ברוטו 

218 דונם שטח קרקע משלימה 

7. תחום התכנון – נתונים כלליים

תחום תכנון – מאפיינים ותובנות

השחר.א/מרכזדגניה

ב"סחל

3.25 נפשות משק בית ממוצע 

3 (ממוצע העיר 5) אשכול חברתי-כלכלי   

49% עולים -  בעיקר מבוכרה, מדינות ערב ואתיופיה 

אוכלוסיה מבוגרת מממוצע ארצי
כ-60% מבתי אב ללא ילדים בבית 

ותק מגורים בדירה גבוה
כ-40% גרים בדירה מעל 20 שנה 

רמת נאמנות גבוהה לשכונה ולעיר
קשרי משפחה, קהילות ושכנות טובים 

רוב התושבים מזדהים ע"פ רחוב המגורים 

70% מבעלי הדירות מעוניינים בהתחדשות  
(20% עוד לא גיבשו דעה) 

התושבים מייחלים לשינוי מהותי בבניינים ובדירות  
ובמרחב הציבורי 

8. השכונות הדרומיות – מאפיינים חברתיים

 ב"סחלשכונת 

משק בית ממוצע 3.7 נפש מס' תושבים כ-1,770 

ריבוי קשישים ובודדים 
קיימת תשתית פעילות קהילתית משמעותית 

 השחר. א/שכונת מרכז

משק בית ממוצע 2.9 נפש מס' תושבים כ-3,300 

ריבוי עולים יוצאי אתיופיה
תדמית שכונה נמוכה 

יוזמות קהילתיות נקודתיות 

 כצנלסון/שכונת דגניה

משק בית ממוצע 3.5 נפש מס' תושבים כ-2,110 

ריבוי עולים יוצאי אתיופיה
שיעור צעירים גבוה 

9. מאפיינים חברתיים לפי שכונה

בעלי 
הדירה
 71%

שוכרים
 22%

דיירי עמידר
 6%

בבעלות קרוב 
משפחה

 1%

סוג הבעלות   

שכונות  
דרומיות קרקע

משלימה



10. שצ"פים

ממוקמים היטב ברשת בסמוך לשבילים  -

ובקרבה למשתמשים 

הקצאה נמוכה ביחס להקצאה הנדרשת    -

שליש מהשטח המוגדר אינו מתפקד כשצ"פ  -

השצ"פים כיום חד-גוניים וגנריים  -

מיעוט עצים בוגרים וצמחייה משמעותית  -

גן התשעה מנותק מהשכונות   -

על אף מיקומו המרכזי 

11. קישוריות והליכתיות

שלד יעיל ואיכותי של שבילים ורחובות  -

יש לטפל בחסמים ובצמתי מפתח (באדום) לחיזוק -

קישוריות השכונות למוקדי תרבות, חינוך ותעסוקה 

- מדרכות צרות רצופות מכשולים 

 - מיעוט עצי צל במרבית הרחובות

- חלק ניכר מחתכי הרחובות מוקדש לחניות 

- עודף גדרות וחומות מנתק את דפנות הרחוב זו מזו 

גן התשעה
מילווקיגן 

גן כצנלסון

ככר העירייה

מאפיינים ותובנות –תחום תכנון 

12. שלד עירוני קיים

הקיים מוצלח,   שלד רחובות, שבילים ושצ"פים 

ברור וראוי לשימור 

מבני הציבור הקיימים פרוסים לאורך צירי אורך ורוחב     

מוגדרים (בצהוב) העשויים לשמש כעוגן מערכתי   

רצף העצים הבוגרים (בירוק) עשוי לשמש כעוגן   -

מערכתי ירוק 

יש לחזק את הקישוריות לפארק נחל איילון על מנת   -

שישרת את השכונות הדרומיות 



13. התמודדות עם עומס חום כבד

אתגרי מצב קיים:  

אור יהודה מתאפיינת בעומס חום  -

מהכבדים במרכז הארץ 

האוריינטציה של רוב המבנים  -

מתאימה למיקרו אקלים 

המרחב הציבורי יכול לסייע בהקלה  -

אך איננו מוצל ברובו 

איכות הבניה נמוכה וקשה לתיקון  -

בהיבטים של בידוד טרמי ובידוד אקוסטי  

15. תשתיות14. אתגרי הציפוף

תכנית אב ניקוז+ מצב קיים: 

 מובל תיעול מוצע   מובל תיעול קיים            

מים וביוב: 

יבחן הצורך בהגדלת קטרים והתאמתם לצרכים  

העתידיים   

תעשה סקירה תפעולית לבחינת הצורך בהחלפות  

של קווים ישנים/פגומים 

ניקוז:

תעשה סקירה תפעולית לבחינת הנקודות בהן סיכון 

מוגבר להיווצרות נגר עילי

מומלץ לבצע קידוחי ניסיון לניתוח חתך הקרקע  

ובחינת האפשרות לביצוע קידוחי החדרה

מאפיינים ותובנות –תחום תכנון 

 פ"שצ
מנותק

העמדת בינוי מצב קיים: 

    מעבר רוחות מערביות בין מבנים       

 שבילי הליכה בין מבנים        

אוריינטציה של בינוי חדש ליצירת אוורור מיטבי בקיץ 

מיקום מרחבים ציבוריים כדי ליצור מסדרונות אוורור  

ולמנוע רוחות מטרדיות 

עיצוב מבננים ושצ״פים למניעת התפתחות אי חום עירוני 

הקפדה על בניה טרמית ואקוסטית 



16. שטחי מסחר ותעסוקה במתחם

היקף שטחי המסחר והתעסוקה במתחם עומד על   -

כ-20,000 מ"ר (ללא שטחים קיימים בכפר ענא)   

שטחים אלו מרוכזים ברובם סביב כיכר העירייה   -

ולאורך רחוב אליהו סעדון 

שטחי המסחר והתעסוקה הקיימים ממצים את   -

מרבית השטחים המאושרים בתכניות בתוקף 

בכפר ענא מאושרים שטחי מסחר ותעסוקה   -

בהיקף של כ-220,000 מ"ר 

שטחי המסחר והתעסוקה במתחם מהווים חלק   -

מזערי מהיקף השטחים הקיימים בכלל העיר,  

העומד על כ-360,000 מ"ר 

17. שטחי מסחר ותעסוקה בערים באזור

 

 

 

 
 

היקף שטחי התעסוקה באור יהודה וביהוד דומה, אך   -

תמהיל השימושים מוטה יותר למשרדים ולמסחר 

היקף שטחי התעסוקה בשתי הערים גדול מזה   -

שבקריית אונו ומשמעותית גדול מזה שבגני תקווה 

במרחב התחרות קיים מלאי תכנון עתידי של כ-5.5   -

מיליון מ"ר שטחי תעסוקה, כמיליון מ"ר מתוכם  

מתוכננים באור יהודה 

18. תחרות אזורית עתידית

 

 

 
 

בקעת אונו עומדת בפני שינוי מהותי מבחינת  -

הנגישות בקווי מתע"ן 

עם זאת, חלק מתחום התכנית (המזרחי) מצוי   -

ברמת שירות נמוכה יותר ממרבית  

אזורי התעסוקה המתוכננים 

מצב דומה קיים גם בשימושי מגורים, גם כאן קיים  -

היצע משמעותי באזורי פיתוח חדשים באור יהודה 

ובבקעת אונו בכללותה 

 הקו הסגול

 M3 מטרו

תעסוקה ומסחר בתכניות   עתידיות תכניות

 ר  "מ 20,000ר    "מ 122,000ר      "מ 362,000ר     "מ 358,000

 תעשייה

 בנקים וחברות ביטוח

 משרדים שירותים ומסחר

 מלאכה

מאפיינים ותובנות –תחום תכנון 



21. צירים ועוגנים

עוגנים מרכזיים: 

גן התשעה (מיקום, גודל, תצפית)  -

ריכוז מוסדות הציבור בשב"צ הצפוני    -

כיכר העירייה והפעילות המסחרית בהיקפה – -

'סמל העיר' 

צירים מרכזיים לפיתוח: 

שד' א. סעדון – השדרה המרכזית בעיר  -

ציר המטרו (חלוצים/יגאל אלון)  -

חיבור השכונות והעיר דרך גן התשעה לפ. איילון  -

רח' יהדות קנדה המסחרי  -

חיבורים בין א.ת הדרומי לשכונות ושב"צ הצפוני  -

20. תנועה

   רח' מאסף רמה 2    
רח' מאסף רמה 1       
   רח' מקומי   

ציר המטרו       

עקב הקרבה היחסית למע"ר נגישות טובה 

המתבססת בעיקרה על הליכה רגלית 

מרחק 300-1500 מ' מתחנות מטרו עתידיות

יש לשים דגש על החיבוריות והנגישות לתחנות   

קישוריות בתוך השכונות בעייתית

אין כיום שבילי אופניים 

קיימים חניונים רבים על פני הקרקע ובמקביל 

באזורים מסוימים קיים מחסור בחניות 

גן 
 התשעה

 צפוני צ"שב

כיכר 
 העירייה

19. פרוגרמה ושרותי ציבור

גני ילדים

ס"ביה
ס"ביה

גני ילדים גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

גני ילדים

השכונות משורתות ע"י מגוון מוסדות ציבור   -

שכונתיים וכלל-עירוניים  

(עם בתי ספר מחוץ לשטח) 

השבחת מוסדות החינוך והציבור והמרחב   -

הציבורי לסוגיו וחיזוק מרכז העיר בקרבת  

השכונות מבעוד מועד עשויים לתרום לשיפור  

אחוזי המימוש של התחדשות השכונות 

מלאי הדיור הקיים מכיל לא מעט דירות קטנות   -

 רצוי לשמר את התמהיל המגוון בבנייה החדשה

יהיה צורך בניצול חלק מרצועת המוסדות  -

בתמ"ל 1046 לטובת בתי ספר חדשים   

מאפיינים ותובנות –תחום תכנון 



הזדמנויות ואתגרים

24. מגורים לצד נתיב תעופה 22. הזדמנויות בסביבת התכנית

השכונות גובלות במרקמים עירוניים שונים

קיימים נתקים רבים ושטחי חיץ בין המרקמים השונים 

המטרה/ההזדמנות:  

חיזוק השלד העירוני המחבר בין המרקמים השונים  

וקושר את שכונות המגורים אליהם 

עירוב שימושים לאורך הצירים, בהתאם לאופי השלד  

העירוני לאורכו ומשני קצותיו 

23. מרכז כובד עירוני

לאור יוזמות הפיתוח הנרחבות מצפון לכביש 461,

מרכז הכובד באור יהודה עלול להיות מוסט צפונה  

באופן המצמצם את תפקוד וחשיבות 

מרכז העיר הוותיק 

המטרה/ההזדמנות:  

חיזוק מרכז העיר ע"י התחדשות השכונות הדרומיות  

ויוזמות משלימות, תוך ניצול היתרונות הגלומים בקרבה  

לנתב"ג 

מטוסים הנוחתים וממריאים במסלול הדרומי בנתב"ג  

עוברים במרחק 200-500 מ'  

מגבול השכונות ובגובה נמוך מאוד 

תושבי העיר, ותושבי השכונות הדרומיות ביתר שאת  

רואים במטרד רעש המטוסים 

כמגרעת המשמעותית בעיר   

נדרשת הפעלת כלים תכנוניים שונים להתמודדות  

ומיתון הרעש במבני המגורים ובמרחב הציבורי 

ההזדמנות:   

מגבלות הגובה המלוות את הקרבה לנתיב  

מאפשרות בינוי מרקמי בקנ"מ נעים ואיכותי 

אולי תמונות  
של בינוי מיוחד  



26. פוטנציאל בינוי נומינלי* 25. טיפוסי בינוי קיימים

גן-גג

3-4 קומות

7-8 קומות

168   יח"ד

יח"ד  1832

יח"ד    216

2,216 יח"ד סה"כ  

התכנית להתחדשות השכונות תכיל ותאפשר  

פינוי- בינוי לכל יחידות הדיור בשכונות 

 גן-גג

3-4
 קומות

7-8
 קומות

פוטנציאל בינוי ומודל כלכלי

מס' יח"ד נומינלי מצב יוצא מספר קומות מותר באזור 

16   3,239  
13   1,136  
11  565  
10  455  
8  135  
7  153  
5  97  

  5,780* סה"כ 
 2.61  מכפיל פנימי (בסיס)  

* הנחות בסיס (עשויות להשתנות תוך התקדמות התכנון):

- צמצום 20% שטחי מגורים לטובת שטחי ציבור       

- בינוי בתכסית 50% , שטח ממוצע לדירה       

 LDN 70-ללא הקלות גובה או החסרת מתחמים מעבר ל -

27. מכפיל כלכלי והיקף זכויות נדרש

מבני 7-8 קומות: היתכנות פ"ב נמוכה יותר   מבני גן-גג      

  מתחמים בעלי מכפיל נמוך:      

הזדמנות למימוש תוך תלות פחותה  בקרקעות משלימות 

  מתחמי מסחר- 90% בבעלות רשות הפיתוח:  אין פטור  

מהיטל השבחה, יש לבחון רכישת בעלות מול דמי היתר  

? 

5,780  יח"ד (יחס 2.61) סה"כ פוטנציאל המתחם הפ"ב 

כמות נדרשת בקרקע משלימה  
(רווחיות 20%) 

5,104 יח"ד (כמעט 50%) 

10,885 יח"ד סה"כ  בפרויקט 

4.9 יחס ציפוף כללי 

הנחות הבסיס עשויות להשתנות תוך התקדמות 

 היקף זכויות נדרש למגורים 



26א. פוטנציאל מימוש 25א. טיפוסי בינוי קיימים

גן-גג

3-4 קומות   

7-8 קומות 

168   יח"ד

יח"ד  1832

יח"ד    216

2,216 יח"ד סה"כ   

התכנית להתחדשות השכונות תכיל ותאפשר  

פינוי- בינוי לכל יחידות הדיור בשכונות 

 גן-גג

3-4 
 קומות

7-8 
 קומות

פוטנציאל בינוי ומודל כלכלי

27. מכפיל כלכלי והיקף זכויות נדרש

מבני 7-8 קומות: היתכנות פ"ב נמוכה יותר     מבני גן-גג       

    מתחמים בעלי מכפיל נמוך:    

הזדמנות למימוש תוך תלות פחותה  בקרקעות משלימות 

  מתחמי מסחר- 90% בבעלות רשות הפיתוח:  אין פטור    

מהיטל השבחה, יש לבחון רכישת בעלות מול דמי היתר   

 

? 

 היקף זכויות נדרש למגורים

5,780  יח"ד (יחס 2.61) סה"כ פוטנציאל המתחם הפ"ב 

כמות נדרשת בקרקע משלימה  
(רווחיות 20%) 

5,104 יח"ד (כמעט 50%) 

10,885 יח"ד סה"כ  בפרויקט 

4.9 יחס ציפוף כללי 

הנחות הבסיס עשויות להשתנות תוך התקדמות 

ד"יח 4,300              

 בנויה תכסית-
 ציבור. לצהפרשות -
 ד ממוצע"גודל יח-
 הקלות בגובה-
 LDN=70 -בינוי מעבר ל-
 

7,000
ד"יח  

 ד"יח 5,780
מכפיל פנימי  

 2.61) בסיס(
 

תחזית  
 מימוש  

מקדמי מימוש שונים 

ע"פ טיפוסים- עדיפות מובהקת למבנים  בני 3-4 קומות 

ע"פ תרחישי שוק שונים – מתון, יציב, לוהט 

 3-4 גן-גג
 קומות

7-8 
 קומות

טיפוסי בינוי: תרחישי מימוש 

מימוש  
פוטנציאל  
 התחדשות

פוטנציאל  
 התחדשות

 שטרם מומש

? 



29. מיפוי אזורים

אזור פלישות מרכזי 

בתים מפוזרים 

אזור פסולת 

מגרש כדורגל 

שדות חקלאיים מעובדים 

אתר ארכיאולוגי 

עיקר הפלישות (הכוללות גם מסחר) ממוקמות במרכז  
אזור התכנון 

מגרש כדורגל פעיל ומשמש קבוצות ליגה ג'   

חשד לזיהומי קרקע ומים – נדרש סקר היסטורי 

כפר עאנה – קרקע משלימה

28. מערך והקשרים סביבתיים

קירבה לאזור תעסוקה, שוק  
ולכניסה הצפונית לנתב"ג 

זיקה ישירה לפארק הרובעי - רבין 

כביש 412 - מפגע אקוסטי בדופן הדרומית   
מהווה חסם בין תחום התכנון לנחל יהוד 

השטח מהווה נתק לשכונות סביבו.  
נדרש טיפול בצמתי מפתח ובחסמים 

על מנת לחזק את הקשר לשכונות ואזורים שכנים 

מקבצי עצים בוגרים במרכז השטח כלב ירוק לשכונה 

אין תשתית שבילים מסודרת בלב השטח 

30. מצב מאושר ופוטנציאל בינוי*

218 דונם  שטח המתחם

מ.א.א 205 (2004) תכנית מאושרת   

היקף זכויות סחירות   

שימושים סחירים 

מגרשים סחירים    

205,000 מ"ר 

תעסוקה ומסחר 

 38%

3,700 - 3,000 יח"ד* פוטנציאל בינוי   

מגרשים סחירים 

נפח בנייה 

צפיפות   

70-80 דו' (כ-35%) 

 520%-650%

40-50 יח"ד/דו' נטו 

 LDN>65 מותנה בשינוי יעוד למגורים גם בשטח *
משתנים נוספים העשויים להשתנות תוך התקדמות: 

שטח יח"ד, הקלות בגובה, תכסית בנויה, הקצאות 



חזון, מטרות ויעדים 



ש 
בי

כ
4

ג"נתב

פארק

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

רקע לחזון– תפקיד במערך האזורי

The Regional City
A polycentric metropolitan region with linked mixed-use centers, 
multi modal corridors, multi-functional districts, 
and natural preserves

> Corridors
תחנת מטרו
כניסה צפונית לנתב"ג



ש 
בי

כ
4

ג"נתב

פארק

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

The Regional City
A polycentric metropolitan region with linked mixed-use centers, 
multi modal corridors, multi-functional districts, 
and natural preserves

> Corridors
תחנת מטרו

ג"כניסה צפונית לנתב

> Districts
מתחם תעסוקה איילון

תפקיד במערך האזורי –רקע לחזון



ש 
בי

כ
4

ג"נתב

פארק

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

> Corridors
תחנת מטרו

ג"כניסה צפונית לנתב

> Districts
מתחם תעסוקה איילון

> Preserves
פארק מטרופוליני איילון

The Regional City
A polycentric metropolitan region with linked mixed-use centers, 
multi modal corridors, multi-functional districts, 
and natural preserves

תפקיד במערך האזורי –רקע לחזון



ש 
בי

כ
4

ג"נתב

פארק

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

> Corridors
תחנת מטרו

ג"כניסה צפונית לנתב

> Districts
מתחם תעסוקה איילון

> Preserves
איילון מטרופוליניפארק 

> Centers
מרכז עירוב שימושים מוטה הולכי רגל המחבר בין 
מתחם התעסוקה, המטרו, פארק איילון ומרכז העיר
Mixed land use
Mixed housing types
Mixed income
High density
Pedestrian-friendly
Jobs/housing balance
Redevelopment of the older city center

The Regional City
A polycentric metropolitan region with linked mixed-use centers, 
multi modal corridors, multi-functional districts, 
and natural preserves

תפקיד במערך האזורי –רקע לחזון



:דגניה/ב"סחל/איילת השחר
 המרכז של המרכז של המרכז 

החזון 

מחדשים את הבית, מטפחים את השכונה, בונים את לב העיר  



ש 
בי

כ
4

ג"נתב

פארק 
מטרופוליני

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

מקום מבוקש בטבורה של עיר >

מקום המחבר בין המרכז האזרחי של העיר לאזורי התעסוקה ,  >

המסחר והפנאי הראשיים שבה.   

מוקד  המשלב עבודה-מגורים-פנאי>

מקום המחזק  את מרכז העיר הוותיק הגובל בו,  ונהנה מהחיוניות  >

של המרכז המתחדש 

מוקד משיכה אזורי הנהנה מהיתרונות הגלומים בקרבה לנתב"ג >

:דגניה/ב"סחל/איילת השחר
 המרכז של המרכז של המרכז 

 החזון



מטרות: 
הבניית תהליכי התחדשות לאורך זמן 

המקיימים התחדשות וחיזוק המרחב הציבורי במקביל וללא  >
תלות מהתחדשות רקמת המגורים

התומכים בתהליך שינוי תוך שימור זהות המקום וזהות  >
הקהילות החיות בו

המשפרים את  ערכו ודימויו של המקום ויוצרים אמון בתהליך  >
ההתחדשות בקרב תושביו 

המאפשרים צמיחה וקליטת תושבים חדשים לצד שמירת  >
התושבים הוותיקים וחיזוקם 

המשתנים בהתאם לאפשרויות וההזדמנויות השונות  >
המאפיינות כל תקופה   

חידוש וחיזוק המרחב הציבורי במקביל וללא תלות בחידוש רקמת המגורים  



: מטרות
הבניית תהליכים – קהילות וקבוצות פעילים 

הרחבת ההיכרות עם התכנית ותהליכים בעזרת מפגשים עם  >
הציבור והפצת מידע   

התארגנות בעלי הזכויות – בניית נציגויות נבחרות, הקניית  >
מידע בתהליכים, נהלים וזכויות 

הכשרה של פעילים והעצמת מנהיגות שתגדיר צרכים ויעדים  >
חברתיים למרחבים הציבוריים ולמוסדות בשכונה 

פעילות קהילתית – אירועים לקירוב ולהעצמה קהילתית,  >
להעמקת תחושת שיוך, הזדהות וגאווה שכונתית.  

ביצוע פרויקטים קהילתיים ופרויקטים פיזיים דוגמת  >
פלייסמייקינג לשדרוג המרחב הציבורי והגברת האמון ברשות  

חידוש וחיזוק המרחב הציבורי במקביל וללא תלות בחידוש רקמת המגורים ובתהליך 



יעדים:                                                                         
פיתוח כלי מימוש משלימים מלווה תמריצים ממוקדים 

שימוש בתמריצים (מעבר לקרקע משלימה)  ופיתוח כלים נוספים  

על מנת להגדיל את קצב והיקפי מימוש ההתחדשות ולמקדו  

באזורים בעלי ההשפעה המרבית: 

לתפקוד העירוני  >
לאורך הצירים המרכזיים (ציר המטרו, השדרה הראשית, צירים  

נוספים), וסביב עוגנים ציבוריים בשכונה 

למרקם המגורים  >
מבנים במצב ירוד במיוחד שהחלפתם דחופה  

(בדגש על שכונת איילת השחר)

 

 

 3-4 גן-גג
 קומות

7-8 
 קומות

 גן-גג

3-4 
 קומות

7-8 
 קומות

תרחיש מימוש פוטנציאל התחדשות, תוך הפעלת תמריצים להגדלת היקף המימוש  
ולמיקודו באזורים אסטרטגיים 

מצב קיים  טיפוסי בינוי: תרחיש מימוש תוך הפעלת תמריצים טיפוסי בינוי :

 מימוש פוטנציאל התחדשות

 עוגנים מרכזיים

 עתידיים/צירים קיימים

גן 
 התשעה

 צפוני צ"שב

כיכר 
 העירייה

מימוש  
פוטנציאל  
 התחדשות

פוטנציאל  
 התחדשות

 שטרם מומש



:                                                                         יעדים
 פיתוח כלי מימוש משלימים מלווה תמריצים ממוקדים

 

איתור מבנים בעלי עדיפות להתחדשות 
ניתוח מיפוי האוכלוסייה לפי מדדי סוגי בעלות, קבוצות גיל, ועד  >

בנין, ריכוז פעילים והסכמות יכול לסייע בזיהוי מתחמים הבשלים  

יותר למימוש התחדשות.   

רובד זה יכול לסייע בתיחום וחלוקה של מתחמי משנה,  >

ולהתווסף לשקלול של התכנות כלכלית ופרמטרים פיזיים  

אחרים כדי לאתר מתחמי התנעה ומתחמים היכולים לצאת  

לדרך בשלבים מוקדמים או מאוחרים. 

 

 

 

גג-גן  4-3  
 קומות

8-7  
 קומות

גג-גן  

4-3  
 קומות

8-7  
 קומות

תוך הפעלת תמריצים להגדלת היקף המימוש  , תרחיש מימוש פוטנציאל התחדשות
 ולמיקודו באזורים אסטרטגיים

 תרחיש מימוש תוך הפעלת תמריצים: טיפוסי בינוי מצב קיים :טיפוסי בינוי

 מימוש פוטנציאל התחדשות

 עוגנים מרכזיים

 עתידיים/צירים קיימים

גן 
 התשעה

 צפוני צ"שב

כיכר 
 העירייה

מימוש  
פוטנציאל  
 התחדשות

טרם  
מומש  

פוטנציאל  
 התחדשות



האתגר התכנוני מכניס תחת כנפיו ספקטרום גדול ורחב של תחומי אחריות >

העלילה לה אנו בונים סביבות שונות היא   "חיי היום-היום"   במרחב>

מרחב בו יתקיים בצורה רציפה שיווי המשקל בין חדש וישן, בין ותיקים וחדשים   >

:דגניה/ב"סחל/איילת השחר
 המרכז של המרכז של המרכז 

נושאים לדיון כרקע לתכנון חלופות



נושאים לדיון כרקע לתכנון חלופות

3. היערכות מקדימה של התשתיות הפיזיות2. איכות ותפקוד המרחב הציבורי   1. אופן קביעת ומימוש המתחמים

פרמטרים חברתיים: מידת גיבוש התושבים / מאפיינים  

דמוגרפיים של כל בניין   

פרמטרים פרוגרמתיים: היכולת של מתחם "לתרום" שטחי 

ציבור באמצעות תכנון מחדש 

מידת הכדאיות הכלכלית (שונות בין גן/גג, רכבת...) 

גמישות סטטוטורית:  

הוראות למתחם או עקרונות לקביעת מתחם? 

שמירה על אוכלוסיית השוכרים 

פיתוח מיידי של המרחב הציבורי (שצפים)בתקופת הביניים 

יצירת שלד ירוק לאורך צירי תנועה (הליכות ואוורור) 

מענה אקוסטי לרעש במרחב הציבורי (בינוי, צמחיה) 

תפקוד השכונות הדרומיות כ"לב" הפעילות  

המסחרית/כלכלית – מבחינה תפקודית, לאו דווקא מבחינת  

הכנסות או מ"ר תעסוקה 

ניהול הנגר למניעת הצפות  

ולמיתון אי החום העירוני בתקופת הביניים 

שמירה על גריד קיים? 

זיהוי מוקדם של צורך בתשתיות על של  

כבישים/מחלפים 

סינכרון עם תכנית האב למים וביוב – החלפת והגדלת  

קווים בהתאם לקצב המימוש 

:דגניה/ב"סחל/איילת השחר
 המרכז של המרכז של המרכז 
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