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 :ועדת ההיגוי

   ראש העירייה –מר רחמי
 מלול 

  ל העירייה''מנכ �מר דורו� מילברג 

   מהנדס העיר וראש מינהל הנדסה �ישראל ב� ישראל ' אדר

   ש העירייה''יועמ �ד מיכל דג�  ''עו

   ש לעירייה''ועמי �ד רועי בר ''עו

   ר.ל.ל ה''מנכ �מר גיא עידו 

   מתכנ� מחוז מרכז �מר עפר גריידינגר 

   ועדה מחוזית מרכז, ראש  צוות דרו
 �עדית בר יוס� ' גב

   משרד השיכו�, מנהלת המחוז �רבקה אבלסו� ' גב

   מחוז מרכז, מינהל מקרקעי ישראל �מר דב וידר 

   להגנת הסביבההמשרד , מתכננת המחוז �ורד אדרי ' גב

   המשרד להגנת הסביבה –מר יואב צלניקר 

ברו% ' נציגו אינג(משרד התחבורה , מתכנ� המחוז �יקי פרלשטיי� ' אינג

   )הירשברג

   אג� תכנו� ורישוי. מ �דלית הראל ' אדר

   פיתוח ותחבורה, אג� תשתיות. מ �יהודה כפיר ' אינג

  

   בניי� עיר' מח. מ �אפרת חובשי ' גב

   נציג ציבור �חפ'  דב' אדר

   נציג ארגו� הקבלני
 �מר אבנר פרליס 

  ג"אחראית מחשוב וממ  �' יונית קופלובי'' גב

  

  : צוות התכנו�

  מ"גלור תכנו� ואדריכלות בע, דודי גלור: תכנו� פיזי, ראש צוות התכנו�

 מ"הנדסה בניה ותשתיות בע. א.י.ש�פרו, איל��בעז בר: ניהול פרויקט

  הלרמ� מתכנני
�שפירא, שפירא חנה: חברה וקהילה

  אהוד פסטרנק: כלכלה

  ארכטיק אדריכלי
 ומתכנני ערי
, יא� טנדרוולד, ג"נילי רננה חר: נו�

  שוא� אדריכלי
�רונ�, שוא��ליבנה רונ�: שימור

  מ"איכות הסביבה בע –לש
 שפר , רו� לש
: סביבה

  מ"הנדסה ותכנו� תחבורה בע, .P.G.L, מרכוס סיינוק: תחבורה

  איחוד מהנדסי
 לעבודות מי
, עמוס רו�: יותתשת
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  :מבוא

  

משתרעת על כל שטחה של העיר ועוסקת במגוו� , התכנית כללית וכוללת. העיר רחובות הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר יוזמתלראשונה מזה זמ� רב 

פתרונ� יכול ליחד את העיר אשר , התכנוניות הכלליותזוהי הזדמנות לבחו� את הסוגיות . שני
 הבאותוהתפתחותה בהנושאי
 הקשורי
 בתכנונה 

  .ולהעניק לה איכות חיי
 וסביבה

  

, לחוק התכנו� והבניה 76פי תיקו� �על. בפרט, ולועדות המקומיות, הכנת התכנית הינה חלק ממהל% המכוו� להקנות סמכויות לרשויות מקומיות בכלל

 ת�כפו� להתאמ, ידי שר הפני
 לאשר תכניות מפורטות בסמכותה�תוסמ% על, ר מאושרתבתחומה תכנית מתא חולועדה מקומית שתמצא מתאימה ות

  . לתכנית המתאר העירונית

  

ידי הועדה המחוזית לתכנו� ובניה �על) באופ� חלקי(ואומצה ) פירשט–מזור( 2004ועקרונותיה נשעני
 על תכנית אב לעיר שהוכנה בשנת המתאר תכנית 

רותי
 ואיכות יש, המספקת לתושביה תעסוקה" עיר מדע והשכלה"חלופות פיתוח שונות והמליצה על תכנונה של העיר כתכנית האב בחנה . מחוז מרכז

צמצו
 פערי
 בי� , חינו% ותרבות, מחקר, היעדי
 שהוגדרו בתכנית היו חיזוק מעמדה ותדמיתה של רחובות כמרכז השכלה. קיימא�חיי
 במרחב בר

 מרכזעצמאות תעסוקתית והחייאת , מורשת ואתרי נו�, שימור נכסי תרבות, מבנה עירוני ברור �של המרחב העירוני  חיזוק מבני, שכונות ואוכלוסיות

  .העיר

  

תחזיות , לדוגמא(יחד ע
 זאת אנו מציעי
 בחינה מחודשת למספר נושאי
 . צוות התכנו� לתכנית המתאר ממשי% את מהל% התכנו� ברוח תכנית האב

  ).מדע ועוד�ערי, מבני
 ואתרי
 שימור, לדוגמא(השלמה בתחומי
 נוספי
 שמצאנו לנכו� כ� ו, )2025לשנת וקה מגורי
 ותעס, אוכלוסיה

  

אשר ממצאיה
 ועקרונותיה
 משולבי
 ) תכנית אב למי
, תכנית אב לתחבורה(יצויי� כי לאור% השני
 האחרונות אושרו לעיר תכניות אב נושאיות עוד 

  . במסגרת העבודה
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  :ירחזו� הע

 

  :מימוש החזו� העירונילהל� קווי
 מנחי
 ל. בשיתו� תושבי העיר' החזו� העירוני'הוגדר ג
 , במסגרת הכנת תכנית האב לעיר

  

 .לכל אוכלוסייה ובכל עת, לספק לתושבי
 חינו% בכל גיל, קידו
 מערכת החינו% תו% הפנית משאבי
 כלכליי
 ושאיפה למצויינות �

  .ות למודרניי
 וחדישי
 הנגישי
 והמציעי
 פעילות איכותיתהפיכת מוסדות החינו% והתרב �

  .הגני
 הציבוריי
 ורמת הנקיו�, המדרכות והכבישי
, שיפור פני מרכז העיר והשכונות �

  .הפיכת רחובות לעיר נגישה תחבורתית ע
 מערכת תחבורה המאפשרת ניידות מהירה וטובה �

� 
  .דאגה לרווחת
 של האוכלוסיות בעלות הצרכי
 המיוחדי

� 
  .שילוב העולי
 בחברה וצמצו
 הפערי

� 
  .הענקת פעילויות תרבות איכותיות במגוו� תחומי
 במוסדות תרבות מודרניי

  .לשמר ולזכור את עברנו, מחויבות למורשת ולהיסטוריה של העיר להנציח �


 לעירייה ולשביעות רצונ
תו% רצו� לספק את דרישות הפוני, לעשות למע� התושבי
 באדיבות ומקצועיות –חיזוק השירות לתושב  �.  
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  :עקרונות תכנית האב

  

עיר מובילה בתחומי "בחזו� העירוני מצטיירת רחובות כ. 'עיר מדע והשכלה'את חלופת , בשיתו� התושבי
, בתהלי% הכנת תכנית האב אימצה העיר

  :במסגרת התכנית הותוו מספר יעדי
 עיקריי
. "השואפת למצויינות בחינו� ומספקת איכות חיי� גבוהה לתושביה, השכלה גבוהה ותרבות, מדע

 

  .חינו% ותרבות, מחקר, חיזוק מעמד ותדמית העיר כמרכז השכלה �

  .צמצו
 פערי
 בי� השכונות �

 .מבנה עירוני ברור –חיזוק מבני של המרחב העירוני  �

 .מורשת ואתרי נו�, שימור נכסי תרבות �

 .עצמאות תעסוקתית �

 . העיר מרכזהחייאת  �

  

  : לי מבוסס על מספר עקרונות מרכזיי
הפיתוח הכלכ

 

  .המחקר וההוראה המקומיי
, של מוסדות המדע" נכסי
"פיתוח אשכולות מתמחי
 אשר ינצלו את המשאבי
 וה �

  .הגברת האינטגרציה בי� הגורמי
 השוני
 בעיר על מנת ליצור כושר תחרות לעיר �

 .לאומית ואזורית, ינלאומיתהגברת הקשרי
 הכלכליי
 של האשכולות ע
 גורמי
 שוני
 ברמה הב �

 .פיתוח מלמטה שיכלול מעורבות של גורמי
 עסקיי
 ואחרי
 בכוונות הפיתוח �

 .ניסוח והפעלה של אמצעי מדיניות תומכי פיתוח �
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  :על מנת לעודד צמיחה בתחומי הידע והחדשנות מציעה התכנית הקמת אשכולות תעסוקה מתמחי

  .בסמו% למכו� וייצמ� ותחנת הרכבת המזרחית, ימוק
 בצפו� העיר: טכנולוגיה�אשכול ביו �

  . 411ע
  410החדש מצומת " שער"בקרבת תחנת הרכבת המערבית וה, בצפו� מערב: אשכול אלקטרוניקה וטכנולוגיית מידע �

� 
 ).מתח
 רכטמ�(במערב העיר : אשכול תעשיה ושירותי

 . חולי
 קפל��בסמו% לבית, בדרו
 העיר: אשכול רפואי �

 

, )ברחוב הרצל ובשכונות, יתפרס באשכולות המתחמי
(אשכול מכללות ואוניברסיטאות : מציעה התכנית אשכולות מפוזרי
, ת אלובנוס� לאשכולו

 
יתפרס (ואשכול שירותי פנאי ואיכות חיי
 , )בבתי הספר היסודיי
 והתיכוניי
 ובמוסדות הקיימי
, יתפרס ברחוב הרצל(אשכול שירותי חינו% סחירי

  ). שטחי
 פתוחי
, ספורט ונופש, במבני תרבות
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  :מטרות תכנית המתאר

  

הפיזיי
 של  
בהיבטיהעוסקת בעיקר , תכנית המתאר. אות� הציבה העיר כיעד למימושואחרות את המטרות החברתיות , ככלל, חזו� העיר מתאר

את . הבנויה והפנויה, בה הפיזית העירוניתטווח שמרבית� קשורות להתפתחותה הצפויה של הסבי�מציעה מטרות ארוכות, הסביבהשימור ופיתוח 

  :על�התכנית מנחות שלש מטרות

  

 .רחובות עיר מדע והשכלה �

 .מיתו� פערי
 חברתיי
 והנתק הגיאוגרפי בי� חלקי העיר �

 ".הומוגניות שכונתית והטרוגניות עירונית"המושתת על , פיזי�גיבוש המבנה העירוני �

  


  :לש
 כ% פרטנו את היעדי
 התכנוניי

 .יה ולחלופות התכנו�יתו% מת� מענה למאפייני האוכלוס, ת היעדית מלאי תכנו� התוא
 את אוכלוסייציר �

  .א אליו העיר שייכת"פיתוח בסיס כלכלי לעיר המביא למכסימו
 את ההזדמנויות הנוצרות במרחב המטרופולי� של ת �

  .זור התעשיה רכטמ�ובא) אושיותו קרית משה( רונית בשכונות הותיקותעידוד תהליכי התחדשות עי �

 .בפרט, וברחוב הרצל וסביבתו, בכלל, עידוד תהליכי התחדשות עירונית במרכז העיר �

  .שיפור איכות המרחב הציבורי �

 .תו% התחשבות במגבלות מגמות ההתחדשות בעיקר במרכז העיר, לצרכי ציבורמגוו� מת� מענה פרוגרמתי  �

� 
 .נושאי
 ערכי
 ייחודיי
ומרקמי
 ה) בנויי
 ונופיי
(אתרי
 , שימור מבני

 .שכלהוה מדעעיר  רעיו�ל ,ככל הנית�, מת� ביטוי תכנוני �

 . שיפור מער% התחבורה העירוני �

� 
 .הסדרת מער% התשתיות העירוניות ותוספת מרכיבי תשתית נחוצי

.שיפור איכות הסביבה העירונית �
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                                                                 :והשכלה דעמעיר 

  

מספר
 של העוסקי
  הזה עשרות שני
 עול. )Knowledge Workers" (עובדי ידע"של , על ידי צמיחת
 ופריחת
, בי� היתר, עיד� המידע מאופיי� :רקע

ינות המפותחות וה� ביצירת ובעיבוד ידע על  מספר
 של העוסקי
 ביצירת ובעיבוד מוצרי
 חומריי
 בעול
 המערבי והמגמה הולכת וגוברת ה� במד

מרבית ההגדרות כוללות ג
 את המקצועות . התקשורת והמדע, מקיפה כמוב� את עובדי המידע והמחשוב" עובדי ידע"הגדרת  .במדינות המתפתחות

ומי לי
 ג
 את תחרבי
 כול. וכ� את תחו
 ההוראה וההכשרה) 'וכו, עיצוב, הנדסה, פרסו
, תקשורת, רפואה, פיננסי
, כגו� משפטי
(התלויי
 במידע 

 ).מנותהתרבות והא, המוזיקה(היצירה 

  

חדשנות ופריו� לבי� רמת , הכנסה של הפרט וכ� בי� טכנולוגיהההשכלה ויצירה לבי� רמת , מחקרי
 רבי
 הוכיחו את הקשר המובהק הקיי
 בי� ידע

בה
 משולבי
 תהליכי
 של עידוד היצירה העירונית , יתג
 לקידו
 תהליכי התחדשות עירונ, בי� היתר, קשר זה משמש .הפיתוח והרווחה של הכלל


  .וחזרת
 של תושבי
 למרכזי הערי

  

אוסטי� , פו� קרולינהמשולש המחקר בצ, בבוסטו� Route 128, עמק הסיליקו�בי� אלה נית� למצוא את : 'ערי ידע'ערי
 רבות ברחבי העול
 מוכרות כ

 Knowledge(במקרי
 רבי
 מדובר בפועל ברובעי
 ספציפיי
 בעיר  .לנד וא� בנגלור בהודודבלי� באיר, קנדה טורונטו, פורטלנד סיאטל, טקסס

Precincts, "לעיר תדמית של ") רובעי ידע 
, בסינגפור One-Northלאחרונה ניכרת מגמה ליצירת רובעי ידע יזומי
 לדוגמא פרוייקט  ".עיר ידע"המקני

ויוזמת , קולורדובדנבר  Task Force on Creative Spaces �ביי� אוסטרליה וכ� יוזמות מיוחדות כגו� הבבריס  �de Vinci Precinctפובלנו בברצלונה וה

  .במישיג� ”Cool Cities“ �ה

  

הפקולטה , מכו� וייצמ� למדע: והמחקר האקדמי בפרט, מהווה העיר רחובות בית למספר מוסדות מרכזיי
 בתחו
 האקדמי בכלל, למרות גודלה הצנוע

 �4,200כ( סטודנטי
 �7,500בעיר לומדי
 במוסדות אלה ובמספר מכללות נוספות כ. והמרכז הרפואי קפל�, המזו� ואיכות הסביבה, לאותלמדעי החק
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אינ
 חשי
 כי נוכחות
 של , איד%מ ,ופרנסי מוסדות אלה ,מחד ,תושבי העיר, ככלל. השחלק
 א� גר ב, )י
 והשאר במכללותיבמוסדות אוניברסיטא

חלה לאור% , יש לציי� כי במערכת החינו% התיכונית, מאיד% .תהליכי התחדשות ושינוייצירת ני ובעקבותיו לבעיר תורמת ליצירת יחוד עירואלה  מוסדות

  ".עיר מדע והשכלה"אי� זו מציאות המתאימה ל –יחד ע
 תופעות נוספות . ב הזכאי
 לתעודת בגרות"השני
 האחרונות ירידה בשיעור תלמידי י

  

מדרשת ( תלמידי מחקר לתארי
 שני ושלישי �700בנוס� לומדי
 בו כ. טכנאי מעבדות ותלמידי מחקר, מדעני
 �2,500פועלי
 כ  צמ� למדעמכו� ויב

) 7/106/רח(בימי
 אלה נמצאת בהליכי תכנו� תכנית לפיתוח המכו� . מבקרי
 לשנה�המכו� נהנה מיוקרה בינלאומית רבה וממספר מאות חוקרי
 .)פיינברג

שטח פרטי "התכנית כוללת . ר מאושרי
 בתכניות קודמות"מ �150,000ר ל"מ �200,000תאפשר תוספת של כדונ
 ו �1,000משתרעת על שטח של כאשר 

 .ממנו שני אזורי
 משמעותיי
 ממוקמי
 בצמוד לרקמת המגורי
 הגובלת בשטחי המכו� מדרו
, דונ
 �125בהק� של כ" פתוח

  

סטודנטי
  �2,300חברי סגל וכ �90מונה כ הפקולטה. חלק מהאוניברסיטה העברית בירושלי
 הינה ,ואיכות הסביבה המזו�, הפקולטה למדעי החקלאות


 2000בשנת  .תו% ניצול הפרשי הטופוגרפיה, שהחיבור בינ
 מתאפשר מתחת לדר%, ל"הפקולטה משתרעת על שטחי
 משני צידי דר% אצ. לכל התארי

שטחי
  הקמת, בי� היתר, והיא מאפשרת) ל"משני צידי דר% אצ(דונ
  �440התכנית משתרעת על שטח של כ. )7/109/רח(מתאר אושרה לפקולטה תכנית 

קיימת כוונה להקי
 , פי תכנית האב של הפקולטה�על. אורחי
 וסטודנטי
, חדרי מעונות לסגל 400 ג
 ר הכוללי
"מ �95,000ק� של כילמבני פקולטה בה

  . ומרכז הוראה ומינהל) בסמו% לכניסה מרחוב הרצל( אודיטוריו
, מרכז חקר סביבה, וראהה תמעבדו, מרכז חממות ומעבדות

  

בית החולי
 . מהווה שלוחה של המרכז בגדרה, סיעודי�חולי
 גריאטרי�המתפקד כבית, "הרצפלד"המרכז הרפואי . מיטות אשפוז �600כולל כיו
 כ מרכז רפואי קפל�

הכולל , שטח המגרש לבית חולי
 .ולל את אחד מבתי הספר לסיעוד של האוניברסיטה העבריתניברסיטה העברית בירושלי
 וכל האוקפל� מסונ� לבית הספר לרפואה ש

וכ� מאפשרת ) ר"מ 33,000(מסדירה את השטח הבנוי בפועל בתחו
 בית החולי
 , הנערכת בימי
 אלה, 2007/תכנית רח. דונ
 �190הינו כ, שטחי
 לחניה ושטח חורש

מגמה זו עולה בקנה אחד . תקבלה ההחלטה למתג את בית החולי
 כמוסד קהילתיהבמסגרת תוכנית איסטרטגית של בית החולי
  .ר נוספי
 "מ �108,500כתוספת של 

 . וקשישי
, נוער, הר%מסגרות לגיל : ע
 המלצות צוות התכנו� להמלי' על האזור כאזור בעל אורינטציה לבריאות ומיקו
 עוגני
 קהילתיי
 מוטי בריאות וקהילה כגו�
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 :להל� מספר דוגמאות. נדרשת התערבות ויוזמה במגוו� תחומי
 "השכלהעיר מדע ו"ל מנת לקד
 את פיתוחה של רחובות כע  :מוצע

  
  :כללי

ת סדרי בקביע(ה� וברמה המעשית ) החלטת מועצה(ה� ברמה הפורמלית  �אימו' חזו� העיר כעיר המדע והתרבות על ידי העיריה ומוסדותיה  �

שילוב בתוכניות העבודה , תהלי% הטמעה מובנה בכל יחידות העיריה ובגופי הסמ%, הטמעה בתהליכי התקצוב, איגו
 והקצאת משאבי
, עדיפויות

  ).קדימות בתהליכי התכנו� ועוד, ותשנתי�והרב ותהשנתי

  .עור חסרונותתו% ניצול היתרונות התחרותיי
 ופעולות ייזומות למז שכלהמיצוב העיר כעיר מדע וה �

, תחומי התמחות בה
 העיר תוביל בקנה מידה ארצי ותתחרה בקנה מידע בינלאומי תו% שיתו� ואיגו
 משאבי
 ע
 מכו� ויצמ� 2�3איתור וטיפוח  �

 .ח קפל� והסקטור הפרטי"בי, הפקולטה לחקלאות

 .לאוכלוסיות יעד פנימיות וחיצוניותנות מובנה המכוו� "גיבוש ויישו
 תוכנית מקיפה כולל שווק יזו
 ויחצ �מיתוג העיר  �

  
  :קשרי
 ושיתופי פעולה

 ,איגו
 משאבי
, ודה משותפותתוכניות עב, והקהילה כולל פרוייקטי
 משותפי
אקדמיה  ,קשרי
 והשיתופי פעולה בי� עסקי
טיפוח ומיסוד ה �

 .'וכו

את אושיות  –בית החולי
 , את קרית משה –הפקולטה  ,את מרכז העיר –מכו� ויצמ� , למשל: ידי המוסדות האקדמיי
�על" אימו' שכונות" �

  .�'ומילצ

 .וכ� בינ
 לבי� מערכות החינו% בעיר, טיפוח ומיסוד שיתו� פעולה בי� מוסדות האקדמיה המובילי
 בעיר �

� 
 ,מי המדע והטכנולוגיהשיכולי
 לתמו% בפרויקטי
 בתחו, ארצי ובינלאומי, בקנה מידה מקומי, יצירת קשרי
 ע
 גופי
 גדולי
 ציבוריי
 ופרטיי

 . בפרט ,ובתחומי ההתמחות ,כללב

 . של העיר שתציג לקהילת העסקי
 בעיר את השירותי
 הקיימי
 והאפשריי
 בקרב מוסדות האקדמיה ובסקטור הפרטי" מפת ידע"יצירת  �

ו
 לעיר מדע אשר יתא
 ויקד
 פעילויות כגו� הקמת מרכז תא. ל"תכנו� והקמת המנגנוני
 הנחוצי
 לעידוד ולטיפוח הקשרי
 ושיתופי הפעולה הנ �

 .אקדמיה ולציבור הרחב, בתי ספר, ות וטכנולוגיה ברחבי העיר לעסקי
מדעי
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  :קהילתי�פעולות בתחו
 החברתי

  .הקמת מרכז תרבות אזורי במרכז העיר כעוג� �

 ).סטודנטי
 5,000 �יעד כ(ית אהרחבת וטיפוח אחת המכללות למכללה עצמ �

 ).נוס� על סיעוד(ח אוניברסיטאי ע
 תחו
 התמחות מוגדר "פל� כביח ק"קידו
 וטיפוח בי �

ולמשו% חלק גדול מה
 למגורי
 בעיר ובעתיד לשילוב בעבודה והשתקעות ) 15,000 �לכדי כ(שאיפה להכפיל את מספר הסטודנטי
 הלומדי
 בעיר  �

 .בעיר

 .מגווני
 בי� הקבוצות השונות" מפגשי
"חיזוק הקהילות השונות ויצירת  �

אירועי
 ותוכניות אינטראקטיביות המושתתי
 על נושאי המדע והטכנולוגיה ככלל ועל תחומי ההתמחות בפרט על , פסטיבלי
, יזו
 וארגו� כנסי
י �

 . מנת להעלות את המודעות ולהגיע לקהל רחב ככול הנית�

 . ירטיפוח ושיווק יזו
 של מרכז המבקרי
 וג� המדע במכו� וייצמ� במשולב ע
 המוזיאוני
 בע �

 .לקידו
 החינו% המתאי
 לעיר מדע ותרבות, מהגיל הר% עד לחינו% מתמש%, גיבוש ויישו
 תוכנית אב מקיפה לחינו% �

במסגרות הקיימות החל מגני ילדי
 כולל בתי ספר לוסיות החלשות תו% התחלת הטיפול הפיכת העיר לעיר דיגיטלית ע
 דגש על טיפול באוכ �

 .י
"ומתנס

 .איכות סביבה ונושאי
 נוספי
 שיאפיינו את העיר, י
 בתחו
 המדע"הספר ובמתנסחוגי
 ייחודי
 בבתי  �

  

נית� לכלול בתכנית , ככלל. ג
 במסמכי תכנית המתארנית� לכלול הנחיות והוראות תכנוניות ובכ% לשלב את קידו
 הרעיו� , בתחו
 התכנו� הפיזי

לות העירונית בתחומי מוסדות המדע ובנוס� פעולות נוספות התומכות יאת הפע, 
הוראות המאפשרות את פעולות מוסדות המדע באזורי העיר השוני

  :'עיר ידע'בפיתוח תחומי
 רלבנטיי
 ל
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  :מגורי

איכות ורמת השירות ונגישות נוחה למוסדות העוג� , תו% הקפדה על איכות החיי
" עובדי ידע"הבטחת היצע מגורי
 איכותי ומגוו� המתאי
 עבור  �

 .ואחרי
 לשכונות בדרו
 ומערב העיר באמצעות תהליכי מיתוג ועודעידוד מעבר מדעני
 . הואזורי התעסוק

שימוש במעונות סטודנטי
 כמנו� . 'יוצרי
 וכו, אמני
, או הסבת מבני מגורי
 למגורי סטודנטי
/עידוד התחדשות השכונות ברובע הידע ו �

 .להתחדשות שכונות

 

  :שטחי צבור

 . לשימוש ציבורי למרכזי מדע עבור אוכלוסיות מגוונות בגילאי
 מגווני
הפיכת מבני
 לשימור שהוסבו  �

� 
 .שילוב נושאי מדע בגינות שכונתיות ופארקי
 עירוניי

כגו� שטחי פארק הנופש , נית� לבחו� ג
 שיתופי פעולה ע
 רשויות סמוכות לצור% זה(הקמת פארק בוטני בשיתו� פעולה ע
 הפקולטה לחקלאות  �

 ).המטרופוליני

 .ריהוט רחוב וכדומה, לוב נושאי מדע במרחב הציבורישי �

� 
 .הקמת מוזיאוני
 משולבי
 בתולדות הישוב ובתחומי המדע השוני

  

 :חינו%

 .של תפרוסת פיזית 
בהיבטיג
 , ארגו� מערכת החינו% העירונית כחלק משיתו� הפעולה המדעי �

 .הפיכת ג� הילדי
 הראשו� למרכז מדע לגיל הר% �

 .ה לשכונות החלשות מערכת הדרכה ותמיכ �

�  
מכל הסוגי
 כולל מרפאות ומרכזי בריאות מכללות ומסגרות ללימוד המקצועות ( "בריאות�מוטה"ור קפל� לאזהפיכת האזורי
 ליד בית חולי

 ). רפואיי
�הפרה

 .)ספר בתחומ
�ת הקמת בתיכולל אפשרו(החולי
 �הפקולטה ובית, עירוניי
 בתו% מתחמי מכו� ויצמ� בריאות ורווחה, שילוב פעילויות חינו% �
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 :נגישות

 .צ"ה� המוטורי וה� התח) ח קפל�"אזור התעסוקה ובי, הפקולטה, מכו� ויצמ�(האזורית והמרחבי
 לעוגני
 , שיפור הנגישות העירונית �

אזור , תחנת הרכבת, � ויצמ�מכו, מעברי
 להולכי רגל ולאופניי
 בי� השכונות הסמוכות" (רובע הידע"שיפור הנגישות להולכי רגל ולאופניי
 בתו%  �

  , )ועוד, קידו
 הולכי הרגל ואופניי
 בתו% אזור התעסוקה, התעסוקה

 ).תחילה ברובע הידע(ובכל רחבי העיר  Wi-Fiיצירת תשתית תקשורת אינטרנטית נגישה לכל  �

�  
 .ועוד, יצירה, היכרויות, שיאפשרו מפגשי
) מוסדות תרבות, מרכז פנאי מרחבי, כגו� בתי קפה(יצירת חללי
 ציבוריי
 ועידוד שירותי
 מתאימי

  ). צמצו
 ייצור פסולת ועוד, הפחתת פליטת גזי חממה(כקטליזטור ליצירת תכנית סביבתית לעיר " עיר מדע"שימוש במיתוג העיר כ �
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   :אוכלוסיה

  

זאת ביחס , היה גבוה 1967�2007חובות בי� השני
 קצב גידול האוכלוסייה בעיר ר. אל� תושבי
 �108הגיעה אוכלוסיית רחובות לכ 2008בשנת : רקע

 . מסתמנת מגמת ירידה בקצב הגידול השנתי של העיר 2001א% משנת . בשנה �2.9%ועמד על כ, א"לגידול האוכלוסייה היהודית במטרופולי� ת

ויעדי
 שנקבעו במסגרת תכנית , רופולינימודל ביקוש למגורי
 מט, המש% מגמות העבר: כולל, ה של תכנית המתאר נבח� בחלופותיבסיס האוכלוסי


תוספת  �להיקבנוס� נער% אומד� . 2025אל� תושבי
 בשנת  �150יה המומל' נקבע לכיבסיס האוכלוס. האב לרחובות ותכניות האב לתחבורה ומי

  .גידול ברווחת דיור ועוד, גודל משק הבית, יחידות הדיור המבוסס על גידול האוכלוסייה

 

  :2025לשני
 שונות עד לשנת  יה וצרכי הדיור ברחובותימיצג את אומד� האוכלוס ל�הלוח שלה: מוצע

  

 ד"יח )000(אוכלוסיה  שנה

 �2008תוספת ל כ"סה  

2008* 108.3 37,125  

    

2010 112.5 39,520 2,395 

2015 123.8 45,188 8,063 

2020 136.3 51,665 14,540 

2025 150.0 59,064 21,939 

  .פי ארנונה"ע 2008ד דצמבר "יח. ס"פי למ"ע 2008סיה יוני אוכלו* 
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  :קהילה

  

רמת הכנסה גבוהה ורמת , יחסי, מבוסס על מבנה דמוגרפי מאוז� מעמד זה. כלכלי בי� הגבוהי
 בקרב העיריות באר'�לעיר רחובות מעמד חברתי: רקע

יש , יחד ע
 זאת.  כלכלי המחייבי
 התערבות וחיזוק�וימת במבנה החברתיאול
 קיימי
 סימני
 המעידי
 על מגמת החלשות מס. השכלה גבוהה מאוד

  . ונראה כי קיימת מגמה מתמשכת של הרחבת פערי
, לציי� כי קיימי
 פערי
 בולטי
 בי� השכונות והשכבות השונות בעיר

  


, זדקנות האוכלוסייה הוותיקה בפרט במרכז העירה, )יציאת סטודנטי
 וצעירי
(פתרו� מגמת תחלופת האוכלוסיה : העיר ניצבת בפני אתגרי
 רבי

חוסר מיצוי הפוטנציאל , נתק בי� חלקי העיר המתבטאי
 בנגישות פיזית וחברתית, ריכוזי אזורי מצוקה, קהילות ושכונות, פערי
 בי� אוכלוסיות

  .קהילתי והמשאבי
 העומדי
 למינופו�החברתי

  


ה לאחר תירידה ניכרת בגודלו של משק הבית הי.  3.1זאת בהשוואה לממוצע מטרופוליני , 2.9 הינו גודל משק בית עירוני ממוצע: מספר פרמטרי

מכח  83%(שיעור ההשתתפות ).  4.8%( ילדי
 דומה לממוצע מטרופוליני�שיעור משקי הבית מרובי. '�90בתחילת שנות ה ,מ לשעבר"קליטת עולי בריה

  .טרופוליני ורמת השכר הממוצעת גבוהה א� היאגבוה מהממוצע הארצי והמ) 20�64העבודה בקרב בני 

  

באזורי
 ' נ/ר"מ �27בהשוואה לכ, בשכונות החדשות' נ/ר"מ 35: א% קיימי
 בה פערי
 ניכרי
 בי� חלקי העיר השוני
, יחסית, רווחת הדיור בעיר גבוהה

א% במספר שכונות הוא גדול במידה , לל הדירות בעירמכ �65%ר הינו כ"מ �100שיעור הדירות ששטח� קט� מ). שעריי
 מזרח, למשל(צפופי
 יותר 

  .75%מערב �בשעריי
ו, 80%בשכונת אושיות , 95% ת קרית משהבשכונ: ניכרת

  

. דבר שבא לידי ביטוי בפריסת האוכלוסיות והקהילות השונות בעיר, כלכלית�דתית ורמה סוציו, רחובות מאופיינת באוכלוסיה מגוונת מבחינה עדתית

ובי� , ש
 מתרכזת האוכלוסיה החזקה, ובעיקר בי� השכונות הצפוניותבידול פיזי ברקמות השונות בעיר קיי
 ג
 , הקיי
 בי� אוכלוסיותמעבר לקיטוב 

   . לבי� שאר חלקי העיר, יה החלשהיהשכונות הדרומיות ש
 מתרכזת האוכלוס
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  : מוצע

  

הגישה הקהילתית מדגישה וממנפת את הייחודיות של . שת העיר האינטגרטיביתהגישה התכנונית המוצעת משלבת בי� גישת העיר הקהילתית לבי� גי

ולהבטיח חלוקה צודקת של , על ידי כ% נית� להבטיח שירותי
 מתאימי
 לצרכי
 הקהילתיי
 הייחודיי
. רובע/האוכלוסייה המקומית בכל אזור

עיר כיחידה אחת ע
 המרכיבי
 והעוגני
 הקיימי
 כיו
 ופיתוח יבית מתייחסת לגישת העיר האינטגרט. י
 השוני
רובע/י
משאבי
 בי� האזור

 
  . זאת תו% דגש על נגישות בי� חלקי בעיר ויצירת מקומות מפגש משותפי
 לכלל האוכלוסייה. הדרושי
 לעירהמרכיבי
 הנוספי

מת� , נגישות ועירוב אוכלוסיות, ימי
למשל מגבלות של ספי כניסה לשירותי
 מסו, לבת מנסה לגשר על חלק מהחסרונות בכל גישהוהגישה המש

  . אפשרות לגמישות בהתא
 לשינויי
 שיתרחשו בעתיד

  

  :ות ה�מוצעההנחיות ה, מגמות הקיימות ובמגבלות המשאבי
בובהתחשב ה� , לאור מאפייני העיר והצרכי
 המיוחדי
 של מגוו� הקהילות בעיר

  .שמירה על הומוגניות שכונתית והטרוגניות עירונית �

והבטחת הנגישות אליה
  שירותי
 רובעיי
 ושכונתיי
קהילתי תו% פריסה מאוזנת בי� �
 בדגש על בסיס רובעיציבוריישירותי
  אספקת �


  . וביניה

ריכוז שימושי
 עירוניי
 ואזוריי
 נבחרי
 ופריסת
 בי� הרובעי
 השוני
 במגמה ליצור ייחודיות בכל רובע  ולקד
 ככל שנית� את  �

 .רוניתהאינטגרציה הכלל עי

  .שיתו� התושבי
 ברמה הרובעית בתכנו� הרובע ומער% השירותי
 שבו �

  .העירמיתו� פערי
 בי� שכונות  �

 : על ידי שכונותיחודיות השמירת  �

o 
 יבוש והזהות הקהילתית של השכונהמסחריי
 ועסקיי
 שכונתיי
 במגמה לקד
 את הג, ריכוז שירותי
 ציבוריי

o לשכונה ויצ 
יצירת שפת רחוב ייחודית , למשל על ידי שימור מבני
, ירת מסגרות ומרכזי
 הפועלי
 ברוח זוזיהוי אלמנטי
 ייחודיי


 . שימוש בעוגני
 קיימי
, התואמת את המאפייני
 המקומיי
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o ע 
 .או חדשי
 תו% טיפול בשכונות החלשות בתוכ
/י עוגני
 קיימי
 ו"הבנת המגמות באזורי העיר השוני
 וחיזוק

 

  :יכולי
 להיות אזורי התערבות כאלה

  

באזור זה יש להתאי
 את .  אזור בעל מאפייני
 קהילתיי
 והעוג� שבו הוא ספורטק רחובות:  אזור כפר גבירול ורחובות ההולנדית

  . הורובי' נית� לשקול הקמת איצטדיו�(באזור הצפוני יותר . ס לגודל האוכלוסייה  העתידית ולעודד בו את התמחות ענ� הספורט"המתנ

  

כמו כ� . ס מבוקש ובצפונו אזור תעשיה"בו נמצא מתנ, אזור מעורב ע
 אוכלוסייה מעורבת:   סלע, חצרות המושבה, קריית משהאזור 

הפיכת האזור , חיזוק המגמות החיוביות בתחו
 החינו%. א: ההתערבות תיהיה בכמה מישורי
. מכו� וייצמ� מעורב במסגרות החינוכיות

י האוכלוסייה   "טיפול ממוקד בקריית משה  שכונה המאופיינת ע. ב. ס תיכו� טכנלוגי "וג� נוס� בילבעל אורינטציה טכנולוגית וכע

  ).'מוזאיו� לאמנות אטיופית וכו(י הקמת מרכז לעדה האטיופית  "מוצע לייחד את השכונה ע. האטיופית

יבית בשכונה בכל המישורי
 והשנה אמורה לצאת אשר אישרה לאחרונה התערבות אינטנס, להגדיר פרוייקט עירוני בשיתו� ע
 הממשלה. ג

במסגרת הפעולות שינקטו להתחדשות השכונה נית� יהיה לחשוב ולגבש מדיניות שידרוג הדרגתית ). '     על פי החלטת ממשלה מס(לדר% 

  .ולמנ� את השכונה תו% ניצול הבנייה החדשה באזור ובסביבתה תו% הסדרת מגורי
 הולמי
 לתושבי השכונה

  

ע
 עוג� של מוסד ) עדיי� יש ג
 שטחי
 חקלאיי
(אזור מעורב מבחינת שימושי
 : עי� גני� רחובות החדשה,  ח קפל� כולל אושיות"ור ביאז

של בית חולי
 קפל� בנושא  האסטרטגיהההתערבות תתמקד באימו' . ח קפל� שגיבש לאחרונה אורינטציה קהילתית"גדול כמו בי

, נוער, ות והרפואה המשלימה והקמת מסגרות ועוגני
 הנושאי
 כמו מרכזי
 רב מקצועיי
 לגיל הר% והדגשת נושא הבריא, הקהילתיות

  .'קשישי
 וכו

מבחינת אזורי מגורי
 נית� ליעד אותו לעובדי . י הקמת מרכז ליוצאי עדות שונות כולל תימ�"ג
 באזור זה ישמר האופי הקהילתי העדתי ע

  .בית החולי
 והפונקציות הקשורות בו
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האזור הרוחני הדתי  לחזק את המבני
 לשימור ולטפח אות
  להמשי% את תמיכת העירייה במוסדות השכונה  אזור שעריי� דניה

 .והקהילה

  

ההתערבות תתמקד בשימור המבני
 . מדע ומסחר, תרבות, מגורי
, שילוב מעניי� של היסטוריה  מרכז המדע,  אזור המושבה, מרכז העיר

את הגדולי
 שבה
 יש להפו% למסגרות חינו% מכללות או בתי ספר ומסגרות . תרבות וקהילה, י
 באורינטציה של מדעוהפיכת
 לפונקציונל

מקו
 מפגש לכל  �להפו% את האזור למקו
 שג
 סטודנטי
 חיי
 ומבלי
 בו לצד אוכלוסיות השונות של העיר. למרכזי הכשרה

  .האוכלוסיות

  

האופי והייחודיות של האזור הוא היותו ירוק ויש לשמר ולחזק . לאזור הנופש ולפקולטה לחקלאות אזור שחוזקו בקירבה,  אזור צפו� מערב

י כ% את הקהילתיות "מוצע להקי
 פארק בוטני ויש לעודד את המוסדות והשירותי
 להתמחות בתחו
 הסביבה הירוקה ולחזק ע. כוו� זה

  .סביבה
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  :כלכלה

  

כאשר הירידה היא עקבית , ��3.3%בקצב שנתי של כ 2004�2007והוא ירד בי� השני
 , �39,000היה כ 2007כ המועסקי
 ברחובות בשנת "סה: רקע


 בולטת. צ"מחוז מרכז וראשל, כ מדינת ישראל"סה: רלוונטיות כוללהזאת מול עליה בהיק� המועסקי
 בכל מסגרות ההתיחסות , ורצופה לאור% השני

כחלק , ונראה כי הירידה  מרכזת בענפי התעשיה המסורתית בעיר, � התעשיה הוא שני בקצב הירידה שלוענ.  הירידה בעובדי חינו% ומינהל ציבורי

. 2004�2007הק� המועסקי
 עלה בתקופה  –שירותי
 עיסקיי
 ושרותי בריאות  –בשני ענפי ההתמחות של רחובות . ממגמה רחבה בתעשיה בישראל

יצויי� כי ). 1.75(וה
 ג
 ענ� ההתמחות המובהק שלה , הכולל כרבע מכלל המועסקי
 בעיר, חובותהשירותי
 העסקיי
 הינו ענ� תעסוקה המוביל  בר

כלל באזורי
 קרובי
 יותר למרכז �למרות שאזורי הביקוש לשימושי
 אלה נמצאי
 בדר%, רחובות הצליחה במיתוג פארק תמר כאזור תעסוקה יחודי

   ).בהתאמה 1.2, 12%(ת והרווחה ענ� נוס� מוביל הינו שירותי הבריאו. המטרופולי�

  

�שה
 כ, 2008ארנונה דצמבר (ר בנויי
 "מ �647,000יחידות עיסקיות בשטח כולל של כ �5,700כ במצב קיי
 כ"סהניתוח שטחי התעסוקה מראה כי 

  �26%תעשיה ומלאכה מהוות כ .משרדי
 ושירותי
 פרטיי
, משטחי הפעילות העסקית בעיר ה
 שטחי מסחר �50%כ). ר שטח עיקרי לרישוי"מ 800,000

ד של השטחי
 העסקיי
 בעיר עומבשני
 האחרונות קצב הגידול השנתי הממוצע . מהשטח �20%ואחסנה לסוגיה מהווה כ, מהשטח העיסקי הבנוי בעיר

  .בשנה �1.65%על כ

  

. משרדי
 ושירותי
 פרטיי
, הוא מסחר) �80%כ(עיקרה של פעילות זו . כרבע מ� הפעילות העיסקית של רחובות  במצב הקיי
 מתרכזת במרכז העיר

  ).רכטמ� והורובי', ר.מ.פארק ת. ת.א( מס% השטח הבנוי של השימושי
 העסקיי
 ברחובות במצב הקיי
 �60%מצר� אזורי התעסוקה בעיר מהווה כ
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בפריסה מרחבית , שוני
 תחומי התמחותל ת
כולל חלוק, 2025צוות התכנו� ער% אומד� לפוטנציאל תוספת שטחי התעסוקה בעיר עד לשנת : מוצע

  ):חבצלתהורובי' ו, רכטמ�, תמר(המאפיינת כל אזור תעסוקה בעיר 

  

  )ר עיקרי"מ(אומד� שטחי מסחר ומשרדי� . 00' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ההפרדה לשטחי מסחר ומשרדי
 פרטיי
 לפי סוג היא אומד�. פי נתוני הארנונה�ר על"מ �322,470עומד במקוב' על כ 2008כ שטחי מסחר ומשרדי
 ברחובות בסו� שנת "סה: הערה

  

כ "סה  שנה

אוכלוסייה 

)000(  

משרדי�   משרדי� פרטיי� מסחר 

�  ציבוריי
אוריינטציה 

  מקומית

אוריינטציה 

  מטרופולינית

  כ"הס

2008  108.3  100,680  80,230  141,455  221,685  41,475  

       

2010  112.5  124,765  88,345  177,040  265,385  43,095  

2015  123.8  166,320  111,920  280,670  392,590  47,435  

2020  136.3  194,580  141,035  407,190  548,225  52,210  

2025  150.0  228,165  176,920  555,430  732,350  57,465  
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  )ר שטח עיקרי"מ(אחסנה מלאכה ו, אומד� שטחי תעשיה. 00' טבלה מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :פי העקרונות הבאי
�מוצע כי הפריסה המרחבית של תוספת שטחי התעסוקה לסוגיה
 תהיה על

  .באזורי תעסוקה 15%, בשכונות בפרופורציה לאוכלוסייה 15%, במרכז העיר 70%: רפריסת שטחי מסח

 
 .אזורי תעסוקה 10%, שכונות 10%, מרכז העיר 80%: אוריינטציה מקומיתבפריסת משרדי
 פרטיי

  .אזורי תעסוקה 100%: רופוליניתאוריינטציה מטבי
 פרטיי
 שרדפריסת מ


  .מרכז עיר 20%, בפרופורציה לאוכלוסייהשכונות  80%: פריסת משרדי
 ציבוריי

תעשייה   שנה

  עתירת ידע

תעשייה 

מסורתית 

  ומלאכה

תוספת   כ"סה  אחר  אחסנה

  מצטברת 

  2008-ל

2008  105,750  65,270  133,945   304,965   

       

2010  116,000  91,430  147,290  70,945  425,670  120,705  

2015  152,735  216,240  192,120  112,120  673,310  368,345  

2020  189,630  232,130  221,390  128,630  771,775  466,810  

2025  234,060  238,490  257,005  145,910  875,465  570,500  
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  )ר"אלפי מ( באזורי� ובשימושי� השוני� 2025פוטנציאל תוספת שטחי תעסוקה לשנת 

  

  

מיועדת ) 21/3מ "תמ(בתכנית המתאר המחוזית . הינ
 עתודת הקרקע היחידה שטר
 תוכננה באופ� מפורט 'הורובי''השטחי
 שממזרח לאזור תעשיה 

ומשרדי
 א% ג
 שטחי הכוללת תעשיה עתירת ידע , מגוונת תכנית המתאר תיעד שטחי
 אלה לתעסוקה". מלאכה ותעסוקה, שיהתע"הקרקע לשטחי 

וכ� הנחיות לגדלי מגרשי
 והקפי בניה תואמי
 ) Environmental Zoning" (איזור סביבתי"מוצע לפיכ% לכלול בתכנית הנחיות ל. תעשיה ועוד, אחסנה


מוצע לכלול במסגרת . משתרע שטח נופש מטרופוליני מחוזי, מעבר לגבולה המוניציפאלי של העיר, בגבול האזור המערבי, וס�בנ. לשימושי
 השוני

כדי להבטיח את רצ� המגורי
 עד לגבול העירוני . בפרט, ושטחי המגורי
 העירוניי
 הסמוכי
, בכלל, התכנית הנחיות לחיבור אזור זה ע
 שטחי העיר

ג
 את , בי� היתר, מהל% זה יקטי�. מ לשטחי מגורי
"מוצע להמיר חלק משטחי התעסוקה בתמ –נות מגורי
 מבודדות ברצ� זה וכ� כדי לחבר שכו

  כ"סה שכונות מרכז העיר חבצלת רכטמ� הורובי. ר.מ.פארק ת 

 130 30 80 � � 10 10 מסחר

 130 � � 50 � 40 40 י.ע.ת

  175 � � � 80 95 � תעשיה מסורתית

  125 � � � � 100 25 אחסנה

�  530 20 85 100 � 155 170 משרדי

  145 35 35 � 15 25 35 אחר

  1,235 75 210 150 95 425 280 כ"סה
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כ% יווצר ג
 רצ� שיאפשר מעבר שבילי . השטחי
 החקלאיי
 שהתכנית מבקשת להפשיר כחלק מהנחיותיה ליצירת מלאי תכנו� הול
 לשני
 הבאות


  . הפתוחי
 בהק� העיר אופניי
 ממרכז העיר לשטחי

  

 והעיר זקוקה לו ג
 בטווח, מסורתי שטח זה משמש למטרות אלה באופ�. אמור להוות שטח המיועד לתעשיה מסורתית ומלאכה' רכטמ�'אזור תעשיה 

ציעה לחזק את האזור התכנית מ. מאיד%, וברמת פיתוח נמוכה ללא בקרה סביבתית הולמת, מחד, השטח בנוי ברמת ניצול נמוכה, יחד ע
 זאת. הרחוק

  .מהלכי התחדשות בתוכו שיביאו לשיפורי
 סביבתיי
 ראויי
 רבתוספת זכויות א% ג
 ליצו

  

יש להוסיפו רק כאשר יש מסה קריטית מינימלית –מסחר בשכונות 
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 :סיכו� תחזית

  

, קפי הבניה הנחוצי
 לאור% זמ�יהשפעתה על הבנוס� לחשיבותה בגי�  .2025תעסוקה לשנת תאר נערכה תחזית אוכלוסיה ובמסגרת גיבוש תכנית המ

 שהתגוררו תושבי
 �108,000מנתה העיר כ 2007בשנת . מי
 ועוד, ביוב, היה צור% לאחד את נתוני התחזיות השונות שנערכו עבור תכנית אב לתחבורה

הק� הבניה המוצע . 2025יחידות דיור עד שנת  �59,000נפש וכ �150,000להק� של כשל העיר וצוות התכנו� מציע את תכנונה , יחידות דיור �37,000בכ


 35א "תמ( א% ג
 את חידוש מלאי הדיור וגידול צפוי ברווחת הדיור, כולל כמוב� תוספת יחידות דיור לאוכלוסיה אשר תתווס� לעיר במהל% השני

  . )'נ/ר"מ �41ל' נ/ר"מ �30העריכה עליה ברווחת הדיור במחוז מרכז מ

  

  .�2.54נפשות ל �2.9ל משק הבית הממוצע בעיר מלהערכתנו יקט� גוד

  

 2025צוות התכנו� סבור כי פוטנציאל התוספת עד שנת . עסקי
 שוני
 �5,700בכ) ארנונה(ר "אל� מ �650לכ 2008ס% שטחי התעסוקה בעיר הגיעו בשנת 

, וה
 יתפרשו באזורי התעסוקה השוני
, רתית ועודתעשיה מסו, ידע�תעשיה עתירת, שטחי
 אלה כוללי
 שטחי
 למשרדי
. ר"מיליו� מ �1.2הינו כ

  .במרכז העיר ובשכונות
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  :מוסדות הציבור

  

  :פריסה

הפקולטה לחקלאות ומרכז , מכו� ויצמ�: הגדולי
 "העוגני
"כולל שלושת , דונ
 למבני ציבור 2,075 �כהשטח הכולל של קרקע למבני ציבור הינו : רקע

  .ר לנפש"מ 12 �השווי
 לכ ,דונ
 1,240 �השטחי
 החומי
 מסתכמי
 בכל "בניכוי העוגני
 הנ. רפואי קפל�


וההיקפי
 האפקטיביי
 הינ
 קטני
 ) 'וכו, או מסחר/ציבורי משולב ע
 מגורי
 ו, ירוק/חו
(בשטחי
 אלו כלולי
 שטחי
 משולבי
 אחדי
 , אול

גדולות יחסית בשכונות החדשות המיועדות לספק ג
 מענה קרקע עתודות  ל כוללי
"יש לציי� כי השטחי
 הנ, כמו כ�. א
 כי לא באופ� משמעותי, יותר


  .לצרכי
 עתידיי

מספר רב  עיר ובשכונות הותיקות יותר נמצאהקצאות הקרקע והעתודות הגדולות יותר נמצאות לרוב בשכונות החדשות והפריפריאליות  ואילו במרכז ה


  .תקניי
�במקרי
 רבי
 תת, של מגרשי
 קטני

נות רבה בהקצאות הקרקע למוסדות ולשירותי
 ציבוריי
 בי� שכונות השונות ע
 מחסור בולט של מגרשי
 גדולי
 יחסית בשכונות מרכז קיימת שו

  .מחסור זה יקשה על אספקת השירותי
 הנחוצי
 למשיכת משפחות לשכונות הותיקות. העיר

  

בשני
 האחרונות חל גידול . כיתות ג� �150מערכת גני ילדי
 בעיר כוללת כ. רי
בעיר מערכת חינו% מקיפה ואיכותית המוצבת בפני אתג: מוסדות חינו%

  . בעקבות עלייה בשיעורי הפריו� וכניסת� של זוגות צעירי
 לעיר, מהיר במספר הילדי
 הרשומי
 לגני הילדי
 וכ� במספר כיתות הג� בעיר

ה� הממלכתיי
 וה� , הרישו
 לבתי הספר היסודיי
). עצמאי ומיוחד, דתי�ממלכתי, ממלכתי(בתי ספר מהמגזרי
 השוני
  28החינו% היסודי כולל 


קמפוסי
 גדולי
  2יסודי הממלכתי מבוסס על �החינו% העל. מנוהל על בסיס אזורי מובהק התור
 לגיבוש רובעי
 נבדלי
 בעיר, דתיי
�הממלכתיי

  .וכ� מפת�'  עמל ב', תיכו� עמל א, ו"תיכו� ויצ, ורטס מקי� א"לציד
 בי. במערב העיר וקצירמזרח העיר �בצפו�שליט �דה: מאד

  


מער% השירותי
 מבוסס . מטפלת בנושאי
 רבי
 ובפריסה עירונית רחבה) שירותי רווחה(הלשכה לשירותי
 חברתיי
 : שירותי
 חברתיי
 וקהילתיי

פעולות נוספות על ות יפור באופ� פריסת השירותי
 א% נדרשלאחרונה חל ש. על שילוב יחידות אזוריות בחלוקה גיאוגרפית ויחידות מקצועיות נושאיות

  . רבי
 מהשירותי
 ניתני
 במבני
 לא ראויי
 ובמצב קשה. מנת ליצור פריסה מאוזנת
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, קריית משה, בכפר גבירול פרוסי
י
 "המתנס. ס גדול ושלוחות לפי הנדרש"כאשר בכל רובע נמצא מתנמנוהלת בתפיסה רובעית  :סי
"רשת המתנ

השכונות הדרומיות שנכללו במסגרת פרוייקט שיקו
 שכונות נהנו ממרכזי
 קהילתיי
 אשר ). מסגרת דתית(במרגולי� ובלב שעריי
 , באושיות, �'צליבמ

 ס רובעי בצפו� בשנת"נפתח מתנ, )בקריית משה ובאושיות(סי
 הקיימי
 "בכל רובע הוגדלו המתנ. 1996נכנסה לעיר בשנת " חוויות"חוזקו כאשר רשת 

בתכנו� מתקד
 שני . אול
 אירועי
 ומקיי
 חוגי
 לאור% כל היו
, מעו� יו
, מועדו� קשישי
, ר הכולל קונסרבטוריו� עירוני"מ 3,500 �בגודל של כ 2007

  .ר האחד ברחובות החדשה והשני בשכונת מקוב"מ 3,500 �י
 נוספי
 בגודל של כ"מתנס

  

  . בית יד לבני
 ועוד, הקונסרבטוריו� העירוני, ש סמילנסקי"מרכז התרבות ע, ביניה
 בימת הנוער, בעיר מספר רב של מוסדות תרבות: מוסדות תרבות

של המער% ע
 מספר  השלמהלהערכתנו ריבוי מוסדות התרבות בעיר מקנה פוטנציאל רב לפיתוח העיר כעיר מדע ותרבות אול
 מימושו בפועל מחייב 

ווק המער% כמכלול המציע מגוו� אופציות לבחירה המשלימי
 את העוג� לצד ימיתוג וש, ארגו�, תאו
, )'ווכ, סינמטק, כגו� אול
 מרכזי(מוסדות עוג� 

  .)'וכו, מסעדות, בתי קפה(
 דגש על חיי הלילה עומאיד% היצע מגוו� של שירותי פנאי איכותיי
 , מוסדות מובילי
 בתחו
 האומנות והיצירה מחד

  

  : מוצע

 .בי� גישת העיר הקהילתית לבי� גישת העיר האינטגרטיבית הגישה המשלבתהינה , שתואר בפרק הקהילתי כפי, הגישה התכנונית המוצעת �

מתוכננת בסמו% לשכונת קרית (הקמת קרית חינו% במזרח העיר , למשל. המאזנת בי� מזרח העיר למערבה אזוריי
 ועירוניי
�מוסדות על פריסת �

 . וקרית חינו% במערב העיר) ההגנה

לדוגמה חיזוק דרו
 העיר באמצעות מת� שירותי  .או עירוניי
 בשכונות להתחדשות/אזוריי
 ו�ת ציבור המספקי
 שירותי
 עלהקמת מוסדו �


  .שיכולי
 לנצל את הקרבה למרכז רפואי קפל�, כמו מרכז לגיל הר%, בריאות ייחודיי

וה� באמצעות רשת שבילי
  ה� באמצעות תחבורה ציבורית שיפור הנגישות הבי� שכונתית וחיבור בי� מוסדות הציבור הפרוסי
 ברחבי העיר �


 . להולכי רגל ורוכבי אופניי

  . כולל אפשרות להרחבת שטחו על פי הצור%, יש להסדיר את שטח בית העלמי� הקיי
 במיקומו הנוכחי: בית עלמי� �
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  :נורמות לשטחי ציבור

  

. נקבעי
 בתכניות מתאר ותכנות מפורטות, 
 והאחרי
 במסגרת המוסדות השוני
רותי
 העירוניייהאמורי
 לספק את הש, שטחי הציבור בעיר: רקע

. שטחי
 פנויי
בכלל על תכנו� �המבוססי
 בדר%, יש כללי
 מקובלי
, רווחה ועוד, קהילה, דת, בריאות, י
 למוסדות חינו%שהמשמ ,אלהשטחי
 ל


, ותציע תחליפי
 לקרקע במחסור, מחד, אשר תאפשר ציפו�, מטיבית שונהלא הציעה מערכת נור מדיניות התכנו� המעודדת ציפו� מרקמי
 בנויי

  .מאיד%

  

  :להל� הממצאי
 העיקריי
. צוות התכנו� ער% בחינה מפורטת של שטחי הציבור בעיר

 ........... ......האזורי
 בה
 בולט המחסור הינ
. דונ
 בשטחי
 למבני ציבור �400אל� תושבי
 קיי
 מחסור של כ �108לאוכלוסיה המונה כ �

תוספת שטחי
 לטובת . ספר יסודי�מספר מוגבל של מגרשי
 בעלי גודל משמעותי המאפשר שילוב פונקציות כגו� בית קיי
בתכניות מאושרות  �

 .'בינוי�פינוי'תכניות בבעתיד כמעט א% ורק והיא אפשרית , הציבור באזורי
 הבנויי
 הינה מוגבלת

� 
תפרוסת השטחי
 איננה אחידה ולכ� באזורי
 מסוימי
 קיי
 ). 'נ/ר"מ 12(עלה מהנורמה המקובלת למ הינו היק� השטחי
 הציבוריי
 הפתוחי

 
  ??שטחי
 פתוחי
 – מרחב ציבורי �העביר לפרק ל ...........................: 'עוד�'מחסור לעומת אזורי
 אחרי
 בה
 קיי

  

מכיוו� שחלק ניכר מתוספת הבניה הצפויה . )'נ 150,000(  2025חזית האוכלוסיה לשנת תפי �עלער% נהנחוצי
 השטחי
 הציבוריי
  היק�חישוב  :מוצע

הפרשה של שטחי
 לטובת הציבור /תכלול התכנית הנחיות להפקעה) דהיינו ציפו� המרק
 הבנוי הקיי
(בתקופה זו תתרחש בשטחי
 הבנויי
 של העיר 

  :נית� למצוא את הבאות בי� ההנחיות. המאפשרות תחליפי
 לנורמות המקובלות כאמור

 ).ספר�הקטנת שטח מינימלי לכיתה במגרש בבית, לדוגמא(הקטנת נורמות תכנוניות מקובלות אפשרות ל �

משרדי קופות חולי
 שמוקמו בעבר בשטחי
 למבני ציבור וכיו
 נחשבי
 , לדוגמא(משרדי
 ואחרי
   יבבניינ מיקו
קביעת שימושי
 הניתני
 ל �


 . )למשרדי
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מועדו� , מוזיאו�, ספריה ציבורית, לשכת רווחה, מרכז לקשיש, יו
 נותמעו, גני ילדי
(מגורי
 ואחרי
  יבבניינ
 הניתני
 לשילוב קביעת שימושי �


מחסני
 ומתקני
 , מקלטי
 ציבוריי
, מחסני חרו
, תחנת משטרה, מרפאות לסוגיה�, מקווה, בית כנסת, מועדו� תרבות שכונתי, קשישי


 ).עירוניי

המנגנו� יכול שיכלול ערכי
 קבועי
 . של מוסדות ציבור) 'ד( קרקעשל מוסדות ציבור כחלופה לשטחי ) ר"מ( בניהנו� לחישוב שטחי הכללת מנג �

, בניני מגורי
(שטחי הבניה ישולבו במבני
 בתחו
 התכנית  .מומלצת נת חישובוהפניה למתכלחילופי� או ) ר בנוי לכל יחידת דיור"מ 00(מראש 

 .ותכללנה לגביה
 הוראת תפקוד ותפעול מתאימות) תעסוקה ועוד

. שימוש בגגות המבני
 כשטח פתוח .כולל שימוש במעליות, קומות 5בית ספר בגובה , לדוגמא. הגדלת הקפי בניה מותרי
 במגרשי
 לצרכי ציבור �

 .שימוש במרתפי
 למטרות ראויות

� 
 .בית כנסת מעל ג� ילדי
, וגמאלד. מגרשמבנה ובאותו באותו  המלצות לשילוב מוסדות ציבור שוני

� 
 .בשטחי
 הבנויי
 ובשטחי
 הפתוחי
: פתיחת מוסדות חינו% לשימוש בשעות אחר הצהריי

 .)'שימור'ראו סעי� (שילוב בי� בניני
 לשימור למוסדות חינו% ותרבות  �

� 
 .זאת כפיצוי למחסור בשטחי
 הבנויי
, )משטח התכנית �60%כ(בהק� ניכר , דרישה להפרשה לצרכי ציבור בשטחי
 חדשי
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  :  פיזיהתכנו� המדיניות 

  

די
 לפיתוח מיוער "קמ �16רק כ) 21/3מ "תמ, 35א "תמ(פי תכניות מתאר ארציות ומחוזיות �על. ר"קמ �23שטחה העירוני של העיר רחובות הינו כ :רקע

חי
 המיועדי
 השטני
 האחרונות ניצלה העיר את במהל% הש). ועוד נופש מטרופולינישטח , חקלאישטח (לסוגיה
 והיתרה לשטחי
 פתוחי
 עירוני 

  . וה� בתכנו� לעתיד בבניה בפועלה� , לפיתוח

  

ת יאוכלוסי(יה ברוטו יצפיפות האוכלוס. אביב�מטרופולי� תלבהשוואה לערי
 סמוכות ואפילו בהשוואה לערי
 במרכז , העיר רחובות הינה עיר צפופה

ובאזורי , ר"קמ/'נ 7,000 �היא מגיעה לכ, חה המפותחא% כשהיא מחולקת בשט) ר"קמ/'נ 4,700(נמוכה אמנ
 ) העיר מחולקת בשטחה המוניציפלי

, לשטח המפותח' ד/'יח 3, ברוטו' ד/'יח 1.6: מראה פערי
) שטחיחידות דיור ליחידת (ג
 בחינת הצפיפות הפיזית . ר"קמ/'נ �18,000לכ –המגורי
 בלבד 

עוד יצויי� כי באזורי
 מסוימי
 בעיר מגיעה  .כי קיימי
 פערי
 משמעותיי
 בנתוני
 אלה בי� חלקי העיר השוני
 יודגש. בשטחי היעוד למגורי
' ד/'יח 6

 
  .עוד ג��רמת, אביב�כגו� תלבמרכז המטרופולי� הצפיפות לזו הנהוגה בערי

  

, העירבמרכז . ה� ג
 עליה בגובה הבניהובעקבותי, בשני
 האחרונות נהגו ועדות התכנו� לעודד אישור� של תכניות הכוללות צפיפויות בניה גבוהות

ת גדולות בתכניו. קומות 8ת דיור לדונ
 ובגובה ודיחי 15�18פיפות של ר אושרו תכניות בצ"מ 750בתכניות המשתרעות על חלקות בשטח טיפוסי של 

קומות  25בבניני
 עד  23%, קומות 5�11בגובה ) �70%כ(מה
 מרבית הבניני
 ', ד/ד'יח 12 ממוצעת אושרו תכניות בצפיפות, בשטחי
 הפתוחי
, יותר

  (!).משטח�  �57%בתכניות אלה הופרשו לצרכי ציבור כ. והיתרה בצמודי קרקע

  

חלק ניכר . ר לתעסוקה"מ �13,000וכ) בצמודי קרקע 17%מתוכ
 (יחידות דיור  �540ע כבמהל% עשר השני
 האחרונות נבנו בעיר בכל שנה בממוצ


לכל יחידת דיור שנבנתה באזורי "ככלל נית� לומר כי . מתוספת הבניה למגורי
 היה באזורי
 פנויי
 אשר שימשו בעבר לחקלאות או שימושי
 אחרי

�  ".יחידות דיור באזורי� הפנויי� 3נבנו , העיר הבנויי
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למנוע את המש% , האחד: המחוזית והמקומית הינה לצמצ
 את הפיתוח באזורי
 הפתוחי
 משני טעמי
 עיקריי
, מדיניות התכנו� הלאומית :מוצע


לנצל את ציפו� המרק
 הבנוי לטובת תהליכי , והשני, זחילת שטחי הפיתוח זאת כדי להשאיר שטחי
 פתוחי
 לטובת תושבי המדינה והדורות הבאי

את , בתנאי
 מסוימי
, הכירו במגבלות הציפו� והתירו,  21/3מ "ובפרט תמ, תכניות אלה, יחד ע
 זאת. בעיקר במרכזי הערי
, ות עירוניתהתחדש


 .הגדלת שטחי הפיתוח העירוניי

  

באזורי
 אפשרית פיזית  כגו� תוספת, מגווני
בטי
 יבדיקה זו כללה ה.  של העיר" קיבולת הנשיאה"במהל% העבודה נערכה הערכה מפורטת לעני� 

 
אזורי
 , מגבלות תחבורה באזורי
 השוני
, שטחי
 לצרכי ציבור הנובעי
 מתוספות אלו, )גבהי בניה קיימי
 ועוד, ביחס להקפי בניה קיימי
(השוני

  . מוצעת תוספת של יחידות דיור בכל אזור ואזור וכ� הכללי
 ליישומהבסיס הערכה זו �על. ועוד ללא שינוי פיזי

דונ
  �850נית� להערי% כי יהיה צור% בהכללת כ, חי תעסוקהיחידות דיור ושט, וכלוסיהובכפו� לנתוני התחזית הכוללי
 תוספת א, פי בדיקה זו�לע

 בנושא תוספת שטח לאזור) 7.1.2סעי� ( 21/3מ "בחינה זו עונה על דרישות תמ. מרבית
 במזרח העיר, שכיו
 הינ
 שטחי
 פנויי
, נוספי
 לפיתוח

  .פיתוח עירוני

  

לכל יחידת דיור  בנויי�יחידות דיור בשטחי� ה 3"תהפו% תכנית המתאר את מגמות הפיתוח של השני
 האחרונות ותציע  ,ג
 בהתחשב בתוספת זו

י העיר השוני
 מדיניות זו תביא לציפו� משמעותי של אזור. בעשור השני
 האחרונות הנהוגותזו מדיניות הפוכה למגמות . "בשטחי� הפנויי�שתיבנה 

החסרי
 , א% תאפשר בי� היתר ג
 מגוו� גדול יותר של דפוסי מגורי
 ובעיקר תוספת משמעותית של שטחי
 לצרכי הציבור, ובעיקר מרכז העיר

  .באזורי
 אחרי
 בעיר

  

כל תוספת הבניה למגורי
 תהיה  ,בעיקר בגלל העובדה שלאחר מיצוי שטחי הפיתוח, עשויה לגדול באופ� ניכר המגורי
 בעירהאוכלוסיה וצפיפות 

חלק מתוספת הבניה למגורי
 תתרחש . בינוי�בי� א
 בתכניות עיבוי לסוגיה� או בי� א
 בתכניות פינוי –באזורי מגורי
 מאושרי
 בתכניות קודמות 

ר והיא צפויה לגדול "קמ/'נ �7,000הינה כ) 2008(צפיפות האוכלוסיה בשטח המפותח כיו
 , לדוגמא. באזורי
 שיועדו בעבר לתעסוקה וחלק לחקלאות

צפיפות המגורי
 באזורי המגורי
 תגדל  .ר"קמ/'נ �23,000ר והיא תגדל לכ"קמ/'נ �18,000באזורי המגורי
 הצפיפות הינה כ). 2025(ר "קמ/'נ �9,000לכ

  .לדונ
' יח �9לדונ
 ל' יח �6מ
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משמעותי  פיזי מועמדי
 לתהליכי שינוי אינ
 , קרקע איכותיות�ושכונות צמודות הכוללי
 שכונות שפותחו רק לאחרונה, עירביש לציי� כי שטחי
 רבי

 –במידת הצור%  –ולעודד את התחדשות�  פי התכניות המאושרות�יש לאפשר לאזורי
 אלה להשלי
 את תהליכי הפיתוח על. במסגרת תכנית זו

 
  .את האזורי
 המשמעותיי
 לתהליכי התחדשות ושינוי) מרכז העיר(ותו מהווי
 לב העיר והטבעת המקיפה א, מסיבות אלה ואחרות. אחרי
באמצעי

  

בחינת התכניות . טווחי זמ� ארוכי
 והתארגנות עירונית בהתא
, כלל�בדר%, המפותח הינה משימה מורכבת המחייבת�עוד יודגש כי ציפו� השטח הבנוי

). 'מלאי תכנו�'ראו סעי� ( �2%ובשטחי
 הבנויי
 פחות מ, בשנה �10%כ מראה כי קצב מימוש התכנו� בשטחי
 פתוחי
 הינו, ובערי
 אחרות, בעיר

 
יצויי� כי בהערכותינו כללנו קצב ). בגלל קצב מימוש נמו% יותר(בחירה בחלופה המדגישה את ציפו� המרק
 הקיי
 מחייבת הגדלת מלאי תכנו� בהתא

 
ומתו% הערכה שהרשות המקומית תיטול את ההובלה , הגיוני�ממלאי תכנו� בלתי וזאת בי� היתר כדי להמנע, )4%(מימוש גבוה יותר באזורי
 הבנויי

  .מרכיבי� בתכנית התבססו על צפי המימוששאר ההערכתנו לצרכי הציבור ול .בעיקר במרכז העיר, והעידוד של תהליכי התחדשות עירונית

  

פי תנאי התכנית נית� להכפיל ער% זה וא� מעבר �על). נטו(לדונ
 ' יח �9את צפיפות המינימו
 בתכניות חדשות ברחובות ל הגבילה 35א "תמ :פיפויותצ

  .לא כללה התיחסות לצפיפות המגורי
 בערי
 21/3מ "תמ. בתנאי
 מסוימי
, לכ%

  

קטנות  המתבסס בדר% כלל על חלקות, המפותח�השטח הבנוי: התכנו� המוצע ברחובות במסגרת תכנית המתאר כולל שני סוגי אזורי
 עיקריי
, כאמור

מוצע כי בחלקה טיפוסית  הק� . נטו' ד/'יח 18 עד בתכניות חדשות במרק
 הבנוי מוצע לקבוע צפיפות של. ק� העיריבה והשטח הפנוי) ר"מ �750בשטח כ(

 .קומות 7בבניה בגובה  �180%הבניה יהיה כ

בצירי מסחר . ולהתאי
 לכ% את הק� הזכויות המוצעות, יחסית ,דירות גדולותיש לעודד הקמת� של , �באזורי
 בה
 ממוצע גודל יחידות הדיור הינו קט

  .ובסביבת מרכזי תחבורה מוצע לעודד הקמת דירות קטנות

  

שטח
  בגלל. לדונ
 נטו' יח �15המגורי
 לא תפחת מצפיפות . משטח התכנית 60%יופרשו לטובת הציבור לפחות  תכניות חדשות בשטחי
 פתוחי
ב


בעוד ששטחי הציבור ישולבו בעור� הבניה ובמשולב ע
 השטחי
 , מוצע כי הבינוי בתכניות אלה ילווה את חזית הרחובות, המצומצ
 של אזורי המגורי


כולל דיור (יצירת תמהיל דירות הכולל מגוו� צפיפויות , הראשו�: לתכניות בשטחי
 הפתוחי
 חשיבות רבה בשני אספקטי
 תכנוניי
. הפתוחי
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הפרשת קרקע רבה לצרכי ציבור זאת כדי לגשר על הפער , והשני, )קרקע�ללא בניה צמודת(ומגוו� גבהי בניה ) חסר בעירה, לדונ
' יח �8בצפיפות של כ

  .הדרוש בתחו
 זה

  

ת כולל דירו, גדלי דירות שוני
, )שחסר בעיר', ד/'יח 8 –בעיקר בטווח הצפיפויות הבינוני (תכנית המתאר צריכה להבטיח הקמת מגוו� סוגי דיור , ככלל

  .ובמגוו� סוגי בינוי, קטנות באזורי
 שיפורטו

  

  

  :)מגורי�ל( בניה לגובה

  

א% ) ג��רמת, אביב�תל(בשני
 עברו נית� היה למצאה בערי המטרופולי� המרכזיות . בישראל, יחסית, הבניה לגובה הינה דפוס מגורי
 חדש: רקע

תכניות חדשות בניה גבוהה בעיר התרחשה ב. כמו ג
 בעיר רחובות עצמה, �ממרכז המטרופולי לאחרונה אפשר לזהותה ג
 בערי
 נוספות ומרוחקות

גובה  .שימורבניני
 לבתכנית  ואו שולב/בינוי ו�ובמרכז העיר בו התרחשו תהליכי פינוי, יחסית, בה
 השטח למגורי
 היה מצומצ
, שטחי
 פנויי
ב

  .צפוי שגובה זה יגדל, ע
 הזמ�. קומות �20�15כ נתפשת כבניה גבוהה  הינוהברחובות הבניה 

  

 .ה� בתכניות מפורטות וה� בהיתרי בניה, התכנית כוללת הוראות להקמת מבני
 גבוהי
, בנוס�. בניה גבוההבה
 תותר התכנית מגדירה אזורי
  :מוצע


   . בינוי�וסס על תהליכי פינוילדוגמא שילוב בבניה הכוללת שימור מבני
 או פיתוח המב, באזורי
 אחרי
 תותר הבניה לגובה כפו� לתנאי
 מיוחדי

  

, יחד ע
 זאת. אינ
 מעודדי
 בניה גבוהה, ר.מ.סוגי התעסוקה הנהוגי
 כיו
 באזורי
 כגו� פארק ת. באזורי התעסוקה אי� מניעה למגבלת גובה, ככלל

  .בעתיד נית� יהיה למצוא שימושי
 המתאימי
 לבניה מסוג זה

.  בכניסות הראשיות לעיר ולאור% רחוב הרצל, )תחנת האוטובוסי
 המרכזית, שתי תחנות הרכבת(בורה בניה גבוהה נוספת נית� למק
 סביב מרכזי תח

בי� היתר בגלל הצור% בהפרשות ניכרות של שטחי
 לצרכי , תכלולנה ג
 ה� בניה לגובה) 423כביש (ממזרח לדר% בגי�  תפותחנהשכונות המגורי
 אשר 

  .ציבור וקיו
 מגוו� דיור גדול
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ג
 באישור תכנית מפורטת שיפורטו תנאי
 מיוחדי
 כפו� ל, ת� יהיה להקי
 מבני
 כאלהני, שלא סומנו כאזורי
 המתאימי
 לבניה לגובהבאזורי

  .וג
 בהיתר הבניה
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  :)'בינוי-פינוי'(התחדשות עירונית 

  

. מרבית� בקרבת רחוב הרצל, כול� במרכז העיר', נויבי�פינוי'בעיר רחובות מקודמות מספר תכניות התחדשות עירונית המבוססות על תהלי% של  :רקע

ובמרבית� אי� תוספת של שטחי ) נטו' ד/'יח 55, ברוטו' ד/'יח 22(הצפיפות המוצעת בה� גבוהה , דונ
 כל אחת �10התכניות משתרעות על שטח של כ

  .ר"מ 90ממוצע ששטח� ה, יחידות דיור מוצעות �800בס% התכניות כלולות כ. קומות �12�22גבהי הבניה המוצעי
 מגיעי
 לכ. מוצעהציבור במצב 

  

שכונת קרית משה , בשתי שכונות. בדרו
 ובמערב העיר, 'בינוי�פינוי'במהל% העבודה נבחנו מספר אתרי
 ברחבי העיר והתאמת
 לתכניות : מוצע

, מאיד%. א
 בכלל, � כי יש לדחות� לשלב מאוחר יותרבינוי אינ� המכשיר הרצוי ליצירת תהלי% התחדשות ויתכ�� נמצא כי תכניות פינוי'ושכונת מילצ

בחינת . בהתאמה 5:1באתרי
 אלה נמצא יחס המרה בי� שטח בנוי קיי
 לשטח בנוי מוצע של  .אזורי
 אחרי
 בעיר עשויי
 להתאי
 לתכנו� מסוג זה

  .הכוללת ג
 תוספת שטחי ציבור בתחו
 התכנית, ותקומ �20אפשרויות ניצול הבניה מראה כי הק� הבניה המוצע נית� לניצול בבניה שגובהה עד כ

  

הדגשת : נוספותהרצל תכלולנה הוראות ' תכניות מסוג זה הסמוכות לרח. כפו� לתנאי
 אלה' בינוי�פינוי'תותרנה תכניות ' העיר�לב'מוצע כי באזור 

את שילוב , המעודדי
 את פיתוח מרכז העיר למדע והשכלהעידוד השימושי
 , ולמגורי
) פרטיי
 או עירוניי
(למוסדות , לתעסוקה, השימושי
 למסחר

  .המבני
 לשימור ועוד

    

ות אלה יבתכנ. ל"ג
 ה� בתנאי
 הנ, בינוי�תועדפנה תכניות הנמצאות באזורי
 שסומנו כמתאימי
 לתכניות פינוי) מזרח ומערב(' מרכז העיר'באזורי 

סביבתו  במתכונת שתיצור מרכז שכונתי קט� המשרת את, שירותי
 מוניציפאליי
 ועוד, י
שירותי
 אישי, ג
 שטחי מסחר מקומי, פי צור%�על, ישולבו

  .דיור מוג� וכדומה, בקרבת מרכז זה נית� לשלב מעונות סטודנטי
. הקרובה

  

. יבור באזורי
 אלההינו הצור% בתוספת שטחי
 לטובת הצ, בנוס� לחידוש מלאי הדיור, יודגש כי אחת מהמטרות המרכזיות בעידוד תכניות מסוג זה

יחד . באזור התכנו�, במידה וקיי
, פי תוספת האוכלוסיה הצפויה ובהתא
 למחסור�תכניות התחדשות עירונית צריכות להוסי� קרקע לצרכי ציבור על


  . 'נורמות לשטחי ציבור'כמתואר בסעי� , ע
 זאת יש לאמ' מנגנוני
 המאפשרי
 יצירת תחליפי
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  :פיתוח תמריציהתניות ו

  

כלל �אלה משמשי
 בדר%: התניות או תמריצי
 לפיתוחלא כללו , ונות בתחומי העיר רחובותתכניות מפורטות אשר אושרו בשני
 האחר, כללכ :רקע

במספר מקרי
 נקבעה חובת פיתוח כתנאי למעבר . מגבלה לפיתוח או לחילופי� מת� תמרי' בזכויות בניה לטובת הטלת מטלת פיתוח על מבקש ההיתר

עידוד מכוו� של תהליכי  .ר ובסביבתו.מ.ק� מסוי
 ומעלה מחייב פתרונות תנועה שוני
 בפארק תיניצול זכויות בניה מה, למשל –בניה אחר לאחר משלב 


  . ידי מת� תוספת זכויות בניה בגי� מטלה זו�זאת על, פיתוח נעשה בעיקר בכל הקשור לשימור מבני

  

תמריצי
 אלה יכולי
 להיות . כדי להשיג מטרות תכנוניות החורגות מנורמות התכנו� הנהוגות כיו
, מריצי
יש לעודד תהליכי פיתוח המלווי
 בת: מוצע

  :ראוי לאפשר מת� תמריצי
 במקרי
 הבאי
. בינוי יחודי ועוד, זכויות בניה, ידי תוספת מגוו� שימושי
 �על

  

 .חיזוק מבני
 מפני רעידות אדמה �

 .)במבני
 קיימי
' בניה ירוקה'(פקוד
 האנרגטי טיפול במבני
 קיימי
 לצור% שיפור ת �

�  
 ".בני� ירוק מצטיי�"בדרוג ) 5281תק� ישראלי (בסביבה פחותה הקמת מבני
 חדשי
 שפגיעת

או , )למעט הרחבת דר%( לצרכי ציבורחדשות הפקעות /כוללות הפרשותעות על חלקה טיפוסית או שתי
 וההמשתר, תכניות מפורטות קטנות �

 .בניה למוסדות ציבור בתו% תחומ� לחילופי� שטחי

 .באזור לב העיר, הקמת דירות גדולותומבטיחות תכניות המעודדות  �

 .תכניות הכוללות בניני
 לשימור �

 ".יד�השג"תכניות הכוללות דיור ב �

 .חניה לטובת הציבור �

 ??תמריצי
 להנגשה �
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  כהמלצה בלבד ולא לחייב בתכנית   :בניה ירוקה

  

ציפו� המרקמי
 והחסכו� , השמירה על השטחי
 הפתוחי
, כפי שכבר הוזכר. קימא�פיתוח ברו של מודגשת יותר ויותר חשיבותבשני
 האחרונות : רקע

, שימוש בחומרי
 הניתני
 למיחזור, הבניה מוש
 דגש על חסכו� בחומרי
ג
 בתחו
 . הינ
 חלק ממגמה זו, בפיתוח תשתיות ועוד, הנובע מכ% בקרקע

פי חוק התכנו� והבניה קימות דרישות מסוימות הקובעות נורמות בתחומי
 שוני
 כגו� �יצויי� כי על. אות תחזוקה אחרות ועודחסכו� באנרגיה ובהוצ

  . סטנדרטי
 של פתחי
 ועוד, המבנה כולומעטפת מבנה ושל מעטפת המקדמי מעבר חו
 של חלקי 

  

תחומי
 , יחד ע
 זאת. היא צריכה להיות חלק מהרגלי התכנו� היומיומיי
. � תכנו�לסגנו' תוספת אופנתית'אינה תחו
 מומחיות נפרד ולא ' בניה ירוקה'

ציפו� מרק
 המגורי
 ועליה בגובה הבניה עלולי
 לגרו
 להטלת צל על ,  לדוגמא: שוני
 הקשורי
 בפיתוח מסוג זה עלולי
 לעמוד בסתירה זה לזה

) בשלב זה(להיות יקרה קימא עלולה �התאמת המבנה לעקרונות פיתוח בר, בנוס�. בנהלקרקע ולחלקי מ) Solar Access(אור �סביבת
 ולמנוע נגישות

  ).במפעל, למשל(לעיתי
 במקו
 אחר  –פליטות  או לחילופי� צור% אנרגיה רבה או יוצר, נו מצדיק אותהבאופ� שאי

  

ראו פרק התניות ותמריצי (ת� תמריצי
 בהתא
 ידי מ�על ,5281בניני
 התואמי
 את הוראות תק� ישראלי תכנית המתאר מעודדת הקמת : מוצע

כגו� (' עיבוי'תכניות הכוללות . כלל באיכות נמוכה מהמקובל כיו
�שהוקמו בשני
 קודמות ובדר%, יש לעוד טיפול במלאי הבניני
 הקיי
, בנוס�). פיתוח


  .אחרתכלולנה ג
 הנחיות בדבר עדכו� חלקי המבנה ושיפורו האנרגטי וה) תכניות לחיזוק מבני
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�  :צירי� מסחריי�ו מרכזי

  

ובשני
 האחרונות ג
 באזורי התעסוקה ובמוקדי
 כגו� , מרבית
 משתרעי
 לאור% רחוב הרצל. ר"מ �100,000שטחי המסחר בעיר מגיעי
 לכ :רקע


  . הקניו� ואחרי

  

פיתוח . רגל ומרחב ציבורי פעיל�רחובות להולכי הינ
 כלי לעידוד, ובעיקר חזיתות מסחר לאור% רחובות המשמשי
 הולכי רגל, שטחי מסחר: מוצע

הק� השטחי
 לשימוש מסחר הצפוי עד שנת , יחד ע
 זאת. רחובות מסחריי
 יכול לשמש כחלק ממער% הנגישות הנוח אל מרכז העיר וממנו לשכונות

ת נעיקר תוספת שטחי המסחר מכוו. ת המרחביתה� בהק� וה� בתפרוס, ולכ� יש להגדירו בהתא
 לצרכי
, )ר לכל העיר"מ �130,000כ(אינו רב  2025

  .והשאר בשטחי התעסוקה, לשכונות מסביב למרכז) 15%(ומיעוטה , )�70%כ(למרכז העיר 

  

כפי שנזכר בסעי� תכניות . מוצע לקבוע רחוב בעל חזית מסחרית בכיוו� מזרח ומערב כדי לאפשר נגישות לאורכו מכיוו� השכונות למרכז העיר וההפ%

  .מעידוד מת� שירותי
 מקומיי
 בכל אזור קמשולבי
 קטני
 בשכונות כחל�מוצע לעודד הקמת מרכזי
 מסחריי
', בינוי�עירונית פינויהתחדשות '

  

הקימת והמתוכננת (סביבת תחנות הרכבת , )הרצל' כולל אזור השוק ועד לרח(סביב ומעל הקניו� במרכז העיר , מוצע לפתח מוקדי פעילות נוספי
, בנוס�

  .ובמרכז השטח המיועד לפיתוח במזרח העיר, )במערב
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�  :מוקדי פיתוח נוספי

  

להוות מנו�  יכולי
 , ק� ובשילוב השימושי
 המתאימי
יבה, מוקדי פיתוח אלה. 
 מסוגי
 שוני
ברחובות קיי
 מחסור בשירותי
 עירוניי: רקע

  .לפיתוח עירוני באות
 מקומות בה
 ימוקמו וליצירת תהלי% התחדשות רצוי

  

  :להל� רשימת מוקדי פיתוח ומלצי
 :מוצע

  

 ).לבקש מישראל פרוגרמה לאול
 בבית הע
( ?חנית אוטובוסי
 בתמורה להפיכת החניה לשטח מסחרי/מעל הקניו�: אול
 עירוני �

� 
 .ספורט. כיבוי אש, חרו
, מחסני
 עירוניי
. כולל שטחי פיתוח לנופש: מערב העיר�מרכז לוגיסטי בדרו

 ?שילוב מגורי
: �תחנת רכבת צפו �

 :תחנת רכבת מערב �

 :חבצלת. ת.ל בא"דיפו רק �

� 
 שטחי נופש מטרופוליני

  ?ג� בוטני? שימוש בשטחי חקלאות פקולטה �
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  :שימור

ייחודיותה בכ% שהיא התבססה על כספי
 . ידי אנשי העלייה השנייה�על, רחובות הינה אחת מעשר המושבות הראשונות שהוקמו באר' ישראל :רקע

תכנית חלוקת החלקות והגדרות השטחי
 הפרטיי
 והציבוריי
 . רחובות היא מושבה מתוכננת משלבי הקמתה הראשוניי
. לא על כספי הברו�פרטיי
 ו

במושבה רחובות השתכנו ופעלו דמויות מרכזיות בפיתוח המורשת . מהווה את הבסיס למבנה המרכז ההיסטורי של רחובות עד עצ
 היו
 הזה

 .משה סמילנסקי ואחרי
, גורדו�.ד.א, אלכסנדר פ�, רחל המשוררת: כמו, המקומית והלאומית

בעושר המבני
 והאתרי
 הפזורי
 בתחומה כמו ג
 ברקמה העירונית שלה , בי� היתר, ההיסטוריה העשירה והייחודית של רחובות באה לידי ביטוי

  . ובחזותה הנופית

ור בתחומה הביאו את ראשי השלטו� המקומי להחליט על הכנת רשימת מבני
 ואתרי
 העושר ההיסטורי של רחובות וריבוי המבני
 והאתרי
 לשימ

מטרתה של תכנית . במקביל לקידו
 תכנית מתאר כללית זו, לשימור ולקד
 תכנית מתאר לשימור בהתא
 לתוספת הרביעית לחוק התכנו� והבנייה

 
רוב המבני
 והאתרי
 לשימור . המשמרי
 את עברה וייחודיותה של רחובותהשימור היא לאפשר את פיתוחה של העיר תו% שמירה על מבני
 ואתרי

 
הכנת רשימת המבני
 והאתרי
 לשימור  במסגרת. )'רחוב וכד, שכונות, מרכז היסטורי(גיאוגרפי �לפי שיוכ
 ההיסטורי מוגדרי
מאוגדי
 במתחמי

  .פי קריטריוני
 ערכיי
 שוני
�הדירוג נעשה על. נסקרו כל המבני
 והאתרי
 ודורגו למבני
 לשימור ולמבני
 לשימור מחמיר

  

כמו ג
 מרקמי
 , תכנית המתאר כוללת הגדרת מתחמי
 ומבני
 לשימור .מבני
 לשימור �200בגבולות הקו הכחול של התכנית מסומני
 כ :מוצע


  :המבני
 לשימור הנכללי
 התכנית זו מסווגי
 לשתי רמות שימור. וערכי
 נופיי
 שוני

במבני
 אלה יתאפשרו תוספות בנייה ועריכת שינויי
 פנימיי
 . שימור
 יעשה במקביל לפיתוח
. מבני
 בעלי חשיבות תרבותית –ור מבני
 לשימ �

 .לאור מסקנות תיק תיעוד ובכפו� לבקשה להיתר

מלבד פירוק (שינויי
 כל שה
 מבני
 אלה ישומרו ללא תוספות בנייה וללא עריכת . מבני
 בעלי חשיבות תרבותית גבוהה –מבני
 לשימור מחמיר  �

כל זאת לאור מסקנות תיק תיעוד ובכפו� , )שיחזור חלקי מבנה שנפגעו ושאר פעולות שמטרת� החזרת המבנה למצבו ההיסטורי, תוספות מאוחרות

 .לבקשה להיתר

 .יותר איחוד חלקות צמודות לצור% תכנו� פתרו� נאות לשימור ושיקו
 האתר �
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 :ר בתכנית זו מאוגדי
 במספר מתחמי
רוב המבני
 והאתרי
 לשימו

  מי� יעקבמתח
 בני �

� 
 מתח
 אחד הע

 מתח
 מרכז העיר מערב �

 מתח
 מנוחה ונחלה �

� 
 מתח
 מעריי

 מתח
 מרמורק �

 מתח
 הרצל �

  

פיע פירוט בהמש% המסמ% מו. הרקמה העירונית והערכי
 הנופיי
, צפיפות הבנייה, לכל אחד ממתחמי
 אלה אופי שונה הבא לידי ביטוי באופי הבנייה

 .של המאפייני
 של כל מתח
 ושל עקרונות השימור בו

  


  .כמו המתקני
 החקלאיי
 הפזורי
 בשטחי
 הפתוחי
 במזרח העיר, מיעוט
 של המבני
 והאתרי
 לשימור בעיר מבודדי
 ואינ
 מאוגדי
 במתחמי

  :י
 עיקריי
כדי לממש את אפשרות שימור המבני
 והאתרי
 בעיר מוצעי
 בתכנית זו שלושה מנגנונ

  . מנגנו� שיאפשר ניוד זכויות ממגרשי
 בה
 מבני
 לשימור למגרשי
 בה
 אי� מבני
 לשימור �

�  
 ).עדיפות למתח
 הכולל קבוצת מבני
, פ"צ משולב שצ"שב(מנגנו� שיאפשר הפקעת שטחי
 לשימושי
 ציבוריי

 .מושי
 שוני
 השוני
 מאלה שנקבעו בתכניות תקפותמנגנו� תמריצי
 לשימור מבני
 כדוגמת הגדלת זכויות בנייה ומת� היתר לשי �

  

, בתי מסחר, בתי קפה, אחד מעקרונות שימור המבני
 המוצעי
 בתכנית זו הינו השמשת המבני
 לצרכי
 ציבוריי
 ומסחריי
 כגו� שילוב גלריות

  .'מרכזי
 קהילתיי
 וכד

, ססי
 על המבני
 והאתרי
 לשימור כגו� סיור בי� בתי הבו' בשכונת שעריי
עקרו� אחר המוצע בתכנית זו הינו פיתוח מרכזי ומסלולי תיירות המבו

  .'סיור בי� המתקני
 החקלאיי
 בפזורי
 בשטחי
 הפתוחי
 סביב העיר וכד, סיור בי� בתי האמידי
 לאור% רחוב מנוחה ונחלה
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  :ניוד זכויות

  

מתאפשר הפתרו� , שבולט בה
 כיו
 הינו השימור, ספר מקרי
 אופיניי
במ. הינה כלי תכנוני מהמעלה הראשונה" ניוד זכויות"האפשרות ל: מוצע

את הזכויות שאינ� " שולחי
"אליה
 , "מקבלי הזכויות"הנחיות לעני� השטחי
 איתור ולצור% כ% יש לכלול .  התכנוני כמעט א% ורק באמצעותו

  :ר ניוד הזכויות כאמורבנוס� יש להגדיר בתכנית את המקרי
 בה
 יות .מותרות בניצול במקומ� המקורי

לאור מסקנות תיק תיעוד ובכפו� להחלטת הוועדה , רגיל או מחמיר(יכולת ניצול זכויות בניה בבני� לשימור �העברת זכויות במקרה של אי �

 .)המקומית

 חיזוק מבני
 מפני רעידות אדמה �

� ????? 

�  
  ??לפי מתח
 או מגרש" מקבלי זכויות"הגדרת אזורי

 

  ....)פתרונות תנועה, הקמת שטחי בניה למבני ציבור(יבוריות  דרישה לביצוע מטלות צ
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  :שטחי� פתוחי�, מרחב ציבורי

  

ראה (בעיר קיי
 מחסור בשטחי
 ציבוריי
 פתוחי
 ברמה המקומית וברמה העירונית וזאת בניגוד לס% מניי� השטחי
 הפתוחי
 במכלולי
 : רקע


 אלההסיבה בעיקרה נובעת מאופי שטחי
 פתוחי ....)טבלה ,
בעבר הנו� הפתוח סביב אזורי המגורי
 כלל .  גודל
 וסוג הפעילות המתקיימת בה
 כיו


ע
 .  שטחי פרדסי
 ושטחי
 חקלאות מעובדי
 שהיוו פיצוי ויזואלי של אופק ירוק כמענה למחסור הפיסי בשטחי
 פתוחי
 באזורי המגורי

למעט מספר , כת עיבוד
יותוצאתו המיידית היתה הרחקת השטחי
 החקלאיי
 ודע ,צמצו
 השטח החקלאי היה בלתי נמנע, ההתרחבות העירונית

הסיטואציה המיוחדת בעיר רחובות היא בכ% שלמרות ההתפתחות העירונית והרחבת .  ישובי
 חקלאיי
 שהפכו למעי� מובלעות ברקמה העירונית

  .נופית הראשונית של העיר�התשתית הטופוגרפיתעדיי� נשאר במקומות ספורי
 זיכרו� , גבולותיה המוניציפאליי
 של העיר

שימור גבעות או נקודות ציו� טופוגרפיות יוכל .  המבנה המרחבי הטופוגרפי של העיר בנוי כמרחב אופקי קעור אשר ממנו צצות ועולות גבעות כורכר

שכילה להמשי% בטקטיקת ההתפתחות העירונית ההתפתחות העירונית הפיסית לא ה.  לסייע בשימור תשתית גרעיני ההתיישבות ההיסטוריי
 בעיר

  .כתוצאה מכ% חל כרסו
 בשטחי
 הפתוחי
 ובפריסת
 העירונית.  שהיתה בראשית התפתחותה


  :גינו� קהילתי וטבע עירוני ושימור וזיכרו�, נופש וספורט, נית� לאבח� קטגוריות של שטחי
 פתוחי
 המחולקי
 לתפקודי
 אקולוגיי

  .לאי ושטח פתוח מפותח כדוגמת פארקשטח חק, שטח נו� פתוח

  

  :פריסה

הינו תחשיב מתימטי בלבד של . .... י
 בעיר  המופיע בטבלאות מס"ס% מניי� שצפ.  דונ
 1100 �השטח הכולל הקיי
 של שטחי
 פתוחי
 ברחובות הינו כ


  .  השטחי
 ללא אבחו� קטגוריות לאיכות השטחי
 ואופי שימוש

התחשיב .  י
 בעיר ולא הסתכלות כוללת של ס% השטחי
 הפתוחי
 בה"פשרה אבחנה מדויקת של מצב פריסת השצפהחלוקה למכלולי
 תכנוניי
 א

במכלול זה ס% מניי� .  'לב העיר' – 4המכלול בו לא מושגת הנורמה הוא מכלול .  ר שטחי
 פתוחי
 לאד
"מ 5 �י בדיקת נורמה נדרשת של "נער% עפ

ישנה . שטחי
 רבי
 במכלול זה הינ
 שטחי
 קטני
 ובלתי משמעותיי
 מבחינת האפקט העירוני.  לאד
 בלבדר "מ 3.8השטחי
 הפתוחי
 עומד על 

   .תחושה של מחסור בשטחי
 פתוחי
 נגישי
 לתושב
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י "נדרשי
 עפ י
"י מכלולי
 נבחנו שצפ"פ עפ"בטבלת נורמות שצ. דונ
 213 �לי% תכנוני עומד על כשטח הכולל של שטחי
 פתוחי
 מאושרי
 ובה :מוצע

ד "י מכלולי
 בהתא
 לקיבולת יח"בטבלת נורמות מסכמת עפ.  דונ
 של שטחי
 פתוחי
 לסוגיה
 261 �היה מחסור של כ 2025ד לשנת "צפי מימוש יח

  .ונ
 של שטחי
 פתוחי
 לסוגיה
ד 395 �חסרי
 כ 2025

: לבי� החוסרי
  המכלולי
 בה
 נית� לאבח� מחסור עתידי ברור הינ
 2520בבחינה זו נית� למצוא שיו% בי� מדיניות מכלולי ההרחבה המרכזיי
 לשנת 

דונ
 משטחי
 חקלאיי
 לשטחי
 ציבוריי
  27 �אשר בו יהיה צור% להפשיר כ: דרו
�6דונ
  ומכלול  113: לב העיר�4מכלול ,  דונ
 254: מערב�1מכלול 


  .פתוחי

לראות את , למרות נורמה נמוכה זו,נית�.  מצביעות על חוסרי
, כדוגמת מכלול מערב, ד משמעותית"פ במכלולי
 בה
 תתבצע תוספת יח"נורמות לשצ


  . כדוגמת פארקי
 וגינות לרווחת התושבי
 במכלול הספציפי והעיר, המכלול כולו  כתשתית תכנונית אחת והמשכית של  שטחי
 פתוחי

נית� באמצעות חיזוק שדרות .  גל וה� לאופניי
 תו% נגישות לתחבורה ציבורית עירוני יש צור% בחיבור לפארק המטרופוליני ה� להולכי ר�בהיבט הכלל

י העבר "התפישה בה השטחי
 הפתוחי
 ימשיכו עפ.  קיימות ליצר תנועה מובילה מתו% העיר לפארק המטרופוליני
 ולשטחי
 פתוחי
 המיועדי
 לכ%

ואזורי שימור טבע שולבו לאור% צירי תנועה , קישור ה� לשטחי
 פתוחי
 כפארקי
הפרוספקט הירוק שיכלול .  ליצר חגורה ירוקה מסביב לעיר רחובות


לחוסרי
 באזורי
 מעובי אוכלוסיה , אמצעות מעטפת ירוקה ונגישהב, � זה נית� יהיה ליצר את הפיצויבאופ.  מרכזיי
 אשר מבני ציבור יוצעו לאורכ

תושב
 לעיר ללא יצירת ושימור עתודות שטח ציבורי פתוח לרווחת התושבי
  200,000על לא נית� יהיה לאפשר קיבולת של מ.  2025של העיר עד שנת 

  .בעיר

ר שטח פתוח לנפש בהתא
 לצפי מספר התושבי
 לשנת "מ 5החלוקה למכלולי
 מסייעת בזיהוי האזורי
  בה
 לא נית� לעמוד בנורמה המקובלת של 

נית� לקחת בחשבו� את המגבלות הקיימות באזורי
 אלה .  ח� קושי בהשגת יעדי הנורמהבמכלול לב העיר והמרכז מאוב.)  ב"ראה טבלה מצ( 2025

  :ולהציע הדרכי
 הבאות לפתרו� חוסרי
 בנורמת נדרשות באמצעות עקרונות התכנו� להל�

  

  . מצב הקיי
 היו
על מנת ליצר התחושה של שטחי
 פתוחי
 וגינות גדולות יותר מה כיסביצירת רצ� גינות : פי� קיימי�"איחוד  שצ .1

  .בי� החלקות הפרטיות ובי� השטחי
 הפתוחי
: חיבור מעברי� קיימי� ביצרת זיקות הנאה למעבר הולכי רגל. 2

3 .�היחס בי� השטחי
 הנגעי
 באזורי
 בעלי אופי ציבורי מחד או שטחי
 היכולי
 להוות מרכז : חיזוק ועיבוי שטחי� פתוחי� באבחנה ביחס למיקומ

  .י
 מאיד% גיסאלשכונות מגור

 לשבילי  תו% כיוו�ושילוב� ע
 שבילי אופניי
  לחיבור אינטגרטיבי בי� שכונות העיר  הרחבת שדרות: רחובות מוטי הולכי רגל| חיזוק שדרות קיימות  .4
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  בעות באזור מכלול מזרח אשר עד לג שדרות היכולות לאפשר הגעהיצירת תשתית לאור% .  רכיבת אופניי
 אתגריי
 המוצעי
 במסלול עוק� רחובות     

  .לאורכ� תיווצר תשתית למבני ציבור     

  לצרכי ציבור כתנאי לתוספות  40%קביעת פרמטרי
 לגודלי המגרשי
 אשר תיקבע בה
 הפרשה של עד :  פיתוח עקרונות להפקעות לצרכי ציבור.  5

  . חמי
 אלהמת| יש לתת הדעת לשילוב עקרונות שימור במגרשי
 .  בניה עתידיות     

  פיתוח עקרונות שימור ביצירת עוגני פרספקטיבות פני
 עירוני
 בשטחי
 מרכזיי
 כדוגמת אזור גבעות  : שימור תשתית היסטורית סביבתית. 6

  ר כדוגמת אזור שימור סביבתי יכלול הגדרת אזורי נו� בעלי איכויות ה� סביבתיות אקולוגיות וה� היסטוריות לשימו.  צפו� ומערב, הכורכר ממזרח    

  :  י רשימת האתרי
 בעלי ער% שימורי הבאי
"שטח זה יאובח� עפ. כנקודת סיו
 לציר השדרות העירוניות" שלולית"ה    

  .שטחי
 חקלאיי
 מעובד
 ואזור החווה החקלאית פקולטה לחקלאות, אזור פרדסנות: שטח נו� חקלאות הכולל    

    
  צי
 לשימורע, ציר ע
 עצי
 לשימור, חורשה: עצי

  .'אחוזת הנשיא וכו, גבעות  כורכר, מגדלי שמירה היסטוריי
, נראות מנקודת ציו�, מגדלי מי
, נקודות תצפית: ניצול טופוגרפי הכולל    

    
  .אגירה וניקוז, בריכות איגו
, בארות מי
 פעילות: מתקני מי

    איילו� גבעת הקיבוצי
 תל של� ומכו�, כדוגמת זרנוקה: אתרי עתיקות ושימור היסטורי    

  הגדרת נפח שטחי
 פתוחי
 בעלי עקרונות שימור נופיי
 כדוגמת השטחי
 המוצעי
 באזור מכלול : הדגשת שטחי� פתוחי� והכוונה ויזואלית. 7

  עלי חוסר אפיו� במכלול יש לאפשר שטח נופי פתוח בעל גול משמעותי כקונטרסט לשטחי
 קטני
 ב.)  ראה תכנית יעדי קרקע. (ומכלול מערב, מזרח    

  שטחי ספורט ופנאי שטחי
, רופולי�פארק מט: מתוגדחב הפתוח בעלי אפיוני
 מגווני
 ככל זאת על מנת ליצר את תחושת המר.  לב העיר והמרכז    

  יי
 שלבולותיה המוניציפאלבעלי אופי שימורי טבעי על מנת לאפשר נגישות ומגע ממשי בטבעת הנו� הפתוחה לשימוש
 היומיומי של התושבי
 בג    

  .שטחי
 אלה יהוו עתודה נופית המחוזקת בצירי מסלולי אופניי
 ומסלולי הליכה רגליי
.  העיר רחובות    

   

  גינות קהילתיות –בדיקת נושא 
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  :יד-דיור בהשג

  

שערכ� נמו% ממחיר , מגורי
 באזורי ביקושמכירה או השכרה של דירות לאירלנד וקנדה מקובל לעודד בניה , בריטניה, ב"במדינות כגו� ארה :רקע

אקונומיות נמוכות יותר נגישות לדיור שאינו בהישג �ולאפשר לשכבות אוכלוסיה מרמות סוציו, מחד ,מנת ליצור גיוו� בהרכב האוכלוסיה�זאת על, השוק

 נסת
 אינה מאפשרת מגורי
 באזורי
 מסוימי
במקרי
 רבי
 מדובר בשכבות אוכלוסיה מהמעמד הבינוני או בעלי מקצוע נחוצי
 שהכ. מאיד%, יד�

מנגנוני
 אלה מעוגני
 בחקיקה ה� מצד התכנו� וה� מצד המימו� . ")עובדי מפתח בכלכלה העירונית: "יפו –אביב �כפי שהוגדר במסמ% של עירית תל(

טר
 נקבעו הכללי
 ). 14.4.2סעי� (' שימור עירוניתכניות ומסמכי מדיניות לחידוש ו'לעריכת  35 א"בישראל נזכר הנושא כחלק מדרישות תמ .והמיסוי

 .התכנוניי
 והכלכליי
 לניהול דיור בהשג יד בישראל

  

כגו� מת� הלוואות או , וחלק
 אחרי
 –ידי תוספת זכויות בניה בגי� הבטחת הדירות �על –חלק
 פיזיי
 . יד�קיי
 מגוו� דרכי
 לעידוד דיור בהשג :מוצע


  .א% מוצע להכי� מסמ% מדיניות מקי� בנושא, מוצע לאפשר בשלב זה תמרי' פיזי להקמת� של דירות אלו. בטחונות לתושבי
 הנזקקי
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  :איכות סביבה

  

  :רקע

  

  :מוצע

  )בעיקר רכטמ� והורובי'(לפי צור%  –לאזורי התעסוקה " איזור סביבתי"איפיו� 

  מערב העיר�בדרו
" אזור לוגיסטי"איפיו� 

 
  ?העירעדכו� מגבלות תעופה בדרו

  ?שילוב עקרונות בניה ירוקה
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  :תשתיות

  :רקע

  

  :מוצע

  )?מה עוד, מאגרי מי
(מגרשי
 ומיקו
 לתשתיות  


  ?שטח איגו
 ברכת חור� במזרח, במערב" לוגיסטי"שטח איגו
 ב: איגו

  ?"הורובי'"ש ב"תחמ
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  :תנועה

  

המערכת העורקית של רחובות מבוססת כיו
 על כמה צירי . 2004תכנית המתאר העירונית נשענת על תכנית האב לתחבורה אשר אושרה בשנת : רקע

ומספר צירי רוחב המחברי
 את רחוב הרצל לדר% מנח
 בגי� במזרח ובי� חלקה , הרצל' שהמרכזי שבה
 הוא ציר רח, דרו
�אור% בכיוו� כללי צפו�

בדרו
  40' העוק� את העיר ממזרח ומתחבר לדר% מס, בגי�ההתפתחויות העיקריות בשני
 האחרונות כללו את ציר דר%  .המערבי של העיר למרכזה

ברחובות תחנת רכבת . המהווה כניסה ראשית חדשה לעיר, 42' ודר% הי
 אל כביש מס, 410' ביצוע חיבור בי� צומת דר% מס, בנוס�. המדע בצפו�' ולרח

 4קיימי
 ברחובות , נוס� על התחנה המרכזית לאוטובוסי
). הי
דר% (ותחנה נוספת מתוכננת באזור תעשיה הורובי' , ישראל פעילה באזור פארק תמר

  ). ח קפל�"בי, קרית ההגנה, קרית משה, כפר גבירול(צ שכונתיי
 "מסופי תח

  

  מערכת התנועה והחניה העירונית : מוצע

צירי
 אלו מתחברי
 למערכת .  עוקפות מסביב למרכז פריסת רשת הדרכי
 העירונית יוצרת מבנה המורכב מצירי
 ראשיי
 למרכז העיר וטבעות �

 ).1ראה תרשי
 (הצירי
 הראשיי
 תואמי
 לכללי מדרג הרחובות  .  הבי� עירונית באמצעות נקודות כניסה מרובות

� 
 .פרט לכניסות לעיר והפרדות ע
 תוואי רכבת ישראל, באופ� כללי לא מתוכננות בתו% העיר הפרדות מפלסיות לרכב בצמתי

רכזית של מערכת התחבורה הציבורית ובו תוואי העדפה לתחבורה ציבורית והקצאת חלק מהדר% לתחבורה הציבורית הרצל מהווה שדרה מ' רח �

 .   המתחיל ברחובות והמגיע למרכז המטרופולי� בתל אביב, � מטרופוליני"הרצל מתוכנ� קו מתע' ברח.  בלעדית

רחוב "הרצל ' מתוכנ� בקטע המרכזי של רח, לצור% כ%.  ת תנועה עוברתהנגישות למרכז העיר מבוססת על העדפה לתחבורה ציבורית ועל מניע �

 ).  transit mall" (תחבורה ציבורית

 . מסביב לרחוב הרצל ותחנות הרכבת יעודדו שימושי קרקע מוטי תחבורה ציבורית �

.  רה ציבורית ושבילי
 לאופניי
 ולהליכהכולל תחבו, העיר תפתח את שרותי התחבורה תו% מת� דגש על חלופות תחבורתיות איכותיות לרכב פרטי �

דרושי
 מעברי
 , כדי לשמור על נגישות באמצעי
 לא מנועי
.  בתשתיות אלה ינת� דגש על רציפות ברמה העירונית בכלל ולמרכז העיר בפרט

 .מ"במפלס שונה ע
 מסילת הרכבת לפחות אחת לק
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נה הקיימת נמצאת בלב אזור התעשייה צפוני ובסמו% למוסדות להשכלה גבוהה התח.  מערכת התחבורה בעיר כוללת שתי תחנות ע
 רכבת ישראל �

המהווה אזור פיתוח ומשרתת את תושבי מערב , "רצועה המערבית"התחנה השנייה ממוקמת במרכז ה.  והיא משרתת את תושבי מרכז ומזרח העיר

 .מת� דגש לפיתוח מוטה תחבורה ציבורית תו%, אזור הרצועה המערבית יפותח בהתחשב במיקו
 תחנת הרכבת החדשה.  העיר

ממנו תינת� גישה , במרכז העיר תישמר הנגישות ברכב פרטי באמצעות טבעת רחובות פנימית מסביב לקטע הרחוב המיועד לתחבורה ציבורית בלבד �

 .ת בכפו� למדיניות החניה העירוניתכל זא.  בפיתוח בנייני
 חדשי
 יש לתת דגש לחניה בתחו
 המגרשי
 ופריקה וטעינה עורפיות.  למגרשי חניה

מסופי המעבר יכללו את תחנות .  כדי לאפשר את הפעילות התקינה של התחבורה הציבורית יוקצו שטחי
 מתאימי
 לנקודות קצה ומסופי מעבר �

 .מסופי קצה יוקצו  בכל רובע בעיר.  הרכבת ואת התחנה המרכזית במרכז העיר

 

)
  )שאר העיר, קרבה למרכזי תחבורה, תעסוקהאזורי , מרכז העיר –תק� חניה , חניה ציבורית, קצה/מסופי מעבר, שבילי אופניי

  

 :ברו% הירשברג

�  
  כולל מעברי
 מפלסיי
) ממאס� ראשי ומעלה(מדרג דרכי

�  
  )מרכוס יבדוק רוחב רחובות סטטוטורי) (????כולל רוזטות(הנחיות כלליות לדרכי

� 
  ?????מוצע/מפת כבישי
 קיי

  צ"למעבר תח ציו� רחובות �

� 
  ציו� תחנות רכבת ומסופי קצה לאוטובוסי
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�  :כלי� סטטוטוריי� נוספי

  

לאור% השני
 הפכה הסביבה . עיצוב וכדומה, עוצמות בניה, כגו� קביעת יעודי קרקע, חוק התכנו� והבניה מוגבל בעיקרו לפעולות פיזיות מקובלות :רקע

הצור% לקיי
 תהליכי תכנו� עדכניי
 המתמודדי
 בהצלחה ע
 שינויי
  . וחמרו דרישות התכנו�הבנויה למורכבת יותר ויותר ובעקבותיה התרבו וה

  .שיאפשרו לרשות המקומית ולועדת התכנו� יכולת פעולה ותגובה לצרכי
 משתני
 מחייב הוספת כלי תכנו�, תכופי
 בחברה ובכלכלתה

  

  :מוצע

  :קר� שימור

  :קר� חניה

  

  ,דעת�חוות, נספחי
: חיוב מסמכי
 בתכניות מפורטות

  

  אזורי
/תכניות מתאר חלקיות לנושאי
, חיוב הכנת מסמכי מדיניות

  

מוצע לאפשר שילוב חובת ביצוע מטלות לטובת הציבור בתכניות מפורטות ה� כחלק מפתרו� צרכי
 : מטלות ציבוריות משולבות התכניות מפורטות

הקמת שטחי בניה למוסדות , תוספת זכויות בגי� ביצוע פתרונות תחבורה, לדוגמא. אישור� השפעות צפויות בעקבותעירוניי
 באזור התכנו� וה� כמענה ל

  .הקצאת שטחי
 פתוחי
 ופיתוח
 ועוד, שימור, ציבור
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  :דיווח הועדה המקומית

  

 :ה על תהליכי התכנו� הפיתוחכוללי
 בי� היתר הנחיות לניהול המעקב והבקר, לחוק התכנו� והבניה 76ותיקו� , הרפורמה בחוק התכנו� והבניה: רקע

  

  מעקב אחרי ישו� ודיווח –תכנית מתאר מקומית שאושרה . 1א62סעי� 

לפי , ותדווח לועדה המחוזית, א62ידה לפי סעי� �תעקוב אחרי יישו
 התכניות שאושרו על, )1)(ג(א62ועדה מקומית שאישר שר הפני
 כאמור בסעי� "

  :ב כאמור ובי� השאר על אלהעל תוצאות המעק, דרישתה ולפחות אחת לשנה

באמצעות תכניות שבסמכותה של  ועדה המקומית לפי הסעי� , )ג(א62כמשמעותה בסעי� , אופ� מימושה של תכנית המתאר המקומית שאושרה )1(

  ;האמור

 )."1(מימוש התחזיות ששימשו להכנת תכנית המתאר האמורה בפסקה  )2(

  

את התאמת� לעקרונות תכנית המתאר ואת הצעדי
 שיש לנקוט , מות התכנו� והפיתוח בעירח שנתי המסכ
 את מג"הועדה המקומית תערו% דו :מוצע

, תקציבי
(לעריכת תכנית העבודה השנתית העירונית והוא יוכל לשמש את מחלקות העיריה השונות , בי� היתר, ח ישמש"הדו. לצור% עדכו� התכנו�

 . לועדה המחוזית לתכנו� ולבניה, פי דרישה�על, ברח ידו� בועדה המקומית ויוע"הדו). חינו% וכדומה, תשתיות

  

 :ידי ועדות התכנו� המקומית והמחוזית�ח הועדה המקומית יכלול את הפרקי
 הבאי
 וכ� כל נושא אחר שימצא כראוי על"דו: כללי

▪ 
 . אוכלוסיה ומועסקי

חניה בכלל וחניה , שטחי
 פתוחי
, שטחי
 למבני ציבור תו% פרוט מיוחד בנושא, סיכו
 שטחי
 לפי יעודי הקרקע השוני
: פריסת יעודי הקרקע ▪

 .ציבורית בפרט

 ).1.2שטחי ארנונה יוכפלו במקד
 . מבני ציבור ושאר השימושי
 בפרוט לפי הצור%, תעסוקה, מגורי
(לסוגיה , סיכו
 שטחי הבניה בעיר ▪

 .בניה לגובה ▪
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▪ 
 .תכנו� ובניה בקרבת מערכת הסעת המוני

 ").בינוי�פינוי("תחדשות עירונית תכנו� ובניה של תכניות ה ▪

 ).להל�ראו סעי� (ח מלאי תכנו� "דו ▪

 : תיאור פעולות נוספות הקשורות בתכנו� ובניה ▪

 .חקיקת חוקי עזר בקשר לתכנו� ובניה ▪

 ).'קרקעית וכו�פיתוח מערכות תשתית תת(ביצוע תשתיות  ▪

 ).בגני
 ובמבני הציבור, תיאור הפיתוח ברחובות(שיפור המרחב הציבורי  ▪

 

  .הכל העירוני�הנושאי
 שתוארו לעיל יסוכמו בפרוט לכל מכלול ולס%: פריסה גיאוגרפית

 

. השני
 האחרונות ובהשוואה לס% העירוני המצטבר �5ל, הנושאי
 שתוארו לעיל יסוכמו בפרוט לשנת התכנו� האחרונה :סיכו� נתוני� והשוואה

ובהתא
 לממצאי
 תומלצנה ההמלצות המתאימות לשנת התכנו� הבאה או לפרק זמ� ארו% , נתוני
 אלה יושוו לתחזית ולצפי בתכנית המתאר, בנוס�

 .כנדרש, יותר

  

  

   להציע את שיטת ופורמט הדיווח והבקרה: מעקב ובקרה
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 :מלאי תכנו�

  

הינו נתו� בעל חשיבות רבה , )המאושרות והמתוכננות(דהיינו ס% שטחי הבניה לשימושי
 השוני
 ויחידות הדיור שטר
 נבנו , מלאי התכנו�: רקע

יש לקיי
 , העומדת בתחזית שנערכה ועונה לפוטנציאל הפיתוח, כדי לאפשר בניה לאור% זמ�. להתפתחות העיר לאור% זמ� ולמימוש מטרות התכנו�


  . מלאי תכנו� מתעדכ� לאור% זמ� המחייב התחדשות קבועה של תכניות לשימושי
 השוני
 באזורי
 השוני

  

הרקע , החיי
 בסביבה עירונית צפופה. והקושי בפיתוח אזורי
 אלה גדול יותר, ר מציעה שינוי מגמה והתמקדות בפיתוח המרק
 הבנויתכנית המתא

לכ% יש . כול
 מחייבי
 זמ� תכנו� ומימוש ממוש%, דרישות התכנו� והביצוע של רשויות רבות, המצב הפיזי של מבני
 ותשתיות, התכנוני המורכב 

  .� מלאי התכנו� הנדרשהשפעה על הק

  

יחידות דיור  �7,000וכ) מתוכ� בתכניות בשטחי
 פתוחי
 0000(יחידות דיור בתכניות מאושרות  �8,000כלל מלאי התכנו� של העיר רחובות כ 2008בשנת 

 
בחינת קצב מימוש . ר"מ �0,000,000מלאי התכנו� לשטחי תעסוקה כללו כ). מתוכ� בתכניות בשטחי
 פתוחי
 000(בתכניות בשלבי תכנו� שוני

 
) 'רחובות ההולנדית'או ' אחוזת הנשיא'שכונות לדוגמא (התכניות באזורי העיר השוני
 הראתה כי תכנית לבניה למגורי
 בשטחי
 שהיו פנויי

משות בקצב נמו% תכניות בניה למגורי
 באזורי
 הבנויי
 של העיר מתמ. המאושרות לשנההדיור יחידות ממספר  �10%של כניכר מתממשת בקצב 

שטחי . לשנה �5%�6%קצב מימוש שטחי תעסוקה הינו כ .בשנה �2%מגיע קצב זה לכ, בה מחירי הקרקע גבוהי
 יותר, אביב�בעיר תל: הרבה יותר

  .להערכתנו בקצב דומה לזה של שימושי המגורי
, עסוקה במרכז העיר ימומשו[תי

  

הועדה המקומית תנהל בסיס נתוני
 הכולל תכניות שבסמכותה ובסמכות הועדה . כי תכנו�ח תכניות בתהלי"דויש להוסי� למסמכי התכנית  :מוצע

היתרי (החל משלב אישור� לקידו
 על ידי מהנדס העיר ועד מימוש� בפועל , ח יכלול את כל התכניות הנמצאות בהליכי תכנו� שוני
"הדו. המחוזית

ח "בי� שאר הפרטי
 יכלול הדו). ואחר, תעסוקה, מגורי
(ולפי סוג הבניה ") מכלולי
("יט התכניות תחולקנה לפי רובעי העיר המסומני
 בתשר). בניה


פי נתוני �על. גובה הבניה וכ� פרוט של שטחי הציבור הכלולי
 בתכנית, שטחי הבניה ומספר יחידות הדיור המוצעי
, שטח
, את יעודי הקרקע השוני

  .חי� המתאי
ויחושב התב, נספח זה יסוכ
 המלאי התכנוני בעיר
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ישמש בי� היתר ג
 להערכת צפי מימוש פוטנציאל התכנו� בעיר כולה וברובעיה , בסיס הנתוני
 המרכז את כל התכניות הנמצאות בתהליכי תכנו� בעיר

)
מה תהיה תוספת לאור% השני
 הבאות וא� לשער , למגורי
 ולתעסוקה, באמצעות תהלי% זה נית� להערי% מה עשויה להיות תוספת הבניה). מכלולי

פיו תוכל הועדה �על, עוצמה�יכול להוות מכשיר תכנוני רב, במידה ויעודכ� מעת לעת, ח זה"דו. האוכלוסיה והמועסקי
 הצפויה באותה תקופה


. יות ועודהתשת, החינו%, ולעדכ� בהתא
 את תכניותיה והערכותה בתחו
 הכלכלה, המקומית להערי% את קצב גידול העיר בתחומי
 ובאזורי
 השוני

 .בדיוני
 שיערכו בעתיד בנושא ע
 הועדה המחוזית, ח זה ישמש את הועדה המקומית בבואה לעדכ� את תכנית המתאר המקומית"דו
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