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 תאור מצב פיזי קיי�: 1פרק 

 :מבוא 1.1             

 

 .  � המוניציפאלי הקיימשטחהעל מרבית פיסית בבנייה כיו� רחובות היא עיר המתפרשת 

תכנית האב הצביעה על מחסור חרי� בשטחי� ציבוריי� פתוחי� ברמה המקומית וברמה 

י� כלל שטחי פרדסי� ושטחי� מעובדי� שהיוו בעבר הנו� הפתוח סביב אזורי המגור.  העירונית

 $ע� ההתרחבות העירונית צמצו� השטח החקלאי היה בלתי נמנע ותוצאתו .  ל"פיצוי למחסור הנ

למעט מספר ישובי� כפריי� שהפכו למעי� מובלעות , הרחקת השטחי� החקלאיי� ודעיכת עיבוד�

י� נשאר במקומות ספורי� זכר למרות ההתפתחות העירונית האינטנסיבית עדי.  ברקמת העיר

   .לתשתית הטופוגרפית הראשונית של העיר

 

המבנה המרחבי טופוגרפי של העיר בנוי כמרחב אופקי קעור אשר ממנו צומחות גבעות כורכר 

   ).ראה מפה טופוגרפית 1$ (.' מ30 20$  $ של כמרביי�בהפרשי� טופוגרפיי� 

והישובי� , כפרי� ערביי�, המושבות: זור באתבדיקה גנאולוגית של היסטורית ההתיישבו

מיקו� השטחי� הפתוחי� ו,  בעברתהכפריי� מצביעה של קשר הדוק בי� מיקו� גרעיני ההתיישבו

 .)צילו� גבעות כורכר קיימת2$(.  תיוטופוגרפגבעות הכורכר כנקודות ציו� 

 

בהתא�  ההתפתחות העירונית הפיסית לא השכילה להמשי� בטקטיקת ההתפתחות העירונית 

כתוצאה .  שהיווה את תשתית התפתחות העיר מראשיתהובכ� הפרה את האיזו� למבנה הטופוגרפי 

.   בשטחי� הפתוחי� אשר הביא לציפו� עירוני בהתא� לפרמטרי� תכנוניי� זרי�כרסו�חל , מכ�

 .  ביטול המרק� השכונתי  האופייני לאזורהתהיתוצאת� המרכזית 

 

 חייב הוראות מעשיות ליישו� השטחי� הפתוחי� ברמה  לשטחי� הפתוחי� תתהתייחסו

. הרציונאל התכנוני יבוסס על הבדיקות שנעשו בשלבי התכנו�.  ולפיתוח�השכונתית והעירונית 

פי� ופארקי� שכונתיי� ימשי� להתקיי� "ידוע כי ללא קביעת הוראות ותקציבי פיתוח של שצ

 .  ואפילו יגדל הכרסו� בשטחי� הפתוחי� החסרי�

 

 

 :אבחנת שטחי� פתוחי� 1.2             

 

 : סוגי� של שטחי� פתוחי�$3קטגורית נית� להבחי� ב

 נו� פתוחשטח .                 א

 שטח חקלאי.                 ב

 שטח מפותח  .ג
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 :השטחי� הפתוחי� מגווני� בהתא� לתפקודי� הבאי�

 

 :שטחי� פתוחי� 1.3             

 תפקודי� אקולוגיי� .  1            

 תפקודי נופש וספורט.  2            

 גינו� קהילתי וטבע עירוני.  3                   

 תפקודי� חזותיי�.  4                   

  �וזיכרושימור .  5                   

 

 :שטחי� חקלאיי� 1.4           

  סביבתיי�תפקודי�. 1          

 תפקודי� יצרניי�. 2                 

 

 

וברמה שכונתית ברחובות קיי� מחסור בשטחי� ציבוריי� פתוחי� ברמה המקומית תובנה הקיימת היא כי 

מחויבת בדיקה ביקורתית של השטחי� הפתוחי� שתורכב משכבות התכנו� הנוגעות לייעודי   . העירונית

.   ת רגישויות מתחומי� שוני� המפורטי� להל�ושכב) המאושרי� ובהתא� למוצעי� בתכנית האב(קרקע 

ומודלי� תלת ) חת� רוחב( אינפורמציה זו תאפשר בדיקה משוחררת ברמת התכנית תרק קומפילציי

 .לקראת הסקת המסקנות הנוגעת לשטחי� הפתוחי� בתכנית המתאר) חתכי אור�(מממדיי� 

  

 :תובנה זו נערכו הבדיקות הבאותלבדוק נכונות על מנת 

  תו� אבחנה בגודל ואינטנסיביות השטחי�ת שטחי�  ציבוריי� פתוחי� בדיק •

 מגינות פרטיות ועד לשטחי� פתוחי� במכו� ויצמ� והפקולטה  פרטיי�פתוחי�בדיקת שטחי�  •

 לחקלאות 

 ג אזורי� סטטיסטיי�" ע שטחי� פתוחי�תקומפילציי •

  מצב קיי� לעומת מצב נדרש–ניתוח הנורמות  •

  טופוגרפיה קיימתבדיקת רגישויות על מצע •

 מיפוי אתרי� בעלי ער� שימורי •
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  תיאור מצב תכנוני קיי�: 2פרק 

 :נבדק בהתא� לפרמטרי� הבאי�לאבח� מצב קיי�  כדיניתוח פרישה גיאוגרפית של שטחי� פתוחי�              

 

 : ניתוח מצב קיי� שטחי� פתוחי�:#1   נספח  2.1

 : שטחי� פתוחי� פרטיי�       

 :סוג שטחי� בהתא� ליעודי הקרקע       

 .   שטחי� הממוקמי� ברוב� בדפנות הגבולות המוניציפאליי� של העיר$       שטחי� חקלאיי�

  כדוגמת מכו� ויצמ� והפקולטה לחקלאותבגודל שמעל חצי דונ�  $       שטח פרטי פתוח  

 ות  בגודל שמתחת לחצי דונ� כדוגמת גינות פרטי$שטח פרטי פתוח         

 דר� חקלאית       

 בית קברות               

 : ציבוריי� שטחי� פתוחי�       

 .'חורשות וכד, שמורות טבע ונו�, פארקי�,  כגינות ציבוריות�מאופיינישטחי� אלה        

 : סוג שטחי� בהתא� ליעודי הקרקע

 שטח ציבורי פתוח

 שטח ציבורי פתוח מיוחד

 שטח לג� לאומי

 )דר� משולבת( ומדרחוב מעבר להולכי רגל

 שטח ספורט ונופש

   המהווה בפועל שטח סמי ציבורי פתוח בשל הגבלת כניסה שטח ספורט

  כדוגמת פארק מטרופולינישטח לפיתוח נופי

 :נו!תכנוניי� באלמנטי�        

       � .מסילות ברזל, מחלפי�, כבישי�: טיפול נופי באלמנטי� מפירי נו

   שבילי אופניי�      

 )דר� משולבת להולכי רגל ורכב(        דר� לשימוש מעורב 

 : שטחי� פתוחי� תקומפילציי 

 .י הקטגוריות שפורטו לעיל"עפמפה המאגדת את כל האינפורמציה לעניי� שטחי� פתוחי�  

 

 : שטחי� פתוחי�מפת רגישויות #2 נספח    2.2

 . לשימורי מיוחדזיהוי שטחי� בעלי ער� נופ              

             � הכורכרגבעות תבליטי השטח ו שימור  כדוגמתקביעת רגישויות של יחידות נו

  קביעת זווית ראיה לשימור $ אופק תכנוני              

 י רשות העתיקות"אזורי� בעלי עניי� ארכיאולוגי עפ             

 קומי      אתרי�  ונקודות ציו� בעלי עניי� היסטורי מ

 שערי כניסה לעיר      
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  בעלי ער� שימוריפי� קיימי�"             שצ

  בעירההמשמשי� כנקודות אוריינטצי        נקודות ציו� טופוגרפיות              

טחי� פתוחי�  קומפילציה ש#רחובות : #1 נספח 
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 מפת רגישויות –רחובות : #2 ספח נ
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 ניתוח נורמות תכנוניות: 3פרק 

  י הגדרת סוג השטח וגודלו"פירוט חישובי שטחי� פתוחי� עפ  3.1             

 

 טבלת שטחי� ירוקי�

 

שטח  שטח ציבורי פתוח

סמי  

 ציבורי

 פתוח

שטח 

פרטי 

 פתוח

 פ"שצ תושבי�

 ר"במ

 לנפש

אזור 

 סטטיסטי

 

 

� שטח קט

מחצי 

 דונ�

שטח גדול 

 מחצי דונ�

שטח 

 מדרחוב

שטח 

 ספורט

   

11 4045 100276 $ 26470 124566 1701 58.90 

12 178 5812 $ $ 4045 3817 1.52 

13 198 3990 $ $ 178 2408 1.65 

14 353 8937 1309 $ 198 3997 2.56 

15 $ 20508 1300 $ 353 4920 4.43 

21 9073 9728 $ $ $ 3605 2.67 

22 3185 9031 $ $ 9073 3451 2.61 

23 $ 64366 $ 3056 3185 1093 58.88 

24 282 14489 $ $ $ 3294 4.34 

25 $ 36171 $ $ 282 5984 6.04 

26 $ 47480 $ $ $ 7354 6.45 

31 $ 32739 $ $ $ 1108 29.54 

32 $ 42024 $ $ $ 6367 6.60 

33 2888 76694 $ 8043 $ 6540 11.72 

34 318 8787 $ $ 2888 1047 8.39 

41 375 34208 $ $ 318 6428 5.32 

42 $ 12294 $ $ 375 4444 2.76 

43 $ 27029 $ $ $ 4281 6.31 

51 786 22400 188 $ $ 3039 7.43 
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52 625 5551 1754 $ 786 2084 3.50 

53 $ 4300 3538 $ 625 3942 1.98 

54 5993 10971 435 $ $ 3932 2.90 

61 5734 8953 $ $ 5993 2735 3.27 

62 $ 99823 $ 139017 5734 4756 20.98 

63 6401 7680 $ $ $ $ $ 

64 4353 41823 $ $ 6401 5862 7.13 

65 17079 156546 $ 115403 4353 5444 28.75 

66 186432 40802 $ $ 17079 633 64.45 

 13.9 104,545 186,432 291,989 8,524 913,412 59,600 כ"סה

 

 ר "מ 13.9 = לנפששטחי� פתוחי� לנפשכ "סה

  13.9=1,459,957:104,545: חישוב

 

 ר "  מ3.9 =) מדרחובשטחי לא כולל  ( לנפשפ"שצכ "סה

 9.3=973,012:104,545: חישוב

 

 ניתוח נורמות תכנוניות: 3פרק 

 פערי נורמות והחלופות לגישור הפערי�  3.2             

 

 

 כי  יש צור� לחדד העובדהפ"ר לנפש שצ" מ9.3ר שטחי� פתוחי� לנפש ומה� " מ13.9 $של כלמרות ממצאי טבלה 

 :אינו נות� מענה לנקודות הבאותס� השטחי� הפתוחי� לנפש 

 .יש תחושה של חוסר בשטחי� פתוחי� נגישי� לתושבי העיר  •

  תו� ראייה של חיזוק ויזואלי ירוק בי� שטחי� .  פתוחי�השטחי�  הרצ! יש לחזק תכנונית את  •

 .פתוחי� פרטיי� לבי� מעברי� ציבוריי�     

 פתוחי� כדוגמת גבעות הכורכר ההיסטוריות תו� ניצול� ליצירת זהות יש לחזק שימור שטחי�   •

 .        והיסטוריה מקומית לתושבי העיר

 להוראות כל זאת בהמש�.    בעירוחה תו� ניצול הטפוגורפיה הנצירי אופניי� רשת את כל העיר ביש ל •

 ,לדוגמהציר הרצל .  ולאורכויוכלו להוות חלק ממער� התנועה העירוני כאשר צירי האופניי� תכנית האב 

עד יוכלו להמשי� יוכל להוות המרכז לשילוב תחבורה ציבורית ע� תנועת הולכי רגל ואופניי� אשר 

אי� הרבה מרכזי� .  לגבולות העיר בשטחי� פתוחי� כדוגמת הפארק המטרופוליני ואזורי� חקלאיי�

  לאזורי� פתוחי� ע� פוטנציאל לנופש פעיל עירוניי� בה� נית� ברכיבת אופניי� נוחה לעבור ממרכז עירוני
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 בשילוב ע� ע� פעילות ירוקה תו� עירוניתמרכזי ע� פעילות  בוטאניפארק לקחת בחשבו� הוספת יש  •

 .הפקולטה לחקלאות

בריכות נוי , כדוגמת מזרקותבשטחי� הפתוחי� ציבוריי� מקורות מי� יש לקחת בחשבו� תוספת  •

 ה� במרכז העיר וה� ת שטחי� פתוחי� בנגישות אינטנסיבית להדגש)מי� ממוחזרי�אפשרות לשימוש ב(

 .באזורי� ע� אטרקציות שימוריות או היסטוריות

גגות ירוקי� י תכנו� "י מיחזור וה� ע"ירוק בר קיימא ה� עהגדלת השטחי� הפתוחי� ותכנו� סביבתי  •

,  יכול לתרו� לאיכות החיי�כל זאת בראייה שתכנו� בר קיימא.  במגזר המגורי� הפרטיובמוסדות ציבור 

 .תעסוקה ומדע במרחב המטרופוליני, החזות והאטרקטיביות של רחובות כעיר מגורי�

 

  

 

 

 

 


