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אולפן בתכנון ועיצוב
אזורי מגורים חדשים

49883
2020ספטמבר 

:  מנחים
פילאקוףר חיים "אדר סופיה אלדור ד

שכונת הנחל, אור יהודהנורית זעירי:  מגישה
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עד שלא תמצא כל צורה את  "
ערים חדשות  , העיר אשר לה

"תוספנה להיוולד

קאלווינואיטאלו

מהעיןהסמויותהערים
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תוכן 
העינינים

תעודת זהות של אתר•

חזון ופרוגרמה•

עקרונות התכנון  •

חלופות התכנון•

מחשבות ודימויים-חלופה נבחרת •

הצגת התוכנית–שכונת הנחל •
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מיקום גיאוגרפי  
תעודת זהות–אור יהודה 

אור יהודה שייכת למטרופולין תל •
.  טבעת פנימית גזרה מזרחית, אביב

.מחוז תל אביב, נפה תל אביב

משנת  ,  עיר–מעמד מוניציפאלי •
1988

(2018ס"למ)אלף תושבים 37-כ•

אוכלסה בעולי  –1949-הוקמה ב•
ועירק ששוכנו  טורקיה, לוב

70-במעברות ובהמשך בשנות ה
בעיקר  , נקלטו יוצאי ברית המועצות

.גיאורגיה ובוכרה

5דרוג חברתי כלכלי •

8דרוג פריפריאלי •

3מדד קומפקטיות •

GoogleEarth
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תחום  
התוכנית

שטח שאינו מבונה•

שיא הגובה  ' בנק•
מעל ' מ35-גובהו כ
והוא מתנקז  , פני הים

. לכיוון דרום מערב

בנקודה הנמוכה גובהו  •
.מעל פני הים' מ30

דונם105-כ•

בחלקו נטוע מטעים •
ובחלקו משמש חניה  

לאזור התעסוקה  
הסמוך

י ערוץ ניקוז  "ענחצנ•
טבעי

461מיקום התכנית

105
דונם

אור יהודה

יהוד מונוסון

סביון

רמת גן קרית 
אונו

מגשימים

גני תקווה

תל השומר

ג"נתב

אזור

461

4

40

1

אזור תעשיה ספיר

שכונת  
הראשונים

תחום התכנון

שכונת  
נווה סביון

ל"תמ
1006

פרדס  
בחיסכון

ל"תמ
1046

שכונת פארק  
איילון

שכונות

צומת  
השומר צומת  

סביון
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שולי המתחם וממשקים
תחום התכנון

1

2

3

461



7

GoogleEarthINא "תצ FILL
שולי המתחם

לכיוון האתר ומחנה צריפין( ג"נתב)מבט מדרום -7

אור יהודה

תל השומר

ג"נתב

461

461מבט מערבה לאורך כביש -6

תל השומר

אור יהודה

אור יהודה

צפון

תל אביב רבתי

4
6
1

צ

ברצף הבינוי של אור יהודה" מילוי"המתחם מהווה : סיכום

במציאות כבר קיים 
בינוי אינטנסיבי  

(תמונה ישנה)
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סטטוטוריקה
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1/ 35א "תמ

1/ 35א "תמ

מרקם עירוני: מרקמים•

50עד 20ישוב יהודי עירוני : סוג יישוב•
אלף

ד לדונם  "יח11: צפיפות נטו מינימום•

דרך פרברית מהירה–461: דרכים•

('מ160א "רוחב דרך לפי תמ)

בין שני מחלפים צומת השומר וצומת  •
סביון

סטטוטוריקה

אור יהודה

נחל איילון

, עיריה: מרכז העיר
בריכה, היכל תרבות
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1א "תמ

שני נושאים הרלוונטיים  
:לתחום התוכנית

נחלים•

מייםרגישות להחדרת •

ערוץ משני בתחום התוכנית: נחלים•

מכל צד של  ' מ50יש להשאיר רצועה של 
אלא אם יועץ ניקוז מנחה אחרת , ציר הנחל

לאחר עריכת דוח הידרולוגי כנדרש וביצוע  )
רשות , התאומים הנדרשים עם רשות הנחל

(.המייםהניקוז ותאגיד 

אזור בעל רגישות להחדרת מי נגר: מיים•

וניקוז לתאום עם  מייםיש להגיש נספח 
המייםרשות , המשרד להגנת הסביבה

.באחריות יועץ ניקוז, ומקורות 

סטטוטוריקה
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3Mקו מטרו –103ל "תת
הקו הסגול–ב / 70ל "תת

סטטוטוריקה

יציאות  
מטרו

תחנה קו 
סגול

נמצא על מוקד תחבורה ציבורית מהירה הן למרכזי  הפרוייקטאתר 
.המטרופולין והן ברמה מקומית

ואף מיקום , ליוממיםלפיכך הוא מהווה מוקד שרות אינטנסיבי 
.אטרקטיבי בזכות עצמו

מבטא זמן הליכה רגלי ', מ650-מרחק אווירי כ: תחנת המטרו קו אדום
.כלומר התחנה משרתת גם תושבים מחוץ לשכונה. דקות15-של כ

מבטא זמן הליכה רגלי ', מ200-מרחק אווירי כ: קו סגולל"רקתחנות 
דקות5-של כ

מפת מסלולי הרכבת קלה

3Mמטרו 103ל "תת

ב קו סגול/ 70ל "תת

5/ 5מ"תממשנה את 
ב/70ל "ואת תת
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5/5מ"תמ
חקר אדריכלי461–1ראו נספח –אזורית ר"מעהינה רצועת 461דרך מ"התמעל פי •

זרועה צפונית לכיוון תל השומרמ"התמלצומת הכניסה ליישוב בנקודה זו נוספת על פי •

בצומת זו אף מתוכנן מעבר הולכי רגל במפלס שונה•

מוגדרת רצועת פיתוח נופי461לאורך •

ל השונות בעיקר בהבט של תפרוסת אזורי "מאידך התוכנית שונתה על ידי תוכניות הותמ•
מגורים ואזורי תעסוקה

סטטוטוריקה

אתר התוכנית
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בתוקף או בהכנה-ל"תמ
סטטוטוריקה

אור יהודה שכונת פארק איילון  –1046ל"תמ
תעסוקה ומסחר274,500+ ד "יח2,376

תל 1001ל"תמ
ד  "יח9,500השומר 

תחנת המטרו
M3קו 

אור יהודה-1005ל"תמ
ד"יח3,055פרדס בחיסכון 

תחנת הקו 
הסגול
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מצב קיים בתחום התוכנית וסביבתה
יעודי קרקע–סטטוטוריקה

GovMap

תוכנית בהכנהכוללנית אור יהודה 

תוכנית זו  , אף כי טרם הושלמה הכנתה וטרם אושרה
כבר אינה תקפה מבחינת יעדי הדיור ופריסת המוקדים  

העירוניים

461

מגורים

מגורים

תעסוקה

10051001
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הטבעת הפנימית של המטרופולין
עולם התכנון התעורר להטמיע את העובדה כי אור יהודה ושכנותיה הן עתיד  

: המטרופולין הנדחס והולך 

במרחב זה קיימות שפע תוכניות פיתוח בשלבים שונים של תכנון

סיכום-סטטוטוריקה

:ברמה אזורית

מ  "ק10-במרחק כ, הוא שייך לטבעת הפנימית של המטרופולין. 461האזורי על ציר ר"המעהאתר יושב במרכז 
.וקו הסגול של הרכבת הקלה3Mועל גבי תחנת המטרו  של קו המטרופוליניר"המעמן 

תל השומר מצפון מערב ופרדס בחיסכון שהיא חלק מאור יהודה בצפון  : גדולותל"תממצפון לאתר שתי תוכניות 
.שכונת נחל איילוןל"תמתוכנית , ומדרום שלא בצמידות דופן, מזרח

:ברמה מקומית

.וממתין לפיתוח אינטנסיבי,  INFILL-מהווה מופת ל, האתר הנבחר יושב בליבה הגיאוגרפי של אור יהודה

ציר כניסה מרכזי ליישוב ממזרח אשר מעבר לו שכונת  , אזורית מצפוןר"מעשולי המתחם מוגדרים על ידי רצועת 
.ב מדרום-אזור תעסוקה קיים ממערב ומגורים א ו, המגורים

.המתחם נגיש על ידי צירי תנועה מרכזיים

.שטח התעסוקה משמש כיום כחניון, יעודי הקרקע הקיימים הם תעסוקה וחקלאות



16

חברה וכלכלה
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מקרקעין
שטח התוכנית נמצא כולו בבעלות  

רשות מקרקעי ישראל

(פרדסים)בחלקו מעובד •

בחלקו מעזבה•

בחלקו מגרש חניה לחניית לילה  •
לרכב כבד בסמיכות לאזור  

התעסוקה הקיים

חברה וכלכלה

מפת גושים חלקות
GovMap

מפת בעלויות
GovMap

מקרא
גבול תוכנית

גוש
חלקה
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מדדים

. 5–אשכול חברתי כלכלי 

,  זהו מקום לא מבריק באמצע
במיוחד לאור הפוטנציאל 

הגבוה המתבטא במדדי 
.הקומפקטיות והפריפריאליות

.  8–מדד הפריפריאליות 

טבעת פנימית של מטרופולין 
.  תל אביב ונגישות גבוהה ביותר

(יתרון מובהק)

. 3–קומפקטיות 

זוהי פריסה עירונית טובה  
המאפשרת יתרונות בפיתוח 

, ואספקת שרותים עירוניים
בתכנון ותפעול תחבורה  

.ציבורית ועוד

חברה וכלכלה

גלעין טבעת פנימית טבעת תיכונה טבעת חיצונית

461
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אוכלוסיה

2018ס"למ, לאלף תושבים בלתי תלויים785יחס תלות •

2015ס"למ, לעומת שנה קודמת0.7: אוכלוסיהאחוז גידול •

הגירה שלילית•

(  2015ס"למ)אלף תושבים 36.2: 2015אוכלוסיהכ "סה•

49.5%: גברים50.5%: נשים: מתוכם•

:גודל שנתון

1.6: לפי חישוב כאן•

1.8: לפי הכוללנית•

(  לפי הכוללנית)3.5: גודל משק בית

פערים גדולים ברמת השכלה בין שכונות בישוב•

שונות בין השכונות באחוז ילידי הארץ•

קיים מתאם בין אחוז יחידי הארץ ורמת  •
בהתאמה עולה גם .  האוכלוסיהההשכלה של 

שיעורי הזכאים לבגרות

חברה וכלכלה

2018ס"ולמ2015ס"למקובץ רשויות ס"למ

אזור 
סטטיסטי

השכלה  
16מעל 

שנות  
לימוד

ילידי  
הארץ

919.2%78.7%

1032.4%82.5%

אזור 11
תעסוקה

אזור 
תעסוקה

125.3%74.0%

ס .א
9

ס .א
10

ס .א
12

ס .א
11

ס"למ 2008 GovMap
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סיכום

.המספרים האבסולוטיים המוצגים למעלה מתעדים מצב קיים•

,  חברתי, מצב זה בחלקו מנציח פערים חברתיים ומאפייני קושי כלכלי•
.אשר התקבעו עם השנים כתוצאה ממעגלי קסמים, השכלתי ואף שפתי

לאפשר פריצה של מעגלי קסמים וניוד  , במסגרת התכנון, אנו מעוניינים•
.ולא קיבוע פערים, חברתי

ולא מתוך  , התוכניתחזוןתגזר מתוך , בהמשך, לפיכך פרוגרמת התכנון•
.שימור ערכים סטטיסטיים קיימים כגון גודל משק בית וגודל שנתון

חברה וכלכלה
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תנועה ותחבורה
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ל"ורקמטרו -צ "תח
תנועה ותחבורה

יושב על מוקד תחבורה  הפרוייקטאתר 
ציבורית מהירה הן למרכזי המטרופולין והן 

.ברמה מקומית

הוא מהווה מוקד שרות אינטנסיבי  
על פי טווחי שרות  , מן הסביבהליוממים

.רלוונטיים

:3Mתחנת המטרו •

מבטא זמן הליכה ', מ650-מרחק אווירי כ
דקות15-רגלי של כ

:קו סגולל"רקתחנות •

מבטא זמן הליכה ', מ200-מרחק אווירי כ
דקות5-רגלי של כ

זהו  . בתכנון, הקו הצהובל"רקתחנת •
קו פנימי וצפיפות התחנות גבוהה אף 

יותר

מקרא

אזור התכנון
תחנה

מטרו קו ירוק
קו סגולל"רק
קו צהוב  ל"רק

בתכנון  

טווח שרות תחנת  
' דק15-כ–מטרו 

הליכה

תחנת  
ל"רק

טווח שרות תחנת  
דק  5-כל"רק

הליכה

תחנת  
ל"רק

טווח שרות תחנת  
' דק15-כ–מטרו 

הליכה

האזוריתצ"התחמפת 
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סיכום

אתר התוכנית ממוקם בטבעת הפנימית של המטרופולין ויהנה  
מיתרונות נגישות רבים ככל שיושלמו הקמת קווי המטרו והרכבת  

.הקלה

.2026הקו הסגול , 2030–מטרו : שנות יעד

הינו  , אזוריר"כמעואם , אם כדרך פרברית בינעירונית, 461ציר 
.מ לאורך דרכים"ק11-כ: ציר רדיאלי אל ליבו של המטרופולין

כגון סוגים שונים  , מרחק זה מאפשר אף יוממות בכלי רכב קלים
והוא מתוכנן כציר הטייסים בתוכנית נתיבי האופניים  , של אופניים

.טרם בוצע. של גוש דן

ג יכולה לשמש מנוף לתעסוקה או ענפי הכשרה  "סמיכות לנתב
.וכן תיירות וארוח יעודיים, יעודיים אחרים

לעבודה או  )המיקום האטרקטיבי יהווה מוקד גם ליוממות יוצאת 
ככל , וגם ליוממות נכנסת לאתר, אל אתרים אחרים( לימודים

חינוך או מסחר  , שיתקיימו בו מוקדי משיכה לתעסוקה
.אטרקטיביים

"במגרש של הגדולים"האתר משחק 

תנועה ותחבורה

מ "ק7
אווירי

מ לאורך דרך לוד  "ק11
(בכניסתה לגוש דן461)
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דמותה של עיר
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מצב קיים
דמותה של עיר

שיכונים
מלאכה זעירה

מגדלים
חקלאות כפיים

אייקונים של פעם
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:מרכז העיר
היכל  , עיריה
בריכה, תרבות

החתיכה  
החסרה

שלד עירוני
מתוך הקיים ומתוך מכלול התוכניות הסטטוטוריות  

ניתן לקרוא את השלד התפקודי של , החלות במקום
:העיר

סעדון  -רחוב מרכזי היסטורי העצמאות•
בין צומת , יחזקאל קזז-בן פורת, אליהו

ועליו המרכז  , סביון לצומת השומר
.  המוניציפאלי

שני צירי תעסוקה מרכזיים מזרח מערב  •
, ושכונת נחל איילון461ר"מע: בהתהוות

וכן ציר צפון דרום חלקי גם הוא 
.שדרות יגאל אלון: בהתהוות

ושדרות  461ר"מעבמפגש שני הצירים •
וקו סגול3M: ן"מתעיגאל אלון ממוקם 

תוכניות מאושרות ובהכנה מציעות  •
שטחים למגורים ותעסוקה באזור  

בצפיפות גבוהה

" החתיכה החסרה"בחינה של שלד זה מבליטה את 
השלמת ציר צפון דרום  : אזורי –ברצף העירוני 

:בשימושים תואמים ( יגאל אלון)

ציר מסחרי תעסוקתי מעובה במגורים עירוניים  •
ומסחר

מרחב תומך הליכתיות ושימוש בתשתיות  •
העוצמתיות המוצעותן"המתע

רקמה קיימתדמותה של עיר
שכונה חדשה

שכונות חדשות רשות  
אחרת
ר"מערצעת 

מרכז עירוני, ציר עירוני
צ"תחתחנות 

;

461

:יש לתמוך בחיזוק הרשת הירוקה

:רכיבים קיימים ומשמעותיים

461-רצועה ירוקה מדרום ל

1046ל"בתמ–פארק נחל איילון 

ציר פנימי בשכונת הסביונים וציר  
בפרדס  ( 461-מעבר ל)המשכי 
בחיסכון

את השכונות " מנקז"גן התשעה ש
הותיקות לכיוון שכונת פארק נחל  

איילון  
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אתגרים והזדמנויות
רמה אזורית ועירונית-דמותה של עיר 

ג"נתב

3Mתחנת המטרו קו 
תחנת הקו הסגול

פארק נחל איילון
בתחום היישוב

פארק  
אריאל שרון

בית החולים 
תל השומר

הספארי רמת  
גן

5/ 5מ"בתמהוגדר 461
ר"מעכרצועת 

ערוץ
הנחל

–החדש 46כביש 
קישוריות גבוהה
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אתגרים והזדמנויות-סיכום 
אתר התוכנית-דמותה של עיר 

הערותהזדמנויותחסמים ואתגריםנושא

3Mתחנת מטרו 
תחנת קו סגול

גודש מתמיד של הולכי 
רגל

אנונימיות

ערוץ יוממות ראשי אזורי
עוברים ושבים רבים
נגישות למטרופולין
עמידה ספי כניסה

461כביש 

החדש46כביש 

זיהום אוויר, מטרד רעש

מחלף בדרום היישוב
תנועה עוברת

ר"מערצועת 
קישוריות  , נגישות למטרופולין

מצויינת

נמצא בתהליך 461
סטטוטורי של 

הורדת הירארכית 
הכביש

תעסוקה?מטרד סירנות(ח"בי)תל השומר 
ארוח

ר"תח:ג"נתב
מגבלות גובה

ג"תעסוקה בנתב
תעסוקה בישוב
מלונאות, ג"שרותים לנתב

ערוץ נחל
(יגאל אלון)קו ניקוז 

,  לשימוש בעיצובמייםמקור בעיות ניקוז
,  הזדמנות עיצובית, זהות, אוטנטיות
מי השקיה

מנקז את השכונות  
461-מצפון ל

אזור תעסוקה סמוך  
(ישן)

התחדשות עם הזמןבחלקו נראות ירודה
סטודנטים-כולל מכללה 

ריבוי יחידות דיור  מאסה של תוכניות
ושטחי תעסוקה באזור 

תחרות גבוהה–

התחזקות האזור מבחינת  
זליגה מן המרכז אל , אוכלוסיה

הטבעת הראשונה הזמינה יותר 
פוטנציאל איכלוס גבוה, כלכלית

ל"תמ: הגדולות
1001
1005
1046

:סיכום

ההזדמנויות רבות
אך גם התחרות

האתר חייב להיות 
ייחודי ואטרקטיבי
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ופרוגרמהחזון
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ייחודיות, קיימות על סף הבית, עירוניות שוקקת

מרחב חיים עירוני הניזון מן המגוון ומושך הגירה : אנושימיגוון•
פנימית

שני  , ן"ומתעאזורית ר"מעאתר שהוא מפגש של חזית : אייקון עירוני•
מנופים כלכליים עוצמתיים

הגדרת מקום שהוא שער הכניסה לאור יהודה: נקודת ציון במרחב•

איחוי הרקמה העירונית במרחב התוכנית ופיתוחה: רקמה עירונית•

תכנון מרחב עירוני עשיר ומגוון ועל פי עקרונות ה  : עירוניות חדשה•
TOD

מינוף ערוץ הנחל החוצה את מרחב התכנון כחומר  : זהות מקומית•
גלם לעיצוב המרחב העירוני

חזון
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 אור יהודה
 יהודי, בינוני 20,000 עד 50,000 נפש

 יח"ד: 1733

 משק בית 2.4 שנתון 1.8 ילדים בשנתון: 75

 מספר כיתות בשנתון לפי 27 לכיתה: 3

 אוכלוסיה: 4,159

 חינוך

 מפתח

שטח קרקע 

בבניה 

מסורתית, דונם

שטח בנוי, 

מ"ר
שילוב בתכנון

 6                  מעון יום - כיתות

 קרקע ל-3-5 כיתות =1 דונם. בתכניות גדולות עד כ-30% 

מהכיתות במגרשים סחירים כגון תעסוקה שטח בנוי: 440 

מ"ר + 100 מ"ר חצר + 20 מ"ר מרפסת עבור 3 כיתות.

1.5

 7                  גן ילדים - כיתות

 קרקע ל-3 כיתות 1.5 ד', ל-4 כיתות 1.5 ד'. ול-5-6 כיתות = 2 

ד' . במקרה של שילובים, שטח מבונה של 130 מ"ר  + 200 

מ"ר חצר/מרפסת לכיתה

3

בית ספר יסודי כיתות א-ו - כיתות
                17 

 בתי ספר של 12/18/24 כיתות: טיפוס A= 0.5 ד' לכיתה,  

טיפוס B= 0.4 ד' לכיתה . וטיפוס C=0.3 ד' לכיתה
7.2

בית ספר על יסודי כיתות ז-יב - כיתות
                17 

 בתי ספר של 30/36/42 כיתות: טיפוס A= 0.75 ד' לכיתה, 

טיפוס B= 0.5 ד' לכיתה וטיפוס C=0.4 ד' לכיתה
8.5

 קרקע ל-4 כיתות=1.5 ד' 1                  חינוך מיוחד מעון יום - כיתות

 קרקע ל-4 כיתות=1.5 ד' 1                  חינוך מיוחד גן ילדים - כיתות

 קרקע לכיתה 0.3 דונם 1                  חינוך מיוחד בית ספר יסודי  - כיתות

 קרקע לכיתה 0.3 דונם 1                  חינוך מיוחד בית ספר על-יסודי  - כיתות

בריאות

תחנה לבריאות המשפחה - אחיות - תחנה קטנה

                  1 
 שטח מבונה ל-2 אחיות תחנה קטנה = 150 מ"ר, ל-3 אחיות 

תחנה בינונית = 200 מ"ר , ול-4 אחיות תחנה גדולה =250 מ"ר

מרפאה שכונתית - מ"ר - בינונית
              416 

 מרפאה קטנה 200-300 מ"ר, מרפאה בינונית 300-500 מ"ר, 

מרפאה גדולה 500-1,000 מ"ר

רווחה

מרכז יום לקשיש מוגבלים  - מספר משתתפים
                  6 

 מרכז יום למוגבלים: קטן עד 60 מטופלים, בינוני 60-90 

מטופלים, גדול 90-130 מטופלים

ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ, 

ושימוש קהילתי

מרכז יום לקשיש תשושים - מספר משתתפים
                  1 

 מרכז יום לתשושים: קטן עד 15 מטופלים, בינוני 30 

מטופלים, גדול 45-50 מטופלים

ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ, 

ושימוש קהילתי

300 שלוחה של לשכת רווחה כ-300 מ"ר 46                מחלקה לשירותים חברתיים (לשכת רווחה)מ"ר בנוי

 תרבות

אגף בבית ספרמרכז תרבות וקהילה - משתמשים או סוג מרכז

 210              מועדון נוער/תנועות נוער - משתמשים

 מועדון קטן(עד 300 משתמשים)150-250   מ"ר  מבונה

מועדון בינוני (300-600 משתמשים) 400 מ"ר מבונה

מועדון גדול (600-1,000 משתמשים) - 500-750 מ"ר מבונה.

250
ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ, 

ושימוש קהילתי

 560              בתי כנסת - מ"ר בנוי

 חלק משולב וחלק על קרקע ציבורית )עם שילובים אחרים(

שטח מבונה:

לבית כנסת קטן = 100-150 מ"ר

לבית כנסת בינוני = 150-300 מ"ר

לבית כנסת גדול = 500 -1,000 מ"ר

300
ביעוד שב"צ או ביעוד מגורים עם 

קומת קרקע שב"צ, ושימוש קהילתי

כלל-עירוני

רזרבה כללית - דונם
               1.2 

 אין דרישה לרזרבה במרקם קיים. במתחם חדש נבחנת 

הקצאה כלל-עירונית במקרים של 500 יח"ד ויותר

מרחב ציבורי פתוח

17סמוך - סף הבית ירוק מינימום - דונם

4סמוך - סף הבית תפקודי מקסימום - דונם

7מורחב - התשתית העירונית ירוק מינימום - דונם

2מורחב - התשתית העירונית תפקודי מקסימום - דונם

0כלל-עירוני ירוק - דונם

2323סה"כ מרחב פתוח ירוק מינימום - דונם

66סה"כ מרחב פתוח תפקודי מקסימום - דונם

2929סה"כ מרחב ציבורי פתוח - דונם

ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ. 

חצרות פנימיות מוגנות. לא להפנות 

גדרות לציבורי

ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ 

ושימוש מבני חינוך. 

שטחי חצר ומתקנים ישמשו אחרי 

שעות הלימודים את הציבור

ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ, 

או במשולב עם בתי הספר

הקצאה נדרשת

1.5

500
ביעוד מגורים עם קומת קרקע שב"צ, 

ושימוש קהילתי, או ביעוד תעסוקה

הקצאה לצרכי ציבור
חישוב בעזרת מחשבון מינהל תכנון  

:סיכום הטבלה

חינוך•

, דונם עבור מבני חינוך מסוגים שונים כולל שטחי חצר21.7
של יעוד לא משולב וחצרות מנותקים  " מסורתית"בבניה 

.מקהילה

ר בנוי"מ1350שרותי קהילה שונים •

דונם1.2רזרבה עירונית •

דונם29שטחים פתוחים •

:החלטות תכנוניות

.שילוב יעודי קרקע מגורים וחינוך•

שילוב שטחים פתוחים ציבוריים בשטחים פתוחים •
.למבני חינוך

הקצאות לשרותי קהילה בקומת קרקע פעילה במבני  •
.והקצאות במבנים סחירים, מגורים

הקצאת יותר שטחים פתוחים בתשתית קשיחה •
(.כיכר)

החלטה  פרוגרמה כמותית
תכנונית
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תעסוקה ומסחר ושטחים פתוחים, מבני ציבור, מגורים
פרוגרמה כמותית כוללת

דיור

     1,733יח"ד

        264דיור מיוחד )דיור מוגן ומעונות(

30%דירות קטנות

80          30טווח גודל דירות קטנות

מ"ר       55.0ממוצע לדירות קטנות

65%דירות גדולות

110          80טווח גודל דירות גדולות סטנדרטיות

מ"ר       95.0ממוצע לדירות גדולות

5%וכן דירות גדולות ודופלקסים

140        

מ"ר     85.25שטח דירה ממוצעת

יח"ד לדונם          19צפיפות ברוטו לתוכנית

דיור מיוחד

מעונות ודיור מוגן )חישוב גולמי(

יח"ד        119תא שטח 11

יח"ד        145תא שטח 18 

        264סה"כ

זכויות בניה

מ"ר        104שטח התוכנית

240,067סה"כ זכויות מ"ר 

170,231מגורים  71%

12%   28,352חינוך חברה וקהילה

17%   41,484תעסוקה מסחר וכד'

שטחים פתוחים הקצאה

         2.4גודל משק בית

     1,733יח"ד

     4,159אוכלוסיה

מ"ר            7סף בית + רובעי

דונם       29.1סה"כ

שטחים פתוחים

דונם          16שטחי פתוחים מרכזיים )רובעי(

שטחים פתוחים סף הבית, כיכרות, 

דונם          11קרנות רחוב וכו'

דונם       27.3סה"כ בתוכנית )יש חוסר(

דיור

     1,733יח"ד

        264דיור מיוחד )דיור מוגן ומעונות(

30%דירות קטנות

80          30טווח גודל דירות קטנות

מ"ר       55.0ממוצע לדירות קטנות

65%דירות גדולות

110          80טווח גודל דירות גדולות סטנדרטיות

מ"ר       95.0ממוצע לדירות גדולות

5%וכן דירות גדולות ודופלקסים

140        

מ"ר     85.25שטח דירה ממוצעת

יח"ד לדונם          19צפיפות ברוטו לתוכנית

דיור מיוחד

מעונות ודיור מוגן )חישוב גולמי(

יח"ד        119תא שטח 11

יח"ד        145תא שטח 18 

        264סה"כ

זכויות בניה

מ"ר        104שטח התוכנית

240,067סה"כ זכויות מ"ר 

170,231מגורים  71%

12%   28,352חינוך חברה וקהילה

17%   41,484תעסוקה מסחר וכד'

שטחים פתוחים הקצאה

         2.4גודל משק בית

     1,733יח"ד

     4,159אוכלוסיה

מ"ר            7סף בית + רובעי

דונם       29.1סה"כ

שטחים פתוחים

דונם          16שטחי פתוחים מרכזיים )רובעי(

שטחים פתוחים סף הבית, כיכרות, 

דונם          11קרנות רחוב וכו'

דונם       27.3סה"כ בתוכנית )יש חוסר(

דיור

     1,733יח"ד

        264דיור מיוחד )דיור מוגן ומעונות(

30%דירות קטנות

80          30טווח גודל דירות קטנות

מ"ר       55.0ממוצע לדירות קטנות

65%דירות גדולות

110          80טווח גודל דירות גדולות סטנדרטיות

מ"ר       95.0ממוצע לדירות גדולות

5%וכן דירות גדולות ודופלקסים

140        

מ"ר     85.25שטח דירה ממוצעת

יח"ד לדונם          19צפיפות ברוטו לתוכנית

דיור מיוחד

מעונות ודיור מוגן )חישוב גולמי(

יח"ד        119תא שטח 11

יח"ד        145תא שטח 18 

        264סה"כ

זכויות בניה

מ"ר        104שטח התוכנית

240,067סה"כ זכויות מ"ר 

170,231מגורים  71%

12%   28,352חינוך חברה וקהילה

17%   41,484תעסוקה מסחר וכד'

שטחים פתוחים הקצאה

         2.4גודל משק בית

     1,733יח"ד

     4,159אוכלוסיה

מ"ר            7סף בית + רובעי

דונם       29.1סה"כ

שטחים פתוחים

דונם          16שטחי פתוחים מרכזיים )רובעי(

שטחים פתוחים סף הבית, כיכרות, 

דונם          11קרנות רחוב וכו'

דונם       27.3סה"כ בתוכנית )יש חוסר(

1726

הקצאת קרקע
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הכוונת הפיתוח
תוכנית הפיתוח של האתר מיועדת  -רצף עירוני •

להבנות ולהשלים את רצף הרקמה העירונית של  
.אור יהודה

ר"המעהמתחם הצפוני ישתלב ברצועת -ר"מע•
יהיה בעל  , האזורית ומהווה גם שער כניסה ליישוב

דגש תעסוקתי מסחרי הנובע גם ממיקומה של  
ויכלול גם מגורים ומגורים  , תחנת המטרו במקום

מיוחדים וכן יעוד תיירות המותאם להקשר  
במקביל מבני ציבור  . העירונית בו הוא ממוקם

באזור זה יהיו בעלי אופי עירוני ושטחים פתוחים  
.ברובם מסוג תשתית קשיחה

במתחם הדרומי אחוז שימוש המגורים  -שכונה•
הפרוגרמה  . יהיה יותר גדולנילוויםושימושים 
גם פונקציות מן הרקמה עירונית  תיכלולהמפורטת 

כדוגמת מסחר ותעסוקה אך במינון המתאים לאופי  
.המתחם

שטחים פתוחים יאופיינו על פי מאפייני  -פ"שצ•
.כדי לחזקה ולהעשירה, הרקמה העירונית

וכן מבני , מגורים עם דגש תעסוקה ומסחר: מעורב שימושיםפרוגרמה
ציבור

מעורב שימושים דגש מגורים ומבני ציבור  וכולל מסחר 
בקומת קרקע ומעט תעסוקה

ציר ניקוז טבעי
דרך קיימת ותחנת מטרו
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סיכום פרוגרמה איכותית לתכנון

.  מוקד עירוני משמעותי. אזוריר"ומעתחנת מטרו •

.כולל מגורים בקומות עליונות מעל המוקדתעסוקה ומסחר•

הכולל , התחבורתי יותר מגורים ואופי יותר שכונתיההאבככל שמתרחקים מן -מגורים•
פ"לשצשטחים פתוחים מכיכר עירונית מסחרית ועד 

וכן ופונקציות נוספות כדוגמת מרפאה שכונתית  , יכלול גני ילדים ובית כנסתמבני ציבור •
.ניתן לשלב חלקם במבנה בית הספר. וכדומה

יתכן ויהיה צורך . האוניברסיטה, הפלדה, ההגנה, יגאל אלון)קיימות –דרכים ראשיות •
.יש להוסיף דרכים פנימיות לפי הצורך( להרחיב

והתכנון בהתאם יקצה מדרכות  , הולכי רגל הם הלקוחות המרכזיים של המתחם•
.שדרה שתתחבר לרשת הירוקה העירונית וכדומה, רחבות

ישולבו בתכנון ויוקצו עבורם מקומות חנייה מתאימים לצורך  אופניים וכלי תנועה רכים •
.צ"לתחהחלפת אמצעי תחבורה 

.TODעקרונות ה המתחם יתוכנן על פי , כאמור: חניות•

המתחם ישדר צפיפות עירונית נעימה•

פרוגרמה
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461

מטרו

ל"רק

עקרונות 
התכנון

מכללה
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עירוניות וזהות מקומית

תכנון ההירארכיה •
התפקודית של הפעילות 
העירונית מאינטנסיביות  

שכונת  ראל"מעשל 
"עירונית חדשה"מגורים 

עקרונות התכנון

של חללים עירונייםהירארכיה עירוניות ורקמה עירונית ערוץזכרון של –זהות מקומית בתפקוד עירוניהירארכיה 

תחנות  : עוגן תכנוני עירוני•
המטרו ותחנת הקו סגול וחזית 

.ויגאל אלון461לאורך ר"המע

העצמת הרקמה העירונית  •
ותפקודה בעזרת הבינוי המוצע  

והבניית המשכיות הצירים  
העירוניים בעלי התיפקודים  

השונים

הכוונת הפעילות העירונית •
בחלל העירוני הפתוח  
: על ידי התכנון האדריכלי

אל ן"מתעהשתנות  מחלל 
כיכר עירונית שכונתית ואל 

פ רובעי"שצ

ארועיםכמחוללהערוץתווי•
מקומיים בחלל הציבורי

ליצירת ארוע  ניצול מי הניקוז•
בריכת חורף  שכונתי של 

הרובעיפ"בשצ

בינוי–אפור
פעילות מסחרית ותעסוקה–סגול 
מגורים-צהוב
(ופעילות מסחרית)צירי תנועה ותחנות –אדום
שטחים פתוחים–ירוק 
זכרונות של ערוץ טבעי–כחול
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עומדים צפופים ומשתחווים לרווחים
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חלופות התכנון

אך , כמוקד עירונין"המתעשתי חלופות התכנון מסמנות את מוקד 
.ההתפתחות סביבו וממנו אל תוך העיר שונות
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הנחות מגבלות המחקר ומרחב החקירה

•Discounts

במסגרת אולפן סטודנטיאלי זה בחרתי לצמצם את גבולות ממשק המציאות וכך לא נחקרו עד הסוף כל 
.  והם רבים, הקונפליקטים הסטטוטוריים או התכנוניים שהתעוררו או העלולים להתעורר בעת התכנון

:חומר למחשבה•

ובנוסף רצועה ירוקה מדרום  ’ מ60ומקצה זכות דרך ברוחב , עירוניתר"מעכרצועת 461מגדירה את מ"התמ
מצפון לזכות הדרך על ' מ8כמו כן מוגדרת רצועת תשתיות . בתוכניות קיימות' מ35עד 30-כ, לזכות הדרך

בהנחה  )בין שתי חזיתות ' מ90צפוי מרחק של : כ "סה. אפסביניייןמאפשרת קו 1001ל"תמ. 103ל "פי תת
.עוברת תחבורה מסילתית' מ60ובזכות הדרך של ( ללא רצועת התשתיות, אפסביניןשימומש קו 

.התפתחות של רחוב פעיל ותוסס, בלשון המעטה, לטעמי נתונים פיזיים אלו אינם מעודדים

מרחב החקירה•

וכן במקביל להתנסות בכלים  , עבודה זו איפשרה לי להשתמש בכלים תכנוניים חדשים ובפונקציות יחודיות
.גרפיים שונים ולבחון אופני הבעה והמחשה מגוונים אשר הניב מנעד רחב של סגנונות ביטוי

הערות להמשך
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החלופה המוחצנת

החצנה של פעילות העירונית: איפיון החלופה

.  1001ל"תמהתכתבות ישירה עם , קריאות הרעיון: מעלות

קריאות עד כמעט רדידות התכנון: ביקורת

רשת פשטנית אשר מוקדי הפעילות ממוקמים על : ביטוי תכנוני
חזיתות הצירים הראשיים

: מוקדי הפעילות

, זו לא באמת כיכר, בהשאלה" כיכר"הביטוי . 461" כיכר"•
לפחות לא כמו שהיינו רוצים לראות כיכר ברוח העירוניות  

אגן הים התיכון או , החדשה או סתם ברוח המזרח הקרוב
.אירופה הקלאסית

.  461" ר"מע"•

שדרות יגאל אלון  •

1חלופה 

:מקרא
(  5/5מ"תמ)רצועה ירוקה 

פעילות מסחרית ותעסוקה 
תיירות לינה

מגורים 
מבני ציבור

צירי תנועה ותחנות

1001ל"תמ
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החלופה המופנמת
: איפיון החלופה

ובין פעילות עירונית 461ר"במעהמעוגנת , אבחנה בין פעילות על עירונית
הירארכיה של פעילות וחללים עירוניים. ושכונתית

כ "משמש הן לתכנון והן אח( ?תרוץ , דיאלוג, מתאר, זכרון. )ציר הנחל: כלי ערכי
.לעיצוב

אבל קיים עולם שלם פנימי ששייך לדיירי התוכנית  , מה שציבורי בחוץ: מעלות
(.מקומיים או עובדים או מבקרים)

.יחידות הבינוי יותר קשות לתכנון: ביקורת

חללים ציבוריים  , פעילות אורבנית לאורך החזיתות העירוניות: ביטוי תכנוני
.העירניתהמחוברים אל רשת ההליכה , מגוונים במרחב הפנימי

:מוקדי פעילות

461

יגאל אלון

כיכרות פנימיות

מכללה בפינה הדרום מערבית

2חלופה 

:מקרא
והקו הירוק461

ביתני פעילות לאורך הרצועה הירוקה
נוכח, בינוי אינטנסיבי
חזית מסחרית

מגורים
מבני חינוך

דרכים קיימות
ן"מתעתחנות 

הליכתייםרחובות 
ערוץ ניקוז טבעי קיים

גינה מרכזית
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השוואה
חלופות התכנון

2 1

חלופה מופנמתחלופה מוחצנת

אזורי על כל ר"מעממוקדת בארוע של 
רכיביו שנידונו בסקר מצב קיים

כוללת עולם פנימי עשיר ומגוון  
בנוסף לארוע העירוני

נושאים שונים שהעסיקו אותי  
במהלך העבודה על הסקיצות

הירארכיה של עוצמות  •
פעילות

עורף/חזית•

הרשת העירונית•

הרשת הירוקה•

רקמה•

יחידת התכנון הפיזי  מימדי•
(תא שטח)

נגישות לתאי שטח•

?גורלו של ערוץ הנחל•
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סיכום-סכימות

ולא רק  , השכונות הן עבור האנשים שיגורו בהן, וכזכור, רדודה מידי מבחינה חברתית וקהילתית1חלופה 
.עבור הארוע העל עירוני

ומאפשרת התפתחות קהילה יותר , מאפשרת מרחב אנושי ציבורי או אינטימי לתושבים2חלופה 
.החלופה הנבחרת. מאפשרת בינוי יותר מעניין ומאובחן. מגובשת

חלופות התכנון

ציר הליכה–ערוץ ניקוז טבעי 

מוצע. ר.הגשר 

מרכז עירוני

כיכר שכונתית

ציר הולכי רגל ראשי

ציר הולכי רגל משני

מ"התמרצועה ירוקה על פי 

דרכים קיימות

ן"מתעתחנות 

מגורים מוצע

מגורים קיים

תעסוקה קיים

2 1
חלופה נבחרת
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-חלופה נבחרת 
מחשבות ודימויים
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שלד תכנוני

, כניסה לעיר, גשר, מרחב התחנה: מיוממיםצומת : צפון מזרח•
. 461עירוני וחיבור אל השכונות שמצפון ל אייקון 

כיכר עירונית: מרכז•

עירונית ומהווה  חורף שלולית לשכולפ רובעי "שצ: מערבדרום •
.  חיבור לשכונות המגורים הקיימות

.דרום מקשר את שלושת המוקדיםהליכה צפון ציר •

אורכה מצפון  ציר הליכה שכונתי העובר לכל : הערוץתווי •
הוא מספק  . חוויתימזרח לדרום מערב ומהווה שלד פנימי 

זאת על ידי  . הזנה אדריכלית לחללים העירוניים השונים
, השפעה על תווי ההליכה או על מבנה החלל אותו הוא חוצה

מוקדי  , חומרים, י פרופורציות"על החוויות החושיות השונות ע
.ראו בהמשך... וכדומה, תנועה ועוד של כל חלל כזה, עיניין

מחשבות ודימויים-חלופה נבחרת 
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במצגתסימבולוגיה

תחום התוכנית מחולק לשלושה אזורים

ת"מבאהצבעוניות בהשראת 

סגול-מוטה פעילות עסקית : צפון•

צהוב-שכונה וכיכר עירונית : מרכז•

ירוק-מרכזי פ"ושצשכונה : דרום•

כמו כן מוגדרים

ניתן לראות כי תפקידו  . אפור/לבן: הגשר•
ומשמעותו משמעותיים על פי מימדיו הפיזיים

.אדום: ן"מתעתחנות •

תכלת: תוואי הנחל•

בפינה הימנית  סכימהבמהלך המצגת מופיעה 
תוך צביעת האזור אליו  , השיקופיתהעליונה של 

.  המסויימתהשיקופיתמתייחסת 

חלופה נבחרת

הגשר

צ"מוקד תח

תווי הערוץ

מוטה  -צפון 
פעילות עסקית

שכונה –מרכז 
וכיכר עירונית

שכונה –דרום 
מרכזיפ"ושצ
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אייקון אזורי ועירוני

461בנסיעה על 
, המקום נוכח

מכריז על קיומו

:מקראסקיצות-מחשבות ודימויים -חלופה נבחרת 
בינוי–שחור 
פעילות מסחרית ותעסוקה–ורוד / סגול 
תיירות לינה–ורוד 

מגורים-צהוב 
צירי תנועה ותחנות–אדום 
שילוב צמחיה בבינוי אדריכלי–ירוק 
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מרחב עירוני  -התחנה 

:המרחב העירוני של התחנה

בחלקו בחוץ , בחלקו בתוך מבנה: פתוח•
ורק מוגן אקלימית ובחלקו משתלב 

.בפארק הליניארי העל עירוני

כאשר חוצה  , הפארק הליניארי הקיים•
מידי פעם ביתני שדרה : את התוכנית

אחד יותר נוכח  , "(בן ציון" "רוטשילד)"
הוא חלק מקומפלקס התחנה

סקיצות–מחשבות ודימויים 

פעילות מסחרית–מרחב תחנה תת קרקעי 

פי המטרו

פי המטרו

הגשר

תנועת המטרו

1001ל"תמ

התחנה

צפון

461

461

תוכנית

חתך

רצועה  
ירוקה  

461

רצועה  
ירוקה  

461

מ
ת

"
ל

1
0
0
1

הגשר
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חזיתות עירוניות
סקיצות–מחשבות ודימויים 

:חזית מזרחית

מבט מרחוב יגאל אלון  
אל התוכנית

:חזית צפונית

אל 461מבט מדרך 
התוכנית

רצועה ירוקה לאורך 
461

:מקרא
בינוי–שחור
פעילות מסחרית ותעסוקה–סגול 
תיירות לינה–ורוד  
מגורים-צהוב
צירי תנועה ותחנות–אדום

1001461

רצועה  
ירוקה

מגורים קיים

מגורים קיים התוכנית המוצעתתעסוקה קיים

התוכנית המוצעת

יגאל  
אלון
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האזוריר"המעמוקד אייקוני על ציר 
:איפיוניםסקיצות-מחשבות ודימויים 

:רעיונות קיצון. פעילות מגוונת מעל ציר התנועה
(הפרעות רעש לשכונהמיזעוריתרון )מקומות בילוי 

(מורםפ"שצ)גינה קהילתית : אולי הפוך
עם בריכה וחדר כושר ועוד  ! ?מלון, תעסוקה, ובין לבין

חניית אופניים
עיצוב אייקוני

ל"תמ
תל  

השומר

שכונת  
הנחל



51נורית זעירי: מגישה49883/ 2019-20פילאקוףר חיים "אדר סופיה אלדור ד-אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים 

גם בלילה
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תפקוד על עירוני-הגשר 
סקיצות–מחשבות ודימויים 

חזית לרחוב יגאל אלון461רצועה ירוקה לאורך 1001461

קו המטרו

תחנת המטרו ויציאה מרחב פעילות תת קרקעית על גדות מנהרת התחנות 461יציאה מעבר ל 
חיבור לקו הסגול

כיכר 
עירונית

:פעילות עירונית רב מפלסית בין שתי תחנות
.  פעילותמנהרת התחנות היא מרחב : תת קרקעית
.הגשר הוא מרחב פעילות: על קרקעית

לכל אחד יעודים ואופי שונים
, זה נהר של כלי רכב. 'מ60זכות דרך של –כזכור , 461

.לא מרחב עבור בני אדם
461אלא אם כן מורידים את הרמה של ציר 

שכונת הנחל הפארק הלינארי1001ל"תמ 461

יציאה
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מרכז עירוני–1אזור 
מחשבות ודימויים

ירושלים

כפר סבא

תנועת הולכי רגל ומסחר בתחנה

Chatswood train station, Chatswood, 

Sydney, NSW, Australia
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שכונה וכיכר שכונתית–2אזור 

שכונה הליכתית  
וכיכר עירונית מוטה  

:מגורים

חללים נינוחים  •
ואינטימיים

חוויה של חלל•

שפה עיצובית•

מחשבות ודימויים
כפר סבא

שוק כפר סבא

הרצליה, אלתרמן
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(הדמיה-המגורים ברקע )מופע קיצי של בריכת חורף בהרצליה 

רובעיפ"ושצשכונה –3אזור 

דגש על פונקציות קהילתיות

יעודי  )ערוב תפקודים קהילתיים במערך הבינוי ובמבנה הפיזי 
(וזכויות בניה, שימושים, קרקע

מחשבות ודימויים

שילוב עצי מטע קיימים  
בתוכנית האדריכלית
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ערוץ הניקוז הטבעי

את פוגשים ( רחובות משניים)בו שבילי הליכה בכל מקום 
מטרים וכתוצאה  20-בכערוץ הנחל  מוסט ציר ההליכה 

.  ושונותעיניין, מכך נוצרת השתהות המזמינה תשומת לב
:  דוגמאות. מתפתח מקום או ארוע

,  רובעיפ "שצ( 2)כיכר עירונית ( 1)התפתחות הגשר 
.גינת נוי ועוד, פינת ישיבה, פסל, מזרקה( 3)חורף בריכת 

והיא , ההליכה והרשת הכללית נשמרתהמשכיות צירי 
.  וייחודיותעיניין, מלאה בתוכן

.הבאותבשיקופיותהתכנים של ארועים אלו מוצגים 

מחולל מקומות וארועים
1

2

3
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הדרולוגיתפקיד 

3טיפול עירוני במי גשם כולל 
אשר שניים מהם ניתן , רכיבים
:בתוכנית זולטמיע

האטה התנועה של שטף  •
על ידי שימוש המיים

ברכיבים אדריכליים  
הארכת , מפלונים: ועיצוביים

.'וכוחומרים , מסלול

,  השהיה על ידי בריכות נוי•
נגר  מזקות, תעלות עירוניות

'וכו

לא ניתן (. החדרה)חלחול •
בתוכנית זו בשל היותה 
חלקית בתחום רגישות 

(.1א "תמ)להחדרת מי נגר 

שכונת הנחל–בעיר מיים-מחשבות ודימויים 

כניסות למגורים

קימונאימסחר 

כיכר עירונית מוטה 
מגורים

הארכה, פיזור, השהיה, פיצול

מגורים
חזית מסחרית

טיפול במי נגר בכיכרסכימת
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עונתיות

:  עונתיות טבעית

'קרפדות וכו, וחיים סביבם ציפוריםהמייםצמחי 

בעירמיים-מחשבות ודימויים 

":מגוייסת"עונתיות 

"סגירת חורף"משקל על"קייץריצוף "

,  הן במות עץ המשמשות לפעילותהקייץחלק מן הבריכות במשך 
לבתי קפה ולמשחק

:עונתיות
מייםמה אם לא 
בקייץלמשחקי ילדים 
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מטריצת תכנים לתכנון
סיכום תכנים לתכנון–חלופה נבחרת 

תפקוד עירוני ויעודי קרקע 
(שימושים)

:איפיון החלל העירוני הפתוח
.TODתכנון על פי עקרונות 
:  דגשים יחודיים

ביטוי הנחל במרחברעיון עיצוביאיפיון הבינוי

אזור

1

השתלבות  
ר"במע

באזורי  
(מ"תמ)

אזוריר"מעבהשתלבות 
,אינטנסיבי, אקטיבי

עירוב שימושים מוטה  , מטרותחנות
.  עסקים כולל בילוי וארוחומסחר

.  אדמיניסטרטיביישימושי ציבור 
שימושים בעלי סף כניסה גבוה

,  הליכתיות, כיכר עירונית צפופה
מרקמיתחזית , רחובות הולכי רגל

חלל עירוני מוגדר 
חזיתות מסחריות ובתי אוכל 

ופעילות מסחרית
שרותים הקשורים לתחנת מטרו

קולונדהקומת מסד מסחרית גבוהה כולל 
.  קומות מאסיביות מעל, מוצלת

.תמהיל מגורים מוטה יחידים
ת משולי "כניסת רכב לחניון ת: תנועה

.המרקם

רקמה עירונית  :עירוניות
אינטנסיביות  , דחוסה
עיצוב  . ושונותמיגוון

חמרים , אטרקטיבי
"(עירוניים)"קשיחים 

ידי שימור  הערוץ על זכרון
.תוואי או יצירת ארוע

שימוש בניקוז פני השטח  
כחלק משפה עיצובית

אזור

2

שכונה  
וכיכר 
עירונית

מגורים כולל קומת רחוב פעילה  
.  קימאונאיציבורית או מסחר 

,  מרפאה)חברתיים :שימושי ציבור
(טיפת חלב

דיור מוגן ודיור להשכרה

,  מרקמיתחזית , כיכר שכונתית
מסחר שכונתי  

כניסות למבני מגורים
שייכות שכונתית

קומת מסד עבור מסחר שכונתי ושימושים  
קומה שניה עבור שימושים  , ציבוריים

. ציבוריים
.  מגדלי מגורים בנסיגה
. תמהיל מגורים מגוון

,רקמה עירונית רציפה
"  דחוסה"פחות 

ארטיקולציה של הבינוי

מייםנוכחות עיצובית של 
ותוואי הנחל בעיצוב  

.הכיכר
האטת  : הידרולודיתפקוד 

גשםבארועיהזרימה

אזור

3

שכונה  
פ"ושצ

רובעי

..חזית מסחרית חלקית, מגורים
,  גן, מעון)חינוך חברה : שימושי ציבור

(ס"בי,כ"בי
פ רובעי"שצ

פתוחפ"שצ
מאוורר, שלוו, מרווח

פ"לשצשכונה מסביב 

קומות מסד עבור שימושים  3או 2
, פונקציות חברה וקהילה, חינוך: )ציבוריים
(.  קפה שכונתי, שכונתיקמאונאימסחר 

מגדלים בנסיגה  : מגורים
.  תמהיל מגורים מוטה משפחתיות

, מאוורר, אורגני, נינוח
, בריכת חורף, טבע עירוני

שילוב ביטויים עונתיים  
,במרחב

חומרים חמים

,בריכת חורף אורבנית
.מובנית ומבוקרתכלומר 

השהיה: תפקוד הידרולוגי
בשל , ללא החדרה)

,(מגבלות סביבתיות
ניקוז למערכת העירונית

1

2

3
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חלופה נבחרת  
שכונת הנחל
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יעודי קרקע ושימושים
שכונת הנחל

תחנת מטרו 
וקו סגול

תחנות מטרו 
גשר פעיל

1001ל"תמ

מגורים ושימושים מעורבים בקומת קרקע
מסחר תעסוקה ומגורים

(בית ספר)צ"ושבמגורים 
(קהילה)צ"ושבמגורים 

מלונאות
גשר

תחנות מטרו או קו סגול
פ וכיכר"שצ
פ ובריכה עונתית"שצ

מייםאלמנט 
גבול תוכנית

צ"ושבמגורים 
בית ספר

ס בבקר"חצר בי
צ"אחגן ציבורי 

מגורים
וקומת קרקע פעילה

דיור מיוחד 
(דיור מוגן)

צ"ושב

דיור מיוחד 
(מעונות)

מעבר 
המשכי 
מתחת  
למבנה

מלונאות  
ומגורים

מסחר 
תעסוקה 
ומגורים

כיכר עירונית
חיבור לשכונות קיימות

פארק מרכזי ובריכת  
(השהייה)חורף 

פארק לינארי

כיכר שכונתית

כיכר תחנות  
צ"התח

צ"ושבמגורים 
מבני קהילה

מבט מדרום מערב

הניקוזוצירדוגמא לארוע מקומי במפגש שביל
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על פי יעודי קרקע, בינוי
חלופה נבחרת

ד"יח1726

דיור מוגן ומעונות264+ 

(כניסות לבתים/מסחר/ציבור)חזית פעילה 
תחום התכנון
(השהיה)בריכת חורף 

תיירות ומגורים-מעורב 
תחנת מטרו או קו סגול

גשר
חינוך ומגורים-מעורב 

(כניסות/מסחר/ציבור)מגורים וקומת קרקע פעילה 
וקהילהצ"ושבמגורים -מעורב 
מסחר תעסוקה ומגורים–מעורב 

('וכומיים/גינון/פיסול)אלמנט נופי במפגשי צירים 
פ מסוגים שונים"שצ

סיפריתכיכר עירונית או שכונתית או בית 
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השכונה  
וסביבתה

שכונת הנחל

אזור 
תעסוקה

ספיר

מכללהשכונת הראשונים

תל השומרל"תמפרדס בחיסכון

שכונת נווה סביון

מבט מדרום
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עירוניתרקמה 
שכונת הנחל

הנחל מהווה יחידה  שכונת
בעלת , שכונתית עצמאית

מערכת , מוקדים ברורים
תנועה הירארכית ושוליים 

.מוגדרים

בה בעת היא משתלבת 
בקפידה במרקם העירוני 

המקיף אותה

הליכה וצירי רכב צירי •
המשכיים אל הרקמה  

הקיימת

,  גושי בינוי: רקמה בנויה•
.גובה ומקצב

רצף שטחים פתוחים •
ואיחוי רשת ההליכה

מבט מצפון מזרח



65נורית זעירי: מגישה49883/ 2019-20פילאקוףר חיים "אדר סופיה אלדור ד-אולפן בתכנון ועיצוב אזורי מגורים חדשים 

מבטים
שכונת הנחל

בינוי מרקמי במפלס •
הרחוב ליצירת חווית רחוב 

הליכתית

גובה אחיד למקבצי מבנים •
ורק מבנים מסויימים 

מסמנים נקודות ייחודית  
ובולטים בנוף

מגדלי מגורים בנסיגה•

מגדל מגורים ומלונאות•

461גשר פעיל מעל דרך •

מבט מצפון מזרח

מבט מדרום מערב
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ממעוף הציפור
שכונת הנחל

ציר הליכה ראשי  •
צפון מזרח דרום  

מקשר את , מערב
שכונות המגורים 

של העיר עם מוקד  
והמרכז  ן"המתע

. 461המסחרי על 

לאורכו מגוון חללים •
עירוניים בעלי  
.איפיונים שונים

מבט מדרום מערב
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