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שנים תכניות מתאריות כוללניות. 10-עירית נתניה מקדמת מזה למעלה מ

נגזרה ממנה ומתייחסת לרצועת האמצע של נתניה ממזרח  –לכל העיר, השנייה  –אחת 
 אזורי התעסוקה של העיר. 2וכוללת את  2 לכביש

שילמד ויגיב על התכניות. הועדה המקצועית הקימה צוות

חברי הצוות: האדריכלים דורון אוהלי, יעקב גלעד, טומי ריגלר, חיימי שניידר ויו"ר הוועדה 
 המקצועית אריה שילה למדו את התכניות לעומקן.

דם של נתניה נייר השגות מפורט, קיימנו כבר לפני כשנתיים המצאנו למהנדס העיר הקו
קודמו ללא  דיונים משותפים גם איתו וגם עם מהנדס העיר שהחליפו, אולם התכניות

 התייחסות להשגותינו.

 בימים אלו מופקדת תכנית רצועת האמצע של נתניה.

מצורפת ההתנגדות שהגישה התאחדות האדריכלות באמצעות הוועדה המקצועית.
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 הועדה המקצועית
  מחוז ת"א והמרכז 

  

  האתמ"מהתגדות לתכית הדון: 

30.1.20  

(להלן: ההתאחדות באמצעות הועדה המקצועית של  בישראל,התאחדות אדריכלים ובוי ערים 

האתמ"ם תכית  "הועדה המקצועית") מתכבדת בזאת להגיש את התגדותה לתכית -" והתאחדות"ה

  )."התכית"(להלן:  408-0176057מס' 

  
תכנית   – 408-0176057רכיבים משמעותיים בתכנית  3-מתנגדת ל התאחדות ההועדה המקצועית של 

  . נתניהשל  "מאתמה

  כהצעת תכנון נגדית.   אות בה ההתנגדות שלנו בעיקרה היא לאי עמידה במטרות התכנית ואין לר

כדי לדון בתכנית ולהציג את   ואנשי צוותם  (הקודם והנוכחי) סי העיר נתניהדשו עם מהנמגישי ההתנגדות נפג
  . ייעהנסתלא   –בקשתנו לפגוש את מתכנני התכנית   הנקודות עליהן יש מחלוקת.

אציה דומה  וות שנמצאות בסיט פסלערים נות ומשותפ –נו ייחסת התנגדותת אליה מתבעיתיוההנקודת לדעתנו, 
  . ובתפקודן  התפתחותן ערים ופוגעות בתשתיות ארציות המחלקות את השל  

ברי ההסבר  דבבמטרות גופן ו לעצמה  ציבה השעומדת במטרות   איננה - התכנית כפי שהיא  –לדעתנו 
  : להלן   הרא . עקרונות התכניתל

  ...  "רופולין משני המשרת את המרחב  נכון יהיה לראות בעיר נתניה ובאזור התעסוקה שלה כמט
ח הצופה את פני העתיד, ומכוון להבטיח את פתוח  העתידי מחייב תכנון ארוך טוו ח סביבה. חזון הפיתו

 (ההדגשה שלנו) "... הקרקע של   י בול מיטניצה, בצפיפות גבוה   לבינוי ופיתוחהתשתיות החיוניות 

 ...עירונית   הסביב ה תכנונית מקיימת, "התכנית שמה דגש על נושאים עיקריים אלה... דגש על גיש
 (ההדגשה שלנו) ... אינטנסיבית עם שימושי קרקע מעורבים"

 חלקי   התעסוקה ובין יתר ר זו "חיזוק הקשרים בין א -ג הנגישות אל אזור התעסוקה" ו "שיפור ושדרו
  ". ממזרחממערב ו עיר ה

  

או מתווה דרכי  ו/  ,נה מתמודדת סבורים שהתכנית המוצעת איננה עומדת בעקרונות אלה בעיקר מאחר ואינ ואנ
רכבת ונתיבי התחבורה הארציים) העוברים  בורה הארציות (מסילות השתיות התחעתיד עם ת ל התמודדות 

  , יצירת רצף אורבאניאינם מאפשרים ו  ים יר נפרדענתניה לשני חלקי  בשטח התכנית, חוצים בצורה דרמטית את
ומכפיל את   המלווה אותה לאורכה 2את כביש מס'  חול קו הכתחומי ה התכנית איננה כוללת ב  -תרה מזאת י

    . שתיות ארציות עוברותהעיר לטובת ת מ רעים השטחים הנג

  , צע מת הארצוענון שטחי כתאת  ,עיקרית  כמטרה ,יהלהדגיש בעקרונות  ריכההתכנית היתה צאנחנו סבורים כי 
עם דגש  רציפה לעיר אחת רח נתניה ז מערב וממחברים את כ ,"ב) למסה 2(השטח המשתרע בין כביש מס' 

  . תוסס י חי וופולינר מטר"מעל אמצע האת רצועת  ך שיהפועירוב שימושים הכולל מגורים, ל  נחהמהתכנון ל
אנחנו רואים ברצועת האמצע כחלק בלתי נפרד   ת את הדרכים להגשמת המטרה.התכנית היתה צריכה להתוו 

כנית המתאר  אורגים את רצועת האמצע לת, כולל פיתוח צירי רוחב שית של נתניהכנית המתאר הכוללנמת
  . הכוללנית 
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 וצות את נתניה החת  חבורה הארציות החסות לשטחי אלומת תשתיות  ייהת . 1

כלל שטחי   ד'  5200 וך סך שלמת (  דונם 900-כ יה נסך שטח תשתיות התחבורה הארציות החוצות את נת
- יותר מ  בהיקף של התכנית  איננה בתחום כאמור, הארצית המקבילה ש  2לשטחי דרך  ףוזה בנוס התכנית) 

  דונם.  800

מחד ויתרמו להפיכת   המחולקת  העיר לחיבור שיביאו  תמודדות ה ותבדוק דרכי הו שהתכנית תתו אנחנו מצפים 
תלת   תכנון ו/או ו/או קירוי לפחות חלקי  י מנהור לפחות חלק , על ידי אינטנסיביני ילרופור מט"למע אמצע הרצועת 
  . את העיר  וצההח  תחבורה הארציתה של אלומת תשתיות מפלסי 

יאפשרו את  , התכניתחום רבים לת פעילים יאפשרו הוספת שטחים לסיהתלת מפ כנוןוהת רוי י הק, המנהור
  . ליני מטרופו עירוני וע"ר  כמ העיר לתפקד ז למרכשרו  פאוי  עשה מערב הלכה למ-חיבור העיר מזרח  

  לכלית ת הכהעלו מול כלכלייםרווחים  - תדרוש בדיקת היתכנות כלכליתתתווה ואנחנו מצפים שהתכנית 
בור  ופארקים  תעסוקה, שטחי צי  מיועדים למגורים,בשטחי התכנית שיהיו  ת שטחים חדשיםכתוצאה מיציר

  . מחבר  ופוליני רו יצירת מרכז מטרש ויאפ

  רמ"י. על ידי כזאת  כלכלית שתה בדיקה שנים נע 10-כ לפני

  הקירוי.  שטחי"ד ביח  3700-ת כספהועל ידי   וד' ימומן בשלמות  156ראו בין השאר כי קרוי מלא של התוצאות ה

  י, מנהור ותכנון תלת מפלסי מראה היתכנות כלכלית לקירושנים  10-שנעשתה רק לפני כ בדיקהה –דהיינו 
  . ) רמ"יעל ידי  העבודה שנעשתהשל ת מצגמתוך הרלוונטיים דפים   ים(מצורפ 

יאות המחירים  להביא לתוצאת טובות יותר לאור מצ עשויה  – שתעשה היום כלכלית אנחנו מעריכים כי בדיקה 
  של היום. 

  .  להיכלל בקו הכחול של התכנית  היה ב  חיי   2ביש נו סבורים שכאנח

אלומת  נתיבי כך שבסוף הדרך (מתי ואם בכלל?) ו"ז , דרכי פעולה ולשלביות  צריכה להציג היתה  יתהתכנ
ת  נידרה עירושיהפוך ל 2כביש כולם בתוואי המיועד בשטחי התכנית ו ארצית יזרמו ה התחבורה תשתיות 

, תוך צמצום רוחבו בהתאם ויעוד  האורכמלווה את העיר לכל היחידי הציר השהוא , הנינתומרכזית ב פעילה 
  עירונית ביעודים שונים.   ים לפעילות תפנהשטחים המ

  . התכנית היתה צריכה להציע מנגנון של מעקב ובקרה אחרי מימוש התכניתאנחנו סבורים ש

החוצה   חבורה הארציתענק של התהלהיקפי  ןרו פתתת נסות לכדי ל בנפחיו  בימים אלה  מתעצם 2, כביש בפועל
  . יצירת רצף עירוני תוך שהיא מדגישה את חלוקתה ומקשה על  יהנתנ את

  משטחי ד'  1700-זלים ביחד למעלה מגו  - ילה לו ממזרח בהמק  צית בורה הארתחהשתיות ואלומת ת 2כביש 
מנציחות את  ולזמן לא ידוע בפועל ש ,קשות תוך מגבלות בניה ריק אורבאניים טחי הופכים לששרצועת המרכז 

  בני של ון ליצירת רצף אוררפתים ומהוהמעברים המוצעים בתכנית אינם  לשני חלקי עיר נפרדים.וקת נתניה חל
  . עירוני מתפקד בה שריג  יש ש , מהשל עיר אחת 

יחה  אלא מבט   טבי של הקרקע"ת שלה ל"ניצול מיעם הצהרת הכוונל כלת איננה מתמודד סבורים שהתכני אנחנו
  ארוכה ובכלל.   קופהעל ארציות לת לתשתיות   " מעבר"צינור תניה כנהעיר את המשך ניצול 
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 ב שימושים כולל מגורים בשטחי התכנית עירו . 2

טנסיבית עם שימושי קרקע  עירונית אינ הבדגש על גישה תכנונית מקיימת, סבי"  מרת לשיםהתכנית מתיי
  מעורבים"... 

  בר. ה בדברי ההסתהעקרון הנכון שהתוו ת אינה עונה על התכני – לדעתנו

ממספר יח"ד   1%-יח"ד שמהווים רק כ  1200מציעה רק  , משטח נתניה 15%-כ , ד' 5200ת ששטחה התכני
  ניה. הכולל המתוכנן בנת

  "סביבה עירונית אינטנסיבית   בלתי ניתן לקייםבעולם, ד"ג כזה בארץ ויון מוכח בערים בס על סמך ניס –תנו לדע 
נרחבים ללא   ומסחר  וקהסששטחי תע מוכרות דוגמאות בעולם   ללא מגורים...   -" ע מעורבים עם שימושי קרק

    נמוכה. – חון האישי בהםמות שרמת הבטיצירת מקוהביאו למגורים שימושי 

  .. אוקסימורון. –ם שימושים מעורבים ללא מגורי -ובכלל  

יח"ד, פורפציונלית לשטח התכנית   18,000תציע לפחות אנחנו מצפים שהתכנית תקיים את העקרון שהתוותה, 
, תוך פיתוח דפוסי מגורים עדכניים המתייחסים לשינויים בדפוסי החיים  יקה כלכליתד כפוף לב יותר  ואף

  בישראל. 

  

 ית התכנ חום מסחר בתהעצמת שטחי ה . 3

לנו המעטת   שי קרקע מעורבים", לא ברורהה עירונית אינטנסיבית עם שימו נית "סביבבהמשך למטרת התכ
  משטחי המגרשים.  30%-15%תכסית של בין  רקע והגבלתם  לי המסחר בקומת הקשטח

  ן מתאים כנו מסחר  בת שימושי ל  יםמקסימלי  קומת קרקע ם התכנית שטחי בתחואנחנו סבורים שיש לאפשר 
  ושטחים "ירוקים". שטחים "חומים" ו ,  לכי רגלולב עם שטחי הו ומש

  
  
  בישראל ובוני הערים ית של התאחדות האדריכלים קצוער הועדה המיו" –אריה שילה   דר'א

  עדה.והו חבר  –הלי אדר' דורון א
  הוועדה. חבר  –עד - לי אדר' יעקב ג

  הוועדה. חבר  –אדר' טומי ריגלר 
  . ההוועדר חב  –אדר' חיימי שניידר 
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