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 מבוא 
תכנית  מינהל התכנון מחוז תל אביב בשיתוף עם עיריית קריית אונו מקדמים בימים אלה הכנתה של

צוב יהתוכנית תקבע את הפיתוח הפיזי והע. 2040מתאר מקומית חדשה לקריית אונו לשנת היעד 

 הבניהמדיניות לגבי אופי בין היתר ותקבע ה של קריית אונו, תחול על כל שטחעיר, העירוני של ה

  . עירבאזורים השונים ב והיקפי הבנייה 

  

קבוצות ופרטים  -בעלי ענין  מגוון משתתפיםתהליך ב. ציבורשיתוף לווה במהלך של מהכנת התוכנית 

צוות התכנית משתף את הציבור במטרה לשלב ידע מקומי  .תחומים ללבש ישובשיש להם עניין בנעשה ב

צוות התכנון חלק מתהליך החשיבה של מהווים בשיח התכנוני. התשומות אשר יופקו בתהליך זה 

 15.12.2016התקיים ב ראשון  במפגש ציבורי רחהעבודה על תכנית המתאר.  לאורך שלביהמקצועי 

 50על בסיס פרסומים במדיה העירונית, הוקם צוות חשיבה עירוני בן מתושבי העיר.  250בהשתתפות כ 

ייפגש למספר מפגשים מונחים לאורך המשך התכנס ועוד ימשיך ותושבים ותושבות של קריית אונו, אשר 

  תהליך התכנון.

  

השתתפו במפגש . 16.2.2017-בשהתקיים הראשון של צוות החשיבה העירוני המפגש דו"ח זה מתאר את 

ליידע אודות פעילות צוות החשיבה העירוני, התניע את נועד להמפגש תושבים המתגוררים בעיר.  38

קיים דיון על המרכיבים של תסריטי , ולמהמפגש הקודם תהליך התכנון והתובנות שעלו משלב האפיון

  לפיתוח העיר. אפשריים חזון 

  

  

  ןהדיומבנה 
  לושה חלקים:למפגש היו ש

 מהנדסת העיר – אדר' אנדה בר  פתיחה וברכות: �

, המצב הקייםוניתוח התובנות משלב מיפוי תמצית : אדר' אורי מזור הציג מהי תכנית מתאר, רקע  �

הובהר למשתתפים כי התסריטים . ומשמעותם 2040לפיתוח קריית אונו לשנת אפשריים תסריטים 

תוכנית המתאר. במהלך תגובש  שבמסגרתהגובשו כ"תסריטי קיצון" המסמנים את גבולות הגזרה 

יכולת להשפיע לתכנית מתאר יש יחידות דיור מאושרות.  25,000ההצגה הודגש כי בעיר קיימות כ 

יצירת גמישות להתאמות למציאות משתנה במהלך העשורים מחד על דגם ואופי הפיתוח, תוך 

מרבית שטחי  הודגש כי אומנם ., ומאידך הכוונה וגיבוש מסגרת באשר לאופי הפיתוח הראויהבאים

העיר מתוכננים במסגרת תכניות תקפות כאמור (או שלקראת מתן תוקף) אך יש בתכנית המתאר 

בכדי לאפיין ולכוון את הפיתוח המיועד לכיוונים שונים באמצעות מגוון רחב של כלים תכנוניים 

בהתאם בשלבים הבאים של העבודה, תגובש בהדרגה התוכנית,  הודגש כי העומדים לרשותנו.

 .שעיקריה אף הוצגו בראשית הדברים המקובלתהתכנונית דולוגיה ומתל

לשתי קבוצות, בכל אחת מהם התקיים דיון מובנה סביב מרכיבים  חולקוהמשתתפים : בקבוצות דיון �

מערך המגורים והתחדשות עירונית;  – בשלושה נושאים  ג צוות התכנוןיבתסריטים הפיתוח שהצ

עבור כל נושא התבקשו המשתתפים למלא טופס הערכה מסחר ותעסוקה; תנועה ותחבורה. 

להלן  לפיתוח העיר.יהם החשובים ביותר בעינלמרכיבים נושאיים אפשריים וציון שלושת המרכיבים 

 בנושא מערך המגורים והתחדשות עירונית.מוצג כדוגמא טופס ההערכה 
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 סביב שאלות מנחות: יםתסריטמרכיבי ההתקיים  דיון על משך 

 מהם המרכיבים הכי רצויים לפיתוח העיר ולמה? �

 מהם המרכיבים הלא רצויים לפיתוח העיר ולמה?  �

 מהם המרכיבים שהכי אוהבים? �

 מהם המרכיבים שפחות אוהבים?  �

  

  . בנוכחותם עיקרי האמירות שהעלו המשתתפים נרשמו על הלוח

  

  

  עיקרי הדיון
באפור מודגשים מרכיבים למרכיבים האפשריים השונים של התסריטים.  המשתתפיםוהתייחסות להלן 

  אופציונלים של התסריטים כפי שנוסחו בטפסי ההערכה שחולקו למשתתפים.

 מערך המגורים והתחדשות עירונית .1

 //לא רצויים או מאוד לא רצוייםרצויים או רצויים מאודלגביהם היתה הסכמה כמרכיבים  .1.1

יח"ד מגוון הכולל דירות במגוון רחב של גדלים וצורות אחזקה (שכירות רכישה וכו')  תמהיל �

הרוב המכריע של . לציבורים רחבים (צעירים, יחידים, מבוגרים, משפחות...). המיועדים 

המשתתפים חושב שיצירת תמהיל דירות מגוון עבור אוכלוסיות מגוונות הוא דגם רצוי או רצוי מאוד 

משתתפים רבים תומכים בבניית תמהיל הכולל דירות קטנות וזולות יותר שיהיו בהישג  בקריית אונו.

כלכלי בינוני ואף יצירת מצאי דיור להשכרה -ידם של משקי בית צעירים ואוכלוסייה ממעמד חברתי

גם (מבחינת גדול וצורת אחזקה) לצעירים וסטודנטים. הובעה תמיכה ביצירת תמהיל סוגי יח"ד 

. משתתף אחד העלה חשש שיח"ד , בתנאי שתובטח תחזוקה הולמת של הבניין כולוברמת הבניין

 קטנות ימשכו לעיר אוכלוסיות חלשות.

הרוב המכריע של . דגש על שימור ערכים בנויים ופתוחים בישוב הוותיק ובפרויקטים להתחדשות   �

במקביל  יית אונו.הוא דגם רצוי או רצוי מאוד בקר הערכים הבנויים  המשתתפים חושב כי שימור

הציביון של קריית אונו נאמר כי " הובעה תמיכה בבניה אינטנסיבית בשכונות החדשות במעטפת.

", שאותם יש לשמר. כן עלתה הוא המבננים המקיפים גינה, בתים שכולאים שטח ציבורי משותף

ותוך  "הטיפולוגיה הותיקהקריאה לנסות לקדם גם בנייה חדשה וגם התחדשות עירונית ברוח "

מבננים הותיקים היתה היחס דגם בינוי/קהילתיות בעל  נוספתאמירה  שימור הערכים הרצויים.

מי שחושב שיש קהילתיות בבניינים של לוי אשכול בחצרות מאחור טועה. יש  -בנושא קהילתיות"

  ."שם תמיד מריבות

רוב גדול של המשתתפים חושב שעיבוי . בחינת עיבוי/התחדשות גם במסגרת שכונות צמודי הקרקע �

 צמודי הקרקע לא רצוי או מאוד לא רצוי. לכרבע מהמשתתפים אין עמדה בעד או נגד.

 

   

 ומערך המגוריםהתחדשות עירונית 
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  מרכיבים לגביהם היתה התייחסות מורכבת .1.2

 התחדשות עירונית �

o  (במתחמים שטרם אושרו) המרכז הוותיק מתחדש בקצב מתון -התחדשות עירונית מתונה בדגש מגורים .

רוב המשתתפים הגדירו כרצוי או רצוי מאוד. כרבע מהעונים לשאלונים הגדירו כלא רצוי או 

 מאוד לא רצוי.

o  אשכול/שלמה המלך/הגליל.  –התחדשות עירונית ופיתוח אינטנסיבי בייעוד מעורב סביב צירים ראשיים

כלא רצוי . רוב המשתתפים הגדירו מבנים עם חזיתות מסחר כפולות למסחר ותעסוקה ומעליהן מגורים

 כרצוי או רצוי מאוד.אולם כשליש מהעונים הגדירו  או מאוד לא רצוי

  

רוב חלק גדול מהדיון בנושא מערך המגורים הוקדש לדגמים המועדפים של התחדשות עירונית. 

המשתתפים הביעו תמיכה עקרונית בקידום התחדשות עירונית, בתוך מסגרת תנאים מגודרת. 

  דות העיקריות שבוטאו הן:העמ

פיתוח תשתיות תומכות בתוספת יח"ד שתביא ההתחדשות (תנועה, חניה, שטחי ציבור, מוסדות  -

 ציבור, תשתיות)

צפיפות הבניה וגובה הבנייה: במסגרת ההכרה שההתחדשות העירונית תיצור בנייה בצפיפות  -

צריך לבנות בגובה ..." של מגדליםהעדפה לבנייה מרקמית על פני בנייה גבוהה, עלתה 

 נובע גם מעלויות התחזוקה הגבוהות.ת מגדלים חשש מבנייה "....נורמלי

בלוי אשכול אני בעד תוכנית מידתית ..." 'ציר של מגדלים'מניעת הפיכתו ל – לוי אשכול  -

 ."...ומתונה

השכונות החדשות הוקמו על השטחים הפתוחים שהקיפו את העיר והתקבלו בברכה על ידי  -

התושבים הותיקים. באותה מידה היה ראוי שתושבים חדשים אלו יתמכו בהתחדשות עירונית 

של שיכוני המגורים הירודים בהם מתגוררת האוכלוסייה הותיקה. ההתחדשות תורמת להתחזקות 

 האוכלוסייה.

לקדם במקביל את היישום של פרויקטים של התחדשות עירונית כדי שהשכנים לא יש חשיבות  -

 יחיו "באתר בניה" לאורך שנים.

יש יתרון להתחדשות עירונית אינטנסיבית במרכז העיר והתחדשות יותר מתונה בשאר חלקי  -

 העיר.

בנים התחדשות חשובה לחיזוק מבנים ישנים  (מיגון מרעידות אדמה, תוספת ממ"ד). חלק מהמ -

 שמחכים להתחדשות אינם שומרים על רמת תחזוקה נאותה. 

בתחום  .תמהיל יח"ד בדגש על דירות חדשות גדולות יחסית הן במרכז העיר והן במתחמים החדשים �

כרצוי זה היו הדעות חלוקות כארבעים אחוזים אינם בעלי דעה בעד או נגד. כרבע מהעונים הגדירו 

עמדות אלו הן בהתאמה לתמיכה הרחבה  רצוי או מאוד לא רצוי. או רצוי מאוד וכשליש הגדירו כלא

 ביצירת תמהיל יח"ד מגוון. 
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 מסחר ותעסוקה .2

מעבר לצרכים בפיתוח תעסוקה ומסחר, בדגם כזה או אחר, כחלק משדרוג התפקוד העירוני, הביעו 

והיה אף מי משתתפים רבים את ההכרה בחשיבותם של שטחי תעסוקה ומסחר לכלכלה המוניציפלית 

בואו נפתח את הפן התעסוקתי, ולא נכניס עוד הרבה תושבים שלא נצליח  -עניין התקציביב...שאמר "

    ."...לממן אותם

  

 מרכיבים לגביהם היתה הסכמה כרצויים או רצויים מאוד//לא רצויים או מאוד לא רצויים .2.1

פיתוח אזורי התעסוקה במעטפת תוך שיתופי פעולה עם ישובים ומוקדי ביקוש סמוכים (גני תקווה,  �

כל המשתתפים חושבים שדגם הפיתוח הרצוי או רצוי מאוד  אור יהודה, יהוד, בר אילן, תה"ש...).

כן נאמר כי לאור היצע שטחי התעסוקה מצפון בפתח לעיר הוא פיתוח אזורי תעסוקה במעטפת. 

וה, יש יתרון לפתח תעסוקה במעטפת הדרומית של העיר תוך שיתוף פעולה עם הרשויות תקו

 ים.יסיבטנעלתה הצעה לפתח במעטפת גם מתחמי בילוי אינ השכנות.

מרכז מסחרי מקומי בליבת הישוב. ובמקביל טיפוח מרכזים מסחריים שכונתיים קטנים  – קניון  �

כל המשתתפים,  וקד מסחרי משמעותי במרחב כולו.חיזוקו והפיכתו למ – קניון קריית אונו//בעיר

למסחר המקומי הוא מאוד חסרי עמדה בנושא), חושבים שהדגם התפקודי הרצוי או רצוי  4(למעט 

סבור במקביל מיצוב קניון קריית אונו כקניון מקומי ביחד עם טיפוח מרכזים מסחריים בשכונות. 

חלק  לא רצויה או מאוד לא רצויה.רוב המשתתפים כי הפיכת הקניון למוקד מרחבי משמעותי היא 

מהמשתתפים הביעו תמיכה בחיזוק הדגם של מרכזי מסחר שכונתיים המשמשים כבר היום מקומות 

ים לתושבי השכונה. היו שהציעו להוסיף גם בתי קפה ועסקים שכונתיים בתחום ימפגש אטרקטיב

 הבילוי.

 

 תה התייחסות מורכבתימרכיבים לגביהם הי .2.2

בנושא  .חזיתות מסחריות למסחר ותעסוקה ומעליהן מגורים -פיתוח מסחר לאורך צירים ראשיים  �

פיתוח המסחר לאורך צירים ראשיים היו הדעות חלוקות. קצת מעל מחצית מהמשתתפים חושבים 

. לעומת זאת כשתי חמישיות מהמשתתפים רצוי או רצוי מאודשעירוב שימושים מסוג זה הוא 

עיקר הדיון בנושא נסב על היתרונות והחסרונות  לא רצוי או מאוד לא רצוי.חושבים שדגם זה הוא 

דוגמה שניתנה ביחס החשש שיתפתח בדגמים לא מוצלחים כ – של עירוב שימושי מסחר עם מגורים 

כפי שצוין ולא בדגם מוצלח   "...ירבמרכז הע 'שוקשלא יהיה '..." רחוב ז'בוטינסקי ברמת גןל

שבמציאות המקומית יהיה קשה החשש עלה  .אבן גבירול בת"א או סוקולוב ברמת השרון בדוגמת

גיבוש לאכוף מדיניות שתתמוך בפיתוח רחוב מסחרי עירוני איכותי. חלק מהמשתתפים תמכו ב

ציר ..." מתאים לקריית אונועם תמהיל עסקים פיתוח רחוב מסחרי עירוני, היוצר עניין, מדיניות ל

 "...עיר חיה ומשגשגת, "..."...זה ייצר חוויה אורבנית- אני בעד חזית מסחרית שם  -לוי אשכול

לא רוצים להיות רק פרוור ...וכל אלו יתרמו לכך ש" . "...לא להיות תקועים בקניון... ויאפשר "

 השכונתית.אחרים טענו שלמסחר רחוב יש מקום רק ברמה  "....שינה
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 תנועה ותחבורה. .3

עומס בעיקרן  – ברקע לדיון בנושא הזכירו משתתפים רבים את בעיות התחבורה שעימם מתמודדת העיר 

בעיקר של תושבי גני גדול על הכבישים בשעות השיא עקב יוממות תושבי קריית אונו ותנועה עוברת 

החשש שעלה הוא כי גידול אוכלוסיית העיר ומיעוט חלופות קיימות של תחבורה ציבורית.  תקווה 

 ללא הרחבת הפתרונות התחבורתיים יפגע באיכות החיים של התושבים.והערים השכנות, 

 מרכיבים לגביהם היתה הסכמה כרצויים או רצויים מאוד//לא רצויים או מאוד לא רצויים .3.1

. כל רגלית או קלהמיתון תנועה, התבססות על מרחקים קצרים המאפשרים תנועה  - במרכז העיר  �

 .רצוי או רצוי מאודהמשתתפים למעט אחד, סבורים כי מיתון התנועה במרכז העיר הוא דגם 

קישור בתח"צ לכלל היעדים בבקעת אונו ובמטרופולין, מערכת עוקפת לתנועה עוברת  -במעטפת  �

. שכול, דוריותנועה אל אזורי התעסוקה. עיבוי קווי האוטובוס הבינעירוניים בגבולות העיר: לוי א

מגבולות העיר לישובי כל המשתתפים למעט שניים, סבורים כי קישוריות בתחבורה ציבורית 

עלתה תמיכה לקישור שאטל פנימי  .רצוי או רצוי מאודהוא דגם הסביבה ולמטרופולין תל אביב 

 למערכת תח"צ זו (ראו בסעיף הבא)

(נתיב תחבורה ציבורית) בלוי אשכול// העברת קו  המנעות ממעבר קו רק"ל (רכבת קלה)/נת"צ �

הרוב המכריע של  . תח"צ (תחבורה ציבורית) בצירים שונים בלב העיר ולא רק ברחוב לוי אשכול

המשתתפים חושב שהעברת צירי תחבורה ציבורית לסוגיהם בלוי אשכול ולב העיר הוא דגם רצוי או 

של המשיבים ציין כי הימנעות מהעברת תחבורה רצוי מאוד בקריית אונו (במקביל הרוב המכריע 

תחבורה ציבורית תאפשר את ההתחדשות  .)ציבורית בלוי אשכול היא דגם לא רצוי או מאוד לא רצוי

עם זאת לאור הרצון להימנע מהצרת הרחוב העמוס כבר היום בתנועה, עלו . העירונית של לוי אשכול

רבים הביעו תמיכה בפיתוח תחבורה ציבורית  .בתת הקרקעהצעות שרכבת קלה בלוי אשכול תעבור 

, תוך הוצאת האוטובוסים למשל שתהיה מבוססת על שאטלים של מיניבוסים ,פנימית יעילה

שאטלים אלו יתחברו גם לקווי תח"צ אל מחוץ לעיר. משתתף אחד הביע חשש מהרחובות הקטנים. 

דן, כלומר אני לא רוצה לשמוע אני רוצה לחיות בגן ע...ממטרדי התחבורה הציבורית ואמר כי "

 ". ...אוטובוס ורכבת מתחת לבית שלי

. הרוב מרכזי תחבורה משולבים) בסמוך לתחנות רק"ל מתוכננות – יצירת תחנות מעבר (מתח"מים  �

המכריע של המשתתפים חושב שיצירת מערכת תחבורה ציבורית משולבת שתאפשר שימוש נוח 

 רצוי מאוד בקריית אונו.בתחבורה הציבורית היא דגם רצוי או 

 .השלמת רשת הדרכים: הוספת צירי מזרח מערב תוך הרחבת כבישים (שלמה המלך והנשיא לדוג') �

. עבור רכב פרטי היא דגם רצוי או רצוי מאודפנימיים רוב המשתתפים חושבים כי הרחבת כבישים 

, תנועה הסביבהשובי יבאותה עת במהלך הדיון בקבוצות עלה הצורך לצמצם תנועה עוברת מי

  מעמיסה על מערכת הכבישים העירונית. ה

 4כל המשתתפים, (למעט  שיפור השירות לאופניים (שבילי אופניים רציפים, מתקני אכסון וכו'). �

  רצוי או רצוי מאודבאופניים היא דגם  רכיבהלחסרי עמדה בנושא), חושבים שיצירת תשתית תומכת 

, פן-נובאופניים באמצעות השכרת אופניים (אוהרכיבה  רבים הציעו לשדרג מערך בקריית אונו.

את חלקי המקשרים הליכה וצירי הקמת שבילי אופניים ). הועלה אף כי ת"א אופן-דוגמת דגם תל

כאמצעי להפחתת  , יש בהםהעיר השונים ומקושרים לישובים הסמוכים, ועידוד השימוש באופניים

אנחנו לא רואים את עצמנו נוסעים "...תחבורה מוטורית במרכז העיר. מאידך היה מי שאמר כי 

 "....באופניים לעבודה או לרכבת, או לקחת את הילדים שלי לגן עם אופניים

ביסוס שלד ירוק אינטנסיבי תוך רציפות והמשכיות דרך מרכז הישוב, אזורי הפיתוח החדשים  �

. כל המשתתפים, עדים בבקעת אונו ובאזורי הנופש המטרופוליני והפארקים הסמוכיםולמגוון י

א וה לסביבהביסוס שלד ירוק אינטנסיבי המחובר היטב חסרי עמדה בנושא), חושבים ש 2(למעט 
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הודגש שיש יתרון לפיתוח צירי הליכה בטוחה מוצלים שיגיעו  בקריית אונו. רצוי או רצוי מאודדגם 

למוסדות החינוך, למוסדות העירוניים ולמרכזים השכונתיים ויספקו חלופה לשימוש ברכב פרטי. 

" להשתמש בהליכה ובאופניים במקום ברכב פרטי. כן הוזכר הצורך יש לחנך את התושביםהוזכר ש"

 נעימה.  לשדרג את המדרכות כך שיאפשרו הליכה

 

  

 מרכיבים לגביהם היתה התייחסות מורכבת .3.1

: בנושא זה ניכר פער בין מה שנרשם בטפסי ההערכה לבין הדיון תפקוד תחבורתי של מרכז העיר �

 שהתקיים בקבוצות. 

o מספר  .חיבוריות מקסימאלית אל ודרך מרכז העיר לכלל המרחב, באמצעי תנועה רבים ומגוונים

 לא רצוי.רצוי ושווה של משתתפים חושב שדגם זה 

o  צמצום השימוש ברכב פרטי והשענות מרכז העיר על תח"צ, צמצום חניונים ציבוריים במרכזי

. כמחצית המשיבים חושבים שצמצום התחבורה הפרטית במרכז העיר למזעור כניסת רכבים

  .רצוי או רצוי מאודשזה דגם  כשליש חושבים להפך לא רצוי או מאוד לא רצוי.הוא העיר 

  

משתתפים רבים כי יש לצמצם את עומס התנועה בלוי אשכול, לאפשר חציה קלה במהלך הדיון אמרו 

אני רוצה לראות  חצייה בטוחה בכביש לוי אשכול. כשאני הייתי ילד הייתי יכול לחצות ..." ובטוחה שלו

" ולמנוע את הפיכתו לציר סואן שמחלק ...מידי היום אני לא יכול, זה מסוכן -את הכביש ללא שום בעיה

. "...לוי אשכול הפך לסמבטיון שחוצה את קרית אונו ומבחין בין מזרח למערב..." את העיר לשניים

רבים הסכימו שיש לצמצם תנועה עוברת ברחוב ועלו הצעות לצמצם מספר נתיבים ומעבר רכב פרטי 

משתתפת אחת הציעה לשפר את התנועה על הציר. ברחוב. עלתה הצעה לביטול מעגלי התנועה כדי 

בשתי הקבוצות נטה הדיון לתמוך בצמצום רכבים (כמו תל אוטו בתל אביב). לקדם דגמים של שיתוף 

 השימוש ברכב פרטי במרכז העיר.

. כמחצית הוספת מסלולי תח"צ בינעירוניים ברחובות: צה"ל, שלמה המלך, הנשיא ויצחק רבין �

 .האו מאוד לא רצוי הלא רצויחושבים שהוספת מסלולי תח"צ ברחובות הראשיים  מהמשתתפים

 .רצוי או רצוי מאודשדגם זה הינו  – כשלישי מהמשתתפים סבורים להפך 

כמעט  .אימוץ תקן חניה עדכני שמשמעותו באזורים שקרובים לרכבת צמצום תקן חניה ביחס להיום �

לא רצוי או מחצית המשתתפים סבורים שצמצום תקני החניה למתגוררים בסמוך לרכבת הקלה הוא 

 .רצוי או רצוי מאודשדגם זה הוא  – כשליש מהמשתתפים חשבו להפך  מאוד לא רצוי.

 

  

  צילומים מהמפגש

  

  

 

  

  

  


