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  הכריז קבינט הדיור על  מתחם בית אליעזר  23.5.2016-ב

 כמתחם מועדף לדיור

 רקע



 

גבעת  

 הצבעונים  

גבעת  

 האירוסים  

 פארק השרון

תל זומרה  

וגבעת  

 המערות

חוף  

 הדייגים

תחום  

 התכנית

 מפת בריכות חורף ואתרי טבע באזור



 שכונת בית אליעזר

כשכונת פועלים עם   1951י עולים בשנת "הוקמה ע•

 .משקי עזר חקלאיים

חל גידול ניכר באוכלוסיית השכונה   70-בשנות ה•

שיכון  "ו" נווה אליעזר: "שיכונים חדשים 2ונבנו 

 "יוגוסלבים

לאור הצורך לתת מענה לגלי  , 90-במהלך שנות ה•

בית  "מ נבנתה שכונת "העלייה הגדולה מבריה

 .מדרום וממזרח לשכונה הוותיקה" אליעזר החדשה

.  תושבים 25,000-כיום מונה השכונה למעלה מ•

 (כמחצית מהם מתגוררים בשכונה החדשה)

 .ים חד ודו משפחתיים'קוטגווילות : בינוי אופייני•

 

 

 רקע



 90-של שנות ה ל"הולתכנית 

 צ 

 ...  אז כמו היום

דרך מוסד תכנוני שנהנה מסמכויות  , תכנון בקצב מואץ כמענה לבעיה לאומית

עיר מובלעת  ליצר  –( וועדה לבניה למגורים–'ל"ול')סטטוטוריות מוגברות 

בקבלת שירותים ומתחזוקה  שעד היום סובלת מקושי , מזרחית מרוחקת

 .בהיותה מנותקת מהמכלול העירוני, בעייתית

 רקע



 תכנית המתאר של חדרה   2020/חד. א
קבעה את כיוון ההתפתחות של חדרה סביב מרכז , התכנית שאושרה לפני שנתיים בלבד

באופן שיאפשר חיבור עירוני רציף בין החלק הוותיק של העיר  ( וממערב לכביש החוף)העיר 

 .לבית אליעזר

משתמש   ל"בותמהמתחם המוצע , 2020/ ועל אף שטחי הפיתוח העצומים שמאפשרת חד

 !  בחטיבת הקרקע שיועדה להישמר לשימושי חקלאות כרצועת חייץ ירוקה בשולי העירדווקא 

 פיתוח העומד בניגוד לתכניות מתאר. 1



 תכנית המתאר של חדרה   - 2020/חד. א
גם מתעלמת משלביות שקבעה תכנית המתאר  שנועדה לאפשר פיתוח   ל"הותמתכנית 

 .הדרגתי ומיצוי עתודות בכל שלב טרם התקדמות למתחם פיתוח נוסף

 פיתוח העומד בניגוד לתכניות מתאר. 1



 תכנית המתאר למחוז חיפה – 6 מ"תמ. ב

 שטח פיתוח  

 !בית אליעזר עומדת גם בניגוד מוחלט למדיניות התכנון המחוזית ל"תמ

 תחום ההכרזה חורג במלואו מעבר לגבולות הפיתוח העירוני

 פיתוח העומד בניגוד לתכניות מתאר. 1



 תכנית מתאר ארצית משולבת –  35א "תמ. ג

היא התכנית היחידה   35א "תמ

שהחוק לא מאפשר את הפרתה גם  

 .ל"ותמבתכנית 

אושר  ) 35 א"לתמ 1במסגרת שינוי 

מסדרונות  נוסף סימון קווי של ( השנה

 אקולוגיים ארציים

המתחם עולה על מסדרון כזה של רצף 

משתרע מחוף גדור  השטחים פתוחים 

 .  ועד גדר ההפרדה

 פיתוח העומד בניגוד לתכניות מתאר. 1



 אזורים לפיתוח חדש בעיר

 

 חוסר התאמה לעתודות הבניה למגורים הקיימות בחדרה. 2
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 2020/ חד 6 מ"תמ

 חלוקה כללית

והיקפי בניה גדולים בתכניות מאושרות ותכניות שבשלבי תכנון  ' רובע הים'אזור  –האזור המערבי 1)

 .בחלק הדרומי של עין הים במתאריתישנו מתחם נוסף . מתקדמים בחלק המערבי של גבעת אולגה

 .פיתוח מתחמים חדשים בצמוד דופן למרקם הוותיק של חדרה2)

 .שכונות חדשות על השטחים החקלאיים שבין חדרה לבית אליעזר3)

 

 

 

 

 

 

 



 

 ד דיור בעתודות בניה חדשות"היקפי יח

2 

1 

 במתחמים עיקריים לפיתוח חדש ד"יח

 ( :מספרי מתחמי תכנית המתאר פי"ע) 

 ד"יח 10,000  -( 'רובע הים') – 2מתחם 1)

 ד"יח 5,000כ – 25, 17: מתחמים2)

 ד"יח 3,240 – 14, 13, 11מתחמים 3)

 ד"יח 2,700 – 21מתחם 4)

 ד"יח 2,600 – 24מתחם 5)

 ד"יח 1,300 – 8מתחם 6)

 ד"יח 950 – 15מתחם 7)

 ד"יח 650 – 20מתחם 8)
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 ד חדשות"יח 25,400תכנית המתאר מאפשרת 
 (למצב המאושר פי"עהקיימות  30,800-תוספת ל)

 ד בחדרה"יח 56,200-כ להגיע ל"ובסה

 

ד מאפשרת את הכפלת  "כמות זאת של יח

 :אוכלוסיית העיר כבר בשנים הקרובות

 !!! 2035תושבים בשנת  185,000 -קיבולת ל

 חוסר התאמה לעתודות הבניה למגורים הקיימות בחדרה. 2



 ד בתכניות מאושרות שטרם מומשו"מלאי יח

 ד"יח 4,795  -שכונת הפארק

 ד"יח 1,160       -1356/ חד

 ד"יח 208       -ג/605/ חד

 ד"יח 200  -מרכז הקליטה

 ד"יח 156        -1264/ חד

                        _______ 

 ד"יח 6,519כ   "סה            

 חוסר התאמה לעתודות הבניה למגורים הקיימות בחדרה. 2

יחידות   6,500-קיימות יותר מ, בסביבת שכונת בית אליעזר בלבד

 .  דיור המתאפשרות מתכניות מאושרות שטרם מומשו



 "  זחילה עירונית" 

 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

   :זחילה עירונית

  בצפיפויותצורה של פיתוח עירוני המאופיינת 

נמוכות ובהתפשטות נרחבת ובלתי רציפה  

בעיקר בשוליים של אזורים , במרחב

 . בשטחים פתוחים או חקלאיים, מטרופוליניים
 

 :מאפיינים עיקריים

 "(דילוגי צפרדע)"פיתוח מפוזר ובלתי רציף •

 פיתוח רצועות מסחר לאורך צירי תנועה•

 נמוכות   בצפיפויותבינוי •

 הפרדת שימושי קרקע והרחקתם•

 רמת נגישות נמוכה והסתמכות על רכבים פרטיים•



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 (Ewing, 1994, 1997)מאפייני הזחילה    

 צפיפויות מגורים נמוכות

 פיתוח מפוזר ובלתי רציף 

 עירוב שימושי קרקע-אי

 פיתוח מסחרי לאורך צירי תנועה

 רכב פרטיים-תלות גבוהה בכלי

בחינה אמפירית  : הזחילה העירונית בישראל? חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת ( 2005. )מ, ואשכנזי. א, פרנקל

 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון: חיפה, והאיזורהמרכז לחקר העיר  .של תבנית המרקמים העירוניים



 'זוחל'השלכות שליליות בדפוס פיתוח 
,  מים)עלויות גבוהות בפריסה ואחזקה של תשתיות  -היבט כלכלי •

(.  רווחה ועוד, בריאות, חינוך)ושל שירותים ( 'תחבורה וכדו, חשמל, ביוב

 .ועוד, העריםהיחלשות הבסיס הכלכלי של מרכזי , סף כניסה נמוך לעסקים

,  פתוחיםשטחים הפחתת , טבעבמשאבי פגיעה  -היבט הסביבתי •

פגיעה  , וצומחדילול והכחדת זנים של חי ,  חקלאיתפגיעה בקרקע 

-הגדלת זיהום אויר כתוצאה משימוש מוגבר בכלי, הטבעיאסתטית בנוף 

 .  רכב פרטיים

,  פנאי, חינוך, מגוון דל של הזדמנויות כמו תעסוקה -היבט החברתי •

 .  והשייכותמקטין את תחושת הזדהות העירוניות פיזור הפונקציות 

,  הציבורייםסוגיית ההוגנות בחלוקת המשאבים  -היבט הערכי •

 .סוגיית תועלת הפרט מול תועלת הכלל

 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

בחינה אמפירית של תבנית  : הזחילה העירונית בישראל? חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת ( 2005. )מ, ואשכנזי. א, פרנקל
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון: חיפה, והאיזורהמרכז לחקר העיר  .המרקמים העירוניים



 ' ?זוחלת'חדרה עיר 

 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 צפיפות מגורים נמוכה•

              "דילוגי צפרדע"מתחמי בינוי נפרדים •

 (בית אליעזר, חדרה, אולגה)

הפרדת שימושים גבוהה                     •
 (       המופרד והמרוחק בצפון העיר התעשיה איזורלמשל )

התפשטות מרחבית עצומה                        •

                                            (מ בקו אווירי ממערב למזרח"ק 8)



 

 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 מטר מחוף הים באולגה ועד מזרח בית אליעזר 8,000יותר מ



 

 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 בית שאן



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 מ"ק 8.1 -באר שבע



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

מ בקו "ק 8א "אם נלך מחוף הים בת: שאלה

 ?עד לאן נגיע , אווירי ישר לכיוון מזרח



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 אונו קריתעד  :תשובה

 ..(אחרי שנחצה את גבעתיים ורמת גן)



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

 חדרה

בחינה  : הזחילה העירונית בישראל? חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת ( 2005. )מ, ואשכנזי. א, פרנקל  :מתוך

 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון: חיפה, והאיזורהמרכז לחקר העיר  .אמפירית של תבנית המרקמים העירוניים

חדרה מדורגת בין היישובים הכי פחות 

 קומפקטיים בארץ

,  (2005, פרנקל ואשכנזי)של הטכניון במחקר מקיף 

נבחנו ישובים בישראל על פי תמהיל של קריטריונים  

,  תצורה)ששוקללו למדרג זחילה עירונית משולב 

צפיפות  , גודל פוליגון ממוצא, "דילוגי צפרדע"מספר 

 (.  ומדדי עירוב שימושים, אוכלוסייה

המייצג את  -4לאשכול  שוייכהחדרה 

הישובים עם מאפייני זחילה עירונית  

  64 -הובמקום , בארץהגבוהים ביותר 

 הקומפקטיותבדירוג  78מתוך 



 "קומפאקטיים"יישובים 

נתניהחדרה בית שמשפרדס חנהירושליםתל אביברמלה בית שאןבת ים

133.915.962.8360.4680.428.853.474.0164.8אוכלוסייה )אלפים(

7,6004,8008,60043,70051,1008,5007,60010,60013,300שטח בנוי )דונם(

17,6003,3007,6008,20010,5003,4007,0005,6009,000צפיפות ברוטו

1.071.020.870.960.850.670.540.681.04מדד זחילה פשוט

מרקמים "זוחלים"מרקמים "קומפאקטים" מדד

 "זוחלים"יישובים 

בחינה אמפירית של : הזחילה העירונית בישראל? חזון בר קיימא מול מציאות זוחלת ( 2005. )מ, ואשכנזי. א, פרנקל  :מתוך
 מכון טכנולוגי לישראל-הטכניון: חיפה, והאיזורהמרכז לחקר העיר  .תבנית המרקמים העירוניים



 הגברת מגמת הפרוור בחדרה והשלכותיה. 3

של  המדיניות הנכונה לחדרה צריכה להעצים את הקומפקטיות : לסיכום

,                          לצערינו. הזחילה העירוניתולעצור את מגמת העיר 

 !  ההפך צפויה לעשות בדיוק את  ל"בותמהשכונה המוצעת 

 :  התכנית המוצעת

פריסת הבינוי עוד יותר את מותחת ( 1

 למערב  ממזרח בעיר 

 

מרחיבה את האונה המרוחקת ( 2

 ביותר של העיר

   

צפיפות מגורים ברוטו  מציעה ( 3

שנחשבת כנמוכה יחסית על שטח  

 (לדונם ברוטוד "יח 3)מישורי 


