
 סירקיןרובע 
 

 תקוה-המקומית פתחהצגת תכנית השלד לוועדה 
22.9.2016 



 2016 -1/2013: התכנית מתווה 



 צוות התכנון
 

 דיון באימוץ תכנית השלד

 ניהול פרויקטים, כהן-מלצר-מליס

 ארי כהן אדריכלים             

 פיאלקוףחיים                           

 אהרונסון אדריכלים

 נתן תומר הנדסה

 גאופרוספקט                                        

 עזרן מהנדסים-נבון

 לבל מהנדסים. י             

 פ נושא   "ע                                        

 ניהול התכנון

              תכנון ערים

 תפרוגרמה כלכלית חברתי

 נוף וסביבה

 תנועה ודרכים

 סביבה                                          

 חשמל

 ביוב וניקוז, מים

 סקרים



 :מהי תכנית שלד 
מטרות ויעדים 

 שטחי  , תמהיל דירות, צפיפות: פרוגרמה כמותית

 הקצאות לצרכי ציבור, תעסוקה

 רשת מרחב פיזי טבעי: איכותנית פרוגרמה  ,

 רשת שטחים פתוחים, רשתות תנועה במרחב

מתווה פריסה מרחבית 

 עירוניות וקיימות: בינוי ופיתוח הנחיות 

  קביעת כלל התשתיות הנדרשות לפיתוח

 הרובע

  שלביות למימוש התכנית 



 תקנון

תשתיות  / נוף ופיתוח /  עיצוב אורבני 

תשתיות רטובות/ נוף ופיתוח / רטובות 

/   ותיקשורתחשמל /  צ"ותחתנועה /  

/  מגבלות סביבתיות / פרוגרמות 

טבע / סקר עצים / קרקע והידרולוגיה 

 /עפר  עודפי/  מבנים לשימור  / עירוני 

 עוד/ שלביות ביצוע 

 במה העמקנו



מטרות ויעדים

יצירת רובע עירוני תוסס ומקיים

 בעל מגוון שימושים מעורבים

 המשלים את המרקם הקיים 

המחובר היטב לעיר ולסביבותיה



אקולוגיה, סביבה, נוף: עקרונות תכנון

יצירת מערכת שטחים 
פתוחים רציפה

איגום מים ושילובם כחלק  
מהפיתוח הנופי

שמירה ושילוב עצים לשימור  
וצמחיה בעלת ערך נופי גבוה  

יצירת מערכת קשרים

,  פעילותיצירת אזורי 
מגוונים  פנאי ונופש 

יצירת מבטים פתוחים 
לסביבה



 י העיריה"לימוד הצרכים העירוניים כפי שהוגדרו ע

,  40כביש  -יישום פתרונות תחבורתיים כתנאי לפיתוח  : נגישות1.
 ורכיבים נוספים ככל הנדרש צ"תחהגברת 

 תעסוקה/ ר מינימלי מגורים "יחס  מ: איזון תקציבי2.

של המרקם  התחדשות פיתוח הרובע מול מהלכי : חדש מול ישן3.
 הוותיק

 -ציבור כללהמחסור הקיים במוסדות השלמת : מוסדות ציבור4.
 עירוניים

 כולל דיור בהישג יד, תמהיל דיור: דיור5.

 קיימא של המרחב-תכנון בר: פיתוח בר קיימא6.

 תחומית-שלביות פיתוח רב: שלביות7.
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 :רובע סירקין
 ) 'ב+ 'שלב א(

 
 תעודת זהות

 

 8,000-כ  –' שלב א יחידות דיורמספר 
4,000 -כ –' מספר יחידות דיור שלב ב 
 נפש 40,000-כ –אוכלוסייה היקף 
ר"מ 365,000-כ  – מסחר ותעסוקה 
 דונמים   2,240-כ –שטח 
 דונמים 560 -כ –בכל התכנית סחיר שטח 
דונמים 1,680 –כ ציבורי "סה 
)דונמים 2,570 -כ -כ שטח תכנית השלד"סה( 
 דונם/ ד "יח 5.35 -כ: צפיפות  ממוצעת ברוטו 
 דונם/ ד "יח 21 -כ: צפיפות ממוצעת נטו 



סחיר   -) 'ב+'אשלבים (התפלגות שטחים ברובע סירקין 
)בדונמים( לעומת ציבורי

25%, 560, סחיר  

,   1,680 , ציבורי
75% 



,  מוסדות ציבור
350 

שטחים  
ציבוריים  

710, פתוחים 120, ספורט   

כבישים  
500, ומחלפים  

דונמים 1,680= כ הפרשות קרקע לצרכי ציבור "סה

התפלגות שטחי ציבור ברובע סירקין  
)בדונמים() 'ב+'אשלבים (



:  הפרשות קרקע לצרכי ציבור
)בדונמים() 'ב+'אשלבים (עירוניות -וכלל רובעיות

הם  ' ד 600, לצרכי ציבור' ד 1,680מתוך סך 
.'יוקצו בשלב א' ד 450מהם , עירוניים-כלל

 ,  רובעי
1,080  

עירוי -כלל
450, שלב א  

עירוי -כלל
150, שלב ב  



מסקנה איזון תקציבי עירוניות חלופה

סף לא עובר תנאי נטל X רובע שינה

עובר תנאי סף     מאוזן V רובע מאוזן

+מאוזן  +V  רובע עירוני
מוטה עסקים

כלכלה: גיבוש הפרוגרמה 



פתרונות תכנוניים וכלכליים
כלכלה תכנון

תחבורה ציבורית

40כביש 

קישוריות

"מאוזן"רובע 

ישן מול חדש

מוסדות ציבור

 

   מימון תשתיות

הסכם גג

שלביות

  מקיימת עירוניות



פתרונות תכנוניים וכלכליים
כלכלה תכנון

תחבורה ציבורית

40כביש 

קישוריות

"מאוזן"רובע 

ישן מול חדש

מוסדות ציבור

 

   מימון תשתיות

הסכם גג

שלביות

  מקיימת עירוניות



רובע סירקין -תכנית אב



גבולות התכנית



)דונם 330-כ(פארק עירוני ושטחי ספורט 

מתקני ספורט -

 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 255-כ(פארק הנחל 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים
טבע עירוני -



)דונם 170-כ(חורשות אקליפטוסים 

טבע עירוני -

 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 20 -כ(גן מרכזי וכיכר ראשית 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 54-כ(גנים רובעים גדולים 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



משוקע 40כביש 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



צירי רחובות ראשיים
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



צירי רחובות אחרים
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



סמטאות ושבילים
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



מרכז רובעי
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

)דונם 1710 -כ(' שלב א

'א



)דונם 523 -כ(' שלב ב
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

'ב

'ב
'א



)דונם 378 -כ(שטח לתכנון עתידי 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

'ב

'ב שטח 
לתכנון עתידי

'א



)דונם 90 -כ(' אמוסדות כלל עירוניים שלב 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

שירותי חירום

קאנטרי קלאב

ייחודיעתודה לבית ספר על  יסודי עירוני 
חינוך מיוחד

עתודה לבית ספר יסודי עירוני ייחודי

מרכז תרבות עירוני



)דונם 20 -כ(' במוסדות כלל עירוניים שלב 
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

היכל ספורט

מרכז מחקר ארצי 
בתחום סביבתי

מוזיאון שדה התעופה



)דונם 65 -כ(ס יסודי "בי -'שלב א
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 95 -כ(ס על יסודי "בי -'שלב א
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 30 -כ(ס יסודי "בי -'שלב ב
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



)דונם 50 -כ(ס על יסודי "בי -'שלב ב
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

מרקמיתבניה 



מגדלים
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



מתחם משולב למתקנים הנדסיים
 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים



 ספורטעירוני ושטחי פארק

 הנחלפארק

 אקליפטוסיםחורשות

 מרכזיתכיכר

 גדוליםגנים רובעים

 משוקע 40כביש

צירי רחובות ראשיים

 אחריםצירי רחובות

סמטאות ושבילים

מרכז רובעי

שלב א'

 בשלב'

שטח לתכנון עתידי

מוסדות כלל עירוניים שלב א'  

 בכלל עירוניים שלב מוסדות  '

ס יסודי"בי -'שלב א

יסודיס על "בי -'שלב א

 ס יסודי"בי -'בשלב

 יסודיס על "בי -'בשלב

 מרקמיתבניה

מגדלים

 הנדסייםמתחם משולב למתקנים

 סמוכיםממשקים לשכונות ולשטחים

סמוכיםלשכונות ולשטחים ממשקים 



מחנה סירקין -תכנית אב
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 תוכנן בשנות ה 40כביש-
 .  עוקף עירככביש  70
 ככביש   40סלילת כביש

ארצי ממוחלף במפלס  
תמנע השגת  , הקרקע

מטרות התכנית בכל 
בחיבורית  הקשור 

מיטביים של וקישוריות  
הרובע החדש לעיר  

 שממערב לו  



 קירוי בינוני 

  4713/ 40מחלף 

 ח"בהשקעה מצטברת של למעלה ממיליארד ש' מ 800-קירוי לאורך כ 
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מבט מצפון: רובע סירקין   

דונם משטח הפארק העירוני   60-מהווה כ   40האזור המקורה של כביש 
פארק עירוני ושטחי ספורט: צרכים כלל עירוניים במסגרת סירקין –דונם  330-כ
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 תקנון .1
 תשריט .2
 נספח עיצוב אורבני .3
 נספח נופי .4
 נספח תשתיות רטובות .5
 צ"ותחנספחי תנועה  .6
 נספח חשמל ותקשורת .7
 נספח פרוגרמתי .8
 נספח מגבלות ומרחבי חיפוש .9
 סקר הידרולוגי .10
 סקר עצים .11
 סקר טבע עירוני .12
 סקר קרקע סיסמי וגיאולוגי .13
15. 
16. 
17. 

 סקר מבנים לשימור
 עפר עדפי

 שלביות ביצוע

 מסמכי תכנית השלד
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 תקנון .1
 תשריט .2
 נספח עיצוב אורבני .3
 נספח נופי .4
 נספח תשתיות רטובות .5
 צ"ותחנספחי תנועה  .6
 נספח חשמל ותקשורת .7
 נספח פרוגרמתי .8
 נספח מגבלות ומרחבי חיפוש .9
 סקר הידרולוגי .10
 סקר עצים .11
 סקר טבע עירוני .12
 סקר קרקע סיסמי וגיאולוגי .13
15. 
16. 
17. 

 סקר מבנים לשימור
 עפר עדפי

 שלביות ביצוע

 מסמכי תכנית השלד
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שלביות פיתוח המותנה בפיתוח תשתיות בכלל ותשתיות  
 :תנועה ותחבורה בפרט 

כ"ד סה"יח 4,000עד 

כ"ד סה"יח 8,000עד 

ד ומעלה  "יח 8,000

A

A + B

A + B + C 

ד מצטבר "היקף פרויקטים ספציפי                 מספר יח



 :לסיכום                    תכנית השלד 
מטרות ויעדים 

 שטחי  , תמהיל דירות, צפיפות: פרוגרמה כמותית

 הקצאות לצרכי ציבור, תעסוקה

 רשת מרחב פיזי טבעי: איכותנית פרוגרמה  ,

 רשת שטחים פתוחים, רשתות תנועה במרחב

מתווה פריסה מרחבית 

 עירוניות וקיימות: בינוי ופיתוח הנחיות 

  קביעת כלל התשתיות הנדרשות לפיתוח

 הרובע

  שלביות למימוש התכנית 



:  התוצר התכנוני 

התכנית עצמה מצביעה על הדרכים למימושה בשלבים
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