
צוות התכנון      
תכנון ועיצוב עירוני, ראש צוות התכנון- אדר' נעמה מליס

מנהלי הפרוייקט- תנע ניהול פרוייקטים- אדר' טל אינהורן, אלון להב

מתכננים- "נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ" -  אדר' אמיר אלכופר, אדר' 

דורית זנדברג שלום   

אדריכלות נוף- "וינר-סינגר אדריכלות ונוף בע"מ"- אדר' נוף רחל וינר, אדר' נוף 

מיקי בש   

תכנון תחבורה- אמאב תחבורה ותנועה - צבי ירס, אביעד כהן 

תכנון סביבתי- לשם שפר איכות סביבה- רון לשם, ערן הלברייך  

ייעוץ חברתי- צביקה מינץ- תכנון במרחב 

שיתוף ציבור- דורית פרי- יעוץ ארגוני ופיתוח קהילתי 

יועצי מים ביוב וניקוז- י.לבל מהנדסים- יורם לבל, אורן גבעון

  תנע ניהול פרוייקטים- רו"ח דורון קופמן, אדר' טל אינהון

המארג הבנוי
ראש העין הבנויה עטופה במגוון שטחים פתוחים ייחודיים- יער, גן לאומי, שמורת טבע 

ושטחי חקלאות המאפשרים נגישות גבוהה לערכי טבע. העיר  מתחלקת לעיר הוותיקה, 

שכונות הגבעות והעיר החדשה אשר עתידה להיבנות.  בין העיר הקיימת למתוכננת 

מקשר רחוב שבזי אשר לאורכו מסחר, מוקדים עירוניים ומבנים לשימור. מערך הרחובות 

בעיר משתלב עם הטופוגרפיה ונוצרים צירים פתוחים לנוף מהעיר הבנויה. 

של  בעיקר  בניה  העיר,  של  ההיסטורי  הגרעין  הוותיקה- העיר 

נמוכה.    ובצפיפות  יחסית  גדולים  במגרשים  משותפים  קרקע  צמודי 

שכונות הגבעות- שכונות חדשות שנבנו בשנות ה-90', מאופיינות בעיקר בצמודי קרקע 

וכן מתחמים משותפים של 3-5 קומות במגרשים קטנים ובצפיפות נמוכה. בין השכונות 

עוברים נחל רבה, שצפים, ומוסדות הציבור. שכונות הגבעות מנותקות מן העיר הוותיקה.

השכונות העתידיות- בדרום מזרח העיר מתוכננות שכונות חדשות אשר עתידות 

להוסיף כ- 14,000 יח"ד לעיר. טיפוס הבינוי העיקרי הינו בניינים בני 6-8 קומות, בשילוב של 

מגדלים, פרט למתחם צמודי קרקע בשכונה B. רוב המגרשים הינם גדולים,  וגריד הרחובות 

משתלב בטופוגרפיה ומייצר שדרות פתוחות לנוף עליהן ממוקמים מרבית מבני הציבור.  

תכנית מתאר מקומית ראש העין
מדוע להכין תכנית מתאר?

רמה מנהלית

- הנחיית משרד הפנים

רשות מקומית שמשלימה תכנית מקומית זוכה לעידוד משרדי הממשלה בכל הקשור ליכולתה לאשר בעתיד תכניות נקודתיות ברחבי העיר, תוך 

הפחתת המכשולים הבירוקרטיים.

- הסמכה

תיקון 76 לחוק התכנון והבניה מאפשר לוועדות מקומיות, שהוסמכו על ידי שר הפנים, לאשר תוכניות שבעבר היו בסמכות מחוזית, בתנאי 

שקיימת תוכנית מתאר מאושרת (למרחב התכנון/ישוב/חלק משמעותי ממנו)

רמה מעשית 

- ראייה תכנונית מקיפה ויסודית – הגדרה של תמונת עתיד  רצויה וחתירה להגשמתה

- הגדלת וודאות - עידוד השקעות

- קביעת מדיניות בנושאים שונים, כגון התחדשות עירונית, וכו'

- מיקסום התיפקוד וההזדמנויות המטרופוליניות.

- עצמאות כלכלית

תפקיד תכנית המתאר ביצירת ערך סביבתי, חברתי וכלכלי בתהליך מהיר ואפקטיבי

הכלים העומדים לרשותנו:

        

יער ראש
העין 

 גן לאומי
 ירקון

מל
ון החש

דר
מס

טיילת

שמורת
נחל

שילה

 גן לאומי
 מגדל
צדק

נחל רבה

חברתי וכלכלי בתהליך מהיר ואפקטיבי, תפקיד תכנית המתאר ביצירת ערך סביבתי

המקום
ארגז הכלים
בבינוי ערים

ארגז בכלים
בבינוי ערים

המקום

1.  מקומיות כבסיס 
לייחודיות

מיצוי הזדמנויות הנובע מ:
- מורשת והיסטוריה

- קהילה
- משאבי נוף וטבע  

- נגישות         

2. איכות תכנונית
- הגדרה של חזון ודרכים להגשמתו

מסחר,  תעסוקה,  מגורים,  וסוגי  מגוון  דמוגרפיה,  האוכלוסיה-  לצרכי  התאמה   -
שרותי ציבור, התאמת אופי הבינוי לאופי ולייחוד העירוני 

- חיות עירונית- עירוב שימושים, קישוריות בין חלקי העיר, פיתוח מוקדים, פיתוח 
תרבות וחיים קהילתיים, תוספת שטחי מסחר ותעסוקה

- בריאות הציבור- מערך רחובות קוהרנטי ומותאם להולך הרגל ולרוכב האופניים, 
בעיקר   נכון-  תחבורתי  תכנון  עצים,  ובעיקר  צמחייה  תודספת  פתוחים,  שטחים  מערך 

תחבורה  ציבורית

- התחדשות עירונית         

3. אחריות סביבתית
- תכנון בר קיימא (תכנון אקלימי, 

בנייה ירוקה וכד')
- איצוץ סדר יום סביבתי בריאותי

    

סכמת טיפוסי בינוי

סכמה עירונית מסכמת- מצב קיים

קנ"מ 1:20,000

קנ"מ 1:20,000

יער ראש העין

גן לאןמי ירקון

גן לאןמי מגדל צדק

שמורת נחל שילה

תכנית עבודה

סכמת שטחים פתוחים

ראש העין


