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 -התנגדות  -


 

 המתנגדת

ע ִּב ִּמותת ִּתכנוןִּ-מקֹום ִּזכויות ִּלמען ִּמתכננים , בשנת מתכננים/ות1999הוקמה של קבוצה ידי על

 למטרה להם ששמו ישראל.לחזקואדריכלים/ות, במדינת התכנון ומערכות אדם זכויות בין הקשר את

היאגוףמקצועיהמקדםהליכיתכנוןומגמותתכנוניותלטובתהקהילה,ואשרפועלתעםמקֹוםב ִּעמותת

ִּתאואזרחית.יולטובתאוכלוסיותוקהילותהנתונותבעמדתנחיתותמקצועית,כלכל

בעמדמקֹוםב ִּ ומייצגת הארץ ברחבי והפיתוחפעילה התכנון בתחומי שוויון למען ציבורי אינטרס תה

שמונה לאורך התכנון. ושקיפותבהליכי הוגנת הקצאתמשאבים רכשה-המקומי, פעילותה, שנות עשרה

העמותההערכהרבה,הןבקרבהקהילותאיתןהיאעובדת,והןבקרבאנשימקצועוגורמיםממסדיים.

(לחוקהתכנוןוהבניה3)100ציבוריהרשאילהגישהתנגדויותלפיסעיףמוכרתכגוףמקצועימקֹוםב ִּעמותת

1965-)התשכ"ה מדיניותה,(. את המבקרים בארגונים לפגוע במטרה הממשלה שהעבירה לחוק בהתאם

.היאארגוןשעיקרמקורותהמימוןשלומתרומותמישויותמדיניותזרותמקֹוםב ִּנצייןכיעמותת

 

זאתאתהתנגדותנולתכניתשבנדון.אנומתכבדיםלהגישב


 

 רקע עובדתי ִּ.א

בהעיר לוד: .1 לוד עיר המונה ויהודית( )ערבית מעורבת אוכלוסייה .א.נשים72,800-כמתגוררת

-באשכולחברתיתנמצאמדוברבעירש 255מתוךכלל93ומדורגתבמקום10מתוך4כלכלימס'
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-כלודהיוקיימותב2016חודשיוני,נכוןלודירותלפימרשםמבנים1.רשויותהמקומיותבמדינהה

בתקופתהמנדטהבריטיכצומתדרכיםבמרכז,למרותמרכזיותהשללוד2.מגוריםדירות22,120

קבוצותאוכלוסייה,הארץ,אחריקוםהמדינהירדהתדמיתהוחשיבותהבעיניהציבורוהרשויות

 עזבו גדולות אליהאותה הגיעו ואחרות . בבשנות נבנו והשבעים השישים לוד רביםשיכונים

השכונותהערביותהתפתחובאופןספונטניעלקרקעשבעודחדשים,עוליםשאוכלסולרובעלידי

 .לרובבייעודחקלאי

בשנותהתכנית מתאר ללוד: .2 שניםשלהזנחה, לוד90-אחרי עלהעיר שלהמאההעשריםעברו

.הקמתןמבחינהתכנוניתנותחדשות,אךללאידמכוונתתהליכיםמואציםשלהרחבהובנייתשכו

יחידותדיורבמעטפתהעיר) למרכזמערב-מצפוןתחילהואכלוסןשלשכונותשלמותובהןאלפי

במזרחה מכן ולאחר כבישיםמתאימההעיר ללאמערכת נעשתה ,( שטחים למבנימספקיםבלי

,וקבוצותהאוכלוסייהשלהלמגווןשכנותיהע,ודלהעירכךבעקבות.ציבורושטחיציבורפתוחים

למהפכהתכנוניתש נערכהבשניםזקוקה לכן ראיהחברתיתרחבה. אותהקדימהמתוך תצעיד

למנותאתהתחדשות מטרותיההמרכזיותניתן האחרונותתכניתמתארמקומיתכוללניתשבין

כלוסייהופעילותעירונית.עירוהשכונותהוותיקותשלהוהפיכתהלמוקדשמושךאליואוהמרכז

שלכשנהוחצימצדהרשותהמקומיתבמילויהחלטתהשלועדתהמשנהלהתנגדויותלאחרעיכוב

 שלידהוועדההמחוזיתמרכז, תכניתהחליטהועדתהמשנהלהחזיראת,2018בסוףחודשיולי

אפוא,כיהעיר.יוצא"המתארלשולחןהשרטוט"לאורהשינוייםשעוברתהעירבשניםהאחרונות

ועקבכךתוךחזרהעלהטעויותהתכנוניות לודתמשיךלהתפתחללאתכניתמתארוידמכוונת,

 שנעשובעבר.

"מתחמיבןשמןוביתהקשתות,לוד:"1064תכניתמועדפתלדיורמס'תמ"ל/: התכנית המוצעת .3

השיפוטשלבתחוםבשנימתחמים:מתחםבןשמןהקייםד'861-שטחשלכחלהעלהמופקדת

 האזורית מודיעיןהמועצה חבל משנה קרקע1064תמל/ובו בנייתקייםייעוד עבור לחקלאות

יח"ד;ומתחםביתהקשתותהקייםבתחוםהעירלודבייעודיקרקע4,000-שכונתמגוריםבתכ

500-כובנייתיח"דקיימות72התחדשותעירונית,פינוימגוונים)שהעיקריבהםהואמגורים(עבור

במקומןיח"ד שלצידןחדשות הפנוי ובשטח . מוצעות יחד המתחמים דבריח"ד.4,543בשני

 בתאריכים פורסם התכנית 13-14/06/2018הפקדת ובתאריך בשלטים18/06/20118בעיתונות

 .17/08/2018בתחוםהתכנית,לפיכךהמועדהאחרוןלהגשתהתנגדויותהינו



דאגהלעתידהשלהעירלודכולהויכולתהלקלוטאוכלוסייהחדשהמבלימתוךנוהתנגדותיםאתמגישאנו

רחבלהביאלקידו וכןמתוךאינטרסציבורי מהלפגועבאוכלוסייהשמתגוררתכיוםבשכונותהוותיקות,

שללוד.להלןהנימוקיםלהתנגדות.הושגשוג


  

                                                 

1
 .(4/5/2017)קובץנתוניםלעיבודפורסם:5201הרשויות המקומיות בישראל הלשכההמרכזיתלסטטיסטיקה, 
2

 שם. 
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 המשך הקמתן של שכונות לוויין שלא תורמות לפיתוח העיר הקיימתִּ.ב

במטרהב .4 "איכותיות" לוויין שכונות של בנייתן באמצעות לוד העיר את לקדם ניסו כבר עבר

הוכיחכי בעריםאחרות, כמו בלוד הניסיון, חזקהוצעירה. אוכלוסייהחדשה, העיר אל למשוך

בנייתשכונותחדשותכאלהלאתורמתכלללפיתוחגרעיןעירוניתוססוחיוני,אלאכיההפךהוא

ה הנכון. מעדיפים החדשים, התושבים גם כמו החזקים, הוותיקים בתושבים שכונותלהתגורר

מרכז ואילו ממשיםהעריהחדשות כים ומלהתרוקן ותיקים מגווניםמתושבים קרקע שימושי

.מבחינהפיזיתוחברתיתלהתפוררכתוצאהמכךמתחיליםו

ללאידמכוונתאוראיה'שלהמאההקודמתהעירלודהחלהלהתפתח90-כברמתחילתשנותה .5

כוללתמבחינהתכנונית,דבראשרפגעבעיקרבשכונותהוותיקותובמרכזהעיר.תהליךזההתחיל

מערבלוד,עלשטחיםשבחלקםהיובתחוםלוד-עםתכנונהוהקמתהשלשכונת"גניאביב"בצפון

שנתמ(7/8יתגז/במ/(ובחלקםבתחוםהמועצההאזוריתעמקלוד)לפיתכנ730)לפיתכניתלד/במ/

,יח"ד4,000-.לפיתכניותאלהושינוייםשאושרולהןבמשךהשניםנבנובשכונת"גניאביב"כ1992

יחסית ,קטנות קייםמחסור בה היוםכשכונה עד ידועה אביב" "גני שכונת רוויה. ניכרבבנייה

בשטחיציבורשהיהחריףבמיוחדבעתאכלוסה.

יער"הוקמה .6 עלפי40לכבישמזרחמ,בצדהמזרחישללוד,שניםלאחרמכןמספרשכונת"גני ,

לד/במ/ יער"2001משנת801ותכניתלד/1994שקיבלהתוקףבשנת800תכניתמס' .שכונת"גני

 מבחינת יותר להיקףקטנה קרוב וכוללת שלה "גני1,500-הבינוי משכונת להבדיל אך יח"ד;

יער"נהניתמנגישות "גני ישירהלמערכתהתנועההארציתלאורמיקומהבסמוךלכבישאביב",

תושבים,במיוחדלאורמקשהעלה,שתיהשכונותסובלותמניתוקממרכזהעיראשרעםזאת.40

.הקייםבהןהמחסורבמבניציבור

יןמנותקותמהמרכזהוותיקשליעלאףשהיהכברברורמההיקףהטעותשלהקמתשכונותלוו .7

בשנת לד/2002העיר, שכונת"אחיסמך"8100אושרההתכניתמס' גדולהנוספת. לשכונתלוויין

וקמממה וכמוהת יער" "גני לשכונת מדרום אחיסמך, המושב בתחום בעבר שהיו אדמות על

 ממזרח כ40לכביש תחילה כללה החדשה השכונה של התכנית 3,000-. בשנת אך 2015יח"ד,

לד/ עבודות3,600-להאתמספריחידותהדיורבהלשהגדי3/8100אושרהתכניתמס' בסךהכל.

בשנ החלו הגדולה" "אחיסמך בשכונת והבנייה הפיתוח נוסף2016ת שלב יהיה הצפוי אכלוסה

.לודבפגיעהמתמשכתבשכונותהוותיקותשבמרכז

לש .8 השהתכניות וכונתי אביב"ת וגני יער"-" באות"גני קודמו תקופה ה עדותווהבמסגרת

ה שהוקמו )ול"ל( למגורים בנייה הליכי לזירוז המיוחדות שנות 90-בתחילת ' מחסורהבעקבות

ב שנוצר דיור לשעבר.עם המועצות מברית העלייה גל העולם הוול"ללהקמתהשהביאתפיסת

בזמנוהתבססהעלהרצוןלייצרכמותגדולהשליחידותהעקרונותשהנחואתעבודתןולקביעת

הא ככל מהר ואתדיור ברמתהמקרו המוצע התכנון אתההשלכותשל לבחון לעצור מבלי פשר

הפרטיםשלהתכניותברמתהמיקרו.
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הקמתןשלהווד"להשונות)הוועדותתםעקרונותהביאולפנימספרשניםלואותהתפיסתעולםוא .9

הזמןאבללמרותשלהוותמ"ל.הלהקמתולפניכשנתיים,לדיורלאומיברמההמחוזיותוהארצית(

,שחלףמאז,נראהשהלקחלאנלמדעדהסוף.אמנםנראהשישנההקפדהמסוימתברמתהמיקרו

ורמתהפירוטשלהתכניותהמוצעותגבוהה,אךברמתהמקרולאהשתנהדבר.התכניותהמוצעת

מדגימההיטב,אינןמתאימותבמקריםרביםלסביבהשלהן1064במסגרתהותמ"ל,כפישתמ"ל/

שלהיישוב לתתפתרונותאליוולאופיו סובלותמבעיותשורשמבחינתיכולתן והן משויכות, הן

ותלחשובכיהתוצאאיןכלסיבהלמעשה,דיור.ותאמיתיותלקהלהיעדהעיקרי:משפחותמחוסר

'.90-תמאשרבשנותהוהאחרנהפעםתה



  תכניות למתחמים חדשים בלוד שלושמוגזם יח"ד  היקףִּ.ג

 .10 1064לתמל/בנוסף הנדונה, של תוספת 4,471המציעה לודיח"ד לעיר שתי,חדשות מצטרפות

תמל/ נירצבי"מתחם)"לודרובעמערבי"1087תכניותנוספות: המציעה1053/לשעברתמ"ל", )

יח"דנוספות.1,100-כתהכולל"מערבישער"1073גםתמ"ל/ויח"ד11,000-תוספתשללמעלהמ

יוצאאפואכיסךיחידותהדיורהמוצעותבתכניותהמקודמותבמסגרתהותמ"לבעירלודעומד

בהתאםלגודלשלמשקביתממוצעבלוד,מסךיח"דהקיימות.75%-,קרובל16,000-עללמעלהמ

כ על 3.3-שעומד תושבים. במילים  53,000-מ מדובר באוכלוסייה בסדר גודל של יותרנפשות,

מגודלה של אוכלוסיית  70%-אחרות, הקמתן של שכונות לוויין עבור אוכלוסייה שהיא יותר מ

בפרקזמןהשכזםעצוגידולעירחזקהועשירההייתהמתקשהלהתמודדעםאיןספקש.לוד כיום

.ההתמודדותשללודקשהכהקצר,עלאחתכמהוכמהתהיה

 .11 גדולות בערים ואלשםהשוואה, מלוד חזקות המרכז תכניותבאזור במסגרתהותמ"ל מוצעות

-למשל,אשרמונהכבהרצליההמוצעתבלוד.להמאףמספריחידותהדיורבהיקבהרבהקטנות

95,800 ונמצאתבאשכול כלכלית8תושבים חברתית 3מבחינה מתחמיםמועדפים, מוצעיםשני

כבלדיור של ל4יח"ד4,000-היקף קרוב מתגוררים בה בנתניה, 208,000-; מאשכול 6תושבים

דוגמה.6יח"דבמסגרתשלמתחמיםמועדפיםלדיור6,000-,מוצעותכ5כלכלית-מבחינהחברתית

כ מתגוררים בה השרון, רמת הינה 44,400-נוספת לאשכול המשתייכים מבחינה9תושבים

.8יח"דבלבדבמתחםבודדשמקודםבמסגרתהותמ"ל1,600-כבהמוצעותו,7חברתיתכלכלית

אתלבטללהבנתנועירכמולודלאתוכללהתמודדעםגידולכהמשמעותיומהירבתחומה.ראוי .12

לכושרןלהתאיםאותלצמצםאתהתכניותהנוספותולבטלאולכלהפחותבמקבילו1064תמ"ל/

רלודעלכלהמערכותשלהבכלל.הנשיאהוהקליטהשלאוכלוסייתלודבפרטוהעי

                                                 

.5201הרשויות המקומיות בישראל ס,"למ3
/ב.1004/א,תמ"ל/1004בהתייחסלהיקףהבינויהמוצעבתכניותתמ"ל/4
.5201הרשויות המקומיות בישראל ס,"למ5
ופוטנציאלהבינויבמתחםהמוכרז"חבצלת".1010בהתייחסלהיקףהבינויהמוצעבתכניתתמ"ל/6
.5201הרשויות המקומיות בישראל ס,"למ7
מתחם"רמתשרוןמערב".8

http://www.cbs.gov.il/publications16/local_authorities14_1642/excel/p_libud_15.xls
http://www.cbs.gov.il/publications16/local_authorities14_1642/excel/p_libud_15.xls
http://www.cbs.gov.il/publications16/local_authorities14_1642/excel/p_libud_15.xls
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חברי .13 בפני מונחת הייתה בלוד המוצע הפיתוחהמואץ הכוללתשל עולההשאלההאםהתמונה

תמ"ל/ תכנית הפקדת על ההחלטה קבלת בעת המוצע1064הותמ"ל שתבמתכונת ייתכן חוסר?

לעלטהרותהדעתשלחבריהועדהבעתקבלתההחיגמבופגעשפיעהראיהשלהתמונההמלאהה

הנדונה,ועלכןמןהראוילבחוןאתהדבריםמחדש.הפקדתהתכנית



 פגיעה באפשרות לקדם תהליכים של התחדשות עירונית בעיר הוותיקהִּ.ד

10000תכניתהמתארשללודלד/ .14 אשרלמרותשניםשלעבודהוהשקעהשלמשאביםציבוריים,

 "לבחון מנת על אישורה טרם לדחותה הוחלט אותה"לאחרונה ממחציתהייעד,ולעדכן יותר

לודמשטח של עלה שמבוססת עירונית תכנון מדיניות קביעת עירונית". להתחדשות כ"אזור

 בעיר ובמיוחד כללי באופן ברוכה יוזמה היא עירונית התחדשות של תהליכים מטרתכמו לוד.

ור.כדישמדיניותזוהמרחבהעירוניעבורכללהציבוהמדיניותהזוהיאלשפראתאיכותהחיים

מוגדלים תקציבים השקעת למשל כמו תומכים, צעדים במספר צורך יש וגידים עור תקרום

ואכלוסו הקיים התעסוקה אזור פיתוח משחק, וגינות ציבור מבני בניית העיר, מרכז לשיקום

במפעליםובמעסיקיםפוטנציאלים,שיקוםהאתריםההיסטורייםופיתוחאתריהתיירות.

 .15 אין השפעתם את לפרט צורך אלההחיובית צעדים לודשל תושבי כלל עבור ניתן , לצייןרק

אינועולהבקנהאחדעםתמיכהבמדיניותזו.ההפךהואהנכון,אישורה1064שאישורהשלתמ"ל/

תמ"ל/ עירונית1064של התחדשות של ורגישים עדינים תהליכים להכשיל שעלולה פעולה הוא

מכיווןשהיאמציעהתחרותלאהוגנתלעירלוד.

הקרקעבה .16 ערכי לכן לכךשתדמיתהשלהעירלודאינהחיובית, שניםשלהזנחהגרמו כי נציין

תהמסתמכיםעלכוחותנמוכים.עובדהזומורידהאתהכדאיותשלפרויקטיםלהתחדשותעירוני

השוקועליזמיםפרטיים.לעירלודישיתרוןמובהקאלמולעריםמוחלשותאחרותוהואמיקומה

.כדילהצעידאתהעירקדימהולממשטובבמרכזהארץ,אולםעדכה,לאזכתהליהנותמיתרוןזה

הקי ההיסטוריות ובאיכויות האטרקטיבי במיקומה הגלום הפוטנציאל את לודיותר בה, ימות

עמוק. ותדמיתי פיזי למהפך מאמצי התכנון והפיתוח חייבים אם כך להיות מכוונים  זקוקה

, אשר מהדקים את המרקם העירוני הקיים על מבפניםעירונית להתנעת תהליכים של התחדשות 

וצע בתכנית הכפי שידי מילוי שטחים קיימים מבלי לצאת אל שטחים חדשים מסביב לעיר 

 .המופקדת 1064ולא כפי שמאיימת לעשות תמ"ל/ ,10000לד/

(,עלמנתלקדם6בהוראותהתכניתומנספחהבינוי)גיליון2.1יתןללמודמסעיףלמעשה,וכפישנ .17

 מספיקות הקשתות בית במתחם עירונית התחדשות של אמורות534הליך אשר חדשות, יח"ד

 להיבנותבמתחםעצמו,ללאצורךבשטחיםנוספים.

סבו .18 חדשאנו מגורים רובע הצמדת כי לודרים בהיקלעיר , ף כפיבנייה דיור יחידות אלפי של

תמ"ל/ הינו1064שמציעה כי, נוסיף זו, עקרונית עמדה לסתור מבלי שגוי.  שכונה בנייתמהלך

 מהווה היא שבמהותה בתנאי מוצדקת להיות יכולה, העיר לתחום מחוץ, מצומצם בהיקף חדשה

 .הקיימת בעיר עירונית התחדשות של לפרויקטים תמיכה
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 .19 יחידות ובמספר בשטח מצומצמת עשויההתכנית הקיימת, לעיר תחרות תהווה לא אשר דיור,

באמצעות התניית הבנייה החדשה בקידום פרויקטים לתרוםלתהליכיםשלהתחדשותעירונית

הבנייההחדשההקשרביןישלעגןאתבמקרהכזה,.מוגדרים של התחדשות עירונית בתוך העיר

.אםלאיעשהבמסגרתשלנספחמחייבולהתנותאחדבשנילביןהתחדשותעירוניתבעירהקיימת

להתחדשלודשלהעירתמנע,אולחילופיןתדחהבזמןבלתיידוע,אתהאפשרות1064,תמ"ל/כך

מבפנים.

העירלוד.החששכיהשכונההחדשהתשאבאליהדווקאאתהאוכלוסייההמבוססתשלגםעולה .20

הקודמות,היואלההתושביםהאמידיםיחסיתשרכשובהןדירותןבעבר,עםבנייתשכונותהלוויי

אל יותר. חייםטובה למצואאיכות נכזבה( )שבמובניםרבים עםתקווה העיר, אתמרכז ועזבו

עובדה יותר, מוחלשים לעיתים אחרים, מוחלשים דיירים הגיעו העיר בתוך שהתפנו הדירות

דומהעםפיתוח באופן אםהדבריםיתרחשו יותר. עוד העיר השהחלישהאתמרכז שכונהשל

 לכביש ממזרח 40נוספת התועלת פני על המוצעת התכנית של הנזק יגבר , תביא עירשהיא

הקיימת.



 העיר לודת אופי הבינוי אינו מתאים לאוכלוסייִּ.ה

תמ"ל/ .21 של אישורה לעצם מתנגדים אם1064אנו ואולם תבנית, את לשנות יש התכנית תאושר

הבינויבאופןשיותרדירותיתאימוליותרשכבותאוכלוסייה.כברידועלכלהעוסקיםבתכנוןכי

בנייהגבוההאינהמתאימהליכולותהכלכליותשלרובשכבותהאוכלוסייה.ככלשבנייניםנמוכים

מערכ בניית עלויות נפרד, באופן מתופעלים שהם וככל נמוכותיותר והחזקתן בהם התפעול ות

הנמוכים מהעשירונים לחלק ואף הביניים למעמד ומתאימות אוכלוסייתיותר, את המייצגים

.העיר

שניהגורמיםהעיקרייםהמשפיעיםעליוקרהמגוריםבישראלהםמרכיבהקרקעוגובההבניינים: .22

בשטח.מצדשני,מגדליםהםמצדאחדבניניםנמוכיםהםזוליםבבנייהובתחזוקה,אךבזבזנים

את יותר טוב ומנצלים דיור יחידות של גדולה כמות מספקים אך ובתחזוקה בבנייה יקרים

הקרקע: ניצול מבחינת והן כלכלית מבחינה הן היעילים הבניינים נמצאים באמצע הקרקע.

 של לגובה עד בניין )9למעשה, הקובעת הכניסה מעל שהדי10ואקומות במקרה רהקומות

העליונההיאדופלקסעםגרםמדרגותפנימי(הואהחסכוניביותר,הןבבנייהוהןבתחזוקה.בניין

כזהגםמספקכמותיחידותדיורמשמעותיתוהואיעילבניצולהקרקע.

 .23 קומות בבנייניםרבי והתקניםהחליםבישראל, החקיקה ומעלה10)לפי להתקין(קומות חובה

שאינןנדרשותבבנייניםנמוכיםיותר.תחזוקתהמערכותהאלהיקרהמערכותטכניותמורכבות,

לדירה שקלים למאות שמגיעים חודשיים בית ועד בדמי ומתבטאת ביותר תקלות. בנוסף,

שמתרחשותמעתלעתבמערכותהטכניותמחייבותתיקוניםיקריםמאודולעתיםגםאתהחלפת

שקליםלדירה לאלפי בעלותשמגיעה המערכות, קומות. ברבי אתהמגורים המייקר נוסף גורם

ובמגדליםהואהעובדהשברביקומות,בשלגודלוהקטןשלהגגהמשותף,לאמותקניםדודישמש
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כביסה מתלי מותקנים לא במגדלים בנוסף, חשמל. באמצעות נעשה הדירתי המים וחימום

גורמיםלהגדלהניכרתשלוהייבושנעשהבאמצעותמייבשכביסהחשמלי.מתקניםחשמלייםאלה

 לאורכלאלה,הוצאותמשקהביתעלחשמל. כולםלמסקנהכי הגיעו בטכניון מחקריםשנעשו

ואיןלייעדםלשכבותהביניים,לאכלשכן מגוריםבמגדליםמתאימיםרקלאוכלוסיותאמידות,

.לאוכלוסיותמוחלשות,שאיןבכוחןלעמודלאורךזמןבעלויותהתחזוקההגבוהות



 בדיקת היתכנות להתחדשות עירונית במתחם הקשתותִּ.ו

בינוי.לפימסמכיהתכניתקיימות-היאבחלקהתכניתלהתחדשותעירוניתמסוגפינוי1064תמל/ .24

והיתרקיימותבמבניםבניקומהאחת)דברייח"דבארבעהבתידירות64יח"דמתוכן72בשטח

עורכתתכניתבמקוםבומתגורריםההסברבהוראותהתכניתהמופקדת(. כאשרמערכתהתכנון

א.נשים,אםבבנייהמוסדרתואםבבנייהבלתימוסדרת,עלמערכתהתכנוןלבדוקאתהיתכנות

על וללמוד הקיימים בתושבים להיוועץ המתכננים על מזו וייתרה הקיימת האוכלוסייה פינוי

 להם,לפניתחילתהתכנון.הרצונותשלהם,האפשרויותכלכליותוהחברתיותש

היתכנותמקדימהשלהתהליךלהתחדשותעירוניתעםכלאותם .25 התכניתבדקו ספקאםעורכי

להביאלכךשמימוש העדרהסכמהעקרוניתמצדםעשוי דייריםשמתגורריםבמתחםהקשתות.

בינתייםתיבנהשכונהחדשה אך בתהתכניתלהתחדשותעירוניתבמתחםיידחהלשניםרבות,

יח"דמעברלכביש ובכךייסתםהגוללעלהאפשרותלקדםאתהתהליךשלהתחדשות40אלפי

 הנחוץבמקומותשוניםבתוךהעירכמומתחםהקשתות.

'והושבו50-בשטחשלמתחםהקשתותמתגוררותגםמשפחותערביות,שהגיעולעירלודבשנותה .26

התכנוני ההתייחסות העדר במקום. מוסדר לא לכךבאופן הביא המדינה רשויות כלל של ת

שאוכלוסייהזאתנאלצהלבנותללאהיתרעלמנתלספקלעצמהקורתגגמינימאליתלפיהצרכים

 המשתניםשלהלאורךהשנים.

 .27 כי התכנית בהוראות לקבוע יש המוצעת, התכנית תאושר אם ביצוע התהליך של לפיכך,

 .1064ל/"תכנית תמ ה שלמחייב בביצועון התחדשות עירונית במתחם הקשתות יהיה שלב ראשו





 סיכום 



אתמצבההנוכחי.עלמנתלהביאלחיזוקהשללודישלדחותמנציחההתכניתהמוצעתפוגעתבעירלודו

המוצעלהורותעלבחינהמחודשתשלהעקרונותהמנחיםשלהותכניתהאת ממזרחבכלהקשורלבינוי

וגםשלביותהביצועשלה.,המצבהקייםבעירלוד,היחסביןהתכניתלבין40לכביש

 לחילופין, יש התכנית, תקודם המוצעותאם הדיור יחידות ובמספר בשטח היקפה את ממזרחלהקטין
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וכןלהתנותאתביצועהבהשלמתהתהליךשלהתחדשותעירוניתבמתחםהקשתות.,40לכביש

 את להתאים יש מגעוד לאפשרויות המוצעת הבינוי באמצעותתבנית ישראל אוכלוסיית כלל של ורים

שלפחות באופן 80%הנמכתהבינוי יהיהבבנייניםעד ובאמצעותהפחתהשל9מיחידותהדיור קומות,

מיחידותהדיורהמוצעותתכללנהבהם.10%-מספרהמגדליםבאופןשלאיותרמ

 המיועדים למתחמים יקושרו המצומצמת בתכנית שייוותרו המגורים בתוךשטחי עירונית להתחדשות

,כךשהבנייההחדשהתהיהשלבהבינויהראשוןעבורפרויקטעלפינספחמחייבשלשלביותפיתוחהעיר

לאתוכללצאתלפועלמבלישבמקבילזאתעלמנתלהבטיחשבנייהחדשהמוגדרמראש.שלהתחדשות

יקודםמיזםשלהתחדשותעירונית.



הזכות את לעצמנו שומרים הדיוןאנו בעת משלימים מסמכים להגיש או נוספים נושאים לעלות

בהתנגדויות,וכןאתהאפשרותלהסתייעבמומחיםשונים,ככלשנמצאלנכון.









סזאריהודקיןאפרתכהןבר

מתכנןעריםאדריכלית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.היאארגוןשעיקרמקורותהמימוןשלומתרומותמישויותמדיניותזרותמקֹוםב ִּבהתאםלחוקשהעבירההממשלהבמטרהלפגועבארגוניםהמבקריםאתמדיניותה,נצייןכיעמותת


