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 גן רש"ל ונחלת עדהסיכום מפגש שולחנות עגולים: 

 

 משתתפים:

CR ארמן-נעים ברוריה: קהילה קשרי ,
יפתח גור  ,אליהו בן ליאור ,דורין דרור

 ספי סמדג'ה, נופר צימר, איתי נחמן, אריה

 80 :תושבי העיר

 סוגיות לדיון:

  מבני ציבור, המרחב הציבורי דיור והתחדשות עירונית

 שטחים ירוקים תחבורה ותשתיות

 

 

 המשתתפים:מרבית  ע"יהעמדות המרכזיות שהוצגו 

קרקעיות, תשתיות כבישים, תחבורה ותח"צ, לפני קידום בנייה חדשה או -פיתוח תשתיות תת .1
 התחדשות עירונית.

שטחים פתוחים וריאות ל מתרחביםמיצוי ציפוף הבנייה במרקם העירוני הקיים, לפני ש .2
 ירוקות. 

בנייה לגובה על בתים לשינוי ייעודי קרקע בנחלת עדה,  . מתנגדיםשמירה על צביון השכונות .3
 מגדלים בשכונות.או  קרקע צמודי

 קווי תח"צ.ובאמצעות שבילי אופניים, הליכה  -למרכז העירו יצירת קישוריות בין השכונות .4
 נפח וכלי התחבורה הציבורית למאפייני השכונה. התאמת .5
יקיימו דיונים משותפים הקמת וועדה מקצועית משותפת לתושבים ולצוות התכנון אשר  .6

 השינויים בתכנית המתאר.על  ותהליך קבלת החלטות משותף

 

 

 

 

 

 

 נספחים

 מטה המאבק צפון הרצליה –ריכוז נושאים נחלת עדה : 1נספח 

 ד"ר רוני אדיב –שולחנות עגולים בנחלת עדה : 2נספח 
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
 15נודע לתושבים על תכנית להקמת  בינוי

אלף יח' דיור בצפון הרצליה, בסמוך 
 ולכן הקימו מטה מאבק -אליהם

הדובר הפותח: צבי דותן, ועד 
 שכונת גן רש"ל

-תכנית ל עתה, ראש העיר הבטיח 
 יח' דיור בצפון העיר 2,000

 

יש תכנית בנייה בקריית המסלול,  
המקודמת ע"י רמ"י, כולל אישור 

 דורשים לעצור את התכנית. -העירייה
 דורשים שהתהליך יוקפא ויופסק.

 

ההתחדשות ו החדשה הבנייה במסגרת גובה
 10עד ל הגבלהדורשים , העירונית

 .קומות

המאבק של עקרונות מטה 
 צפון הרצליה

קומות, מתחם מגדל  40התכנון למגדל  
 דורשים שיבוטל. –הרכבת 

ברעננה, למשל, בונים במיקום סמוך 
 .בלבד קומות 7משרדים בגובה של 

יש לכבד את רצון התושבים, באותו 
 .אופן. לשמר את אופי השכונות

 

תכנון כחלק ממבקשים בנייה ירוקה  בנייה ירוקה
 שכונה.ה

 

עקרונות מטה המאבק של  מתנגדים לבנייה בשטח שדה התעופה שדה התעופה
 צפון הרצליה

יח'  1,700-היום מדברים על בנייה של כ 
 דיור בשדה התעופה.

 

השדה מהווה תשתית לאומית חשובה  
 במערך התעופה של מדינת ישראל.

ערך היסטורי של המתחם וסביבתו, 
 מורשת.

  גם מגדל המים, מבנה נ"מ.
יש לשדה ערכים היסטוריים, לא מפריע, 

 לא היו תאונות.

 

חשוב ששדה התעופה יישאר, הוא  
הביטחון היחיד שלנו שלא יקומו 

 הקרקע.  בסמוך לבתים צמודימגדלים 
 וב התושבים בעד השארת השדה.ר

אין הסכמה מוחלטת בנושא 
 זה

היה  531אם לא היה שדה התעופה,  
יעשו  -עובר פה. אם ירד שדה התעופה

 גורדי שחקים, לא פארק.

 

 מעדיף שיהיה שם פארק ירוק. 
למנוע הרעיון להשאיר אותו כך כדי 

אינו נכון. מצפים שהעירייה  -בנייה שם
תבנה באופן אחראי, לא רוצים שהשדה 

 יהווה מגן.

 יש מחלוקת בנושא

להכניס בתכנית סעיף המתייחס לביטול  
 שדה התעופה.

 יש מחלוקת בנושא

כל בנייה צריכה להיעשות לאחר  תשתיות
 .שהתשתיות מוכנות

עקרונות מטה המאבק של 
 הרצליהצפון 
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
 יש הסכמה בנושא לא לאפשר בנייה חדשה לפני.

חדר טרנספורמציה שאמור לשמש את  
השכונה היה צריך לקום על שטח 

 חניהמתחם  –פציות או 2ציבורי )
ב"הנעורים" או במבנה שהעירייה 

(. במקום זה, ' אסיףהקימה ליד רח
העייריה רוצה להכניס את החדר 

"א רנספורמציה לדירות במסגרת תמט
שים שהם יישארו ולא ברור למה?. דור

 בשטח הציבורי. 

 

  .כבר היום יש הצפות מים בחורף באזור 
לדאוג לתשתיות הוותיקות הקיימות  

)לדאוג לתושבים הוותיקים לפני 
 שדואגים לתושבים העתידיים(

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

החלטת רה"ע )עצירת התמ"אות( היא  
הוכחה ניצחת שהתכנית צריכה לדבר 

בכל הרצליה,  -תשתיותקודם כל על 
 סעיף ראשון בתכנית.

 

חשמל, ניקוז, נגר עילי, כוללות: ת ותשתי 
 רה.ביוב, תחבו

 

שכל שנה ייספרו מס' היתרי מבקשים  שלביות
תיספר הדרישה והבנייה שניתנו, 

והדירוג. שהשכונות לא יהיו כל הזמן 
 מסודרתרחבה שתהיה תכנית  בבנייה,

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

בונים שיהיה כתוב בתכנית כמה יח'  
 וספרולכמה זמן זה 

 

להגדיר את שלבי הביצוע דורשים  
 .בתכנית

 

 יש העיר בשטחים הקיימים לרשות ציפוף 
באזורים בנויים לפני למצות את הבנייה 

 זורים חדשיםשמתפרסים לא

עקרונות מטה המאבק של 
 הרצליהצפון 

לא מתנגדים לבנייה בשכונות ובין  
 בנייה באזור הזה תשפר -השכונות

. אך יש לבנות בהתאם רצף אורבני
 לצביון הקיים בשכונה. 

 

שינוי ייעודי קרקע שהעירייה עשתה  
 8-12לבנייה של  -בנחלת עדה בתכנית

אנו מתנגדים לשינוי ייעודי  -קומות
 קרקע.

 שיישארו ככה. -איפה שצמודי קרקע
למצות התחדשות עירונית, פינוי יש 

טוב לתושבים שגרים  -38בינוי, תמ"א 
 בבתים המתאימים לכך.

 

למשל, ברח' האילנות ניתן לראות כמות  
מברכים על זה, על  -תמ"אפרויקטי 

 התחדשות עירונית.

 

  חידוש מרכז העיר המתפורר 
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
להשקיע בהתחדשות העירונית. יש  התחדשות עירונית

 בשכונה מה לעשות בתמ"אות.
 

 וחידוש החדשה הבנייה במסגרת שימושים
 .הקפדה על עירוב שימושים, תיקהוהו

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

ניתן לפתח  -531רח' יבנה הגובל ל מזרחי-חלק צפון
קומות, בצורה  7-10באופן מתון, בנייה 

 .מדורגת
 :וחיבור שימושיות

 -מתחם מסחרי, שדרה ואז מגורים
 השכונות שלנו. את גםשתשרת 

להרחיב את רח' יבנה, חסר עורק 
 תחבורה לשכונות.

 

   סוגיה:
מרחב ציבורי 

 ושטחים ירוקים
 רחובות ירוקים, יצירת רחובות מוצלים

 וריאות ירוקות.
עקרונות מטה המאבק של 

 צפון הרצליה
 השכונות ובשכונותשילוב של ירוק בין  

 בגינות.
 

  שטחים ירוקים בתמורה לציפוף. 
לא לבנות בשטחים ירוקים. ואם  

בשטחים ירוקים, אז ברצף ממזרח 
לנחלת עדה ומצפון לגן רש"ל, בשטח 

 המחבר בין השכונות.

 

לשמור את השטחים הפתוחים ככל  
יש לנו אזור מקסים, עצום, שאין  -הניתן

 לו אח ורע.
העתידית לוודא שמשמרים את בתכנית 

 השטחים הפתוחים שיש לשכונות.

 

מסומן פארק המשך לדרום העיר  פארק
מבקשים שפארק הרצליה  -בתכנית

ופארק רעננה יתחברו. שיהיה חיבור 
 ירוק. מתוכנן על שטחי כפר שמריהו.

 אין כיום חיבור בסימון בתכניות.

 

תפתחו לכיוון מבקשים שהפארקים י 
 השכונות.

 

חורשת  -רה"ע הבטיח בע"פ חורשת האקליפטוס
האקליפטוסים תסומן לשימור, כערך 
היסטורי, כערך לקהילה. כרגע מסומן 

 עליה בנייה.

 

מהווה נכס עבורנו כקהילה, לשמור על  
 צביון טבעי, לא פולשני, לא לדלל אותה.

 

   סוגיה:
מבקשים במסגרת תכניות ההתחדשות,  מבני ציבור

למשל,  -שיפוץ הקייםלשים דגש על 
 .המרכז המסחרי המתפורר

 

יש צורך בתשתיות חינוך בהתייחס   בתי ספר
 לתכניות.

 

  יש צורך במרכז מסחרי  פנאי
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
 משופץ, משוקם, אטרקציה לעסקים.

 מרכז של התושבים, תוסס וחי.
 כל הגילאיםאימו לשית נגישות לבילוי

צורך למבוגרים. אין להם לאן  -מכולת נגישות
 ללכת. אין מקומות לבילוי למבוגרים.

 

   סוגיה:
השכונות במצב לא טוב, אין איך לצאת  תחבורה ותנועה

 מהשכונות
 

שהנושא התחבורתי יילקח בחשבון לפני  
 הבנייה

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

מתכנית הבנייה בצפון  10%מימוש  
תחבורתית הרצליה תביא לקריסה 

 .531-מוחלטת בעיר, בנתיבי איילון וב

 

בהסתמך על מודלים של תכנית אב  
  -לתחבורה ותכנית המתאר

 2030מתכנית הבנייה עד  10%במימוש 
כלומר  Fרמת השירות בבריגדה זה  –

 כישלון מוחלט.

 

חיבור השכונות לעיר בתח"צ, שתהיה  תח"צ
 זמינה בתדירות גבוהה

 להרגיל את האנשים לתח"צ

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

יוכלו להגיע ממקום למקום שאנשים  
 ביעילות בלי רכב.

 מבקשים תח"צ בשבת.

 

  תח"צ לילדים מהשכונות לביה"ס 
  קידום נת"צים. 
 -קווי רק"ל מתוכננים בהרצליה 3יש  

מ'  500אדם צריך להיות במרחק 
, אף מתחנה. חוץ מהפינה של גן רש"ל

מהשכונות לא יכול להגיע לתחנה,  דאח
זה לא ישרת אותנו. הקווים הם 

 סטטוטוריים. 
אף תכנית תח"צ )שהוצגה לציבור( לא 

 משרתת את השכונות.
 40קח ולמשל, לרכבת הרצליה, ל 2קו 

 דק' להגיע הביתה מהרכבת.
התכניות לתחבורה לא ריאליסטיות, לא 

משרתות את השכונות, והכבישים 
 ישלון תחבורתי מוחלט()כ F-ל מובילים

 

 מיניבוסים במקום אוטובוסים 
 בשכונה, בתדירות יותר גבוהה.

 

אין חיבור של שביל אופניים בין  שבילי אופניים
 השכונות או לביה"ס אילנות.
לפתור את נושא האופניים 

 והאוטובוסים.
 מגן רש"ל לביה"ס ולמתנ"ס. :צורךה

של  עקרונות מטה המאבק
 צפון הרצליה
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
המדרכות מפחידות והכבישים 

 מסוכנים.
למרכז העיר  -נחלת עדה-חיבור גן רש"ל 

יש כבישים  . כיוםאופנייםבשבילי 
שיקוע אפשר לבצע . סואנים שמפריעים

 מתחת לבריגדה או גשר.

 

מתנגדים למסוף תח"צ במרחק של  צמסוף תח"
 מ' מבתי תושבים. 500-פחות מ

יש תכנון למיקום בסמוך לחורשת 
 האקליפטוס.

לא הגדירו אם יש תדלוק או לא, אם יש 
הורדות נוסעים או לא. יש צורך 

 זהבהגדרות, לא אומרים איזה סוג מסוף 

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

 .בגלל הקרבה למגוריםמתנגדים למסוף  
ש למקם את אך ייש צורך בתח"צ, 

 המסוף במיקום אחר.
 איפה?

יכול להיות ליד תחנת הרכבת, איפה 
שמתוכננת התחנה המרכזית החדשה, 

 או מעבר לשבעת הכוכבים.

 

מעבר חקלאי מרעננה לשמור על  מעבר חקלאי
שיהיה כתוב  -תכניתבלהרצליה 

כול להיות כביש, כדי שהמעבר לא י
 שלא יחתכו דרך השכונה.

 

מקומות  300יש תכנית להקמת חניון בן  חניה 
לטובת באי הרכבת.  -חניה, ליד ביה"ס

יחנו אצלנו בשכונה ועם שאטלים יגיעו 
 לרכבת.

שלא תהיה  -דורשים שהחניון יבוטל
חניה לכלי רכב לבאים לתחנת הרכבת 

רעננה, לא נהפוך לחניה של הרכבת. 
שלא תהיה לידנו, אלא באזור התעשייה 

 הסמוך של רעננה.

עקרונות מטה המאבק של 
 צפון הרצליה

מגרש חניה בתוך השכונה לא ישרת את  
 תושבי השכונה, אלא כאלה מבחוץ.

יש יש חילוקי דעות בנושא. 
החושבים שמגרש חניה יכול 

 לסייע
   סוגיה:

קישוריות בין 
 השכונות

עקרונות מטה המאבק של  .לחבר את שתי השכונות
 צפון הרצליה

לא  -של משרדים 531הבנייה לאורך  משרדים
 מתנגדים, יבודד אותנו מהכביש.

להקפיד על עירוב שימושים )אין לאן 
 לצאת בערב(.

מבקשים שיהיו אטרקציות המשמשות 
 את התושבים.

 

   סוגיה:
 לשמר את אופי השכונות. צביון

 לא להרים בהן בניינים.
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 ונחלת עדה גן רש"ל מפגש:

 מליאה שולחן בנושא:

 01.05.18מועד: 

 80 משתתפים:

 הערות מסכם: הערות משתתפים: סוגיה: 
לשמור על איכות החיים, לשמור על 

 ערכי הטבע.
   סוגיה:

התכנית  -סטטוס תכנית המתאר כיום שקיפות מידע
לא נמשכה. הדיון על בסיס התכנית 

מי שיחליט אלה פקידי  .שכבר הופקדה
 ממשלה.

 מענה: 
התכנית הופקדה, אבל חוזרת 

 לעדכונים בוועדה המקומית
צוות התכנון. באמצעות 

צריכים לעשות סקירת 
תשתיות ולשאול את הציבור 

-לעמדותיו )החלטה מ
12.9.17) 

   סוגיה:
הארכת תוקף הותמ"ל בשני סייגים  התייחסות לותמ"ל

 )בהחלטה בו' הפנים(:
כל הכרזה של הותמ"ל תהיה  .1

 הרשות המקומית.עם בתיאום 
לכן התנגדות נחרצת תמנע את 
וזה  ההפקדה של התכנית בותמ"ל,

 .דורש מהם לעמוד על שלהם
ממש את רצון הוועדה צריך לרה"ע 

 .המקומית ורצון התושבים
 צריך להיות מה שהותמ"ל יגיש, .2

 בתיאום תכנית המתאר המחוזית.
זה מייתר את פעילות הותמ"ל והכל 

 בידיים של העירייה, זה בחוק.

 

   סוגיה:
קצועית מדורשים הקמת וועדה  מעורבות התושבים

משותפת עם נציגי התושבים שיהיו 
שותפים מלאים בדיונים ובקבלת 

 ההחלטות על התכנית המעודכנת. 
כל עוד התושבים לא יושבים בוועדות 

תוף הציבור ואין המקצועיות זה לא שי
 לנו יכולת באמת להשפיע. 

בעלי  עאנשי מקצו שהם יש תושבים
דין, -מהנדסים, עורכיכישורים, כגון 

מתכננים, אדריכלים וכדומה, והעירייה 
תם הם ולשתף אולהשתמש בכה צרי

 בתהליך 

 

   סוגיה:
משאיות זבל חונות בכניסה לשכונה, היו  מפגעים

 צריכים להתלונן על זה.
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 :1נספח 
 שיתוף ציבור נחלת עדה הרצליה

 
בנייה רק אחרי מוכנות של כל התשתיות הדרושות: תחבורה, לבנייה. ביצוע תשתיות הוא תנאי  תשתיות : .1

 מוסדות חינוך וציבור, ניקוז נגר, חשמל 
 

בה יהיה אפשרי לבחון את  שנתיות תכנית המתאר חייבת לכלול שלביות. חייבות להיות תחנות עצירה שלביות: .2
 המצב ולבצע תיקונים בהתאם

 
 יחידות מקסימום  1600ראש העיר צריך לעמוד בהבטחתו לבניית   .3

 

אנחנו בעד ציפוף כל עוד נעשה באופן מושכל ומידתי. אנחנו בעד בנייה במגרשים ובשטחים ריקים שבין  .4
אנחנו חושבים שחיבור השכונות בשטח שבין השכונות לכוון מזרח השכונות ובתוך השכונות. אנחנו בעד בנייה 

  הוא טוב.
 

אנחנו מתנגדים נחרצות לבנייה על השטחים הפתוחים מערבית לרחוב כנפי נשרים )שטח שדה התעופה  .5
 . והשטח לכוון כביש החוף(

 
ציפוף העיר פיתוח ושיפור השכונות הקיימות, . צריכה להיות השלב הראשון של התכניתהתחדשות עירונית  .6

בשלב ראשון צריך למצות את הבנייה  .ושמירה על השטחים הפתוחים שמחוץ לעיר כפי שהיא היום כלפי פנים
 בשונות הקיימות , לשפר ולשדרג את המבנים הקיימים כולל המרכז המסחרי בגן רש"ל.

 

והיא צריכה להיות מיושמת כבר היום ולפני  ציבוריתהתחבורה בלתכנית המתאר צריכה להיות מלווה במהפכת  .7
 לרכב הפרטי. אנחנו מבקשים תחבורה ציבורית אמתיתאלטרנטיבה  איןושבונים עוד.  השכונות שלנו מנותקות 

נגישה, יעילה וזולה המחוברת למערכות תחבורה ארציות כדי לאפשר הקטנה משמעותית של צורך ברכב 
פרטי. מערכת אוטובוסים יעילה שמגיעים לתחנות נעימות ומוצלות כל כמה דקות. קווי אוטובוס ישירים 

 מהשכונות אל מקומות מרכזיים.
 

 לעבוד גם בסופי שבוע. מערכת התחבורה הציבורית לחוף הים, לפארק וכ' צריכה .8
 

לתכנית המתאר צריכה להיות מלווה במהפכת אופניים והיא צריכה להיות מיושמת כבר היום ולפני שבונים עוד.  .9
בין השכונות ומהשכונות החוצה. שבילים אל בתי הספר, הגנים וכל , שבילי אופניים מכל מקום לכל מקום

 עירוניים. שבילי אופניים מוצלים ומקומות חנייה לאופנייםהמקומות המרכזיים, לשירותים השונים ולמוקדים 
 

למיקום מסוף תחבורה תפעולי ליד בתי התושבים. אם מתכננים תא שטח כל כך !! אנחנו מתנגדים נחרצות  .10
 בתוך השכונה אדווקגדול זה בלתי מתקבל על הדעת למקם את המסוף 

 

של תחנת הרכבת רעננה אצלנו בשכונה ומתנגדים לחיבור  למיקום מגרש חנייה !! דים נחרצותמתנגאנחנו  .11
  לתחנה בכביש. 

 

 לא ישמש בעתיד כלי רכב רגילים 531מבקשים מהעירייה להבטיח שהמעבר החקלאי מעל  נחנוא .12
 

 בחדשה מסחר ובילויעירוב שימושים: אנחנו מבקשים לשלב בבנייה החדשה  .13
 

 בנייה מדורגת בגובה מפנים השכונות כלפי חוץקומות  10ים הגבלת בתי מגורים ל אנחנו דורש .14
 

 קומות  30 ו 20אנחנו מתנגשים נחרצות למגדלים של  .15
 

אנחנו מבקשים לשלב בבנייה החדשה שדרות ירוקות, פארקים וגינות. אנחנו מבקשים שהשדרות הירוקות לא  .16
מבקשים שהתכנית תכלול  יהיו כלואות בין רחובות מסחריים בלבד אלא יעברו גם לאורך בתי המגורים. אנחנו

 הנחיות מפורשות להצללה של הרחובות והשטחים הציבוריים בעצים ובאמצעי הצללה אחרים.
 

 אנחנו מבקשים לייצר חיבור ירוק ורציף מפארק הרצליה לפארק רעננה, חיבור שיעבור אצלנו בשכונה  .17
 

אנחנו מבקשים שחורשת האקליפטוסים תסומן בתכנית לשימור. החורשה חשובה ביותר לקהילה המקומית  .18
 והיא נכס שצריך לשמר. 
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 1.5.2018 –ונחלת עדה  שולחנות עגולים בגן רש"ל. 1.5

העיר הרצליה התברכה בשדה תעופה, שלא כל עיר זוכה בו.שדה התעופה 

  חשובה ביותר במערך התעופה של מדינת ישראל. תשתית לאומיתמהווה 

באחת הפעמים בה נכחתי בשולחנות העגולים, נאמר על ידי מתכנן תכנית 

המיתאר אדריכל אמיר שבנייה היא צורך לאומי במיוחד לאחר הרחבת אזור 

גם שדה התעופה הוא תשתית לאומית בעלת אז , )הולך בד בבד(התעשייה 

 דרגת חשיבות עליונה.

סעיפים  2נמחקו מתכנית המיתאר. )פרק והשטחים הפתוחים.  שדה התעופה 

2.1 -2.2  ) 

וסביבתו המלאים  יש כאן העדר התיחסות לערך ההסטורי של המיתחם

)שדה התעופה, מגדל המים, מבני בטון  הקשורים למורשתערכים הסטוריים 

 המצויים בכל האזור. ולערכי טבעשל הנ"מ ועוד( 

   -שדה התעופה 

לא סתם נבחר המקום  .פה הארצי תשתית במערך התעוכפי שציינתי, .1

כמינחת להבאת נשק ותחמושת  לקראת מלחמת העצמאות   1947ב

טייסת הקרב הראשונה של חיל   101ביתה של טייסת -1948ובהמשך : 

, שפעלה נגד התקפות המצרים על גוש דן ובמיוחד על תל אביב האויר 

 תמךראש המועצה דאז בן ציון מיכאלי   והבסיסים תל נוף וחצור.

, יחד עם תושב העיר ומפקד חיל האויר  בהקמת שדה התעופה   במקום

 הראשון ישראל  זבלדובסקי.

  על ימיו הראשונים של חיל האויר. זה המקום בו ניתן ללמוד 

עצמתו של .הראוי לשמור עליו.   ,ייחודידה התעופה הוא אתר מורשת ש

מצבה של אבן "כאן היה שדה ו"דה פעיל גדולה מכל "אנדרטה דוממת ש

לבנות במקום מגדלי יוקרה . ניתן   ן"יש למנוע מכרישי הנדל .תעופה" 

להכיר את מורשת לדעת וכדי  כל זאת ,בניה שפויה.   לידלבנות 

 .המקום.

 

ה. המטוסים הינם שדה התעופה הוא אשנב מרתק להכרת עולם התעופ .2

לחיזוק החינוך  -כיםבסיס ללימודי טכנולוגיה ומדעים לבתי הספר הסמו

  טכנולוגי על ידי העירייה כדוגמת מגמת החלל בקריית המדעים.-המדעי

תנדבים לטובת אוכלוסיה  טייסת של מ -10מכאן פועלת גם טייסת 

הן במישור התעופתי ללא תשלום והן במישור הרפואי  כמו  חלשה.

 קיימת תכנית לימודים מובנית.הטסת ילדים חולי סרטן. 



תושבים לשדה, כגון ביקורי קבוצות מבוגרים קיימים קשרי גומלין בין  .3

והכרת הפונקציות השונות   ילדים, סבים סבות ונכדים-וביקורי הורים

 הקימות בו.

. מעתודת הטייסים האזרחיים של מדינת ישראל מקבלים הכשרתם  80% .4

 בשדה הרצליה 

 ממטוסי התעופה הכללית מתוחזקים בשדה 90%-כ .5

שדה  –יבוי האש מתוחזקים כאן. חס וחלילה פורצת שריפה מטוסי כ .6

 וזה עוד לא הכל.התעופה עומד לרשות המדינה.

האזור הסובב את שדה התעופה מהווה ריאה ירוקה ושטח פתוח  .7

לתושבי האזור ולכלל תושבי הרצליה עם ערכי טבע ייחודיים המצויים בו. 

   מדוע לחסל?

מאזרחי מדינה ,כמונו ,כדי לקדם  של שקליםלמה להוציא אלפי מיליונים  .8

 .????בניית שדה תעופה חדש באזור השרון 

לחסל שדה . מדוע  ע לחסל שמורות טבעמדוולא מדובר רק בכסף.  .9

 תעופה לטובת כרישי הנדל"ן?

 ם מתושבי הרצליה והשכונות הקרובות חתמו נגד פינויאלפי .10

  .השדה 

 השכילו   המערב . מדינות שדה התעופה הוא נכס ולא נטל .11

לרתום נכס כזה לטובת הכלכלה הישובית  ובחשיבה רחבה ניתן יהיה 

 להפוך את שדה התעופה לאמצעי תחבורה חלופי.

וב ביותר על אחת כמה וכמה השדה שלנו המשמר פרק חש .12

 ה.מדינהבהסטוריה של 

 

וכפי . שלא כל עיר זוכה בוהעיר הרצליה התברכה בשדה תעופה, -ושוב

 ר במערך התעופה של מדינתחשובה ביות לאומיתתשתית  מהווהשציינתי ,

 .שראל י

 .עם שאינו מכבד את עברו ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפלאמר יגאל אלון: 

 

 

 

שיהיה יכירו היטב את המקום וסביבתו לפני   קובעי המדיניות,נ.ב. מן הראוי ש

הרצליה בעבר ראשי עיריית אגב, הרס , שאינו לטובת הציבור ואינו לריווחתו.  

  חיים כץול לכחלון  חתומים על אמנה  לשמור על אתרים הסטוריים  בנוסף

 חברי כנסת אחרים.יחד עם שחתומים אף הם על אמנה, 
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 2017, ביוני 19

 גן רש"ל –התנגדות לתכנית המתאר להרצליה, מתחם נחלת עדה 

 

 רכיב תחבורתימ

 הוכן ע"י : ד"ר אהרון )רוני ( אדיב  

Ph.D,  City and Regional Planning/ Transportation, University of California, Berkeley, 1980 

 תחבוה, אדיב, תכנון וכלכלת 009189492עוסק מורשה 

 

 הקדמה  .1

גן רש"ל מתנגדים לתכנית המתאר עקב כשלים מהותיים במערכת –אנו, תושבי מתחם נחלת עדה 

התחבורה סביב ובתוך מתחם נחלת עדה גן רש"ל.  כשלים אלו קיימים כבר ברמת ביצוע )"קיבולת 

הנומינלית .  אי לכך יש לדחות את התכנית 2030של ה"קיבולת הנומינלית" בשנת  10%ראלית"( של 

 לאלתר.

 , הנגזרים מתכנית המתאר הקיימת.מסמך זה מציג את הכשלים התחבורתיים

 , אשר הובנו עבור עיריית הרצליה:מסמך זה מבוסס אך ורק על נתונים רשמיים המוצגים בשני מסמכים

הוכן עבור עיריית הרצלייה על ידי אמאב "   2013תכנית אב לתחבורה הרצליה, דו"ח סופי, " .1

 (2013)להלן תכנת אב   2013, יוני רה בע"מתחבו

הוכן עבור עיריית " עיקרי מדיניות התכנון, ,2030תכנית מתאר מקומית כוללנית הרצליה " .2

 (2016קשת מ. כ. ניהול פרויקטים בע"מ  )להלן תכנית מתאר , 2016הרצליה, 

והו עבור הפרק  2013ראוי לציין שחברת אמאב הכינה את המסמכים התחבורתיים הן עבור תכנית האב 

( בתכנית המתאר )אף סאינה מופיעה כחברה אלא כשני יעצים עצמאיים: צבי יירס 5התחבורתי )פרק 

.  הצבות התנועה בשני  מסמכים אלה דומות מבחינת רשת ואביעד כהן, תנועה, דרכים ותחבורה(

 .EMMEהדרכים ומסתמכות על אותה תכנת 

  EMME/3 תכנת .2

 של התנועה יועצי את ששימש הבסיסי העבודה כלי( "5.4)סעיף  2016מתאר כפי שמצוין בתכנית ה 
 . EMME/3 תכנת בסיס על הבנוי התחבורה משרד של אביב תל מטרופולין מודל הוא המתאר תכנית

 האוכלוסייה בסיסי של עדכונים בוצעו ,מפורטות תנועה הצבות לביצוע ההכנה פעולות במסגרת

 הם גם עודכנו הציבורית והתחבורה הדרכים רשתות ר.  המתא תכנית יעדי את שיתאם באופן והמועסקים
 ".המתאר תכנית מימוש במסגרת הצפוי לפיתוח בהתאם בפרויקטים

 הכולל :המקובל,  שלבי,-ראוי לציין שהצבות התנועה הינן שלב אחרון במודל התחבורתי הארבע

 (Trip Generation – Trip Production and Trip Attractionיצירת נסיעות ).1

 ((Trip Distributionהתפלגות נסיעות  . 2

 (Modal Split (פיצול נסיעות  . 3



2 
 

 ( (Route Assignmentהצבות תנועה .  4

( Transport Zonesאינם מוצגים במסמכים לעיל, וכמו כן אינה מוצגת מערכת איזורי התנועה ) 1-3שלבים 

שמשו את המתכננים.  ההנחה היא שהם בוצעו מקצועית כנדרש.  אלם לא היתה בידנו האפשרות ש

 לבוחנן.

ההתנגדויות נו ע"י חברת אמאב כמות שהן.  כל כשהובמסגר התנגדות זו קבלנו את הצבות התנועה 

הצבות מבוססות על בחינה מחדש ולעומק של רשת הרקע )דרכים ונתיבי הסעת המונים ותח"צ( ושל 

 .2030התנועה לשנת 

 הנחות יסודסיכום  –לוסייה ומועסקים כאו .3

 יעדי את שיתאם באופן והמועסקים האוכלוסייה בסיסי של עדכונים בוצעו" כפי שצוין ע"י יועצי התנועה
  "   המתאר תכנית

 מאחר ובסיס האוכלוסייה והמועסקים )בכל איזור תנועה( הינם אבני היסוד של המודל התחבורתי

 (Trip Production and Trip Attraction מוצגים כאן סה"כ אוכלוסייה ומועסקים בהרצליה ע"ס תכנית  .)

)היה עדיף לבחון אותם לפי אזןרי תנועה,אולם נתונים אלה אינם  2016ותכנית המתאר  2013האב 

 בידנו(. 

 

 מקור מועסקים אוכלוסיה   שנה

 2013תכנית אב   48,400  84,400  2008

2020  108,200 63,650   " 

2030  138,500 78,700   " 

 

 אתר עיריית הרצליה )הערכה(  לא ידוע  93,566  2017

 (91,500)תוספת  2016תכנית מתאר   לא ידוע 185,200   2030

 

בתכנית האב  140,00-מכ 2030כלל לא ברור מדוע בחרה ועדת המתאר להגדיל את האוכלוסיה בשנת 

התמתאר, כאשר בשני המקרים הנתונים מבוססים על הפרוגרמה של עיריית בתכנית  185,000-לכ 

 הרצליה.

 סיכום הנחות יסוד -תכנית מתאר  פרוגרמה תכנונית, .4

מציגות את הפרוגרמה התכנונית עבור כל מתחמי   2016בתכנית המתאר  8עד לוח מס'  1לוח מס'

 גן רש"ל. –מי התכנון בנחלת עדה כולל את מתחה D התכנון בהרצליה. אנו מתמקדים כאן באזור על

 גרמה מבדילה בין:הפרו

קיבולת מקסימום שכביכול תוכל להתממש בסיום המימודש של כל תכנית  –"קיבולת נומינלית"  .1

 , מבוטאת ביחידות דיור )יח"ד(המתאר  )לא ברור באיזו שנה(

 יח"ד, מבוטאת ב2030, כביכול, עד לשנת קיבולת שתוכל להתממש –"קיבולת ראלית"  .2
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נפש  3נפש לפי  40,500-יח"ד )כ 13,500גן רש"ל הינה  –הקיבולת הנומינלית במתחם נחלת עדה 

 10%נחה של יישום של הב ,נפש( 4,050-יח"ד )כ 1,350הינה  2030ליח"ד(. הקיבולת הראלית לשנת 

   ההקיבולת הנומינלית.

 נפש(. 2,850)  יח"ד 952 לזאת בהשואה  למצב קיים ש

יח"ד( תהייה באזרים הלא בנויים כיום של המתחם  12,500רב התוספת הנומינלית ) ,המתארע"פ תכנית 

 40ויותר )"אזור לחיפוש לבנייה לגובה מעל  קומות 40)"שטחים לפיתוח"( במגדלי ענק עד לגובה של 

ב',  123מתחם ", , נספח עיצוב עירוני 1גליון   1נספח מס'  "לפרטים ראה: תכנית מתאר   .קומות ויותר"(

 (.  108גן רשל ונחלת עדה איזורים לפיתו, שטח כחול בהיר מקווקו  )עמוד 

על פי כל סטנדרד מקובל של תכנון עירוני התכנית לקיבולת נומינלית במתחם זה היא תכנית מגולומנית. 

 שלאנ לדבר על כך שאינה מציגה כל תכנית תחבורתית אשר תוכל לתמוך במימושה. 

מציגה  תוספת יחסית "קלה" אשר "רק"   2030ת לשנת ויהתכנית העכש,נראה שעל מנת לסבר את העין 

יח"ד(.  היא מתעלמת  952יח"ד למצב קיים של  1,350יןתר ממכפילנה את מספר היח"ד )תוספת של  

 .2030מהקיבולת הנומימלית אמורה להתממש מעבר לשנת  95%מכך שעןד 

עומדת בפני  2030בות התנועה הקיימות, גם התכנית )המצומצמת( לשנת אנו נראה  כי בהתאם להצ

 12,500-עוד כקיבולת נומינלית של תוספת כשל תחבורתי.  מכאן שיש לדחות לאלתר את התכנית ל

 יח"ד.

 סיכום – 2030 הנחות של התכנית התחבורתית בתכנית המתאר .5

 באת הבאות:כרקע מניחה  2030התכנית התחבורתית הצבות התנועה של  ,כללית

, כלומר רשת הדרכים 2020רשת רקע של מערכת הדרכים כפי שתמומש עד לשנת  .1

 .2ודרך  20לכל הכוונים וחיבורה המלא  לדרך   531הקיימת,כולל תפעול מלא של דרך 

ומתחברת  531דרך  מסלולמרכז פועלת במערכת רכבת פרברית כבדה של רכבת ישראל ה .2

 למסילת החוף.
 המופעלים ע"י חברת נת"ע: מאשרים  BRTרכבת קלה או   קווי( 3שלשה ) .3

 ייםהכוכב שבעת 'ושד סוקולוב 'רח ,ירושלים 'שד לאורך השרון BRT - הוורוד הקו .1

 עד גוריון בן 'רח לאורך השרון ורמת אביב מתל ל"רק בטכנולוגיית הצהוב הקו .2

 סוקולוב- גוריון בן לצומת

 , 2200 - הר ותכנית גבירול אבן 'רח המשך לאורך ל"רק בטכנולוגיית הירוק הקו  .3

 .פיתוח הרצליה התעסוקה לאזור עד

 אופנייםעידוד מעבר לתח"צ ושבילי  .4

רעיוניות נוספות להגדלת  ההצע של התח"צ ומערכת הסעת תכנית המתאר גם מדברת על תכניות 

בקרבת   דרום נחלת עדה,יגדה עם תחנת קצה בררחוב הבאורך עדפת תח"צ לקו של ה המוניםת כולל 

, תוספת צירים מוצעת בתכנית המתאר(.  אולם חשוב לציין 2יבנה  )ראה תרשים מס' -צומת כנפי נשרים

מפעילי תח"צ במטרופולין.  ממש של מתכנני ושזו תכנית רעיונית בלבד, ללא כל אישור ו/או תמיכה של 

כאילו  נית לסבר את העיןבמקרה הרע זוהי תכ .( Wishful Thinkingבמקרה הטוב זוהי תכנית שאפתנת )

 נחלת עדה. –יש תכנית ממשית לשופור התח"צ במתחם גן רש"ל 

רמת השרון. אולם להם –בדומה לכך התכנית מדברת על תוספת קטעי דרך מחלפים באזור הרב מכר 

 .נחלת עדה–על מתחם גן רש"ל ניכרת איון השפעה 

, אינה כוללת את התוספות 2030תנועה בכל מקרה, חשוב להזכיר כי רשת הבסיס שהמשמשת להצבות 

  .ע"של חברת נת BRTושלשת קווי הרק"ל או  531רכבת במסלול  הרעיוניו לתח"צ.  ברקע קיימים רק קו
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 (  Modal Split השגות בנוגע להנחות תכנית המתאר אודות תח"צ  ופיצול נסיעות ) .6

כולנו תומכים בהגדלת השימוש בתח"צ והקטנת השימוש ברכב פרטי.  אולם לצערנו ההנחות העומדות 

עומדות במבחן המציאות  נחלת עדה בפרט אינן –בהנחת פיצול הנסיעות בכלל,ובמתחם גן רש"ל 

 הסיבות דלהלן.מ

נה מציינת אולם היא איהגדלת השימוש בתח"צ.  הרצון למדברת בהרחבה אודות  תכנית המתאר. 1
בו השתמשה )ואיזה אחוז מכלל הנסיעות נשאר ברכב פרטי(.  פיצול הנסיעות מה אחוזבצורה ברורה 

עקב 2030אנו חוששים שקימת הערכת חסר של מספר הנסיעות ברכב פרטי בהצבות  התנועה     
       .Wishful Thinking 

 
מתושבי הרצליה מגיעים למקום  %73, 2008המצטטת את מפקד האובלוסין , 2013על פי תכנית האב 

נסיון  באמצעים אחרים )הליכה ואופניים(.  %16.5בתח"צ, ועוד  %10.4-העבודה ברכב פרטי, ורק כ
מראה שמרבית העוברים לקווי רק"ל הם משתמשים קודמים באוטובוסים, דהיינו משתמשי תח"צ קודמים.  

-ניחו יותר מהנשאר בחזקת לא ידוע, אך אנו מניחים שהמתכננים  2030בהצבות  אחוז הפיצול  לתח"צ
%10.4.  

 
 בגלל הערכות אופטימיותמוטה כלפי מעלה   2030אחוז השמוש בתח"צ בהצבות להערכתנו . 2

ל ואוטובוס דמוי רק"ל בהרצליה.ה אודות מימוש קווי הרק"דעל המי יתר  
 

להפך, מצופים עיכובים .  2030ימומשו עד לשנת ונים הסעת ההמין כל ביטחון ששלושת קווי א
שנים( כותב 21)לפני    1996,"הקו האדום".  בשנת  הרק"ל הראשון בתל אביב,  ,קולדוגמאודחיות.   

התנגדית זו היה חלק מצוות התכנון של הקו האדום ע"י חברת פרסוס ברינקרהוף מארצות הברית.  
שנים מאז התכנון(. 25).2021והוא אמור להסתיים רק בשנת הוחל בביצוע,  2016אולם רק בשנת   

 
, אחוז השימוש בתח"צ 2030באם לפחות חלק מקווי נת"ע בהרצלייה וסביבתה לא ימומשו עד לשנת 

נמוך מזה שהונח ע"י מתככמי התנועה ורמת השירות בכבישים אף תרד. עשוי להיות  
 

נחלת עדה  –רשל -ע אינם רלבנטיים עבור תושבי גן"קווי הרק"ל של נת   3  
 

( היא שהשימוש 2013של תכנית המתאר לתחבורה )אשר הועתקה מתכנית האב נחת העבודה ה
דקות  10מטר ) 500הוא רלבנטי עבור תושבים המתגוררים עד מרחק של  הסעת המוניםבקווי 

 הליכה(  מקו הסעת המונים.
 

(, המוצג כאן מראה מרחק 5)פרק  2030 ורתי של תכנית המתארמהפרק התחב הנגזר  1איור מס' 
האיור מראה בברור שאף אחד מהקווים )ואפילו  הסעת המונים.י קוו מ' משלשת 500הליכה של 
.  מ500נחלת עדה למרחק הליכה של  –שבי גן רשל ותמרבית ( אינו משרת את 2030ימומשו עד   

ברכב פרטי לשם הגעה למקום עבודתם.  וזאת לא בגלל  תלוייםבי המתחם שבמילים אחרות, תו
אינם חפצים בהסעת המונים, אלא מכיון שהקווים המתוכננים המאושרים אינם משרתים אותם ש

הם רחוקים מידי להגעה בהליכה.וכראוי.  הם לא רלבנטיים מאחר   
 

קו הרכבת עדה מצוי בפינה הצפון מערבית של המפה מותחם בין  נחלת-ראה: מתחם גן רשל 
, שדרות ירושלים ורחוב הבריגדה.  הוא מצוי מצפון ןממזרח לשדה התעופה.531במסלול   
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( 140 עמוד תכנית מתאר כסוי הסעת המונים מצב תכנוני קיים ) 1מס' איור  
 

  
 
  
 

 נחלת עדה –ור מתחם גן רשל זאי, 2030 ,כשל רשת הדרכים .7

נחלת עדה, וזאת בבמימוש של רק  –מורות על כשל ברשת הדרכים באזור גן רשל  2030הצבות התנועה 
יתר על כן אין כל רק ירע את המצב.   %10-מהקיבולת הנומינלית.  מכאן שכל מימוש שמעבר ל %10

 שר המערכת מתחילה מלכתחילהאפת יח"ד כוסצמקום למימוש של התכנית הנומינלית.  אין מקום לת
 מנקודת כשל.

 
זו   מערכת( מראה הצבות תנועה במצב של "עסקים כרגיל" : 5)של תכנית מתאר, פרק  4איור מס'   

גבול   דרכים בתחומי  תוספת, אך אינה כוללת ואת מחלף הרב מכר 20-ו 531הדרכים  את  כוללת
נחלת  –רמת השרון.  המערכת הכוללת תוספות אלו ) אף שאינן רלבנטיות למתחם גן רשל – רצליהה

.6עדה( מוצגת באיור מס.   
 

, ומציג את מספר כלי הרכב  י ביחס לקיבולת והנגזרות מרמת מל ,רמות שרות 4-כל קטע דרך מאופיין ב
: לכל כוון, בשעת שיא בוקר  

A-C: Free flow  
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D : Slight slow-down, but still reasonable flow 
E: Significant Slow down 
F: Failure, complete congestion 

 
 

והן  ריגדה בוב החרבנחלת עדה.  הן   –באזור מתחם  גן רשל  Fשני האיורים  מורים על רמת שרות 

 בשדרות ירושלים )צבע כחול(.
 

( התנועה בבריגדה 4האיורים.  לדוגמא: ב"עסקים כרגיל" )איור  קיים הבדל כלשהו בכמות התנועה בין שני
בחלק  הקרוב יותר לצומת כנפי נשרים.  ואילו   4,250-כלי רכב בקרבת שדרות ירושליים ו 4,100היא של 

 בהתאם. 3,350 -ן 3,050(  התחזית היא של   6בחלופה המשופרת )איור 
 

נחלת -תי בעורקי התנועה הגובלים במתחם גן רשלמקרים המערכת מורה על כשל תחבוראולם בשני ה
 .F --עדה.  רמת השירות היא הנמוכה ביותר 

 
של תכנית האב.    של תכנית המתאר  דומה מאד למערת הדרכים ה כפי שציינו מערכת הדרכים בהצב

בשתיהן הכניסה הראשית למתחם דרך רחוב כנפי נשרים אינה מופיעה ברשת הרקע כעורק תחבורתי, 
ולפיכך אינה מורה על כמות כלי רכב ןולא על רמת שירות חזויה.    בהעדר נתונים אלו , אנו מניחים שרמת 

   .F-קרובה לו/או   Fהשירות על כנפי נשרים )הזורמת לבריגדה(  הינה גם כן   

 
  סיכום .8

, מורה בברור על כשל 2016ותכנית המתאר  2013, המבוסס כולו יעל נתוני תכנית האב סמך התנגדות זה 
מהקיבולת הנומינלית  10%, כאשר רק 2030נחלת עדה כבר בשנת  –תחבורתי באזור מתחם גן רשל 

אשר  םהמוני באמצעח קווי הסעתהמניחות שמוש מוגבר וזאת אפילו בהנחות המקילות אמורה להתממש.  
 אינם זמינים לתושבי מתחם זה.

 
 המצב.  רק ירע את 10%-מכאן שכל מימוש שמעבר ל

  
של התכנית לקיבולת נומינלית.  אין מקום לתוספת יח"ד כאשר המערכת  מקום לאישור, אין כל לסיכום

נו קוראים בזאת לביטול תכנית המתאר למתחם גן רשל א  .מתחילה מלכתחילה מנקודת כשל. תחבורתית
נחלת עדה  ולו בלבד  עקב כשל תחבורתי קריטי.  –
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)תכנית מתאר  בוקר שיא 2030 ומועסקים אוכלוסייה נתוני רקע על כרגיל עסקים רחיש . 4   מס איור

 (144עמוד 
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 (147הרצליה )תכנית מתאר עמוד  מתאר תכנית שירות ורמות תנועה נפחי . 6 מ איור
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