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התנועה והתחבורה בעיר יתבססו על שימוש באמצעי תחבורה ציבוריים מגוונים 
התרבות והקהילה ישולבו  , הציבור, מוסדות החינוך. ובשילוב תחבורת אופנייםומקיימים

בעיר יתוכננו שדרות פארקים ואתרי טבע עירוניים  . שימושים-במרקם העירוני במסגרת עירוב
.מדרום לצפון וממזרח למערב

,העיר תפתח ותפעל להטמעת מערכות חכמות להתייעלות בתחומים כגון אנרגיה
.  שירותים לציבור ומיזמים שונים

,  עיר ירוקה
חכמה ומקיימת 

.הרצליה תטפח את עושרה הקהילתי והתרבותי
ישתלב במרקם העירוני ויהיה מותאם  , הבינוי לגובה בעיר יהיה מותאם ומידתי

העיר תשמור על הפארקים והגינות  . על גווניהן השונים, לצורכי האוכלוסייה והקהילות
השכונתיות ותרחיב את השטחים הירוקים בהתאם לתוספת האוכלוסייה על מנת  

.לשמור על המרחבים הפתוחים ואיכות החיים הגבוהה בעיר

עיר בעלת
צביון קהילתי

עיר של התחדשות  
עירונית וצמיחה  

קהילתית

.יחודש המרקם העירוני הוותיק של מרכז העיר
,העיר תחולל שינויים פיזיים וסביבתיים באזורים המיועדים להתחדשות עירונית

.קידומה ופיתוחה, תוך התאמת השינוי לאוכלוסייה המקומית
.העיר תמצא הזדמנויות לצמיחה ולהתחדשות בתוך מרקם השכונות הוותיקות

העירחזוןעיקרי 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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הרצליה תקדם העצמת זכויות הבניה ותוספת שימושים למגורים מיוחדים באזור התעסוקה  
.במערב העיר על מנת לשמור על מעמדה של הרצליה כמרכז ייחודי במטרופולין תל אביב

שימושים ובפיתוח קשרי  -מרכז התעסוקה יהיה מרכז מוביל בקידום סביבה של עירוב
.העיר תשמור על חוסנה הכלכלי ועל איתנותה הכספית. גומלין בין התעשייה לקהילה

,  עיר של חדשנות
טק-טכנולוגיה והיי

,  העיר תתפקד כסביבה אורבנית מחוברת ומקושרת ממזרח למערב ומדרום לצפון
. באמצעות קישורים אורבניים מגוונים

.כוללת ונגישה, העיר תהיה מחוברת לשאר חלקי המטרופולין ותהיה פתוחה
.המרחב הציבורי יהיה זירה מגוונת של בחירה המהווה מקום להתרחשויות קהילתיות

.הרצליה תפעל לחיזוק הדמוקרטיה העירונית והשתתפות הציבור בעיצוב מדיניות התכנון בעיר

עיר מחוברת 
ומשתפת

העירחזוןעיקרי 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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העיר הרצליה תשמור על הסביבה החופית ותפעל להגן על המצוקים ועל משאבי הטבע  
.  והסביבה שבתחומה

לרווחת תושבי  , העיר תקדם פיתוח תיירותי ומלונאות לאורך חוף הים ובאזור התעסוקה
.העיר תקדם את ערכי שימור המבנים כחלק מסיפורה של העיר. המטרופולין והמדינה כולה

עיר של תיירות
פנים וחוץ

העיר תעמיק את שיתוף הפעולה עם גופים אקדמיים בעיר לרבות המרכז הבינתחומי  
.ותהווה חממה המעודדת התנסויות ומחקר אקדמי בתחומה

.  הרצליה תעודד ניעות של אוכלוסייה צעירה אליה ובה

עיר של אקדמיה
ומחקר

תוך מתן מענה לשימוש  , הרצליה תפותח על בסיס תשתיות לאומיות
אשר  , עירוניות נאותות-האוכלוסייה המתפתחת בתשתיות עירוניות ובין

.יספקו איכות חיים מיטבית לתושביה ולאורחיה

עיר של תשתיות
מתקדמות

העירחזוןעיקרי 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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שיתוף הציבור והטמעת המסקנות

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 

תחבורה  
שיפור מערך התחבורה הציבורית ומערך שבילי 

תוספת חיבורים ומחלפים לדרכים ארציות. האופניים

בנייה
התאמת גובה הבנייה לצביון השכונות תוך מתן מענה  

.לחידוש מבנים ישנים ומרכז העיר
מבקשים שהעירייה תגיש תכנון לצפון הרצליה  

ל"הוותמבמקום 

שמירה על שטחים פתוחים ופארקים עירוניים
הקמת שכונות חדשות באופן שלא יפגע בשטחים  

.הפתוחים בקצוות העיר
רמת השרון כפארק  ש"ותעסימון שטחי אפולוניה 

עירוני

נספח התחבורה  
סימון  , סימון צירי העדפה לתחבורה הציבורית ותוואי המטרו

יצירת רשת שבילי אופניים עירונית  , מתחמי תחבורה משולבים
.ובינעירונית

נספח תבנית הבנייה
סימון אזורים לשמירה על תבנית הבניה הקיימת ומתן אפשרות  

חידוש מרכז העיר תוך  . להתחדשות עירונית באזורים מיוחדים
.שמירה על אופייה הייחודי של הרצליה

והנחות יסוד  מרקמיתבנייה -צפון הרצליה הוכללה בתוכנית 
ברורות

נספח הנוף  
תוספת לפארק העירוני הדרומי כחלק מפיתוח שכונת הכוכבים  

ושמירת אזור לתכנון הפארק העירוני בצפון העיר במקביל 
הקמת פארק עורף המצוק בסמוך לשכונת  . להתקדמות התכנון

רמת השרון כפארק  ש"ותעסימון שטחי אפולוניה . חוף התכלת
עירוני

ותשריטנספח נוף 
סימון חוף הים כמתחם תכנון מיוחד בו ניתנו הוראות לשמירה  

.הסדרי התיירות ומענה לתושבים, על החוף

הטמעת ההערות בנספחיםנושא

פיתוח חוף הים
טיפול ברצועת החוף למען התושבים והסדרת הגעת  

שמירה על ערכי הטבע בחוף  . תיירים מחוץ לעיר
.ובמצוק
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פרויקטים ייחודיים בתוכנית המתאר

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 

תכנית המתאר מעבירה את קבלת ההחלטות לעיר ומאפשרת ליזום ולתכנן ברמה עירונית פרויקטים  
:אשר ישפרו את איכות החיים בעיר מבחינות רבות

קירוי הכבישים הארציים
שלהניתוקאתזיהתההתוכנית

20כבישי"עחלקיהביןהעיר
לבדיקתאזורומציעה2וכביש

חיבוריאפשראשרקירויהיתכנות
למערבמזרחביןהעירשלמיטבי

העירמזרחחיבורוכן'בולהרצליה
הפארקלאזור'בוהרצליהלים

.העירוני

טבע עירוני ונוף
אתריאתזיהתההמתארתוכנית
להומסביבבעירהעירוניהטבע

ושטחיםפנאימוקדיומקבעת
בכלנגישותיאפשרואשרפתוחים

ירוקיםציריםבאמצעותהעיראזורי
האוכלוסייהמגווןאתשישמשו

התלמידיםאוכלוסייתאתוכןבעיר
אלובציריםלהשתמשיוכלואשר

הגדרת מוקדים תחבורתיים
הציבוריתהתחבורהאתלשפרמנתעל

מוקדיםשנימגדירההתוכנית,בעיר
לתחנתבצמודחשוביםתחבורתיים

הרכבתלתחנתובסמוךהראשיתהרכבת
ייצרואלומרכזים.531כבישעל

התחבורהאמצעיביןמיטביתקישוריות
העירבתוךהנגישותאתוישפרו

מגדירההתוכניתבנוסף.ובמטרופולין
מנתעלהאופנייםשבילירשתאת

לבעיותמתקדמיםפתרונותלהציע
.הפקקים
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מראה את האזורים השונים התשריט•
.בעיר לפי סוג השימוש העיקרי

י תוספת מגורים "מרכז העיר יחוזק ע•
קווים  )באמצעות התחדשות עירונית 

ובאמצעות חיזוק שלד  ( אלכסוניים
הרחובות הראשיים במגורים ומסחר  

.בקומת הקרקע

מזרח העיר ומערב העיר מאופיינים  •
.בבנייה נמוכה יחסית

בניה חדשה בדרום מערב העיר ובצפון •
.העיר

העצמת הזכויות באזור התעסוקה על  •
.מנת לשמור על מרכזיותו במטרופולין

סימון אזור התיירות העיקרי והעצמת  •
.הזכויות בו

התכניתתשריט

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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אפולוניה
נמצאת עדיין בהליך משפטי והעירייה  לית"הותמהתכנית 

מתנגדת אליה ומעוניינת לפתח במקום פארק ולכן השטח  
.וייעודו יתוכננו רק בעתיד

ש"תע
צריך לעבור עוד מספר שלבים לפני שיכול להיות  ש"תעמתחם 
כל  . פינוי הבסיס וטיהור הקרקע, סיום ההליך המשפטי-מתוכנן 

.  אלו יימשכו עוד מספר שנים ולכן רק לאחריהם יתוכנן המתחם

המעברה
הסכמים עם  , בעלויות)לאור הבעיות הכרוכות בתכנון המתחם 

.מתחם זה יתוכנן רק בעתיד, (המדינה ועוד

בתכנית מסומנים  
שטחים עירוניים לתכנון  

,  אפולוניה–בעתיד 
והמעברהש"תע

שטחים אלו לא תוכננו כיוון שעד 
אין כוונה לפתחם2035שנת 

שטחים לתכנון בעתיד

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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מרכז העיר המורחב יתאפיין בתוספת בניה  •
9באמצעות התחדשות עירונית של עד 

קומות בהשוואה לאזורים במזרח העיר 
ובמערבה השומרים על תבנית הבניה 

(.מסומן בצהוב בהיר)הקיימת 

לשיקול דעתה של , התוכנית מאפשרת•
לתכנן בנייה גבוהה יותר , הוועדה המקומית

לאורך הרחובות הראשיים בהם עוברים  
צירי התחבורה הראשיים וכן לתכנן עירוב  

שימושים בקומות הנמוכות ולהפוך את 
שיקול דעת  . רחובות העיר לשוקקים

קומות נתונה  13לבנייה גבוהה מעל 
לשיקול דעת הוועדה המקומית גם בדרום  

.מערב העיר וגם באזור התעסוקה

סומנו מוקדים עירוניים ראשיים ומשניים  •
כדי למקם סביבם פונקציות עירוניות 

.ומסחריות

עיצוב עירוני

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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תנועה ותחבורה

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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נספח תנועה

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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תוספת נתיבי העדפה  •
לתחבורה ציבורית

הקמת מרכז תחבורה •
המשלב את כל אמצעי  

התחבורה הציבורית בקרית  
שחקים

הקו  )חיבור קו הרכבת הקלה •
.קריית שחקיםל( הירוק

(.2030)הוספת קווי המטרו •
חיבור לתחנת הרכבת •

.הכבדה בצפון העיר

תחבורה ציבורית–נספח תנועה 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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.צירי הליכה•
.גשרי הולכי דרך מעל דרכים•
חיזוק משמעותי של רשת •

.שבילי האופניים העירונית
אוטוסטרדת שבילי -אופנידן•

אופניים רחבה בשני צירים 
(.שביל השרון, שביל החוף)

שבילי אופניים-נספח תנועה 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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תוספת מחלפים וחיבורים  •
לדרכים ארציות

מחלף הרב מכר•
20מעברים מעל כביש •

2וכביש 
531חיבוריות לדרך •
2מחלף אפולוניה עם דרך •

.חיבור רחוב ירושלים דרומה•
.הנגב-פתיחת ציר יבנה•
.בוטינסקי דרומה'חיבור נוסף ז•

היררכיית כבישים–נספח תנועה 

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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נוף ושטחים פתוחים

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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ויצירת מסדרון  , הרחבת הפארק העירוני לדרום•

הקושר לשטחים פתוחים ( דונם1100)ירוק 

.מצפון ומדרום

והסדרת  , הגדרת פארק בעורף המצוק הדרומי•

שימור . שטחי הגן לאומי בעורף המצוק הצפוני

תל  )וטיפוח אתרי טבע עירוני בשטחים אלו 

(.מיכל

חיזוק הקישוריות אל  . שמירה על רצועת חוף הים•

פרישת טיילות לאורך החוף ומערך  –חוף הים 

.שבילי הולכי הרגל ואופניים המובילים אל החוף

שדרות  , שלד עירוני המשלב רחובות עירוניים•

ירוקות ורצפים ירוקים אשר ייתנו העדפה להולכי 

ויאפשר קישוריות טובה יותר , רגל ורוכבי אופניים

.ועד הים, בין חלקי העיר

נספח נוף ושטחים פתוחים

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 
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ומיוצגים בדונמים( אינם סופיים)המספרים מוערכים * 

מצב מתוכנןתוספתמצב כיום
שטח חוםשטח ירוקשטח חוםשטח ירוקשטח חוםשטח ירוק

1,5671,400
כולל מתחמים

בנייה/ בשלבי תכנון 

1,897
מתוכם250

בשלבי פיתוח

698.33,4642,098.3

שטחים ציבוריים ושטחים פתוחים
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על מנת להשאיר את העירייה בעמדת כוח  
ל ולא להשאיר ואקום תכנוני  "מול הותמ

החלטנו להגדיר את צפון העיר כאזור  
לתכנון בניה חדשה בחלקים הלא מבונים  
.ולהשאיר את תבנית הבניה הקיימת כיום

נעשתה בחינה של פוטנציאל התוספת לאור הנחות  
:שהנחו אנשי התכנון בעירייה

הקצאות לצרכי ציבור כולל שטחי  –מהשטח 65%•
.השלמה לפרויקטים של התחדשות עירונית במרכז העיר

,  מתקני תחנת רכבת: תוספת שטח לתשתיות גדולות•
.531מסוף תחבורה ציבורית ונתיב השתזרות לדרך 

קומות עם צפיפות מגורים  9-הבניה תהיה מגוונת ועד כ•
.ד"יח25–ממוצעת לדונם נטו 

תוספת התעסוקה והמסחר תשאיר את הסטנדרט  •
.ר לנפש"מ19-העירוני 

צפון הרצליה
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האזור שיתוכנן ראשון במתחם  
הוא אזור שדה התעופה על  

.מנת להבטיח את פינויו

תוספת האוכלוסייה תתבסס  
על מערך דרכים חדש וכן על  

531חיבור לתחנת הרכבת על 
.ומסוף אוטובוסים

יתוכנן  , לאור גודלו של המתחם
המשך לפארק העירוני צפונה  

אשר יהווה גם מענה לנושא  
.הניקוז

צפון הרצליה
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וחיבור הרצליה לאיגודןש"המטביטול ביוב                    

תוספת תחנות חשמל וגיבוש מדיניות עירונית לאנרגיה חלופית ומתחדשתחשמל                

ביצוע נקז דרומי ושדרוג מנהרת הניקוז הקיימתניקוז  

טיפול מרחבי של אגן הניקוז מנחל רשפון עד צפון תל אביבמי נגר     

.חיבור לקווי מקורות שנמצא בתהליכי תיאום ותוספת קו מאסף נוסף מצפון מים                    

.ומעבר פסולת בנייהמיחזוראיתור מיקום לתחנות פסולת               

נספח חסמי התשתיות שהוצגו בפני הוועדה יוטמעו בנספחי התשתיות, בנוסף

25/30הר –תכנית מתאר הרצליה 

פתרונות קצה שמציעה התכנית-תשתיות 
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מוסיפה שטחים רבים אשר התוכנית 
.ישמרו על חוזקה הכלכלי של העיר

שטחי מסחר
הרחבותלאורךתיעשההמסחרשטחיתוספת

שוקקיםעירונייםרחובותליצורמנתעלהראשיים
ולשירותיםלמסחרנגישותמאפשריםאשר

.רגללהולכיעדיפותמתןתוךשונים
מנתעלהחוףבאזורגםתיעשההמסחרתוספת

.לעירהמגיעיםלתייריםשירותלתת

שטחי תעסוקה
במאותיוגדלבעירהמרכזיהתעסוקהאזור

מושךמרכזלהיותשימשיךמנתעלאחוזים
איכותיתתעסוקהולספקבינלאומיותלחברות
.והסביבההעירלתושבי

אשרמיוחדותקטנותד"יחיוקמוהתעסוקהבאזור
לגורמעונייניםצעירותומשפחותצעיריםישמשו

הבילוילמוקדיבקרבהדינאמיתבסביבה
.התעסוקהולמוקדיהעיקריים

ובצפוןהעירבמרכזשטחיםיתווספובנוסף
קטנותוחברותמשרדיםישמשואשרהרצליה

.עצמאייםוכןיותר

שטחי מלונאות
עלהחוףבאזורמלונאותשטחיעודיתווספולעיר
וכןבעירלתיירותהגדלהביקושעללענותמנת

אתיגוונואשרבוטיקלמלונותשטחיםיוקצו
.התייריםאוכלוסיית

התעסוקהבאזורמלונאותשטחייתווספובנוסף
תיירותשלצורךעללענותמנתעלובקרבתו

.כנסיםותיירותעסקית

תעסוקה ומלונאות, שטחי מסחר
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קיבולת ריאלית
2030עד שנת 
ד"יח9,636

קיבולת ריאלית
2035עד שנת 
ד"יח8,973

תוספת ריאליתכ "ובסה
ד"יח18,609

/של העיר המירביפוטנציאל הבנייה 
הקיבולת הנומינלית

ד"יח37,020

של יחידות המירביהתכנית עצמה בודקת את המספר 
.הדיור והתעסוקה שניתן לתכנן בעיר הרצליה

הנתונים מייצגים את היקף הפיתוח בטווח שנת היעד של  
.התכנית

פוטנציאל מול מימוש בפועל-בעיר ד"היחתוספת 
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התכנית מבטאת תפישה כי נתח 
משמעותי מתוספת הבנייה  

תיעשה על בסיס התחדשות  
(.40%)עירונית 

התחדשות עירונית
ד"יח8,249

בנייה חדשה
9,160

ד"יח1,000+ 
קטנות באזור התעסוקה

התחדשות עירונית מול בניה חדשה
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.ופיתוח שטחי ציבור, שמירה על שטחים ירוקים, פיתוח עירוני שבבסיסו הנחות יסוד של קהילתיות מפותחת•
.בלי תשתיות לא בונים בהרצליה•
.פיתוח העיר יעשה על רקע תפישת עידוד תחבורה ציבורית ולא פרטית•
.בנייה מידתית ומותאמת של בנייה לגובה תוך שמירה על צביון השכונתי•
.נתח משמעותי של התחדשות עירונית•
.ותוספת של נספח יישומי שיבטיח פיתוח בכפוף לתשתיות, שתי שנות יעד לתכנית-שלביות•
.לא יתממש-מה שלא ריאלי-"אוויר חם"לא מדברים על •
.  איתושיפור השירות לתושב וחיזוק הדיאלוג השוטף •

:אז מה היה לנו, לסיכום
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יש לעיין במסמכים לפי הסדר הבא על מנת לקבל את , כאשר ניגשים לנספחי התכנית
:המידע בצורה מדויקת

".מתחמי תכנון"יש לאתר את המתחם המבוקש על פי מפת : 1שלב 
לכל ייעוד  )התשריטבמפת ( על פי הצבעים)יש לבדוק את ייעודי הקרקע : 2שלב 

(.  בתקנון3קיימים שימושים שמופיעים בפרק 
".  עיצוב עירוני"גבהי הבניה במתחמים השונים יופיעו במפת : 3שלב 
על מנת לאתר את ההוראות הפרטניות עבור המתחם יש לעיין , בשלב האחרון: 4שלב 

.4בפרק 

הסבר על נספחי התוכנית
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מפת מתחמי תכנון


