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 2/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 הקדמה .א

 

תהליך שתוף הציבור בהכנת תוכנית המתאר של נתניה מתנהל בהתאם לשלבי העבודה של צוות 

 ., כפי שמפורט להלןהתכנון

 

 

נתניהמתאר 

3/ 2035/תוכנית מתאר מקומית נתניה נתיער אדריכלים ומתכנני ערים / עיריית נתניה / מנהל התכנון  -משרד הפנים 

בקרהשיתוף ציבורשלב

'שלב א

קבוצות מיקודאי וף נתונים וניתו ם  , בירור מוקדם
ועדת עבודה

2010' אוק

'שלב ב

יעדי תכנון ו יבוש פרו רמה  , ה דרת מטרות
ועדת עבודה

2011' פבר

'שלב  

מפ ש תושביםהכנת  לופות תכנון
ועדת ה וי

2011יוני 

'שלב ד

פיתו   לופה נב רת והכנת מ מכי התכנית
ועדת עבודה

2011' אוק

'שלב ה

הצ ה לציבורה שה לועדה המקומית  
ועדת ה וי

2012' ינו

'שלב ו

התנ דויותה שה לועדה המ ו ית

ועדת ה וי

2012מאי 

'שלב  

דיון בהתנ דויות
ועדת עבודה

2013' ינו

מתודולו יה

 ודשים  3כ   ה - 2013מתן תוקף יוני 
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 3/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

 קבוצות מיקוד  בא ורי העיר השונים, בהן  5 -ה לק הראשון של שתוף הציבור התמקד ב

 תושבים: 150 -השתתפו כ

 

 )קרית השרון, קרית רבין ומשכנות  בולון ונאות  נים )מ ר  העיר 

 )רמת פול , קרית נורדאו, עיר ימים והאירו ים )דרום העיר 

 /דרום העיר( 00 נאות שקד, דורה,  לי ים, נוף הטיילת נת( 

 )נאות הרצל, עין התכלת, פרד  ה דוד )צפון העיר 

  תושבים ו ו רים. -מרכ  העיר 

 

המת וררות בשכונות השונות בר בי העיר. פיינת במ וון של קבוצות אוכלו יה, מתא נתניה

הפרי ה המר בית של האוכלו יה  הכתיבה   לוקה של קבוצות המיקוד לפי א ורים, במטרה 

לה יע למ וון הקבוצות. מיקום המפ ש, בקירבה למקום המ ורים בכל א ור, הנ יש את האפשרות 

אוכלו יות שבדרך כלל ממעטות לה יע למפ שים ציבוריים מ ו   ה.  בעיקר עבורבו, להשתתף 

למשל נעשה מאמץ )בנו ף לעבודה שנעשתה על ידי מנהלי השכונות( , בשכונת דורה ובנאות שקד

לעודד תושבים לה יע, באמצעות מנהלת פרוייקט שיקום השכונות. ואכן ה יעה לאותה פ ישה 

 .ולק ו בה  לק פעיל השיקום קבוצת תושבים, י ד עם מנהלת פרוייקט

 

הינה מתודת עבודה המאפשרת לקיים  בב של דעות ורעיונות בקבוצה המונה   קבוצות מיקוד 

איש. במהלך המפ ש, אשר נמשך כשעתיים ניתנת אפשרות למשתתפים להעלות  30 -ל 20בין 

הועלתה  ו יות שונות  ביב שאלה מרכ ית, אשר מוצ ת בפת  הדיון. השאלה המרכ ית אשר 

 בכל א ד מהמפ שים הייתה:

 

 מה הם הדברים שיש לשפר בעיר, מה אתם רוצים                 

 ל  ק ולשמר ומהי תמונת העתיד הרצויה לנתניה                  

 

 

למרות שאנשים שונים מעלים במפ שים אלו דעות שונות, ניתן במרבית הנושאים להבין מהדברים 

 מ פר  ו יות   רו ועלו כמעט בכל א ד מהמפ שים:ותפת.השונים את המשמעות המש

 .הצורך בפתרון בעיות ת בורה ותנועה אל השכונות ומהן וביציאה והכני ה לעיר 

 .ה שיבות של  י וק מרכ  העיר הוותיק, תוך מיצובו מ דש 

  הצורך בהת דשות בשכונות הותיקות  ם כאמצעי לכני ת אוכלו יה צעירה ו  קה

 אליהן.

  באמצעים שונים בין השכונות ובינן לבין ערכי הטבע, מרכ י הפעילות והמ  ר    יבור

 וכד'
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 4/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

  שיבותם של מבני ציבור לשרות הקהילה בכל א ת מן השכונות, כפלטפורמה לפעילות 

 קהילתית וליצירת  ו ן  ברתי.

 

 

 

 

 

הות בדו   שלהלן נעשה ניתו  אינט רטיבי של הדברים שהועלו בקבוצות המיקוד, כדי ל 

ה כמה. אנו מצרפים לדו   כנ פ  את  יכומי קבוצות  -משמעויות משותפות ו/או נקודות אי

המיקוד. ב יכומים ניתן ל הות ד שים ו/או נושאים המיי דים כל א ור, לצד הנושאים 

המשותפים. ה יכום שערכתי לקבוצות המיקוד אינו  פרוטוקול  או  תרשומת  של הדיון. כדי 

ניתו  מצב קיים  -המיקוד ישמשו את צוות התכנון בעבודתו בשלבים הראשונים ש יכומי קבוצות 

  ילצתי  את המשמעויות התכנוניות מן הדברים שנאמרו והצ תי  -וה דרת   ון, מטרות ויעדים 

 לפי הנושאים המרכ יים בהם עו קת תוכנית המתאר. , את ה ו יות המרכ יות ב יכומים אלו

כנון תוך כדי עבודה, ושמשו כ לק ממכלול המידע והידע שנא ף על ה כומים הועברו לצוות הת

 ידם.

 

ראוי לציין כי בנתניה קיימת תשתית ר בה של עבודה בשכונות העיר. קבוצות המיקוד התקיימו 

ב יוע פעיל של מ לקת שכונות וכאן המקום להודות למנהלת מ לקת שכונות ה ב' אורנה 

 יוע ועל המעורבות הפעילה שלהם.ר 'יניאנו ולמנהלי השכונות, על ה 

 

כך, עירית נתניה מקיימת במשך תקופה ארוכה מהלך מתמשך של שתוף ציבור ב ו יות בנו ף ל

, תכנוניות וא רות בא ורים שונים בעיר. העבודה נעשית ע י  ברת  מימוש ניהול פרוייקטים 

הנושאים והעמדות של  בשיתוף פעולה מלא של מינהל הנד ה בעיר. המידע על הני יון המצטבר,

התושבים  ביב  ו יות שונות הועמד לרשותנו. מן הראוי לציין כי ב לק ניכר מן הנושאים מידע 

 ה תאם, במידה רבה לתוצרים שקיבלנו בקבוצות המיקוד. אנו מודים ל ברת  מימוש  על ע רתה 

 המקצועית והאר ונית.
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 5/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

 

 עיקרי הדברים שהועלו בקבוצות המיקוד .ב

 

שלהלן נעשה על פי הנקודות הא טרט יות המרכ יות אשר  ובשו על ידי צוות התכנון הניתו  

 במ מך  מטרות ויעדים .

 

  ביבה עירונית אטרקטיבית .1

 

 

 

 

 

 
פיתו  המר ב הציבורי, שיפור 

התנועה,  יבור בין שכונות, פיתו  
השכונות הותיקות ופיתו  מרכ  

 העיר.
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  / תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

  הנ ישות לעיר וממנה  שיפור בעיות התנועה בעיר,התושבים רואים את נושא

 שוב והטיפול בכני ות וביציאות של העיר ושל כל שכונה ושכונה, כמרכיב 

ביצירת  ביבה עירונית נו ה וטובה למ ורים. נושא  ה, י ד עם הצורך לתת 

ל ניה, בעיקר במרכ  לת בורה ציבורית נו ה ויעילה בעיר ו מענים מתאימים 

העיר ובשכונות הותיקות, בהן  דל באופן משמעותי מ פר כלי הרכב ונוצרות 

פרטית, עלה כמעט תופעות של  השתלטות  על שט ים ציבוריים לצורך  ניה 

 בכל א ת מן הקבוצות.

 

  עלתה   ניתוק  בין השכונות והעדר רצף עירוני ושלד עירוני ברורהבעיה של

. בצפון העיר בקשו התושבים  לה  יר  אותם לעיר לא ר באופנים שונים

)כולל תפיתו   וף שנשכ ו ונותרו בצד וליצור  יבור בין שכונות המ ורים לים

, במרכ  העיר דובר על כך שמרכ  נתניה  נדד דרומה  ויש נו ף בא ור הצפוני(

מ  רי וא ר י. תושבי דרום העיר  -לפת  את מרכ  העיר הוותיק כמרכ  תרבותי

הד ישו יותר את הצורך ביצירת מרכ   דש לעיר שהתפת ה והתר בה ואילו 

ניכר כי הקשר ליתר השכונות  ם מב ינה פי ית ו ם מב ינה  במ ר  העיר

 . לש יותר  ברתית

 
 

  הצורך בשמירה על אי ון בין שימורהתושבים מעלים באופנים שונים את 

פיתו  המרכ   -שמירה על המרקם הקיים. במרכ  העיר -בצפון העיר  והת דשות.

כלומר המרקם הקיים על מאפייניו היי ודיים צריך להיות  -הישן ע י שימורו 

 מנוף לפיתו  והת דשות.

 

  להימנע מבניה ר על אי ון בין בניה  בוהה ונמוכהלשמוהתושבים מבקשים ,

 בוהה באופן  רי  ובעיקר לתת תשומת לב לבניה לאורך ציר הים  לא ליצור 

  ומות .

 
 

  בעיקר ב לל עומ י הרעיון של ערוב שימושים נתפ  כבעייתיבמרבית הקבוצות ,

נתפ  תנועה )ברכב פרטי( שהוא יוצר. בשכונות ה דשות )בעיקר במ ר  העיר( 

 ריכו  מו דות  נוך במיקום א ד כלא רצוי מאותה  יבה.
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 נתניה כמרכ  תיירותי ותרבותי .2

 

 

 

 

 

 

  בעיר ) וף הים, הטיילת  לפוטנציאל הטבעי הקייםתושבי נתניה מודעים בעיקר

 ושמורות הטבע(, שיכול ל  ק את האטרקטיביות שלה.

 

 לו פ ות הנושאים הקשורים בקבוצות המיקוד )להוציא  ו של מרכ  העיר(, ע

העיר  כעיר הנותנת לתושביה  םבקידובקידום נתניה בת ום התיירות ויותר 

 שרותי  נוך ותרבות איכותיים ונ ישים .

 
 

  בשכונות ה דשות הושם הד ש על צורך ב יפוש דרכים להקדים פיתו  שירותים

 ברמה שכונתית, לאכלו .

 

  ה פורט,  ים ואטרקציות בת וםשמו דות תרבות עירוניקיימת מודעות לכך

את הצרכים של תושבי  , אם כי מרבית הדוברים הד ישואמורים למת  את העיר

)דבר שעלה  ם במפ ש שיתוף הציבור , מקומות בילוי, בתי קפה וכד' -העיר 

 (.13בנושא תמ א 

 
 

  שיבות ליצירת עו נים בת ום תרבות, פנאי ו פורט הן לתפי ת התושבים, יש 

 .תית והן ברמה עירוניתברמה שכונ

 

 

מימוש הפוטנציאל הטבעי 
של העיר, יצירת עו נים 
 .בת ום התרבות והפנאי
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 8/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

 

  ביבה, טבע ונוף .3

 

 

 

 

  תושבי העיר מודעים לפוטנציאל של נתניה בת ום  ה ולצורך לממשו באופן

 מיטבי.

 

  בצפון העיר(  ו ר בולט ביצירת צירים נו פים לים )הדוברים ציינו את הצורך

ות , תוך הימנעות מיצירת צפיפוביצירת   ית אטרקטיבית ופעילה לאורך ה וף

  בוהה בא ורים מעורבים וב מיכות למ ורים.

 
 

  שבילי אופנים והולכי ר ל נתפשים כ שובים, בעיקר ל יבור עם שמורות הטבע

 .והים מ ד וא ור התע וקה הדרומי מאידך

 

 .הועלה צורך בפיתו  פארק עירוני נו ף 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מימוש הפוטנציאל הטבעי 
רות של העיר,  יבור שמו

הטבע והים  ם באמצעות 
 שבילי הליכה ורכיבה

ויצירת   ית אטרקטיבית 
 לאורך ה וף.
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 9/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

 

 עיר לכל תושביה .4

 

 

 

  יר אטרקטיבית לכל קבוצותבפיתו  נתניה כעהתושבים מודעים לצורך 

בשכונות הותיקות במרכ  העיר, בצפון  האוכלו יה ול שיבות של שינוי דמו רפי

 ובדרום.

 

  עלו רעיונות שונים כמו שדרו  השוק והפיכתו ) ם ע י תמריצים( לאטרקטיבי

 הוד ש הקשר בין  ידוש מרכ  עיר תו   למשיכת צעירים.לצעירים ו טודנטים. 

 
 

 מתאימים  באיתור מת מיםצל הותיקה בצפון, הועלה הצורך בשכונת נאות הר

תהיה  ורם יו ם  קיימת ציפיה שהעיריהואילו בדורה ובנאות שקד  לפינוי ובינוי

וישקיע בתשתיות  ברתיות ובמר ב הציבורי. ההערכה  38שיעודד קידום תמ א 

היא כי בשכונות אלו )בעיקר נאות שקד(, בשל המיקום האטרקטיבי, קיים 

טנציאל למשוך  ו ות צעירים משכילים י  ית עם פוטנציאל לניידות  ברתית פו

כלפי מעלה )הדירות בשכונות אלו הן למעשה  דירות בהיש  יד (. בנו ף יש 

לתת את הדעת לטיפול ושדרו  הר וב והמבנים  בתפר  בין שכונות  דשות 

 . וותיקות

 

 וך השכונה כמוקד התושבים הד ישו את ה שיבות של קיום מבני קהילה בת

ה דהות שיתרום ל ו ן ה ברתי. מבני ציבור לשימוש קהילתי והמר ב הציבורי, 

מהווים פלטפורמה לפעילות קהילתית  שובה, אשר תתרום  ם ל י וק הקשר של 

התושבים לעיר. )הושם ד ש על  ו ר במבנים לפעילות נוער ו ו ר  דול של 

 מבנים לקהילה בנאות שקד(.

 

עיר אטרקטיבית לכל קבוצות 
האוכלו יה,מרכ  תו  , 

הת דשות עירונית ופיתו  
שרותי ציבור כפלטפורמה 

 לפיתו  הקהילה.



 שיתוף הציבור שלב א'  2035נת/ -תכנית מתאר מקומית נתניה   נתניהמתאר 

 

 

 10/ תכנני עריםיער אדריכלים ומ/  ריית נתניהמנהל תכנון / עי -משרד הפנים 
 

 

  וף בפתרון כולל של קשיים בת בורה ציבורית בתוך העיר.עלה צורך ד 

 

  יכום . 

 

תהליך שיתוף הציבור המתוכנן אמור ללוות את שלבי התכנון הבאים. בעוד שבשלב א' הושם 

מתוכנן מפ ש עירוני, אליו יו מנו  בעלי  ד ש על שיתוף התושבים בשכונות העיר, בשלב ב'

 ת ומורשת, מתכננים וכד'.עניין : תושבים,  ו רים,אנשי  נוך תרבו

 

 דנאות נושאיות, בהן יצי  צוות התכנון רעיונות ו ו יות  4 נקיים 5.11. 1 -שיתקיים בבמפ ש 

 לקבלת התיי  ות והי ון  ו ר. -תכנוניות בשלב  יבוש ראשוני 

 

 

 הנושאים בהם נע וק במפ ש  ה:

 

  בית,ר וב,שכונה,עיר–עיצוב עירוני  – יים ואיכות  יים בעיר 

  אתמול היום ומ ר -תיירות, וף ונוף 

  מנוף לפיתו  )תרבות, נוך, פורט וקהילה( –פיתו   ברתי 

  נ ישות,ת בורה ותנועה. –לנוע בעיר,אליה וממנה 

 

 

 

 

   ית אדיב                                                                        

 יועצת  ברתית ושתוף ציבור                                                                 

 תוכנית מתאר נתניה -צוות תכנון                                                            

 

  

 

 


