קרית אונו
תכנית מתאר כוללנית
מפגש שיתוף הציבור
דצמבר 2016
שלב א'

מצב העיר

תכנית מתאר קרית אונו

מ ז ו ר פ י ר ש ט א ד ר י כ ל י ם  .אד ר ' אי רית גיל  .ג רי נשטיי ן -ה ר-גיל אד רי כלים  .גיאוק רטוג ר פי ה .
ל ש ם ש פ ר א י כ ו ת סב יבה .ד" ר ע מלי ה רי מלט  ' .מעש ה שי מו ר '  .ז  .כ  .מדידות ו ה נד ס ה  .מו ר ן ה נד סת ד ר כים .
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סדר יום
19:30-20:00

התכנסות והרשמה

20:00-20:15

מליאה :פתיחה וברכות

ראש העיר
מהנדסת העיר

20:15-20:45

תכנית מתאר קרית אונו

ראש צוות התכנון :מהי
תוכנית מתאר ,תהליך
התכנון ,צוות התכנון,
תובנות עיקריות
מניתוח מצב קיים.

ל
א
במ ה
ת
קומ קי
י
ם
ו
 20:45-20:55פיזור לקבוצות
ב
הת פ
ו
קיי ע
ל
םד ב
ש
י
ל
ו
ן
ב רי
ב
מלי וי
דיון מבקבוצות
20:55-22:15
א
ש
ה
ת
ת
פ
י
ם

קבוצות נושאיות,
דיון מובנה סביב
שאלות מנחות.

תכנית מתאר קרית אונו
א ו קט ובר 2016

אירית גיל

תכנון ערים בע"מ

השומרים  2קרית טבעון
netvision.net.il

2

תכנית מתאר קרית אונו
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פרופ' אדר' אלי פירשט – ראש הצוות
אדר' אורי מזור – מנהל התכנון
א.מזור – א.פירשט – אדריכלים
ומתכנני ערים

•ד מ ו ג ר פ י ה ,
פרוגרמה
•ו ש י ת ו ף ה צ י ב ו ר

ד"ר עמליה רימלט

•כ ל כ ל ה

גיאוקרטוגרפיה,
דר' רינה דגני ,עינת פרידברג

•ס ב י ב ה ו ק י י מ ו ת

לשם שפר איכו"ס ,רון לשם

•נ ו ף

גרינשטיין הר-גיל אדריכלים,
גיל הר-גיל

•ש י מ ו ר

לילך גינת ניומרק' ,מעשה שימור'

•ת נ ו ע ה ו ד ר כ י ם

מורן הנדסת דרכים ,שי מורן

•ש מ א י מ ק ר ק ע י ן

ז.כ .שמאות מקרקעין ,מדידות
והנדסה אזרחית,
ארז כהן ,עודד לנדאו.

•מ י ם  ,ב י ו ב ו נ י ק ו ז
•מ נ ה ל ל ק ו ח
•ר י כ ו ז ת פ ע ו ל י
מנהלי

מנהל התכנון אהוד יוסטמן
דניאל אלימלך
מחוז ת"א

נעמי אנגל – מתכננת המחוז
גל קארו -ס .מתכננת המחוז
מיכל מזוז  -ראש הצוות

עיריית קרית ישראל גל  -ראש העיר
אונו
נפתלי כהן  -סגן ראש העיר
אנדה בר  -מהנדסת העיר
רותי זק  -מנהלת מח' תכנון

בלשה ילון מערכות תשתית
א.מזור – א.פירשט – אדריכלים
ומתכנני ערים ,אדר' ניקי דוידוב
אירית גיל תכנון ערים בע"מ
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צוות תכנון והיגוי

צוות תכנון
•ת כ נ ו ן ו ע י צ ו ב
עירוני

צוות היגוי

4

פירוט שלבי העבודה

אבני דר ך
זיהוי וידוע
בעלי עני ין

סיכ ו ם ניתוח מצב
קיי ם
הצ גה והתי חסות
בעלי עני ין

של ב ד'  -גיבוש תכ נ ית המתאר הכו ל ל נ ית.

הערכת תסריטי ם

פית וח תסריטי ם

ער ו ץ מיידי

של ב ה'  -הגשת מסמכ י תכ נ ית המתאר לד יון
בועדה המ קומ ית.

תכנית העבודה

ש ל בי ם ו ת ר שי ם ז רי מ ה

גיב וש תסריט
מוביל או מש ולב

שלב ב'

גיבוש מטר ות

של ב ו'  -קל י טת התכ נ ית בועדה המחוז ית
לצורך ד יון לה פ קדה.

של ב ח' -השתת פות במתן חוות דעת
להת נגדו יות ו ל יוו י התכ נ ית עד
לפרסו ם הודעה ע ל מתן תו קף
ל תכ נ ית המתאר.

איסוף נת וני ם
שלב א'

של ב ג'  -הכ נת ח לו פות תכ נו נ יות לתכ נ ית
המתאר וג יבוש ח לו פה נבחרת.

של ב ז'  -פ רסו ם הודעה ע ל ה פ קדת תכ נ ית
המתאר.

*

שלב

עריכת חלו פ ות תכנון
שלב ג'

הערכת חלופות
תכנון
גיב וש חל ו פה נבחרת
הצגת התכנית
וקבלת משוב

עיב וד תכנית המת אר

ועדת תכנון ,
התנגד וי ות ומתן
תו קף
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שלב ד'

שלב
ה '  ,ו '  ,ז ' ,ח '

*ה כ ל מ ו ת נה ב קצב הע נ ו ת ג ו רמ י ה ע י ר י י ה  ,ה ו ע ד ה ה מק ומ י ת ו לשכ ת ה ת כנו ןה מח וזי ת ,
ל קב ל ת ח ומ ר ים  ,ת ג וב ו ת  ,פ ג יש ו ת . .

הכנת תכנית עבודה מ פ ורטת

שלבי העבודה

של ב א'  -בירור מו קד ם  ,א יסוף נתו נ י ם
וניתוח ם.
		
של ב ב'  -תסר י ט י ם  ,הגדרת מ טרות ו יעד י
תכ נון וג יבוש פרוגרמה.

תרשים זרימה של מהלך העבודה

5

"אם ימאי אינו יודע לאיזה נמל הוא מפליג,
שום רוח שתקרה בדרכו לא תהיה מועדפת"
(ת ר ג ו ם ח ו פש י )

" "I f on e d oe s no t kno w t o w hic h port one is sailing, no wind is f avorabl e
L u c iu s An n ae us Se ne c a, 4 BC - 65AD

תכנית מתאר קרית אונו
א ו קט ובר 2016

אירית גיל

תכנון ערים בע"מ

השומרים  2קרית טבעון
netvision.net.il

6

מהי תכנית מתאר כוללנית ומהן מטרותיה?
תכנית כוללנית תהווה בסיס סטטוטורי להשגת יעדי "חזון העיר" כפי שהוגדר על ידי העיריה וצוות התכנון.

מטרות התכנית הכוללנית ,לפי המתווה
להכנת התכנית (מוצע ע"י מינהל התכנון):
 .1להתוות את המבנה המרחבי הראשי המוצע
של הישוב ,תוך הגדרת ההיררכיה התפקודית
והפיזית של מרכיבי הישוב העיקריים.
 .2לתת ביטוי בהיר וברור למדיניות התכנונית
המוצעת לישוב ולמטרותיה.
 .3ליצור בלוח זמנים קצר תשתית לעצמאות
תכנונית של הרשויות המקומיות (ולאפשר
קידום תכניות מפורטות).
 .4לאפשר ניהול התכנון ,לרבות מעקב ודיווח,
כבסיס לעדכון עיתי של התכנית ,כך שתישאר
"תכנית חיה".
 .5לתת הוראות והנחיות להכנה ואישור של תכניות
מקומיות ,מתאריות ומפורטות ,אשר בסמכות
הועדה המקומית.
תכנית מתאר קרית אונו
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במה עוסקת תכנית כוללנית?

מנהל התכנון בשיתוף המועצה המקומית קרית אונו מקדם תכנית מתאר כוללנית לישוב

תכנית מתאר קרית אונו
א ו קט ובר 2016

אירית גיל

תכנון ערים בע"מ

השומרים  2קרית טבעון
netvision.net.il

8

העיר במרחב
מיקום:
בקעת אונו,
מזרח הטבעת הפנימית
במטרופולין ת"א
מחוז :ת"א
נפה :ת"א.

תחום שיפוט:
כ 830 + 4,530-דונם

מ פת השל ט ון המק ומ י  ,מת ו ך אתר משרד הפנים
h t t p : //w w w . moin. gov . il/S u bj e c t s / Lo c a l Go v e r n m e n t M a p/ P a g e s / A bo u t . a s px

(כולל שטחי תה"ש).

אוכלוסייה:

(דצמבר )2014

כ 36,600-נפש
כ 12,750-יחידות דיור.

טבעות המטרופולין
העיר במרחב הארצי/מטרופוליני
מפת התמצ א ות
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העיר במרחב  -בקעת אונו
מתוך המלצות תכנית האב לבקעת אונו
•אזור ליבה משותף ל 8-ישובים.
•פיתוח הליבה מעורב מוטה מע"ר.
•שניים מהמתחמים באזור הליבה בשיוך
מוניציפאלי עתידי של קרית אונו:
צומת סביון ושכ' האקליפטוסים.
•צומת סביון " -כיכר העיר" כולל:
מרכז תחבורה אזורי ,פונקציות של
מרכז אזרחי ומרחב פתוח לציבור,
לשהיה התכנסות וארועים.
•באזור הליבה יתמקמו מרבית מוסדות
הציבור האזוריים הנדרשים לאוכ'
הבקעה שהיקפה הצפוי  150-200אלף
תושבים.

גבול מוניציפאלי של קרית אונו על רקע תשריט תכנית האב לבקעת אונו

•מערכת שטחים פתוחים על עירונית
תחבר בין הרשויות השונות בבקעה +
מענה כמותי לחוסרים בישובים.
תכנית מתאר קרית אונו
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תכניות מאושרות בבקעת אונו:
בשנים האחרונות מקודמות תכניות גדולות למגורים
ותעסוקה בקרית אונו ומדרום ומערב לה (באור
יהודה ,וברמת גן).
תכניו ת מאוש רות בק ר י ית אונו :
 .1שכונות חדשות (נווה אריאל שרון,
תה"ש מרכז ,האקליפטוסים ,צומת סביון)

קרית אונו

סה"כ כ 7,200-יח"ד
כ 25,000-תושבים
 .2שכונות באכלוס  -שער הקריה ,עבר
הירדן ,פסגות אונו.
סה"כ כ 880-יח"ד
 .3תכניות התחדשות עירונית/פ.ב .מאושרות
סה"כ כ 1,300-יח"ד נוספות
* במיצוי מירבי של תכניות בהליכים  -תיתכן תוספת
של עד  2,900יח"ד התחדשות עירונית

סה"כ צפויה העיר לקלוט
כ 11,000-משקי בית חדשים
(ביחס ללמ"ס דצמבר  ,14במיצוי כלל הפוטנציאל)

תכנית מתאר קרית אונו
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דמוגרפיה

ד"ר עמליה רימלט

חברה וקהילה
דמוגרפיה,
וקהילה
חברה

גידול אוכלוסייה:
• גידול אוכלוסייה רציף משנת 2000
• יתרון תחרותי ברמה האזורית במשיכת
אוכלוסייה
• בהשוואה תוך ישובית  -צמצום גודל
אוכלוסייה בכלל ובעיקר צמצום שיעור
הצעירים בשכונות ותיקות דרומיות

שנים
קריית אונו
אור יהודה
גבעת שמואל
גני תקוה
יהוד מונסון
מטרופולין ת"א,

טבעת תיכונה גזרה מזרחית

מבנה גילאים
• שינוי במבנה הגילאים:
• קליטת משקי בית בני 30-44
עם פעוטות וילדים צעירים.
• ירידה משמעותית במשקלה של
קבוצת הצעירים בני .20-19
• התבגרות איטית של האוכלוסייה

אוכלוסייה באלפים אחוז גידול סה"כ
2000-2015
2015
2000
64%
37.8
23.0
34%
36.2
27.0
109%
25.3
12.1
52%
16.1
10.6
39%
29.1
21.0
218.4

41%

307.4

התפלגות גילאים בקריית אונו ,השוואה בין השנים
 2000ל 2014
30.0%

25.0%

20.0%

15.0%

10.0%

5.0%

0.0%

אחוז בני +65
אחוז בני 60-64
אחוז בני 59-45
אחוז בני 44-30
אחוז בני 29-20
אחוז בני 19-15

אחוז בני 14-10

2000

אחוז בני 9-5

2014
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וכלכליים
מאפייניםחברתיים
מאפיינים
כלכליים
חברתיים-
• אוכלוסייה חזקה מבחינת מאפייניה
החברתיים כלכליים אשכול חברתי כלכלי 8
מתוך 10
• הרמה החברתית הכלכלית בישוב אינה
אחידה .האזורים החזקים יותר ,יחסית ,הם
בשכונות רייספלד וגני אילן.
חינוך
• הישגים גבוהים

השגים בחינוך בקרב תלמידים תושבי קריית אונו

2014

2013

2010

2007

2004

2001

90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

אחוז זכאים לתעודת בגרות מבין תלמידי כיתות יב

אחוז זכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מבין תלמידי
כיתות יב
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שירותי ציבור

ד"ר עמליה רימלט

הציבור ושטחי הציבור
מוסדות
הציבור,
שירותי
מערך
ומבני הציבור
מוסדות
הציבור,
שירותי
מערך
• מצאי :מצאי רחב של מגרשים ,מבני ציבור ומתקני ספורט
לסוגיהם.
• פריסה :טובה יחסית – עיר קטנה ונגישה.
• שימוש רב תכליתי :מדיניות העירייה תומכת בשימוש רב
תכליתי במבני הציבור ובמתקני הספורט בעיר עבור קבוצות
אוכלוסייה מגוונות.
•קריית אונו כספקית שירותים אזורית :לעיר תפקיד אזורי
באספקת שירותים מגוונים למרחב הסובב .מכללה ,מערכת
החינוך העל יסודית וביה"ס היחודיים בעיר מושכים תלמידי
חוץ.

תכנית מתאר קרית אונו
א ו קט ובר 2016

אירית גיל

תכנון ערים בע"מ

השומרים  2קרית טבעון
netvision.net.il

14

מאפייני תעסוקה

כלכלה ,תעסוקה ומסחר

גיאוקרטוגרפיה

רמת התעסוקה של תושבי קריית אונו גבוהה ביחס
לממוצע הארצי .בחודש ספטמבר  2016עמד שיעור
תעסוקה ביישוב על  .2.1%הנתון נמוך יותר מאור
האבטלה
יהודה ,יהוד וגבעתיים ודומה לגבעת שמואל ולגני
תקווה .שיעור דורשי העבודה מגלם מספר של 384
אבטלה  62%מתוכם נשים.
 2.1%עבודה בלבד,
• דורשי

שיעור אבטלה ,קריית אונו ויישובים בסביבה ,ספטמבר 2016
7.0%
5.9%

5.0%
4.0%

3.5%

2.0%

2.1%

2.4%

2.2%

3.0%

2.5%

2.0%

פחות מאו ר יה ודה ,יה וד וגבע ת ים,
דו מ ה לג בע ת ש מ ואל וגנ י ת ק ו וה .

1.0%

גבעת שמואל קריית אונו

שיעור תושבי קריית אונו ,המועסקים מחוץ ליישוב
הסביבה
לרוב יישובי
 ,84%גבוה ביחס
עומד על
לישוב
מחוץ
מועסקים
80%
•כ-
(למעט גבעת שמואל) .שיעור תושבי קריית אונו
גבוהוצע
ליישובל מ מ
יחס י ת
בוה
שיעו ר ג
הארצ ימהממוצע
משמעותית
מחוץ
המועסקים
הארצי (.)52%

ודו מ ה ל סב יבה .

6.0%

גני תקווה

גבעתיים

יהוד

אור יהודה

ארצי

0.0%

מועסקים לפי מיקום ,קריית אונו ויישובים סמוכים ודומים2008 ,
מחוץ לישוב המגורים

בישוב המגורים

100%
25.0%

15.8%

16.9%
32.6%

20.1%

16.2%

90%
80%

48.0%

70%
60%
50%
75.0%

84.2%

83.1%
67.4%

79.9%

83.8%

40%

30%

52.0%

20%
10%

ממוצע ארצי

יהוד

תכנית מתאר קרית אונו
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קריית אונו גבעת שמואל

0%

15

שטחי תעסוקה ומסחר
ומסחר
תעסוקה
שטחי
בחינת שטח תעסוקה במ"ר לתושב ,בסביבה המידית של

שטח מ"ר תעסוקה לתושב בקריית אונו מול יישובי הסביבה2014 ,

קריית אונו ,מלמדת על כך שבכל היישובים (למעט
לתושב
מ"ר
לתעסוקה במ"ר לתושב
תעסוקה השטח
אורו יהודה) היקף
 2.9ביהוד
נמוך מהממוצע הארצי העומד על  .8.1בקריית אונו שטח
הארצ י ,ד ו מה
•שיעו ר נ מ וך מ ש מע ו ת י ת מה מ מ וצע
התעסוקה במ"ר לנפש עומד על  2.9בלבד.

14.0
11.8
9.9

לישו בי הסב יבה ל מעט יה וד וא ור יה ודה .

בנוסף ,מקודמים חמישה אזורים ,המוסיפים שטחי
לתעסוקה ומסחר:
מקודמים
שטחים
משמעותיים לעיר:
תעסוקה ומסחר

8.0

6.0

4.5
2.9

4.0

3.0

2.0

1.3

ממוצע ארצי גני תקווה גבעת שמואל קריית אונו

היקףיםזכויותב קנ י ון .
תכניתשטח י ה מ שרד
•ה רח בת

גבעתיים

אור יהודה

שימושים

הערות

תמ"מ  – 281פארק המדע

 100אלף מ"ר

תעשיה עתירת ידע ,מכוני מחקר ,מעבדות ,מכללה טכנולוגית ,משרדי
תכנון ויעוץ מקצועי ,אולמות תצוגה

צמוד לשכונת פסגות אונו .הבעלות באזור
פרטית

קא/322/א-ד

100אלף מ"ר

משרדים ,תעשייה עתירת ידע ,שירותים פיננסיים ואישיים ,מרפאות,
מלונאות ,מועדון בריאות ,אולם כנסים ואירועים ,מסחר

צמוד לשכונת אריאל שרון

תממ 282

 70אלף מ"ר

מסחר ,בתי קפה ומסעדות ,שרותי תקשורת ,מוסדות פיננסיים
ושירותים עסקיים ,שירותים אישיים ,משרדים לבעלי מקצועות
חופשיים ,אולמות תצוגה

על דרך בן גוריון .יצא למכרז

משרדים ,תעשייה עתירת ידע ,מרפאות ,מסחר

צמוד לשכונת צומת סביון ,בהליכי אישור

מסחר ,שירותים אישיים ,משרדים ,סניפי בנק ,מסעדות

שכונת האקליפטוסים  /תל השומר .שימושים
מעורבים עם מגורים ומבני ציבור

•ב מ סג רת חז י ת מסחר י ת בצ יר ל ו י א שכ ול,
כחלק מת כנ י ת ה תחד ש ו ת ע יר ונ י ת .
•ש כו נת הא קל יפט וס ים .

 350אלף מ"
ירר" .
 "508-0255349שער הע
תכניתבי ון -
•צו מת ס
תג"פ  – 1/599קא387/

•ת כ נית ת ה " ש מרכז .

 20אלף מ"ר

10.0

8.1

היום מקודמים בעיר שטחי מסחר לאורך הציר המרכזי
עירונית.מ ים .
קה מ של
"ר תעס ו
אלף מ
אשכול109
לוי כיום
•ס ה" כ
מדובר
התחדשות
תכניות
במסגרת
על חזית מסחרית לאורך רחוב ,אשר עם הקמת השכונות
בתל"ר
 15,000מ
סביוןו בע יר
בצומת נבנ
החדשות2 001-
•בי ן 20 1 5
השומר
והמתחם המפונה
ציר של כ 4 -ק"מ .לצד זה מורחב שטח המשרדים
לתעיהיה
סוק ה
בקניון.

12.0

יהוד

0.0

החטיבה הכלכלית אורבנית
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כלכלת הישוב
כלכלת הישוב

בשנת  2014הסתכמו הכנסות העיר מהתקציב הרגיל
לעומת הוצאות בסך  253מיליון
 247.1מיליון ₪
בסך
תקציבי:
גירעון
 ,₪גם בשנת התקציב  2013סיימה קריית אונו
המקשים על
מימון
חסרה
מיליון .₪
מקורותשל כ5-
תקציבי בסך
העירבגירעון

התפלגות חיובי הארנונה בקריית אונו וביישובים סמוכים2014 ,
חיוב ארנונה שאינה למגורים

8%

איזון התקציב לאורך זמן.

הגירעון המצטבר עמד בסוף  2014על כ 44.8-מיליון
 .₪היקף הנחות בארנונה העומד על כ 28-מיליון .₪
נעשה ניסון לייעל ולצמצם בהוצאות ,למשל ,בתחום
ארנונה והגזם ,לעשות שימוש בהיטלי השבחה
האשפה
הגביהעזר
באמצעות חוקי
כהלוואה ולבחון
חדשיםמסך
היטלים 76%
למגורים -
•ארנונה
לשטחים פתוחים וכבישים.

בפועל (כולל גביה ממשרד הביטחון).

היחס בין חיוב ארנונה למגורים לבין חיוב ארנונה
מגורים) ,עלול
(מגורים:לא
הגביה
תעשייה
שירותים ומסחר
למגורים (משרדים,
•יחסשאינה
ומלאכה) ,פרמטר חשוב ליכולתה של רשות מקומית
לספק
לתושביה .הרשות
שירותיםביכולת
לאורך זמן
לפגוע
ליכולתה לספק

חיוב ארנונה למגורים

36%
58%

90%

27%

34%

100%

80%

51%

70%
60%
92%
64%

42%

40%

73%

66%

50%

30%

49%

20%
10%

אור יהודה

יהוד

קריית אונו

גבעתיים

גבעת שמואל

גני תקווה

0%

שירותים ברמה טובה לתושב.

בקריית אונו,
מסה"כ הארנונה
למגורים
יחס הארנונה
וצמצום וכן
ייעול
ניסיונות
•נעשו
על פי הגבייה בפועל ,הינו גבוה אף יותר ועומד על
מחירי
להוריד
הפנים
משרד
 ,76%מול
מאמץ
המקומית בעיה
לרשות
זמן ליצור
ועלול לאורך
תקציבית ולפגוע ביכולתה להמשיך ולספק את
את
להגדיל
כדי
לתעסוקה
ארנונה
השירותים הניתנים לאזרחים היום ,ללא סיוע מבחוץ.

האטרקטיביות לעסקים.

*ללא הגבייה ממשרד הביטחון הנתונים לגבי הכנסה ממקורות שאינם מגורים
נמוכים עוד יותר
החטיבה הכלכלית אורבנית

הוצאה לתושב
( ש יר ותי ם מקומיי ם וממ לכתיים )

•הוצאה ברוטו לנפש  -גבוהה יחסית לסביבה
•צפוי קושי בשימור רמת השירות לתושב
לאור המחסור במקורות מימון.
תכנית מתאר קרית אונו
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מקרקעין ז.כ .מדידות והנדסה ,שמאות מקרקעין
ערכי מקרקעין והתחדשות עירונית
•רשות מובילה בהתחדשות
עירונית 1,300 .יח"ד בתכניות
מאושרות (ועד  2,900יח"ד סה"כ

4

471
פסגת
אונו

במיצוי הפוטנציאל במסגרת תכניות
מאושרות ומקודמות)

קרית
אונו
הותיקה

•תמורות גבוהות לדיירים יחסית
לפרויקטים דומים בישובים
אחרים.

אונו
הירוקה
פרדס רייספלד

•פרדס רייספלד  -סמן ימני של
ערכי מקרקעין בישוב.
•מחירי דירות ישנות בשכונות
ותיקות מגלמים ציפיה
להתחדשות.

גני
אילן

471
נאות
אריאל
שרון

קיראון
עבר
הירדן
רימון

שכ ונ ו ת ב קר י י ת אונו
תכנית מתאר קרית אונו
א ו קט ובר 2016
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ציבוריים פתוחים
הר-גיל:שטחים
אדריכלי נוף
גרינשטיין
נופיים
מקרא
פתוחים
היבטיםציבוריים
שטחים
פארקים ושטחים ציבוריים לשימור
שטחים ציבוריים פתוחים

מקרא:
פארקים ושטחים ציבוריים לשימור
נחלים
גינה קהילתית ויער מאכל מתוכנן
אתרי טבע עירוני

נחלים
גינה קהילתית ויער מאכל מתוכנן
אתרי טבע עירוני
15

15

צ

14

1

1

2

2

 .1פארק ורשה (קק"ל)

10

3

 .1פארק ורשה (קק"ל)

9

 .8מבט אל נחל אונו

11

7
ג

 .2חורשת ההסתדרות

7
ג

12

8
 .3גן הגיבורים

5

4
6
 .2חורשת ההסתדרות

4

 .14הקצאת 6
שטח לטובת יער מאכל

8

12

 .15גינת ברנר

 .3גן הגיבורים

13

13

 .4פארק צה"ל

9

10

3

11
5

14

סימון על גבי תצ"א
 .13גבעות תל השומר

 .4פארק צה"ל
סימון על גבי תצ"א
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מערך צירים ירוקים
בתכניות תל השומר מוצעים צירים ירוקים עירוניים ומערכות שצ"פים המהווים קישור אל אזור נופש מטרופוליני.

צ

צ

צ

קרית-אונו
אזור נופש
מטרופוליני

סביון

א

מגשימים

ב .תגפ  ,1/599נספח פיתוח2014 ,

א .תמ"ל  ,1001נספח נוף2015 ,

ב

בני יהודה

ג
צ

יהוד
נווה מונסון

אור יהודה

נתב"ג
תשריט תכנית האב לבקעת אונו ,יעד וגרטנר2006 ,

ג .קא  ,2/300תשריט מצב מוצע2012 ,

תכנית מתאר קרית אונו
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שצ"פים ,מצב קיים ותכניות מאושרות
בקריית אונו קיימים כ 420-ד' שצ"פים .בתכניות תל השומר מותכננים עוד כ 190-ד' שצ"פים נוספים .פיזור
בקרית-אונו קיימים כ 420-ד' שצ"פים ,בתכניות תל השומר מתוכננים עוד כ 190 -ד' שצ"פים נוספים.
השצ"פים בין השכונות סביר אולם בתחום המוניציפאלי לא קיים שצ"פ התואם את הקטגוריה "שצ"פ כלל עירוני".
פיזור השצ"פים ,בין השכונות ,סביר .אולם ,חסר שצ"פ כלל עירוני.
צ
מקרא

סוג

שטח (ד')

שטח ציבורי פתוח (קיים)

 310.5ד'

שטח ציבורי פתוח
(מאושר במסגרת תכנית תל השומר)

 189ד'

שצ"פ מיוחד

 62.5ד'

שצ"פ לפיתוח נופי

 19.5ד'

פארק עירוני שכונתי משולב

 30.5ד'

סה"כ

 423ד' קיימים
 612ד' כולל אזור תל השומר

ב .טבלת חלוקה לייעוד וכמות השצ"פים
לא נכללים במניין השצ"פים:
שטח פרטי פתוח –  24.6ד'
שטח חקלאי –  0.8ד'

א .מתוך מפת שטחים ירוקים קיימים בעיר ,התקבל ממשרד מזור פירשט

תכנית מתאר קרית אונו
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איכות הסביבה וקיימות

לשם שפר איכות סביבה

סוגיות לבחינה:

זיהום אוויר ורעש
מקורות עיקריים :תחבורה ,שיבא ,תל-השומר ומש"א
צורך במיגון אקוסטי ,התרחקות מדרכים ארציות וצמצום הנסועה
פסולת
הפרדת פסולת במקור לשני זרמים (יבש ורטוב)
בעיית מקום בגומחות הפחים בחלק מהעיר
לאור עלויות התפעול הגבוהות של נבחן מעבר להפרדת אריזות בלבד
זיהום קרקע וגזי קרקע
שטחים ניכרים בעיר דורשים בדיקה  /מחוייבים בהתייעצות
בתל השומר  -נדרש טיפול בזיהום מים ובזיהום קרקע
זיהום בגזי קרקע ברוב שטח תכנית תה"ש מזרח  -נדרש מיגון מבנים

איזופלטות  NO2חזויות באזור מחלף אונו

מיכל אצירה לפסולת אורגנית חוסם מדרכה

בניה ירוקה
מספר מבנים חדשים מצומצם העומדים בתקן
כמה תכניות הכוללות אלמנטים של בניה ירוקה
דרישה לעמידה בתקן – במעט תכניות

מתווה לטיפול בגזי קרקע במחוז ת"א (הגנ"ס)2009 ,

איכות הסביבה
תכנית מתאר קרית אונו
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תולדות התפתחות העיר
קרית אונו הוותיקה –
כפר אונו וגבעת ברכה

מעשה שימור
בשנות ה 50-נבנה רוב המרקם של קרית אונו הותיקה יישוב
בעל אופי כפרי טובל בירק

גבעת ברכה
;
;

כפר אונו
בית העם נשלסק

בית הקולנוע

מקרא
1940-1946
1947
סוף שנות ה 40-ושנות 50-
שנות ה60-
שנות ה70,80,90-
שנות ה2000-

חגיגות שנה ראשונה

בית ספר ניר

כפר אונו הוקם בשנת 1939
בשנת  1947הוקמה השכונה הראשונה
בגבעת ברכה
גן גיבורים

בית העם
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התפתחות קרית אונו בשנות ה 60-שכונת
קיראון

שכונת קיראון תוכננה לפי מודל "יחידת השכנות"
ובה איכויות אדריכליות ,נופיות וחברתיות רבות.
מבני הבטון נבנו בסגנון ברוטליסטי ,ויצרו ביניהם מרחבים
ירוקים שתוכננו בקפידה.

;
;
מקרא

קיראון

1940-1946
1947
סוף שנות ה 40-ושנות 50-
שנות ה60-

רימון

שנות ה70,80,90-
שנות ה2000-

שכונת קיראון

הגן בשכונת רימון

שכונת קיראון
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תנועה ותחבורה

מורן הנדסת דרכים

נושאים מרכזיים לבחינה וטיפול:

נושאים מרכזיים לבחינה וטיפול

 .1פיתוח עירוני בתחום קריית אונו:

במתחם בקעת אונו אושרו תכניות לדרכים חדשות בתחומי רמת גן ורשויות גובלות אחרות.
ביצוען בחלק מהמקרים חסר.

 .2קישוריות למרחב:

קריית אונו "נשענת" על דרכים עורקיות מטרופוליניות חוצות יישובים לצורך חיבור למרכזי
תעסוקה ויישובים סמוכים .קיים קושי בחיבור לכבישים הנ"ל בשעות העומס.

 .3תחבורה ציבורית:

א .אוטובוסים
בקריית אונו וסביבתה פעילים מס' רב של קווי תחב"צ ,חלקם כתנועה עוברת או עם
תחנה אחת בלבד בתחום העיר .העיר נוטלת חלק בתכנית "מהיר לעיר" בה ישולבו נתיבי
תחבורה ציבורית ברחובות לוי אשכול ודורי.
ב .רכבת קלה
מתוכננת מערכת להסעת המונים (הקו הסגול של הרכבת הקלה) לה תחנה אחת בתחום
העיר בשד' בן גוריון.

 .4מערך שבילי האופניים:

כיום קיימים בעיר כ 8-ק"מ של שבילי אופניים שרובם חלקיים ולא מקשרים בין קצוות
העיר (מתוכננים כ 20-ק"מ נוספים בעתיד).
תכנית מתאר קרית אונו
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תשתיות מים ,ביוב וניקוז

בלשה ילון מערכות תשתית

תשתיות
מיםמים
תשתיות

תכנית מתאר ארצית משולבת למשק המים -מערכות
הפקה והולכה של מים – תמ"א  34ב5/
תכנית אב למים2006 ,
שני חיבורי צרכן "מקורות"
מגדל מים ושתי בריכות איגום בנפח כולל  7,750מ"ק
מכוני שאיבה להגברת הלחץ
קידוחים למי שתייה

•
•
•
•
•

ביוב
תשתיות
ביוב
תשתיות
תכנית מתאר ארצית למשק
המים (ביוב)  -תמ"א 34
תכנית אב לביוב2013 ,
אגני ביוב צפונים ( 1ו– )2-
חיבור לקו מזרחי של איגודן
אגני ביוב דרומים ( 3ו– )4-
למאסף משותף עם אור
יהודה ולת"ש  M1של איגודן
אגן ביו מס'  – 5בשאיבה אל
מאסף מזרחי איגודן
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ניקוז
תשתיות
ניקוז
תשתיות
•
•
•
•

•

•

נחל כופר

אגן ניקוז צפוני לנחל כופר
אגן ניקוז מערבי לערוץ תל
השומר
אגן ניקוז מזרחי לנחל אונו
תכנית מתאר ארצית משולבת
למשק המים -נחלים וניקוז –
תמ"א  34ב3/
תכנית מתאר ארצית משולבת
למשק המים -איגום מים
עיליים ,החדרה ,העשרה והגנה
על מי תהום – תמ"א  34ב4/
תכנית אב לניקוז2015 ,

ערוץ תל השומר

נחל אונו
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סיכום

חוזקות ,חולשות ,איומי ם והזדמנויות
(תמצית)
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חוזקות

עוצמות ,הזדמנויות ומאיצים
•חיבורים ישירים למערכת דרכים ארצית ( ,)4 ,471

•עיר אטרקטיבית ובעלת דימוי איכותי.

וסמיכות לדרכים .40 ,6 ,461

•מאזן הגירה חיובי.

•פרויקטים תחבורתיים מתוכננים (  2תחנות רק"ל

•אוכלוסייה צעירה.

בגבולות העיר ,מרכז תחבורה" ,מהיר לעיר") – הזדמנות

•אוכלוסייה חזקה במדדים חברתיים-כלכליים.

להנגשת אזורי תעסוקה במרחב והקטנת יוממות.

•אתוס קהילתי מפותח.

•מערך שבילי אופניים מתוכנן ,כולל חיבורים לערים

•מצאי מוסדות ציבור רחב איכותי ומגוון.

הסמוכות.

•מע' שירותי ציבור איכותית.

•ביקוש וישימות גבוהים לפ.ב .המהווה הזדמנות

•נגישות חיצונית גבוהה (קרבה לנק .מפתח במטרופולין

לפתרונות דיור בר השגה לצעירים ,עיבוי המסחר במרכז

– אוניברסיטה ,בי"ח).

העיר התחדשות המרקם ,השירותים והתשתיות העירוניות.

•נגישות פנימית גבוהה (מישוריות וקומפקטיות),

•ביקושים חיצוניים לשירותי חינוך.

הזדמנות למימוש קישוריות בין מוקדים בעיר ,ואל

•מיקום אזורי תעסוקה מתוכננים בשולי העיר.

מוקדים מחוץ לה בתחבורה פעילה (אופניים ,הולכי רגל).

•זמינות גבוהה יחסית של שטחי תעסוקה בהיקפים גדולים.

•תכנית אב קיימת לשבילי אופניים ,חלק מהשבילים

•אוכלוסיית המרחב בעלת מאפיינים דומים כהזדמנות

זמינים למימוש מידי.

לשיתופי פעולה באספקת שירותים שלהם נדרש סף כניסה

•עוגן מסחרי חזק קניון קרית אונו.

גבוה.

•עוגני פעילות פנימיים :מכללה מבוקשת ,פעילה
ומתפתחת ,שדרת התרבות המתוכננת ,מעונות סטודנטים.
S.W.O.T

נית ו ח מש ו ל ב  :ח ו ז קו ת ,חול שו ת ,איומים ,הזדמנויו ת

•מבנים וערכי מורשת שניתן לטפחם ולשלבם במרקם
העירוני.
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חולשות

מגבלות ,איומים וחסמים

•מחירי דיור מהווים חסם לאוכלוסייה צעירה.
•אין שצ"פ התואם בגדלו את ההגדרה "שצ"פ כלל עירוני"
•ריבוי רחובות צרים ,מקשים על שילוב נתיבי אופנים ועצי צל.
•קרבה לכבישים ומחלפים סואנים.
•קונפליקט בין ערכי קרקע גבוהים לביו מרקמים נמוכים של חלק ממתחמי השימור.
•קושי במימוש זכויות באזורי תעסוקה.
•יוממות גבוהה.
•גריד הרחובות מזרח מערב אינו מפותח דיו.
•קו רק"ל מתוכנן משיק לעיר ואינו נכנס לתוכה.
•רשויות מתחרות במרחב על אכלוס שטחי תעסוקה ,אספקת שירותים ואוכלוסיה חזקה.
•מחסור בשטחי תעסוקה משלמים עלול להוביל לקושי באספקת שירותים איכותיים לתושב.
•עומס כבר קיים על תשתיות תחבורה.
•העדר מערך תח"צ מקיף ואיכותי.
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"העתיד אולי נמצא מעבר לנראה לעין,
אך אינו באופן מוחלט מחוץ לשליטתנו…"

(ת ר ג ו ם חו פשי )

“ "Our f ut u r e m ay lie be yo nd o ur visio n, bu t it is not completely bey ond ou r co nt ro l . . .
Ro bber t f. K e n n e d y, 1966
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שיתוף הציבור

ד"ר עמליה רימלט

סוגיות לדיון במסגרת תכנית המתאר  -דיון במליאה
•מה תהיה קריית אונו – עיר? עיר כפרית? ישוב פרברי?
•מי אנחנו רוצים שיבוא לגור כאן? איך אפשר למשוך קבוצות אלו לישוב? מה יגרום
לילדים שלכם לרצות לגור בקריית אונו?
•שירותי ציבור – מה חשוב שיהיה כאן? האם לקריית אונו תפקיד אזורי באספקת
שירותי חינוך? תרבות? פנאי? ספורט?
•איך יראה מרכז הישוב? מה יהיה אופיו ומרכיביו?
•האם רוצים שבקריית אונו תתפתח יותר תעסוקה וחיות עירונית? אם כן אלו תנאים
צריכים להתקיים כדי שזה יקרה?
•מה יהיה תפקידה של קריית אונו במרחב בקעת אונו :עיר שינה/מוקד בילוי/מוקד
מסחר?
•איזה סוגים של שטחים פתוחים (גנים ציבוריים) אתם מעדיפים שיהיו בתוך הישוב –
גודל? רמת פיתוח? אופי פיתוח?
•מה יכול לגרום לעליה בשימוש באופניים/הליכה ברגל?
•איך תיראה קריית אונו בהיותה "ישוב ירוק"?
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