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 מבוא. 1
 

 

להתפתח ליבנה שיש גדול הפוטנציאל העלה באופן בולט את ה בעיר על כל מרכיביו לימוד וניתוח המצב הקיים

הובהר מיקומה המעולה של העיר ביחס למרחב  בניתוח המצב הקיים איכותית ומובילה במגוון היבטים. לעיר

 כעתכבר . ליבנה הרכבת מקנים לה יתרון יחסי גדול ולשני קווי הדרכים הארצית,, קרבתה לרשת המטרופוליני

העיר מתפתחת לאזור תעסוקה מודרני וייחודי.  שאף יכול להתעבות ולהתפתח אזור תעסוקה גדול ואטרקטיבי

מאופיינת ברוב  ת, ומאפשרת לבניה לחזור ולגור בה. במקביל היא עדייןחדשו בצעדי ענק, מוסיפה אוכלוסיות

-יח"ד לדונם נטו, כאשר בשכונת נווה אילן הצפיפות היא של כ 1.4-כ של נמוכהממוצעת  צפיפות בינויאזוריה ב

 יח"ד לדונם נטו. 21יח"ד לדונם ובשכונת נאות רבין המוקמת מימים אלו תעמוד הצפיפות על  1.4

עתידה לעבור  יבנה .עתודות קרקע לפיתוח בשולי העירוכן ר פוטנציאל לציפוף ופיתוח בתחומי העיר הותיקה לעי

שינוי דמוגרפי משמעותי עם השלמתן של השכונות החדשות בדרום העיר. בנוסף, תהליכי ההתחדשות 

משכו לעיר ואף י ייה צעירה מבני המקוםהמתעוררים באזורים הותיקים יאפשרו השארות של אוכלוס

 אוכלוסייה חדשה המורכבת רובה ממשפחות צעירות. 

יה הטרוגנית, ודימוי של עיר מתפתחת י, אוכלוסומגוונת חזקהותרבות חזות מטופחת, מערכת חינוך ר לעי

במספר רב של ממדים, מקום שממנו  יבנה נמצאת במצב ביניים למול הערים והישובים הסמוכים לה וצומחת.

 התקדם ולהיות מובילה במרחב. היא בהחלט יכולה ל

 

שכלל עד לשלב זה מפגשים עם מגוון רחב של אוכלוסיות בעיר, העלה סוגיות נוספות  תהליך שיתוף הציבור

כלל הנושאים שהועלו, מפורטים בהמשך דו"ח זה[. שאלת ]באשר למצבה ואופן התפתחותה הרצוי של העיר 

 . תוכנו של החזון עלתה גם היא במפגשים עם הציבור

הסוגיות שעלו בשיתוף הציבור נוגעות הן לזהותה, ייחודה ומיצובה של העיר במרחב ולמול תושביה, והן 

הקיימים או נדרשים ביבנה. ניתן לסכם את התכנים שעלו מול הציבור בשלוש סוגיות  למרכיבים הפיזיים

 מרכזיות הכוללות מגוון סוגיות משנה : 

 

 זהות צביון וייחוד 

 ודיות שתוכנית המתאר תתווה ליבנה?יחמהי הזהות והי .2

 מה יהיה צביון העיר ביחס לשלוש נקודות מרכזיות: .1

  כיצד ישפיעו החלטות תכנוניות ביחס לעירוב שימושים, המרחב הציבורי, מסחר, בילוי ונופש

בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובעיקר בין חילונים לבין וכדומה על מארג ומרקם היחסים 

 בעיר.  םמסורתיים ודתיי

  היכרות אנושיות, לחזק ביטויים של ולשמר מהם הכלים התכנונים והאחרים שניתן להפעיל כדי

. האם יש "יחס המרה" נכון בין ות גם בעיר מתפתחת וצומחת במהירות יחסיתיוקהילת

 קהילתיות לבין מתן שירותים איכותיים הנובעים ביתרונות לגודל.
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 ים השכנות? מהי רמת ואפיון הפעילות העירונית מהו מקומה הרצוי של יבנה ביחס לער

 ליבנה וכיצד ישפיעו החלטות מסוג זה על צביון העיר. מתאימה ה

 

 נגישות, חיבור וקישור

 : בהקשר זה עלו שלוש סוגיות מרכזיות

)תפקודית ותודעתית( הקיימים  חלקי העיר השוניםלשרת את הצורך בחיבור התכנית כיצד יכולה  .2

 , ואת הרצון ליצור "עיר אחת". והעתידים להתפתח

 כיצד תוכל יבנה להתחבר וליהנות מהים ומרצועת החוף.  .1

)מחלף דרומי, תח"צ, מסילת  ותנועה מיבנה ואליה , היררכית כבישים(11)כביש  חניה, תנועה בתוך יבנה .1

  ואזור רב בריח(. 11הרכבת, הסטת כביש 

 

 מענה לצרכי העיר הגדלה 

מתייחסים למגוון הייעודים והשימושים הדורשים התייחסות על מנת להבטיח מתן  תכנים רבים שעלו במפגשים

 מענה לצרכי תושבי העיר הוותיקים, החדשים והעתידיים:

אפשר ליצור התחדשות המרחב הוותיק באופן שישמור על תחושת הקהילתיות, ימנע  כיצד .2

ומהם כלי  ,י לעיר כולהנטריפיקציה משמעותית ויחבר את האזור באמצעות שלד ירוק ועירונ'ג

 ההתחדשות המתאימים ביותר. כיצד תוכל התוכנית לקדם דיור בר השגה ובינוי שיאפשר רב דוריות. 

בכלל זה נחל שורק, נחל  -תכנון ופיתוח של שטחים ציבוריים פתוחים ומרחב ציבורי איכותיים ונגישים .1

 שנעים ללכת ולשהות בהם.  יבנה, פארק השרון, תל יבנה, גינות ציבוריות, הצללה ורחובות

מפגש לנוער,  תוממקומענה לחוסר במגוון מבני ציבור, כגון: מבנה עירייה מרכזי, מרכזים קהילתיים,  .1

 מוסד אקדמי, תשתיות ספורט ובית עלמין. 

 שילוב מגוון תעסוקות בדגש על מקומות עבודה בטוחים.  .1

 /או מרוכז במוקדים במעטפת העירונית. אפיון ומיקום המסחר בעיר: מלווה רחוב, מפוזר בשכונות ו .2

 תשתיות למפגש ובילוי בטוח ונגיש בעיר, תשתיות לתנועות הנוער ולילדים ופעוטות. –חינוך ונוער  .4
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 . חזון, מטרות ויעדים2
 

 חזון העיר 2.1
 

זהות נו יצירת האתגר המרכזי ביותר של יבנה הי כיהן מלימוד המצב הקיים, והן מהליך שיתוף הציבור, ניכר 

עם הגידול הדרמתי באוכלוסייתה. זהות זו נבנית על המאפיינים  לה, המותאמת להיקף הצפוי יחודיתיעירונית 

המייחדים את יבנה במרחב ומעניקים לה את כוחה, תוך שהיא מושפעת מהתפתחות העיר והתחדשות 

 יה בה. יהאוכלוס

של יבנה במרחב המשתנה, להגדיר שלד עירוני ברור,  תכנית המתאר מציעה חזון שתפקידו להסדיר את מקומה

 . איכויות העירוניות הרצויות בהולאפיין את ה

שכבר איכויות מעבר ל להגיע לאיכויות גבוהות באופן משמעותי שליבנה פוטנציאל בוסס על ההנחה מ העירחזון 

 אורבניים. וה יום בכל התחומים: בהיבטים החברתיים, הכלכליים, התעסוקתייםכ בהקיימות 

 

  :חזון העיר מציע שילוב של שני עוגנים מרכזיים

 

 מקום ובית                        עיר  ועירוניות            

יבנה כעיר אחת, גדולה  ובעלת בסיס 

כלכלי איתן, מובילה במרחב כעיר של 

איכות, ובעלת ערכים עירוניים 

ברורים: מגוון שרותים ושימושים, 

תוסס ופעיל, שלד עירוני  מרכז עירוני 

ברור המחבר את כל שכונותיה 

ואזוריה, התרחשות עירונית וחיי רחוב 

 פעילים. 

 

 

 

והיא לעיר זהות ברורה כמקום ובית 

באופייה  ייחוד הבא לידי ביטוי בעלת

סולידאריות בסובלנות ובהקהילתי 

המאפיינים אותה, במורשת 

ההיסטורית שלה, בערכיה הנופיים 

הוות מוקד משיכה, ומקור וביכולתה ל

זהות וגאווה לתושביה ולאלה 

 שעתידים לגור בה.
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 מטרות ויעדים 2.2
 .רים לתמונת העתיד של העימבטאות כאמור מספר נושאי רוחב הרלוונטיונגזרות מהחזון המטרות שלהלן 

פעולות השונות ומתייחסים ל תמהדיסציפלינוהיעדים והאמצעים הנגזרים מהמטרות כוללים מרכיבים 

, ובשל התכנוניות או לפעולות משלימות הנדרשות למימוש המטרות. על אף שחלק מהאמצעים אינם תכנוניים

 . ולהעלותם לדיון םינחשיבותם, ראינו לנכון לצי

 ברור ומרכז עירוני אחדשלד  :מטרה .א

ההיבט מוקדי הפעילות בעיר, מערך הכניסות ]מההיבט התנועתי ומ דו"ח שלב א' של התכנית סקר את

האורבני[ האורינטציה של התנועה בעיר, ההיררכיה והתפקוד של שלד הרחובות והדרכים בעיר, הקשר בין 

השכונות ותפקודו של מרכז העיר. מהדו"ח עלה כי חסרה הגדרה ברורה של השלד העירוני ושל היררכיית 

וני ברורים ומתפקדים היטב. הדרכים והרחובות בעיר, ונדרשת פעולה תכנונית על מנת ליצור שלד ומרחב עיר

  בעיר.הצפויים הנחיצות בכך גדולה לנוכח היקפי הגדילה והרחבת השטחים המפותחים 

 ,העירהמחבר את כל חלקי אחד יצירת מארג עירוני אם כן,  רות המרכזיות של תכנית המתאר היאאחת המט

  השונות ובין מרכז העיר וחלקיה השונים.בדגש על רציפות בין השכונות 

מרכז עירוני חי ותוסס שיכיל עירוב שימושים ופעילות  -מרכז העיר ליבו של השלד העירוני יהווה את

עירונית עשירה ויהיה נגיש היטב להולכי רגל, רוכבי אופניים ותחבורה ציבורית. מרכז עירוני פעיל ומצליח, 

 יהווה מקור נוסף לחיזוק הזהות המקומית ולשיפור התדמית של יבנה.

 מרכז עירוני :1תרשים מס' שלד עירוני ברור                                                         :2ים מס' תרש 
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 :יעדים

 .השלד  השלד העירוני יספק מענה איכותי לכלל משתמשי הדרך בדגש על הולכי רגל ורוכבי אופניים

ומערך שבילים להולכי רגל ויספק  העירוני יורכב משלד הרחובות, שלד ירוק, מערך שבילי אופניים

 נגישות נוחה לאזורים ציבוריים ולמוקדי תעסוקה ומסחר.

  ,השלד העירוני יכלול את כלל המרכיבים התנועתיים בעיר: מערך תנועה לכלי רכב שהינו נוח ונגיש

יר מתאים להיקפי התנועה הצפויים בעיר ומכיל מערכת קשרים פנימית יעילה, וכן מערך קשרים בין הע

 רבית אל יבנה וממנה.ומבטיח נגישות מ לדרכים ארציות

  הפרדה היררכית בין מערכת התנועה הארצית העוברת בעיר לבין התנועה הפנימית בעיר.תתקיים 

  ,השלד התנועתי יכלול מערך תחבורה ציבורית העונה על צרכי האוכלוסייה ומנגיש את כל חלקי העיר

 . יתומערכת שבילי אופניים איכותית ותקנ

  ,ויבטיח הליכה בטוחה ונעימה ברחבי העיר.שלד הרחובות ישמש בסיס לתנועת הולכי הרגל 

  מבטיחה את ומחברת את כל חלקי העיר יהווה רשת המשלימה את השלד העירוני, ההשלד הירוק בעיר

  נגישות כלל התושבים למוקדים עירוניים בעלי חשיבות ולשטחים פתוחים איכותיים.

 וה מוקד משיכה עירוני המספק לתושבי יבנה שירותים עירוניים ומסחריים.מרכז העיר יהו 

 

 :אפשריים כלים תכנוניים

 ממונעת ובתחבורה ציבורית.-השלד העירוני וחתכי הרחובות יעוצבו כך שיעודדו שימוש בתנועה לא 

 במערך העירוני. תפקודןן שידגיש את יחודה של העיר ואת הכניסות לעיר יעוצבו באופ 

 ת היררכיה ברורה בין רחובות העיר בעזרת שפת רחוב וחתכי רחוב מאפיינים.יציר 

 יצירת מערך קשרים, כולל צירים ירוקים, בין השכונות השונות. 

 חוב והנחיות רחלוקה למתחמים עירוניים וקביעת הנחיות בדבר גובה בינוי, עיצוב חתכי ה

 אדריכליות נוספות לכל מתחם.

  ווצרות חסמים חדשים.יחסמים להולכי רגל ומניעת העיר, הסרת נתקים בין חלקי הגישור על 

  .הגברת הנגישות למרכז העיר 

 עידוד התחדשות עירונית במרכז העיר וברחובות המובילים אליו, תוך שימוש במגוון כלים: פינוי-

 בינוי, ציפוף, עיבוי, שדרוג המרחב הציבורי והרחבת מגוון השימושים המותרים.

 צירים מרכזייםושים במרכז העיר ולאורך עידוד עירוב שימ. 
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 מערך כניסות כחלק מהשלד העירוני :1תרשים מס'                         השלד הירוק כחוט המקשר בין השכונות    :1תרשים מס' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שילוב מרכיבי השלד העירוני :2תרשים מס' 
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 עירוניותחיזוק ה: מטרה ב.

ובד עם הגידול הצפוי דה לעבור בשנים הקרובות תהליך גדילה מואץ שישנה את אופייה. בד יבנה עתי 

האוכלוסייה  צרכינה למתן מעהמאפשר באוכלוסיית העיר, יש להבטיח את קיומו של מלאי תכנוני 

 ומגמותיה, תוך התווית מגוון שימושים העונים על צרכי האוכלוסייה הגדלה. 

ודד התרחשות עירונית וחיי רחוב, תוך חיזוק המרכז העירוני וכן המוקדים עי השימושיםפריסת אפון  

 השכונתיים.

התפתחות העיר תאפשר הגעה לספי כניסה וקידום שירותים עירוניים מגוונים ואיכותיים המתאימים לגודל  

 האוכלוסייה.

. עירוניות אינטנסיבית תיש להבטיח כי הגידול הכמותי באוכלוסיית העיר ילווה בעלייה באיכויות העירוניו

ואיכותית מורכבת ממספר גורמים, אותם יש לחזק ולפתח ביבנה: צפיפות, עירוב שימושים, מגוון אמצעי 

שטחי ומבני  תחבורה ונגישות גבוהה, אוכלוסייה הטרוגנית, חיי רחוב פעילים, שלד ירוק, מערך עשיר של

 זהות מקומית.ו ציבור, מרכז עיר חזק

 

מימוש מרבי של של העיר, זאת תוך  החוסן הכלכליהעירוניים, יש להבטיח את  ותיםהשירלצד פיתוח 

תכנית המתאר רואה חשיבות  יצירת מגוון אפשרויות תעסוקה בעיר.ו הפוטנציאל המקומי לפיתוח כלכלי

, לצד פיתוח והתחדשות אזורי התעשייה והמלאכה הקיימים וגיוון יםמקומי ועסקים עידוד יזמותב

  .המוצעים בהםהשימושים 

 

 :יעדים

 :בשנים האחרונות הושם הדגש על פיתוח אזורים חדשים בעיר והקמת שכונות  התחדשות עירונית

בינוי שטרם מומשו, וכן מספר  -חדשות. באזורים הוותיקים של העיר קודמו מספר תכניות פינוי

חדשות ראייה כוללת של התתכנית המתאר תקדם . 13פרויקטים של עיבוי בהתאם לתמ"א 

המקדמת ציפוף ועיבוי בד בבד עם שדרוג המרחב הציבורי ובחינה של  ים בעיר,הותיק יםהאזור

  מגוון השימושים באזורים אלו.

 הגדלת היצע המסחר והשירותים המקומיים. 

 נה למאפייני יצירת מלאי תכנוני של שטחי ציבור התואם את צרכי אוכלוסיית היעד תוך מתן מע

 מאוזנת ונגישה.בצורה שירותים ציבוריים הפריסת ו האוכלוסייה ומגמותיה

  יחידותתמהיל מגוון של  הכולליצירת מלאי מספק של דירות העונה על צרכי הגידול של היישוב 

 דיור. 

 הגדרת מערך שימושי הקרקע כולל הגדרת אזורים מעורבי שימושים. 

  שלד עירוני ברור ומתפקד )ראו סעיף א'(יצירת 

 ני )ראו סעיף א'(.חיזוק המרכז העירו 

 עידוד התרחשות עירונית וחיי רחוב פעילים. 

  קיימים ואיתור ויצירת תשתית תכנונית למוקדים חדשים.שכונתיים חיזוק מוקדים 

 ( "חיזוק ה"הליכותwalkability.בעיר ) 
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 :אפשריים כלים תכנוניים

  מסחר, בילוי ופנאיה והוספת שימושי נייהגדלת זכויות הבעידוד התחדשות אזורי התעסוקה ע"י. 

 פיתוח מגוון אזורי נופש ופנאי בתחומי העיר, כולל מתחמים לתרבות וספורט. 

 כגון מרכז העיר ולאורך צירים מרכזיים תוספת זכויות לעירוב שימושים באזורים מוגדרים. 

 נבחרים קביעת הנחיות לשילוב מסחר ותעסוקה באזורי מגורים. 

 ובצירים עירוניים מרכזיים עידוד מסחר מלווה רחוב במרכז העיר. 

 באזורים נבחרים קביעת הנחיות עיצוב אדריכלי לחזית הרחוב והמרחב הציבורי. 

  מדיניות עירונית לעידוד מימוש תכניות התחדשות עירוניתפיתוח. 

 קביעת הנחיות לתמהיל דירות רצוי. 

  מים לציפוףשיזוהו כמתאישינוי התכנון בכוונה להגדיל את מספר הדירות לדונם במתחמים. 

 יעת הנחיות לשלביות בפיתוח העירוני.בק 

 ( "חיזוק ה"הליכותwalkability)  תגבור מערך קשרי הולכי הרגל למבני ב שימושים, ורעידוד עיע"י

לכלל משתמשי  בותחתכי הרחו חיזוק מערך התחבורה הציבורית, התאמתציבור ושטחים פתוחים, 

  .הסרת חסמים להולכי רגלן פתרונות הצללה ומתבורי, טיפוח המרחב הציהגברת הקישוריות, , הדרך

 .קביעת הנחיות לעיצוב שטחי חנייה כולל התייחסות לחניה תת קרקעית ולהצללה במגרשים עליים 

 

 לעיר ייחוד וצביוןהגדרת , המקומית זהותחיזוק ה :מטרה .ב

ם, על יבנה למצב אביב ומתחרה עם הערים הסמוכות לה במשיכת תושבי-כעיר הממוקמת במטרופולין תל

עצמה כמקום ייחודי ואיכותי. כבר כיום מציעה יבנה לתושביה מערכת חינוך איכותית, סביבת חיים 

מטופחת, תחושת קהילתיות חזקה ואפשרויות תעסוקה מגוונות כתוצאה מהנגישות הגבוהה של העיר 

תחושת השייכות של עם זאת, נראה כי חסרה לעיר זהות מקומית מובהקת שתחזק את  למרכזי תעסוקה.

 התושבים לעיר ותמשוך אוכלוסיות חזקות.

 

יבנה מהווה מוקד משיכה לחברות ועסקים הודות לסמיכותה של העיר לרשת הדרכים הארציות ולשתי 

מסילות ברזל, ולנגישות הגבוהה שלה הן לתל אביב והן לדרום ובכלל זה לנמל אשדוד. הקרבה וקלות ההגעה 

סחר ובילוי ברמה מטרופולינית, מאפשרות לעיר להציע לתושביה איכות חיים מהעיר למרכזי תעסוקה, מ

גבוהה. עם זאת, נגישות זו גורמת לכך שהעיר נמצאת בתחרות מול ערים גדולות ומרכזיות ממנה, תושביה 

 מעדיפים פעמים רבות לנסוע ברכב לערים השכנות לצורך קניות ובילוי. 

 

על יבנה לחזק את המרכיבים העירוניים הייחודיים לה  ,היא נמצאת ועל מנת להתמודד במרחב התחרותי ב

  .ולחדד את הגדרת הזהות המקומית של העיר הן כלפי פנים והן כלפי חוץ

 

 עירוניות": - מקום" ו"עיר - "בית -הגדרת זהות מקומית זו, נשענת על שני מרכיבי החזון

הילה חייה, ושימוש בהם כאבני הבניין כמקום בעל מורשת וקאת יבנה  המייחדיםחיזוק האלמנטים 

  ליצירת חיים עירוניים איכותיים.
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 יעדים:

 שמירה על תחושת הקהילתיות המייחדת את העיר . 

  ועל  שמירה על מארג ומרקם היחסים בין קבוצות האוכלוסייה השונות בעירפיתוח העיר יעשה תוך

 .יחסי כבוד ושכנות טובה בין דתיים וחילונים

  כחלק מתפיסה המעודדת התחדשות עירונית  האוכלוסייה באזורים הותיקים העצמתדגש על

 ומתנגדת לג'נטריפיקציה.

 למרות שנושא זה אינו בתחום ינות בחינוךמצו שימור וחיזוק מעמדה של יבנה כעיר המניפה דגל של .

למשוך אוכלוסייה איכותית הטיפול של תכנית המתאר, הוא בעל משקל רב ביכולתה של העיר 

 עירה.וצ

 מקום מפגש חי ומלא תוכן בדמותו של מרכז עירוני. ויצירתהקשר בין השכונות השונות בעיר  חיזוק  

 חיזוק התדמית של יבנה כלפי פנים וכלפי חוץ . 

 מינוף האתרים המודעות למורשת הייחודית של העיר, הן ההיסטורית והן המודרנית, תוך  העלאת

 .ך, מורשת ותיירותהטבעיים וההיסטוריים בעיר לצרכי חינו

 

 :אפשריים כלים תכנוניים

 )'יצירת שלד עירוני ברור וקריא המקשר בין השכונות בעיר )ראו סעיף א 

 ב'(-בעיר )ראו סעיפים א' ו יםהראשי ותחיזוק המרכז העירוני והרחוב 

  ,שימור ופיתוח מושכל של אתרים ייחודיים לעיר כגון קבר רבן גמליאל, תל יבנה, הגשר הממלוכי

כגון מפעל ארגמן,  יבנההפילבוקס, וכן של אתרים ומרקמים בעלי חשיבות להיסטוריה המודרנית של 

 מגדל המים ומרקמי שיכונים באזור הותיק של העיר.

  בעלי חשיבות היסטורית, נופית וטבעית בעיר.שימור ופיתוח קשרים מרחביים בין אתרים 

 יירות באזור.הקשר עם רשת הת בעיר וחיזוקתיירות האתרי  פיתוח  

  חיזוק והטמעת האלמנטים הנופיים והטבעיים הייחודיים ליבנה, דוגמת נחל שורק, נחל יבנה ותל

 את המרחב הציבורי. , בכדי להעשירכמוקדים במערך העירונייבנה 

 .עיצוב הכניסות לעיר באופן שידגיש את ייחודה של העיר ואת תפקודן במערך העירוני 

  חיזוק הקשר בין העיר למרחבים החקלאיים, , וך העיר ובסביבתהבתהשטחים הפתוחים הנגשת

תוך חיזוק מרכיב זה בדימוי לחולות ולים, ושמירה על מבטים פתוחים מהעיר אל מרחבים אלו, 

 .העיר

  חיזוק מוקדי המסחר לכל שכונה םייחודיימחשבה על אלמנטים  - השונות שכונותהאפיון ,

 השכונתיים.

 

 מותוקיי חייםאיכות  :מטרה .ג

כבר כיום מובילה יבנה בנושאי סביבה מסויימים בעקבות הקמתה של שכונת נאות רבין. השילוב בין פתרונות 

תדמית  ליצירת עויסיסביבתיים מתקדמים בעיר, וסביבה פיזית משופעת בשטחים פתוחים מטופחים, 

בטיח את השפעתו . על מנת למנף נושא זה לחיזוק התדמית והגאווה המקומית מחד, ולהלעיר "ירוקה"
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העמוקה על איכות חיי התושבים, תכנית המתאר מגדירה מספר מטרות המשלבות בין נושאי איכות הסביבה 

  .והמרחב הציבורי

 

, טיפול קיימות ואיכות סביבההפיתוח העירוני יעשה תוך ראייה מקיימת הכוללת התייחסות לנושאי 

בארץ  כנולוגיות עדכניים בתחומי הבניה הירוקהטהופגעים סביבתיים ומניעתם, ולתקנים, ההנחיות במ

  .הן ברמת המבנה, הרחוב והשכונה והן ברמה העירוניתובעולם 

 

פיתוח מערך שטחים ציבוריים פתוחים העונים על צרכי התושבים בהקשר של תכנית המתאר תבטיח 

ורי בדגש על האזורים תוך שיפור איכות המרחב הציב מערך זה ישולב בשלד העירוני איכות, כמות ומגוון.

 .ומרכז העירהותיקים 

 מתוך ראיה המאזנת פיתוח ושימור.  רערכי הנוף והטבע הייחודיים ליבנה יפותחו ויונגשו לציבו

 

 יעדים:

  העירוני. מרחב הרחוב והמרחב הציבוריאיכות שדרוג 

  ד איכותי של פעילות פנאי ונופשמוקיהווה  שורקנחל.   

 מר כציר עירוני ירוק להנאת התושביםתוואי נחל יבנה ישוקם ויש. 

 מהווים חלק מהתדמית הירוקה של ההנוף החקלאי והשטחים הפתוחים הסובבים את העיר  שימור

ישומרו המבטים הפתוחים מהעיר אל הנוף  ,כןכמו  .העיר ומעניקים לה איכות ייחודית במטרופולין

 )ראו סעיף ג'(. הפתוח תוך חיזוק מרכיב זה בדימוי העיר

 כגון תל יבנה ואזור החולות אתרי טבע עירוני בתחומי העירהנגישות ל פורשי. 

  גיבוש מדיניות להתמודדות עם ריבוי התשתיות ברמה הארצית העוברות בתחומי העיר ומניעת

 מפגעים כתוצאה מתשתיות אלו. 

  חלופיות באנרגיותת ושימוש ומשמרת מים, אנרגיה, הגדלת הצפיפ -בנייה ירוקה קידום. 

 ם וגיבוש גבולות הפיתוח העירוני תוך איזון בין צרכי הפיתוח לשמירה על ירה על שטחים פתוחישמ

 .המרחבים הפתוחים האיכותיים העוטפים את העיר

 ברכב פרטי השימושצמצום עידוד שימוש בתחבורה ציבורית ובתנועה לא ממונעת ו. 

 חינוך סביבתי. 

 לוסייה הגדלה ולסטנדרטיים טכנולוגיים התשתיות הפיזיות העירוניות יותאמו לצרכי האוכ

 וסביבתיים מובילים, תוך שימת דגש על טיפול ושדרוג תשתיות באזורים הותיקים של העיר.

 צמצום מטרדים ויזואליים, רעש וריח, זיהום אוויר, מים וקרקע. 

 

 :ם אפשרייםכלים תכנוניי

 התעשייהים המהווים מפגעים סביבתיים כגון נחל שורק ואזור אזורטיפול ב . 

 וחזות  גיבוש מדיניות להתחדשות אזור התעשייה ואזור המלאכה, כולל שיפור המרחב הציבורי

 הרחוב באזורים אלו.
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 .התייחסות מחודשת ואפיון חתך לצירי אורך ורוחב ראשיים, בדגש על הולך הרגל ורוכב האופניים 

  חנייה  לרוכבי אופניים כגון ופיתוח שירותים תומכיםהקמת רשת של שבילי הליכה ושבילי אופניים

 .במוסדות ציבור וחינוךמסודרת 

 ( "חיזוק ה"הליכותwalkability)'( בעיר. )ראו סעיף ב 

  ועידוד הליכה ברגל ושימוש באופניים  מיותרותרכב עידוד עירוב שימושים למניעת נסיעות

 .ובתחבורה ציבורית

 במידת האפשרטיפול בתשתיות גלויות והטמנתן גיבוש מדיניות עירונית ל. 

  לתושבי העיר לגינות קהילתיותאיתור שטחים. 

 זורי בקרבת א העלולים להוות מטרדבאשר למיקומם ואופיים של שימושי קרקע  גיבוש מדיניות

 .מגורים

 תו תקן ירוקמבנים בעלי הפיכת בתי הספר ומבני ציבור אחרים ל.  

 ת מי נגר.קביעת הנחיות לניקוז, השהייה והחדר  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 קשר בין מערך השטחים הפתוחים בעיר למרחבים החקלאיים ולחולות המקיפים את העיר. :4תרשים מס' 
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 רעיונית . פרוגרמה עקרונית3
 

 2335לשנת יעד  גידול האוכלוסייה תרחיש 3.1

 

ש זה התרחיש בנוי כמודל המאפשר בחינה של חלופות שונות ומשמעותן התכנונית. הנחות הבסיס לתרחי 

 אמורות לבוא לדיון במסגרת תהליך התכנון. לכן התרחיש להלן הינו רק אחד ממגוון אפשרויות שיש לדון בהן.

הנחת הבסיס לתרחיש להלן הינה שהבנייה החדשה ביבנה תיעשה בצפיפות עירונית כך שהצפיפות הכוללת של 

ורים ביבנה ייגזר מהביקוש הכולל יבנה לרבות הבנייה הקיימת תאפיין את יבנה כ"עיר שדה". הביקוש למג

אלף יח"ד לכל שנה  23 -13מדברות על ביקוש מובנה של  1321למגורים במדינה. החלטות הממשלה בתקציב 

מעקב ובקרה מצאה כי  12אלף יח"ד סה"כ בעשר השנים הבאות. תמ"א  233-עבור עשר השנים הבאות. כלומר, כ

 המרכז רבתי, בין גדרה לחדרה. מרבית הדירות נבנו באזור  2992-1323בשנים 

סמך קצב האכלוס של השכונה הירוקה בעיר, חלקה היחסי של  -יבנה נמצאת באזור הביקוש ולהערכתנו, ועל

 בשנה. על בסיס ההנחה הזו היצע הדיור שייווצר יאוכלס. 1.2%-יבנה בסך הביקוש לא יפחת מ

 

יבנה לפי עתודות הקרקע וצפיפות יח"ד קיימת. חלק זה הינו מודל אשר בוחן את פוטנציאל האוכלוסייה של 

של יבנה בטווח תכנית המתאר ואינו  לקיבולת האוכלוסייה האפשריתמטרת המודל היא לתת אינדיקציה 

 מתייחס למצב התכנוני הקיים. 

 

  תושבים. 11,333ביבנה מתגוררים כיום 

  :יח"ד. 2,333שטרם מומשו: יח"ד. מספר יח"ד בתכניות מאושרות  23,133מספר יח"ד קיימות בעיר 

  :)יח"ד. 22,133סה"כ יח"ד קיימות ומאושרות )שטרם מומשו 

  דונם.  4,233: 12/1שטח לפיתוח עירוני לפי תמ"מ 

  :דונם. 2,133 -כשטח עירוני בנוי כיום 

 :דונם. 2,333 -כ שטח לפיתוח עתידי 

  בשל הפקעות לצורכי ציבור דונם.  2,113 :מיועד למגורים ברוטו 33%בהנחה שמתוך השטח הלא בנוי

 דונם.   413,  השטח אשר ייועד למגורים נטו הוא כמחצית מן הברוטו: 23%בשיעור של 

  יח"ד לדונם נטו, צפיפות זו איננה צפיפות עירונית ומאפיינת יישובים  1.4הצפיפות כיום היא

פיפות עירונית יח"ד לדונם נטו, צ 21קהילתיים ופרברים. צפיפות הבינוי בשכונה הירוקה היא 

יח"ד לדונם  22-אביב )הצפיפות בשכונת רמת אביב ג' הינה כ -בינונית גבוהה המאפיינת ערים כמו תל

 יח"ד לדונם נטו( ורמת גן. 24-נטו, הצפיפות באזור מתחם באזל בדיזנגוף הינה כ

  דומה, ההנחה היא כי הבנייה ביתרת השטחים הלא בנויים כיום בעיר תהיה בנייה רוויה בצפיפות

כעיר בעלת אופי תוסס ופעיל ו"עירוניות" מודגשת. הנחה  יבנה המוצג בדו"ח זהחזון לוזאת בהתאם 

 זו פתוחה לדיון בשלבים הבאים של תכנית המתאר.

  יח"ד לעיר בטווח  3,433-יח"ד לדונם נטו היא תוספת של כ 21המשמעות של יתרת הבינוי בצפיפות של

 תכנית המתאר.

 רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
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 יח"ד.4,133אה מציפוף עירוני בשטח הבנוי כיום: תוספת יח"ד כתוצ . 

  קיבולת יח"ד ביבנה הינה סך יח"ד הקיימות והמאושרות בתוספת יח"ד שיתווספו לעיר כתוצאה

 מציפוף עירוני ומבנייה בשטחים לפיתוח.

 יח"ד. 33,333-סה"כ קיבולת יח"ד, הקיימות והעתידיות יהיה כ

 

מעקב ובקרה  12נפשות. תחזית גודל משק הבית הממוצע בתמ"א  1.1וא גודל משק הבית הממוצע כיום ביבנה ה

הינה גודל ממוצע  במודל זה הנחת הבסיסנפשות.  1וב"תדריך התכנון להקצאת קרקע לצורכי ציבור" הוא 

. על כך יש לקיים דיון בשלבים הבאים של תכנית 12שות בדומה לתחזית בתמ"א נפ 1למשק בית העומד על 

 המתאר.

 

 שני תרחישים סבירים לגבי תחזית האוכלוסייה ביבנה:ישנם 

o 'קיבולת גבוהה, כולל תוספת יח"ד כתוצאה מתהליכי התחדשות וציפוף עירוני. -תרחיש א 

o 'קיבולת נמוכה, אינו כולל תוספת יח"ד כתוצאה מתהליכי התחדשות וציפוף  -תרחיש ב

 .מעבר לאלו שכבר אושרו עירוני

 תרחיש א':

o ולת יח"ד ביבנה הינה סך יח"ד הקיימות והמאושרות בתוספת יח"ד לפי תרחיש זה קיב

 שיתווספו לעיר כתוצאה מציפוף עירוני ומבנייה בשטחים לפיתוח.

o יח"ד . 13,333-סה"כ קיבולת יח"ד, הקיימות והעתידיות יהיה כ 

o  תושבים 24,333-נפשות יתווספו לעיר כ 1בהנחה שגודל משק בית ממוצע הוא.  

o תושבים 03,333וכלוסייה ליבנה לאחר מימוש התכנית: תחזית קיבולת א . 

 

 תרחיש ב':

o  לפי תרחיש זה קיבולת יח"ד ביבנה הינה סך יח"ד הקיימות והמאושרות בתוספת יח"ד

 שיתווספו לעיר כתוצאה מבנייה בשטחים לפיתוח בלבד.

o יח"ד . 11,333-סה"כ קיבולת יח"ד, הקיימות והעתידיות יהיה כ 

o  תושבים 14,333-נפשות יתווספו לעיר כ 1בית ממוצע הוא בהנחה שגודל משק.  

o  :תושבים 03,333תחזית קיבולת אוכלוסייה ליבנה לאחר מימוש התכנית . 

 

 השפעות גידול האוכלוסייה 3.2

 

בכדי לשמור על איכות החיים בעיר ולספק לתושבי העיר שירותים ברמה גבוהה יש להגדיל את השטחים 

וסייה. חלק זה בוחן באופן ראשוני שני ייעודי קרקע עיקריים שיש להרחיב בעקבות המיועדים לשירות האוכל

 תעשייה/תעסוקה ושטחי ציבור.  :גידול האוכלוסייה

 

 

 

 רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
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 חינוך: -שטחי ציבורא. 

  אומדן שיעור התלמידים העתידי מכלל האוכלוסייה מבוסס על "תדריך תכנון להקצאת קרקע לצורכי

לוסייה לצורך הכנת פרוגראמה" דגם היישוב הרלוונטי הוא אוכלוסייה "מאפייני אוכבפרק ציבור". 

 יהודית כללית ביישוב ותיק, כאשר גודל המשפחה מוערך בשלוש נפשות.

  שנתון מתייחס לכל התושבים הנמצאים בשכבת גיל מסוימת. לדוגמא, כל תלמידי כיתה א' המתגוררים

 ה.ימתוך כלל האוכלוסי 2.4%ביישוב מהווים שנתון אחד. גודל כל שנתון הוא 

  מהכפלת מספר השנתונים בגודל כל שנתון עולה  מספר השנתונים הוא שלוש עשרה. 2-23בין הגילאים

 . 13%-שיעור התלמידים במוסדות החינוך הינו כ כי

 

 תרחיש א':

o תושבים בגיל בית הספר. 23,333-לאחר שיבנה תגיע ליעד האוכלוסייה צפויים להתגורר בעיר כ 

o כיתות מכל הסוגים. 443-תלמידים בכיתה, יש צורך ב 14של  בהנחה 

o  דונם. 3.2השטח הדרוש לכיתה הוא 

o דונם לצורכי חינוך פורמלי 333-בטווח התכנית יש לייעד כ. 

o .אומדן זה כולל את השטחים הבנויים כיום 

 

 תרחיש ב':

o בגיל בית הספר.תושבים  21,333-לאחר שיבנה תגיע ליעד האוכלוסייה צפויים להתגורר בעיר כ 

o  כיתות מכל הסוגים. 213-תלמידים בכיתה, יש צורך ב 14בהנחה של 

o  דונם. 3.2השטח הדרוש לכיתה הוא 

o דונם לצורכי חינוך פורמלי 265-בטווח התכנית יש לייעד כ. 

o .אומדן זה כולל את השטחים הבנויים כיום 

 

 :ב. תעסוקה

מ"ר לנפש. בהיבט זה  24-הראשון באזור עם כמבחינת שטח תעשייה ומלאכה לנפש יבנה נמצאת במקום 

 מ"ר לנפש שטחי תעשייה ומלאכה. 2.1העיר נמצאת בפער ניכר מהבאה אחריה, נס ציונה, שבה ישנם 

. אזור התעשייה נמצא בקרבה 1לאזור התעשייה הצפוני של יבנה יש יתרון יחסי בנגישות מיידית לכביש 

ובקרבה למרכז הארץ, המקום בו קיים הביקוש למגוון של  לנמל אשדוד )מקור חומרי גלם ושער הייצוא(

סחורות ושירותים. במרחב קיימים אזורי תעשייה ותעסוקה רבים נוספים כגון, אזור התעשייה של 

ראשל"צ )קיבולת של מיליון מ"ר(, אזור התעשייה של רחובות ונס ציונה )פארק המדע( ואזורים רבים 

בר למיקום של אזור התעשייה המערבי, עשוי להיות ברמת השירות אחרים. היתרון היחסי של יבנה, מע

 הטובה ליזמים כך שאזור התעשייה יוכל להתחרות באזורים אחרים.

מ"ר. כלומר, שיעור הבנייה כיום  2,249,333דונם. השטח הבנוי הוא  2,141שטח אזור התעשייה הוא 

ומפותחים ע"י מנהל אזורי הפיתוח  מהשטח הכולל. באזורי תעשייה/תעסוקה המתוכננים 33%הינו 

-. כיום יש נטייה להגדיל את אחוזי הבנייה באזורים אלו ל213%במשרד הכלכלה, אחוזי הבנייה הינם 

 מ"ר בנוי באזור התעשייה הצפוני. 2,653,333תאפשר קיבולת של  183%אימוץ רמת ציפוף של . 233%

 תכנית המתאר. יכולת מימוש תחזית זו תבחן לעומק בשלבים הבאים של 

 רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
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 )השלמה לדו"ח מצב קיים(תיירות עירונית  3.3

 

   אסטרטגיה לפיתוח התיירות

 פלח התיירות 

האטרקציות הקיימות ביבנה פונות בעיקר לתיירות הפנים, יבנה איננה חלק ממסלול הצליינות הנוצרי. האתרים 

כרים ורלוונטיים למגזר הדתי ולכן הנמצאים בה ובעיקר קברו של רבן גמליאל המתייחס לתקופת הסנהדרין מו

יכולים לשמש תחנה במסלול הסיורים של אוכלוסייה זו. בנוסף לכך, אתרים כמו תל יבנה והגשר הממלוכי 

 והקרבה היחסית לים יכולים לשמש תחנה בציר של טיולי המשפחות הישראליות. 

ובהגדלת האטרקטיביות של  האסטרטגיה לפיתוח התיירות תואמת לאסטרטגיה להעלאת רמת "העירוניות"

 העיר כלפי התייר הפוטנציאלי הן מתיירות חוץ והן מתיירות פנים.

 קביעת סדר עדיפויות לפיתוח תוך ריכוז מאמץ בתחומים בעלי ערך מוסף גבוה ויתרון יחסי מובהק. 

 

 ריכוז המאמץ 

 מוצע כי המאמץ יתרכז בתחומים להלן: 

 מקום ידידותי, המקרין ביטחון ובטיחות. –ובב בו" פיתוח ושדרוג מרכז עירוני כ"מקום להסת 

    .בנייה של מסלול תיירותי שייצור "זמן תייר",  ולגרום לכך כי תייר יאכל לפחות ארוחה אחת ביבנה 

 

 מסלול התיירות

 פיתוח אטרקציות קיימות כגון קברו של רבן גמליאל, הגשר הממלוכי ותל יבנה.

מבוסס על האטרקציות הנ"ל, כמוקד משיכה מטרופוליני וארצי. הרחבת גיבוש והעמקה של הציר התיירותי ה

הציר והארכתו תעשיר את ההיצע התרבותי בעיר ותאריך את שהותו של התייר בעיר, תוך חשיפתו למסעדות, 

 בתי קפה וחנויות שישובצו במרחב.

 

 כלכלת התיירות

הכנסות של העיר מתיירות זו מבוסס על התיירות המדוברת הינה תיירות יום ללא לינת לילה. פוטנציאל ה

שעות סיור ובחלק מן המקרים ארוחה בעיר, ביתר המקרים קניית כרטיסי כניסה לאתרים  4שהות של עד 

 שיפותחו והוצאת כספים על שתייה וכיבוד קל. 

בוה קברו של רבן גמליאל דומה באופיו למוזיאון מקומי. מוזיאונים מקומיים אשר זוכים למספר מבקרים הג

אלף מבקרים בהתאמה  12-אלף ו 23מוזיאון ניל"י" עם  -ביותר בארץ הם "מרכז ג'ו אלון" ו"בית אהרונסון

אלף מבקרים  233(. בהנחה כי מספר המבקרים השנתי עלה, פוטנציאל הביקורים לא יעלה על 1334)נכון לשנת 

מלש"ח לשנה, ניתן להניח כי  2-ל כמדובר על פדיון ש₪,  23בשנה. בהנחה כי ההוצאה הממוצעת לתייר תהיה 

 213מלש"ח. סך השכר המשולם לתושבי יבנה הוא  2.2 -מהפדיון. לכן מדובר על רווח של כ 13%הרווח מהווה 

 בשנה מסך השכר בעיר. 2%מלש"ח בשנה והרווח מהווה 

 

 פוטנציאל תיירותי אזורי

רונית ביבנה. ניתוח אופי התיירות האזורית אופי הפעילות התיירותית האזורית עשוי להשפיע על התיירות העי

 והשפעתו על יבנה יושלם בשלבים הבאים של תכנית המתאר.

 רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
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 ריכוז זכויות ותמהיל שימושים. 4

 

 צפיפות המגורים חושבה לפי המדדים הבאים:

 מספר יח"ד ביחס לשטח השכונה הכולל -ברוטו-צפיפות ברוטו 

 ונה ללא שטחים כלל עירוניים.מספר יח"ד ביחס לשטח השכ -נטו-צפיפות ברוטו 

 מספר יח"ד ביחס לשטח המיועד למגורים בכל שכונה. -נטו-צפיפות נטו 

 
 .23בעמוד  1למפה המתארת את החלוקה לשכונות אנא ראו תרשים מספר 

 
 * בפועל מצב קיים 5.1

 

 

 כיום ישנם בעיר:מניתוח המצב הקיים ניתן לראות כי 

  (.העירייהנפש )עפ"י נתוני  14,333-יחידות דיור, המתרגמים לכ 23,123-כ 

 מ"ר של מסחר 13,233-כ 

 מ"ר תעסוקה 2,123,333-כ 

 413 קיים בפועל ומאושר סטטוטורית. -דונם למבני ציבור 

 יח"ד לדונם נטו. 1.4-ונם ברוטו ויח"ד לד 3.9ניתן לראות שהצפיפות הממוצעת בעיר נמוכה מאוד, ועומדת על 

 

 .1321על ניתוח נתוני הארנונה של עיריית יבנה לשנת  מתבססיםהמצב הקיים  ונינת*
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  )שטרם מומש( מלאי תכנוני מאושר 24.

 

 

 מרביתם מרוכזות בשכונת נאות רבין הנמצאת בבניה בימים אלו. , יח"ד 5,333-ליבנה מלאי תכנוני של כ

-אשכול( שלוש תכניות של פינוי בינוי, המכילות כבנוסף אושרו באזורים הותיקים של העיר )רמות ויצמן ונאות 

 מימוש תכניות אלו יעלה את הצפיפות הממוצעת בעיר, בעיקר באזורים הותיקים. .שטרם מומשו יח"ד 2,433

 (1.1דו"ח שלב א' פרק  ו)להרחבה רא
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 תכניות בהליכי תכנון 5.3

 

 

 יח"ד.  4,333-, מכילות יחד כC-ו  Bה יבנה מזרח ויבנ -שתי השכונות הנמצאות בהליכי אישור

 אושרה להפקדה.  C-ו Bלמתחמים  2/122תכנית יב/

תכניות הנמצאות בשלבי קליטה בועדה  1מקודמות ואזור המלאכה הישן של העיר במסגרת תכנון מזרח יבנה 

סוקה בהיקף . תכניות אלו מכילות בנוסף למגורים גם שטחי תע121מח/-ו 121, יב/141, יב/142המחוזית: מח/

 מ"ר.  11,233מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של  132,333-כולל של כ

המכילה עירוב )אושרה בועדה המקומית(  22/219יב/כמו כן, במסגרת התחדשות מרכז העיר מקודמת תכנית 

, ניתן לראות את הביטוי המספרי של תכנית זו בתוספת יחידות המגורים,  תמהיל של מגורים, מסחר ומבני ציבור

 .ושטחי המסחר והתעסוקה המצוינת בשכונת נאות בגין בטבלה שלעיל

 (1.2דו"ח שלב א' פרק  ו)להרחבה רא
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 פוטנציאל ציפוף 44.

 

 יעד זה נקבע ביחס לשטח השכונה יחידות דיור יעד כמות אופציונאלית:-נומינאליתברוטו -צפיפות ברוטו .

וות התכנון לגבי פוטנציאל הציפוף של השכונה ייחס לצפיפות הקיימת בשכונה כיום, והערכת צבהת

 בהתייחס לגיל מבני המגורים ומצבם הפיזי.

 :הכולל שטח השכונהכפול  ברוטו-ברוטו צפיפות קיבולת נומינאלית.  

 המאושרות והנמצאות בהליכי תכנון יחידות המגורים הקיימות,  הפחתנו את: ת יחידות על הקייםתוספ

 בכל שכונה.למגורים האפשרית המקסימאלית התוספת  את לקבל דימסך הקיבולת הנומינאלית, בכ

 :הערכת צוות התכנון לגבי התכנות המימוש של פעולות ציפוף בשכונה   אחוזי המימוש לשנת היעד

 .בהתבסס על מצב השכונה הנוכחי והמורכבות הסטטוטרית הנדרשת להעלאת הצפיפות בשכונה

 ות להתווסף לשכונה בהתחשב באחוזי המימוש.סך יחידות הדיור שצפוי :התוספת הריאלית 

  קיבולת ריאליתיח"ד  2,533-נמצא כי ע"י ציפוף ניתן להוסיף עוד כ. 
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 סיכום נתונים 54.
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 חלוקה לשכונות ואזורים :3תרשים מס' 
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  לפי שכונותברוטו  -ברוטוניתוח צפיפות  64.

מניתוח  .1.2-1.2בהתבסס על הטבלאות בסעיפים בכל שכונה טו ברוהמפות שלהלן מראות את רמת הצפיפות א. 

המפות ניתן לראות כי לאחר מימוש תכניות הפינוי בינוי השכונות הותיקות יהוו את האזורים הצפופים ביותר 

הסיבה העיקרית לצפיפות הגבוה של אזורים אלו לעומת השכונות החדשות הינה היקף  בעיר.)צפיפות ברוטו( 

 בוריים בשכונות החדשות, שחלקו מיועד כרזרבות כלל עירוניות.השטחים הצי

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מאושר סטטוטורית    מצב  לאחר מימושצפיפות ברוטו  :23תרשים מס'                  צפיפות ברוטו עפ"י מצב קיים בפועל :9תרשים מס' 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 נומינאלית צפיפות ברוטו :21תרשים מס' תכניות בהליכי תכנון   לאחר מימוש רוטוצפיפות ב :22תרשים מס' 
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 נטו לפי שכונות -ניתוח צפיפות נטו 04.

 .2.2-2.1בהתבסס על הטבלאות בסעיפים בכל שכונה נטו המפות שלהלן מראות את רמת הצפיפות א. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נטו לאחר מימוש תמצב מאושר סטטוטוריתצפיפות  :21תרשים מס' קיים בפועל                      נטו עפ"י מצב צפיפות  :21תרשים מס' 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נטו לאחר מימוש תכניות בהליכי תכנוןצפיפות  :22תרשים מס' 
 

ת רמות ויצמן, ניתן לראות שצפיפות הנטו הגבוה ביותר, לאחר מימוש תכניות מאושרות ובהליכים, תהיה בשכונ
 . C-ו  Bנאות רבין ובמתחמים 
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  :. סיכום ביניים בתהליך שיתוף הציבור5

 לימוד מצב קיים וגיבוש תמונת עתיד
 

 מבוא  15.

 

כחלק מתהליך בהכנת תכנית המתאר ליבנה נערכו השלב הראשון )לימוד מצב קיים( והשני )גיבוש חזון( במסגרת 

המפגשים התקיימו במתנ"ס ע"ש וקבוצות עניין שונות. עם תושבים שישה מפגשים ממוקדים שיתוף הציבור, 

 גרמנוב ביבנה בשעות הערב בתאריכים הבאים:

  (13.2.1321תושבי שכונת נאות בגין )בתאריך 

  (11.2.1321תושבי השכונה הירוקה והשכונות החדשות )בתאריך 

  (13.2.1321תושבי שכונת נאות שז"ר והשכונות הוותיקות )בתאריך 

 (19.2.1321בי שכונת נווה אילן )בתאריך תוש 

  (1.4.1321)בתאריך מתקופות שונות חברי מועצת העיר וועדת התכנון המקומית 

  (1.4.1321תנועות הנוער ומועצת התלמידים העירונית )בתאריך  –נציגי הנוער ביבנה 

 

בכל  מסגרות שונות בעיר.המשתתפים הוזמנו בפניה ישירה על ידי עיריית יבנה, בהיותם פעילים ומתנדבים ב

 –ארי, עוזר ראש העיר, מר מנחם שושן וכן בעלי תפקידים בעיריה -המפגשים השתתפו ראש העיר, מר צבי גוב

מהנדס העיר, אדריכל העיר, מנהלי אגפים ועוד. כן השתתפו בכל המפגשים נציגי צוות התכנון, בראשות אדר' 

את מהלך המפגשים השלים  משתתפים. 133-פו במפגשים כבסה"כ השתת יאיר אביגדור ממשרד התכנון מנעד.

כנית המתאר באתר האינטרנט של אמצעות פרסום תכנים שונים לגבי תמהלך שיתופי נוסף של יידוע הציבור ב

 . עירייהה

 

 מטרות המפגשים

 י להסביר ולתאם ציפיות לגבי שאלות מרכזיות כגון: מהי תכנית מתאר, מהם תהליכי התכנון והשיתוף, מה

 הרלוונטיות של התוכנית עבור המשתתפים וכיצד הם יכולים להשפיע עליה.

  תפיסות התושבים לגבי המצב הקיים ובכללו האתגרים והפוטנציאלים המרכזיים של יבנה. ללמוד את 

 שנה. 13-ללמוד אודות תפיסות העתיד והאופן בו תושבי יבנה רוצים לראות את העיר בטווח של כ 

  הציבור שימשיכו בליווי שלבי התכנון הבאיםלאתר שותפים מקרב. 

 ופרנסי  לאפשר לציבור המשתתפים לשאול שאלות, להביע דעות במפגש ישיר ובלתי אמצעי עם צוות התכנון

 העיר. 

 

 מהלך המפגשים

 :כל מפגש כלל שלושה חלקים, אשר הונחו על ידי יועצי שיתוף הציבור ותועדו במלואם

יםתהליכים שיתופי -מודוס   
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הוקדש לשיח פתוח במליאה עם המשתתפים בנוגע למצב  החלק השני. והסברההתמקד ביידוע  החלק הראשון 

 שולחנות עגולים. התמקד בתפיסות לגבי תמונת העתיד הרצויה ב החלק השלישי. הקיים

הציג צוות התכנון מצגת קצרה שהסבירה מהי תוכנית מתאר, שהיה כאמור הסברתי באופיו,  בחלק הראשון,

הוצג גם תהליך השיתוף, אשר מלווה את התכנון לכל אורכו חברי צוות התכנון.  הציגה את מטרות התוכנית ואת

בנוסף הוצגו עיקרי הממצאים משלב לימוד המצב הקיים שנערך על ידי צוות ומותאם לשלבי התכנון השונים. 

 התכנון. 

הקיים חלקם השני של המפגשים הוקדש כאמור לשיח פתוח עם הקהל, שהציג שאלות ותפיסות באשר למצב 

 במגוון נושאים, כפי שיפורט בהמשך. המפגש נתן במה לביטוי דעות, צרכים, רצונות וחששות. 

בחלקם השלישי של המפגשים ישבו המשתתפים בקבוצות קטנות עם חברי צוות התכנון והציגו את תפיסותיהם 

מידע נוסף לגבי  ותה.ורצונותיהם לגבי התפתחותה של יבנה בעשרים השנים הבאות וכיצד היו רוצים לראות א

התכנית, תוצרים תכנוניים והסברים ניתן למצוא באתר העיריה תחת הלשונית "תכנית מתאר מקומית" או 

 .http://www.yavnecity.co.il/metar1.htmlבקישור הישיר הבא: 

 

 מתודולוגית הכנת הדו"ח 

הלן הינו ניתוח איכותני פרשני. מטרת הניתוח היא לשקף את הסוגיות המרכזיות העולות מכלל הניתוח של

שנאמרו, ולנסות ולשרטט תופעות מסוימות והלכי מחשבה, מתוך הפרספקטיבות האישיות שעולות  הדברים

שמעות אינה עושה שימוש בכלים סטטיסטיים אלא בניתוח תוכן. לממצאים אין מזו בדברים. מתודולוגיה 

שעלו במפגשים. השימוש מרכזיים כמותית או סטטיסטית והם משקפים כאמור, תובנות, הלכי רוח או רעיונות 

בציטוטים בגוף הטקסט נועד לעגן את הממצאים בשטח ובמידת האפשר גם לבטא את רוח הדברים, כפי 

 שנאמרו על ידי נציגי בעלי העניין. 

 

 מתאר ליבנההצגת הרקע התכנוני להכנת תכנית ה 25.

 

כל מפגש עם הציבור החל בכך שצוות התכנון הציג את המושגים הבסיסיים הנחוצים לדיון בתכנית, ובראשם 

ההבדל בין תכנית אב, תכנית מתאר ותכנית מפורטת. כמו כן, הוצגו מבנה תהליך התכנון וצוות התכנון וכן 

שר המרחבי של יבנה, מערכת הכבישים, אודות המצב הקיים שאסף צוות התכנון ובהם ההקעיקריים ממצאי 

נתונים דמוגרפיים וכלכליים, בהשוואה לישובים הסמוכים לעיר, כלכלה ותעסוקה, שטחים פתוחים ומרחבים 

ציבוריים, מבני ציבור ועוד. ניתן לצפות במצגת שהציג צוות התכנון במפגשים בקישור הבא: 

http://www.yavnecity.co.il/metar7.pdf 

 

 שאלות הבהרה

בהמשך להצגה של צוות התכנון עלו מהתושבים מספר שאלות לצוות התכנון ולראש העיר. נזכיר כאן את 

 השאלות בעלות המאפיינים הרלבנטיים לתכנית מתאר ואת התשובות שניתנו להן:

 התכנון?ש: מהו הקונספט או הקווים המנחים את צוות 

ת: בשלב זה עדיין אין קונספט מנחה. צוות התכנון עוסק בלמידה ובהקשבה כרגע ועדיין לא גיבש קו תכנוני 

 .מגובש
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נפש מחייבת את תכנית  33,333-כ 1313ש: האם הגדרת תכנית האב ליבנה את אוכלוסיית היעד של העיר לשנת 

 המתאר?

ית אך אין לה תוקף סטטוטורי. לפיכך היא משמשת כרקע ת: תכנית האב אומצה על ידי ועדת התכנון המחוז

 הנחותיה והמלצותיה נבחנות גם הן במסגרת תכנון תכנית המתאר. . תכנוני רלבנטי

 

 ניתוח המצב הקיים 35.

 

מטרת חלק זה של הדו"ח הוא לתכלל מידע וידע מקומי לגבי הבעיות או האתגרים ולגבי הפוטנציאליים שיש 

של תושביה. הדברים יוצגו בחלוקה לפי סוגיות מרכזיות. מידע זה מווה מידע משלים לזה  ליבנה כיום לתפיסתם

שנאסף על ידי צוות התכנון באמצעים נוספים. בתום המצגת שסקרה כאמור את הלימוד של צוות התכנון לגבי 

פים המצב הקיים הוצגו מספר שאלות אל הציבור בהן ביקש הצוות להתמקד. עם זאת הודגש כי המשתת

 מוזמנים לשאול ולהתייחס כמיטב הבנתם. 

העיר עונה על ההגדרה של האם  ?האם אנחנו מרוצים לגור בהצוות התכנון ביקש לדעת לגבי העיר באופן כללי: 

 "? ביחס לסוגיות נוספות ביקש הצוות לקבל מידע מקומי לגבי השאלות:"מקום טוב לגור בו" או "עיר טובה

 שכונות / עיר 

 ם התושבים את רוב השירותים? בתוך השכונה/במרכז העיר/אזור התעשייה/מחוץ לעיר? האם איפה מקבלי

 עונה על הצרכים?

 ?איפה עושים קניות? איפה מבלים? בשכונה/בעיר )מרכז העיר/אזור התעשייה(/מחוץ לעיר 

  האם ישנם שירותים שאינם מקבלים מענה ברמת

 השכונה או ברמה העירונית?

 ושבים בשכונה? האם מרוצים מה רמת הקשר בין הת

 מרמה זו?

 ?מה מידת האינטראקציה בין השכונות השונות בעיר 

 מה יותר חזק: הזהות השכונתית או העירונית?ו

 

 נגישות וניידות

  ?איך מתניידים בשכונה ובעיר ולאיזה צורך

 ברגל/אופניים/רכב/תחבורה ציבורית?

 ?האם השירותים השכונתיים והעירוניים נגישים מספיק 

 ?האם מערכת התחבורה הציבורית הפנים עירונית והבין עירונית עונה על הצרכים 

 ?האם נעשה שימוש במערך שבילי האופניים? האם הוא עונה על הצרכים 

 וסביבה  שטחים פתוחים

 ?מהם המפגעים הסביבתיים המפריעים לאיכות החיים 

 לסוגיהם השונים?צ"פים מהי מידת השימוש בש 
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  הפתוחים עונה על צרכי התושבים מבחינת האם מערך השטחים 

 כמות, פיזור, נגישות, איכות ושימושים?

 

 סוגיות מרכזיות -דיון  45.

 

 זהות צביון וייחוד 

בהכנת אלות ליבה , הן ששטרם בחרה לעצמה כיוון ברורות הזהות, המיתוג וייחודיותה של יבנה, נראה כי שאל

היבטים הפיסיים ומתבקשת כאן התייחסות חב ועומק מעבר לרומשמעויות לעניין זה  תכנית המתאר לעיר.

 הוליסטית במסגרת המתאר. בהקשר הצביוני עלו מספר נקודות מרכזיות:

 מארג ומרקם היחסים בין קבוצות אוכלוסייה שונות ובעיקר בין חילונים לבין מסורתיים ודתיים בעיר

 13% -דתיים בה. ביבנה כ-סי החילונייםנושא מרכזי, הקשור למרקם החיים הקהילתיים ביבנה, הוא יח

מגדירים עצמם בזיקות משתנות לדת )מסורתיים, שומרי שבת, דתיים וחרדים(. בעיר כמות ומגוון גדולים של 

השלכות רוחביות במגוון סוגיות כגון בתי כנסת ובסופי שבוע אין בה כמעט בתי עסק פתוחים. להיבטים אלו 

 םופנאי, עירובי שימושים בתוך השכונות, פתיחת עסקים בשבת, עירוב שימושיפיתוח אזורי בילוי, ספורט נופש 

 . בילוי באזורי התעסוקה, מסחר בשכונות ובצירים מרכזיים ועוד

בסוגיות אלו המהווה לתפיסתנו חוזקה והזדמנות גם שיח של כבוד וסבלנות וסובלנות במפגשים התקיים 

 רי בסוגית אלו מתוך שיח של כבוד והתחשבות. מבחינה תכנונית. עלה צורך בקיום דיון ציבו

 קהילה וקהילתיות 

נמצאת בתקופת  העירבעיני תושביה, ליבנה היה עבר, ובעיני רבים גם הווה, של עיר אינטימית וקהילתית. כיום 

מעבר בה בשל הבניה האינטנסיבית והכניסה המהירה של תושבים חדשים, הולכת ומתמעטת תחושת 

 הקהילתיות. 

אלף  33אלף שהוצג במצגת. למותר לציין כי תמונת המציאות של עיר בגודל של  33ות רבות התקבלו למספר תגוב

וגם אחד הדברים במפגשים אחת החוזקות שעלו חזור ושנו כאמור, תושבים שונה במהותה מיבנה של היום. 

יבנה. מכיוון שחלק  שת ההיכרות, האינטימיות, הקהילה והקהילתיות שלושרבים מעוניינים לשמר היא תח

אחד האתגרים של מכאן עולה שהם בנים חוזרים יש כאן מנוף כפול.  בשכונת נאות רביןמהנקלטים החדשים 

התוכנית היא לחפש את הכלים התכנוניים כדי לשמר, לחזק ובעיקר להמשיך ולאפשר ביטויים של היכרות 

לכל יוכל להימצא מענה במסגרת התוכנית אך וקהילתות גם בעיר מתפתחת וצומחת במהירות יחסית. יתכן ולא 

עדיין חשוב להפנות את תשומת הלב של פרנסי העיר לעניין זה ולכלים אפשריים נוספים. היו שהציגו תפיסה של 

יבנה גדלה ומאבדת  ,"יחס המרה" בין קהילתיות ואינטימיות לבין מתן שירותים ואמרו כי אם רוצים או לא

חלק חשוב ממנו הוא אותה תחושת היכרות וקהילה. במצב זה יכולה להיות ש ,בעקביות את הצביון הישן

לתחושת "תמורה" של רמת שירותים ואיכות חיים גבוה )תרבות, ספורטק, מסחר, מרכזי בילוי(. צוין כי 

 "התמורה" איננה מגיעה מהר מספיק ביחס לשיעור ולקצב הפיתוח והגידול. התושבים 
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 יבנה במרחב 

השילוב בין סביבה כפרית וחקלאית, בהיותה של יבנה עלה בהקשר צביון העיר כחוזקה ויתרון הינו נושא נוסף ש

חלק ציינו זאת  מוקפת בשטח חקלאי ומושבים )ומבחינה זו, לפחות בקצותיה אין תחושה של עיר צפופה(.

 . הצפיפות הנתפסתבהקשר של תחושת 

פי החיים העירוניים. מחד הנגישות והחיבוריות של יבנה היבט נוסף הקשור לשאלות של צביון וזהות קשור לאו

למוקדי תרבות, בילוי, מסחר ושירותים במטרופולין מאפשרת לתושביה לנסוע ברכב לערים השכנות למימוש 

 ביותר מצומצם הוא בעיר כיום הקיים והפנאי הבילוי, המסחר הצעצרכים אלו )וזו הבחירה של רבים כיום(. 

מכאן עולות שאלות שהתוכנית תידרש להן, כדוגמת: מהו   .באזור למרכזים בהשוואה בתחרות עומד ואינו

מקומה של העיר ביחס לערים ולישובים הסמוכים? האם יבנה רוצה להיות "עיר שינה" המאפשרת לתושביה 

תן סביבת מגורים שקטה ונעימה, עם רמת פעילות עירונית  נמוכה, או שהיא מבקשת שינוי בהיבט זה? כיצד ני

להעלות את רמת הפעילות העירונית  ובאיזו מידה ישתנה צביון העיר? מה יבנה מבקשת למשוך אליה )האם היא 

  מבקשת להתמחות( ומה נכון שיישאר בערים הסמוכות?

 

 נגישות, חיבור וקישור

 : בהקשר זה עלו מספר סוגיות מרכזיות

 חיבור חלקי העיר השונים

. כרונולוגיית ההתפתחות הצורך בחיבור בין חלקי העיר השונים היתהשים הסוגיות המרכזיות שעלו במפג אחת

של יבנה היתה ועודה פיתוח משמעותי במספר תקופות. דובר על חיבור במובן הפיסי )השלד העירוני של מערך 

 תפיסתי והתפקודי.  –הדרכים הרחובות והשטחים הפתוחים( אך גם על חיבור במובן התודעתי 

ובעיקר עם  בחיבורים איכותיים עולה לנוכח הגידול הצפוי והרחבת השטחים המבונים בעיר נראה כי הנחיצות

על כן, אחד מאתגרי התוכנית יהיה  לכיוון הים. 1ואולי אף מעבר לכביש  11מימוש פוטנציאל בניה מעבר לכביש 

ומפקטית יחסית חיבור ויצירת תחושה של עיר אחת. החוזקה של יבנה לעניין זה הוא הפריסה המרחבית הק

 המאפשרת הגעה מהירה יחסית למרכז העיר. 

 

 חיבור יבנה לים 

אחת הסוגיות שעלו מספר רב של פעמים היא הצורך בחיבור יבנה לחוף הים. זאת עם המודעות להגבלות 

באופן כללי ולגבי  1. עלו סוגיות הקשורות לאופי הפיתוח ממערב לכביש 1והאילוצים המצויים מערבית לכביש 

 פשרויות להקצאת שטחים למגוון שימושים ציבוריים שונים. א

 

 תחבורה, תנועה וחניה 

בנושא  נושא התנועה והתחבורה התמקד בשלושה נושאים: חניה, תנועה בתוך יבנה ותנועה מיבנה ואליה.

בנויות החניה, במיוחד בשכונות החדשות אך גם בוותיקות יותר, קיימת כבר עכשיו מצוקת חניה, עוד לפני שהן 

  ומאוכלסות במלואן. תקני החניה, אומרים התושבים, אינם מספיקים.

יסודיים -בנושא התנועה בתוך יבנה עלו מספר נקודות. ראשית, בשל מיקומם הסמוך זה לזה של בתי הספר העל

ישנם  בעיר ישנה תנועה מסיבית בשעות הבוקר של הורים מסיעים מכל העיר לאותו האזור ונוצר עומס רב. שנית,

זמנית. -סיטריים אולם אינם מאפשרים מעבר של שני כלי רכב בשני כיוונים בו-רחובות רבים המוגדרים כדו

עירוני עובר בתוך יבנה, העיר הופכת לפקוקה בכל פעם שמתרחשת תאונה על -הבין 11שכביש  ןמכיוושלישית, 

  .11המקביל והתנועה מוסטת לכביש  1כביש 

תהליכים שיתופיים -מודוס   
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יבנה דרום(. בעיני בעלי מפעלים /ה, ראשית עלה נושא המחלף הדרומי )אשדוד צפוןבנושא התנועה מחוץ ליבנ

, לעומת זאת, עולה חשש שהוא ייצור שכונת נאות רביןהוא מהווה הקלה רבה בגישה לנמל אשדוד. עבור תושבי 

 תנועה מסיבית דרך שכונתם שהיא הדרומית ביבנה. 

ת נוספות לעיר עם התרחבות האוכלוסיה וכן הגדלת טווח שעות נושאים נוספים שעלו הם הצורך ביציאות וכניסו

עירוניים לערים השכנות עבור בני נוער ששם מצויים מקומות הבילוי שלהם )בעיקר -פעילות קוי אוטובוסים בין

, ומסילת הרכבת 11הקשור לשינוי תוואי כביש באופן נקודתי יותר, עלו שאלות בכל  רחובות וראשון לציון(.

 ."רב בריחהמלאכה הותיק בסמוך למפעל "באזור תחבורתי קושי ; השלכות פיתוח מזרחה לבהקשר ש

 

 מענה לצרכי העיר הגדלה 

תכנים רבים שעלו במפגשים מתייחסים למגוון הייעודים והשימושים הדורשים התייחסות על מנת להבטיח מתן 

 מענה לצרכי תושבי העיר הוותיקים, החדשים והעתידיים. 

 זורים הוותיקים התחדשות הא

סוגיות של התחדשות עירונית עלו במפגשים כאתגר, הזדמנות וצורך של רבים ובעיקר של בני השכונות 

שאלות לגבי האופן בו אפשר ליצור התחדשות המרחב הוותיק באופן שישמור על תחושת  עלוהוותיקות. 

גם  ירוק ועירוני לעיר כולה. הקהילתיות, ימנע גנטריפיקציה משמעותית ויחבר את האזור באמצעות שלד

השטח הציבורי בשכונות הותיקות איננו מטופח באופן מספק טענו התושבים ונדרשת השקעה בגינון ותחזוקה 

שלו. בנוסף לכך, העידו התושבים כי התשתיות בשכונות הותיקות רעועות, כגון צנרת המים בחלק מן הרחובות 

 ם לואי. שהחלודה בה צובעת את המים ומעניקה להם טע

דירות קטנות  –)בביטוי של זה בבינוי  דיור בר השגה ואפשרות של רב דוריותעוד עלה במפגשים הסוגיות של 

יותר וכדומה( כמשהו שרוצים לשמור ולקדם )גם בעיר גדלה(. עוד עלה הצורך בשימוש במגוון כלי התחדשות 

ציפוף לא  -צורך במגוון טיפוסי בינוי למגוריםעלה ה, עיבוי וכדומה. 13עירונית ולא רק בפו"ב אלא גם בתמ"א 

 רק ע"י בנייה לגובה אלא גם ע"י בניה מרקמית. 

חוסר במקומות תעסוקה,  –תפיסה של הורים וגם של בנים שיבנה אינה אטרקטיבית מספיק ה נדונה גם

יחס לערים והיעדרה של מכללה אקדמית בעיר ובנוסף מחירי דיור גבוהים ותחושה שיבנה "נותרה מאחור" ב

 האחרות המציעות לצעירים ככל הנראה שירותים ברמה גבוה יותר. 

 

 פתוחים ומרחב ציבורי  שטחים ציבוריים

סקר המצב הקיים מלמד כי יבנה משופעת בשטחים 

פתוחים בעלי פוטנציאל של תרבות פנאי, תיירות וכו'. עם 

זאת, רבים מן השטחים הללו אינם מפותחים והפוטנציאל 

 ננו ממומש. שלהם אי

 נחלהאזור הראשון שהוזכר בידי תושבים רבים הוא 

. לדבריהם, הוא זורם מאחורי בתים ומשמש "חצר שורק

אחורית" ומטרד עבור התושבים. כמו כן נאמר כי בקיץ 

הנחל מלא ביתושים וכי גשר הרכבת החוצה אותו חוסם 

 עצים וענפים רבים מהסחף. 

כמקור ליתושים בקיץ. בנוסף  נהנחל יבבנוסף לנחל שורק הוזכר גם 

 גדותיו והציף את הרחובות בקרבתו.לכך, בחורף הנחל עלה על 

תהליכים שיתופיים -מודוס   
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השטח קיים  –, אשר לתחושת התושבים לא מנוצל בצורה טובה פארק שרוןהאזור הפתוח השני שנדון הוא 

את הנגישות  ואפשר לטייל בו אבל לא מעבר לכך. הפארק, נאמר, נגיש בעיקר לתושבי מערב העיר וכדאי לשפר

בעניין זה, אמרו תושבי נאות בגין כי בשכונתם לא קיים גן ציבורי או פארק. בשכונת נאות רבין טרם אליו. 

פותחו השטחים הירוקים והתושבים שם סובלים ממחסור זמני בשטחים פתוחים נגישים. ריאה ירוקה, אמרו 

 תושבים רבים, צריכה להימצא במרכז העיר ולא בשוליה. 

הגינון עלה מחסור בעצים נותני צל שניתן לצעוד בצילם במשך היום. נושא נוסף שעלה הוא האתרים בנושא 

ההיסטוריים ובראשם תל יבנה. לדעת תושבים רבים זהו נכס היסטורי ותיירותי שיבנה לא השכילה לנצל עד 

ת של "יבנה וחכמיה". עתה ויש לפעול על מנת להפיק ממנו ערך הן ברמה הכלכלית והן ברמה הערכית והתדמיתי

לבסוף, באופן גורף בכל הקבוצות שב ועלה הרצון או התקווה שביום מן הימים יבנה תשוב ותקבל גישה לים עם 

חוף עירוני משלה כבעבר. לשם כך, אמרו משתתפים רבים, על יבנה להתפשט ככל הניתן מערבה, על אף המגבלות 

 מצידו המערבי. 1ברות לאורך כביש הרבות על התפתחות שכזו בשל תשתיות ארציות שעו

 

הצללה, מקומות ישיבה, ויצירת רחובות שנעים ללכת ולשהות בהם ושיש בהם עלה צורך בפיתוח סביבתי הכולל 

 מוקדים שכונתיים קטנים של מסחר ובילוי זעיר. בהקשר זה עלו גם אפשרויות לעירוב  שימושים ולשילוב עניין

 איכות המרחב הציבורי וחווית המשתמש בו.  ומסחר מלווה רחוב כדרכים לשיפור

 

 מבני ציבור

בעוד שבשטחי ציבור מורגש שישנו שפע לא מנוצל, הרי שבתחום מבני הציבור, לתחושת התושבים, המצב שונה. 

 התושבים מנו שורה של מבני ציבור שחסרים או שקיימים בכמות לא מספקת ביבנה:

 העירוניות  מבנה עירייה מרכזי שיכלול את כל המחלקות 

 מרכזים קהילתיים ומועדוניות לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובעיות תקשורת 

 מקומות מפגש ובילוי לבני נוער 

  מוסד אקדמי ומעונות סטודנטים שיגרום לצעירים לאחר שירות צבאי לחזור ליבנה ולצעירים בגיל

 הלימודים לעבור לגור ביבנה לתקופת הלימודים

  ון כדורגל מודרני, קאנטרי קלאב, מתקני ספורט )כמו הספורטק ברחובות(אצטדי –תשתיות לספורט 

 בית עלמין חדש 

 

 תעסוקה

בנושא התעסוקה הודגשה תעשיה יציבה שתספק מקומות עבודה בטוחים ולא תהיה נתונה לתנודות חדות מדי 

או תעשיה ביכולת ההעסקה שלה. בדומה לערים אחרות במרכז, הציעו משתתפים רבים להקים פארק מדע 

מד או תעשיה עתירת יד אחרת וכך למשוך אוכלוסייה חזקה לעיר. זאת לעומת -טק, הביו-לתעשיית ההי

טק -פיתוח תעשיית הילדברי התושבים, התעשיה המקומית כיום שברובה הינה תעשייה שאיננה עתירת ידע. 

 תיצור סביבה תשתיות תומכות של הסעדה והכנסות מארנונה.

 

 מסחר ושירותים

מרבית הקניות הגדולות של משפחות ביבנה מתבצעות כיום בערים הסמוכות. אזורי המסחר בעיר מצומצמים 

ואינם מספקים את צרכי התושבים )כמו למשל שדרות דואני( ובמצב הנוכחי הכדאיות הכלכלית של רשתות 
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חסיים של יבנה, במה צריך עלו שאלות לגבי היתרונות היגדולות להיכנס לעיר עדיין איננה מספקת, ככל הנראה. 

להתמקד ומה צריך להשאיר לצריכה בערים הסמוכות. באיזו מידה המסחר צריך להיות מלווה רחוב לאורך 

צירים, מפוזר בשכונות במרכזים קטנים ונגישים ומהו סוג המסחר הרצוי. נאמר כי מעבר למרכזי קניות גדולים 

בנה "יצא שם" של עיר מסחר גרועה ושעסקים רבים לא צורך גם בשירותי מסחר שכונתיים. נאמר כי לייש 

. גידול באוכלוסיית יבנה יביא ככל הנראה לעליה הן בכדאיות הכלכלית של יזמים פרטיים והן בעמידה מצליחים

בספי כניסה של שירותים, כגון שירותי בריאות אשר אינם קיימים בהיקפים מספקים כיום, לדעת התושבים. גם 

ימים בעיר בירכו על הגידול הצפוי באוכלוסיית יבנה ואמרו שהנושא המסחרי ימונף על ידו בעלי העסקים הקי

 בצורה משמעותית, כך הם מקווים.

 

 וערחינוך ונ

אחד הנושאים שזכו לתשומת לב מיוחדת בסדרת המפגשים היה הנוער ביבנה. מצד אחד מתואר הנוער כמגובש 

ים המצויים במיקום אחד ביבנה, כך שמתאפשרת להם היכרות עם מאד. בני נוער מכל העיר לומדים בשני תיכונ

כל יתר בני הנוער ואין הפרדה על בסיס שכונתי. מאידך, מציינים משתתפים אחדים, ריחוקם של בתי הספר 

משכונות מסוימות, יוצר עומסי תנועה אליהם בבקרים ומקשה על ההגעה אליהם. מקום נוסף האהוד על הנוער, 

הירק בקצה שכונת נווה אילן(, אשר לפחות בעבר היווה מקום מפגש לנוער מכל העיר. כיום,  הוא ה"פס" )פס

טוענים משתתפים רבים, ובהם גם בני נוער, חסרים לבני הנוער מקומות בילוי, כגון בית קולנוע או דיסקוטק. 

זורי בילוי מסחריים, כתוצאה מכך, רבים מהם נוסעים לערים הסמוכות, בעיקר רחובות וראשון לציון. מלבד א

ביקשו בני הנוער שיוקצה להם מקום )כמו למשל רחבת היכל התרבות( בו הם יוכלו לשהות גם בשעות הלילה 

ללא שיפריעו לשכנים. גם מועדון הנוער הקיים איננו פתוח עד שעות מאוחרות מספיק ואין מספיק פרסום 

 אודותיו, לדבריהם. 

ה )הנוער העובד והלומד, כנפיים של קרמבו, בני עקיבא ועוד( ששומרות על עוד נאמר כי גם תנועות הנוער ביבנ

רמת פעילות גבוהה יחסית, חסרות בחלקן את התנאים הפיזיים הנדרשים לפעילויותיהן או שאלה שהוקצו להן 

אינם מספקים. לגבי קבוצות הגיל הצעירות יותר, עלה הצורך במגרשי משחקים )כמו הסקייט פארק בראשון 

ון(, משחקיות לילדים ומסגרות ואפשרויות לבילוי משפחתי בשעות אחר הצהריים. לבסוף, מקרב תושבים לצי

דתי בעיר איננו מספק ברמתו ואינו משתווה לרמת החינוך -יסודי הממלכתי-דתיים עלתה טענה כי החינוך העל

ילדיהן ללימודים מחוץ הממלכתי. כתוצאה מכך, משפחות אשר יכולות לעמוד בהוצאות הגבוהות שולחות את 

 .ליבנה, דבר התורם לעזיבת הצעירים את יבנה בהמשך

 

 סוגיות מרכזיות –חזון ותפיסת העתיד  55.

בבסיס תפיסת העתיד של תושבי יבנה עומדת ההנחה שיבנה מצויה כבר כעת בעיצומו של תהליך התרחבות 

יד )תחת הנחת הגדילה( נשענת על מספר משמעותי. על כן, יש למנף את התהליך הזה לטובת לעיר. תפיסת העת

 מוקדי התייחסות, כפי שהציגו זאת התושבים.
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 אופי וצביון העיר

אחת החוזקות החשובות של יבנה היא תחושת 

המתאפשרת בעיקר בשכונות  הקהילתיות והאינטימיות

יה יבחזון יבנה היא עיר קהילה השומרת על אופ .הותיקות

ר התכנוני הוא כיצד אפשר האתג האינטימי והקהילתי.

ליצור עיר גדולה שטוב לחיות בה והתושבים מרגישים 

עדיין שיש קהילה, היכרות אישית, זהות מחברת ושייכות. 

 חזון זה יכול להתממש במספר דרכים:

  בתי קפה  –אנשים נפגשים סביב שירותים שכונתיים

קטנים )לא של רשתות( וחנויות קטנות. השכונות 

א לגמרי עירוניות, בתחושת תושביהן. במקביל, משגשגים אזורי בילוי עירוניים גדולים עצמן שקטות, ל

 בקצות העיר הפועלים גם בשבת ונותנים מענה לצרכי האוכלוסיה החילונית.

 קבלה הדדית ודיאלוג, על פי העיקרון שיש לענות על כבוד,  היחסים בין חילוניים ודתיים בעיר מתבססים על

 לי לפגוע בקהילה האחרת וללא כפיה.צרכי כל קהילה מב

 יש קשר בין השכונות, השכונות הותיקות מתחדשות ובנוסף לבניה הקיימת ישנה גם בניה של דיור בר-

השגה. מרכז העיר מהווה מוקד עירוני, )אולי מדרחוב או שוק בסגנון מחנה יהודה(. קיימת הגבלה על גובה 

 הבניה המותרת בעיר.

 ומחזקת את מוקד התעסוקה. כותיים לתושביה העיר מספקת שירותים אי 

 

 מיתוג העיר

( רבים דיברו על הצורך במיתוג הפנימהמגדיר את העיר ומביט בנוסף לצביון ולאופי )שנתפס לעיתים כמשהו 

העיר )הנתפס לעיתים שמשהו הפונה החוצה( ובאפיון ייחודיות וזהות ברורה. גם אם לחלקם לא היתה תפיסה 

קהילתית ואופי -המיתוג הרצוי, רבים עדיין שותפים לתחושה שליבנה חסרה אמירה עירוניתברורה לגבי מהו 

ה. להלן מספר רת מיוחדת עבוומוצהר ועל כן ביקשו רבים כי תוכנית המתאר תסייע במיתוג העיר ובהגדרת זה

 אפשרויות למיתוג שעלו מן התושבים:

  עיר ר, הפחתה משמעותית במספר התלמידים בכיתהקריית חינוך, מכללה, חיזוק תנועות הנוע –עיר חינוך .

 שטוב לגדל בה ילדים בכל הגילים. 

  אקדמיה לספורט מגיל צעיר )שדרוג של מכון וינגייט(, מתקני ספורט חדישים, אגודות ספורט  –עיר ספורט

 .בענפים שונים

  החינוך, התרבות  פיתוח הפוטנציאל התיירותי של העיר תוך הדגשת העבר שלה בתחומי –עיר סנהדרין

 .גן ארכיאולוגי, מוזיאון מורשת, אמפי וכו' –וההיסטוריה 

  פארקי תעשיה ומדע שמחוברים הן למכללה המקומית, הן לבסיסי הצבא והמתקנים  –עיר תעשיה

 יה שלה.יהבטחוניים בקרבת יבנה והן לאזורי התעש
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 העיר התפתחות ניכיוו

במגורים והן בשימושים עירוניים אחרים כגון ( 11רחה )מעבר לכביש ( ומז1)מעבר לכביש העיר מתפתחת מערבה 

 מתקני ספורט, קאנטרי קלאב וכדומה. יבנה מקבלת גישה לים ויש לה חוף עירוני, כמו שהיה בעבר.

 

 מבני ציבור

  ישנו ריבוי של מרכזים קהילתיים הנותנים מענה למגוון אוכלוסיות, החל מפעוטונים עירוניים וכלה במרכזי

 ישנו מענה מספק של מקומות פעילות לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים מכל הסוגים.כמו כן, יום לקשיש. 

 מבנה עירייה מרכזי. שירותי העיריה מרוכזים ב 

  מתקני ספורט, קאנטרי  –ישנם שירותים עירוניים טובים לתרבות הפנאי ובמיוחד בכל הקשור לספורט

 וכדומה.  קלאב

 

 שטחים פתוחים

אזורים שלא נגעו בהם  –גנים ציבוריים מוצלים עם מי שתיה וצמחיה מטופחת משומר גם אזורי טבע פראי  לצד

 אולי בצד המערבי. ,ולא פיתחו אותם

 הנחלים ובעיקר נחל שורק מהווים חזית, מחוברים לעיר ומשמשים לנוי ולפנאי 

 

 בטחון אישי, בטיחות ונגישות

בכל אמצעי ובכל שעות היממה )תאורת רחוב, שיטור קהילתי, מתנדבים(.  יבנה היא עיר שאפשר ובטוח לנוע בה

הילדים יכולים ללכת ברגל או לרכב על אופניים לכל מקום בעיר, לבני הנוער בטוח להיות בחוץ בלילה ויש להם 

 מקומות שמאפשרים את זה ומיועדים לכך. 

 

 תנועה ותחבורה 

אופניים מרשתים את כל העיר( או בתחבורה ציבורית איכותית,  התנועה בעיר אפשרית ברגל, באופניים )שבילי

 (בהחזקת כלי רכב. ישנה תחבורה ציבורית יעילה ומגוונת )אוטובוסים, מוניות שירותיהיה צורך פחות כך ש

העיר נגישה ברמה גבוהה לדרכים מרכזיות  התחבורה זורמת ומערכת הדרכים מכילה אותה באופן מספק.

 .11, כביש 4ביש , כ1כביש  –סביבה 
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 שיר שכתבה אחת הנערות שהשתתפה בדיון בחזון עם קבוצת הנוער
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