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 (יהודה עירוני) המרכז המסחרי  –תוכנית פעולה והמחשות 1.

 (עוזי שמיר) –תוכנית פעולה עירונית .   2



 

מדיניות עירונית גורפת על פיה רוב רובו של  •
המשרדים והשירותים מרוכזים ויפותחו  , המסחר

תכנונית ומעשית רק על ציר המרכז המסחרי  
 .במרכז העיר

באופן שהיציאה    לכוון הכניסה לעיר 31הסטת כביש •
                                                                                      .לאחר הגעה לפאתי העירלכוון ערד תהיה 

,  חזיתות מסחריות 20-25 –תוספת כ : טווח קצר•
 .קירות/תאי עסקי קטנים צמודי דופן למבנים

(  שירותים, משרדים) בינוי תעסוקה : עתודות בינוי•
 .באזור מרכז התחבורה

עקרונות תכנוניים מוצעים                       –המרכז המסחרי 



 קצת תמונות על המצב הקיים

 הוצאת סחורה לא מבוקרת

 !!! לא יפה ...לכלוך...

 לא תורם למכירות ...לא אסתטי

 העסקים ולמרכז



 כך זה יכול להיראות

הקטע  -היוםכך זה נראה 

 הצר במרכז המסחרי

 ...כךאו ...

 ?מה אפשר לעשות 



 קיר חשוף ללא תועלת ויזואלית

 ללא רצף חזיתות מסחריות..

 קירות ללא תועלת...אולם אורון



 'א -פרטי תכנון מוצעים –המרכז המסחרי 

בניית חזיתות  ..לחנויות הקיימותתוספת שטח •

(  הקולונדהקו ) קיימים  " גגונים"חדשות מתחת ל
החברה הכלכלית בהשתתפות   –בכל המרכז 

 .מימונית של בעלי נכסים ועסקים

סוככים / " גגונים"לאחר הרחבת החנויות תוספת •

במעבר הצר  גם .  וקירוילהצללה קבועים חדשים 

 ('מ 5.20)

אולם אורון  : בחינה של מיקום העירייה החדשה•

 .לקניון או אחרכתוספת בינוי ..או..

 

 



 'ב -פרטי תכנון מוצעים –המרכז המסחרי 
.. 'וכופרגולה , גגון, שילוט, חזית -תכנון מפרט לחזיתות חדשות•

 (  ראה מפרט חזיתות נתניה כדוגמא)

 .בלילה בעסקהשארת אור . תריסים מחוררים שקופים לעסקים•

או ( ס ברחוב בן יאיר"דופן מתנ) הקמת שירותים ציבוריים מפוארים •
 במיקום אחר מרכזי במרכז

 חיזוק תאורה•

חזיתות  מיפרט, פתיחהשעות , הוצאת סחורה: תקנון משותף מחייב•
 ...'וכוהשארת אור בעסק , מחייב

בניין , קיר בנק...תוספת חזיתות מסחריות בכל מקום אפשרי•
פ תוכנית "ר ע"מ 2000 -אומדן כ...קולנוע אורון ועוד, עתידות
 .עסקים 20-25 -כ, המרכז

 .התאמת ריצוף•

קירות טיפוס במרחב /סקייטבורד/ איתור מקום לפארק אקסטרים•
 .המרכז המסחרי

 (מודל כפר יונה) הקמת פינת משחקים לילדים והורים •

 .WI FIישיבה מוצלות בכיסוי תוספת פינות •



 חנות מוארת בלילה –תריס מחורר שקוף 

 כך זה צריך להיראות בלילה קפה/ דוכן גלידה 

,  דוכן מיצים: על הרמפה ליד המזרקה

,  החברה הכלכלית..בית קפה, גלידרייה

הכנסות למנהלת מרכז העיר של  ..השכרה

 .החברה הכלכלית

חזיתות חדשות על פי מפרט ותריסים 

השארת אור  . מחוררים שקופים לעסקים

 .בלילה

 ...כך זה נראה בלילה



 פיזור שמשיות שולחנות וכסאות 

 ניתן לביצוע מידי ( תל אביב, נתניה) 

 מחולל שינוי בהשקעה קטנה



 
 עירייה -תוכנית פעולה לטווח קצר  –המרכז המסחרי 

 
 סיוע פרטני בחיזוק עסקים קיימים ושדרוגם•

מחוללי שינוי לערד ולתוספת הבינוי העתידית עוגנים מאמץ לאתר •
,  (א"ת, המכללה לריתוך) ועץ מכללה למקצועות מתכת : למשל

 (אפרת, 3קליבר ..)מטווחי אימונים

במרכז ריכוז מאמץ  – הקפדה יתרה על רמת תחזוקה וניקיון•
 .המסחרי

פעילות נגנים מכל המגזרים ומופעי רחוב  : תכנים ויצירת אווירה•
 .קטנים במרכז המסחרי

 .מערכת כריזה ומוסיקה מרחבית •

  CITY TVמסכי  •

פ גורמים נוספים תוכנית מפורטת ותשתית ל  "להכין בעירייה בשת•
 ".עיר תומכת עסקים"

 ..'וכו, הסרת גדרות וחומות, תיקוני ריצוף –לאתר ולסלק מפגעים •

 



 פעולות נוספות

o שוק מזכרות , ריקודים : לבנים בימי חמישי לילות
  בר עירוני, ואמנות 

o  מינוי מנקה קבוע במשך כל שעות היממה. 

o  פעילות ילדים ונוער ברחבת המרכז המסחרי. 

o  ממותג להפניה למרכז המסחרי ודיגלולשילוט 

o  המדיותשיווק אקטיבי של המרכז המסחרי באמצעות 
 .השונות

o ק.ק)איתור מקום ובינוי שירותים ציבוריים מפוארים  .
 (אורון

 

 



 הנחיות לתכנון ועיצוב חזיתות מסחריות בנתניה

 מינהלת מרכז העיר, מחלקת עיצוב עיר-מינהל הנדסה–עיריית נתניה 

 2012אוגוסט  1מהדורה 

 נתניה -מפרט חזיתות לדוגמה 



 תוכנית פעולה עירונית  
 עוזי שמיר         



 מרכז העיר והשכונות –סטאטוטורי תכנון . א

לשכונות הצפוניות המאושרות שטרם   77,78הכרזת סעיפי  •
 .בוצעו

הזמנת תוכניות נקודתיות מהרבה מתכננים לתכנון מגרשים   •
  .ריקים בעיבוי תיתן מגוון מגורים

 2/20החלטה לגבי תוכנית עיבוי ביעלים אשר תפוג ב •

מענק  ) של המרכז המסחרי הקצאת תקציב לתכנון מפורט •
 (שר

 

 שונות   

הקמת צוותי תחזוקה רב תחומיים לטיפול מסיבי במפגעים   •
 ...פחי אשפה ועוד, פנסי תאורה, ספסלים –

ביצוע חוות דעת קונסטרוקטור ופניה  –מבנים מסוכנים •
 .לוועדה למבנים מסוכנים במשרד הבינוי והשיכון

 

 



 פעולות לביצוע מיידי . ב
 (לא מחייב תוכנית סטאטוטורית) 

ביצוע וסימון הפרדת מסלולי הולכי רגל ותנועה אלטרנטיבית       •
ותיקון רמפות לאופניים ...( ועוד קאר -קלאב, קלנועיות, אופניים) 

יצירת מקום  -שכונות"וכל זאת על פי תוכנית  מסויימיםבמקומות 
 (  ב"שקף מצ". ) ועניין

 :  בשכונות במרחב הציבורי פרוייקטיםביצוע •

 להתכנסות ברחבת בית הספר אמפי, בריכה אקולוגית -טללים•

במה והצללה בשטח הפתוח בבית הספר , אמפיביצוע  -לבאות•
יצירת פינה עם  , גינת כלבים מול מועדון הגמלאים, השכונתי

 "פינת ארטיק קרטיב" –כסאות ושמשיות ליד המכולת 

ל בשטח הגובל בבית "ש חנה כדורי ז"גן צמחי מדבר ע –יעלים •
 .חן –רחובות בן יהודה , הספר

 בריכה אקולוגית וגינון בכניסה סמוך לבית הספר – אבישור•

 




