
תכנית מתאר מקומית כוללנית

2035ליבנה לשנת היעד 

""""שדותשדותשדותשדותבבבבעיר עיר עיר עיר """"

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

2013יוני �מאי �שיתו� ציבור



מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



?מה זו תכנית מתאר

�שלבי הכנת  מילו� מונחי הכרת הצוות יעדי� ותוצרי�תכנית מתאר  

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

�שלבי הכנת  מילו� מונחי

התכנית

הכרת הצוות תכנית מתאר  

מקומית

�יעדי� ותוצרי



�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי

תכנית אב היא תכנית רעיונית ואסטרטגית המבטאת את תמונת העתיד הרצויה של  : : : : תכנית אבתכנית אבתכנית אבתכנית אב

. היישוב ומציעה קווי מדיניות עקרוניי� להתפתחותו

צפיפות מגורי� ואוכלוסייה לשנת  , נושאי תנועה, התכנית כוללת התייחסות לאזורי� לפיתוח עתידי

.  היעד של התכנית

.�2006 י הועדה המחוזית ב"תכנית אב שאומצה ע 2004ליבנה הוכנה בשנת 

תכנית אב ליבנהתכנית אב ליבנהתכנית אב ליבנהתכנית אב ליבנה

2030203020302030: : : : שנת יעדשנת יעדשנת יעדשנת יעד

:  :  :  :  אוכלוסייה לשנת היעדאוכלוסייה לשנת היעדאוכלוסייה לשנת היעדאוכלוסייה לשנת היעד

נפשנפשנפשנפש    80,00080,00080,00080,000

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

�מתכנני ערי� יושעג איז� אדריכלי� ובוני ערי� וזאב עמית צבי .א: מתכנני



:  :  :  :  תכנית מתאר מקומיתתכנית מתאר מקומיתתכנית מתאר מקומיתתכנית מתאר מקומית

): השני� הבאות �20בדר* כלל ל(קובעת את אופ� פיתוח הקרקע בשטח יישוב לשנת יעד מוגדרת 

�לשימושי� ציבוריי� או לייעודי קרקע , למסחר, לתעסוקה, אלו אזורי� ביישוב ייועדו למגורי

�מה� ההוראות וההנחיות בהיבטי� ; אלו מקומות ראוי לשמור ואלו מקומות ראוי לפתח; אחרי

�סביבתיי� והיבטי� רבי� נוספי� בעלי השפעה על הפיתוח הפיזי של אזורי היישוב  , תחבורתיי

�תכנית המתאר אינה קובעת הנחיות למגרשי� ספציפיי� ואי אפשר להוציא מכוחה היתרי  . השוני

.תכנית המתאר קובעת הוראות כלליות אשר ינחו את הכנת� של תכניות מפורטות חדשות. בנייה

�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי

תכנית המתאר התקפה  תכנית המתאר התקפה  תכנית המתאר התקפה  תכנית המתאר התקפה  

ליבנהליבנהליבנהליבנה

1979197919791979אושרה בשנת אושרה בשנת אושרה בשנת אושרה בשנת 

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

התכנית אינה עונה יותר  התכנית אינה עונה יותר  התכנית אינה עונה יותר  התכנית אינה עונה יותר  

על צרכי העירעל צרכי העירעל צרכי העירעל צרכי העיר

תכנית מתאר מודרניתתכנית מתאר מודרניתתכנית מתאר מודרניתתכנית מתאר מודרנית



) ע מפורטת"נקראת לפעמי� ג� תב. (תכנית המפרטת את תכנית המתאר המקומית: : : : תכנית מפורטתתכנית מפורטתתכנית מפורטתתכנית מפורטת

. התוכנית קובעת את גבולות המגרשי� ואת ייעודי הקרקע של כל אחד מהמגרשי� הנכללי� בה

גובה הבנייני� ושטחי הבנייה , מספר הקומות המותר, קובעת התוכנית את קווי הבניי�, בנוס�

�.  המותרי

.תכנית מפורטת מהווה את הבסיס לקבלת היתר בנייה

�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי�מילו� מונחי

יבנה  יבנה  יבנה  יבנה  """"    � � � � 274274274274////ברברברבר: : : : דוגמא לתכנית מפורטתדוגמא לתכנית מפורטתדוגמא לתכנית מפורטתדוגמא לתכנית מפורטת

נמצאת בבנייה בימי� אלונמצאת בבנייה בימי� אלונמצאת בבנייה בימי� אלונמצאת בבנייה בימי� אלו    � � � � """"הירוקההירוקההירוקההירוקה

��משרד השיכו�: יז

רז�רוטמ�: מתכנ��

יחדות דיור �2,900

עירוני פ"כשצהסדרה של נחל יבנה �

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

עירוני פ"כשצהסדרה של נחל יבנה �

שכונות  בתי ספר יסודיי� ותיכו� לצרכי  �3

הדרומיות    

רזרבות עירוניות של שטחי� למבני ציבור�



תכנית מתאר מקומית חדשה ליבנהתכנית מתאר מקומית חדשה ליבנהתכנית מתאר מקומית חדשה ליבנהתכנית מתאר מקומית חדשה ליבנה

משרדית הכוללת את נציגי הישוב  � י ועדת עבודה וועדת היגוי בי�"התכנית תלווה ע�

�,  רשות העתיקות, וכ� גופי� נוספי� כמו רשות הניקוז, ונציגי הממשלה השוני

.  החברה להגנת הטבע ועוד, ל"קק

יאיר אביגדור  ' צוות מתכנני� ויועצי� רב תחומי בראשות אדר: עורכי התכנית�

, תנועה ותחבורה, נו�, הצוות כולל מומחי� לשיתו� ציבור. ומשרד התכנו� מנעד

מחשוב , מי� ביוב ניקוז והידרולוגיה, שימור, תיירות, פרוגרמה, כלכלה, סביבה

.  וכ� צוות המסייע בתפעול המנהלי, ומיפוי

תכנית מתאר היא תכנית כוללת הקובעת את מדיניות התכנו� ואת כיווני הפיתוח של  

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

,  תעסוקה, מגורי�(התוכנית מתייחסת לכלל ייעודי הקרקע . היישוב לשני� הבאות

וקובעת לגביה� הוראות כלליות  , )שטחי� פתוחי� ואחרי�, שימושי� ציבוריי�, מסחר

.2035שנת היעד של תכנית המתאר ליבנה היא . המנחות את התכנו� המפורט



אופ� העבודה

תכנו�
:ועיצוב אורבאני

מנעד

:תכנו� נו�
מנעד

קבוצת תכנו� ראשית

קבוצת מרחב פיסי  
:ועיצוב אורבאני

שימור ומורשת אורבאנית
תנועה וכבישי�

סביבה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

קבוצת חברה  
:כלכלה ותיירות

חברה ושיתו� ציבור
כלכלה ופרוגראמה

תיירות

קבוצת תשתיות  
:תומכת
ביוב ומי�

ניקוז והידרולוגיה

מעטפת תומכת
ניהול תכנוני
ייעו� משפטי

מחשוב מדידות ומיפוי



הצוות

והדסה לב, ענת דרור שר�, יאיר אביגדור � מנעד         ראש הצוות ואדריכלראש הצוות ואדריכלראש הצוות ואדריכלראש הצוות ואדריכל

מירב לוי � מנעד         ניהול פרויקטניהול פרויקטניהול פרויקטניהול פרויקט

חגית ברגמ�, שלומי זאבי � מנעד         נו�נו�נו�נו�

רו� לש� �אשל   סביבהסביבהסביבהסביבה

לבנה רונ� שוא�  שימורשימורשימורשימור

�ירו� עברו�     תנועה וכבישי�תנועה וכבישי�תנועה וכבישי�תנועה וכבישי

הר לב אמיתי–מודוס  חברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבור

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

הר לב אמיתי–מודוס  חברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבורחברה ושיתו� ציבור

ר� חקלאי         פרוגרמה לצרכי ציבור וכלכלה תיירותיתפרוגרמה לצרכי ציבור וכלכלה תיירותיתפרוגרמה לצרכי ציבור וכלכלה תיירותיתפרוגרמה לצרכי ציבור וכלכלה תיירותית

יור� לבל מי� וביוב מי� וביוב מי� וביוב מי� וביוב , , , , ניקוזניקוזניקוזניקוז

אורית שוור2–הלפרי� פלוס  ומדידות ומדידות ומדידות ומדידות     מיחשובמיחשובמיחשובמיחשוב



שלבי הכנת התכניתשלבי הכנת התכניתשלבי הכנת התכניתשלבי הכנת התכנית

�ניתוח מצב קיי

, גיבוש פרוגרמה רעיונית

מטרות ויעדי� לתכנית

הכנת חלופות תכנוניות

שיתו� ציבור

שיתו� ציבור

שיתו� ציבור

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

גיבוש תכנית המתאר 

ומסמכיה

הגשת התכנית לועדה 

 �המקומית והמחוזית

תחילת הלי* אישור  

סטטוטורי

חודשי� �18 כ: מש* התהלי*

שיתו� ציבור



תוצרי התכנו�  תוצרי התכנו�  תוצרי התכנו�  תוצרי התכנו�  

נספח פרוגרמהנספח פרוגרמהנספח פרוגרמהנספח פרוגרמהתקנו�תקנו�תקנו�תקנו�תשריט מצב מוצעתשריט מצב מוצעתשריט מצב מוצעתשריט מצב מוצעתשריט מצב מאושרתשריט מצב מאושרתשריט מצב מאושרתשריט מצב מאושר

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

)אבו גוש: דוגמא()מצפה רמו�: דוגמא()תל אביב: דוגמא()יבנה(

ניקוז ותשתיותניקוז ותשתיותניקוז ותשתיותניקוז ותשתיות, , , , נספחי תנועהנספחי תנועהנספחי תנועהנספחי תנועה
)ראשו� לציו�: דוגמא(

�נספח נו� ושטחי� פתוחי�נספח נו� ושטחי� פתוחי�נספח נו� ושטחי� פתוחי�נספח נו� ושטחי� פתוחי
)מצפה רמו�: דוגמא(

נספח שימורנספח שימורנספח שימורנספח שימור
)אבו גוש: דוגמא(



�לימוד המצב הקיי

שטחי� פתוחי�  יבנה והמרחב   התפתחות העיראוכלוסייה  

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

יבנה והמרחב  

הסובב אותה

  �שטחי� פתוחי

ומרחב ציבורי
תעסוקה וכלכלה אוכלוסייה  

וחברה

התפתחות העיר



יבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותה

מ דרומית לתל אביב"ק �25

מ צפונית לאשדוד"ק �17

מ צפונית לנמל אשדוד"ק �7

מ מרחובות"ק �10

מ מחו� הי�"ק �6

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



תל אביב

חולו�

ע� נגישות  " המעגל השלישי"עיר 

.גבוהה לצירי תנועה עיקריי� במרכז

יבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותהיבנה והמרחב הסובב אותה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

יבנהיבנהיבנהיבנה

ראשו� לציו�

נס ציונה

אשדוד



יבנה והסביבהיבנה והסביבהיבנה והסביבהיבנה והסביבה

דונ� 16,365:   תחו� שיפוט

חולות יבנה

4444

42424242

410410410410

  4י כביש "העיר תחומה ממזרח ע

ומסילת הרכבל 

מסילת  , י נחל שורק"מצפו� ומערב ע

 ��410 ו 42רכבת וכבישי

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

מרחב חקלאי

410410410410



שלד הדרכי� בעירשלד הדרכי� בעירשלד הדרכי� בעירשלד הדרכי� בעיר

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



הקמת שכונות 

לאנשי קבע

תושבי� 36,000אוכלוסייה  

לשנה 0.6%קצב גידול

דונ� 16,365תחו� שיפוט

 10מתו*  5דירוג חברתי כלכלי

 2,000)ר"נפש לקמ(צפיפות 

אוכלוסייה וחברהאוכלוסייה וחברהאוכלוסייה וחברהאוכלוסייה וחברה        

בי� נס ציונה לגדרה מבחינת גודל  

שטח וצפיפות, אוכלוסייה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



יבנה ושכנותיהיבנה ושכנותיהיבנה ושכנותיהיבנה ושכנותיה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

גבוה ביחס לממוצע הארצי  , 30הגיל החציוני ביבנה הוא 

אול� נמו* ביחס לערי� אחרות באזור



בצפונה של    דונ� 1,700של ופארק תעשייה בשטח העיר אזור מלאכה קט� בדרו�  � שני אזורי תעשייה בעיר �

.העיר

. עובדי� �8,000 ומועסקי� בו יותר מ, מפעלי� �250יותר מבפארק �

.  וחשמל מתכת  ,מחשבי�  ,אלקטרוניקה :העיקריי�התעשייה ענפי �

רבי� מתושבי יבנה עובדי� מחו2 לעיר ושכונות שלמות בעיר מתפקדות  , למרות אזור התעשיה המפותח שלה�

".  שכונות שינה"כ

תכנית האב אבחנה  תכנית האב אבחנה  תכנית האב אבחנה  תכנית האב אבחנה  . . . . העיר מציעה היק� מצומצ� של שירותי� ומסחר ונשענת על אזורי המסחר של שכנותיההעיר מציעה היק� מצומצ� של שירותי� ומסחר ונשענת על אזורי המסחר של שכנותיההעיר מציעה היק� מצומצ� של שירותי� ומסחר ונשענת על אזורי המסחר של שכנותיההעיר מציעה היק� מצומצ� של שירותי� ומסחר ונשענת על אזורי המסחר של שכנותיה�

.  .  .  .  פער ניכר בי� פוטנציאל מקומות התעסוקה להיצע הקיי� וחוסר במקומות עבודה לתושבי העירפער ניכר בי� פוטנציאל מקומות התעסוקה להיצע הקיי� וחוסר במקומות עבודה לתושבי העירפער ניכר בי� פוטנציאל מקומות התעסוקה להיצע הקיי� וחוסר במקומות עבודה לתושבי העירפער ניכר בי� פוטנציאל מקומות התעסוקה להיצע הקיי� וחוסר במקומות עבודה לתושבי העיר

כלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקהכלכלה ותעסוקה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



שטחי� פתוחי� בעירשטחי� פתוחי� בעירשטחי� פתוחי� בעירשטחי� פתוחי� בעיר

ר לנפש  "מ �2.5 כ:        גינות משחק�

ר לנפש"מ 2 �נדרש 

��ר לנפש  "מ �7.7 כ:    גני� שכונתיי

ר לנפש"מ 3נדרש  

�  �ר לנפש  "מ �3.5 כפארקי� עירוניי

ר לנפש"מ 3נדרש  

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



מבני ציבור בעירמבני ציבור בעירמבני ציבור בעירמבני ציבור בעיר

 �מבני הציבור פרוסי

בצורה אחידה יחסית 

. ברחבי העיר

:        שטחי� למבנה ציבור

740740740740    �דונ�דונ�דונ�דונ

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



התפתחות העיר

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע �50שנות ה �יבנה ישוב עולי��1948כפר יבנא �90יבנה בשנות ה�80יבנה בשנות ה�60�70יבנה בשנות ה שנה 20יבנה בעוד 2013יבנה 



כרטיסי שכונהכרטיסי שכונהכרטיסי שכונהכרטיסי שכונה

רמות ויצמ�רמות ויצמ�רמות ויצמ�רמות ויצמ�

שנות  שנות  שנות  שנות  : : : : הקמההקמההקמההקמה

�60606060 � � � הההה

:  :  :  :  טיפוסי בינויטיפוסי בינויטיפוסי בינויטיפוסי בינוי

  �בתי�  בתי�  בתי�  בתי

�,  ,  ,  ,  משותפי�משותפי�משותפי�משותפי

וצמודי קרקעוצמודי קרקעוצמודי קרקעוצמודי קרקע

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



גובה בינויגובה בינויגובה בינויגובה בינוי

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



בית הקשתות. 5

תל יבנה  .2

הפילבוקס. 4הגשר הממלוכי. 3

דרכי� היסטוריות

1111

5555

שימורשימורשימורשימור

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

תל יבנה

תל יבנה  .2

ומינרט  

המסגד  

הממלוכי
קבר רב� גמליאל וג� הסנהדרי�. 1

תוואי מסילת  

ברזל היסטורית

1111

2222

3333 4444



איכות סביבה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



כמויות �התפתחות העיר

�נפש 36,000              : אוכלוסייה כיו

אוכלוסייה לאחר מימוש התכניות  אוכלוסייה לאחר מימוש התכניות  אוכלוסייה לאחר מימוש התכניות  אוכלוסייה לאחר מימוש התכניות  

נפשנפשנפשנפש    �53,50053,50053,50053,500 � � � ככככ                                                :   :   :   :   המאושרותהמאושרותהמאושרותהמאושרות

נפשנפשנפשנפש    �80,00080,00080,00080,000 � � � ככככ:             :             :             :             אוכלוסייה עתידיתאוכלוסייה עתידיתאוכלוסייה עתידיתאוכלוסייה עתידית

        

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

תכניות מפורטות  

מאושרות

תכניות מאושרות  

ובהליכי תכנו�



עתיד �התפתחות העיר

4

התחדשות האזור הותיק�

4פיתוח מערבה לכביש �

פיתוח מזרחה למסילת הרכבת�

התפשטות העיר דרומה�

נחל שורק�

נחל יבנה�

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

42

התחדשות אזורי התעשיה והמלאכה�



�מרכיבי� עירוניי

אזור  אזור  אזור  אזור  

ספורט  ספורט  ספורט  ספורט  

4

אזור  אזור  אזור  אזור  

התעשיההתעשיההתעשיההתעשיה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

מרכז  מרכז  מרכז  מרכז  

העירהעירהעירהעיר

ספורט  ספורט  ספורט  ספורט  

ונופשונופשונופשונופש

42

תל  תל  תל  תל  

יבנהיבנהיבנהיבנה



תודהתודהתודהתודהתודהתודהתודהתודה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע



כלליכלליכלליכללי

:  העיר באופ� כללי 

?עד כמה  אנחנו מרוצי� לגור בה 

?" עיר טובה "או " מקו� טוב לגור בו "הא� העיר עונה מבחינתנו  על ההגדרה של 

  

עירעירעירעיר////שכונהשכונהשכונהשכונה

� �?  מחו2 לעיר/אזור התעשייה/במרכז העיר/בתו* השכונה: איפה מקבלי� התושבי� את רוב השירותי

�?הא� עונה על הצרכי

? מחו2 לעיר)/אזור התעשייה/מרכז העיר(בעיר /בשכונה? איפה מבלי�? איפה עושי� קניות �

נקודות למחשבהנקודות למחשבהנקודות למחשבהנקודות למחשבה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

? מחו2 לעיר)/אזור התעשייה/מרכז העיר(בעיר /בשכונה? איפה מבלי�? איפה עושי� קניות �

?הא� ישנ� שירותי� שאינ� מקבלי� מענה ברמת השכונה או ברמה העירונית �

? הא� מרוצי� מרמה זו? מה רמת הקשר בי� התושבי� בשכונה �

? מה מידת האינטראקציה בי� השכונות השונות בעיר �

?)יבנאיאני (או הזהות העירונית ) אני מנווה איל�(הזהות השכונתית : מה יותר חזק �

 



נגישות וניידותנגישות וניידותנגישות וניידותנגישות וניידות

? בתחבורה ציבורית/ברכב/באופניי�/ ברגל? אי* מתניידי� בשכונה ובעיר ולאיזה צור* �

? הא� השירותי� השכונתיי� והעירוניי� נגישי� מספיק �

-�?  עירונית עונה על הצרכי�� עירונית והבי��הא� מערכת התחבורה הציבורית הפני

- �?הא� הוא עונה על הצרכי�? הא� נעשה שימוש במער* שבילי האופניי

סביבהסביבהסביבהסביבה

-�?מה� המפגעי� הסביבתיי� המפריעי� לאיכות החיי

נקודות למחשבהנקודות למחשבהנקודות למחשבהנקודות למחשבה

מ"יאיר אביגדור אדריכלות ועיצוב עירוני בע

אדריכלי נו� �מ "תכנו� נו�  בע

�שטחי� פתוחי�שטחי� פתוחי�שטחי� פתוחי�שטחי� פתוחי

:לסוגיה� השוני� פי�"בשצמה מידת השימוש  �

?הגינות השכונתיות, )?יש(פארקי� עירוניי� נוספי� , ג� הסנהדרי�, פארק השרו�, תל יבנה, נחל יבנה

איכות , נגישות, פיזור, הא� מער* השטחי� הפתוחי� עונה על צרכי התושבי� מבחינת כמות-

�?ושימושי


