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תכנית מתאר עכו
מסמ מס'   9מנחה
שטחי פתוחי ותכנו נו
 .1כללי:
עכו שוכנת לחו הי בשולי מישור חו הגליל  .דימוי העיר נובע ברובו מהעיר העתיקה  ,קו
הרקיע  ,הנמל והאתרי ההיסטוריי היחודיי שלה.
העיר מבורכת בנכסי נופיי מגווני ! יחידות נו פתוח או עירוני ואתרי טבע  ,נו ומורשת
אשר חלק יחודיי  ,כמו  :העיר העתיקה על אתריה ההיסטוריי  ,אמת המי העוברת
מעינות כברי לעיר  ,קו החו המגוו"  ,מליחת נחל הנעמ" – שריד אחרו" שהשתמר במישור
החו ,תל עכו – אתר ארכיאולוגי הנישא מעל העיר  ,שמורות טבע )שפ %הנעמ"  ,חולות
המפר&  ,חו וי – בוסת" הגליל ( ,הגני הבאהיי ועוד .בכל אלו גלו פוטנציאל פיתוח רב
אשר נית" למימוש תו %שילוב הול של האתרי הנ"ל במסגרת מערכת השצ"פי העירונית.
התכנית מציעה השלמת מערכת עירונית לשטחי פתוחי מגווני בפרישה הנדרשת לתפקוד
העירוני  ,ובהיק המתאי לצרכי האוכלוסיה בשנת היעד.

 .2עקרונות התכנו:
2.1

2.2

שימור וחיזוק דימוי העיר:
•

טיפוח רצועות החו.

•

טיפוח העיר העתיקה )לאור התכנית המאושרת לעיר העתיקה(.

•

חיזוק הקשרי העירוניי אל העיר העתיקה וחופי העיר.

•

הארכת קו המגע בי" העיר לחופי הי.

•

ניצול האתרי ההיסטוריי והמיוחדי של העי ר ושילוב במערכת.

מערכת השטחי הפתוחי:
•

"לב ירוק" ! ניצול פוטנציאל שטחי פתוחי קיימי מגווני ,ריכוז ואיחוד
ליצירת שטח פתוח מרכזי וייחודי לעיר.
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•

איתור ויעוד שטחי פתוחי תו %מת" מענה פרוגמתי הול לצרכי האוכלוסיה
ויצירת פרישה מתאימה בתו %מרקמי קיימי ובאזורי החדשי.

•

השלמת סוגי שצ"פי החסרי לעיר:
צירי ירוקי ראשיי לחיבור בי" אתרי התיירות העיקריי ואזורי העיר
השוני ,ושצ"פי עירוניי.

•

שילוב שצ" פי קיימי ושטחי חדשי למערכת היררכית ורציפה.

•

הגדלת קו המגע בי" אזורי הפיתוח והבינוי החדשי לשצ"פי  ,ותכנונ בדגש על
נגישות לשצ"פי אלו.

2.3

כניסות:
•

2.4

הגדרת " שערי כניסה" ברורי והדגשת הכניסות לעיר.

טיפול במטרדי:
•

הצנעת מוקדי פיתוח :הקצאת שטחי לרצועות חי& ! רצועה לטיפול נופי באזור
התעשיה הקיי  ,מעברי תשתית ומפגשי קו רכבת וכבישי  ,גשרי וכד'.

 .3מרכיבי המערכת והנחיות לתכנו:
3.1

ה"לב הירוק":
רעיו" ה"לב הירוק" עומד בבסיסה של תכנית המתאר .התכנו" מציע ניצול פוטנציאל
שטחי פתוחי קיימי ואיחוד לרצ שטח פתוח בלב העיר.
כולל  :פארק לילי שרו" )חורשת נפוליאו" ( ,תל עכו  ,גני ריזוא" הבאהיי  ,הפארק עירוני
המרכזי  ,פארק נחל נעמ" )פארק אזורי ( ,ושמורת שפ %הנעמ".
ס %כל השטח הפתוח – כ!  950ד' ! עוג" ירוק משמעותי היוצר לעיר אפיו" יחודי והנוס
לעיר לשירות התושבי והתיירי בה.
הנחיות לפיתוח:
•

הפיתוח יעשה באופ" המשמר במידה מכסימלית את ערכיו הטבעיי של המקו ,
ובהסתמ %על ניתוח נופי ואקולוגי מפורט.

•

כבסיס לכל תכנו" עתידי יש להכי" תכנית שלדית שתכלול פרישת שימושי קרקע,
עוצמות בינוי ופיתוח  ,מערכת דרכי  ,חניות ושבילי ,שילוב שימושי קרקע קיימי
ומוצעי לרבות שימושי הדרושי לאחזקה שוטפת של הפארק ,וחיבור למערכות
העירוניות.
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התכנית תתייחס לנושאי המפורטי להל":
-

שמירת רצ פיזי:
רצ תנועה בשבילי להולכי רגל ולאופניי.

-

שמירת רצ ויזואלי:
שמירת קוי מבט:
 −מגני ריזוא" לעכו העתיקה.
 −מתל עכו סביב לכל הכווני.
 −ציר צפו"  /דרו – לכוו" נחל הנעמ".
 −ציר מזרח  /מערב – לאור %נחל הנעמ".

-

הגדרות בינוי:
כדי לשמור רצפי אלו יוגדרו אזורי לריכוזי בינוי האפשריי בפארק בהתא
לשימושי המותרי.
הבינוי המוצע ישתלב בנו הפארק – יקבעו עבורו הגבלות גובה נפח ותכסית.
הגגות יטופלו כ"חזית חמישית" )ע העדפה לגינו" על הגגות(.
תקבע מכסת גינו" מינימלית במסגרת פיתוח חצרות המבני.
יקבעו פרטי בני" ופיתוח אפייני כגו" :חמרי גמר  ,גידור  ,ריצו ,ריהוט ג" ורחוב.

-

דרכי וחניות:
יוגדרו חמרי גמר באיפיו" המשתלב בפארק.
החניוני ימוקמו באזורי מוצנעי ככל האפשר  ,רצוי בצמידות לרצועת הרכבת.
החניוני יפוצלו לקטעי אשר ישולבו באתר ע מעטפות ירק ועצי להצללה.

-

שילוב גני ריזוא":
הצבה מושכלת של פונקציות הפארק העירוני בהיק גני ריזוא" ויצירת
מעטפת המקשרת ביניה.

-

שילוב שמורת השפ:%
יצירת רצועת חי& ירוק בגבול השמורה ואזורי הבינוי הסמוכי לה.

-

ניקוז:
הרצפי הפתוחי בפארק יוכלו לשמש ג כפשט הצפה  ,אזורי פיתוח
המוצעי יהיו מוגני מהצפה  .התכנו" יעשה בכפו להוראות תמ"א , 34
יתוא ויאושר ע"י רשות הניקוז.

3
יעד ד .נ .משגב

• 20155

טלפון:

 • 04-9902215פקס 04-9909990 :

Ya’ad 20155 Israel • Tel: 972-4-9902215 • Fax: 972-4-9909990
E-Mail: office@yaad-arc.co.il , Web: www.yaad-arc.co.il

יעד אדריכלים ומתכנני ערים ונוף בע"מ
Ya’ad Architects & Planners Ltd.
29/01/2014
1401R5305.doc

3.2

פארקי עירוניי:
עפ" י הדרישה לשנת היעד יש צור %בכ!  400!350דונ לפארקי עירוניי.
הפארקי המוצעי:
•

פארק המכללה – בחורשה שמצפו" לרח' דושניצקי

!

 70ד' )קיי(

•

חורשת נפוליאו" )לילי שרו"(

!

 80ד' )קיי(

•

פארק עירוני נעמ"
הפארק הראשי של העיר – נמצ א במרכז ה"לב הירוק" וכולל
מוקדי משני סוגי:

!

 150ד' )מוצע(

" .1מוקדי פעילות" המסומני בנספח בעיגולי ע קו
מרוסק בה מותרי שימושי פתוחי לציבור כגו"  :מגרשי
ספורט חפשיי לשימוש )"ספורטק" ( ,מתקני משחקי,
אזורי התכנסות – אמפי' ,פינת חי וכד' .
 .2מוקדי המיועדי "למבני לצרכי תרבות ופנאי"
המסומני כפוליגוני כתומי ובה מותרי שימושי
כגו"  :מתקני מיוחדי לפעילויות ספורט  ,נופש ותרבות ,
הסעדה  ,בידור ובילוי המשתלבי בפארק העירוני ,מבני
שירות ותחזוקה וכו'.
 .3בנוס יכלול הפארק:
-

אזורי פתוחי – רחבות ,מדשאות וגינו".

-

אזורי לפיקניק.

-

גופי מי  :נחל ,בריכה  ,פינת חי .

-

צירי הליכה ,טיול ,רכיבת אופניי.

-

דרכי גישה וחניות.
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•

!

פארק החו הדרומי

 100ד' )מוצע(

רצועה לפיתוח חופי רחצה ,כולל :טיילת ,גינו"  ,רחבות ואזורי
התכנסות .
הפיתוח יהיה אינטנסיבי וברמה גבוהה ביותר.
בתחו הרצועה תוגבל הקמת מבני רק לצור %שירותי חו,
סככות ,מציל  ,פרגולות וכד'.
ישמר רצ פתוח של תנועה ומבטי לכל אור %החו )בדגש על
מבטי פתוחי לעיר העתיקה(  ,ותאסר הקמת גדרות
ומחסומי.
שטחי שירות חניוני וכד' ישולבו באזור הבינוי שבעור
הרצועה.
סה"כ השטח המוצע לפארקי עירוניי

כ!  400דונ.
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3.3

שטחי פתוחי "מיוחדי":
בהגדרה זו נכללי האתרי היחודיי לעכו הכוללי ערכי היסטוריה ,טבע ומורשת
תרבותית.
אתרי אלו משולבי באופ" הדוק בתו %הרשת הירוקה ומהווי בה "עוגני"
מרכזיי.
אתרי היסטוריי:
•

העיר העתיקה:
משופעת באתרי היסטוריי ובשטחי חו& מגווני :ככרות  ,מדרחובי  ,גני
כיס  ,טיילות ועוד  .התכנית מציעה לחזק את הקשרי בי" העיר העתיקה לעיר
החדשה וחופי הי ע" י פיתוח אינטנסיבי של מעטפת ירוקה המורכבת מפארק
החומות – החפיר והביצורי בצפו"  ,וממדרחוב  /שדירת יהושפט בגרסה חדשה
"ירוקה".

•

תל עכו:
מרחב פתוח טבעי הנישא מעל סביבתו בלב המרחב העירוני ומהווה חלק אופייני
בקו הרקיע של העיר.
התכנית מציעה לשמר מצב יחודי זה  ,לנצל את תכונות האתר ולפתח בו פארק
ארכיאולוגי אקסטנסיבי הכולל שבילי הליכה  ,פינות ישיבה ונקודות תצפית.

•

אמת המי:
מהווה נדב %חשוב במורשת ההיסטורית של עכו ובחלקי ממנה הינה אלמנט
ארכיטקטוני/הנדסי מרשי ונאה.
לאור %תוואי האמה יפותח ציר ירוק המחבר את צפו" מזרח העיר וגני אל! בהאג'י
ע מרכז העיר  .במסגרת מסדרו" זה מומל& לחשו ולשמר את שרידי האמה .
בתחומי העיר המנדטורית והשכונות הצפוניות מומל& ליצור "מסלול אמה"  ,אשר
יצויי" במקומות בה תוואי האמה חוצה שצ"פי ורחובות  ,ע"י אזכור
באלמנטי מעוצבי  ,ריצו  ,שילוט וצמחיה ייחודית.
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אתרי טבע ושמורות טבע:
•

שמורת שפ %הנעמ":
שמורה הכולל ת תצורות נו מיוחדות כמו  :מליחת הנעמ" ,ערו& נחל הנעמ",
חולות נודדי ומיוצבי למחצה  ,אזור חו.
אזור שפ %הנעמ" מהווה "פיסת טבע" בה מתקיי מפגש בי" מי מתוקי
למלוחי המקיי תנאי בית גידול לסרטני נדירי ולצב הר.%

•

שמורת חולות המפר&:
שמורת טבע מוכרזת הכוללת חורש של שיטה ארוכת עלי ואקליפטוס  .בחורש
מושבה קבועה ומגוונת של עופות.

התכנית מציעה פיתוח אקסטנסיבי של השמורות לביקורי קהל ושילוב" במערכת
הירוקה של העיר כשמורות פתוחות לציבור.
אזור החו שבתחו שמורת השפ %מיועד לחו פתוח לשימור במצבו הטבעי  .באזו ר
זה יחולו הנח יות והגבלות פיתוח בהתאמה לאופי השמורה  ,עפ"י כל די".

•

נחל הנעמ":
נחל הנעמ" עובר כציר ראשי בתו %אזור ה"לב הירוק" .התכנית רואה את הנחל
המשוק כנחל נקי המזרי מי כל ימות השנה .לאור %הנחל יפותח פארק ברמה
על עירונית לצרכי פנאי ונופש .יישמר רצ שבילי נחל )דרכי שירות וקישור (,
ואופי הפיתוח והצמחיה יותא לאופי השטחי הפתוחי שב"לב הירוק" –
חלק בפיתוח אינטנסיבי ! מוקדי ואטרקציות המתאימי לסביבת מי ,
וחלק בפיתוח אקסטנסיבי ! באזור הנושק לשמורת השפ . %נית" לנצל את אזור
פשט ההצפה ליצירת גו מי לשימושי נו  /נופש.
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גני בהאיי:
•

גני אל באהג'י:
האתר הקדוש ביותר לבני דת הבהאי  .כולל  :קבר הבהא אוללה  ,וילה ובה
מוזיאו" של הדת הבהאית וגני מטופחי.

•

גני ריזוא":
גני הכוללי בוסתני ,מבנה קט" וטחנת קמח ,העומדי לפני פיתוח ושדרוג .
הגני מוגדרי כשפ"פי ומוקפי בגדרות  ,אול כניסת הקהל אליה הינה
חופשית ) א %מבוקרת ( .כדי לשלב שטחי איכותיי אלה במערכת השטחי
הפתוחי העירוניי – התכנית ממקמת בצמוד אליה שצ"פי עירוניי או
צירי ירוקי אשר יקשרו אות אינטגרלית אל המערכת.

3.4

צירי ירוקי  +שצ"פי:
כדי לקשור את השטחי הפתוחי ) קיימי וחדשי ( למערכת שלמה יש צור %ליצור
רשת של " צירי ירוקי" לחיבור בי" חלקי העיר השוני  :בי" שכונות )בדגש מזרח
ומערב(  ,בי" העיר לחופיה ולאתרי התיירות השוני ,בי" העיר החדשה לעיר העתיקה
ועוד .ה" רשת הירוקה" כוללת מסלולי הולכי רגל ואופניי בדגש של חיבור העיר לי,
וג קשרי מהעיר למרחב הכפרי הסובב .
רשת הצירי מורכבת משצ" פי לינאריי בעלי רוחב משתנה מקטעי צרי ועד
לקטעי המתרחבי לכדי פארקי עירוניי.
מסדרונות ירוקי רציפי אלה – מהווי צירי ,אשר מספקי לאזורי הבנויי
הנשעני עליה קשר למרחב פתוח לצור %פעילות נופש ,ספורט ופנאי כמו ג קשרי
חלופיי בלתי מוטוריי בי" שימושי הקרקע השוני.
אופי הפיתוח יהיה אינטנסיבי עירוני  .יוש דגש על יצירת חזית מגע מכסימלית בי"
שטח המגורי לשצ" פי וכ" מוצא ונגישות מירבית בי" המגורי לפארק.
במרקמי בנויי קיימי ,היכ" שלא נית" להקצות רצועות ירוקות כנ"ל המערכת
תושל ע" י חדירה לשטח האורבני במכלול של שדרות  ,רחובות להולכי רגל ,
מדרחובי מסחריי  ,טיילות  ,גני ציבוריי מסוגי מגווני ויצירת חיבורי בי"
מסופי תחבורה  ,מרכזי תרבות  ,מוקדי מסחר ותעסוקה ואזורי מגורי.
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בתו %המרק הבנוי יודגשו  2צי רי הולכי רגל ראשיי:
• רח' ב" עמי.
• רח' הארבעה.
יפותחו  3צירי נופיי ראשיי:
• ציר אמת המי ) :ראה פירוט לעיל(.
• ציר תל עכו – העיר העתיקה:
ציר ויזואלי חשוב הקושר את תל עכו )ש צמחה העיר ( אל העיר העתיקה  .יושל
במסגרת רה– תכנו" של האזור  ,ויכלול ציר טיילת ושדירת עצי מגוננת .ישמר
מבט פתוח אל העיר העתיקה.
• ציר טיילות החו )חו דרומי וצפוני (:
ציר פתוח בכיוו" צפו" – דרו אליו מתחברי ממזרח כל צירי הולכי הרגל
העירוניי הציר מספק קשר בי" כל חלקי העיר אל העיר העתיקה.

3.5

כניסות:
•

כניסות מערכת הכבישי ! כניסה דרומית  ,מזרחית וצפונית:
בשטחי המחלפי מוצע פיתוח של גני כניסה – רצוי באמצעות מאפייני
עיצוביי מזהי לעיר עכו אופי הפיתוח אינטנסיבי.
בהמש %של כל כניסה מוצע פיתוח שדירת כניסה המשתלבת במערכת הצירי
הירוקי של העיר.

•

כניסת הרכבת:
תחנת הרכבת:
בהיותה כניסה נוספת וחשובה לעיר התכנית משלבת אותה ב"רשת הירוקה" .ג
כא" מוצע פיתוח האזור הסמו %לתחנה "כשער יבשתי" באמצעות מאפייני
מזהי של עכו.
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•

כניסה מ" הי:
מוצע פיתוח האזור שבסמו %למעגנה כ" שער ימי" לעיר באמצעות מאפייני
דומי.

3.6

תשתיות:
•

מערכות תחבורה חוצות )כבישי ,רכבת(:
הפיתוח יעשה תו %מזעור הנתק הנוצר עקב החציה בי" חלקי העיר מזרח  /מערב .
יש לשקול וליש פתרונות שיקוע ,גישור או מעברי תת"ק בעיצוב הול .
מפגשי רכבת! כבישי יפותחו באופ" שימנע או יפחית הנתק הנגר בי" שני צידי
המסילה  .לצור %כ %התכנית מקצה רצועות חי& מיוחדות בה" יתאפשר גינו"
לאור %ציר הרכבת.
מספר החציות על נחל הנעמ" יצומצ למינימו .הגישור בחציית הנחל יאפשר
רציפות פיזית וויזואלית של פארק הנחל ושמורת הטבע.

•

אזור התעשיה:
התכנית מציעה שדרוג המתח  ,עיצוב נופי  ,נטיעות ברחובות ,הקצאת שטחי
ציבוריי פתוחי לרווחת העובדי )א יתאפשר במסגרת רה– תכנו" (.
בנוס – התכנית מגדירה רצועות לטיפול נופי בגבולות המגרשי החיצוניי של
אזור התעשיה.

10
יעד ד .נ .משגב

• 20155

טלפון:

 • 04-9902215פקס 04-9909990 :

Ya’ad 20155 Israel • Tel: 972-4-9902215 • Fax: 972-4-9909990
E-Mail: office@yaad-arc.co.il , Web: www.yaad-arc.co.il

