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שאלות ותשובות ברכות 
הצגת תהליך התכנון 

התכנסות

19:3020:0021:00

?  למה נפגשים

להציג ולהסביר את התהליך
לפרט על עקרונות התכנון

לתת מענה לשאלות



,  להתחדשות עירונית חולוןהמינהלת© 

2019

שירותי המינהלת

סיוע בהאצת 

טיפול בפרויקטים

פעולות הסברה

לתושבים

סיוע בהתארגנות תושבים 

ובניית נציגויות

קידום מתחמים

במסלול רשויות

מידע כללי 

וייעוץ 



18-21מתחם 
תכנית להתחדשות 

623-תל גיבורים ח' שכ



18-21מתחם 
נספח בינוי
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עלומים

מרכז  

ספורט  

קליין

מרכז  

תרבות  

תורני



מצב קיים

הבנייניםביןצרותסמטאות

קומותשתיבנידובנייני

ציבוריותבגינותמיעוט



פינוי בינוי מאפשרת לחדש את כלל המרחב העירוניתוכנית 

.המגוריםמבניחידושאתמאפשרת

.בשכונההרחובותרשתשיפורמאפשרת

הפתוחיםהשטחיםושיפורחידושמאפשרת
.ציבורמבניותוספת

המאפשרכלכליתחשיבעלמבוססתהתוכנית
בעלישלכלכליתהשתתפותללאאותהלממש

.הדירות



נשאר בידי בעלי הדירותהכחבמסלול רשויות 

מתקבללתכנוןהמימוןרשויותבמסלול
.עירוניתלהתחדשותהממשלתיתמהרשות

עירוניתלהתחדשותוהמינהלתחולוןעיריית
שינוישמחולליםמתחמיםזהבמסלולמקדמות

.בסביבתםמשמעותי

בעליבידיהכחאתמשאיררשויותמסלול
.הדירות



תהליכי התכנון והתכנון המשתף

התהליך המשתףשלב תכנוני

תכנון מוקדם

תכנון מתקדם
בחירת חלופה

המקומיתבוועדה דיון 

התוכניתאישור 

כנס עדכון
הקמת נציגות

הכשרת נציגות
תכנון משתף

כנס עדכון
בחירת עורך דין מייצג

מכרז יזמים

ליווי הנציגות  התוכניתמימוש –הוצאת היתר 
עדכונים שוטפים



עבודה משותפת לכל אורך התהליך

דרךאבןבכלהדירותבעלילכללעדכוןכנסייתקיימו

לרבעוןאחתעדכוןאיגרתתופץ

רציףבאופןשותפהותהיההכשרהתקבלאשרנציגותתוקם
והקידוםהתכנוןבתהליךואינטנסיבי

בעליעםהקשרותהליךהתכנוןלטיובחברתינספחיערך
הדירות

רצונםלשביעותהתוכניתלמימושעדילווהדירותבעלי



צוות התכנון

עיריית חולון בשיתוף עם המינהלת להתחדשות עירונית  :התוכניתיוזמת •
הנדסה חולוןמינהל :ליווי התכנון•
המינהלת להתחדשות עירונית באמצעות חברת לוג:ניהול התכנון•
גושן אדריכלים:אדריכלות ותכנון•
אדריכלות נוף1:1: תכנון נוף•
מורן הנדסת דרכים: יועץ תנועה•
ברלבדרור : שמאי•
חברת מודוסלוג ניהול פרויקטים באמצעות : תכנון משתף/יועצים חברתיים•



עקרונות תכנון
המתאים לאופי השכונהבינוי ייחודי 

o  דירה חדשה וגדולה יותר לדיירים

oמרפסות גדולות

oחניות לתושבים

oדירות מגוונות



עקרונות תכנון
מרקם שכונתי  שמירה על 

o קומות7.5בינוי מרקמי בגובה ממוצע של

oהימנעות מיצירת , בינוי מגוון ולא חזרתי

קומות טיפוסיות  

oמיעוט שכנים לכניסה ומיעוט דירות לקומה



עקרונות תכנון

מקום מפגש  , מזמין להולכי רגלמרחב ציבורי 

והתכנסות קהילתית

o שלד ירוק להליכה ורכיבה המאפשר נגישות

רגלית למוסדות הציבור



עקרונות תכנון

מקום מפגש  , מזמין להולכי רגלמרחב ציבורי 

והתכנסות קהילתית

o שלד ירוק להליכה ורכיבה המאפשר נגישות

רגלית למוסדות הציבור

oעירוב שימושים ומסחר שכונתי נגיש

o (גינה פרטית, פ"שצ)מגוון שטחים פתוחים



עקרונות תכנון

מקום מפגש  , מזמין להולכי רגלמרחב ציבורי 

והתכנסות קהילתית

o שלד ירוק להליכה ורכיבה המאפשר נגישות

רגלית למוסדות הציבור

oעירוב שימושים ומסחר שכונתי נגיש

o ( גינה פרטית, פ"שצ)מגוון שטחים פתוחים

o יצירת תנאים להתפתחות עצים בוגרים

והצללה טבעית



עקרונות תכנון
מקום מפגש  , מזמין להולכי רגלמרחב ציבורי 

והתכנסות קהילתית

o שלד ירוק להליכה ורכיבה המאפשר נגישות

רגלית למוסדות הציבור

oעירוב שימושים ומסחר שכונתי נגיש

o ( גינה פרטית, פ"שצ)מגוון שטחים פתוחים

o יצירת תנאים להתפתחות עצים בוגרים

והצללה טבעית

oרמפות חנייה , חנייה תת קרקעית בלבד

משולבות בבינוי

o שבילים)שמירה על ערכים קיימים בשכונה  ,

(מיקום המסחר, עצים



עקרונות תכנון

ישימות ושלביות ביצועשיפור תנאים ל

o שמירה ככל הניתן על חלקות מקור

(למעט פריצת הכביש)



עקרונות תכנון
ייחודיות המתאימות לאופי השכונהטיפולוגיות בינוי פיתוח

o  דירה חדשה וגדולה יותר לדיירים

oמרפסות גדולות

oחניות לתושבים

o מגוונותדירות

מרקם שכונתי  שמירה על 

o קומות  7.5בינוי מרקמי בגובה ממוצע של

o  מיעוט שכנים לכניסה ומיעוט דירות לקומה

oהימנעות מיצירת קומות טיפוסיות, בינוי מגוון ולא חזרתי

מזמין להולכי רגלמרחב ציבורי 

oשלד ירוק להליכה ורכיבה המאפשר נגישות רגלית למוסדות הציבור

oעירוב שימושים ומסחר שכונתי נגיש

o (  גינה פרטית, פ"שצ)מגוון שטחים פתוחים

oיצירת תנאים להתפתחות עצים בוגרים והצללה טבעית

oרמפות חנייה משולבות בבינוי, חנייה תת קרקעית בלבד

o (מיקום המסחר, עצים, שבילים)שמירה על ערכים קיימים בשכונה

ישימות ושלביות ביצועשיפור תנאים ל

o (למעט פריצת הכביש)שמירה ככל הניתן על חלקות מקור



שאלות ותשובות


