
 

 

 נשמח שתצרו איתנו קשר  -אנחנו כאן לכל שאלה/ בקשה 

 holon.co.il-adi@minheletעדי צברי, מנהלת תחום חברה וקהילה, המנהלת להתחדשות עירונית חולון 

   anatbnevopp@gmail.comענת ברקאי נבו, מתכננת ערים חברתית ויועצת שיתוף ציבור, יעל גרינפלד, יועצת שיתוף ציבור 

 2022אפריל אגרת מידע לתושבים | תכנית להתחדשות מתחם שדרות קוגל | 

 תושב/ת יקר/ה,  

הרשות הממשלתית    כידוע לכם, בימים אילו מקודמת התוכנית להתחדשות מתחם קוגל ע"י עיריית חולון,

נהלת להתחדשות עירונית בחולון. התוכנית תאפשר את חידוש הבניינים ושיפור  ילהתחדשות עירונית והמ

  יחידות דיור חדשות   3,250  -דירות שיכון ותיקות ובנייתן של כ  840  -כבינוי של  -התשתיות באזור באמצעות פינוי

פונית  מסחר, משרדים, מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. התכנית תאפשר לפתח את הכניסה הצבשילוב  

 .לעיר ולספק היקף משמעותי ומגוון של מגורים באיכות גבוהה

כי   לעדכנכם  שמחים  התכנון ו הת אנו  ללשכת  הוגשה  מרכז(   כנית  פברואר  )מחוז  נמצאת  ו   2022  בחודש 

. טרם הדיון בוועדה המחוזית  עדה המחוזית תל אביבובו  דיון בתוכנית    , על מנת לקבועבהליכים של קליטה

 בו נציג בפניכם את התכנון המעודכן ונסביר את לוחות הזמנים.  שיתוף ציבור נקיים כנס 

 הדמיה: תפיסת הבינוי התחדשות שדרות קוגל                                   

 אבני הדרך של התכנון 

 

 ליווי דיירים ושיתוף ציבור 

הנכסים   ובעלי  המתחם  תושבי  את  מלווה  חולון  עירונית  להתחדשות  המינהלת  המתחם,  תכנון  במסגרת 

ידע, עדכונים שוטפים ומענה על שאלות והבהרות בנוגע להליך עצמו.   ומסייעת לכם בהתארגנות, הקניית 

מקצועיות  מתחמים וסדרת הרצאות  ה-תתים עם  בימים אלה אנו מקיימים סדרת מפגשי  כחלק מהליך הליווי

בהתארגנו לסייע  מנת  התכנית.  ת על  למימוש  עומדת    התושבים  חולון  עירונית  להתחדשות  המינהלת 

לשירותכם, אנו מזמינים אתכם לעיין בסיכומים של מפגשי שיתוף הציבור אשר התקיימו במסגרת עבודתנו  

 . אתר המנהלת להתחדשות עירונית חולוןבבמתחם 

 
ִתְהיֶׁה לֹו ֵאיזֹו ִמְצַרִים, ִלְגאֹל " ֶׁ ִריך ש  ם צ ָּ ד ָּ ל א ָּ ִדים,   כ ָּ ָּ ל ִמְדַבר ַהְפח  ֵצאת ַבֲחִצי ַהַלִיל אֶׁ ִדים, ל ָּ נ ָּה ִמֵבית ֲעב ָּ ַעְצמֹו ִממֶׁ

ִדים  יו ַלְצד ָּ נ ָּ ָּ ִחים ִמפ  ָּ ם ִנְפת  ָּ ל ֹתוך ַהַמִים, ִלְראֹות   ".ִלְצעֹד ַהְיֵשר אֶׁ
 חג פסח כשר ושמח  בברכת

 
 נהלת להתחדשות עירונית חולון ימהלירן אדרי, ראש 

 מתכננת ערים חברתית, יועצת שיתוף ציבור ענת ברקאי נבו, 
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