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שאלות ותשובות ברכות 
הצגת תהליך התכנון 

התכנסות

17:0017:3018:30

?  למה נפגשים

להציג ולהסביר את התהליך
לפרט על עקרונות התכנון

לתת מענה לשאלות



התכניתמיקום 

ספריה

גן הבנים קניון

שוק  
עיריית עירוני

חדרה

פיאצה

של המרכזהמרכז



התכניתמיקום 

36,38,40,42הנשיא•

5,17הבנים•

16,18,20,24,46הרצל•

75,77,ב61,63,67סמואלהרברט•

א21,21רוטשילד•

כ"סה

דירות128•

לדייריםחניות•

ציבוריחניון•

של המרכזהמרכז

ספרייה

גן הבנים

קניון

שוק עירוני

פיאצה



מצב קיים

ירודמסחר

ונמוכיםישניםבניינים

מטופחלאציבורימרחב

"פיאצה"ה

גן הבנים

סמטת פלטרין



ציבורייםוגניםלפארקיםירוקיםשטחיםהגדרת•

ישניםמבניםחידוש•

.'וכדילדיםגני,ספרבתי:ציבורלמבנישטחיםהקצאת•

ורכיבההליכהשביליפיתוח•

אופנייםושביליתחבורה,חניות,הנגישותשיפור•

ותעסוקהמסחרפיתוח•

חידוש מבנים ישנים•

הוספת יחידות דיור חדשות•

פיתוח המרחב הפרטי פיתוח המרחב ציבורי

?מטרות ההתחדשות העירונית



נשאר בידי בעלי הדירותהכחבמסלול רשויות 

הממשלתיתמהרשותמתקבללתכנוןהמימוןרשויותבמסלול✓
.עירוניתלהתחדשות

מקדמותעירוניתלהתחדשותוהמינהלתחדרהעיריית✓
.בסביבתםמשמעותישינוישמחולליםמתחמיםזהבמסלול

.הדירותבעליבידיהכחאתמשאיררשויותמסלול✓

אתשממשיםאלההםיזמים-במתחםיזמיםעםעבודה✓
מבעלי50%והחתיםבהחתמותהתחילוהיזםבמידה.התכנון

לתכנוןשותףהוא,המארגניםבחוקעמידהתוך,הזכויות
.תכנוןבישיבותמשקיףלהיותויוזמן



תהליכי התכנון והתכנון המשתף

התהליך המשתףשלב תכנוני

תכנון מוקדם

תכנון מתקדם
בחירת חלופה

המקומיתבועדהדיון 

התכניתאישור 

כנס עדכון
הקמת נציגות

הכשרת נציגות
תכנון משתף

כנס עדכון
בחירת עורך דין מייצג

מכרז יזמים

ליווי הנציגות  התכניתמימוש –הוצאת היתר 
עדכונים שוטפים



לשירותכם, המנהלת להתחדשות עירונית

http://www.hakal.co.il/renew/?id=2באתר המנהלת ניתן להתעדכן ולקבל מידע בכל עת

התחדשות העירונית בעירתכניותהמנהלת הוקמה במטרה לקדם וללוות -

לסייע בהתקשרות עם יזמים ובהליכים מול רשויות התכנון, תפקידנו לספק מידע-

המנהלת פועלת במסגרת החברה הכלכלית לחדרה-

כל שירותי המנהלת לתושבים מוענקים ללא תשלום-

בעלי תפקידים

ד שגיא צוקרמן"עו–ראש מנהלת התחדשות עירונית -

שפיגלדנה –מנהלת תחום קשרי קהילה -

ניבה אבירם' אדר–מנהלת תחום תכנון -

http://www.hakal.co.il/renew/?id=2


עבודה משותפת לכל אורך התהליך

דרךאבןבכלהדירותבעלילכללעדכוןכנסייתקיימו

לרבעוןאחתעדכוןאיגרתתופץ

רציףבאופןשותפהותהיההכשרהתקבלאשרנציגותתוקם
והקידוםהתכנוןבתהליךואינטנסיבי

בעליעםהקשרותהליךהתכנוןלטיובחברתינספחיערך
הדירות

רצונםלשביעותהתכניתלמימושעדילווהדירותבעלי



צוות התכנון

עיריית חדרה בשיתוף עם המינהלת להתחדשות עירונית  :התכניתיוזמת •
חדרההנדסה אגף :ליווי התכנון•
המנהלת להתחדשות עירונית באמצעות חברת לוג:ניהול התכנון•
בן שושןלרמן–אבירם אדריכלים :תכנון אדריכלי•
בן שושןלרמן:  תכנון נוף•
גל הנדסה: יועץ תנועה•
גדעון קרול:  שמאי•
לוג ניהול פרויקטים: תכנון משתף/יועצים חברתיים•



עקרונות תכנון

של המרכזהמרכז

המטרהלהשגתהדרכים

(ועודהספרייה,הפיאצה)למוקדיםייחודיואפיוןחיזוק1.

.ביניהםוהקשריםהעירוניים

'לב'כהעירוניבמרחבהבניםגןשלונוכחותותפקידוחיזוק2.

חיזוקתוך,המוקדישלושתביןוכמחברהירוקההמערכת

.סביבווהפעילותאליוהנגישות

.שוקקיםרחובות-והסמטאותהרחובותהחייאת3.

רשתיצירת-הלבאלושוטטותרגלהולכינגישותיצירת4.

.עירוניתלחניהמענהמתן,הרחובותבגרידהתומכתירוקה

השימושיםעירובהגברת-המשתמשיםסוגיביןמפגש5.

.מגווןדיורתמהיליצירת,(העירובקומתבחתך)

מטרת העל

תוך יצירת נגישות ומפגש  , הפועם של העיר" לב"הפיכת המתחם ל

.והחייאת הרחובות

להמחשה בלבד



והחיאתופיתוח המרחב הציבורי 

oמרחב ציבורי בהעדפה להולכי רגל

oעירוב שימושים וחיזוק החזית המסחרית בקומת העיר

oמגוון שטחים פתוחים עירוניים וירוקים

oקישוריות גבוהה לגן הבנים

oחנייה תת קרקעית בלבד

עקרונות תכנון



מרחב בנוי חדש המגדיר מרכז עיר

o פיאצה וגן הבנים–( 'ק30-כ)בנייה לגבוה נקודתית

o ('ק25-כ)חזית משמעותית לרחוב הרברט סמואל

oתמהיל דירות מגוון המשלב דירות קטנות לצעירים

oארקדה מסחרית ותוססת בחזית רחוב הרברט סמואל

oחיזוק הפיאצה ויצירת מרחב ציבורי למפגש

עקרונות תכנון

להמחשה בלבד



עקרונות תכנון

oחידוש הפיאצה כמרחב עירוני משמעותי

oיצירת מרחב ציבורי שוקק ומסחרי עבור הולכי רגל המשכי בין הפיאצה לגן הבנים

oחיזוק הציר ההמשכי לגן הבנים

oשימור וחיזוק סמטת פלטרין כמדרחוב שוקק עבור מסחר והולכי רגל

להמחשה בלבדלהמחשה בלבד



קידום חלופות תכנון

הנשיא-מתחם צפוני 
440-כ–ד "מס יח

ר"מ3400-כ–מבנה ציבורי 
ר"מ2000-כ–שטחי מסחר 

מבנה לשימור

הפיאצה-מתחם דרומי 
1100-כ–ד "יח' מס

3000-כ–שטחי מסחר 
10000-כ–שטחי תעסוקה 

מבנה לשימור

להמחשה בלבד

גן הבנים

רחוב הרברט סמואל

רחוב הנשיא



מתחם דרומי–חלופות תכנון 

1

.המתארמתכניתהאלכסוניהצירשימור•

.הבניםגןלצירכהמשךפלטריןסמטתחיזוק•

.בעורףומגוריםלציריםמסחריתחזיתהפניית•

רשתלחיזוקהקיימיםהעירונייםהרחובותאתומגדירמלווהבינוי•

.המסורתיתהצירים

.פלטריןולסמטתלרחובותמסחריתחזית•

.הרחובחללשלנקודתיתכהתרחבותכיסגינותשלשילוב•

.המתחםבפניםמגוריםמרחב•

2

3

.לשוטטותהמזמיןלמרחבהמתחםתוךאלהרחוב"התרחבות"•

.שוניםביעודיםהעירקומתאתהפוגשיםשוניםבגבהיםמגדלים•

להמשכיותהמתארתכניתעקרונותאתהמקייםשוקקציבורימרחב•

.עירוניותבסיטואציותועשיררציףאחדכמרחבהבניםגןאלמהפיאצה

חלופת הציר האלכסוני

הפיאצה-חלופת מרחב השוטטות

חלופת חזית רחוב



חיזוק המקום כמרכז העיר החדש

o וגן הבנים-השוק –חיזוק הקשרים בין הפיאצה

oשימור סמטת פלטרין

oחיזוק ועידוד המסחר

פיתוח המרחב הציבורי והחייאתו

oמרחב ציבורי בהעדפה להולכי רגל

oעירוב שימושים וחיזוק החזית המסחרית בקומת העיר

oמגוון שטחים פתוחים עירוניים וירוקים

oקישוריות גבוהה לגן הבנים

oחנייה תת קרקעית בלבד

בינוי חדש המגדיר מרכז עיר

o פיאצה וגן הבנים–( 'ק30-כ)בנייה לגבוה נקודתית

o ('ק25-כ)חזית משמעותית לרחוב הרברט סמואל

oתמהיל דירות מגוון המשלב דירות קטנות לצעירים

oארקדה בחזית רחוב

o קטנות למפגש" פיאצות"ויצירת הפיאצהחיזוק

עקרונות תכנון

ספריה

קניון

שוק עירוני

גן 
הבנים

פיאצה



מפגש שיתוף  

ציבור לשמיעת  

ורצונותצרכים 

מפגשים עם 

קבוצות  

י  "מהציבור עפ

צורך

בחירת נציגות  

לכל בניין

הצגת התוכנית  

למשוב בפני  

הציבור

הגשה

לאישור

ל"הותמ

ז להמשך"לו

:הערה

ד ויזם המנהלת תשתף פעולה עם הדיירים והיזם ותסייע  "עו,עד כה נציגות מטעם הדיירים בחרו בניינים שבתחום התכנית כבר /ומתחמיםבמידה 

.לקדם את הפרויקט

המנהלת תסייע בבחירתם על מנת לקדם את המתחם עד להוצאת  , או יזם/ד ו"או עו/שאין נציגות דיירים ובבניינים שבתחום התכנית /במתחמים

.הפרויקט אל הפועל

12.21-משוער 25.02.20



שאלות ותשובות


