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2020/מתחמים להתחדשות עירונית לפי חד



מדיניות אדמיניסטרטיבית להתחדשות עירונית

.בינוי והתחדשות עירונית בחדרה-פינויפרויקטי: מדיניות אדמיניסטרטיבית

7.8.2016בתאריך 2016008' אושרה בוועדה המקומית מס

בינוי והתחדשות  -יש פניות רבות לאגף ההנדסה בנושאי פינוי, תנופת הבנייה וההתפתחות בעיר ועליית ערכי הקרקעעם 

המהוות פתח להתחדשות משמעותית ושיפור איכות החיים עבור תושבים רבים , האגף מקדם בברכה יוזמות אלו. עירונית

.בעיר

הצוות המקצועי  , מנהלי הפרויקטים/לצורך בחינה ראשונית של הפרויקטים המוצעים וייעול התהליך מול היזמים, עם זאת

:המהוות תנאי לבחינה ראשונית, הרכיב את רשימת הדרישות הבאות

ח  "על הדו(. 'יחסי המרה וכד)שמאחוריו ההיגיון המתאר את התפיסה הכלכלית של הפרויקט ומסביר את , ח כלכלי"דו.1

.לכלול התייחסות למקרה של פטור מהיטל השבחה ולמקרה ללא פטור

;בכל בניין50%-ו, מהדירות במתחם60%למעלה מ: חתימות דיירים בהתאם לתקנותעל הוכחה.2

תכנית , תכנית קומה טיפוסית, תכנית קומת קרקע כולל פיתוח סביבתי: המציגה לכל הפחות, תכנית בינוי עקרונית.3

על התכנית לכלול גם תמהיל  . כולל פריסת הרחובות הסובבים, חזיתות עקרוניות, חתך עקרוני, קרקעיים-חניונים תת

.מומלץ להגיש גם הדמיות ראשוניות. דירות מוצע

.תוספת שטחי ציבור נדרשים לפי התדריך לצרכי ציבור: התייחסות לשטחי ציבור עירוניים.4

, ניקוז, ביוב, מים)האם הפרויקט דורש ביצוע תשתיות עירוניות נרחבות : השפעה על תשתיות עירוניות' תסקיר'.5

.'היטלים וכד/מאזן כלכלי של הפרויקט תשומות, ...(כבישים

.מנהל הפרויקט לעיון הצוות המקצועי/של היזםניסיון קודם הוכחת 6.

.מדיניות מעבר לפרויקטים שהיו בתהליך רציף מול הצוות המקצועי טרום אישור המדיניות בוועדה7.



מרכז העיר: תכנית מתאר להתחדשות עירונית

אדריכליםאוקא: אדריכלים
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מרכז העיר: תכנית מתאר להתחדשות עירונית

גבול תכנית

דרכים

מסילות ברזל

קומות1-2בניה נמוכה 

קומות3-5בניה בינונית 

קומות6-10בניה גבוהה 

קומות11-16בניה גבוהה 

נחל

שטחים פתוחים

קומות+ 17בניה גבוהה מאוד 

נפחי בנייה מוצעים



(מפורטת)ר רסקו"בית-סלע, מרכז העיר: פינוי בינוי מוצע

-

פיק אדריכלים-גנות: תכנון מוצע

.ורסקור"בית-סלעבשכונתמוצעבינוי-פינוי

(1:6יחס)מוצעותד"יח1700,קיימותד"יח290:מגורים

עיקריר"מ2500:מסחר

עיקריר"מ8000:משרדים

ר"מ4000:(שימושיםעירובכולל)צ"שב

2מתחם 



(מפורטת)ששת הימים, מרכז העיר: פינוי בינוי מוצע

לאה רובננקו: תכנון מוצע

העירבמרכזמוצעבינוי-פינוי

מוצעותד"יח120,קיימותד"יח29:מגורים

עיקריר"מ900-כ:מסחר

עיקריר"מ1300:משרדים

המשרדיםמשטחיר"מ120הקצאת:צ"שב

4מתחם 



(מיתארית)הפיאצה, מרכז העיר: פינוי בינוי מוצע

7מתחם  



שכונת גבעת אולגה: תכנית מתאר להתחדשות עירונית

המרכז  
האזרחי

הגדוד העברי

לוי אדריכלים-בר: אדריכל
אזורים 'אולגה ד

זוגות צעירים

(ב"פ)אלי כהן  / אסיה חדרהחופים
מול ים

מתחמי התערבות

תכניות מאושרות



שכונת גבעת אולגה: תכנית מתאר להתחדשות עירונית

(ר"מ)מסחר כ"סהד"תוספת יחד צפות מוצעות"יחד מוצעות"יחקיימותד"יחשכונה

7102000+ 3501,3937101,043אזורים

1711,0168453500צעיריםזוגות

3981,858+3501,460+3502000'אולגה ד

014014017,000מרכז אזרחי

36234198400הגדוד העברי

9554,641+1,0603,686+1,06024,900כ במתחמי התערבות"סה

(2020/לפי חדציפוף)2,6552,655מרקם ותיק נמוך

3,6207,300+1,0604,746ד בגבעת אולגה"כ יח"סה

לוי אדריכלים-בר: אדריכל

המרכז  
האזרחי

הגדוד 
העברי



שכונת גבעת אולגה: תכנית מתאר להתחדשות עירונית

לוי אדריכלים-בר: אדריכל

נספח בנייה לגובהמצב מוצע



הצעה למתחם אזורים–פינוי בינוי 

ערן מבל: אדריכל

כ  "סה' ק35מגדלים בני 11
'ק5-7ג מסד "ע



הצעה לשיכון הצעירים–פינוי בינוי 

' ק35
ג "ע

מסחר

'ק28

'ק16

ג "ע' ק10
מסחר  
וציבורי

ג "ע' ק10
מסחר  
וציבורי

'ק14

רון שפיגל: אדריכל



פינוי שכונת אלי כהן-בינוי

אליבשכונתפינוי-בינוי–1399/חד

התכניתמטרת.אולגהבגבעתכהן

טורייםשיכוןמבנילפנותהינה

כמבניםנקבעושחלקם,ישנים

יחידותבמקומםולבנות,מסוכנים

.במגדליםחדשותאיכותיותדיור

.פינוי-בינויבמודלהפרויקט

מוצעות,ד"יח198קיימותבשכונה

.ד"יח1,062

פישבייןגיל , מולי רווה: אדריכלים



פינוי שכונת אלי כהן-בינוי

31מגדלים)-מגווןבינויתמהיל•

מבנים,מסחרג"עמגדלים,קומות

(קומותH16מבני,קומות10מדורגים

המבניםביןמוגניםפתוחיםשטחים•

שכונתימסחרשילוב•

, מולי רווה: אדריכלים

פישבייןגיל 

מדורג  
'ק10

מדורג  
'ק10

מדורג  
'ק10

מדורג  
'ק10

'ק31
ג מסחר"ע

'ק16
צ"שב

'ק31

'ק31

'ק31

'ק16

מסחר

'ק16



פינוי שכונת אלי כהן-בינוי

פישבייןגיל , מולי רווה: אדריכלים



"קרקע משלימה"



מתחם משרד החקלאות: קרקעות השלמה 



מתחם משרד החקלאות: קרקעות השלמה 



מתחם משרד החקלאות: קרקעות השלמה 

לתכנוןי"רמשלהרשאה•

מוצעותד"יח240:הדרךבתחילת•

לאפשרהעירייהבקשתלאחר•
הגדלת,זהבמתחםהשלמהקרקע

.ד"יח360-לד"יח'מס

.לנושאי"רממולהסכםכלאין•

:השלמהצרכי•

ד"יח250-כ:רסקו-ר"בית-סלע•

ד"יח400-כ:שמואליד-גזית•

זיידמוטישמאינתונילפי



מתחם משרד החקלאות: קרקעות השלמה 



דרום מערב אולגה, 761/חד: קרקעות השלמה 

לתכנוןש"משהבשלהרשאה•

–מאושרתבתכניתהזכויותהגדלת•
'השלמה'דירותמלאייצירתלצורך
.אולגהגבעתעבור

אזורים:א"גשלהמיתארתכניתלפי•
השלמהלשטחינדרשים'דואולגה

"(צפותיחידות)"

.לנושאי"רממולהסכםכלאין•

:השלמהצרכי•

ד"יח710:אזורים•

ד"יח350:'דאולגה•

שימולבןאריקשמאי,ברעדןאדריכלנתונילפי



דרום מערב אולגה, 761/חד: קרקעות השלמה 

אזורים לפי תכנית המיתאר 

א"להתחדשות עירונית של ג

ד"יח350: מצב קיים

7-ל1: מקדם המרה שמאי

4-ל1: מקדם המרה פיזי

:  בינוי אפשרי

7X35קומות

6X8-10קומות

:לפי תכנית המיתאר

'יחידות צפות'710-צורך ב

1,960: ד מוצעות"יח

5.5-ל1: מקדם המרה

:  בינוי מוצע

11X35  קומות

קומות4מרקמי של ' מסד'

אזורים כפי שהוגשה לוועדה  

המקומית בתכנית מפורטת



דרום מערב אולגה, 761/חד: קרקעות השלמה 

לפי תכנית המיתאר ' אולגה ד

א"להתחדשות עירונית של ג

ד"יח398: מצב קיים
6-ל1: מקדם המרה שמאי

4.6-ל1: מקדם המרה פיזי
:  בינוי אפשרי

8X35קומות
3X23קומות
2X15קומות
5X9קומות

8X8 (רצועה צפונית)קומות

:לפי תכנית המיתאר

'יחידות צפות'350-צורך ב



התחדשות עירונית

!תודה רבה

לציבורכשירותהמוגש,בלבדכללימידעמהווהוהואמתאיםמקצועבעלמאתמקצועיייעוץלקבלתכתחליףמובאאינובמצגתהאמור
פעולהכל.שהיאצורהבשוםעליולהסתמךואיןמחייבמשפטיייעוץמהווהאינובמצגתהאמורכימובהרספקהסרלמען.התושבים
.בלבדהמשתמשאחריותעלהינהזובמצגתהאמוריםוהפרטיםהמידעפיעלהנעשית


