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?על מה נדבר היום
oלית "סמנכ-קוליץגיליה ברגר ' אדר-סטטוס פרויקט ואבני דרך עיקריות

עזרה ובצרון, התחדשות עירונית

oד יריב בר דיין  "עו, ד גיל נבו"עו, שאוליאןד יהודה "עו–ד דיירים "עו

oמיכל יוקלה' אדר-כפי שתוצג בפורום מהנדס עירתכנית המתחם  ,

מיאסטודיו 

oחברת דיאלוג  , הריברטו וינטר-עיקרי התסקיר החברתי

oשאלות ותשובות  -המשך התהליך
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המתחם ממוקם בדרום שכונת קריית שלום, 	 

בסמוך לדרך בן צבי, עורק עירוני ראשי עליו 

מתוכננת תחנת רק"ל עתידית.

המתחם כלוא על ידי ארבעה רחובות.	 

בקרבת המתחם ריבוי שטחים ציבוריים 	 

פתוחים ומבני ציבור, והוא ממוקם בקצהו 

הדרומי של ציר ציבורי שכונתי.
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תא 5000

נספח תחבורהנספח אזורי תכנון ומתחמיםנספח אזורי יעוד נספח עיצוב עירוני

מתע"ן - קו ירוקאזור מגורים בבנייה עירונית רחוב עם הוראות עיצוב מיוחדותעד 8 קומות

דרך עורקית רב עירוניתרחוב עירוני

שביל אופניים

מרקם ובו בניה נקודתית חריגה 
לסביבתה

מתחם להתחדשות עירונית

גובה:	 
גובה בינוי מירבי: 8 קומות.

בניה נקודתית חריגה לסביבתה.

רח"ק:	 
רח"ק 2.5-4 )מגרש מעל 1.5 דונם(

מתחם התחדשות עירונית: 4+1
רח"ק מירבי - 5.

אזור ייעוד: 	 
אזור מגורים בבנייה עירונית

שימושים: 	 
מגורים, משרד בקומת הקרקע, 

מסחר 1.

תחבורה:	 
קו ותחנת מתע"ן על רחוב בן צבי.
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עקרונות תכנון

יצירת דופן רחוב פעילה, מוגדרת ומעורבת 

שימושים על רחובות הקשת וגיתית

תא שטח למוסדות ומבני ציבור בצומת 

הרחובות הקשת והחרמש ובקרבה לשטחי 

ציבור סמוכים קיימים

שילוב טיפולוגיה מורכבת עם טיפולוגיה פשוטה 

לעלויות אחזקה לא גבוהות בעתיד

עירוב שימושים: מסחר, תעסוקה, שטחי ציבור 

ומגורים.

תמהיל דיור מגוון כולל יח"ד קטנות ודב"י בשל 

הקרבה לתחנת הרק"ל

רחוב החרמש

רחוב החרמש

רחוב החרמש

יצירת מרחב ציבורי פעיל ומקושר הממשיך 

בחיבור הליכתי לכיוון דרך בן צבי ולפנים השכונה
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סך שטחים בנויים מוצעים: 25,040 מ"ר	 
סה"כ שטחים למגורים )כולל שירות(: 22,760 מ"ר	 
סה"כ שטחים למסחר: 530 מ"ר	 
סה"כ שטחים למשרדים: 1,050 מ"ר	 
סה"כ שטח ציבורי מבונה: 700 מ"ר	 
תא שטח למבני ומוסדות ציבור: 1,128 מ"ר	 

*התכנון הינו הצעה בלבד ונתון לשינויים בהתאם להחלטת הועדה המקומית ובכפוף להכנת תכנית מפורטת
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*התכנון הינו הצעה בלבד ונתון לשינויים בהתאם להחלטת הועדה המקומית ובכפוף להכנת תכנית מפורטת
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דירה לדוגמא - דירת 80 מ"ר

- שרות- מגורים- גרעין מגורים- שטח ציבורי- תעסוקה- גרעין תעסוקה- מסחר
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תהליך שיתוף ציבור

אוגוסט 2020 - פנייה ראשונה של נציגות דיירים ל"עזרה וביצרון"	 

ספטמבר 2020 - בדיקת היתכנות	 

פברואר 2021 - פגישת נציגות ראשונה בקשת וגיתית כולל הצגת התכנון	 

מרץ 2021 - 2 כנסים להצגת הפרויקט מול כלל דיירי המתחם )קשת- גיתית ומשגב עם(	 

יולי 2021 - עדכון דיירים על הגעה ל-50% חתימות בקשת וגיתית ותחילת היקשרות עם יועצים	 

אוגוסט 2021 - כניסת יועצים חברתים ופגישת נציגות ראשונה עם קשת	 

אוקטובר 2021 - שחרור בניין משגב עם מחוזה עם בטא וכנס להצגת הפרויקט כולל חתימות על 	 

כתב הרשאה עם כלל הדיירים

דצמבר 2021 - מפגש עם בעלי העסקים במשגב עם	 

ינואר 2022 - מפגש נציגים	 

אפריל 2022 - מפגש נציגים- הצגת התכנון לקראת פורום מהנדס העיר	 

אפריל 2022 - השתתפות נציגים בפורום מהנדס העיר	 

אחרי פורום מהנדס העיר ולקראת הועדה 	 

המקומית מפגש עדכון לחברי הנציגות.

כנס סוחרים.	 

מפגש בעלי הנכסים שיוכן יחד עם הנציגות.	 

בחירת מפקח ע"י הנציגות בליווי עזרה 	 

ובצרון.

הכנה מכרז יזמים ועריכת מכרז ע"י הנציגות 	 

בליווי עזרה ובצרון.

כנס בעלי הדירות לקראת ההתנגדויות .	 

בחירת יזם ע"י הנציגות בליווי עזרה ובצרון.	 

כנס לכל השכונה להצגת התכנית לפני וועדה.	 

כנס בעלי הדירות להצגת התב"ע המאושרת.	 

מפגש עם השוכרים בהשתתפות מנהל 	 

קהילה.

המלצות לתהליך



:  אחוזי הסכמות

חתימות חלקיות  6ישנן –משגב עם *

על מנת שנוכל לקבל אישור מהועדה המקומית יש  
בקרב בעלי הדירות במתחם יחדהסכמה67%להציג
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תודה רבה  


