
התחדשות עירונית
11-33תקוע 



:על סדר היום

דברי פתיחה  18:10-18:15
.יועצים חברתיים, קבוצת גבים–ר דפנה כרמון "ד

תפקיד הבית להתחדשות עירונית, 11-33תכנית תקוע 18:15-18:30
.עזרה ובצרון, ל התחדשות עירונית"סמנכ–קוליץ -גיליה ברגר' אדר

המבט העירונית לנווה אליעזרנקודת 18:30-18:45
.א"עיריית ת, אגף תכנון מזרח, מתכנן עיר בכיר-יואב זילברדיק ' אדר

11-33הצגת תכנית תקוע 18:45-19:00
.אדריכליםיוקלהמיכל , מיאסטודיו –יוקלהמיכל ' אדר

שאלות ותשובות19:00-19:30



הבית להתחדשות עירונית



פעילות הבית להתחדשות עירונית

מחלקות הסברה, הכוונה, יעוץ

יעוץ משפטי
ראשוני

קורסים שיפוצי בתיםמרכזי מידע

38א "תמ

בינוי-פינוי

שימור מבנים ימי עיון



הרצאות בבית להתחדשות עירונית

הרצאות בנושא התחדשות עירונית  
בעלי תפקיד בעזרה  ,  מעורכי דין בכירים

אנשי מקצוע בתחום ההתחדשות  , ובצרון
ועודהעירונית ועוד 



מידע וידע , ייעוץ, הסברה
ברור ופשוט, באופן נגיש



תושבים

יזםעירייה

שותפים להתחדשות עירונית



הצלחת הפרויקט

תושבים

יזםעירייה איזון

אינטרסים

מעטפת ליווי  

של עזרה 

ובצרון



קידום הפרויקט בשיתוף הדיירים

מפגש הסבר זכויות אזרחים ותיקים
ובעלי מוגבלויות

מפגש נציגויותמפגש תושבים להצגת התכנית



(דיור חלופי)פינוי 

הריסה        

בניה

תכנון מפורט  

והוצאת היתר בניה

דיון בהתנגדויות

בוועדה המקומית

פרסום התכנית  

לעיון הציבור  

להתנגדויות

כנס תושבים  

התכניתעדכון 

פורום       

מהנדס העיר

כנס הצגת התכנון  

לדיירים  

ארגון בעלי דירות  

וקבלת הסכמות

תכנון ראשוני

הצגת חלופות  

למחלקת התכנון  

בעירייה  

בחירת משרד  

ד דיירים "עוה

מלווה

הכנת נספח חברתי

ניתוח צרכים ורצונות

והמלצות לתכנון

אנחנו  

!פה

דיון להפקדה  

בוועדה  

המקומית

בחירת מפקח

מטעם הדיירים 
(יחד עם נציגויות)

ניסוח מכרז  

יזמים           
(יחד עם נציגויות)

בחירת יזם

לתכניתמתן תוקף 

חתימת בעלי  
הסכם  "הדירות על 

"פינוי בינוי

:אבני דרך בתהליך



נווה אליעזר
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רקע| אליעזר -נווה

הקמת המבנים •

הראשונים בשכונה לאורך  

.60-שנות ה

בינוי מהוותיקים•

בכפר שלם



מיקום השכונה  •

בתכנית  

הראשית  

לאדמות כפר  

שלם

:  מטרתה•

הגדרת השכונות  

ומערך הדרכים

10.1971| 460מתאר 

07.1978|  806מפורטת 

03.1978|  א 806מפורטת 



תכניות  

מפורטות  

לאורך שנות  

,  80-וה70-ה

חלקן חלות על  

מבנים שכבר 

.הוקמו

10.1971| 460מתאר 

07.1978|  806מפורטת 

03.1978|  א 806מפורטת 



תכניות  

מפורטות  

לאורך שנות  

,  80-וה70-ה

חלקן חלות על  

מבנים שכבר 

.הוקמו

10.1971| 460מתאר 

07.1978|  806מפורטת 

03.1978|  א 806מפורטת 



המתחם הוותיק  

.בשכונה

היכן מתחילים את  

תהליכי  

ההתחדשות  

?בשכונה



ל"מח

19

היכן מתחילים  

את תהליכי  

ההתחדשות  

?בשכונה
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עקרונות בינוי על רקע  

:מבנה השכונה
תחילת התחדשות 

השכונה על ידי יצירת  

אפקט מקסימלי לצד אי  

פגיעה באופי השכונה 

חיבור השטחים הפתוחים  •

(  הגינות השכונתיות)הקיימים 

קישור חדש  , דרך הפרויקט

מכיוון מזרח והמשך הרשת  

.השכונתית

יצירת דופן רחוב רציפה •

,  כניסות, מסחר)ופעילה 

לאורך רחוב  ( שימוש ציבורי

.תקוע

יצירת מסחר  /חיזוק•

,  הימים-ששת' לאורך שד

ויצירת מוקד מסחר  

נקודתי ודופן פעילה בהמשך  

למרכז המסחרי הקיים  

.ובזיקה לשטחים הפתוחים

תוספת שטח ציבורי בנוי  •

.בסמיכות למגרש ציבורי קיים



ל"מח
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(פירוט חלקי)כלי התחדשות | אליעזר -נווה

התחדשות בראייה  •

שכונתית כוללת

שילוב בין מתווי  •

פינוי  )התחדשות 

, בינוי לצד שיפוץ

('עיבוי וכד, חיזוק

בחינת תפקידם של  •

החנייה  מגרשי 

הציבוריים הפזורים  

בשכונה

שמירה על מערך  •

שטחי הציבור  

המאפיין את  

השכונה

בחינת מערך  •

התנועה והחנייה



11-33תכנית תקוע 



































...אני רק שאלה



תודה רבה

:לפרטים נוספים
מנהלת הפרויקט–דניאל אורן 

052-6032098: טלפון
Daniella@e-b.co.il: מייל


