
יהוד מתחדשת
תכנית אב להתחדשות עירונית של ליבת העיר יהוד

 7.6.2017מפגש תושבים

אדריכלים בוני ערים                   ' אלונים גורביץ



?למה נפגשים
, לשמוע הסבר על התכנית

לשאול שאלות ולקבל הסברים

20:00
הסבר על 
התחדשות 

עירונית

20:15
הצגת  

התכנית 

20:45
תשובות-דיון ושאלות 



אדריכלים בוני ערים                   ' אלונים גורביץ

' משרד אלונים גורביץ
וצוות מומחים הכינו את התכנית 

?מי יזם את הכנת התכנית



שטח התכנית



?אב להתחדשות עירוניתלמה הכנו תכנית
...תהיהילא באוויר אבל עד עכשיו היו הרבה תכניות 

ראיה עירונית כוללת ומדיניות ברורה •
יכולת מקצועית לקבל החלטות על •

סדרי עדיפויות
יכולת להבטיח התחדשות בלי לפגוע  •

,  גנים, בתי ספר)באיכות החיים בעיר 
(תחבורה ועוד, גינות

יכולת למנוע פגיעה בתושבים הקיימים •
בגלל תוספת תושבים חדשים



-מאפשרת לקדם פרויקטים של פינויהתכנית 
יחד עם שמירה על איכות  מונסון -ביהודבינוי 

הסכמות מצד משרדי תוך , כולםהחיים של 
.הממשלה

לקדם פרויקטים כעת נוכל 
יחד עם שיפור תחבורה
שיפור המרחב הציבורי 

הפתוחיםשיפור השטחים 
הגדלת היצע דירות לזוגות צעירים ובני המקום 

ויצירת עתיד טוב יותר בלב העיר 

!עכשיו אפשר להתקדם

!דברים יזוזו הרבה יותר מהר... בנוסף



בימים אלו מוקמת  
בסיוע  מנהלת התחדשות עירונית 

של משרד הבינוי והשיכון

תמיכה והכוונה, ליווי, ייעוץ| מרכז מידע | ייזום פיקוח וריכוז פרויקטים , פיתוח

ויש מי שיעזור



מהדירות החדשות יוקצו לבני המקום20%-כ•

המנהלת תיצור מסגרת משפטית שתאפשר לזה לקרות

מהדירות החדשות יהוו דיור בר השגה  20%-כ•

(ר"מ75עד )מהדירות החדשות יהיו דירות קטנות 20%לפחות •

:לפי התכנית

יקודם דיור בר השגה בעיר, בנוסף



תעסוקה ומסחרתנועה ותחבורהמגורים

מרחב ציבורימבני ציבור

בואו נכיר את התכנית יחד ... אז



חלוקת ליבת העיר למתחמי התחדשות

ב

א4

אלפרט



ב

א4

אלפרט

מתחמים לפינוי בינוי

בינוי-פינוי



ב

א4

אלפרט

בינוי-פינוי
עצמאייםמתחמים 



ב

א4

אלפרט

בינוי-פינוי
קרקע משלימה  

במתחמים חדשים



ב

א4

אלפרט

38/א"תמ
עיבוי בינוי



ב

א4

אלפרט

כל המתחמים יחד



איך זה יכול להיראות-הדמיות כמה 

כיום  -רחוב וייצמן 



אחרי התחדשות–רחוב וייצמן 

איך זה יכול להיראות-הדמיות כמה 



כיום  -שטחים פתוחים 

איך זה יכול להיראות-הדמיות כמה 



אחרי התחדשות–שטחים פתוחים 

איך זה יכול להיראות-הדמיות כמה 



ברמת חלוקת המתחמים
הגדרות ברורות ליזמים 



הרחבת זכות  

הדרך ברחוב  

עירוני ראשי

הרחבת  

זכות הדרך  

ברחובות  

שכונתיים  

ומקומיים

הרחבת המדרכות



יצירת מעברים להולכי רגל



הרחבת זכות  
הדרך ברחוב  
עירוני ראשי

הרחבת זכות  
הדרך 

ברחובות  
שכונתיים  
ומקומיים

הרחבת הדרכים



מכפיל בסיסי  

3.75
ד מיוחדות  "יח

20%

חידוש המגורים תוך שיפור פני העיר: התוצאה הסופית



התכנית מציעה פתרונות על פי שלבים

הסדרת תוספת נתיבים , ושבזיחיבור העצמאות •
.ויצמן/שינוי הסדרי תנועה העצמאות, בזכות דרך

"לוגנו"ופרויקט " הארכיאולוגי"השלמת הפארק •

40חיבור נוסף לכביש + 461' הרצל לרח' חיבור רח•
"לוגנו"ופרויקט " הארכיאולוגי"השלמת הפארק •

46השלמת כביש •
,  התחדשות רחובות העצמאות, הפארקהשלמת •

קדושי מצריים וכצנלסון, וייצמן
כיתות יסודי עד 108השלמה הדרגתית של תוספת •

לתום שלב זה

עד תוספת של  
ד נוספות"יח2,800

עד תוספת של 
ד נוספות"יח1,200

עד תוספת של  
ד"יח1,500



קריטריונים למתחמי עדיפות

הערכת הקריטריוןקריטריון

.המצב הפיזי של הדיור הקיים וכמות האוכלוסייה שתזכה לדירות חדשות,פתרון מצוקת דיור קיימתתמורה חברתית  

מצב פיזי של 
המבנה

מצבו הפיזי וגילו, יכולת המבנה לספק איכות מגורים נאותה לדייריוהערכת

תרומה למערכת  
תחבורה עירונית

פריצת דרכים חדשות ומתן אפשרות לצירי תנועה חדשים  /הערכת תרומתה של התכנית להרחבת דרכים
וקידום תכניות נוספות באמצעותן

או לחלופין האם קיימות תכניות האם הדיירים והיזמים בשלים ומתואמים, האם קיימת תכנית מגובשתזמינות
.סותרות ואין הסכמות דיירים

.האם תיתכן השבחה או לחלופין האם תידרש קרקע משלימה, האם תכנית הינה כלכלית בזכות עצמההיתכנות כלכלית  

תרומה לשלד 
העירוני  

או שטח  ציבורי פתוחיצירה ופתיחה של שטח, הערכת תרומתה של תכנית ליצירת רחוב עירוני מרכזי
ולסביבה כולהציבור או שטח למבנה ציבור משמעותי למתחםלמבנה 

איכות המגורים והשטחים הציבוריים שהתכנית מציעהמה, האם התכנון עומד בארגז הכליםאיכות התכנון

/ עיצוב עירוני 
חשיפה

.  האם למתחם חשיפה ניכרת  ולפיכך השפעה רבה יחסית לגבי העיצוב העירוני ודימוי המקום



4900

אלפרט

ר
ב
י
ל
ה
ו
מ

מצב קיים



אלפרט

בר
לי
וה
מ

12800

מצב מוצע לטווח ארוך



!תודה
אנחנו פה לשאלות  

והתייחסויות  

תכנית האב חוברת 
תועלה לאתר העירייה


