
























































-כולל עדכונים שנעשו במסגרת דיונים מקדימיםהתשריט

כלל השינויים יפורטו בהמשך



















רחוב סוקולוב משמש כציר המחבר בין מערכות תחבורה ציבורית ותנועת רכב 

.  פרטי

531בחיבור לכביש , ובשני הצמתים, 531הרחוב משמש גם כציר חיבור לכביש 

.ובאזור צומת החיבור לויצמן מתוכננת תחנת מטרו" כבדה"קיימת תחנת רכבת 

תחנת מטרו

תחנת רכבת

מסוף אוטובוסים

כניסה לעיר

מערך תחבורה עירוני



הוספת שביל אופניים לאורך רחוב •

.סוקולוב

.הפיכת צומת אנה פרנק למרומזר•

כניסה לחניונים מרחובות סוקולוב  •

.והחרמון

תוכנית העמדה



מאזן חניות
:חניות להעברה לתת הקרקע

158בחניון לאורך רחוב החרמון קיימות •

.חניות78מתוכן יועתקו , חניות

:חניות חדשות

חניות תת קרקעיות332•

:מתוכן

חניות למגורים 138•

.חניות ציבוריות118•

(  במקום החניות העיליות)חניות 78•

.חניות ציבוריות חדשות40•

חניות למסחר38•

.חניות לתעסוקה16•

.חניות למבני ציבור8•

.חניות אורחים14•



הקמת חניון ציבורי

.הקמת חניון ציבורי תיעשה על פי תכנית מאושרת.3

2016-ו"תשע' יעוד מקומות לחניון ציבורי תק

כמתחייב מתוספת זו לשימוש שאינו  , חניון אשר מספר מקומות החניה שבו(א).4

.לחניון ציבורי, כולו או מקצתו, רשאית הועדה המקומית ליעדו, 40עולה על , למגורים

חניון ציבורי יכול שיהיה כולו או מקצתו בבעלות פרטית ויכול שיהיה כולו או (ב)

.מקצתו בבעלות ציבורית

2016-ו"תשע' תק

את סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות המקומית ורשאית היא לקבוע  (ג)

.הוראות לעניין הסדרי מינויים בחניון כאמור

1983-ג"תשמ, (התקנת מקומות חניה)תקנות התכנון והבניה 

2016-ו"תשע' תק(  1תקנה )תוספת  

הוראות כלליות–קביעת מקומות חניה : 'חלק א

חניון ציבורי באחזקה פרטית



חניות למגורים –1' חניון מס•

(חניות59)

-1חניון קומה 



( יזם)חניות ציבורי -2' חניון מס•

( חניות14)אורחים , (חניות49)

( חניות6)ומסחר 

-2חניון קומה 



חניות מגורים -3' חניון מס

, (חניות16)תעסוקה , (חניות21)

( חניות33)ומסחר ( חניות5)ציבור 

-3חניון קומה 





פינוי באזור בינוי' שלב א

חניות בקומה33הקמת חניון זמני עם •





צורכי ציבור 

?מה צריך לטובת המתחם

ילדיםגן/למעוןאחתכיתה▪

יסודיס"לביאחתכיתה▪

יסודיעלס"לביאחתכיתה▪

פתוחציבורישטחדונם1▪

עקרונות קביעת שטחי ציבור בתוכנית

דונם שטח ציבורי במצב מאושר במיקום שונה2שמירה על ▪

פ"שצ0.2דונם כיכר עירונית פתוחה ועוד 0.9מתוכם ▪

צורת השטח הציבורי מאפשרת ניצול מיטבי לעוד מוסדות ושירותי ציבור▪

חנייה ציבורית הועתקה לחניון תת קרקעי▪

?מה ניתן לבנות

וכדומה,העשרהחוגי,השכלה,למבוגריםמועדון,ילדיםגו▪

העירמרכזשלמקיפהלבדיקהבהתאםהנדרשיםהציבורשימושיאתתקבעהעירייה▪

להשתנותיכוליםהשימושים▪





מתווה שיתוף ציבור שנעשה עד כה

פגישת נציגות דיירים-16.02.2020•

עדכון והכנה לכנס דיירים  

כנס דיירים להצגת תכנון ראשוני-26.02.2020•

משתתפים50-בהשתתפות כ

שיתוף ציבור להצגת חלופה נבחרת-30.04.2020•

משתתפים95-בהשתתפות כ



4סוקולוב 

חתמו עם  2014בשנת 

.  חברת אשדר הבניינים 

ד גיא מנורי  "מונה עו

יהודית . שאשדר בחרו

היא היום )סביון הובילה 

(.  בדיור מוגן

העיריה  2016בשנת 

החליטה שאשדר וינוב 

.  יפעלו במשותף( 6בניין )

הצטרפו  ( ינוב)6בניין 

.כ"אח

פרסום בעיריה על  2018ב 

אישור הועדה המקומית  

2019נעצר ב . 4-8ל

.היגישו ערר

6סוקולוב 

החל  2012בשנת 

תהליך של התארגנות  

מ עם חברת  "וניהול מו

ינוב

שנים קיימו 3לפני 

ד דולפין  "במשרדי העו

מפגש עם היזם ובו 

.הציגו להם סקיצות

8סוקולוב 

.  פנה יזם2010בשנת 

.  הפנו אותו לרחל לרנר

8הועד של סוקולוב 

ניסו  . ישבו עם אשדר

אבל 6להתחבר עם 

6אחד הבעלים של 

.הביא כבר את ינוב

10סוקולוב 

פנו לקבלן  2014ב 

פנו  . להכנת תכנית

קבלו את  , מדדו, לעיריה

שינו את החוק . הפרויקט

אשדר קיבל  . והקבלן ברח

שנה של בלעדיות 

שנים  3לפני . מהדיירים

סיכמו עם חברת קידר 

בהתחלת ינואר  . וחתמו

היתה אסיפת  2020

יש ועד של  . דיירים

שלושה אנשים

מתווה שיתוף ציבור שנעשה עד כה
תיעוד תהליך פרטני לכל אחד מהמבנים

התכנית הזו מייצרת תהליך אחוד לכולם ומנוהל בידיים ציבוריות



:ממצאי סקר בעלויות

מהדירות במתחם מושכרות68%•

מבעלי הדירות לא גרו בעבר במתחם45%•

מהשוכרים מתכוונים בוודאות לגור בדירות אחרי תהליך  20%רק •

ההתחדשות

מהבעלים המתגוררים מתכוונים להמשיך לגור במקום100%•

שנה בממוצע25הבעלים המתגוררים חיים במתחם •

19-40מהדיירים שייכים לשכבת גיל 50%•

(18%ממוצע עירוני )ומעלה 65מהבעלים המתגוררים הם בני 23%•

הגדירו את עצמם כחילונים57%•

מבעלי הדירות תומכים בפרויקט פינוי בינוי81%•

מהבעלים המגוררים מחזיקים ברכב94%•



:ממצאי מצב חברתי ופיזי

הבניינים סובלים מהזנחה רבת שנים של תשתיות  •

כמות השוכרים תורמת לכך, יחסי השכנות לא טובים במיוחד•

ברוב המקרים התמורה הוא הנושא המרכזי שמעסיק את האנשים  •

אלה האחרונים מפעילים לחץ , בשלושת הבניינים בהם סוכמו תנאים עם יזמים•

בין אם בזריעת תחושות של פסימיות  , בין אם באיום בנקיטת סנקציות עתידיות

לגבי ישימות הפרויקט

במקרים רבים קיימת רתיעה ממעבר למבנים צפופים על שטח קטן יותר•

קיים חשש מביצוע שייערך שנים רבות•

רוב התשובות בנושא שילוב המסחר היו של אדישות•



:המלצות לתכנון

לייצר תמהיל דירות מגוון שיאפשר למשפחות בשלבים שונים של החיים  •

וגם לצעירים ויחידים לגור במתחם

לפתח שטחים ציבוריים בו מתקנים ותשתיות שישמשו בכפיפה אחד זקנים •

וטף וכל מה שבאמצע

:המלצות לתהליך

בעיקר על הקשישים  , לבנות מתווה של פיקוח אשר ישמור על הדיירים•

והמוחלשים שבינהם

להיערך להענקת עזרה וגיבוי בנושא בחירת היזמים•

, להקדיש מחשבה ומשאבים להכנת הקהילה לכניסה למציאות חדשה•

מציאות של חיים בבניינים רבי קומות





מטרת הבדיקה השמאית

.הבדיקה נועדה לבחון ישימות כלכלית לתכנית פינוי בינוי

בין " תכנוני-לשיווי משקל כלכלי "מביא ,   הציבורי לעומת הפרטי-מאזן בין האינטרסים

.היזם והדיירים, מוסדות התכנון



עקרונות לבחינת ישימות כלכלית לתכנית

מרפסת שמש  , ד"התמורה הסבירה לבעל דירה הינה דירה חדשה הכוללת ממ•
.  פ התקן"וחניה ע

.  ר"מ14.5-שטח התוספת הממוצע לדירה במתחמים כ•

זכויות בניה  מכחר "מ2.5-כ+ הפרויקט  מכחר "מ12-תוספת זו כוללת כ•

* שלא נוצלו

הוטמעו הערות שמאי המחוז

התמורה הכללית בפרויקט תאפשר ליזם ליטול על עצמו את כל העלויות  •
.ב"העברה וכיו, פינוי, בינוי, תכנון-הכרוכות ב

ומעלה18%המאפשר קיום פרויקט הינו בגבולות של , שיעור רווחיות סביר•

בהתאם למדיניות העירונית30%חושבו לפי מקדם *



ריכוז שטחים לצורך הבחינה השמאית

44דירות קיימות 

134דירות חדשות 

3.05מקדם פינוי בינוי )יח"ד(

90דירות לשיווק ע"י יזם

1,910שטח לשיווק "תעסוקה/משרדים"

880שטח לשיווק "מסחר"

7,280חניה, לפי מפתח של 35 מ"ר למקום



יתרונות
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יעודכן כי לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות מכוח תכנית זו-התכניתזיהוי וסיווג •

מימדמכילה הוראות לעניין תכנון תלת התכניתיעודכן כי 

קווי בניין וכניסות לחניונים, מספר מבנים במגרש, מחייב לעניין מספר קומות-נספח בינוי•

איחוד וחלוקה מוצע  בתכניתעל מנת שהועדה תוכל לקדם הפקעות דרכים באופן בלתי תלוי -הפקעת דרכים•

זו את המקרקעין לטובת  בתכניתהועדה המקומית רשאית להפקיע :הוראה כלהלןהתכניתלהוסיף להוראות 

הוראה זו  .על בסיס תכנית האיחוד וחלוקה שתוגש על פי תכנית זוינתןהפיצוי בגינם . הרחבת רחוב סוקולוב

.של המחוזהיועמשהועברה לאישור 

לתחום המסומן לרישום תלת ממדיפ"שצנוסף שימוש -1סעיף 4פרק •

הוגדר כי קומות המגורים יוקמו מעל קומות התעסוקה-4סעיף 4פרק •

נוספה הערה כי שטחי תת הקרקע של המגרש הציבורי לא ישמשו למחסנים פרטיים של מבני -5טבלה •

המגורים

למבנים על 201המאפשרת גישה עתידית לחניונים דרך מגרש 6.1נוספה הערה בפרק -1סעיף 6פרק •

. רחוב ויצמן הנמצאים מצפון לו

נוספו הערות מפעל המים והניקוז לעניין מתן היתר בנייה ותשתיות-15-16סעיפים 6פרק •










