
























































.  רחוב ששת הימים משמש כציר המחבר בין רחובות ראשיים בעיר

ובאזור צומת החיבור לויצמן  " כבדה"קיימת תחנת רכבת 531בחיבור לכביש 

.מתוכננת תחנת מטרו

תחנת מטרו

תחנת רכבת

מסוף אוטובוסים

כניסה לעיר

מערך תחבורה עירוני



.הוספת שביל אופניים לאורך רחוב ששת הימים•

.כניסה לחניונים מרחובות אגרון וגורדון•

תוכנית העמדה



התכנון נותן מענה מלא לדרישות תקן החנייה



-1חניון קומה 

-2חניון קומה 

חניות66חניות65

חניות61חניות71חניות85

חניות58חניות66חניות68

במסגרת תכנון החניון שולבו גם חניות אופניים ואופנועים בצמוד לגרעיני המבנים













מתווה שיתוף ציבור שנעשה עד כה

פגישת נציגות דיירים-24.02.2020•

עדכון והכנה לכנס דיירים

כנס דיירים להצגת תכנון ראשוני03.03.2020•

משתתפים80-בהשתתפות כ



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

התכנית הזו מייצרת תהליך אחוד לכולם המנוהל בידיים ציבוריות

2015

2010

2011

25-27ששת הימים 

7הפרדס 

החלו 2013בשנת 

אחרי שראו  , להתארגן

התארגנו  19שאגרון 

.קודם

.  כל בניין בחר נציג

הביאו הצעות של  

.  יזמים

משרד דן , ד"בחרו עו

ד היה  "העו. בראל

היזם  . מעיין אבנברג

.ננבחר היה ינוב

19אגרון 

החלו להתארגן ב 

בשלב מסויים  . 2011

העיריה דרשה  

התארגנות משותפת  

עם שלושת הבניינים  

אנשים  . האחרים

38א "חתמו לתמ

2018בשנת  

מתקשרים עם משרד  

יהב  ומכינים חוזה  

חדש עם ינוב  שכלל 

שינויים שהמתנגדים  

2019באמצע . דרשו

הושלמה הכנת החוזה  

.  ולא הגיעו לחתימות

א  "תמורות לפי התמ

',  מ100=' מ54עד 

120=' מ70ל 55בין 

90ל 71בין ', מ

'מ132='מ

מתחם מרכזי מתחם מרכזי

15-17-19-21ששת ימים 

11-13הפרדס 

הוקם  ועד 2009בשנת 

ד  "בחרו בעו. אנשים6של 

.  נטוביץ וביזם  נווה גת

.  80%החתימו 

פנו אל חברת  2013בשנת 

דרשו אותם התנאים  , ינוב

הליך  . שסיכמו עם נווה גת

בשנת . ארוך עם העירייה

רצו להגיש ערר  2015

בשנת . ומשכו את הבקשה

.הגישו ערר2019



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

התכנית הזו מייצרת תהליך אחוד לכולם המנוהל בידיים ציבוריות

2015

2010

2011

31ששת הימים 

התחילו לפני מספר  

פנו  , שנים להתארגן

בינהםלמספר יזמים 

באחת הכניסות  . לינוב

בעלי הדירות בקרקע 

דרשו לקבל תמורה  

גדולה יותר בגלל 

אחרים התנגדו  . הגינה

נהיה  . ואף תבעו אותם

סכסוך שכנים והכל  

טענתו יש  לפי.התפוצץ

כוח  יפויפולטיןד "לעו

.מהדיירים

19גלר 

החלה  2015בשנת 

הנציג  . ההתארגנות

מרכזי הוא יורם  

התארגנו  . אייזנברג

ד  "בנפרד ובחרו ב עו

כל . אבנברגמעיין 

הבעלים חתמו ליזם  

למעט  , מרום נווה

אחד שבינתיים מכר  

העיריה  . את הדירה

.  היו עיקובים, דחתה

בטבעדיין יש הזהרה 

33ששת הימים 

שנים ששת 10לפני 

סיכמו  31-33הימים 

עם חברת נווה מרום  

החברה הזאת היום  )

של שופנון ,(לא בשוק

הגישו בקשה  . 80%

האנשים  . לאתר בנייה

,  החלו עיכובים. חתמו

.  וכ531בניית כביש 

שנה קיימו 5לפני 

לא  , היו ריבים, אסיפה

הצליחו להגיע  

אין היום  . להסכמות

.  התארגנות

26אגרון 

.  הוקם ועד2016בשנת 

.  ד יואל שטרן"בחרו בעו

,  אשדר)הגיעו יזמים 

התארגנו לבד  (. קידר

שנה  2.5לפני . 38א"לתמ

.  ד"העועם לעיריההגיעו 

.כ אף יזם לא התעניין"אח

מתחם מערבי



:ממצאים

.מהדירות במתחם מושכרות54%•

(.18%ממוצע עירוני )ומעלה 65מבעלי הדירות המתגוררים הם בני 29%•

קבוצת הגיל הבולטת הן בקרב הבעלים והן בקרב השוכרים היא שכבת הגיל  •

19-40.

(.אחוז94)כמעט כל הדיירים מעוניינים להמשיך ולהתגורר במתחם •

.קיימת תחושת שייכות וקהילתיות חזקה•

גרו בעבר במתחם ובכוונת מספר דומה  ( 61%)מספר משמעותי של משכירים •

. לחזור למתחם( 60%)

.שנה בממוצע32לים המתגוררים חיים במתחם הבע•

.הגדירו את עצמם כחילונים55%•

.מהבעלים המתגוררים מחזיקים ברכב90%•



:ממצאים

ההתנגדות הגורפת נובעת מעמדתם  , מבעלי הדירות תומכים25%רק : מתחם מזרחי•

38א "הנחרצת לקידום פרויקט תמ

.  תומכים68%: מתחם מרכזי•

.תומכים80%: מתחם מערבי•

השטחים הציבוריים הקיימים אינם מטופחים או מסודרים ומרחבים גדולים אלה לא  •

.  מוגדרים ומבוזבזים

.הבניינים סובלים מהזנחה רבת שנים של תשתיות•

. פים ומונעים מיתר הדיירים ליהנות מהם"ברוב המקרים דיירים השתלטו על השפ•

תהליכי  , ברוב המקרים התמורה הוא הנושא המרכזי שמעסיק את האנשים•

.התקשרות עם יזמים והתמורה שהוצע להם מעצימה את הסוגיה

חלק מהדיירים מרגישים מתוסכלים עקב המצב הנתון בו בתחושתם אינם ברי •

.החלטה על גורלם



:המלצות לתכנון

.תמהיל דירות מגוון המשמר את האוכלוסייה הקיימת בכלל והמבוגרת בפרט•

גוני של גודל הדירות ומספר חדרים-תכנון רב•

משמעותי ונקודות  מזמינים ובעיקר נגישים עם גינון, איכותיים, מרחבים משותפים פתוחים•

.מפגש לדיירים הסובבים את הבניינים במתחם

פ"השציש להשקיע מחשבה על אופיו ובעיקר על תפקידו ותפקודו של •

:המלצות לתהליך

מענה בצורה מספקת לאוכלוסייה•

מחשבה ומשאבים להכנת הקהילה לכניסה למציאות של חיים בבניינים רבי קומות•

ובשלב ראשון  ( שמגלים תמיכה)יש להבדיל את המתחם המזרחי משני המתחמים האחרים •

.אקטיבית בתמיכה והכוונה לשני המתחמים האלה-לרכז מאמצים בצורה פרו





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"מ16.5-שטח התוספת הממוצע לדירה במתחמים כ•

זכויות בניה  מכחר "מ4.5-כ+ הפרויקט  מכחר "מ12-תוספת זו כוללת כ•

* שלא נוצלו

הוטמעו הערות שמאי המחוז

הונח כי בעלי החנויות יקבלו דירת מגורים בשטח ממוצע  –שטח מסחרי •
.בהתאם לבעלים האחרים בחלקה והשטח המסחרי החדש יהיה בבעלות היזם

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 , סבירריווחיותשיעור •

בהתאם למדיניות העירונית30%חושבו לפי מקדם *



ריכוז שטחים לצורך הבחינה השמאית

מזרחימרכזימערבימתחם

363648דירות קיימות

116108145דירות חדשות

3.23.03.0מקדם פינוי ובינוי )יח"ד(

807297דירות לשיווק ע"י היזם

480שטח מסחר לשיווק



יתרונות















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

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

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

.401+901הוספת שטחי שירות בתת הקרקע למגרשים הציבוריים -5טבלה •

מתחם זה מייצר הפרשה    . 109הורדת שטח לשימוש מבנים ומוסדות ציבור במגרש 

.משמעותית למגרש ציבורי ולכן אינו נדרש להפרשה מבונה

נוספו הערות מפעל המים והניקוז לעניין מתן היתר בנייה ותשתיות-13-14סעיפים 6פרק •










