


ZOOMב-ברוכים הבאים למפגש שיתוף ציבור

עליהיוהמשתתפיםכל,הדובראתלשמועיוכלושכולםמנתעל1.
."שקטמצב"

במהלךעליהןונענההמפגשלפנישלכםהשאלותאתאספנו2.
.נושאיםלפיהמפגש

במהלךאט'הצבאמצעותשאלותלשאולאפשרותתהיה3.
שנשאלואלועלונוספותשונותשאלותיהיושאלוככל.המפגש

.עליהןגםנענה,מראש

19:00-21:00כשעתייםהינוהמפגשאורך4.

: להלן כללי  התנהלות  המפגש



סדר יום של מפגש שיתוף הציבור
סעררפימרהעירראששלופתיחהברכות

שנשלחולשאלותוהתייחסותהתוכניתשלהצגה

הצוות-ט'בצאנוספותשאלותלשלוחניתןהמפגשכדיתוך
ההנחיותפיעלעליהןויענההשאלותאתיאסוףהמקצועי

.לעיל

שאלותלשאוללבקשיוכלו,אנשיםשלמצומצםמספר,בנוסף
יש.במפגשנענהלאוהנושאבמידהנוספותסוגיותולהעלות

.אט'בצהנושא+לכךבקשההמפגשבמהלךלשלוח

העירראשוברכותסיכום



תהליך העבודה  

המלצת הועדה המקומית על הכנת תכנית והטלת מגבלות להיתרי בנייה במתחם29.7.2019

החלטת הועדה המחוזית לפרסם על הכנת תכנית ומגבלות להיתרי בנייה לתקופה  11.11.2019

חודשים6של 

פרסום החלטת הועדה המחוזית בילקוט פרסומים משרד המשפטים19.12.2019

פרסום החלטת הועדה המחוזית בעיתונים ובשלטים20.12.2019

דיון מקדים עם נציגויות ועדי הבניינים במתחם16.2.2020

אישור הועדה המקומית על עקרונות התכנון המוצעים17.2.2020

כנס שיתוף עם דיירי המתחם26.2.2020

הליכי התכנוןעדכון מליאת ועדה מחוזית על 6.4.2020



לוח זמנים צפוי –של תכנית גילגולה

שיתוף ציבור  אפריל 

המחוזיתבועדהלקליטה התכניתהעברת מסמכי מאי

המחוזיתבועדהבדיקת תנאי סף חודשים 4עד 

התכניתדיון הועדה המחוזית להפקדת אישור תנאי סף

הפקדת תכנית  

הגשת התנגדויותיום60

דיון בהתנגדויות

אישור למתן תוקף

18כ 

חודשים  

לאישור 

תכנית 













;חלופה תכנונית קודמת
התחדשות עירונית במסגרת  

38תמ״א 

10סוקולוב *
ללא אפשרות 

להתחדש

4סוקולוב 
ק׳10

6סוקולוב 
ק׳10

8סוקולוב 
ק׳10

מבנה ציבור
ק׳4-6





















כמות דירות וגובה קומות, שאלות בנושא צפיפות 

300%בבבניההצפיפותאתלהגדיללמה•

בשונההנוףאתלדייריםשחוסמיםקומות9אושרולמה•

העירשלהעירוניוהמרקםמהאופי

3הגולן,שי

8החרמון,יוסף

במקוםחדשותדירות134בוניםעירוניתבהתחדשותלמה•

?צפוףהאזור44

כבר6למתחתכולושהואבאיזורקומות9בוניםלמה•

?שנים

3הגולן,חן

12סוקולוב,עידן

לשטחלגלושלמה,38א"בתמלבנייניםאישורכברהיה•

.נוראיתצפיפותותהיהאוויריהיהלא,ציבורי

8החרמון,פביאן

שם השואל וכתובתשאלות

















  מה יהיה על הצמחייה הקיימת היום

?בין רחוב החרמון לרחוב סוקולוב

א8החרמון , עדי

8הגולן , גיל

12סוקולוב , עידן?זהו שטח עם ריאה ירוקה למה לבנות עליו

 איך , כל העצים בסוקולוב ממוספרים ואסור לגעת בהם

מה מתכננים לעשות  ? יהיה מעבר בלי לפגוע בעצים 

?האם לעקור אותם? איתם

8החרמון , פביאן

ב8החרמון , דניאל

שאלות בנושא שטחים ירוקים

שם השואל וכתובתשאלות









גאולהרחובביןוערבבוקרמדישישהתחבורהלעומסבהקשר"•

עודלמתחםייתווספוכאשריקרהמהחשבתםהאםוהחרמון

"?(רכביםבעלי)דיירים

8החרמון,רויטל

משמעותיתשתגדלהמכוניותכמותבחשבוןנלקחההאם•

?רביםבנייניםשלהוספהבעקבות

?מהאזורליציאהכבישיםמבחינתלזהנערכיםואיךהאם•

עמוסיםוסוקולובהימיםששתכךגם?זהלגביהתכנוןמה•

.מאוד

6הגולן,ענת

ב8החרמון,בר

ב8החרמון,דניאל

הספציפיהפרויקטעלשמסתכליםתנועהעומסינבדקוהאם"•

ענקפקקיכיום,באזורופרויקטיםהימיםששתפרויקטבשילוב

החרמוןברחובביציאותפקקיםואפילו,הימיםוששתבסוקולוב

אתםאיךהשכונהותושבירייזלבית,יתירלביתשמגיעמישל

"?עומסהרבהככקטןרחובעלמגדילים

8הגולן,אפרת

שאלות בנושא תנועה ועומסי תנועה

שם השואל וכתובתשאלות



?הרחובלדייריחניהעםיהיהמה,גדולהחנייהמצוקתקיימת•

כפי)היוםכללמשךתשלוםללאחניהתהיההרחובלדייריהאם

?(כיוםשמתקיימת

לתושביםחנייהללאא"תמלהםשאישרתםאלובייחוד•

?הוותיקים

א8החרמון,עדי•

12סוקולוב,רונה•

12סוקולוב,עידן•

8החרמון,פביאן•?באזורגדולהמצוקהשישחניותלהורידרוציםלמה•

בחניוןמחניםאנחנו,באזורשגריםלתושביםחניותלגבימה•

תבטיחואיך,פרטיליזםהציבוריהחניוןאתמעביריםאתם,

כמו)היוםשעותכלתשלוםללאלחנותלהמשיךנוכלשאנחנו

?(היוםהנוכחיהמצב

8הגולן,אפרת•

לטובתבאזורנוחיוניתכהציבוריתחניהלהפקיעעומדיםהכיצד•

תושביברווחתרשותשיפגע,פרטי-מגלומנימגדליםפרוייקט

?בההחייםובאיכות,השכונה

4הגולן,איתן•

שאלות בנושא חנייה

שם השואל וכתובתשאלות



תכניתי"עפ-:יתירבית-מסחרילבנייןחניהמקומותבענייןשאלה

מהווההנידונותבחלקותהציבוריתבחניההחנייה2\16\כסמתאר

תכנית"יתירבית"כהידוע,המסחריהבנייןלטובתחניה

החניהממקומות50%כגורעתבסוקולובעירוניתההתחדשות

הבנייןלטובתהנגרעיםהחניהמקומותכלאתלהחזירנדרש,ויותר

צפיפותישכעתגם.(ועובדיםלקוחות)יתירבית-המסחרי

האזוריעםההתחדשותבתכנית,בנוסף.חניהבמקומותומחסור

לגדולצפויהלחניההדרישהוהציבורהתעסוקה,המסחר

היינההציבורית,קרקעית-התת,העתידיתהחניה.משמעותית

יתירביתלטובתמיועדתלא,יחסיגבוהבתשלום,וקטנהמוגבלת

אנו.יתירביתעבורפתרוןאו\וערךשווהתחליףמהווהולא

16/2כסהתכניתי"שעפהחניהבמקומותלפגועלאנאמבקשים

,ערךשווה,חלופיפתרוןלספקנאאו\ויתירלביתמיועדיםהנם

?יתירביתלטובתלחניה

אביבתל,דין

8החרמון,יוסף?בתשלוםלהיותצריכההחנייהלמה

שאלות בנושא חנייה: המשך
שם השואל וכתובתשאלות



. רחוב סוקולוב משמש כציר המחבר בין מערכות תחבורה ציבורית ותנועת רכב פרטי

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

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



הוספת שביל אופניים  •

.לאורך רחוב סוקולוב

הפיכת צומת אנה פרנק •

.למרומזר

כניסה לחניונים מרחובות  •

.סוקולוב והחרמון

תוכנית העמדה



מאזן חניות
:חניות להעברה לתת הקרקע

,  חניות158בחניון לאורך רחוב החרמון קיימות •

.חניות78מתוכן יועתקו 

: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•

 :והבניההתכנוןלפי תקנות 
את סדרי החניה בחניון ציבורי תקבע הרשות  ( ג)

המקומית ורשאית היא לקבוע הוראות לעניין  

.הסדרי מנויים בחניון כאמור



חניות למגורים –1' חניון מס•

(חניות59)

(יזם)חניות ציבורי -2' חניון מס•

)חניות69)

-1חניון קומה 



חניות למגורים –1' חניון מס•

(חניות61)

( יזם)חניות ציבורי -2' חניון מס•

( חניות14)אורחים , (חניות49)

( חניות6)ומסחר 

-2חניון קומה 



-3חניון קומה 

חניות מגורים -2' חניון מס•

, (חניות16)תעסוקה , (חניות21)

( חניות33)ומסחר ( חניות5)ציבור 





באזורנחיצותםמה?שבתוכניתהציבוריםמבנייםשלהיעודמהו•

ועושההמבנייםבנייתאתבעצמהמממנתלאהעיריהלמה?זה

כדילקבלן(פרטיהיהשבעבר)ציבוריקרקעמסירתשלעסקה

?הציבוריםהמבנייםאתחשבונועליבנהשהוא

א8החרמון , ראול•

אופעילותמרכזיהיההציבוריהשטחעלהשישיהבנייןהאם•

?מצומצמתקבוצהשימושבושיעשודירותשלבניין

8הגולן , גיל•

8הגולן , גיל•?מסחרבשטחיצורךשלסקרנעשההאם•

ומבנהמגוריםבניינילשניהופךציבורישטחכיצדלדעתאבקש•

ושבילגינהאולי,ציבוריכשטחישמששבאמתבמקוםציבורי

?אופניים

א8החרמון , מיכאל•

שאלות בנושא שטחי ציבור ומסחר

שם השואל וכתובתשאלות



זהששטחבעירייהבדיקהלאחרבוצעזהבמיקוםהדירהרכישת•

העירייההכיצדבלבדציבורישטחעבורמוקצהביתנושמול

בליהשטחמתווהאתצדדיחדבאופןלשנותלעצמהמרשה

אתכספםבמיטברכשושמתחילההציבורבצורכילהתחשב

.זהבמתחםהדירות

ב8החרמון,יגאל•

במקוםיהיהפתרוןואיזה?ציבורייםלשטחיםפתרוןיינתןכיצד•

?הציבוריהחניון

12סוקולוב,יואב•

12סוקולוב,עידן•?התחתונותבקומותמסחריהיההזההרחובשעלמחליטמי•

למה,הציבורלטובתפרטימיזםהשטחאתהפקעתםבעבר•

מהלפי.פרטיליזםהציבורטובתאתמפקיעיםאתםעכשיו

זההאם?להשכרהדירותלהיותהופךהציבוריהשטחשהבנתי

?נכון

8הגולן,אפרת•

שאלות בנושא שטחי ציבור ומסחר: המשך

שם השואל וכתובתשאלות



צורכי ציבור 

?מה צריך לטובת המתחם

ילדיםגן/למעוןאחתכיתה

יסודיס"לביאחתכיתה

יסודיעלס"לביאחתכיתה

1פתוחציבורישטחדונם

?למה צריך שטחי ציבור

  במרכז העיר חסרים שטחי ציבור רבים

כדי לתת שירותים לכלל הציבור

  יש צורך לפנות צורכי ציבור שנמצאים

היום בבית ספר בן צבי כדי שבית ספר בן  

צבי יחזור לפעול כבית ספר

?מה היקף הבנייה

דונם2בשטחמגרש

בנויר"מ2,000–כ

5עמודיםקומת+קומות

ר"מ875פתוחהציבוריתכיכר

המתחבריםירוקיםשבילים

העירוניתהשביליםלרשת

עקרונות קביעת שטחי ציבור בתוכנית

2  דונם שטח ציבורי שהיה קיים שינה

מיקום ולא צומצם

 דונם כיכר עירונית פתוחה0.9מתוכם

  צורת השטח הציבורי מאפשרת ניצול

מיטבי לעוד מוסדות ושירותי ציבור

  תכנון רשת שבילים שממשיכה את

הרשת העירונית הירוקה

  חנייה ציבורית הועתקה לחניון תת

קרקעי

?מה ניתן לבנות

למבוגריםמועדון,ילדיםגו,

וכדומה,העשרהחוגי,השכלה

השימושיםאתתקבעהעירייה

לבדיקהבהתאםהנדרשים

העירמרכזשלמקיפה

להשתנותיכוליםהשימושים

?את מי ישמשו שטחי הציבור

  מבני הציבור והכיכר העירונית ישמשו את

במרכז העירכלל הציבור 













4סוקולוב,דן•?המתוכנןהפרויקטעלכלשהיבצורההשפיעההקורונההאם•

8סוקולוב,רחל•

דיירים במתחם  •

ההתחדשות עצמו

סהר•

4נאווה ושמעון סוקולוב •

מיכאל•

ייצאבאמתהפעםשהפרויקטלכךכלשהיערובהישהאם•

?לפועל

כגוןבכירתפקידבעלכאשרהפרויקטלנפילתסיכויישהאם•

?מתחלפים'וכדעיר'אד/עירמהנדס/עירראש

הפרוייקטלביצועועדמהיוםהחלהמוערךז"הלומהו•

.(גודלסדר/טווח)

שאלות בנושאים נוספים

שם השואל וכתובתשאלות



תהליך העבודה  

המלצת הועדה המקומית על הכנת תכנית והטלת מגבלות להיתרי בנייה במתחם29.7.2019

החלטת הועדה המחוזית לפרסם על הכנת תכנית ומגבלות להיתרי בנייה לתקופה  11.11.2019

חודשים6של 

פרסום החלטת הועדה המחוזית בילקוט פרסומים משרד המשפטים19.12.2019

פרסום החלטת הועדה המחוזית בעיתונים ובשלטים20.12.2019

דיון מקדים עם נציגויות ועדי הבניינים במתחם16.2.2020

אישור הועדה המקומית על עקרונות התכנון המוצעים17.2.2020

כנס שיתוף עם דיירי המתחם26.2.2020

הליכי התכנוןעדכון מליאת ועדה מחוזית על 6.4.2020



לוח זמנים צפוי –של תכנית גילגולה

שיתוף ציבור  אפריל 

המחוזיתבועדהלקליטה התכניתהעברת מסמכי מאי

המחוזיתבועדהבדיקת תנאי סף חודשים 4עד 

התכניתדיון הועדה המחוזית להפקדת אישור תנאי סף

הפקדת תכנית  

הגשת התנגדויותיום60

דיון בהתנגדויות

אישור למתן תוקף

18כ 

חודשים  

לאישור 

תכנית 



שהואכפי)לסוקולובהרחובבחזיתשלא8בניןהעמדתסיבתמהי

הבניניםשארכלמאחוריהועמדאלא(היום

סוקולוב  , נאווה ושמעון

4

(לדייריםלתמורותהכוונההנראהככל)בפרויקטההטבותסלמהו

באחדרגעבכללקרותשיכולהאסוןלגביתשובותנותניםלאלמה

עצרהוהיאלעירייהאכפתכברואם,6בסוקולובובפרטמהבניינים

לנוועוזרתעושהלאהיאלמה,אותנולשאולבליחיינופרויקטאת

?רבעוןבכלשקליםאלפיעליומוציאיםשאנחנוהבנייןבתחזוקת

6סוקולוב , אסף

ומפסידיםקורסיםהדייריםאנחנוגםסוקולובברחובהבנייניםכמו

,למגוריםראוייםלאהאלושהבנייניםמפניחודשכלשקליםאלפי

שייקחומעריכיםאנחנולפועליצאהעיריהשלוהפרויקטבמידה

מישהוהאם,אחראוכזהקבלןשלעבודהלתחילתשנים5לפחות

?כספיםהפסדישלשניםעודעלפיצוילנושמגיעחושבבעירייה

6סוקולוב,אסף

תחזוקה שם השואל וכתובתשאלות

שאלות בנושאים נוספים



רגעבכללקרותשיכולהאסוןלגביתשובותנותניםלאלמה

לעירייהאכפתכברואם,6בסוקולובובפרטמהבנייניםבאחד

לאהיאלמה,אותנולשאולבליחיינופרויקטאתעצרהוהיא

אלפיעליומוציאיםשאנחנוהבנייןבתחזוקתלנוועוזרתעושה

?רבעוןבכלשקלים

סוקולוב  , אסף אבשלום

6

קורסיםהדייריםאנחנוגםסוקולובברחובהבנייניםכמו

לאהאלושהבנייניםמפניחודשכלשקליםאלפיומפסידים

לפועליצאהעיריהשלוהפרויקטבמידה,למגוריםראויים

שלעבודהלתחילתשנים5לפחותשייקחומעריכיםאנחנו

לנושמגיעחושבבעירייהמישהוהאם,אחראוכזהקבלן

?כספיםהפסדישלשניםעודעלפיצוי

סוקולוב,אבשלוםאסף

6

תחזוקה

ט'שאלות מהצ



רגעבכללקרותשיכולהאסוןלגביתשובותנותניםלאלמה

לעירייהאכפתכברואם,6בסוקולובובפרטמהבנייניםבאחד

לאהיאלמה,אותנולשאולבליחיינופרויקטאתעצרהוהיא

אלפיעליומוציאיםשאנחנוהבנייןבתחזוקתלנוועוזרתעושה

?רבעוןבכלשקלים

סוקולוב  , אסף אבשלום

6

קורסיםהדייריםאנחנוגםסוקולובברחובהבנייניםכמו

לאהאלושהבנייניםמפניחודשכלשקליםאלפיומפסידים

לפועליצאהעיריהשלוהפרויקטבמידה,למגוריםראויים

שלעבודהלתחילתשנים5לפחותשייקחומעריכיםאנחנו

לנושמגיעחושבבעירייהמישהוהאם,אחראוכזהקבלן

?כספיםהפסדישלשניםעודעלפיצוי

סוקולוב,אבשלוםאסף

6

תחזוקה

דוברים מהקהל 



רגעבכללקרותשיכולהאסוןלגביתשובותנותניםלאלמה

לעירייהאכפתכברואם,6בסוקולובובפרטמהבנייניםבאחד

לאהיאלמה,אותנולשאולבליחיינופרויקטאתעצרהוהיא

אלפיעליומוציאיםשאנחנוהבנייןבתחזוקתלנוועוזרתעושה

?רבעוןבכלשקלים

סוקולוב  , אסף אבשלום

6

קורסיםהדייריםאנחנוגםסוקולובברחובהבנייניםכמו

לאהאלושהבנייניםמפניחודשכלשקליםאלפיומפסידים

לפועליצאהעיריהשלוהפרויקטבמידה,למגוריםראויים

שלעבודהלתחילתשנים5לפחותשייקחומעריכיםאנחנו

לנושמגיעחושבבעירייהמישהוהאם,אחראוכזהקבלן

?כספיםהפסדישלשניםעודעלפיצוי

סוקולוב,אבשלוםאסף

6

תחזוקה

סיכום


