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510-ח 
2020יוני 

צוות תכנון

אדריכליםלקנר-שלוםיעקב,לקנראילן.מנעד-שרעביניר,אביגדוריאיר:התכניתאדריכלי

נוףתכנון,מנעד–אביטלרעותזמיראילת,זאבישלומי:נוףאדריכלי

רוטנברגויעקבפקטורחורחה:וכבישיםתנועה

קורנברגסירקיןבוכנר–ברשאלון,קורנברגיאיר:תשתיות

אורבניתכלכלהחקלאירן–נוימןמילה,חקלאירן:פרוגרמה

שפרלשם-הלברייךערן:סביבה

עמיראלומותנינה:עציםסקר

EECC–ויסמןשלומי:ותקשורתחשמל

מנעד-סיגלדבחאל-ואנאלוימירב:ניהול



510-ח 
2020יוני 

תוכן המצגת

תכנית השלד

המוצעתהתכנית

נוף ומרחב ציבורי

תנועה

תשתיות

מוצעתשריט

פרוגרמה

סטטוסניהול

ביובניקוז

פארק החולותמערכת שטחים פתוחים

שכונה צפוניתמוקד עירוניקישוריותכללי

רקע



510-ח 
2020יוני 

עקרונות-תכנית השלד רקע 

א1

ב1

תכנית השלד–רקע 

:עקרי החזון התכנוני לרובע החדש של חולון
ומחבר אל לב  , השלמת עמוד השדרה העירוני המתפרש מצפון לדרום• 

.  העיר הוותיקה
.יצירת עוגן עירוני דרומי• 
.השלמת המרקם אורבני לרצף עירוני אחד• 
יצירת חללים אורבאניים איכותית• 
.חזרה אל הדפוסים העירוניים של השכונות הוותיקות של חולון• 
ויצירת חיי יומיום          , חיבור המרקם העירוני החדש למרחבי החולות• 

.  הנהנים מאיכויות המרחב הפתוח
.עידוד ופיתוח רצפים ירוקים• 
.יצירת מתחמי מגורים איכותיים ומגוונים• 



510-ח 
2020יוני 

עקרונות-תכנית השלד רקע 

.שדרה,ככר,רחוב-הציבוריהמרחבעיצובעלדגש•

.שימושיםעירוב•

.תעסוקה/ופנאיבידור/חינוך/מסחרלפעילותקצרמרחק•

לשימושיםהקרבהבשלרגלהולכיתנועתעלדגש•

.מפגשהזדמנויותיצירת-(גריד)רחובותרשת•

.הקיימיםהמרקמיםעםוהמשכירצףיצירת•

.הטרוגניתאוכלוסיה,ומגוריםבניהטיפוסימגוון•

.עירוניבלוק-בסיסיתתכנוןיחידה•

א1

ב1

תכנית השלד–רקע 



510-ח 
2020יוני 

ומאפייני בינויתשריט–תכנית השלד רקע 

בינוי  '  ק4-9גובה  . ד לדונם נטו"יח16-כ–מרקמיתבניה 

.מלווה רחוב

.  ד לדונם נטו"יח26כ -בשילוב מגדלים מרקמיתבניה 

.קומת מסד מלווה רחוב, בשילוב מגדלים' ק8-9גובה 

.  מגדלים עם קומת מסד. ד לדונם נטו"יח30כ מגדליתבניה 

.המסחר ישולב בקומת הרחוב

,  המשלבת מגוריםמגדליתבניה –מגורים מסחר ותעסוקה 

2-המסחר ישולב ב. ד לדונם"יח30-מסחר ותעסוקה כ

.הקומות הראשונות

מבני תעסוקה  –מסחר ומבנים ומוסדות ציבור , תעסוקה

הקומות  2-שטחי המסחר ישולבו ב, מסחר ומבני ציבור

הראשונות

.רובעים ועירוניים, שכונתיים–שטחים פתוחים 

שילוב של  –שטחים פתוחים מבנים ומוסדות ציבור 

.מפורטתבתכניתמוסדות ציבור בשטחים פתוחים לגמישות 

הקצאת שטחים בהתאם למפורט  –מבנים ומוסדות ציבור 

בפרוגרמה

תכנית השלד–רקע 



510-ח 
2020יוני 

תחום תכנוןרקע 

LDN 65–קו רעש -
2/4א "לפי תמ

פ"אסשטח -
דרך הביטחון-מתחם לשימור-

510-גבול תכנית ח
ישן-510-גבול תכנית ח

מתוך אתר המפות הממשלתי

:רעשתחום

LDNמעלמטוסיםלרעשחשופיםבאזורים

רגישיםקרקעשימושילאשראין65

.חינוךומוסדותמגוריםכמולרעש

:פסולתלסילוקאתר

לסילוקאתרקייםהתכנוןתחוםבמרכז

-הפסולתסוגיכלהוכנסולאתר,פסולת

.ובנייןגזםתעשייתית,ביתית

תכנית השלד–רקע 



510-ח 
2020יוני 

תכנית בינוי
3,380–ד"יח

'ד161.2–שטח בייעוד מגורים 

'ד לד"יח21.1-צפיפות ממוצעת  

ר"מ110,000–שטחי תעסוקה 

ר"מ3,000–'א1מתחם –שטחי מסחר 

ר"מ19,000–'ב1מתחם 

ר"מ21,000-כ        "סה

.צל/השלדבתכניתהכמויות בתכנון המפורט מבוססות על הפרוגרמה *

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

קישוריות
קשר לסביבה הקיימת

המשך השלד העירוני  •
מגוון חיבורים לרחובות והשכונות הקיימים•

-שטחים פתוחים
המשך רצפים ירוקים    •

קיימים והנגשתם  
.לסביבה הבנויה

רחוב משה דיין

רחובות ראשיים קיימים

רחובות משניים קיימים

צמתים ראשיים קיימים

חיבורים ראשיים

חיבורים משניים

רחובות ראשיים מוצעים

רצפים ירוקים

צירים משלימים/רחובות

מעבר עילי

חיבור אל החולות

מקרא

ון
ל
יי

א
ס 

ח
פנ

מנחם בגין

המוצעתהתכנית
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2020יוני 

מערכות הסעת המונים

רחוב משה דיין

ל"רקתחנת 

תחנת מטרו

ק"תוואי מטרו תת

Cut&Cover) Pocket Track  )

('מ800)רדיוס השפעה מטרו 

('מ500)רדיוס השפעה מטרו 

('מ300)ל"רקרדיוס השפעה 

מקרא

ון
ל
יי

א
ס 

ח
פנ

מנחם בגין
תחנת מטרו 

לסקובתחנת 

תחנת משה דיין 

תחנת אופציונלית

Pocket track

Cut&Cover

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

תכנית בינוימוקד עירוני 
:עקרונות הבינוי

(        'מ95/95)מערב -מזרח/ דרום -גריד צפון•

דגש על צירים מערב מזרח•

"  רשת פתוחה"•

.  המתחם כמרחב מקשר•

ארליך.שיצירת פתיחות מרבית לאורך •

קרקע' ק+ 8בינוי מרקמי •

'ק25משולב מגדלים עד •

,  מלווה רחוב בקומות הקרקע-מסחר•

מוקדי מסחר באזורי התעסוקה

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

תכנית בינוימוקד עירוני 

1400–ד "יח

(השלד' תכי "דירות קטנות עפ350)

'ד לד"יח25.3-צפיפות ממוצעת  

ר"מ110,000–שטחי תעסוקה 

עיקרי  250%-כ

50%תכסית

–שטחי מסחר 

ר"מ13,000–במתחמי התעסוקה 

ר"מ6,000–חזיתות מסחריות 

ר"מ19,00-כ "סה

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

פריסת מבני ציבור

משולב במגורים

כיתות גן3

כיתות6כ "סהX2כיתות מעונות יום 3

מגרש מיועד

כיתות גן3+ כיתות מעונות יום 3

דונם1.5שטח מגרש 

+לבריאות המשפחה' תח+ כיתות גן 6

,  בית כנסת

דונם3.6שטח מגרש 

ס יסודי"בי

דונם6.7–שטח מגרש  

מבנה תרבות כלל עירוני

דונם10שטח מגרש  

תנועת נוער  

דונם0.5שטח מגרש 

1

2

35

7

6

4

2

7

2

1

3

4

6

5

פריסת מבני ציבורמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

מערך שטחים פתוחים ומרחב ציבורי

:עקרונות תכנון-
אורבניים  / יצירת רצפים ירוקים-

,  צירים ירוקים)ברמות שונות 
(.דרך נופית, רחובות

בזיקה למוסדות  פים"שצמיקום -
.ציבור וחינוך

השהיה והחדרה של נגר  , קליטה-
.פים"בשצ

רחוב עירוני

רחוב שכונתי

רחוב הפארק

רצף ירוק שכונתי 

רצף ירוק עירוני



510-ח 
2020יוני 

שכונה דרומיתמערכת שטחים פתוחים 

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

רחוב מקומי
'מ1-17.חתך מס

ראשי-שכונתי' רח
'מ2-22.חתך מס

ראשי-שכונתי' רח
'מ3-22.חתך מס

ראשי-עירוני' רח
'מ4-33.חתך מס

פנחס איילון' רח

שכונה דרומיתחתכי רחוב עקרוניים 

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

א-חתך א

חתכיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

ב-חתך ב

חתכיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

ג-חתך ג

חתכיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

מבטיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

מבטיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

מבטיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

מבטיםמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית



510-ח 
2020יוני 

'מ22

1
7

'מ

משה דיין' רח

המוצעתהתכנית

:נתונים
'ד6–שטח המגרש 

'מ73/ ' מ83–מידות 

188-ד  "יח

'ד ל ד"יח31-צפיפות נטו  

קרקע.ק+ק 8', ק24-גובה בינוי 

'מ0-3-קו בניין 

כיתות3מעון יום –מבנה ציבור משולב 

'  למשה דיין ולרחוב מס–חזית מסחרית 

תכנית בינויבלוק לדוגמא 



510-ח 
2020יוני 

תכנית מפלס קרקע
משה דיין' רח

המוצעתהתכנית

תכנית בינויבלוק לדוגמא 
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2020יוני 

משה דיין' רח

ד"ליח1ד לפי תקן של  "יח188
חנית אורחים  20%+ 
חניה' מק225= כ "סה

ר"מ8,000כ = 35*  225= שטח נדרש 

ר"מ6,000שטח מגרש 
חניה' מק70כ –ר "מ2600שטח חניה  כ 

מרתף לחניה' ק3.5–3יידרשו 

תכנית מרתף חניה

קו בניין

גבול מגרש

ר"מ2,600

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית
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2020יוני 

משה דיין' רח

מעון יוםמעון יוםמסחר מבואה

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ת
ני

כ
ת

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ין
ני

ב
ו 
ק

ין
ני

ב
ו 
ק

'מ17 'מ33

33.50+
36.00+36.00+

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית

חתך
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2020יוני 

משה דיין' רח

מסחר

1

2

3

4

5

6

7

8

ת
ני

כ
ת

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ין
ני

ב
ו 
ק

'מ6.5

33.50+

36.00+

'מ33

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית

משה דיין'רח–חתך עירוני ראשי 
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1' מס' רח

1

2

3

4

5

6

7

8

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ין
ני

ב
ו 
ק

'מ22

34.50+

1

2

3

4

5

6

7

8

ין
ני

ב
ו 
ק

מגורים מגורים

36.00+
37.25+

מסחר 'מ5.5גן ילדים

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית

חתך שכונתי ראשי
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2' מס' רח

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ין
ני

ב
ו 
ק

'מ17

ין
ני

ב
ו 
ק

מגורים מגורים

מעון יוםמעון יום+36.00 +36.00+36.50מבואה

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית

חתך עירוני משני
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2020יוני 

4' מס' רח

מעון יום

חזית מסחרית

מבואה

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ש
ר
מג

ל 
בו

ג

ין
ני

ב
ו 
ק

ין
ני

ב
ו 
ק

'מ17

39.00+

ין
ני

ב
ו 
ק

מסחר
מבואה מבואה

'מ22

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

40.50+
39.50+

37.50+

בלוק לדוגמאמוקד עירוני 

המוצעתהתכנית

חתך שכונתי משני
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2020יוני 

מבטים

בלוק לדוגמאתכנית בינוי 



510-ח 
2020יוני 

מבטים

בלוק לדוגמאתכנית בינוי 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

תכנית בינוישכונה צפונית 

(אופציה עתידית2,500)1,980–ד "יח

'ד לד"יח18.8-צפיפות ממוצעת  

(ר חזית פעילה"מ8,000)ר "מ3,000–חזיתות מסחריות 



510-ח 
2020יוני 

משה דיין המוצעתהתכנית

תכנית בינוי ופיתוחשכונה צפונית 

צ"מב

פ"שצ

שכונתיפ"שצ

פארק

זיקת הנאה



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

תכנית בינוי ופיתוחשכונה צפונית 



510-ח 
2020יוני 

משה דיין המוצעתהתכנית

עקרונות בינוישכונה צפונית 

חיבור תנועה מוטורית

חיבור הולכי רגל

רחובות ראשיים

רחובות משניים

:ראשיים'לרחזכות דרך 
'מ22

:משניים'לרחזכות דרך 
'מ17



510-ח 
2020יוני 

משה דיין המוצעתהתכנית

מערך שטחים פתוחים ומרחב ציבורי

פ"שצ

זיקת הנאה

פארק החולות  /פארק עירוני

רחוב שכונתי ראשי

רחוב מקומי

רחוב עירוני

רצף ירוק עירוני

רצף ירוק שכונתי

:עקרונות תכנון-
יצירת רצפים ירוקים ברמות  -

,  שכונתי ירוק)שונות 
עירוני ודרך  , שכונתי אורבני

(.נופית

בזיקה  פים"שצמיקום -
.למוסדות ציבור וחינוך

השהיה והחדרה של , קליטה-
.פים"בשצנגר 



510-ח 
2020יוני 

שכונה צפוניתמערכת שטחים פתוחים 

משה דיין נוף ומרחב ציבורי
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2020יוני 

רחוב מקומי
'מ1-17.חתך מס

שכונה צפוניתחתכי רחוב עקרוניים 

ראשי-שכונתי' רח
'מ2-22.חתך מס

ראשי-עירוני' רח
'מ3-32.חתך מס

ראשי-שכונתי' רח
'מ4-30.חתך מס

דוד אלעזר' רחפנחס איילון' רח

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

'ק6

'ק8

'ק20

המוצעתהתכנית

בלוקים שכונתייםשכונה צפונית 

'ק6–בלוק אופייני 

'ק6–בלוק מרכזי 



510-ח 
2020יוני 

'ק20

'ק12

'ק9

'ק4'ק6

המוצעתהתכנית

דופן בינוי לחולותשכונה צפונית 

מגדל

'ק12–בינוי מרקמי 

'ק9–בינוי מרקמי 

'ק6-בינוי מרקמי 

'ק4–בינוי מרקמי 



510-ח 
2020יוני 

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

המוצעתהתכנית

מגדליםשכונה צפונית 

מגדל

מגדל מיוחד



510-ח 
2020יוני 

שטח לחזית  
:פעילה

ר"מ8000-כ

-מתוכם רק כ
ר  "מ3000

חזית מסחרית

המוצעתהתכנית

פריסת חזיתות פעילותשכונה צפונית 

חזית פעילה



510-ח 
2020יוני 

'ק6

'ק8

'ק20

'ק6

'ק6 'ק6

'ק12

'ק9

'ק4'ק6

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

המוצעתהתכנית

סיווג הבינוי בשכונהשכונה צפונית 

מגדל

'ק12–בינוי מרקמי 

'ק9–בינוי מרקמי 

'ק6-בינוי מרקמי 

'ק4–בינוי מרקמי 

'ק6–בלוק אופייני 

'ק6–בלוק מרכזי 



510-ח 
2020יוני 

'ק12

'ק9

'ק4'ק6

:ד"מספר יח
2500-כ

שטח בייעוד 
:מגורים

'ד97-כ

:צפיפות נטו
'ד לד"יח25-כ

שטח לחזית  
:פעילה

ר"מ8000-כ

'ק6

'ק8

'ק20

'ק6

'ק6 'ק6

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

'ק20

המוצעתהתכנית

כמויותשכונה צפונית 



510-ח 
2020יוני 

רחוב שכונתי  
מעובה

ציר שכונתי  
מתחלף

המוצעתהתכנית

צירים נוספיםשכונה צפונית 

צ"מב

פ"שצ

כיכר עירונית

רחוב שכונתי מעובה

ציר שכונתי מתחלף



510-ח 
2020יוני 

ס יסודי  "בי
'ד7.18

ס יסודי  "בי
'ד6.8

ס תיכון "בי
'ד19.3

'ד1.6

'ד1.7

'ד1.57

המוצעתהתכנית

שטחים ציבוריים בנוייםשכונה צפונית 

צ"מב



510-ח 
2020יוני 

'ק20

'ק20

'ק6

'ק6-8
'ק20 ס יסודי  "בי

ס יסודי  "בי'ד7.18
'ד6.8

ס תיכון "בי
'ד19.3

המוצעתהתכנית

מרכזיפ"שצשכונה צפונית 

צ"מב

פ"שצ



510-ח 
2020יוני 

:פ"השצשטח 
'ד6.1

המוצעתהתכנית

מרכזיפ"שצשכונה צפונית 



510-ח 
2020יוני 

:פ"השצשטח 
'ד6.1

המוצעתהתכנית

מרכזיפ"שצשכונה צפונית 



510-ח 
2020יוני 

חתך אורך
בינוי מלווה את 

ירידת החולות אל 
השכונה

שי
רא

ב 
חו

ר

פ"שצ
67

3

המוצעתהתכנית

מרכזיפ"שצשכונה צפונית 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

תכנית בינויבלוק לדוגמא 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

תכנית גגותבלוק לדוגמא 



510-ח 
2020יוני 

:נתונים כמותיים–1מגרש 
דונם4.7: שטח הבלוק

צ"שב, מסחר, מגורים: שימושים
151: ד"מספר יח

20מגדל , 'ק8מגדלון, 'ק6מרקמי : גובה בינוי
'ק

ד לדונם"יח32-כ: צפיפות נטו
ר"מ642: זכויות בניה למסחר

ר חצר"מ92+ ר "מ221: צ"לשבזכויות בניה 

:נתונים כמותיים–2מגרש 
דונם4.7: שטח הבלוק

צ"שב, מסחר, מגורים: שימושים
107: ד"מספר יח

'ק8מגדלון, 'ק6מרקמי : גובה בינוי
ד לדונם"יח22-כ: צפיפות נטו

ר"מ642: זכויות בניה למסחר
ר חצר"מ92+ ר "מ221: צ"לשבזכויות בניה 

המוצעתהתכנית

תכנית גגותבלוק לדוגמא 



510-ח 
2020יוני 

מגורים

משותפיםשטחים

למבנהגרעין

צ"שב

צ"לשבחצר

פ"שפ

פרטיתגינה

משותפתגינה

במגרשריצוף

מסחר

קולונדה

רמפה

רחבת כניסה  
למשעול

המוצעתהתכנית

תכנית קומת קרקעבלוק לדוגמא 



510-ח 
2020יוני 

1מגרש 

2מגרש

סמטה

מגדל
'ק20

מגדלון
'ק8

חזית מסחרית

מרקמיתבנייה 
'ק6

המוצעתהתכנית

מרכיבי הבלוקבלוק לדוגמא 
:נתונים כמותיים–1מגרש 

דונם4.7: שטח הבלוק
צ"שב, מסחר, מגורים: שימושים
151: ד"מספר יח

20מגדל , 'ק8מגדלון, 'ק6מרקמי : גובה בינוי
'ק

ד לדונם"יח32-כ: צפיפות נטו
ר"מ642: זכויות בניה למסחר

ר חצר"מ92+ ר "מ221: צ"לשבזכויות בניה 



510-ח 
2020יוני 

כניסה לרחוב 
ראשי

מרקמיתבנייה 
–'ק6

שימושים 
ציבוריים  
ושטחים 

משותפים 
מלווים רחוב

מגדלון
'ק8

כניסה לרחוב 
משני

המוצעתהתכנית

מרכיבי הבלוקבלוק לדוגמא 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

חתכי בינויבלוק לדוגמא 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

חתכי בינויבלוק לדוגמא 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

חתכי בינויבלוק לדוגמא 



510-ח 
2020יוני 

קומת קרקע

גג מרקמי

טיפוסית מרקמי

גג מגדל

המוצעתהתכנית

לפי קומותתכניותבלוק לדוגמא 



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
המוצעתהתכנית2020יוני 

מבטים510/ח



510-ח 
2020יוני 

שבילי אופניים

נוף ומרחב ציבורי

שביל אופניים קיים

שבילי אופניים מתוכננים בתוך הפארק העירוני

שבילי אופניים מתוכנים בתוך השכונות

אופני דן-שביל אופניים מתוכנן

התחברות המשכית לשביל אופניים קיים



510-ח 
2020יוני 

עקרונותניקוז וניהול נגר 
הזרמת הנגר מתחום המגרש הפרטי למרחב הציבורי-סכמת ניקוז

משטח המגרש100%איסוף נגר של 

החדרה/השהיה+ משטח המגרש 100%איסוף נגר של 

קליטה והחדרה בערוגות גינון ברחובות

קידוח חילחול+ או באוגר, אגירה בגג ירוק מעל חניון
המגרש פרטי

צ"שב/ פ"השצ

הרחוב

השהייה וחילחול בפארק החולות, פילטור
פארק החולות

העברת עודפים למערכת הניקוז

קליטת עודפי מים ממגרשי המגורים

אזורים בפארק' התיעול למס' הזרמת מע

משמש שטח פתוח איכותי לדיירי המתחם, אוגר מים ומשהה ספיקות-כחול/ גג ירוק 

החדרהואומערכת אגירה 

המותאמים לקליטת מים  , במגרשהפניית הנגר לאזורים נמוכים

גדולים אפשרות לקליטת נגר מהרחוב וממגרשים סמוכים  פים"בשצ
טי

פר
ה

ש 
גר

במ
שצ

ב
פ"

 /
צ"שב

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

פים"שצאזורים לקליטת נגר 

נוף ומרחב ציבורי

אזורים לקליטה והשהיית מי נגר



510-ח 
2020יוני 

שכונה  
צפונית

מוקד  
עירוני  
דרומי

:קונטקסט אורבני

מוקד –מרכז הספורט במזרח •
אזורי/ עירוני

תרבות בשכונה  /מרכז אזרחי•
מוקד עירוני-הדרומית

השלמת -דופן עירונית בצד צפון•
הבית  -סףפים"שצשטחים לחוסרים 

בין הכניסה לכביש  –דרך משה דיין •
–לצומת פנחס איילון ומשה דיין 4

.דרך בפארק

בצומת פנחס  -שער הכניסה לעיר•
-משם מערבה. איילון ומשה דיין

.משה דיין מתפקד כרחוב בעיר

דרך  -הקשר לשכונות הצפוניות•
מעברים עיליים  )הרובעיהפארק 

(.ושתי צמתים

תפקוד בקונטקסט האורבניפארק רובעי 

השער

קרית
-ספורט

תפקוד  
כלל  / אזורי 

עירוני

מוקד  
צ"מבנ/תעסוקה/מסחר

תפקוד עירוני

תפקוד עירוני

הלב השמור

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

שכונה  
צפונית

מוקד  
עירוני  
דרומי

קשרים עירונייםפארק רובעי ופארק החולות 

גבול התכנית
"סף בית"-שכונתיפ"שצ
עירוניפ"שצ

(כלל עירוניפ"שצ)פארק החולות 
תחום הלב השמור

קשרים ברמה עירונית
רובעיתקשרים ברמה 

קשרים ברמה שכונתית
טיילת חולות

רחבות/מוקדים

חיבורים אל השכונות הסמוכות 

:באמצעות

רחובות וצירים ירוקים•

פים"שצרציפות •

מעברים עיליים•

נקודות החיבור בין הקשרים  •

יוצרות מוקדי עניין לאורך הטיילת  

.ופארק

הלב השמור

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

מרכיבי המרחב הציבוריפארק רובעי 

נוף ומרחב ציבורי

גבול התכנית
מוקדי פעילות שכונתיים
מוקדי פעילות עירוניים
סביבתיים-מוקדי פעילות אזוריים

פארק החולות
תצפית/ מוקד/ רחבה עירונית/ רחבת כניסה 

(פארק החולות)טיילת החולות 
טיילת צפונית  

שביל הולכי רגל
שביל אופניים בפארק

תחום הלב השמור

רובעי/שכונתיעירוניסביבתי/אזורי שמורה

יין
 ד

שה
מ



510-ח 
2020יוני 

מרכיבי המרחב הציבוריפארק החולות 
טיילת וגשר מעל החולות

Lotterywest
Federation Walkway,
Kings Park, Perth

הפארק  
,  האקולוגי

ראשון לציון  
(מנעד)

,  מיצג השקמה-טיילת קיימת
לוטן אדריכלות נוף

נוף ומרחב ציבורי

גבול התכנית
מוקדי פעילות שכונתיים
מוקדי פעילות עירוניים

שטחי השהיה/ שקע לח
פארק החולות
תצפית/ מוקד/ רחבה עירונית/ רחבת כניסה 

(פארק החולות)טיילת החולות 
טיילת צפונית  

שביל הולכי רגל
שביל אופניים בפארק

תחום הלב השמור



510-ח 
2020יוני 

תכניתפארק רובעי 

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

חתכיםפארק רובעי 

1. חתך מס

2. חתך מס

3. חתך מס

נוף ומרחב ציבורי



510-ח 
2020יוני 

מוצעתשריט



510-ח 
2020יוני 

תשריט

תשריט



510-ח 
2020יוני 

פרוגרמה



510-ח 
2020יוני 

מסחר ותעסוקה במתחמי התכנון  

ר  "מ19,000מוצעים ' ב1ר מסחר ובמתחם "מ3,000-מוצעים כ' א1במתחם –מסחר •

.מסחר

.ר"מ110,000-כ' ב1לא מוצעים משרדים ובמתחם ' א1במתחם –משרדים •

בשקפים בהמשך ניתן לראות את החלק היחסי של מתחמי תכנון אלו מתוך כלל פריסת •

.השלדבתכניתהמסחר והתעסוקה 

כ"סה'ב1מתחם 'א1מתחם שימוש

3,00019,00022,000(ר"מ)מסחר 

0110,000110,000(ר"מ)תעסוקה 

פרוגרמה



510-ח 
2020יוני 

פריסה מוצעת בתכנית השלד–תעסוקה 
כ"סה56ב341מתחם

225,000315,000110,000120,00080,000850,000ר תעסוקה"מ

פרוגרמה



510-ח 
2020יוני 

השלדבתכניתפריסה מוצעת –מסחר 

כ"סה23456ג1ב1א1מתחם

3,00019,0001,00011,50015,00011,50012,0007,00080,000ר מסחר"מ

התוכנית מתמקדת  •

ביצירת שטחי מסחר  

ברחובות ולא במוקדים  

.סגורים

המסחר הנו הכלי אשר  •

מייצר את הקישוריות  

.  ומחייה את הרחובות

מסחר אשר משלב עירוב  •

שימושים של תעסוקה  

ומגורים יכול לפעול  

שעות  15-18למשך 

ביממה ומייצר מרקם 

אורבאני אטרקטיבי ובר 

.קיימא

פרוגרמה



510-ח 
2020יוני 

פרוגראמה למגורים וקיבולת אוכלוסייה

גודל מחזורקיבולת אוכלוסייהד"קיבולת יחמתחם

1,9806,930152'א1

1,4004,900108'ב1

3,38011,830261כ"סה

בתכניתהנחות עבודה לצורך חישוב היקף האוכלוסייה של מתחמי התכנון התבססו על המוצע •

: השלד ותואמו מול העירייה

.2.2%גודל שנתון , נפשות3.5-גודל משק בית •

נלקח בחשבון שמפריד ביניהם   כביש משמעותי  , סמוכים זה לזה', ב1-ו' א1מתחם , התכניתעל אף ששני חלקי •

והמענה  ( השלדלתכניתבדומה )ולכן הפרוגראמה חושבה לכל מתחם בנפרד , ואין הם מחוברים באופן ישיר

.ניתן ככל הניתן בתחום המתחם עצמוהמידייםלצרכים השכונתיים 

:להלן קיבולת האוכלוסייה של מתחמי התכנון•

פרוגרמה



510-ח 
2020יוני 

(ד"יח1,980)' א1צרכי ציבור מתחם 
'א1מתחם 

בתכניתהמענה המוצע מוצע במתחם  פונקציה ציבורית

.כל יסודיכיתות 18של בתי ספר2(כיתות)בית ספר יסודי 

כיתות  18דונם ליסודי של 7.5–1מגרש 
.וחטיבה צעירה

18דונם ליסודי קומפקטי של 6.6–2מגרש 
כיתות בתיאום עם עיריית חולון ובצמידות  

. לשטח ציבורי פתוח

(כיתות)בית ספר על יסודי 
לפי  דונם 19.2כיתות בגודל של 48תיכון של 
דונם19.2.דונם לכיתה0.4מפתח של 

כיתות לחינוך  5+ כיתות חינוך רגיל 15(כיתות)גני ילדים חינוך רגיל 
20כ "סה–( כולל מענה כלל עירוני)מיוחד 
. כיתות

=  דונם כל אחד 1.5-שלושה מגרשים של כ
.דונם4.5כ "סה

(כיתות)גני ילדים חינוך מיוחד 

(כיתות)מעונות יום חינוך רגיל 
כיתות בדונם 3כיתות לפי מקבצים של 12

עם אפשרות לשילוב חלקי במגורים
מעונות יום חינוך מיוחד  

(כיתות)
מ בדונם אחד לצורך השלמת  "מקבץ מעונות ח

מענה
(דונם)מקווה 

בשילוב עם פונקציות נוספות
(דונם)בית כנסת 

חצי דונם בכל מתחם(דונם)תנועת נוער 
.שני דונם(דונם)רזרבה כלל עירונית 

דונם37.8כ"סה

פרוגרמה
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2020יוני 

'ב1מתחם 

בתכניתהמענה המוצע סיכום פרוגרמתיפונקציה ציבורית

(כיתות)בית ספר יסודי 

.  דונם6.7כיתות בשטח של 18מוסד של 
תקן  . כיתות24אופציה לבית ספר אנכי של 

. דונם6.7.מופחת בהסכמת העירייה

.כיתות עם אפשרות לשילוב במגורים12(כיתות)גני ילדים חינוך רגיל 

3-כיתות מעון ו3–דונם ובו 1.5מגרש 
(.בתיאום עם העירייה)כיתות גן 

'  תח, כיתות גן6–דונם ובו 3.6מגרש 
בתיאום עם )לבריאות המשפחה ובית כנסת 

(.העירייה
אשכולות  2+ כיתות גן 3–שאר המענה 

.בעירוב שימושים–כיתות מעון 3של 

.כיתות3כיתות במקבצים של 9(כיתות)מעונות יום 

(דונם)מקווה 
דונם לכל מתחם. יחד

(דונם)בית כנסת 

דונם0.5חצי דונם בכל מתחם(דונם)תנועת נוער 

היכל תרבות כלל עירוני
עם אפשרות לשילוב פונקציות עירוניות  

דונם10נוספות

דונם22.3כ"סה

(ד"יח1,400)' ב1צרכי ציבור מתחם 

פרוגרמה
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תנועה
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2020יוני 

ותחבורהתנועה 

תנועה ותחבורה

14.6.2020נושאים שהועלו בישיבה בתאריך 1.

'  א1כחלופה לצומת במרכז מתחם , נושא מעגל התנועה כפי שסוכם-

בדיון הקבוע ביום חמישי  , יוצג בפני מהנדסת העיר, לכיכרובסמוך

.וההחלטה תתקבל על ידה

1בחזית הצפונית של מתחם , לתכנן שביל אופניים ברחוב משה דיין-

.ולא לרוחב השביל' ב

) התקיים דיון לגבי תכנונו של שביל אופניים בתחום רחוב משה דיין -

או לחלופין בתחום הפארק( 'א1מדרום למתחם 

.  להציג את הגבול המוניציפאלי של העיר בדרום התכנית-

לדרישה להצגת כל תחום התכנון בחלק המזרחי כולל החיבור  -

.לרחוב משה שרת

' מפרצים להמתנה וכו, נתיבי חניה ( צ"שב) במגרשים הציבוריים -

.ולא בתחום הדרךצ"השביתוכננו במסגרת היתרי הבניה בתחום 

:תוכן המצגת

14.6.2020נושאים שהועלו בישיבה בתאריך 1.

מתחם צפוני-נספח תנועה 2.

מתחם צפוני–חתכים 3.

ר"מע–נספח תנועה מתחם דרומי 4.

שייקה דן–צומת אברהם בר –צ "חיבור לראשל5.

ר"מע–מתחם דרומי –חתכים 6.
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שכונה צפוניתתנועה 

תנועה ותחבורה
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שכונה צפוניתתנועה 

תנועה ותחבורה
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מוקד עירוניתנועה 

תנועה ותחבורה
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מוקד עירוניתנועה 

תנועה ותחבורה
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צומת חיבור לראשון לציוןתנועה 

תנועה ותחבורה
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תשתיות
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קו מקורות ורדיוס מגןמים 

–30"קו מקורות 
להעתקה במקביל  
לרחוב משה דיין 

כביש החולות–

רצועה לקו 
מקורות

30"העתקת קו מקורות קיים 
לאורך משה דיין

'א13קידוח חולון 
'משה דיין עובר בתחום רדיוס מגן ג

אין הגבלות מיוחדות

תשתיות
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מערכת אספקהמים 
'א1מערכת מים מוצעת מתחם 

הסובבים' חיבורים לקווים הקיימים ברח
מנחם בגין' רח14"-16"קו קיים 
פנחס איילון' ברח10"קו קיים 
דוד אלעזר' ברח10"קו קיים 

תשתיות
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מערכת אספקהמים 
'ב1מערכת מים מוצעת מתחם 

חיבורים לקווים הקיימים
שמחה ארליך' רח12"-20"קו קיים 

תשתיות
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מערכת אספקהביוב 
כללי

.מערכת ביוב גרביטציונית•

כלל שטח התכנית נמצא באגן הביוב המערבי•

.ן"השפדדרום חולון ומשם נסנקת למערכת ש"לתמתבייבאגן הביוב המערבי •

,בהתאם לסיכום מול תאגיד מי שקמה לא יונח קו ביוב ברחוב שמחה ארליך•

.עד לרחוב משה דייןע"התבפתרונות הביוב של המתחם הדרומי יהיו דרך כבישי 

תשתיות
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מערכת אספקהביוב 
'א1מתחם 

.מערכת ביוב גרביטציונית

.חיבור לקו ביוב קיים ברחוב מנחם בגין

.קו מוצע ברחוב פנחס איילון

תשתיות
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מערכת אספקהביוב 
'ב1מתחם 

.מערכת ביוב גרביטציונית

.אין חיבורים לשמחה ארליך

.משה דיין-חיבור לקו קיים בצומת שמחה ארליך

.קו דרומי נגד הטופוגרפיה

קו ביוב עמוק

תשתיות
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מגרשיםניקוז 
השהייה במגרשים

.השטח15%לפחותשלפנויהתכסיתתשארמגרשבכל
משטח100%-לערךשווההשהייהאוגריתוכנןמגרשבכל

.שעות4למשךשנה1:50שלגשםבאירועהמגרש
אוגרנפחמחשבוןפיעליהיההנדרשההשהייהנפחחישוב
.בעירייההנמצאהמיםרשותשללתכנון

גגותהכוללפתרונותבסללהיותיכולההשהייהאוגר
כלאוחלחולבורות,המרתףתקרתמעלאיגום,ירוקים/כחולים
.בעירייההניקוזמהנדסידיעלשיאושראחרפתרון
למערכתאוסמוךפ"לשצהניתןככליופנובלבדניקוזעודפי

.העירוניתהתיעול

תשתיות
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כבישיםניקוז 
'א1מערכת התיעול מתחם 

.(5%)שנה1:20להסתברותבכבישיםתיעולמערכת
.הספיקותאתלהקטיןמנתעלאגניםלתתיחלוקה

.בגיןמנחםברחובקייםלקוחיבורים
.איילוןפנחסברחובמוצעקו

תשתיות
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כבישיםניקוז 
'א1מערכת התיעול מתחם 

.(5%)שנה1:20להסתברותבכבישיםתיעולמערכת
.ארליךושמחהדייןלמשהמתנקזים2'ב-ו1'באגנים

.ארליךבשמחהל"הרקבמסגרתמ"ס180מוצעקו
.החולותבפארקהשהייהלשטחימתנקזים4'ב-ו3'באגנים

תשתיות
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מערכת השהייהניקוז 
מגרשים
שעות4למשךשנה1:50להסתברותהשהייהלאוגרמחויבים

פים"שצ
.סמוכיםממבניםנגרעודפימקבלים
אליה,5%הסתברותביןמהכבישיםנגרהפרשימקבלים

.1%להסתברותהתיעולמערכתמתוכננת

.בפארקהשהייהלשטחכולםמתנקזים4'ב-ו3'באגנים

קרקעייםתתאגירהלמתקניאפשרות

תשתיות
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מערכת השהייהניקוז 
במגרשאגירהמערכתסל פתרונות

פים"בשצהשהייה

חלחולבורות

הקרקעבתתאיגום

ללא  

קרקעית

מחלחלחנייהמשטח

תשתיות
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360שכונה 

הערות מרכזיות
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360שכונה הערות מרכזיות 
חוזקות

מדופן הפרויקט צמודה למרחב בנוי קיים או 65%-צמידות דופן•

.עתידי

,  קיימת נגישות טובה למסחר-נגישות למגוון שירותים•

250מיחידות הדיור במרחק של עד 100%: תעסוקה ומבני ציבור

מוצע לחזק את הנגישות למבני ציבור  . ממסחר ותעסוקה' מ

. התכניתבחלק הדרומי של 

המרחב מאופיין בחזיתות מסחריות  -עירוב שימושי קרקע•

.רבות במבני המגורים

ישנה חיבוריות טובה של רשת ההליכה -חיבור למרחב בנוי•

.מטר בממוצע232בכל , למרקם הבנוי הסמוך

רשת האופניים טובה ונגישה לכלל -רשת שבילי אופניים•

המבנים

360שכונה 
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360שכונה הערות מרכזיות 
:שאלות ונושאים שדורשים התייחסות

מוצע לחזקה בחלק  , טובה מאוד בחלק הצפוני-רשת הליכה•

.הדרומי

עם קווי בנין במרחק של עד  , הבינוי מלווה רחוב-בינוי מלווה רחוב•

המדד יבחן באופן מדויק לאחר קבלת . מטרים מקווי המגרשים5

.שכבת קווי בניין

מתאפשרות זיקות הנאה במגרשים החומים הגדולים –מבני ציבור •

לשאר סעיפי  התכניתמוצע להתייחס בהוראות . בצפון התוכנית

.המדד

האם מתוכננת חנייה תת קרקעית –צמצום השטח עבור חנייה •

?בכל המבנים

הקו הירוק עוברת ל"רק–נגישה ונוחה, תחבורה ציבורית תדירה•

. וישנה נגישות טובה למתחם התעסוקה הדרומי, ממערב לתוכנית

.צ"ותחטרם התקבל נספח תנועה 

מוצע לשלב  –'אל געת'אזורי , הגנה ושיקום משאבי וערכי טבע•

.אקולוג מוסמך בפרויקט בעל רגישות אקולוגית גבוהה מעין זה

אילו הנחיות יכתבו לשם הבטחת רשת עצים  -רשת עצים  •

?חסונה ומצלה, איכותית

מומלץ לתכנן מערכות ניהול מי נגר כבר  –ניהול הנגר העל קרקעי •

לשם תיאום עם שאר המערכות , בשלבים המוקדמים של הפרויקט

.  והתשתיות במרחב

360שכונה 
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360שכונה הערות מרכזיות 
:שאלות ונושאים שדורשים התייחסות

ד  "קיימת נגישות טובה מיח–מערך שטחים ציבוריים פתוחים •

האם תכנון השטחים הפתוחים תורם למערך  . המתוכנניםפים"לשצ

?ניהול מי הנגר

התוכנית ממוקמת  –מזעור השפעות אתר הפיתוח והבנייה•

ועל כן מומלץ לכתוב הנחיות למזעור , בסמוך למרקם עירוני קיים

.ההשפעות על המרחבים הסובבים

מומלץ להימנע מהארת שטחי החולות  –מזעור זיהום אור לילי •

.במהלך הלילה

?ומטרותחזוןלתכניתהאם הוגדרו –תהליך תכנון משולב•

האם מתוכנן הליך שיתוף ציבור של תושבי –תהליך תכנון שיתופי•

?השכונות הסמוכות

.מוצע לכלול בצוות יועץ חברתי–שיקולים חברתיים בתכנון •

?מהו תמהיל הדיור המתוכנן–תמהיל הדיור•

האם קיימת התייחסות  –יחודייםשמירה על מאפיינים פיזיים •

?  לסביבה הבנויה הקרובה ומאפייניה

האם מתוכננות דירות גן בחזית  –רחובות המעודדים הליכה •

?המבנים

?האם מתוכנן לבחון את הנושא–זכויות שמש של מבנים•

האם מתוכנן לבחון את -עידוד אוורור טבעי ומזעור מפגעי רוח•

?הנושא

360שכונה 
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איכות הסביבה
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אקוסטיקה
ג"נתב2/ 4א "תמ

Ldnבניה אקוסטית בתחום  = 60-75dBA
:dB(A)25בידוד מעטפת מעל 

,  מבני בידור ותרבות, בתי כנסת, מוסדות חינוך, דיור מוגן, מגורים
.מרפאות, ספריות

Ldnשימושים אסורים בתחום  = 65-70dBA:
גני  , בתי ספר, בתי תפילה, ממושכתלשהיהמבני ציבור , מגורי קבע

מעונות יום ושאר מבנים המשמשים לפעילות המחייבת שקט  , ילדים
מתקנים ומבנים פתוחים המשמשים לבידור ולתרבות , פ"בשושימוש 

(.קונכיות אקוסטיות, תיאטרונים)

מ"למרבאישור הועדה –החרגה 

מקורות רעש תחבורתיים
(נדרשות תחזיות והתפלגויות תנועה–להערכה )דרכים 

'  מ16סדר גודל של . א/ 71ל "נבחן במסגרת תת–( רעש ורעידות)ל"רק
.מציר המסילה הקרובה

ל"נבחן במסגרת תת–( רעידות)מטרו 

נדרש נספח אקוסטי והוראות בהתאם לממצאיו

Ldn = 65-70dBA

Ldn = 60-75dBA

איכות הסביבה
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עודפי עפר, זיהום, פ"אס
פ"האסשיקום 

2015-נדרשת השלמת סקר חקירת האתר מ-
סדיקות גז קרקע לפני שיקום לאיתור קרקע מזוהמת-
ודגימות מרכיבים נוספיםביוגזהגדלת מספר קידוחי -
לבדיקת צורך במיגון מרתפים –בדיקות גז קרקע לאחר השיקום -

וקומות קרקע

טיפול במי תהום
מיפוי מפלס מי תהום וביצוע קידוחי ניטור במורד הזרימה-
( רשות המים)זכויות למתקנים זמניים לשאיבה ולטיפול איפשור-

פים"בשצ

עירום זמני
אקסטנסיביים ופארק  פים"שצעודפי עפר וחול לשימוש לשיקום -

החולות
פ"מהאסמיון וגריסה של פסולת בניין -
יש לבחון שימוש בשטחי מתחמים מרוחקים-

שימוש בחומר ממוחזר בתחום התכנית
שבילים, חניות, שתית כבישים-
אינטנסיביים ומילוי בחומר גרוספים"שצכריית חול מבסיס -
(לפני כיסוי בחול)פ"האסבסיס לשיקום -

איכות הסביבה
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מיקרואקלים

עקרונות-הצללה 
עדיף להימנע מהצמדת בינוי גבוה מדרום לבינוי נמוך-
כולל  )ומבני חינוך פים"לשצעדיף להימנע מהצמדת בינוי מדרום -

.גם מדרום מזרח–למבני ציבור וחצרותיהם (. חצרות
יש לבחון שינוי בהצבת המבנים בכלל והמגדלים בפרט לצמצום  -

והצללות  , פים"ושצהצללות בחורף על מבני חינוך וחצרותיהם 
עצמיות על מבנים סמוכים

בדיקות חישוביות להצללה ולרוחות
יבוצעו לאחר אישור עקרונות הבינוי-
שינוי בבינוי בשלב ההיתר יידרש לחישוב מחודש-

איכות הסביבה
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מערכת פניאומטית–פסולת 

דרישות
(ד"יח10,000' מקס)הקצאת שטח וזכויות לטרמינל -
300-גלריה של כ', מ10גובה , ר"מ700-מצריכה כ( אריזות וכללי)הפרדה לשני זרמים -

. ר"מ
(  נייר למגורים או רק למשרדים, גם קרטונים למסחר–למשל )הפרדה ליותר זרמים -

.ר"מ1000-אפשר לעלות ל. תצריך יותר שטח
ניתן למקמו  –אבל מבחינת ניצול יעיל של שטח , הטרמינל יכול להיות במבנה נפרד-

ואפשר גם בתת הקרקע  , צ"שבאו ( תעסוקה/ מסחר )בקומת קרקע של שימוש סחיר 
(.דורש גישה לכניסה וליציאה של משאיות)

המלצה
בחינה כלכלית וטכנית בשלב תכנית העיצוב והפיתוח-
י מהנדסת העיר"התניית הרשאות והיתרים בקבלת החלטה ע-

איכות הסביבה
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אנרגיה ובניה ירוקה–קיימות 
בניה ירוקה

כוכבים לבניה גבוהה3, כוכבים לבניה נמוכה2–5281חיוב עמידה בתקן -
הוספת התניות בהוראות להבטחת ניקוד-

אנרגיה
למבנים בהיקף בניה עילי של  A)לפחות Bברמה (דרוג בניינים לפי צריכת אנרגיה)5282חיוב עמידה בתקן -

(ר ברוטו"מ10,000
תשתיות מאפשרות לעמדות הטענה לרכב בכל מקומות החניה-
:דרישה לסקר אנרגטי בתכנית העיצוב האדריכלי והפיתוח והתניית היתרים ביישום מסקנותיו-

תחזית צריכת האנרגיה-
ולייצור אנרגיה בתחום התכניתלניהול, חלופות תכנוניות להתייעלות-
בחינת השפעות סביבתיות ואדריכליות של החלופות-

BIPVהתניית חלק מזכויות הבניה ביישום –חיוב יישום ייצור חשמל מאנרגיות מתחדשות -
, רחבות מרוצפות, מגרשי ספורט, חניות, שבילים)במקומות בהם לא ניתן לנטוע עצים PVקירוי בשילוב איפשור-

(זכויות+ הוראות )בגגות מעל מערכות, (הצללות רחוב

הצללת המרחב הציבורי
.למיסעות במקום במדרכותבחינת אפשרות להעברת תשתית מתחת–שמירה על בית גידול שורשים לעצי רחוב -
PVקירוי המרחב הציבורי בשילוב מערכות -

–ף"מת
משולש שורק

Copenhagen International School

איכות הסביבה
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סטאטוס מסמכים–ניהול פרויקט 

סטאטוסהתכניתטיוטת מסמכי 
בעיבוד סופינספח בינוי  

עדיין לא תוצר מערכת, קייםמצב מוצעתשריט

קייםמצב מאושרתשריט
בהכנההוראות  

הוצג לאדריכל העיר ומנהל מחלקת ניקוז  נספח נוף
לאישור14.6.20יוצג למנהל מחלקת תנועה נספח תנועה
הוצג ותואם עם מנהל מחלקת ניקוזנספח ניקוז

טרם התקבל אישור סופי, הוצגו בפני התאגידנספחי תשתיות מים וביוב
מתואם עם מנהלת מחלקת מבני ציבורנספח פרוגרמה

בהוראותיישולבוהנחיות , י"חחבתאום ק"חת–הנחיות לתכנון 
טרם הועבר ליחידה לאיכות הסביבה של העירייהנספח סביבה

יועבר לפקיד היערות האזורי  נספח עצים
להחלטת עיריית חולון  -מושהה נספח אקוסטי

טרם הופעל יועץ נבחר לעדכון הסקרעדכון סקר קרקע

ניהול
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סוגיות עיקריות–ניהול פרויקט 

2005משנתהקרקעסקרעדכוןהליךהובהרטרם–פ"אס1.

התכנוןלמוסדותהתכניתהגשתלעת–'א/71ל"תתשינוי2.

גםשהתקבלאפשריפתרוןמציגהתנועהנספח–בראברהםלרחובהתנועתיהחיבורתאום3.

.ותאוםלקידוםמתווהנקבעטרם.העיראדריכליתידיעל

.התכנוןלהליךפעילמלווהשמאינקבעטרם–שמאות4.

.פרוגרמהבהיבטי70א"ותמ101ל"תתהשפעת5.

ניהול
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