
התחדשות עירונית אור יהודה

שכונות דרומיות  

חיים פיאלקוף
פרוגרמה עירונית

02.222021ב"סחלשיתוף ציבור שכונת 



צוות

אביב שקד, רענן גלר, ריגלרדותן –אמי מתום 

ארניזוהר , רם אייזנברג-רם אייזנברג עיצוב סביבה 

זיו גורן, טל-חגית ברב-מ.ג.ח

שלומית לבב, שירית פינק, עירד שומרוני, ארי כהן–ארי כהן 

רוי שפירא, דרוקמן-'מנקוביץיפעת -לוג ניהול פרויקטים   ניהול

אדריכלות

תנועה

נוף

תשתיות

ר חיים פיאלקוף"ד פרוגרמה

נדלרגורי –מנהל אגף בכיר תכנון 

אדריכלית אפרת לוינשטיין

ליאת שוחט–ראש העיר 

ליאת בן אבו-מהנדסת העיר

גדוןזיו –אדריכל העיר

הרשות להתחדשות עירונית, מזמיני העבודה

עיריית אור יהודה

צוות התכנון

יעל בר ארז–אחראית מבני ציבור

אביעד שר שלום סביבה

אסנת ארנון-סביבה ואקוסטיקה פ"תו אקוסטיקה

AGL Aviation–מתן אוריין, נרי ירקוני תעופה

ערן אבני–מנהל תחום תכנון 

רייכרנתי –המנהלת להתחדשות עירונית 

פורטסנירנה , כהן-סיון שריר, רינה דגני-גיאוקרטוגרפיה חברה

גלעד לוקר, רניאבסקי'ציוני  שמאות

יונית צעירי, גדוליןגיא , יואב ויינברג-פז כלכלה והנדסה  כלכלה
נקו'דמצאירנה , ארבובני 'ג

רם שואף ארכאולוגיה

עופר בוזי–ר ועדת משנה לתכנון ובניה "יו, משנה לראש העיר

האלי אהרוני–ל "מנכ ה

רשות מקרקעי ישראל



חיים פיאלקוף
פרוגרמה עירונית

פתיחה   דברי20:00-20:10

ליאת שוחט' גב, ראש העיר

ליאת בן אבו' אדר, מהנדסת העיר

הצגת התכנון  20:10-20:30

עירד שומרוני, ארי כהןאדריכל התכנית

,  למימוש התכניתהשלבים הבאים20:30-20:40

גיאוקרטוגרפיה, וסיון שריר כהןפורסטנייועצות חברתיות רנה 

שאלות ותשובות20:40-21:15

סיכום21:15-21:20

תכנית המפגש
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ג"נתב

פארק 

מטרופוליני

מתחם תעסוקה
מרכז העיר

עירהמקום מבוקש במרכז>

מקום המחבר בין המרכז האזרחי של העיר לאזורי >

המסחר והפנאי המרכזיים שבה, התעסוקה

פנאי-מגורים-שילוב עבודה>

מחזק את מרכז העיר הוותיק>

ג"יתרונות הקרבה לנתב–מוקד משיכה אזורי >

תכנון מחודש ששואף  איכות חיים מיטבית בזכות >

את עוצמת הרעש מהמטוסים ואת עומסי  להפחית

החום

החזון

,  מיתרונות מיקומו במטרופולין, מאיכות חיים טובההנהנהמוקד משיכה אזורי 

ג ולמרכז העיר"מהקרבה לנתב



איילת  /אור יום

השחר

דגניה

ב"סחל ככר 

העירייה

גן התשעה

השכונות הדרומיות



גינה ציבורית/פארק

מבני ציבור

אזור מגורים

אזור תעסוקה

מסחר

שלד ציבורי

גרים ועובדים  "

"לאורך השדרה

לשכונות  ( מסומן בסגול)שדרה ציבורית ירוקה שמחברת בין אזורי תעסוקה 

דרך גן  , חיבור של הפארקים המתוכננים במערב העיר(. מסומן בצהוב)מגורים 

ועד פארק רבין במזרח, ענאהתשעה והתל הארכיאולוגי כפר 

גן התשעה

פארק בתכנון 

עתידי

נוהשכונת 

רבין 

פארק איילון

אזור תעשיה 

קיים

אזור תעסוקה 

מתוכנן



תעסוקהמגוריםתעסוקהמגורים

א"ההשכלה ת' שדא"ההשכלה ת' שדמצב קיים  –ף כדוגמה יוסרחוב עובדיה 

ם"יפארק המסילה ם"יפארק המסילה 



\

במסגרת בדיקות אקוסטיקה הוגדר  

.  תחום רעש מטוסים חריג

בתחום זה לא תתקיים בנייה חדשה  

.של מגורים

תחום רעש חריג

חריגתחום רעש 

דגניה
איילת  /אור יום

השחר

ב"סחל



הגנה אקוסטית

מצב קיים 'סטנדרטי'ציפוף  ציפוף תוך מיטוב ההצללה האקוסטית

(  2020עפרה ברוך )דוגמה למיטוב הצללה אקוסטית בציפוף מתחם 

דגניה

איילת /אור יום

השחר

ב"סחל

הבינוי החדש ייהנה מהגנה  

:אקוסטית משופרת באמצעות

בדירות  מיגון אקוסטי דירתי •

החדשות

הצבה מושכלת של המבנים  •

מרחבים מוגנים  ליצירת 

בשכונהמרעש 



מתחמי בינוי חדש וקרקע משלימה

ענאכפר 

קרקע  

משלימה  

בינוי חדש

איילת /אור יום

השחר

דגניה

ב"סחל

אזור לפינוי בינוי 

בינוי חדש 



שלבי התכנון ואחריות ביצוע

ע"תבתכנון 

(תכנית בניין עיר)

ל"הותמאישור על ידי 

הוצאת היתר בניה

בנייה

-הרשות להתחדשות עירונית, עיריית אור יהודה

ועדה הארצית לתכנון )ל"הותמ, משרד השיכון

(ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

שיבחר על ידי בעלי הנכסיםיזם

משך הזמן המוערך  

:ע"התבלאישור 

כשנתיים

משך הזמן המוערך  

:  להוצאת היתר בניה

,  שנתיים-שנה וחצי

כתלות בהתארגנות  

בעלי הדירות

משך זמן מוערךאחריות ביצועשלבי התכנון



השלבים הבאים לקידום מימוש התכנית

התארגנות בעלי הנכסים והקמת  

נציגות פורמאלית

ד"בחירת עו

ד"ניהול מכרז יזמים באמצעות עו

בחירת  לפני

יזם

בחירת אחרי

יזם

מפקח  )בחירת אנשי מקצוע מלווים מטעם בעלי הנכסים 

(יועצים שונים בהתאם לצורך, שמאי, על הבניה

ניסוח חוזה ותהליך חתימה על חוזה מול היזם

בחירת  , (היתר הבניה)ליווי תהליך התכנון המפורט 

,  תהליך המעבר, הדירה



ב"סחלשכונת 



ב"סחלשכונת 

מצב קיים



ב"סחלשכונת 

מצב מתוכנן

תחום רעש חריג

גן התשעה

:מתוכננים, לצד המגורים החדשים

שטחים למוסדות ציבור•

כיכרות ושדרה ירוקה, גינות•

הסדרי תנועה חדשים•

שבילים להולכי רגל ולאופניים•

'  הרחבת רח

החלוצים  

והמשכו לכיוון  

דרום

'  חיבור רח

המעפילים עם  

החלוצים' רח

החלפת המגורים  

בתחום הרעש החריג  

בתעסוקה אשר  

תסייע במיגון אקוסטי

מגורים

גינה

מגורים

מגורים

מגורים

מסחר+

גינה

תעסוקה

תעסוקה

תעסוקה

מבנה 

ציבורי

תחום רעש חריג

מגורים

תעסוקה

שדרה ירוקה

המתחברת  

לגן התשעה  

ופארק איילון



ב"סחלשכונת 

מבט על

גן  

התשעה

'  הרחבת רח

החלוצים והמשכו  

לכיוון דרום

'  חיבור רח

המעפילים עם  

החלוצים' רח

החלפת המגורים  

בתחום הרעש החריג  

בתעסוקה אשר תסייע  

במיגון אקוסטי

מבנה 

ציבורי

תעסוקה

שדרה  

ירוקה

תעסוקה

שדרה ירוקה

בדרום השכונה  

המתחברת לגן  

התשעה ופארק איילון

לפארק איילון

תעסוקה

תעסוקה

תעסוקה

מבנה 

ציבורי



ב"סחלשכונת 

מבט מדרום

גן  

התשעה

'  הרחבת רח

החלוצים והמשכו  

לכיוון דרום

החלפת המגורים  

בתחום הרעש החריג  

בתעסוקה אשר תסייע  

במיגון אקוסטי

מבנה 

ציבורי

תעסוקה

תעסוקה

תעסוקה

תעסוקה

שדרה ירוקה

בדרום השכונה  

המתחברת לגן  

התשעה ופארק איילון



ב"סחלשכונת 

מבט ממזרח

החלוצים

גן  

התשעה

'  הרחבת רח

החלוצים והמשכו  

לכיוון דרום

'  חיבור רח

המעפילים עם  

החלוצים' רח

החלפת המגורים  

בתחום הרעש החריג  

בתעסוקה אשר תסייע  

במיגון אקוסטי

מבנה 

ציבורי

תעסוקה

שדרה  

ירוקה

תעסוקה

תעסוקה

שדרה ירוקה

בדרום השכונה  

המתחברת לגן  

התשעה ופארק איילון

לפארק איילון



ב"סחלשכונת 

חלוקה למתחמים

מגרש

מבנה קיים לפינוי

מתחם

גן התשעה

תחום רעש חריג

S 3

חלוקת מתחם  

לדוגמה

(בלוקים)מתחמי תכנון גדולים השכונה מחולקת ל•

מתחמים-תתיכל מתחם יחולק ל•

Sבינוי-מקבץ לפינויתתי מתחמים אלו יהוו • 2

S 1

S 4

S 5S 6

S 7

4 . 1

4 . 2

S 8



ניתן ליצור קשר עם  ? שאלות

מהמנהלת רייכרנתי 

:להתחדשות עירונית

073-338-8450

natir@or-ye.org.il


