
מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 
וצוות תכנון רב תחומי

קריית ים
התחדשות עירונית-שכונת יוספטל 

טיוטת מצגת להערות

1מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               

26.1.2020



צוות התכנון  

2 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס יוספטל                                                              -קריית ים 

?למה נפגשים
,  לשמוע על התוכנית

.לשאול שאלות ולקבל תשובות

התכנסות

19:1520:00

שאלות  
ותשובות

ברכות
הצגת תהליך התכנון  

19:00



3 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס יוספטל                                                              -קריית ים 

?מי יוזם את התוכנית

:צוות המתכננים

מ"אדריכלות ותכנון עירוני ואזורי בע-עמוס ברנדייס 

מ"כלכלה אורבנית בע–רן חקלאי 

כלכלה שמאות ומקרקעין–דותן דרעי אורן נס 

מ"יעוץ תכנון ומחקר בע-ינון 

מ"מתכננים עם אנשים בע–מודוס 

ביוב וטיפול בשפכים, תכנון וייעוץ מערכות מים-'אריאלה רבינוביץ

מ"בעופוטוגרמטריהמדידות –הלפרין פלוס 



4

התכנית כחלק מתכנית המתאר העירונית

מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

מפת התמצאות



תחום התכנית

5 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

:רחוב יוספטל
5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,15 ,16 ,18 ,20 ,22

5 7 9 11 13 15

6
8

10 12
16

18
20

22



6 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

באוויריוזמותהרבההיועכשיועד
..הייתהלאעדייןאך

השונותהתכניותעלכוללתראייה•
פיתוחומדיניות,העירבמרכז
.המתחםלגביברורה

גבוההשירותרמתלהבטיחיכולת•
,פארקים,ילדיםגני)לציבור

.(ועודתחבורה
תוךחדשיםתושביםלקלוטיכולת•

שלהאינטרסיםעלשמירה
.הנמצאיםהתושבים



7 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

עכשיו:להתחדשותכוללתתכנית
!להתקדםאפשריהיה

:תאפשרהכוללתהתוכנית
התושביםחייאיכותשיפור•
ד"ומממעליתעםחדשיםבניינים•
ומרווחתמשופרתציבוריתסביבה•
ציבורושירותיתשתיותשדרוג•

חדשים



בינוי במרכז העיר-תכניות פינוי

8 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

ש"אגמתחם 

ל"מתחם צה



-ישראלמקרקעיורשותהעירייהבהובלתתכנון
!הדירותבעליבידינשארהכח

ישראלמקרקעימרשותמתקבללתכנוןהמימון,הפרוייקטבתכנון✓
ללאאותהלממשהמאפשרכלכליתחשיבעלמבוססתהתכנית

.הדירותבעלישלכלכליתהשתתפות
להתחדשותוהמינהלתיםקרייתעירייתידיעלהתכניתקידום✓

.עירונית
.כולהבעירמשמעותישינוימחוללשוניםמתחמיםקידום✓
.מאושרתשהתכניתלפנייזםלבחורצריכיםאינםהדירותבעלי✓
בעצמםובוחריםהדרךכללאורךמלוויםוהדייריםהזכויותבעלי✓

.התכניתלמימושוהיזםהדיןעורךאת

9 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 



-ישראלמקרקעיורשותהעירייהבהובלתתכנון
התושביםעםיחדתכנון

הקשוריםהנושאיםבכלוהכליםהידעאתרכשו-למידה✓
.עלותללאהם,המינהלתבשירותיהיעזרו.עירוניתבהתחדשות

עלשתשמורדייריםנציגותלבחירתיחדהתאגדו–התארגנות✓
.שלכםהאינטרסים

אלאתכםויגבהאתכםשילווהד"עובחרו-מלווהד"עובחירת✓
שכר.ומתןהמשאאתעבורכםוינהלוהרשותהיזמיםמול

עורךאתלבחורצריכיםאתםאבל,היזםידיעלימומןהטירחה
.אתכםשייצגהדין

10 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 



11 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

!שיעזורמיויש
יםקריתעירוניתלהתחדשותהמינהלת

:בעוסקתהמינהלת
.פרויקטיםוליוויניהול,קידום•
.לתושביםמקצועימידעמתן•



עם  ניהול קשר 
בעלי הדירות כלל 

והתושבים  
.באמצעים שונים

12 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

תהליך שיתוף הציבור

:מודוסוחברתעירוניתלהתחדשותהמנהלתבליווילהמשךצעדים

(דיירים1-3)בבנייןנציגותהקמת1.

תושביםשאלוןמילוי2.

התכניתבהכנתהנציגותהשתתפות3.

דיןעורךבחירת4.

יזםבחירת5.



13 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

בינוי-משמעות תכנית פינוי



14 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

,תעסוקה,מסחר,מגורים:שימושים
ציבורמבני

הציבורייםוהשטחיםהבנייניםמיקום
הבינויגובה

הדיוריחידותמספר
מנחיםתכנוןעקרונות

בניההיתר

עירבנייןתכנית-ע"תב

זכויותומקנההבינוימתווהאתקובעת



15 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

סקירת מצב קיים



16 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

שטח התכנית



17

מבני מגורים ומרחבים ציבוריים קיימים

מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 



18

".בינוי-פינוי "מבני מגורים קיימים כבסיס ל

מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

קומות5
קומות3
קומות4

יחידות דיור קיימות454=  כ  "סה



19 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

התכניתעקרונות 



חיזוק צירים ראשיים במרכז העיר

20 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

-ל"שדרות צה
רחוב מסחרי

מרכז עסקים  
עירוני חדש  



21 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               

והקשר אל החוף והיםהליכתיותהגברת 



יוספטלרחובבמרכזספרבית•
בקומותומעונותילדיםגני•

פים"לשצבקרבה,הקרקע

יוספטלעלאחדמרכזייםגניםשני•
יששכרעלוהשני

.היםאלמהעיררגלהולכימעבררציפות•

22 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               

תוספת שטחים ומבנים לטובת הציבור  

=  מפחיתים את הצורך בשימוש ברכב פרטי-מוסדות ציבור בשטח המתחם
!חיסכון בזמן וכסף



ל"וצהש"אג-הסמוכיםבמתחמיםיהיוביותרהגבוהיםהבניינים•
לחוףשקרוביםהמבניםיהיויותרהנמוכיםהבניינים•
רווחהותחושתליםנוףשתאפשרבנייה•

23 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               

מהשכונה לכיוון הים" מפל גבהים"בניינים ב

מבט מערבה  שכונת יוספטל 
לכיוון השכונהש"אגממתחם 

לכיוון השכונהמבט מדרום שכונת יוספטל 
מרחוב פנחס ספיר



24 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

חתך טיפוסי ברחובות ספיר ויוספטל מול הים
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מסחר

מגורים
מגורים מגורים

חינוך

חתך החוף מתוך התכנית האסטרטגית

מלונאות

מגורים

. ס באונה הצפונית"וביגן ציבורי מגורים סביב 
.מגורים מעל+ חזית מסחרית לאורך שדרות ספיר בקומת הקרקע 

.מבני המגורים לכיוון יוספטל עם גני ילדים בקומת הקרקע

שילוב בינוי מרקמי עם מגדלים  תוך יצירת חזית 
.רחוב בפרופורציות נעימות להולך הרגל



25 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

חתך טיפוסי ברחובות ספיר ויששכר מול הים
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מגורים
מגורים

חינוך

חתך החוף מתוך התכנית האסטרטגית

מגורים

.עירוב שימושים באונה הדרומית
.מגורים מעל+ שתי קומות משרדים + מסחר 

.חזית מסחרית לאורך שדרות ספיר



26

קיים מול מוצע



התכניתטיוטת 

27 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 



רחוב יוספטל

28 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

יששכר



רחוב יששכר

29 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

ספיר

יששכר



30 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

C

על מנת לאפשר התחדשות מתוכננת ומתואמת                              
-ועל מנת ליצור וודאות

חלוקה למתחמי תכנון



31

אפשרית לפי מתחמי תכנוןשלביות 

מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

12345678910

כתובות  
(יוספטל)
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5
7
9

בתי ספר  -מבני ציבור
(לויסון, אור אבנר)

שלביות סופית תקבע בין היתר על פי העבודה של השמאי: הערה
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4
910

8 7



הציבוריהדיורזכויות

:הציבוריהדיורדייריבפניהעומדותאפשרויות

חדשהבדירהבמתחםלגורלחזור❖

לבחירתכםשתירכש,אחרתציבורידיורלדירתמעבר❖
אחרביישובאוישובבאותוהמשרדידיעלועבורכם

.(המשרדבנהליהקבועההמחירלתקרתבהתאם)

חדרים3בתציבוריתבדירההמתגוררים,ותיקיםאזרחים❖
גילבביתציבוריותלדירותבמעברלבחוריוכלו,ויותר
.מעברמענקיובקבלתהזהב



33 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

C

?מהו המשך התהליך



תהליכי התכנון והתכנון המשתף
התהליך המשתףשלב תכנוני

תסקיר השפעות חברתיות
'מתחת לבית'מפגשים  תכנון מוקדם

כנס הכרזה על התכנית
הקמת והכשרת נציגות

תכנון משתף
תכנון מתקדם  

כנס עדכון
בחירת עורך דין מייצג

דיון בוועדה המקומית

מכרז יזמים אישור התכנית

ליווי הנציגות
עדכונים שוטפים

-היתרהוצאת 

התכניתמימוש 

34 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 



עם  ניהול קשר 
בעלי הדירות כלל 

והתושבים  
.באמצעים שונים

35 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

תהליך התכנון המשתף

:מודוסוחברתעירוניתלהתחדשותהמנהלתבליווילהמשךצעדים

(דיירים1-3)בבנייןנציגותהקמת1.

תושביםשאלוןמילוי2.

בתכנוןהנציגותהשתתפות3.

דיןעורךבחירת4.

יזםבחירת5.



36 מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 

.אנחנו כאן להתייחסויות ושאלות
?  התכניתרוצים לקבל מידע על התקדמות 

hithadshut.yoseftal@gmail.com: שילחו מייל עם שם וכתובת אל

?בנציגותלהיותרוצה

?לתכניתהקשורנושאבכלשאלהלךיש

(מוקד עירוני* )106: להתחדשות עירוניתהמינהלת
יועצת חברתית, דורון-0524893642: שיתוף ציבור, מודוס

!תודה



37

אפשרית לפי מתחמי תכנוןשלביות 

מ                          "אדריכלות ותכנון עירוני בע-עמוס ברנדייס קריית ים                                                               -יוספטל 
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כתובות  
(יוספטל)

20
22

16
18

10
12
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5
7
9

בתי ספר  -מבני ציבור
(לויסון, אור אבנר)

שלביות סופית תקבע בין היתר על פי העבודה של השמאי: הערה



38

קיים מול מוצע


