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?םישגפנ המל
 ,תינכותה לע עומשל
.תובושת לבקלו תולאש לואשל

 תוסנכתה
החיתפ ירבדו

18:3019:30
 תולאש

תובושתו
ןונכתה ךילהת תגצה
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?תינכותה תא םזוי ימ

:םיננכתמה תווצ

מ"עב ירוזאו ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע
מ"עב תינברוא הלכלכ– יאלקח ןר

ןיעקרקמו תואמש הלכלכ– סנ ןרוא יערד ןתוד

מ"עב רקחמו ןונכת ץועי- ןוני

מ"עב םישנא םע םיננכתמ– סודומ

םיכפשב לופיטו בויב ,םימ תוכרעמ ץועייו ןונכת-'ץיבוניבר הלאירא
מ"עבהירטמרגוטופו תודידמ– סולפ ןירפלה

לארשי יעקרקמ תושרו םיתירק תייריע
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=לארשייעקרקמתושרוהייריעהתלבוהבןונכת
!תורידהילעבידיבראשנחכה

üשומימרשפאמהילכלכבישחתךרענ,ןונכתהבלשבדוע
.תורידהילעבלשתילכלכתופתתשהאללהלש

üתינכתהשינפלםזירוחבלםיכירצאלתורידהילעב
.תרשואמ

üלשתיאמצעהריחב,ךרדהלכךרואלתורידהילעביוויל
.םחתמלכלםזיוד"וע
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!םדקתהלרשפאהיהיוישכע:תושדחתהלתללוכתינכת

 רופיש
 תוכיא

 ייח
םיבשותה

 םיניינב
 םישדח

 םע
 תילעמ
ד"ממו

 הביבס
 תירוביצ
 תרפושמ
תחוורמו

 גורדש
 תויתשת
 יתורישו

 רוביצ
.םישדח

 טולקל תלוכי
 םיבשות
 םישדח

 לע הרימשךות
 םיסרטניאה
 םיבשותהלש

.םיאצמנה
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םי תיירק ריעה חטשל סחיב םחתמה תינכת
- תואצמתה תפמ
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תינכתה םוחת

7

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

5 7 9 11 13 15

6
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לטפסוי םחתמ תביבסב תופסונ תוינכות
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ףוחה תעוצר

ל"הצ םחתמש"גא םחתמ

רש
ת

יל
מה

הצן
ל"

לטפסוי

ריפס

לטפסוי םחתמ
רכששי

ריפס
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תוינידמ יכמסמ

 זכרמ דלש תינכת
ריעה

 ראתמ תינכת
םי-תיירק

 תעוצר תינכת
םיה ףוח

יכרוצל בא תינכת
רוביצ תודיינל בא תינכת



תינכותה לש םיירקיע םינותנ

10

ףוחה תעוצר לומ םירוגמ לש הנושאר הרוש- לטפסוי םחתמ

וטורב םנוד116-כ:תינכותה חטש

רויד תודיחי454:תומייק-רויד תודיחי
וטנ םנודל  ד"חי14.6-כ תופיפצ

 ד"חי1,852:עצומ
וטנ םנודל ד"חי46-כ תופיפצ

ברחסמו הקוסעת רוביצ ינבמ- םירוגמל ףסונב
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ריפס סחנפ ריצ- עצומ בצמ

 תירחסמ הרדשכ ןנכותמ בוחרה .הברעמב רבועה ריפס סחנפ ריצל הדומצ לטפסוי תנוכש
.לגרה יכלוהל םיל רבעמו תובר תויצח רשפאתו םיינפוא יליבשו םיל תיזח םע

הנוכשב ןונכתל יוניבה יפוא לש המאתה הב העצוב אלו תודיינל באה תינכותמ הימדהה:הרעה

11
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ל"הצ ריצ- עצומ בצמ
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 ,תוירחסמ תותיזח וב תוננכותמו תינכותה תא הצוח אוה .םיל בצינה בוחר אוה ל"הצ 'דש
.תינורטמ ריצו תובחר תוכרדמ

הנוכשב ןונכתל יוניבה יפוא לש המאתה הב העצוב אלו תודיינל באה תינכותמ הימדהה:הרעה
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ןמהיל ךשמה תינוריעה רכיכה לע טבמ- עצומ בצמ

13

 רכיכ תננכותמ וכשמהבו לטפסוי בוחרל עיגמ אוה .לטפסוי בוחרלו םיל בצינןמהיל בוחר
.תובחר תוכרדמו קחשמ תוניג ,תוירחסמ תותיזח םע הלודג

הנוכשב ןונכתל יוניבה יפוא לש המאתה הב העצוב אלו תודיינל באה תינכותמ הימדהה:הרעה



?הכ דע השענ המ

םחתמה תזרכה2019 רבמצד

הזרכה סנכ2020 ראוני

ןונכתה שוביגו תויוגיצנ תכמסהושוביג תלחתה–2020

ל"מתווב הטילק רושיא2021 רבמבונ

ןונכתה תגצה סנכ2022 ילוי
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 תנכה
תינכת

ריע ןיינב תינכת-ע"בת•
תויוכז הנקמו יוניבה הוותמ תא תעבוק•
רוביצ ינבמ ,הקוסעת ,רחסמ ,םירוגמ :םישומיש•
םיחנמ תונורקע ,רויד תודיחי רפסמ ,יוניבה הבוג•

 רושיא
תינכתה

ןונכתה תודסומ םע תומכסהל העגהו םינויד•
 םימחתמ לש היינבלו ןונכתל תיצראה הדעווה-ל"מתוה תוכמסב תינכת רושיא•

רוידל םיפדעומ
תינכתה תא תמדקמ הייריעה•

 תאצוה
הינב רתיה

תעצבמה הרבחה ידי לע שגומ רתיהה•
הרידה לש ינכט טרפמ ללוכ•
תונבל ליחתהל רשפא רתיה תלבק ירחא קר•

ןונכתהיבלש
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םייק בצמ תריקס
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תינכתה חטש

רכששי
לטפסוי

ריפס סחנפ

ל"הצ

תרש השמ
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םימייק םיירוביצ םיבחרמו םירוגמ ינבמ
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תינכתה תונורקע
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לטפסוי םחתמ
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ריעה זכרמב םיישאר םיריצ קוזיח

21

-ל"הצ תורדש
ירחסמ בוחר

-ריפס סחנפ

םיה ףוח ריצ

 םיקסע זכרמ
 שדח ינוריע

רכששי-לטפסוי

יתנוכש ריצ
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םיהו ףוחה לא רשקהותויתכילה תרבגה
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 תוקד5 ךות- הכילה קחרמבלכה
הניגלוהדובעל ,תונחל ,ןגל
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לטפסויבוחרזכרמברפסתיב•
תומוקבתונועמוםידליינג•

םייתנוכשהםינגלהברקב,עקרקה

לטפסוילעדחאםייזכרמםינגינש•
רכששילעינשהו
.םיהלאריעהמלגריכלוהרבעמתופיצר•

24

 רוביצה תבוטל םינבמו םיחטש תפסות

 =יטרפ בכרב שומישב ךרוצה תא םיתיחפמ-םחתמה חטשב רוביצ תודסומ
!ףסכו ןמזב ןוכסיח

רפס תיב

ןג/ןועמ
ןג/ןועמןג/ןועמ
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החוורתשוחתוםילףונרשפאתשהיינב

)םורדמ( םיהמ הנוכשה ןוויכל טבמ
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םישרגמה תוניפב בוחרה וקמ הגיסנב םילדגמ

הנוכשהמ םיה ןוויכל טבמ
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םיה ןוויכל ריעהמ ,םיגרודמ םיהבגב םיניינב

םיהמ הנוכשה ןוויכל טבמ
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םיה ןוויכלןמהיל בוחרמ רופיצה ףועמ טבמ

ל"הצוש"גא-םיכומסהםימחתמבויהירתויבםיהובגהםיניינבה
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ריפס בוחרב טבמ

תומוק9.5 הבוגב היינב בוחרה ךרואל
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םייק בצמ
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עצומ בצמ
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 לטפסוי בוחר .תינמי הנוא

32

לטפסוי

ריפס

ל"הצ

ןמהיל

רכששי



!שדח בוחר-רכששי בוחר .תילאמש הנוא

33

לטפסוי

ריפס

ל"הצ

רכששי

רש
ת
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 )םייקה( רפסה יתב רוזא :תעצומהתינכתה
יוניב- יוניפ- יוניב לש חטש
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יוניב– יוניפ– יוניב

 עקרק לע שדח ןיינב הנוב םזיהש ךכב ליחתמ ךילהתה
 םינפמ םיריידהו ,םינשיה םיניינבל ךומסה חטשב היונפ
 תמלשה רחאל קר םירבוע םיריידה .תונשיה תורידה תא

 .תושדחה תורידה לש "יוניב"ה ךילהת

 ומוקמבו ותוא סרוה םזיה ,ןשיה ןיינבה לש יוניפה רחאל
.טקיורפב םיאבה םיפתתשמל שדח ןיינב הנוב
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                              תמאותמו תננכותמ תושדחתה רשפאל תנמ לע
-תואדוו רוציל תנמ לעו

ןונכת ימחתמל הקולח

תינונכתו תילכלכ:ומצע ינפב שומימ רב םחתמ לכ•
רתוי תונטק תוצובקב תונגראתה•
עוציב תויבלש תרשפאמ םימחתמל הקולח•
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עקרב םימייק םיניינב םע-א"צתה עקר לע הקולחו דוחיא ימחתמ

152

4 3

12345
202268)לטפסוי( תובותכ

1012
1113

15
57

9
1618



2 ,5 ,1 םימחתמ לש יוניב-יוניפ-יוניבל תורשפא
םימילשמ םיחטש תרזעב

15
2

2
5

4 3
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םימייק םינבמו עצומ יוניב-הקולחו דוחיא ימחתמ

1
1

5
2

2

34

5
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רוידל םיפדעומ םימחתמ ןונכתל הדעו-ל"מתוה
תוינכת םודיקל "ריהמ לולסמ"

 לש עציה תריצילו רוידה תודיחי עציה תלדגהל איבהל הדעווה תרטמ
.תחפומ ריחמבו ,ךורא חווטל הרכשהל רויד תודיחי

 ךותב תינכת החדת/םייונישב רשאת /רשאת הדעווה-חישק םינמז חול
.התשגה דעוממ םישדוח24

!ל"מתוב םדוקמ תויהל רחבנש ריעב דיחיה םחתמה לטפסוי
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?ךילהתה ךשמה והמ

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק



 םע רשק לוהינ
 תורידה ילעב ללכ
 םיבשותהו
פאסטווב
םיליימבו

42

תורידה ילעב ללכ םיברועמ םהב םיבלש

:סודומתרבחותינוריעתושדחתהלתלהנמהיווילב

םיבשותןולאשיולימ1.

םחתמלכבתוגיצנלשהכמסהוהמקה2.

ןידךרועתריחב3.

תעצבמהרבחתריחב4.
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םימחתמ יפ-לע תונגראתה ךילהת סוטטס

 יוויל ךילהת
:םירייד

 תורכיה
תונויארו

 שוביג
תוגיצנ

 תכמסה
תוגיצנ

 תרשכה
תוגיצנ

 ךילהת
 תריחבל

ד"וע
 זרכמ תנכהד"וע תריחב

ךילהת םויסםזי תריחבםינלבק

58%–1 םחתמ תת
57%–5 םחתמ תת

66%–2 םחתמ תת
57%–3 םחתמ תת
59%–4 םחתמ תת

םיסכנה ילעב י״ע םיריידה תוגיצנ תכמסה רועיש- %

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק



יוניביוניפימזימדודיעקוח

 ןברס רייד תעיבת- םחתמב66% טקיורפ םודיקל בורה תדרוה•

 בורה בושיח ךרוצל םירפסנ אל תורידה ילעב היינב תורפה•

   םימכסה לוטיבל םידעומתביצק•

 לולכל תבייח יוניב יוניפ תקסעש םיטרפהו םיביכרמה תעיבק•

 הרומתה תופולח ןיינעל שישקה ליג תדרוה•

םירייד תוינפ ןיינעל הנוממה תויוכמס תבחרה•



ריבס יתלב בוריס ברסמה רייד תעיבתל בורה תדרוה

ןקותמה קוחהםדוקה קוחה

80%66%ץבקמב

66%60%ןיינבב

-----75%ץבקמב ףתושמה שוכרב

66%51%ןיינבבףתושמה שוכרב

 תורידה ילעב לש סחוימ בור תמכסהב הקסע םודיקל תורשפא



 סחיב שישק תרדגה
 בוריס תליעל

70 ליגמ
]75 םוקמב[

 סחיב שישק תרדגה
 רישי רבעמל
 תרחא הרידל

75 ליגמ
]80 םוקמב[

תודחוימתויסולכואלקוחבהנעמ

 רויד עיצהל הבוח
 לעב/שישקל יפולח
 קתורמה תולבגומ

ותיבל

הנונראב החנה
 )גרודמ ,תונקת יפל(

 רוידל רבעמ
 ןגומ

 הריד תשיכר
תיפולח

ןלבקה ידי-לע

 ףסכ תלבק
 תריד יוושב

 הרומתה

הנושאר תורשפא
3 ךותמ1 רוחבל

הינש תורשפא

 יתש תלבק
 תונטק תוריד

 תריד יוושב
הרומתה

תישילש תורשפא

 תלדגה אלל השדח הריד
 ףסכ תפסותב ,חטש
 חטשה שרפה יוושב

השדחה הרידל
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!רוזעישימשיו
םיתירקתינוריעתושדחתהלתלהנימה

:בתקסועתלהנימה
.םיטקיורפיווילולוהינ,םודיק•
.םיבשותליעוצקמעדימןתמ•

?ונחנאימ
תלהנמהלהנמ-גלפלאינד•
הליהקוהרבחטנרפר-קילצקחצי•
ןונכתתיטנרפר-זפרהרהז•

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק
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יוניב-יוניפ תינכת תועמשמ

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק



ףתשמה ןונכתהו ןונכתה יכילהת
ףתשמה ךילהתהינונכת בלש

תויתרבח תועפשה ריקסת
'תיבל תחתמ' םישגפמ םדקומ ןונכת

תינכתה לע הזרכה סנכ
תוריד ילעבו םיבשות רקס
תוגיצנ תכמסהו הריחב

 םדקתמ ןונכת

גציימ ןיד ךרוע תריחב
ןונכתה תגצה-ןוכדע סנכ
םיריידה תויוגיצנ תופתתשהב לוגע ןחלוש

ל"מתוב ןויד

תעצבמ הרבח זרכמ תינכתה רושיא

תוגיצנה יוויל
םיפטוש םינוכדע

-רתיה תאצוה
תינכתה שומימ

49                           מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק



ירוביצהרוידהתויוכז:תרוכזת

:ירוביצהרוידהיריידינפבתודמועהתויורשפא

vהשדחהרידבםחתמברוגלרוזחל

vםכתריחבלשכריתש,תרחאירוביצרוידתרידלרבעמ
רחאבושייבואבושיותואבדרשמהידילעםכרובעו
.)דרשמהילהנבהעובקהריחמהתרקתלםאתהב(

vםירדח3תבתירוביצהרידבםיררוגתמה,םיקיתוםיחרזא
ליגתיבבתוירוביצתורידלרבעמברוחבלולכוי,רתויו
.רבעמיקנעמתלבקבובהזה

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק



תינוריע תושדחתהלטפסוי תנוכש- םי תיירק
17/7/22

םירבדה ירקיע :םיבשות סנכ
?תינכתב ללכנ ימ

=לארשייעקרקמתושרוהייריעהתלבוהבןונכתה
!תורידהילעבידיבראשנחכה

üרשפאמהילכלכבישחתךרענ,ןונכתהבלשבדוע
.תורידהילעבלשתילכלכתופתתשהאלל,שומימ

üתינכתהשינפלןלבקרוחבלםיכירצאלתורידהילעב
.תרשואמ

üלשתיאמצעהריחב,ךרדהלכךרואלתורידהילעביוויל
.םחתמלכלןלבקוד"וע

ףוחה תעוצר לומ םירוגמ לש הנושאר הרוש- לטפסוי םחתמ

וטורב םנוד116-כ:תינכותה חטש

רויד תודיחי454:תומייק-רויד תודיחי

וטנ םנודל  ד"חי14.6-כ תופיפצ

 ד"חי1,852:עצומ

וטנ םנודל ד"חי46-כ תופיפצ

 :םיליבומ תונורקע

)רפס תיב ,םינג ,םיקראפ( רוביצה תבוטל םינבמו םיחטש תפסות-
)ףסונב הקוסעת ,רחסמ תפסות( םינושה םישומישל רצק הכילה קחרמ-

םייק בצמ

עצומ בצמ

תינכתה



.תולאשו תויוסחייתהל ןאכ ונחנא
:ליימ ,תינוריע תושדחתהלתלהנימה

hithadshut.yoseftal@gmail.com
106 דוקמב וא04-8789727 :ןופלט וא
 תצעוי ,ןורוד-0524893642 :רוביצ ףותיש ,סודומ
תיתרבח

היינב רתיה

ריע ןיינב תינכת

ינב,הקוסעת,רחסמ,םירוגמ(םישומישתעבוקתינכתה
.יוניבהבוגןוגכתוארוהוהיינבתויוכזתנתונ.)רוביצ
לכ,תינכתהלשהרושיאוןונכתהתודסומבםינוידרחאל
תלבקרחאל.הינברתיהאיצוהללוכיםזילעבםחתמ
.תונבלליחתהלןתינרתיה

תורידה ילעב ללכ םיברועמ םהב םיבלש

:סודומתרבחותינוריעתושדחתהלתלהנמהיווילב

םיבשותןולאשיולימ1.

םחתמלכבתוגיצנלשהכמסהוהמקה2.

ןידךרועתריחב3.

תעצבמהרבחתריחב4.

:םימחתמהלשיחכונסוטטס

 רחבנש ריעב דיחיה םחתמה לטפסוי
!ל"מתוב םדוקמ תויהל

 םיפדעומ םימחתמ ןונכתל הדעו-ל"מתוה
תוינכת םודיקל "ריהמ לולסמ". רוידל

 יוויל ךילהת
:םירייד

 תורכיה
תונויארו

 שוביג
תוגיצנ

 תכמסה
תוגיצנ

 תרשכה
תוגיצנ

 ךילהת
 תריחבל

ד"וע
 תריחב

ד"וע
 תנכה
 זרכמ
םינלבק

 תריחב
םזי

 םויס
ךילהת

58%–1 םחתמ תת
57%–5 םחתמ תת

66%–2 םחתמ תת
57%–3 םחתמ תת
59%–4 םחתמ תת

םיסכנה ילעב י״ע םיריידה תוגיצנ תכמסה רועיש- %

:תינכתהלשיחכונסוטטס



Кирият ям- улица Йосефталь городской отдел по обновленю города

17.7.22

Городская конференция
Повестка дня

План состоит:

Планирование сопровождается инженерным отделом Ирии и Земельного управления 
Израиля.
Решение остается за жителями –владельцами квартир!

ü Еще на стадии планирования был проведен анализ проведения данного проекта без
денежных затрат владельцев квартир.

ü Владельцы квартир не должны выбирать исполнителя проекта – каблана до получения
документа об утверждении проекта.

ü Сопровождение владельцев квартир на протяжении всех этапов проекта включая
самостоятельный выбор ими, как то адвоката, так и исполнителя работ.

Комплекс йосефталь первая линия застройки напротив берега моря
Площадь плана застройки 116 дунамов брутто
Количество существующих квартир 454 единицы
Плотность застройки 14.6 единиц жилья на дунам нетто
Заланировано 1852 единицы жилья  с плотностью застройки 46 единиц на 
дунам нетто

Принципы для руководства застройки
- Увеличение площадей и зданий для удобства и комфорта жильцов

(включение в план парков детских садов и школ)
- Не большие расстояния до жизненно необходимых населению обьектов

Существующий план

Планирование данной территории

План



Мы тут для ваших вопросов и чтобы вам помочь
Городской отдел по обновлению города наша электронная почта 
Hidhadshut.yoseftal@gmail. com
Или по телефону   04879716/727  для связи с общественностью -
Дорон 0524893642 - консультант 

Разрешение на строительство

Проект городского строительства назначает состав всех 
необходимы кроме жилого массива жизненно 

необходимых обьектов

Определяют льготы на строительство и указывают на
высоту постройки
После этапа планирования и получения всех
необходимых разрешений каждый комплекс вместе с
исполнителем должны получить разрешение
сооответствующей гос комиссии и при наличии такого
может приступать непосредственно к этапу строительства

Ступени проекта, в которых заняты непосредственно 
владельцы квартир в сопровождении городской 

службы обновления города
1. заполнение необходимого формуляра

2. выбор представителей владельцев квартир и вручение им своих 
полномочий на проведение всех необходимых операций в данном 
комплексе.

3. выбор адвоката

4. выбор исполнителя – каблана

Cостояние на сегодняшний день( в процентах) по выбору 
представителей каждого комплекса

П л а н з а с т р о й к и й о с е ф т а л ь я в л я е т с я е д и н с т в е н н ы м
в г о р о д е – у т в е р ж д е н н ы м н а п р о е к т - Ус к о р е н н ы й

п р о е к т з а с т р о й к и - с о г л а с н о р е ш е н и ю
г о с у д а р с т в е н н о й к о м и с и и п о п л а н и р о в а н и ю

Отдел городского строительства проводит надзор и сопровождает данный проект

 יוויל ךילהת
:םירייד

 תורכיה
תונויארו

 שוביג
תוגיצנ

 תכמסה
תוגיצנ

 תרשכה
תוגיצנ

 ךילהת
 תריחבל

ד"וע
 תריחב

ד"וע
 זרכמ תנכה

םינלבק
 תריחב

םזי
 םויס
ךילהת

Комплекс 2- 66%

Комплекс 3- 57%

Комплекс 4- 59%

Комплекс 1- 58%

Комплекс 5- 57%

mailto:Hidhadshut.yoseftal@gmail
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.תולאשו תויוסחייתהל ןאכ ונחנא
 ?תינכתה תומדקתה לע עדימ לבקל םיצור
hithadshut.yoseftal@gmail.com :לא תבותכו םש םע ליימ וחליש

?תוגיצנבתויהלהצור

?תינכתלרושקהאשונלכבהלאשךלשי

106 דקומב וא04-8789727 :תינוריע תושדחתהלתלהנימה
תיתרבח תצעוי ,ןורוד-0524893642 :רוביצ ףותיש ,סודומ

!הדות

                          מ"עב ינוריע ןונכתו תולכירדא- סיידנרב סומע                                                  לטפסוי- םי תיירק


