
 התחדשות עירונית  

   המקרה התל אביבי

 הכנס השנתי לתכנון ובניה  

22.4.13 

 עודד גבולי' אדר

   יפו-א"ת   -ע "מה



  א"כיווני פיתוח עיקריים של העיר ת

אך גם למגורים, הגדלת היקפי בניה בעיקר לתעסוקה 

  תכנון תוך העדפת תחבורה רב אמצעית ומקיימת 

הגדלת עירוב שימושי הקרקע בחלק מאזורי העיר 

פיתוח מרחב ציבורי איכותי 

קביעת אזורים לבניה לגובה ואזורים לשמירה על המרקם הקיים 

  פיתוח עם הפנים לדרום ולמזרח 

יצירת מגוון פתרונות דיור ברחבי העיר 

  קביעת הנחיות סביבתיות לבניה ולפיתוח בעיר 

ופנאי   , בילוי, קידום תרבות 

 



  1985-2006גידול אוכלוסיה בשנים 

  2025ותחזית על לשנת 
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 נפש בשנת היעד 450,000-אוכלוסיית העיר על פי תוכנית המתאר עומדת על כ



 יפו  -בעיר תל אביב  מלאי יחידות דיור

 ד"יח 186,800 -מצב קיים 

 ד"יח 37,100 -ד בתוכניות מאושרות שלא מומשו  "יח 

 ד"יח 38,000   -ד בתהליכי תכנון   "יח 

   ד"יח 30,000 -תוספת בתוכנית מתאר 

 ד  "יח 240,700 -( בהנחות מימוש)כ  בשנת היעד  "סה 

 ד"יח 5,000 -ד בתוכניות פינוי ובינוי"כ יח"סה 

18ד מתוכן "יח 5,000 – 2012כ היתרי בניה מאושרים בשנת "סה 
 38א "היתרים מתמ



   2012-היתרי בניה למגורים    

ד בהיתרי בניה "יח  5000•

 (  בניה חדשה ותוספות בניה)

ד במעונות  "יח 900 -מתוכן כ•

 סטודנטים



 מתחמי התחדשות עירונית - תוכנית המתאר  

 

 
  תוכנית מתאר מאושרת תאפשר קיצור 

 תהליכי תכנון    

   מגוון כלים להתחדשות 

 (   מעוז אביב, יפו , לב העיר)שימור מרקם 

3-4רובעים , שיכונים -38א "תמ, עיבוי 

לפי מדיניות עירונית -38א "תמ 

 נקודתי  -פינוי בינוי 

 התאמת מענים לצרכי ציבור 

 פתרונות יצירתיים בסביבה בנויה וצפופה

שטחים בנויים למשל בתוך מבני מגורים )

   (ותעסוקה 

 



 גיבוש מתכונת לניהול תחום הדיור

 :  הנחת יסוד

 תחום הדיור הינו תחום  

 הדורש אחריות עירונית

 

כולל דיור בר  )שילוב כל פעילות הדיור •

 .תחת קורת גג ביצועית אחת( השגה

חברה עירונית שתרכז את הטיפול בתחום  •

 .הדיור

כלכליים  , ארגוניים, גבוש סל כלים פיננסים•

 ומשפטיים לטיפול בתחום הדיור בעיר



 דני לזר אדריכלים - 9התחדשות מרכז רובע 

  -עיקרי הצעות תוכנית המתאר

 עיבוי מבני מגורים קיימים

 38א "קידום מדיניות עירונית לתמ 

      2-3ברוב אזורי המגורים יתאפשר עיבוי של  -   

 קומות מעל מבנים הקיימים     

 עידוד הריסה ובניה מחדש   -

   תוספת של -תוכנית רובעים  

 



 תחבורה) באזורים בעלי כושר נשיאה  ,

 (  שטחי ציבור, תשתיות    

 במעבר מאזורי מלאכה ותעשיה למגורים  

 (  מבואות יפו, נחלת יצחק)   

 לאורך רחובות עירוניים מרכזיים             

מתאפשר עיבוי אינטנסיבי יותר ונקודתית גם      

 .בינוי       -פינוי

 דני לזר אדריכלים - 9התחדשות מרכז רובע 

   -עיקרי הצעות תוכנית המתאר 

 פינוי ובינוי



 תוכניות לפינוי בינוי  

 מתחמים בעיר

 ד חדשות  "יח 5000תוספת של 

 :בתהליכי תכנון

 ד"יח 2000-כ :צפון העיר  

 ד"יח 1000-כ :מרכז העיר

 ד"יח 500-כ: דרום העיר 

 ד"יח  1000-כ: מזרח העיר



 אורית מילבאור' אדר -דיור בהישג יד בשכונת שפירא 

                           קביעת מדיניות עירונית להשגת דיור בר

 השגה    

 קביעת קריטריונים לזכאות 

  שימוש בקרקעות עירוניות בשלב הראשון 

       יצירת תמהיל דירות שיאזן את מלאי הדיור

 הקיים ויגדיל  את ההטרוגניות באוכלוסייה   

 

  

   -עיקרי הצעות תוכנית המתאר 

 דיור בר השגה



 אורית מילבאור' אדר -דיור בהישג יד בשכונת שפירא 

                           קביעת מדיניות עירונית להשגת דיור בר

 השגה    

 קביעת קריטריונים לזכאות 

  שימוש בקרקעות עירוניות בשלב הראשון 

       יצירת תמהיל דירות שיאזן את מלאי הדיור

 הקיים ויגדיל  את ההטרוגניות באוכלוסייה   

 

  

  ד"יח 100-כ – 3יד אליהו 

  ד"יח 38 -לוחמי גליפולי  

 ד"יח 360 -צפון מערב

 ד"יח 25 -לו 'מיכלאנג

   -עיקרי הצעות תוכנית המתאר 

 בקרקע עירונית   דיור בר השגה

 ד"יח 50-כ -שוק העליה

 ד"יח 70-כ -גני שפירא



 ד"יח 70-כ -גני שפירא

 ד"יח 50-כ -שוק העליה

פרויקטים של דיור בר השגה 

 על קרקע עירונית  

  ד"יח 100-כ – 3יד אליהו 

  ד"יח 38 -לוחמי גליפולי  

 ד"יח 360 -צפון מערב

 ד"יח 25 -לו 'מיכלאנג



 מסמכי מדיניות אזוריים להתחדשות עירונית

   9רובע : בהדגמה

 מפת אזורי התערבות

 חשיבה  כוללנית 

  הגדלת הודאות התכנונית 

 בהתייחס לכלל שיקולים תכנוניים -שימוש במגוון כלים להתחדשות עירונית -     

 כלכליים   



 המלצות מרכזיות -מסמך מדיניות   

 

 המרכזי ברובע ' פיתוח לה גארדיה כרח 

 לה גווארדיה' מתן כלים לעיבוי אינטנסיבי לאורך רח  . 

 מסחר, מגוון שימושים, ציפוף המגורים 

 שימור ערכים של המרקם הקיים . 



 תכנית בינוי אפשרית

 מבט מצפון מזרח

 מבט ממערב

 דוגמאות נפחיות למימוש התכנית לפי הכלים המוצעים



 דונם  8 -שטח התכניתכ

 ל  "קק: בעלות

ד במבנים טוריים   "יח 72 

 קומות   3בנינים בני 

 

 64-68פינוי בינוי לה גוורדייה  :  בהדגמה
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 יפתח' רח



כניסה לחניון  

 קרקעי -תת

 דירות גן ושטח פתוח לשימוש הדיירים  , מסחרקומת קרקע  

 64-68פינוי בינוי לה גוורדייה  :  בהדגמה
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 1:3יחס   -ד"יח 223

 64-68לה גוורדייה  



 וינגייט -לה גוורדייה  -פינוי בינוי : בהדגמה 

 :המתחם כולל

 

 דונם  10 -כ:  תחום התכנון

 143ד "יח  -מבנים מגורים טוריים 5:  כולל



 וינגייט   -לה גוורדיה 

 מצב מוצע 

 מתחם א

 ד לפינוי'יח 84

 מתחם ב

 ד לפינוי'יח 44



 מגדלי מגורים 3
דירות בגדלים  300

 שונים
 

 

 מסד
 , שימושי מסחר בקומת קרקע

 22000מגדל תעסוקה 
 ר'מ

 שימושי מסחר בקומת קרקע

 וינגייט   -לה גוורדיה 

 דירות בקומה 4 –קומת קרקע  



   גארדייה לה 'רח על מסחרית חזית .א

   מגורים קומות 25  -במגדל  דירות 100
 (בקומה 4)

 וינגייט   -לה גוורדיה 

 חלופות

   גארדייה לה 'רח על מסחרית חזית .ב

   מגורים קומות 26  - בנגדל  דירות 130
 (בקומה 5)

 גארדייה לה 'רח על מסחרית חזית .ג

   מגורים קומות 30  - במגדל  דירות 130
 (בקומה 4)

 ד'יח 300

 ד'יח 400

 ד'יח 400



 !תודה רבה


