
 "  מדיניות גובה הבנייה בחיפה"התייחסות לחוברת 



היא המילה הבסיסית  " כמות", בסופו של דבר, כמות אינה מילת גנאי אלה בסיס לתכנון עירוני נבון לכן

 .  שמבדילה את העיר מהכפר

היא המרכז של אוסף של יישובים עירוניים וכפריים המקיימים זיקות  . בירת מטרופולין, חיפה הינה עיר אם

עיר־האם מספקת לערי ויישובי הלוויין שירותים בתחומי  . ועל שמה קרויה המטרופולין, בעוצמות שונות אליה

הזיקות לעיר הראשית מתבטאות בין  . ההשכלה הגבוהה ושירותים נוספים, התרבות, החינוך, התעסוקה

 (.יוממות. )השאר בנסיעות תדירות אליה

 

כמות רבה של אוכלוסיה מאפשר לרכז מגוון גדול . אחד היתרונות הבולטים של העיר הינה צפיפות אוכלוסין

בזכות כלכלה חזקה לריכוז  רק. פתרונות תחבורה ציבורית ודברים רבים נוספים, פנאי, של שרותי תרבות

כמות  , לכן.  לסוגים שונים של חיים האורבאנים" כמות מספקת של צרכנים"של האוכלוסיה תאפשר למצוא 

 .הינה האיכות

 
 
 

 מבוא

זו הדרושה  , ללא ספק, צורת החוכמה הגדולה והראויה ביותר להערכה היא"

 סוקראטס". לתכנון וייפוי ערים וקהילות אנושיות

."  לאו דווקא בכמויות, דיון באיכויות, זהו בעצם דיון על דמות העיר בכללותה, בקצרה"
 (  10/09/2019, מדיניות גובה הבנייה בחיפה)



מדיניות זו אינה חוקית  ". פ מדיניות זו"מבוטל ע" 2000/נספח מדיניות לגובה של תכנית המתאר חפ

 .  הועדה המחוזית, קרי, כי ביטול תכנית מתאר על נספחיה הינה בסמכות מוסד תכנון המוסמך לאשרה



לא ברגישות   –הנספח המאושר ". מדיניות בנייה לגובה סותרת את תכנית המתאר1.

וללא אמירה ברורה היכן לרסן את הפיתוח העירוני והיכן לאפשר  , המתחייבת לאזורי העיר השונים

".  בא להחליף אותו, על מכלול השיקולים שלו, מסמך מדיניות גובה הבנייה המוצג להלן. אותו

יש   –כוונה לממש את תכנית המתאר  איןאם  -(  10/09/2019, מדיניות גובה הבנייה בחיפה)

להתחיל משינוי של התכנית המתאר במהותה ולא מנספחיה ובטח לא משום מהלך תכנוני אחר  

  ".הזנב יקשקש בכלב"וזאת כדי שלא 

 :במצב זה חסרים אבני יסוד בסיסים ביותר לדיון במסמך ובינהם2.
,  היקפי וסוגי תעסוקה, ג"יעדי גידול של התל, יעדי גידול אוכלוסיה: העדר מדיניות מאקרו עירונית. א   

 .'מתחמים לרובעים חדשים וכדו, ר"מע, בינוי-אזורי פינוי

,  צ"מערכת תח,המשך הישענות על רכב פרטי. מדיניות ברורה לנושא: העדר פתרונות תחבורה. ב   

 .'שבילי אופניים וכדו

,  פנאי, תמיכה במוסדות להשכלה גבוהה ומוסדות בריאות, פיתוח התיירות בעיר –יעדים נוספים כגון .  ג   

 .'ספורט וכדו, תרבות, 

ח "בה, טכניון ואוניברסיטה, נמל, שדה תעופה בין לאומי -"  מחוללי פיתוח העיר"יצירה ושיפור וגידול . ד   

 .  'וכד, טק-תעשיית לאו, טק -מרכזי היי, ם"רמב

מבלי לזלזל בחשיבות  . גובה המבנים ושילובם בנוף –פ הגדרתה מטפלת רק בשני דברים "המדיניות ע. 3

מקומם של שני הנושאים האלה הוא לא בין  . תכנון עיר הינו הרבה יותר רחב, של שני היבטים אלה

 .  הראשונים והחשובים ביותר בתכנונה של כל עיר
 .  מצגת זו מתמקדת רק בנושא מאקרו אחד ולא במכלול רחב של השאלות. 4

קצב , הנושא הינו הוספת דירות חדשות בעיר וזאת כדי לעמוד בדרישות המדיניות הארצית

 .  גידול האוכלוסיה ולתת מענה לצורכי פיתוח העיר



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ

 "שכונות הכחולות"ה

 38/א"מדיניות תמ

ם  "הגדלת מת, מבואות המזרחיים, פוטנציאל גדול לפיתוח אזורי תעסוקה כגון מפרץ חיפה•

 .אין במדיניות פגיעה בפוטנציאל זה. 'וכדו

,  לדעתינו.  הקושי המרכזי הינו בתוספת דירות מגורים הנדרשת לעיר  -לאור האמור •

המדיניות פוגעת באפשרות זו פגיעה ממשית ולכן התנגדות זו מתרכזת בנושא  

 .תוספת המגורים בלבד

 תעשיה-תעסוקה



נתוניים דמוגראפיים וצרכי העיר. 'פרק א  



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ



 (.  2010כמעט הכפלת העיר משנת ) ד מאושרות "יח 80,000בחיפה היו צריכים להיתווסף  2020עד 

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



 ד בנויות ומאוכלסות למדינת ישראל"צורך במספר יח

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



 פחת ודחיית מימוש

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



של   2020כולל מחסור שהצטבר עד )ד "יח 400.000-שנה כ 20במחוז חיפה צריכים להתווסך  תוך 

 (.ד"יח 80.000-כ

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



 סכמות פיזור האוכלוסיה

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



 .חלק יחסי של מחוז חיפה בתוספת כלל ארצית

נתוניים דמוגראפיים ארציים וצורכי המדינה. 'פרק א  



 נתוני בסיס לתכנון

 נתוני בסיס קיימים

ס"לפי הלמ  בפועל   

  285,000          אוכלוסיה

 2.7 3.13 גודל משפחה  

 120,000  91,054            (ד"יח)משקי בית 

 64,680 64,680 (דונם)שטח העיר 

 1.86  1.41 דונם/ד"צפיפות יח

  4.41 דונם/צפיפות נפש

 2.20% גודל שנתון  

 בעיר" תפוסים"שטחים 

 11000 (ואדיות)אקסטנסיבי 

 22300   -נמל  -תעשיה -מפרץ 

 1930 ם  "מת

 1070 מושבה גרמנית וגנים בהיים

 690 אוניברסיטת חיפה

 1060 טכניון

 220 ם"ח רמב"בה

 670 בתי עלמין  

40,000-כ כ  "סה  

,  על פי הנתונים המוצגים להלן

שטחי העיר הנותרים הינם  

לכן רוב , ברובם בנויים

הפוטנציאל להוספה הינו  

 .בפינוי בינוי



 מדיניות ארצית

 מצב קיים וחלק יחסי של העיר חיפה במחוז חיפה

 1,000,000 מחוז חיפה  

 29% חלק של חיפה במחוז

2040 2070 

 800,000 400,000 למחוז( ד"יח)מדיניות ארצית 

 228,000 114,000 ד  "חלק של חיפה יח

 713,640 356,820 תושבים נוספים

  998,640     641,820          לשנת יעד כ התושבים"סה

 2040נתוני עמותה שינוי בחיפה ותושבים לשנת יעד 

  1,250,000 "2070חיפה "מספר תושבים בחיפה לפי תכנית   

 2.7 2070תושבים לבית אב לשנת ' מס  

  462,963 2070בתי אב נדרשים לשנת ' כ מס"סה  

 120,000 2020מצב קיים בשנת   

  342,963 2070כ תוספת בתי אב עד לשנת "סה  

  6,859 כ תוספת בתי אב ממוצעת לשנה  "סה  

 2040ד ותושבים לשנת יעד "מדיניות ארצית לתוספת יח

 תוספת ס"נתונים לפי הלמ 

 (  ד"יח)ד לפי מדיניות ארצית "תוספת יח  

  400,000 מחוז חיפה  

  114,000 (29%-כ)ד "חלק של העיר חיפה יח  

  356,820 תוספת תושבים לשנת היעד לעיר חיפה  

  641,820 תוספת+קיים. כ תושבים לשנת היעד"סה  

ד"צרכי העיר לתוספת יח -סיכום . 'פרק א  

-כדי לעמוד ביעדי מדינת ישראל ולצורך בפיתוח העיר יש להוסיף בעיר כ

כולל  ) 343,000-ו(  2040עד שנת )שנה  20דירות חדשות תוך  114,000
 .2070  עד שנת( ד"יח 114,000



 פ מדיניות"ד ע"הערכה לתוספת יח. 'פרק ב

 לגובה הבנייה בחיפה 



 פ מדיניות"ד ע"הערכה לתוספת יח. 'פרק ב

 לגובה הבנייה בחיפה 

1 
3.2 

3.3 3.4 

5 
9 

10 

6 

7 
3.1 

2 

2 

4 
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 ד בעיר"מדיניות בנייה לגובה ויחסו לתוספת יח

 הדיון במסמך זה יתייחס

 קומות' מגבלות גובה מס :לאזורים הבאים

תוספת 

 ד  "יח

  4,200 קרית חיים. 1

 מבואות מזרחיים. 2
 ר"תעסוקה מע

                   - 
   

  ?  העיר התחתית.  3.1

נופל בתחום האגן החזותי  חזית הים העירונית 3.2

  ?  'ק 8עד  6

  1,700 קמפוס הנמל 3.3

 המושבה הגרמנית 3.4
 שימור

                   - 
   

  *  6עד  הדר הכרמל. 4

  *  7עד  בת גלים. 5

  2,700 22ועד  10מרקמי  מבואות דרומיים. 6

במוקדים 15ועד ' ק 6-7 מרכז הכרמל ושדרות הרכס. 7   *  

  ?  הוד הכרמל/מתחם ההר. 8

  12,500 אליעזר. ק. 9

  15,000 שכונות מערביות.  10

  15,000 'ק 7עד "  כחולות"שכונות   -* 

  51,100 כ"סה



 :נתוני בסיס

 .תושבים 280,000-אוכלוסיית חיפה קיימת כ

 .נפשות 3.13 -גודל משפחה ממוצעת בחיפה 

 

 

  15,000הינה עד " שכונות הכחולות"תוספת ב

 (38/א"מדיניות תמ. )ד"יח

.  ד בעיר חיפה למעט שטחים בצבע הצהוב והירוק"יח 15,000תוספת של עד  38/א"המדיניות לתמ

 .  חיים' שכונות מערביות וק, אליעזר' התחדשות עירונית ק –הצהוב 



 פ מדיניות"ד ע"הערכה לתוספת יח. 'פרק ג

 .לגובה הבנייה בחיפה 

 .דוגמאות לערכת ציפוף מוצע בחלק מהשכונות 



 –קרית אליעזר 
 .דונם 900-שטח כ

 .ד קיימות"יח 5,000-בינוי של כ-פינוי

 .12,500 –דירות נוספות חדשות 

 .ד"יח 17,500כ "סה

 ' ק 10בניה מרקמית עד 

 'ק 22משלבת בניה גבוה עד 

 צפי מימוש עיריית חיפה

 ללא הערכה לזמן הדרוש  ) 

 לקבלת הסכמת הדיירים לפינוי וטיפול

 "(  דיירים סרבנים"ב

 (.  2029. )שנים 9-כ

 שנים עברו בין המפגש הראשון 4.5

 .למפגש השני עם התושבים 

 הערכה אופטימית למימוש התכנית

 2040שנת  - 



דונם  /ד"יח 60-אליעזר כ' לפי הצפיפויות של ק. דונם 1200-שטח של כ –בכל השכונות המערביות 

 .  ד"יח 15,000נטו ניתן להוסיף עד 



פינוי מיכלי  . )זיהום הקרקע או איכות האוויר –" שמיש למגורים"רוב השטח אינו  –קרית חיים 

 .  ד חדשות"יח 4200-ניתן להוסיף מ" קומות 16עד  6-מ"ביתרת השטח במגבלות של (.  דלק



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ
 .אין תוספת במרקם לשימור



 פ מדיניות"ד ע"הערכה לתוספת יח. 'סיכום פרק ב

 לגובה הבנייה בחיפה 



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ

'ק 10-האגן החזותי   

' ק 6רכס הכרמל    
'ק 15מוקדים עד   

' ק 8-קרית אליעזר  
במוקדים' ק 15עד   

(תעסוקה)ללא הגבלה –מבואות מזרחיים   

' ק 6הדר   

' ק 6הכרמל   

' ק 6אחוזה עד   

' ק 8-שער העליה , עין הים  
במוקדים' ק 15עד   

.פ התכנית"ד חדשות ע"יח 51,000-לפי בדיקתינו ניתן להוסיף כ  

' ק 6נוה שאנן    
'ק 15מוקדים עד   



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ

 "שכונות הכחולות"ה

 38/א"מדיניות תמ

-ד על כ"יח 290,000בינוי צריך להוסיף -בשטחי מגורים מחוץ לשכונות מוגדרות לפינוי•

 . דונם נטו 2500

 תעשיה-תעסוקה
לפי התחשיב של צרכי הציבור של הנדסת  

(  38/א"במסגרת מדיניות תמ)עיריית חיפה 

ר שטח קרקע למבני  "מ 7.1 -יש צורך ב

 .  לכל תושב( לא כולל כבישים)פ "ציבור ושצ

' ד 2,550 - 2040צרכי ציבור לשנת יעד 
 .  'ד 5,100 – 2070ולשנת 

  -א "מדיניות תמ" )הכחולות"השכונות 
 .דונם 15,000-כ –( ללא הכללת ואדיות

.  דונם 8000-כ–שזמין לבנייה " רך"השטח 

=  8000-5100לאחר הורדת שטחי ציבור 

 .  דונם 2900
 .  דונם 2900 –כ היתרה לבינוי "סה

 .  דונם למגורים נטו 2500 - 15%כבישים 
לשטח של   290,000 –ד "יח' יתרת מס

  116-הצפיפות נטו כ -דונם  2500

 .  דונם/ד"יח



 סיכום



 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ

 :ד"פ מגבלות גובה הבנייה בחיפה לתוספת יח"סיכום הניתוח של המצב המוצע ע
עיבוי  , בינוי-ד ברחבי העיר תוך פינוי"יח 51000-על פי הערכה ניתן להוסיף במגבלות אלה כ•

, קרי, 1.8%-הינו כ( ס"לפי הלמ)במצב זה קצב שנתי למימוש . 'וכדו 38/א"תמ, הבנייה הקיימת

מעבר לתווך שנת היעד של תכנית  )שנה  55-ד לשנה ולמימוש מלא דרושיות כ"יח 900-כ

2070.) 

ד חדשות ועד "יח 114,000-בעיר חיפה צריכות להתווסף כ 2040לפי מדיניות ארצית עד שנת •

  343,000-צריכות להתווסף בעיר כ"( שינוי בחיפה"פ הערכות מומחי העמותה "ע) 2070לשנת 

לפי כך היתרה לאחר מימוש כל התכניות לפינוי  (.  2040כולל את התוספת של עד שנת )ד"יח

 .  ד חדשות"יח 290,000-בינוי כ

.  דונם 2500-בינוי ולאחר הקצאת שטח הציבור הנדרשת הינה כ-ללא פינוי" זמינה לבנייה"קרקע•

 116זאת אומרת שכדי לעמוד ביעד אוכלוסיה צריך לתכנן על שטחים אלה בצפיפות של 

 .צפיפות זאת אינה סבירה בעליל.  דונם נטו/ד"יח

 

 .  ולאפשר ציפוף והגבהת המבנים בעיר" לפזר את העומס"חייבים 





 התחדשות עירונית במתחם מוהליבר יהוד -2004ל "תמ
 ?דירות חדשות שאין להם מענה 290,000אז איפה לפזר את 

 וכלכה עירונית חזקה



 :סיכום
מבלי לגרוע מהאיכות של העבודה עצמה והניתוח המקצועי שנעשה  

ונקבעה עם חוסר התאמה  " מקדימה את זמנה"המדיניות , ברמה גבוה

מדיניות גובה הבנייה בחיפה  , במצב זה. לנתוני בסיס לאומיים עקרוניים

להפוך לאבן נגף שעלולה  , במקום להוות מנוף לפיתוחה של העיר, עשויה

 .  להיות לבלם של הפיתוח

שתוכנן היטב אך בנוי ללא  , ניתן להשוות את החוברת למגדל יפה תואר

כיצד ניתן לקבוע את גובה הבניין  . יסודות ודינו של מגדל כזה לקרוס

 ?כשלא ידועה מה כמות הדירות שתהיה בו

בגלל שהחוברת לא   –גם לא יכולה להיות )למקבלי ההחלטות בעניין אין 

מסד נתונים בסיסי  ( מעלה את הנושאים שצריכה תכנית המתאר לעלות

 . לאישורה של מדיניות זו

מחסום ללחצים  "במידה והמטרה המרכזית של החוברת הינה להוות 

על מקבלי ההחלטות לזכור שסטגנציה בפיתוח עירוני  , בעיר" ניים"נדל

 ".  ריצה לאחור"הינה בגדר של 

אנחנו ממליצים לדחות את אישורה של החוברת עד לגיבוש תכנית  

מתאר חדשה לעיר שבעקבותיה גם מדיניות זו תשתנה ללא היכר וכמו כן 

מ שלא לעצור את פיתוח  "ע, בשטחים המסומנים (מדיניות ) לאפשר 

בינוי  ללא  ,  העיר לתקופת הביניים עד לאישור תכנית מתאר חדשה

 .   מגבלת גובה בכפוף לאישור העירייה



 אדריכל ,מזודמיטרי    IAAMפרופסור 
https://he.wikipedia.org/wiki/מזו_דמיטרי  

www.dmazo.com 
  

 ניסיון מקצועי
  

 . DMazo עד בכלל         בעלים של משרד האדריכלים ומתכנני ערים 10/2005
 .מהנדס העיר והועדה המקומית הוד השרון        03/2004-10/2005
 .הוד השרון ורמות השבים  -הדרים " מהנדס הועדה המקומית        01/2000-03/2004
 .אדריכל המועצה המקומית הר אדר        01/1996-01/2000
 .ראש צוות תכנון תל אביב ,מ מתכנן מחוז"מ .לשכת התכנון מחוז תל אביב ,הפניםמשרד         03/1995-01/2000
 .אדריכל מחוזי לבינוי ערים .(כולל מחוז תל אביב)משרד הבינוי והשיכון מחוז המרכז         05/1994-03/1995

 .עצמאי תל אביבאדריכל     עד בכלל            1992
 .אדריכל.  תל אביב, יער אדריכליםמשרד                   1991-1992

 .אדריכל.  סלמון חיפה. ברוך י .משרד ב                           1990
 אדריכל. מכון מרכזי לתכנון בניני מופעים וספורט במוסקבה                  1986-1989
 .ו בחייפה"מנחה לאדריכלות של אוניברסיטת יהודה ושומרון באריאל ובפקולטה בויצ                  1993-2006

  
 ניסיון ציבורי

  
,  חיזוק  המבנים מפני רעידת אדמה -' א3-3/ 38 /א"תמ ,( היתנתקות)למרחב ניצנים וצפון אשקלון   39/א"חוקר בהשגות לתמ     2005-2019

 .ואחרים 1027/ ל"תמ, 1016/ל"תמ, 1014/ל"תמ, ל"הקו הירוק של רק 71/ל"תת ,ל"הקו הסגול של רק - 70/ל"תת. תחנות תדלוק - 18/א"תמ
 .         והוד השרון" הדרים"מהנדס הועדה המקומית לתכנון ולבניה  ,מהנדס העיר הוד השרון    2000-2006

 .ש"חבר ועדות מקומית ומחוזית משותפות לתכנון תע                       
 נציג שר הפנים במועצת   .א יפו"מתכנן מחוז תל אביב וראש צוות תכנון ת .מ.מ    1995-2000

 .העיר בוועדה המקומית לתכנון ובניה תל אביב יפו
 (.נציג מתכנן המחוז(חבר ועדת ערר מחוז תל אביב  

  .חבר פורום תכנון עיריית תל אביב יפו
 .(א"תכנית מתאר למחוז ת)חבר ועדת ההיגוי לתכנון תכנית מטרופולין תל אביב 

 .חבר ועדת ההיגוי לתכנון למערכת הסעת המונים
 .חבר ועדת ההיגוי לתכנון תכניות מתאר ארציות שונות

 .א"חבר סגל של ועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז ת
 .אדריכל מחוזי לתכנון ערים מחוז תל אביב והמרכז במשרד השכון והבינוי    1994-1995

 ,נציג שר השיכון בועדה המקומית רמלה .נציג שר השיכון בועדה מקומית לוד
 ."רמלוד"חבר ועדת ההיגוי להרחבת גבולות מוניציפליות 
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 :נבחריםפרויקטים  
 :אדריכלות ותכנון ערים

 .תכנון                           .תל אביב ,יונה הנביא 'מגורים ברחבניין 
 .תכנון                        .תל אביב ,יהודה המכבי 'בניין מגורים ברח
 .תכנוןתל אביב                                  ,זרובבל 'בניין מגורים ברח
 .תכנון                                     .תל אביב ,בזל 'בניין מגורים ברח
 .תכנון                                  .תל אביב ,הירקון 'בניין מגורים ברח
 .תכנון                              .תל אביב ,המערכה 'בניין מגורים ברח

 .תכנוןרוסיה                                  ,שוק סיטונאי למחוז מוסקבה
 .קונספט                               . מרכז עסקים סיטי של מחוז מוסקבה

 .קונספט                                 . תל אביב ,תחנה המרכזית החדשה
 .קונספטמבקרים                         1000-מרכז ספורט עם יציאות ל 

 .קונספט"                                             צומת ספרים" חנות הרשת
 .אושריפו                   ,מסחר ומשרדים ברחוב יפת  ,בניין מגורים 
 .אושר                                              . ומסחר ביפו ,בניין מגורים

 .קונספט קונסרבטוריון בצפת                                ,מוזאון למוסיקה
 .קונספטתל אביב                                       ,מתחם קולנוע שלהבת

 .קונספטתאטרון מרכז תרבותי ברחובות                                       
 .קונספטרוסיה                                                        ,מרכז מסחרי

 .קונספטלמרשם אוניברסיטת תל אביב                                 מרכז 
 .בנויאן                                         'אזרבייג ,מבנה תחנת מטרו

 .קונספט רוסיה                           ,מרכז בילוי ותיירות באזור אמאוס
 .קונספטוק                                    'מרכז בילוי והימורים בעיר טורז

 .  קונספטרוסיה                          ,ד במוסקווה"יח 60 מגורים למבנה 
 .בנוירוסיה                            ,ד במוסקווה"יח 9 מבנה מגורים ל

 .קונספטאוקראינה                  ,שכונת מגורים בעיר דניפרופטרובסק
 .קונספטשכונת מגורים ליד סנט פטרסבורג                                   

 .קונספטרוסיה                        ,שכונת מגורים ירמייבה ליד מוסקווה
פרויקט     רוסיה                        ,של שכונת מגורים בעיר בריאנסק

 .אושרדירות בהוד השרון                            4500מגורים שכונת 
 .בנויפרויקט הרחבה של מרכז תרבות ובילוי בהוד השרון          

 .חלקיתדירות בהוד השרון                            2,022 שכות מגורים
 .חלקיתבנוי        תוכנית מרכז עיר הוד השרון                                   

 .קונספט  י בעיר הוד השרון                        "טל" פרויקט בית ספר
 .אושר   לעיר הוד השרון                     2020תוכנית אב עד שנת 

 בנוי                               בניין עיר של היישוב הר הדר תוכנית 
 אושר  תכנון שכונת מגורים חדשה בהר אדר י ם                         

 בנוישל שכונת מגורים באלעד                                       תכנון 
 שכונת מגורים בתל צופית אושרתכנון 

 תוכנית מתאר של עיר חדשה תל צופית
 

 :תחרויות תכנון בן לאומיות
 .בנוי, ראשוןפרס רוסיה         ,י'בסוצ 2014אתר משחקים אולימפיים חורף 

SUMMIT APEC בנוי, ראשוןפרס רוסיה                  , אי רוסקי ,ולדיווסטוק. 
 .בנוי ,ראשוןפרס ב באשדוד                                          "ס ברובע י"מתנ

 .ראשוןפרס תל אביב                                         " דרייב אין"מתחם 
 .שניפרס תל אביב                                                   ,גשר ביצרון

 .ראשוןפרס  ישראל                      , "עתיד הבית התל אביבי" תחרות
 .ראשוןפרס סנט פטרסבורג              .SKA ליגת בוגרים , מרכז ספורט
 .ראשוןפרס סנט פטרסבורג              .SKA ליגת צעירים , מרכז ספורט

 .שניפרס מרכז ספורט ובילוי בעיר רוסטוב                                  
 .OISTATTבעיר אמסטרדם הולנד             פרס   " PLAYHOUSE " תאטרון

 .ראשוןפרס מונגוליה          , דרחאן, מרכז אוניברסאלי לספורט ובילוי
 .ראשוןפרס תאטרון ילדים בעיר מורמנסק רוסיה                             
 .ראשוןפרס תאטרון בעיר מאגאדן רוסיה                                        
 .  SKIAפרס מרכז בילוי בעיר בקוריאני גרוזיה                                  

 .שניפרס רוסיה                   , ל'מרכז אדמינסטרטיבי של עיריית גז
 .שניפרס  רוסיה                                , תאטרון בובות בעיר קלוגה

הטוב ביותר לשנת  הפרויקט מוסקבה       , ש מייקובסקי"שיחזור ושימור של תאטרון ע

1986. 
 .בולגריה, תחרות ביאנלהפרס מרכז קונגרסים במוסקווה                                            
 .שניפרס מרכז בילוי בעיר וולסק ברוסיה                                     

 .  שלישיפרס  דירות בעיר וולסק רוסיה              2200שכונת מגורים ל 
  

 השכלה
  MArc.בוגר מכון לאדריכלות במוסקבה תואר שני בארכיטקטורה                 1980-1986

 .(UNESCO)בין לאומית לאדריכלות אקדמיה    IAAM פרופסור 
 .אנגלית ,(שפת אם)רוסית  ,עברית                     :שפות

 


