
1

אדריכלות ובינוי ערים, עיצובאלטמן אדריכלים

,נופים סנטר|עדכון סטטוס
מודיעין

1

2021אוקטובר  



2 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 2מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

מיקום |רקע

נופים



3 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 3מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

:5957גוש

55 ,49: קהחל

701+702: מגרש

ר"מ  7,452:שטח

סביבה |רקע



4 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 4מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

תכנוןסטטוס

11.06.19

09.07.19 יטמשפיועץיותהנחקבלת 

10.09.19 מידעתיקתפתיח

26.02.20 הצגת תוספת התכנון לסגנית 
מהנדס העיר ומהנדס העיר

החלטת ועדה על הפקדת  
14.10.20המקומיתע"התב

06.11.20פרסום להפקדה ברשומות

'אינסבוצע תיאום מול יועץ -' אינס•
בוצע תיאום מול יועץ חשמל–חשמל •
בוצע תיאום מול יועץ מיזוג–מיזוג אויר •
ה"מהגהתקבל אישור –פיקוד העורף •
בוצע תיאום מול יועץ נגישות–נגישות •
'בוצע תיאום מול יועץ קונס–' קונס•
בוצע תיאום מול יועץ תאורה–תאורה •
בוצע תיאום מול יועץ שילוט–שילוט •
בוצע תיאום מול יועץ אלומיניום–אלומיניום •
י"חחהתקבלה אישור –חברת חשמל •
התקבל אישור–אשפה •
התקבל אישור–תנועה •

העירמהנדס–תכנוןלפורוםהצגה

06.01.21תום תקופת ההפקדה

25.01.21הגשה היתר

21 .08.06החלטה וועדה

12.04.21בינויתוכניתאישור 

18.03.21עמידה בתנאי סף

14.01.21מתן תוקף ברשומות

סטטוס תיאום תכנון

30.09.21הפצה תוכניות למכרז ליועצים

21 .20.10תכןסיום בקרת 



5 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 5מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

רישויסטטוס

10.10.21אישור פיקוד עורף למרחב מוגן

20.05.21ת למיקום צובר גז"אישור משרד ה תמ

29.08.21אישור כיבוי אש

30.08.21אישור משרד הבריאות

24.08.21אישור סביבתי

30.08.21אישור תשתיות

30.09.21אישור סניטרי

20.10.21י"רמאישור 

טרם הושלםהיטל השבחה

טרם הושלםאגרות

17.10.21אישור דמי הקמה



6

תכנוןהצגת ה



7 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 7מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

על מכיוון דרום מזרח מרחוב יער בן שמןמבט |הצגת התכנון

1



8 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 8מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

מרחוב יער בן שמןמזרחדרוםמכיווןמבט |הצגת התכנון 



9 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 9מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

מרחוב יער בן שמןמזרחצפוןמכיווןמבט |הצגת התכנון 



10 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 10מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

הפארקכיווןלעליוןהמפלס מסחרלמבט|הצגת התכנון 



11 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 11מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

מכיוון הפארקהעליוןבמפלס מסחרמבט|הצגת התכנון 



12

תוספת מחסנים



13 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 13מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

קומה תחתונהוחניהמסחרמפלסתוכנית|הצגת התכנון 

פרטילרכבחניות143
חניהמאזן :



14 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 14מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

תוכנית מפלס חניה קומת ביניים |הצגת התכנון 

פרטילרכבחניות143
חניהמאזן :



15 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 15מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

תוכנית מפלס מסחר ומעבר לכיכר ציבורית בקומה עליונה|הצגת התכנון 

ב



16

שינוי מיקום 
שירותים



17 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 17מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

תוכנית מפלס חניה קומת ביניים |הצגת התכנון 

פרטילרכבחניות143
חניהמאזן :



18

קירוי גג



19 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 19מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

קירוי גג|הצגת התכנון 

אזורי קירוי גגחתך עקרוני קירוי גג



20 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 20מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

קירוי גג|הצגת התכנון 

פרט עקרוני קירוי גגחתך עקרוני קירוי גג



21 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 21מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

קירוי גג|הצגת התכנון 

חתך עקרוני קולטן שמש  
תמונה להשראהבמסגרת היתר שינויים



22

חיפוי חוץ



23 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 23מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

אזורי חיפוי–חיפוי חיצוני |הצגת התכנון 



24 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 24מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

תמונות להמחשה-חיפוי פח –חיפוי חיצוני |הצגת התכנון 



25 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 25מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

להמחשה  תומנות–דקטוןחיפוי –חיפוי חיצוני |הצגת התכנון 



26 עריםובינויאדריכלות ,עיצובאדריכליםאלטמן 26מודיעין ,סנטרנופים2021אוקטובר 

על מכיוון דרום מזרח רחוב יער בן שמןמבט |הצגת התכנון

תודה רבה


