
מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

אדריכל 

אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

כמהנדס העיר אשקלוןבתקופת כהונתי 

–עברה העיר מהפך בתחומים רבים 

,תושבים100,000תושבים לכמעט 55,000–מ העיר צמחה תוך זמן קצר 

שכונות מגורים חדשות 8תכנון והקמת ,תוך הכנת תכנית מתאר חדשה לעיר 

נרחבות ובניית מוסדות ציבור בהתאםלרבות פיתוח תשתיות עירוניות 

.והקמת המרינה.

.העבודה כללה ייצוג העירייה מול מוסדות התכנון השונים ומול משרדי הממשלה

–ניסיון מקצועי 

.  א "עבודה במשרדי תכנון פרטיים בת-1984-1986

.ירוחם -אדריכל היישוב המועצה המקומית -1986-1989

.עיריית אשקלון -מנהל המחלקה לתכנון -1989-1990

.מהנדס העיר אשקלון -1990-1995

. עצמאי בעל משרד תכנון -1996-2010

.  מהנדס העיר ראשון לציון-2010-2016

אדריכל אלי יהלום

בהצטיינות   –הפקולטה לאדריכלות  ותכנון ערים  בטכניון -בוגר 

בוגר חטיבת הצנחנים -ל במילואים"סא



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

–1996עם פרישתי מעירית אשקלון בשנת 

מתן שירותי  , תכנון עירוני, הקמתי משרד פרטי לתכנון אדריכלי

לחברה  , ייעוץ וליווי לחברות ויזמים פרטיים וכן לעיריית אשקלון

.הכלכלית אשקלון ולקרן אשקלון



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון -מסחר ומשרדים–גיורא שפיר                                               בית ימין ' אלי יהלום בשיתוף אד' אד



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אשקלון-מסחר ומשרדים–גיורא שפיר                                             בית ימין ' אלי יהלום בשיתוף אד' אד



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום קבוצת ימין       -אלי יהלום                                                          מגורים  דואט  על הים' אד



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום קבוצת ימין       -אשקלון–ברנע –אלי יהלום                                                          מגורים  מושלם ' אד



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום קבוצת ימין       -רומניה-אלי יהלום                                                          שכונת מגורים קורביאנקה' אד



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מזכרת בתיה             -גיורא שפיר           קבוצת ימין' בשיתוף אדר-מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-ברנע -1001–מדורגי ים -חברת אפרידר מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום פנינת אפרידר אשקלוןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום בשיתוף אדריכל גיורא שפיר      שער הקריה קרית אונומ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מגדלי מגורים–אודי כרמיל    חברת אפרידר ' בשיתוף אדר-מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-ברנע-1002–מדורגי ים מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-ברנע -1003-מדורגי יםמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום ראש העין–אודי כרמיל    חברת אפרידר ' בשיתוף אדר-מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשדוד-סיטי20מגרש -"פרימק"מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשדוד' רובע טו–מכלוף בכור מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-פלס-מגדלי הפארקמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון             -פ"שו-האחים ישראל-מגוריםמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-האחים ישראל-שופמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום הוד השרון-אחים ישראלמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-צמרות אפרידרמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון             -פ"שו-תמר ויעל-מגוריםמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום בשיתוף אדריכל גיורא שפיר         -הוד השרון-מגדל מגוריםמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מגדלי מגורים–אפרידר-רפי חסןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-מנהלת המרינה מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-מינהלת המרינהמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום נגב-אמדוקסמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום נגב-אמדוקסמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום לטביה         -ריגה–טק מסחר משרדים ומלונית -מרכז היימ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום לטביה         -ריגה–טק מסחר משרדים ומלונית -מרכז היימ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מרינה מול אשקלוןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-מרכז בידור ומסחר-מרינה מולמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון-מלון שירת הים שלב במ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום ים אשקלון-מלון צוקימ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום דירות נופש מרינה אשקלוןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מרכז רחל אשקלוןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום -בשיתוף אדריכל גיורא שפיר        בית גירון-מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

אשקלון                   



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום קרית מלאכי–מרכז מסחר ומשרדים מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום שער אשקלון         -א"ניצב-פאוור סנטרמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום -בשיתוף אדריכל גיורא שפיר       בית ספר מקיף ברנע-מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

אשקלון                                             



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום -בשיתוף אדריכל גיורא שפיר  בית ספר מקיף ברנעמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

אשקלון                                             



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון             -הרב ברדא-ישיבת יצחק ירנןמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום אשקלון       -אלעזרא-משכן יעקב-בית כנסתמ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום

-כמהנדס העיר ראשון לציון

וכראש מנהל ההנדסה הייתי אחראי-העיר הרביעית בגודלה בישראל 

,הפיקוח על הבניה,הרישוי ,לרבות כל תחומי התכנון, על הועדה המקומית 

.השבחה תכנון תנועה ותשתיות, מערכות מידע הנדסי,הבניה הציבורית

בתקופת כהונתי קיבלה העיר מעמד כוועדה עצמאית ונחתם עם המדינה הסכם גג 

.ד "יח20,000-לבניית כ

-בינוי ותכניות מפורטות רבות ומשמעותיות לעיר וביניהם–פינוי ,כמו כן  קידמתי תוכניות מתאר

.אושרה למתן תוקף-תושבים340,000-ל-2030תכנית מתאר כוללנית חדשה לשנת -

.דירות7,500-בינוי לשכונת רמת אליהו–תכנית מיתאר להיתחדשות עירונית לפינוי -

1.5. אלף -תכניות מפורטת למיתחמי עסקים ביניהם ה-

.אושרה למתן תוקף-ד "יח5,000,ר לתעסוקה "מיליון מ

.אושרו–ד ותעסוקה "יח7500-מיתחמי צריפין ל-תוכניות מפורטות-

.שכונת נחלת-ד"יח6,500תוכניות מפורטות למיתחמי מגורים -

.בקשות להיתרי בניה לחיזוק מבנים 180-אישור כ-

.מתחם האומנים-בינוי–דירות בפינוי 500אישור היתרי בניה להקמת -

.קידום מיתווה עירוני ייחודי  לדירות מוזלות לחסרי דיור-



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום צריפין      -מנהל הנדסה                         שכונות מגורים ומתחמי עסקים חדשים-עירית ראשון לציון



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום צריפין      -מנהל הנדסה                         שכונות מגורים ומתחמי עסקים חדשים-עירית ראשון לציון



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום מנהל הנדסה                                             שכונות מגורים ומתחמי עסקים חדשים     -עירית ראשון לציון



אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום אלי יהלום' אדר-אדריכלים-גיורא שפיר  •אלי יהלום

התחדשות עירונית

פינוי בינוי

38תמא



מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום מ"ומתכנני ערים בעאדריכלים-אלי יהלום


