
אשדוד היא העיר השישית 
וכיום  בישראל  בגודלה 
מתגוררים בה כרבע מיליון 
בני אדם. בשנים הקרובות, 
ל  ו ד י ג ה ת  צ א ה ם  ע
ההתחדשות  הדמוגרפי, 
תכנית  ומימוש  העירונית 
חתם  עליו  הגג,  הסכם 
משרד  עם  לסרי  יחיאל  ד"ר  אשדוד,  העיר  ראש 
העיר  שנים,  כארבע  לפני  האוצר  ומשרד  השיכון 
עתידה לצמוח ולחצות את רף 300 אלף תושבים. 

בראיון חגיגי לסיכום השנה, מהנדס אייל דוידוביץ', 
ראש מינהלת הסכם הגג אשדוד, ציין כי תשפ"א 
היתה שנת הפריצה האשדודית במהלכה התקדמו 
להגשמת  בדרך  ומשמעותיים  רבים  פרויקטים 
חלומם של תושבים רבים המבקשים להקים בית 
למשפחות  יאפשר  הגג  הסכם  באשדוד.  ישראלי 
צעירות וזוגות צעירים בני העיר להמשיך להתגורר 
בה ואגב כך מתווה את מדיניות העירייה להקצאת 
דירות במחירים אטרקטיביים למשפחות צעירות. 

את  משמעותית  בצורה  קידמנו  החולפת  "בשנה 
פרויקט הדגל של הסכם הגג: ״בית בפארק לכיש״, 
בו ייבנו כ - 2700 יחידות דיור לצד קריית ספורט 
ובריכת  כדורסל  היכל  כדורגל,  אצטדיון  הכוללת 
לאחרונה  דוידוביץ'.  סיפר  אולימפית",  שחיה 
יחידות   1028 שיבנה  אברהם,  עמרם  היזם  נבחר 
לביצוע  תשתיות  אורון  הקבלן  נבחר  ובנוסף  דיור 
פורסמו  לכך  מעבר  א'.  לשלב  התשתית  עבודות 
מכרזים לכ– 615  יח"ד נוספות ומכרז לדיור מוגן . 

החדשה  השכונה  בשדרה",  "בית  תכנית  גם 
שתקום במקום מגרש האימונים לכדורגל, קודמה 
וחברת  צרפתי  רמי  היזמים  נבחרו  כאשר  מאוד 
פיתוח  עבודות  דיור.  יחידות   692 להקמת  שרבט 
פרויקט  במסגרת  באזור  בוצעו   כבר  ותשתיות 
בשנה  כי  צופים  ואנו  ז'בוטינסקי  ברחוב  הנת"צ 

הקרובה תחל כבר עבודת הקמת הפרויקטים.

ת י נ כ ת ה ה  ר ש ו א ת  פ ל ו ח ה ה  נ ש ה ך  ל ה מ ב
לשכירות  יחידות   440 להקמת  ואופק"  "בית 
פורסם  ליזמים  המכרז  י"ג.  ברובע  טווח  ארוכת 

ובקרוב  ייבחר היזם. 

ורשות  עיריית אשדוד  לגביו הגיעה  פרויקט אחר, 
מקרקעי ישראל )רמ"י( להבנות השנה הוא

"בית בלב הרובע". העירייה הצליחה לשכנע את 
 250 זה  בפרויקט  להקים  ישראל  מקרקעי  רשות 
יחידות בלבד על מנת לשמור על צביון רובע ט"ו, 
ההליך  השלמת  על  לסכם  נדרש  כעת  כאשר 
יהיה  ניתן  וכך  במחוז  התכנון  גורמי  מול  התכנון 
לקדם גם כאן במהלך השנה הקרובה את פרסום 

המכרזים ליזמים ואת קידום עבודות התשתית.
 

ייבנה  בעיר,  הוותיקים  הרבעים  אחד  ו',  ברובע 
דיור.  יחידות  כ-500  יוקמו  בו  וגן",  "בית  פרויקט 
התכנון  פי  ועל  המקומית  בוועדה  אושרה  התכנית 
בוועדה  תאושר  התכנית  הקרובה  השנה  במהלך 

המחוזית לתכנון ולבניה. 
 

הסיטי,  רובע  בעיר,  המרכזי  הרובע  של  בליבו  גם 
הסכם  במסגרת  פרויקט  ייבנה  כי  מציין  דוידוביץ' 
יוסיף  אשר  בסיטי"  "בית  בפרויקט  מדובר  הגג. 
ובשנה  אושרה  התוכנית   . חדשות  יח"ד  כ-285  
לבחירת  מכרזים  יפורסמו  הנראה  ככל  הקרובה 

יזמים. 
ט ק י ו ר פ ה ן  ו נ כ ת ם  ד ק ת ה ת  פ ל ו ח ה ה  נ ש ב

דיור  יחידות  כ-600  יוסיף  אשר  במרחבים",  "בית 
החדשה  בשנה  ב'.  ברובע  המשפט  בית  במתחם 
מכרזים  התכנון,  פי  על  ויפורסמו,  התכניות  יאושרו 

ליזמים. 
תכניות  של  התכנון  הליכי  יימשכו  לכך,  מעבר 
וברבעים  ברית  בני  שדרות  על  בחלוצים"  "בית 

הדרומיים.

האם יש כבר צפי להגרלות 
ראשונות לזכאי משרד השיכון ?

הגרלות  השיכון  משרד  של  המדיניות  פי  "על 
בהיתרי  וועדה  החלטת  לאחר  רק  מתקיימות 
כי בעוד מספר חודשים  הינו  היזמים. הצפי שלנו 
ההגרלות  יתקיימו   )2022 מאי  חודש  )במהלך 
"בית  בפרויקט  השיכון  משרד  לזכאי  הראשונות 

בשדרה". הגרלות נוספות יתקיימו בהמשך".

כמה יחדות דיור יוקצו לזכאי 
משרד השיכון ולזוגות צעירים ?

דיור  יחידות  אלפי  ייבנו  הגג  הסכם  "במסגרת 
לזכאי  יהיו  מהם  אחוז   50 כאשר  העיר,  ברחבי 
דיור בר השגה,  משרד השיכון. על מנת להבטיח 
יהיו  ההסכם  במסגרת  שייבנו  מהדירות  אחוז   40
דירות בנות 3 חדרים שגודלן לא יעלה על 75 מ"ר; 
ששטחן  חדרים   4 דירות  יהיו  מהדירות  אחוז   40
לא יעלה על 100 מ"ר ורק 20 אחוז מהדירות יהיו 

גדולות מ־100 מ"ר."

היכן ניתן לעקוב אחרי מידע 
אודות פעילות המינהלת וקידום 

הפרויקטים ?
"מוזמנים להיכנס לאתר האינטרנט

https://bait-ashdod.co.il ולדף הפייסבוק 
https://www.facebook.com/

." gagashdod

כיצד אתה מסכם את השנה?
לתושבי  בשורות  מלאה  היתה  החולפת  "השנה 
העיר עם קידומם של פרויקטים מרכזיים שיוסיפו 
שבתשפ"ב  מצפים  אנו  בעיר.  דיור  יחידות  אלפי 
כבר יתקיימו ההגרלות הראשונות, כאמור, לזכאים. 
בעירייה,  ההנדסה  מנהל  אשדוד,  עיריית  עם  יחד 
את  רב  במרץ  לקדם  נמשיך  ורמ"י  השיכון  משרד 
יתר הפרויקטים. בשמי ובשם עובדי מינהלת הסכם 
ושנה  שמח  חג  לכולם  מאחל  אני  באשדוד,  הגג 

טובה, בריאה ומוצלחת. 
תשפ"ב- תהא שנת פיתוח באשדוד".

ראש מינהלת הסכם הגג באשדוד, אייל דוידוביץ': "השנה החולפת היתה מלאה בשורות לתושבי העיר עם 
קידומם של פרויקטים מרכזיים שיוסיפו אלפי יחידות דיור בעיר ואנו מצפים שבתשפ"ב כבר יתקיימו ההגרלות 

הראשונות לזכאים"

בית ישראלי 
באשדוד

סיכום תשפ"א

רגע לפני השנה החדשה, 
זה הזמן לסכם את 

הנעשה בשנה החולפת: 
אילו פרויקטים גדולים 

התקדמו צעד משמעותי 
ומה צפוי לשנה הקרובה? 

https://www.facebook.com/gagashdod
http://www.facebook.com/gagashdod 
https://www.facebook.com/gagashdod

