
תכנית אב בשיתוף הקהילה  

הדרלשכונת מזרח 

חלק א   

:יזמי התכנית
שיקום שכונות חברתי חיפה–משרד הבינוי והשיכון 

חברתייםלשרותיםהמחלקה –עיריית חיפה 

:עורכי התכנית
אדריכלית נוף–נגה כרמל 

אדריכלית ומתכננת ערים–בוציןאתי 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



(ורקע כללימבוא )מבוא ונתונים כלליים. 1

:ניתוח מצב קיים. 2

תרשימי סביבה-

תצלום אויר של השכונה-

קרקעיעודימפת -

מפת טופוגרפיה-

מפת מרחקים-

מפת תנועה-

שטחים ציבוריים פתוחים-

מבני ציבור-

חתכים-

נתוני הרחובות. 3

ח מפגעים "דו. 4

נתוני השטחים הציבוריים הפתוחים. 5

הצעות תכנוניות והמלצות לקידום התכנית. 6

הצעות תכנוניות: תנועה ותחבורה•

הצעות תכנוניות: שצפים•

.מתחם לדוגמה•

הצעות תכנוניות–סביבתית /עבודה קהילתית•

הצעה לקבוצת קשר קבועה: קשר של התושבים והעירייה: עבודה ארגונית•

.סיכום. 7

:תוכן העניינים

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 

 ©
ת 

פ
ת י

בנ
ת  לל

רו
מו

ש
ת 

ר
ב
חו

ב
ם 

רי
איו

ה
על 

ת 
הזכויו

כל 



.אישיתבנימה

:להםשותפותשהיינודומיםמתהליכיםושונהמיוחדהיההחרדיתהדרבשכונתכמתכננותשלנווהעבודהההכרותתהליך

שיחדהאנושייםהמרכיביםחלקיאתויותריותרפגשנוכך,השכונהשלהפיסייםהמרכיביםעםבהכרותשהעמקנוככל

.המקוםאתהמאפייןומרתקמיוחדפסיפסליצורהצליחו

הפעולהשיתופיבזכות.והתושביםהמקוםשלמסוייםדימויעםהשכונהעםולהכרותהתושביםלמפגשי,לעבודהניגשנו

קבוצת,אחדאזור,אחתכמקשההדרךבתחילתשנראהשמהגילינו,המקצועיוהצוותהתושביםשלהלבופתיחותהרבים

והתייחסויותשונותשאיפותבעלישונותאוכלוסיהוכקבוצות,שוניםמאפייניםבעלישוניםכאזוריםהתברר,אחתאוכלוסיה

.המתחםבאותוהמשותפיםלמגוריםכולל,רביםלנושאיםשונות

מרוחקתגםזהעםויחדהעירונייםוהתשתיותהתחבורהוממערכתהדרממרכזמרוחקת,האוכלוסיהכקבוצת,השכונה

העובדהלאור)השוניםלרחובותהגישהומורכבותבמקוםהתנועהשמבנהכפי.הקרובותלשכונותהאופייניתהחייםמדרך

האוכלוסיהריכוזכך,שלוהבעיתיותאתגםאךהמקוםשלהייחודאתיוצרת(מוצאללאמרחובותבנויהשכונהשרוב

.האופייניותוהבעיותהקשייםאתגםאך,הייחודאתגםיוצרים,השוניםגווניהעל,החרדית

בשנותשנבנתההשכונה:שוניםוחינוכייםחברתייםנושאיםעלישירותומקרינותרבותהןהתשתיותבתחוםבשכונההבעיות

באותםהמקובללמשפחהממוצעילדיםמספרעם,והטרוגניתמגוונתלאוכלוסיהכשכונהותוכננה,הקודמתהמאהשל40ה

מכלרבותצעירותחרדיותלמשפחותמשיכהכמוקדהאחרונותבשניםהפכה,לתקןפהבהתאםתשתיותתכנוןועםימים

בתחוםוהן(ציבורומבנימגורים)המבניםבתחוםהןהשכונהתשתיות.מהממוצעגדולילדיםבמספרהברוכות,הארץרחבי

הגיללשכבותולחלוקההאוכלוסיהלכמותכללמתאימיםאינםהפתוחיםהציבורייםהשטחיםוכמות(וחניותכבישים)התנועה

אך.(השכונהגילעםיחד)במקוםהתשתיותמבעיותנכבדחלקנובעותמכאן.במקוםהאחרונותבשניםשהתגבשוכפי

מעברעלכללחושביםואינםשלההייחודיתולאוירהלשכונהאהבהמביעיםהתושבים,בשכונהוהחוסריםהבעיותכללמרות

,במקוםאמיתישינויליצירתוהרצוןהכוחותאתלשאובניתןוממנהומשמחתמיוחדתהינהלמקוםזואהבה.אחרתלשכונה

.והאפשרייםהנדרשיםהתחומיםבכל

לשפרהרשויותומנכונותמהמצביאוששלרבהבמידההמפגשיםאתהחלו,בתהליךמעורביםשהיוהשכונהותושביתושבות

לשינויציפיותיהםאתלמקד,השוניםבנושאיםלהתעמקהתושביםהחלו,התהליךשהתקדםככל.במקוםחייהםעלולהקל

באחריותשהינםמקביליםתהליכיםלקידוםגםאךהמקומיתהרשותמולהתהליךלקידוםהןאחריותעצמםעללקבלוגם

זהעםיחדאךבשטחושינויתוצאותנראושטרםהתחושהעקבמתגברלפעמיםוהכעס,ישנועדייןבמקוםהייאוש.התושבים

.השינויקידוםדרךלגביוהבנההאחריותלקבלתהמודעותהתפתחה

"קהילה"כהשכונהתושביאתלכלולנכוןשלאהזמןעםהסתברכך,"שכונה"כקרוביםרחובותלכלולנכוןתמידשלאכפי

נותן,בשכונהאחדלזרםשניתןשפתרוןאשליהיוצרים,השוניםוהצרכיםהשונותהקבוצותביןשהשונותמסתבר.אחת

ונקודותומגווניםשוניםהםהתושביםצרכי.הדברכךלאאך.בשכונהבעיותמגווןפותרובכךהזרמיםשארלכלתשובה

לתהליךהובילהזוהבנה.תחוםבאותוגורחסידיבעייתאתפותראינו,למשלוישניץלקהילתאחדפתרון.שונותהמבט

הצוותעםוהן(גברים,נשים)בקהילההשונותהקבוצותעםהןרביםפעולהובשיתופירבהברגישותשנעשהומענייןמרתק

.התכניתאתשהובילהמקצועי

לקידוםתושביהשלהרבותהיכולותהבנתעםיחדהשכונהוצרכימרכיביכללהבנתשלזורגישהשגישהמקוותאנו

וישימוהשכונהובמראההתושביםבחיימשמעותיושיפורהקלהשיביאו,יחדגםוכוללנייםייחודייםלפתרונותיובילותהליכים

.בחיפההשכונותכללמפתעלהשכונהאת

.תודות

,החומרלאיסוף,הרביםלמפגשיםוממרצםמזמנםמאודהרבהשהקדישוהשכונהותושבותלתושבילהודותרוצותאנו

לצוות.אלפרמיכיומרבליטנטלאריהמר-השכונהלנציגי.השכונהלקידוםיצירתייםפתרונותעלולחשיבהלמיפוי

,תמיכתםעל-וייסמןוסבטלנהאשתרעופרה,עזראענבל,שכטראריאל,שפיראיעל,חמרה-עלוחירייה:המקצועי

דוד:חיפהבעירייתהשונותוהמחלקותהאגפיםלראשימיוחדתתודה.הדרךאורךלכלהפעולהושיתופיהדרכתם

.הרביםהפעולהשיתופיעל-שושןואורליפלדמןמרינה,עבאססוהיל,טלמורנטע,אלקבץאלי,דנציגריואב,לוריא

.השכונהעםוהיכרותםרעיונותיהם,הרבותבידיעותיהםכןגםשעזרוולריסהחדווה,ברודריעקב:הדרס"מתנולאנשי
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:מבוא ונתונים כלליים-1פרק 

:התכניתשלוהמורכבותהעיקרייםההיבטיםאתולהציגלגעתננסהזהבפרק

:העבודהשיטת

,והיעדיםהמטרותהגדרת-

התהליךגיבוש-

.הפעיליםעםהעבודהאופן-

.האוכלוסיהלמבנהבהקשרהמורכבהתרבותיההיבט

.התכנוןתחומיגבולות–הפיזיההיבטאתוכמובן
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:תרבותירקע–בשכונההאנושיתהרקמה

.השכונהמיקום.1

האוכלוסייהמבחינתתרבותית-רבשכונהשהיתה,השכונה.הדרשכונתשלהמזרחיבצידהממוקמת,כשמהמזרחהדרשכונת

עברה,יהודיםשאינםתושביםשלמזעריואחוזוותיקים,מ"בריהיוצאיעולים,השוניםמהזרמיםחרדיםוכללהבההמתגוררת

השכונהתושבירובכךבעקבות.למקוםהארץרחבימכלרבותצעירותחרדיותמשפחותשלמעברעקבהאחרונותבשניםשינוי

הכלוליםהרחובותבכללהיאהשכונהפניעלופריסתםוותיקיםהעמיםמחברעוליםשלמיעוטעםיחדחרדיותמשפחותהינםהיום

.לכךומעברבתכנית

:דמוגרפייםנתונים.2

.בהדרמתגורריםמרביתם,חיפהתושבימכללחרדים11,000כהשתתפו(2013ינואר)האחרונותבבחירות

לאהקיימיםהנתונים,לכךאי,התושביםשלהדמוגרפייםבנתוניםגדולשינויחל,בשכונההאוכלוסיןמפקדנערךשבה2008מאז

.השכונהלהבנתהבסיסאתנותניםאךהדמוגרפיהמצבאתמדוייקבאופןמייצגים

:עיקריותאוכלוסיותלשתימתחלקתהשכונה.בהדרהשוכנתהאוכלוסייהכללמהרכבשונההדרמזרחבשכונתהאוכלוסייההרכב

החרדיתבשכונה13-15%)0-14מגילאיהחרדיבאזורילדיםשלגבוהבאחוזמתבטאהדבר.(לשעברמ"מבריה)ועוליםחרדים

.(האוכלוסייהבשאר9-11%לעומת

:הבאיםהנתוניםפ"עללמודניתן,האחרונותבשניםהאוכלוסיהגידולאופןעל

.החרדיתהאוכלוסייהשלהשונותהחינוךמסגרותאתהמאיישים18ועדחודשים3מגילילדים2000כעלדווח2010בשנת

בלבד0-6בגילאיילדים2917-כעלדווחבאזורהפועלותהחלבטיפות2מול,2014אוקטוברבחודששנערכהומבדיקה

!אלוחלבבטיפותהרשומים

.האחרונותהשניםבמהלךביותרמשמעותיבאופןגדלה0-6מגילהתינוקותכמות,בשכונההחלבטיפותרישומילפי

.שנהגילעדפעוטות600-כלאוכלוסיהנוספיםשנהשמידיהיאההערכה

.(בהדרהאוכלוסייהבכללבממוצע5-8%לעומתבממוצע4-6%)+50-75בגילאיוקשישיםמבוגריםשלנמוךאחוזקיים,מנגד

.בהדרהאוכלוסייהלכללדומה25-50בגילאיניץ'ויזבשכונתהמבוגריםאחוז

:החרדיהחייםאורח.3

הנטלעיקר.מאודגבוההוצפיפותאקונומיים-סוציוקשייםבעלות,ילדיםמרובותבמשפחותמאופיינתהחרדיתהאוכלוסייה

ללימודיעצמואתמקדישהבעלבעודהעיקריתכמפרנסתומשמשתבילדיםהמטפלתזוהיא,האישהעלנופלהחרדיתבמשפחה

-להמקבילה,הקהילהדפוסילפילרובמלאהתהיהשלוההשכלה,בחודש2000₪שלכ"בדהכנסהמקבלהבעל.בכוללהתורה

.לימודשנות18

כןכמו.'וכדבילדיםטיפול,פטירה,לידהכמוקשיםבמצביםהדדיתעזרהבאמצעותתמיכהשלענפהמערכתקיימתבקהילה

.ניץ'ויזסרעטבקהילתבייחוד,הקהילהלטובתמגווניםצדקהארגוניםקיימים

.החרדיתהקהילהבקרבשוניםעבודהבמקומותאווטיפולהוראהבמקצועותעובדותולרובבגרותשלהשכלהכ"בדלנשים

.מביתםהמופעליםזעיריםבעסקיםאולקהילההקשוריםעסקבבתיעובדיםחלקם.מלאהתורניתהשכלהלומדיםהגברים

:עיקריותקבוצות3למתחלקתהדרבמזרחהחרדיתהקהילה

בשכונהחסידויותשלשוניםזרמיםישנם.מסוייםאדמוראורבסביבהתאגדות–"חצרות"במתאפיינותהחסידויות–חסידויות.1

.ועודוישניץ,בעלז,גורכגון

.הלמדנותערךאתהמדגישזרם–ליטאים.2

.ס"שתנועתשלהתורנייםערכיהעםלרובהמזוההזרם–ספרדים.3
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התכנית

קינגלותרמרטין".התמונהכלאתרואהכשאינךגםהראשוןהצעדאתלעשותהיא,אמונה"

לשרותיםוהמחלקהחיפהמזרח,חברתישכונותשיקוםשלמשותפתביוזמהנעשתההדרבשכונתהמזרחילאזורהאבתכנית

.חיפהעיריית,חברתיים

.מהעיריהמקצועייםגורמיםמולובעבודההקהילהעםבשיתוףנעשתההתכנית

הרצל'רח:הםהגבולות.זהתחוםעלהשפעהשיצרונוספיםרחובותעםשכונותשיקוםאזורכגבולותהוגדרוהתכניתגבולות

מסויימיםשבנושאיםהתבררהתהליךכדיתוך.ממזרחהגיבוריםונחלמדרוםעקיבארבירחוב,ממערבארלוזרוב'רח,מצפון

.שינויליצורוכדיהשכונהפוטנציאלאתלהביןכדיזהלתחוםמעברגםלגלושצריך

:העבודהותהליךהיעדים,התכניתמטרת

:התכניתמטרת

.חברתיים-והפיזייםהפיזייםבנושאיםשינוימובילתקבוצהיצירתדרךוהקהילההשכונהחיזוק
השכונהשלהעיקריותהבעיותהוגדרו,התושביםבשיתוףרביםחברתיים-ופיסייםפיסייםנושאיםנבדקוהעבודהבתהליך

.שינויוליצירתלפתרוןרעיונותוהוצאואלובתחומים

את,השכונהבעיותאתמעמיקהבצורהללמודלתושביםוהןהמקצועילצוותהןואפשרהתושביםבשיתוףנעשהכולוהתהליך

מקבליביןפעולהושיתופימשותפתשפהיצירתאפשרוכןשינוילקראתלהתקדמותהנדרשהתהליךאת,השינויאפשרויות

.והתושביםבעירייהההחלטות

מולהביצועקידוםכאשר,והארוךהקצרבטווחלהתערבותבסיסוהינההמידהובקנהבהיקףשוניםבנושאיםעסקההתכנית

.השכונותשיקוםומערךהתושביםי"עייעשההרשויות

.הקהילהשיתוף

ממשימותחלק.תכנוניותהצעותבהכנתוהןהמידעאיסוףבתהליךהןמלאהבצורההקהילהשיתוףנושאעמדהתכניתבבסיס

.משותפותתכנוןבסדנאותפגישותכדיתוךנעשהוחלקהפגישותביןהתושביםי"ענעשההמידעאיסוף

שתיגובשוהקהילתיותהעובדותבעזרת:החרדילציבורהמתאימהעבודהצורתפיתחנו,זואוכלוסיהקבוצתשלהייחודלאור

המידעכאשרהנשיםועםהגבריםעםולסרוגיןבמקבילנערכוהפגישות.הגבריםוקבוצתהנשיםקבוצת–פעיליםשלקבוצות

.ביחדומקודמיםהקבוצותשתיביןמועבריםלדיוןוהנושאים

עםהתהליךכדיתוך.מהעיריההרלוונטייםהגורמיםשיתוףי"עהרשויותבקרבהתכניתקודמההקהילהעםלקשרבמקביל

.בעירייהלגורמיםמהתושביםהפעיליםנציגיביןהקשרגםנוצר,מאידךהרשויותועםאחדמצדהקהילה
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.התהליך

קהילה:המגוריםשכונתשלהפיסיהמצבלביןקהילתיים/חברתייםתהליכיםביןהדוקקשרשישהינההתהליךשלהיסודהנחת

המתגוררתהקהילהעלגםחיוביבאופןתשפיע,ונעימהיפהמגוריםוסביבתהמגוריםסביבתשלטובפיסילמצבתדאגחזקה

.שוניםנושאיםלקידוםענייןקבוצותוליצירתפעולהלשיתופיהתושביםעידודהיהמהתהליךחלק,זאתלאור.במקום

,מרכזיותבעיותסימון,המידעשלגרפיארגון,משותףמידעאיסוף,התושביםי"עלטיפולנושאיםבחירתכללהתכנוןתהליך

.תכנונייםפתרונותומציאת,התושביםרצונותלמידת

מידעבאיסוףהתכניתהחלה,רבותהןשוניםמפגעיםעלהתושביםוטענות,טובלאהואהשכונהשלהכלליהפיסישמצבהמכיוון

.וכדומהניקיון,עציםגיזום,תאורה,כבישים,מדרכות:השוניםהנושאיםלפילטיפולחיפהלעירייתוהעברתוהמפגעיםנושאעל

פתרונותליצורכדי('וכדדרכים,הנדסה,נוףתכנון,ע"שפ)חיפהבעירייתשונותמחלקותעםקשרהתקייםהתהליךכללאורך

.העירייהגורמיעםהתושביםשלתקשורתערוצייצירתעםיחד,ישימיםתכנוניים

:העבודהודרכילטיפולהנושאיםהוגדרוהתושביםעםבמפגשים

(המפגעיםובתחוםהכלליבתחום)קייםמצבסקר.1

.והעמקהלקידוםנושאיםבחירת.2

.תכנונייםפתרונותהצעת.3

.העירייהמולהרעיונותקידום.4

.  היעדים

וחלקם מוצעים לטווח  מיידיחלקם ניתנים לטיפול –מתוכם נבחרו ארבעה כיוונים עיקריים . במהלך הפגישות הועלו נושאים רבים

:ארוך

(בטווח הקצר. )טיפול במפגעים–מצבה הפיזי של השכונה שיפור  . 1

(בטווח הקצר ובטווח הארוך. )ומתן פתרונות לבעיית התנועה בשכונהטיפול . 2

(בטווח הקצר ובטווח הארוך. )מענה למחסור בשטחים פתוחיםמתן . 3

(טווח רחוק. )שבינהםתכנוניות הקשורות למבנים ולשטחים הפרטיים הצעות . 4

.הנושא הרביעי יטופל בחלק ב של התכנית. של התכנית עסקנו בשלושת הנושאים הראשונים' בחלק א
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:המפגשיםעל

התקיימובנוסף.הגבריםקבוצתעםמפגשיםשלדומהומספרהנשיםקבוצתעםמפגשים6כהתקיימוהתכנוןתקופתבמהלך

.וכדומהתנועה,ציבוריתכתחבורהספציפייםנושאיםלקידוםיותרמצומצמותבקבוצותמפגשים

גםובחלקםודיוןחשיבהשילבוהמפגשים.השכונהשלרצוייםהתפתחותכיווניולגיבושנתוניםלאיסוףהוקדשומהמפגשיםניכרחלק

.למקוםהנכוניםהתכנוןכיווניאתלגבשהיהניתןשמתוכהחוויתיתתכנוןעבודת

והתכנוןהבעיותלימודבתהליךוהשתלבחשובהיההשכונהשלהפיסייםהנושאיםקידוםעלהתושביםשלהאחריותלקיחתתהליך

.הכללי

.הדרשכונתשלכלליפורוםשלבמפגשיםוגםעירייהנציגיעםבפגישותגםשותפיםלהיותתושביםהחלומפגשיםמספראחריכבר

דחיפתעלהיאהאחריותעיקר,זהבשלב.אחריותלוקחיםהתושביםבהםלמפגשיםהשינוינוצר,"לנותעשו":נאמרבהםממפגשים

.עצמאיתלעשייההתעוררותניכרתאך,בשכונההבעייתייםהנושאיםלקידוםבעירייההשוניםהגורמים

סיכום

:כללי

שיפורשללתהליךמצפיםאבל,השכונהאתלעזובתקוותאובקשותנשמעולא.מהמקוםכחלקעצמםאתרואיםהשכונהתושבי

.במקוםהפיסייםהתנאים

אכזבהיש,בשטחמשמעותישינויניכרולאהזמןשעוברככלאךפעיליםלהיותהתושביםאתועודדלשינויתקווהנתןהתכנוןתהליך

.העירונייםוהגורמיםהתכניתעםפעולהלשתףהאםמחודשתוהתלבטותגדולה

שלהגינותטיפוח,בחלונותעציציםגידולי"עאםשלהםהמגוריםאזורלשיפוראישיבאופןלפעולתושביםלעודדהיהמהתהליךחלק

הפעילותשלהכיווןאךשהחלההשמיטהשנתבגללגם,מעשייםלפסיםזהתהליךהתקדםלאכהעד.וכדומההמשותפיםהבתים

.והמשתתפותהמשתתפיםרובאצלבחיובהתקבללשינויהאישית

:שעלועיקריותבעיות

.רגלהולכיושביליציבוריותמדרגות,מדרכות,כבישיםשלירודתחזוקהמצב.1

.ובילוימשחקבשטחימחסור.2

.מספקיםלאובתדירותבקוויםציבוריתתחבורה.3

.מהרחובותבחלקתנועהעומס,חסומותמדרכות,חניהבעיות:תנועה.4
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:ניתוח מצב קיים–2פרק 

:השטחניתוח

.חיפהשלהמקורייםוהתרבותהעסקיםולמרכזראשייםתנועהלציריקרוב,חיפהשלבמרכזהממוקמתהדרמזרחשכונת

הרחובותביןקושריםומדרגותרגלהולכיושביליקצריםרחובקטעיכאשרהגובהלקוויבמקבילברובםבנוייםהשכונהרחובות

.(להרצלגאולהרחובביןגובההפרש'מ70כ).הגבהיםהפרשיעלומתגבריםהשונים

המנקזראשיערוץ,הגיבוריםבנחלוממזרחהרצלברחובמצפון,ארלוזרובברחובממערב,גאולהברחובמדרוםגובלתהשכונה

יצרזהמבנה.לאחרונהשםהנסללולכבישהנחללערוץהשכונהביןתלולומצוקגובההפרשהיוצר,בחיפהנרחביםשטחים

למרות.הציבוריתוהתחבורההחניה,התנועהבתחוםרבותתחבורתיותבעיותהיוצרים,מוצאוללאארוכיםכבישיםשלמערכת

ולעירלהדרמהכרמלבדרכם"דרךקיצורי"לצורךאותההחוציםרביםרכביםהשכונהמשמשת,בשכונההצריםהכבישים

אתהחוציםרביםרכביםישנםעדייןאךבשכונההעוברתהתנועהאתמשמעותיתהפחיתההגיבוריםנחלדרךפתיחת.התחתית

צרותמדרכותעם'מ6-7כהואהמיסעהרוחבכאשר,צריםמקומייםרחובותהינםבשכונההכבישיםרוב.השיאבשעותהשכונה

.(במדרכות)רגלהולכיולמעברלחניה,אוטובוסיםתנועתכוללסיטריתדולתנועהמשמשיםאלורחובות.הכבישצידימשני

.רביםתנועהופקקיבטיחותמפגעיהיאהתוצאה

,ציבורלמבנישטחיםמעטלראותניתןכאשר,(צהוב)למגוריםשטחהואהשטחמרבית,השכונהשלהקרקעשימושיבתכנית

אליהםבמקומות,השכונהבשוליממוקםהפתוחיםהציבורייםמהשטחיםחלק.רגלהולכיולשביליפתוחיםציבורייםלשטחים

עלכשמסתכליםהבולטמשחקיםבגנימחסורהיאהתושביםשהעלוהמרכזיותמהבעיותאחת.הגיבוריםנחלכמוקשההגישה

.הקרקעיעודיתכנית

בבתים.למגוריםשטחים–צהוביםבשטחיםממוקמיםהציבורמבנימרבית.רביםאינםכןגםבשכונהציבורלמבניהשטחים

לאאךציבור/חינוךכמבניהמשמשיםוכדומהמשפחתונים,קטניםכנסתכבתיבמפהמסומניםשאינםשימושיםישנםרבים

.כךמופעים

:שטחניתוח–סיכום

.משופעבמדרוןשכונה-

.רביםמפגעים-

.רבותתנועהבעיותהיוצריםמוצאוללאוצריםארוכיםכבישים-

.חניהבמקומותמחסור-

.מסורבלתציבוריתתחבורה-

.פתוחיםציבורייםבשטחיםמחסור-

.קרקעעתודותללאצפופהשכונה-
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הקרובההסביבה

העירוניבקןנטקסטהשכונהמיקום

תרשימי סביבה
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גבולות התכנון
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קרקע בסביבה הקרובהיעודי
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קרקע בשכונהיעודי
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טופוגרפיה בתחום התכנון
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מרחקים ממרכז השכונה
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מצב תנועה קיים

מצב קיים-מיקרא



שטחים פתוחים ושבילי

הולכי רגל
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שטחים פתוחים סטטוטוריים

מעברים שאינם סטטוטוריים/שטחים פתוחים
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מבני ציבור
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חתכים עקרוניים
1:500מ"קנ

2-2חתך 

1-1חתך 



:נתוני רחובות–3פרק 

. הגדרת המאפיינים הפיזיים ואף הצעות לפיתוח ושדרוג הרחוב–הבאים ישנה התייחסות פרטנית לכל רחוב ורחוב בגליונות
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נתונים כלליים–ר "ביתרחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

1

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר
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נתונים כלליים–רבי עקיבא רחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

במעלה השכונה  ( מ"כחצי ק)ארוך רחוב

משמש בעיקר לתנועה . בשיפוע מתון

מצב התשתיות . מקומית ולמעט אוטובוסים

מחסור בשטחים פתוחים וגני  .  ברחוב טוב

.משחקים

מגורים-

מבני חינוך  -

.וציבור

חד סיטרי  

תנועה מקומית  

.בלבד

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8-6.4

:  רוחב מדרכות

2.5עד –1.5

'מ

ספסלים לאורך הרחוב תוספת

.ואזורי משחק

2

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר
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–סמטת ברק  ופינת הרצל , רחוב מיכאל
נתונים כלליים

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

(  'מ900כ )ארוך רחוברחוב מיכאל הינו

כמעט שללא שיפוע המשרת את חלק 

(. אהבת ישראלרחוב)משכונת וישניץ 

רובו של הרחוב חד סתרי למעט הקטע  

הדרומי המשרת את רחוב אהבת ישראל 

אל רחוב מיכאל מתחברת  . וללא מוצא

סמטת ברק שהינה שביל הולכי רגל ולידה  

.פינת הרצל

מגורים-

מבני חינוך-

מסחר-

חד סטרי ודו  

.סיטרי

פרטיות ורכב 

אספקה לחנויות  

בחלקו הצפוני  

.של הרחוב

.תנועה מקומית

:  דרךזכויות

'מ10-14

:רוחב מיסעה

'מ7-9

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

3

תרשים סביבה

מבט

תצלום אוויר
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קטע צפוני–רחוב מיכאל 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

קצר המשמש כאחת רקטע רחוב

לאורך הרחוב חנויות  . מהכניסות לשכונה

.וחניות והוא עמוס במיוחד בקטע זה

מגורים-

מסחר-

מבני חינוך-

.חד סיטרי

רכב , פרטיות

אספקה  

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ14

רוחב 

חניה  +מיסעה

''מ8-9

:  רוחב מדרכות

'מ2.5-3

הקטנת כמות התנועה העוברת  

פניי הרחוב שיפור. בשכונה

שיפוץ חזיתות וטיפול  , בנטיעות

.נופי

'א3

תרשים סביבה

מבט

תצלום אוויר
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,קטע מרכזי–רחוב מיכאל 
פינת הרצל, סמטת ברק

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

במקביל ', מ215קטע רחוב באורך של כ 

חד סיטרי מרחוב זבולון  . לקווי הגובה

משמש כציר כניסה  . לרחוב בר כוכבא

אל הרחוב מתחברת סמטת ברק  . לשכונה

המסומנת כציר הולכי רגל אך משמשת 

באזור גם . כגישה לחניות בין בתי המגורים

קטע רחוב קצר המשמש  –סמטת הרצל 

גם הוא כגישה לחניות לבתים שלאורכו

מגורים-

מסחר-

מבני חינוך-

.דחד סיטרי

פרטיות ורכב 

אספקה

תנועה מקומית  

(לשכונה)

:  דרךזכויות

'מ12-14

+ רוחב מיסעה 

'מ7-9:  חניה

:  רוחב מדרכות

'מ2-3

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

טיפול במפגעים על המדרכות  

.ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

'ב-3

תרשים סביבה

סמטת ברק

תצלום אוויר

פינת הרצל

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



קטע דרומי–רחוב מיכאל 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב דו סיטרי המהווה גישה לרחוב 

. אהבה ישראל ולרבי הקומות במקום

.מצב כללי סביר. מקביל לקווי הגובה

.דו סיטרימגורים-

פרטיות 

ואוטובוסים  

.בודדים

תנועה מקומית  

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2-כ 

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

'ג-3

תרשים סביבה

מבט

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



נתונים כלליים–רחובות בן בבא וזבולון 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

4

תרשים סביבה

;בבא-רחוב בן

תצלום אוויר

רחוב זבולון

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



נתונים כלליים–בצלאל רחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

5

תרשים סביבה
מבטים

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



נתונים כלליים–בר כוכבא רחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

6

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



:נתונים כלליים–גאולה רחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

7

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



נתונים כלליים–השילוח רחוב 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

8

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



נתונים כלליים–רחוב חרמון 

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הגדרת  

תנועה

הצעות לפיתוח ושדרוגמידות

רחוב קצר ומשופע המהווה ציר מרכזי 

הן לתנועה עוברת  , בתוך השכונהבתנועה

.והן כגישה יחידה לשכונת וישניץ וממנה

אוטובוסים  , הרחוב עמוס בתנועהת רכבים

.והולכי רגל

.מצב התשתית ברחוב לא טוב

מגורים-

מבני חינוך-

.דו סיטרי

פרטיות 

.ואוטובוסים

תנועה מקומית  

ותנועה עוברת

:  דרךזכויות

'מ10

:רוחב מיסעה

'מ5.8

:  רוחב מדרכות

'מ2

.הסדרת חניות פרטיות בחצרות

.הקטנת תנועה עוברת

.טיפול במדרכות ובקירות הגדר

מחוץ לתחום  הסדרת מקומות

הדרך לעגלות אשפה

9

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                                                            אתי –נגה כרמל 



י התושבים"סקר שנערך ע

שלמהמשימותאחת.האבתכניתעוסקתבהםהתחומיםאחדהינוהמפגעיםנושא

הפעילים,למתחמיםחולקההשכונה.בשכונההמפגעיםאתלמפותהייתההתושבים

.השוניםהמפגעיםאתוסימנולרחובותיצאו

:רוכז המידע במפה אחת–לאחר עיבוד הנתונים שהתקבלו מהתושבים והשלמת החסר 

מפת הרחוב עם סימון  –לכל רחוב מוקדש חלק המתאר את נתוני הרחוב ואת המצב הקיים וכמו כן . בפרק זה מרוכזים הנתונים לפי רחובות

.המפגעים וטבלה מסכמת המתייחסת לסימונים אלו

מפגעים כלליים:     קטגוריות4ל מויינוהמפגעים השונים 

מפגעים הקשורים לתנועה

מפגעים הקשורים לתאורה

מפגעים הקשורים לצמחיה

כללייםמפגעים 

:ח מפגעים"דו–4פרק 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



6טבלת מפגעים–בר כוכבא רחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



1:טבלת מפגעים–ר "ביתרחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



4:טבלת מפגעים–רחובות בן בבא וזבולון 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



7טבלת מפגעים–גאולה רחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



8טבלת מפגעים–השילוח רחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



9טבלת מפגעים–רחוב חרמון 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



–סמטת ברק  ופינת הרצל , רחוב מיכאל
טבלת מפגעים

3

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



2טבלת מפגעים–רבי עקיבא רחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



5טבלת מפגעים–בצלאל רחוב 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



:פים"נתוני שצ–5פרק 

. הגדרת המאפיינים הפיזיים ואף הצעות לפיתוח ושדרוג השטח–בגליונות הבאים ישנה התייחסות פרטנית לשטחים פתוחים נבחרים 

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



מיקום גני משחקים ושטחים ציבוריים –הדר 
פתוחים

תחום התכנית

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



גן שטרוק

שימושים  תאור כללי

עיקריים

מצב ייעוד קרקע

תחזוקה

הצעות לפיתוח ושדרוג

גן מרכזי בשכונה המושך אליו כמות גדולה 

בשעות  מאוד של ילדים ופעילות בעיקר

הגן מהווה גם דרך מקשרת  . אחר הצהרים

מופרד  . בין רחוב ארלוזרוב לרחוב השילוח

מרחוב השילוח בצמחיה צפופה כך שלא 

.ניתן לראות את הפעילות בגן מהרחוב

.מתקני משחק

.שביל מעבר

.פינות ישיבה

שטח ציבורי  

.פתוח

מבני ציבור

.מתוחזק טוב

רב זרוק לכלוך

במקום אחרי 

.פעילות בגן

לוחות  , תוספת מתקני ריצפה

משחק וכדומה בכל מקום אפשרי  

.בגן כדי להקל על העומס במקום

ס ותוספת "חיבור לחצר המתנ

ניצול שוליי הגן . מתקנים גם שם

.לפינות ישיבה ומשחק נוספות

1

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר

שטחים נוספים לתוספת פעילות

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



ר"מדרגות בית

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הצעות לפיתוח ושדרוגמצב תחזוקהייעוד קרקע

רגל המקשר בין רחוב השילוח  מעבר הולכי

, דרך רחוב בצלאל, (ר"קצת רחוב ית)

המעבר  . גאולה ועד לרחוב רבי עקיבא

משמש כגישה עיקרית של הולכי רגל 

למרכז השכונה וממנה ופעיל מאוד מכל 

חלקו מדרגות וחלקו שביל . שעות היום

משופע

מעבר  

הולכי רגל

חלק מבני 

חלק , ציבור

פ וחלק  "שצ

דרך

מהמדרגות אחרי  חלק

שיפוץ הגורם 

להתמרמרות גדולה של 

. השטח נקי. התושבים

יש לשפר גיזום צמחיה  

.וטיפול בשוליים

תוספת פעילות לילדים לאורך  

הן במשחקי ריצפה והן  המעבר

שיפור  . תוספת ספסלים. בשוליים

.המדרגות וגיזום צמחייה

2

תרשים סביבה

תצלום אוויר

מבטים

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



מדרון בין רחובות גאולה למיכאל

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הצעות לפיתוח ושדרוגהפרשי גובהייעוד קרקע

המכוסה היום  מדרון משופע מאוד

בחלקו העליון טיילת  . בעשבייה ובגרוטאות

גאולה ובחלקו התחתון שטח שהיה בעבר  

.גם המשחקים ברחוב מיכאל

שטח ציבורי  .ניקוז

פתוח

מרחוב מיכאל 

:לרחוב השילוח

.'מ35כ 

מרחוב השילוח  

:  לרחוב גאולה

'מ15כ 

בניית שביל משופע לאורך המדרון 

פינות ישיבה ופעילות ולאורכו

..קטנות

3

תרשים סביבה

מבט אל המדרון מרחוב אהבת ישראל

תצלום אוויר

מבט אל המדרון מרחוב גאולה
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טיילת גאולה

שימושים  תאור כללי

עיקריים

הצעות לפיתוח ושדרוגמידותיעוד שטח

מדרכה לאורך קטע מרחוב גאולה בין גשר 

לאורך  . רופין לבתים הראשונים ברחוב

המדרכה שטח פתוח יחסית מישורי

שכרגע אינו פעיל

, רגלהולכי

ספסלים

שטח ציבורי  

פתוח

רוחב השטח  

מעבר לרוחב

-5: המדרכה

'מ10

תוספת מתקני משחק ופינות  

הטיילת במקומוחת ישיבה לאורך

.בהם הטופוגרפיה מאפשרת

'א3

תרשים סביבה

מבטים

תצלום אוויר
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:הצעות תכנוניות והמלצות לקידום התכנית–6פרק 

תוצר מאחת הסדנאות עם הפעילים–גליון חשיבה תכנונית 

.תכנוניותהצעות

הפיזייםובהיבטיםהשכונהשלוהחולשותהחוזקותבניתוח,הצרכיםבהגדרתעסקנוהראשוניםבשלבים

מעבר.תכנונייםפתרונותעלהחשיבהשלבהיה,הקהילהעםבעבודהיותרמתקדםשלב.לטיפולהנדרשים

נכון–הדבריםמטבע,בהםהטיפולאשר,נוספיםצרכיםגםעלו–בהםלטפלהמיידיוהצורךהמפגעיםלעניין

.יותרארוךלטווח

ברמהופותחוהמשותפיםובסיוריםבמפגשיםשעלוהתכנוניותמההצעותחלקלראותניתןהבאיםבגליונות

.פים"השצניצולולענייןבשכונההמוטוריתהתנועהבעיותלתחוםנוגעתההצעות.ידנועלהרעיונית

.בנושאראשוניותחשיבהסקיצותמובאותזהובפרקבראשיתועדייןהמשותפיםהמתחמיםנושא

.התכניתלקידוםהמלצות

לאופןהמלצותבידנויש–הקהילותראשיועםפעיליםעםהאישיותהפגישות,הסיורים,המפגשיםבעקבות

ומנגנוניםבפרטהתכניתליישוםמנגנוניםלייצרוכיצדהפעיליםהתארגנותאתלהמשיךכדאיבוההתנהלות

.בכללהשכונהשלהפיזימצבהוקידוםלטיפוח

אדריכלית-בוציןאדריכלית נוף                               אתי –נגה כרמל 



הצעות תכנוניות-פים"שצ
.בשכונה מעט מאוד מקומות למשחק: באופן כללי

,לאור הכמות הגדולה של הילדים והטופוגרפיה התלולה

יש לאפשר הקמת גני משחקים ייחודיים גם במקומות קטנים

:דוגמאות. ולאורך כל השכונה

להקיםניתןוילדיםלאמהותסדנהידיעל

ואפילוכבישים,מבניםעם"ילדיםעיר"

עםלהגיעיוכלוהילדים.מיםשלאלמנטים

.'וכדבובות/משחקמכוניותאובימבות

שטחעללבנותניתן"הילדיםעיר"את

מכוןבאישורצורךואיןיחסיתקטן

.התקנים

–קטניםמקומותישנםהשכונהברחבי

ביתרמעלותלאורך,שטרוקגןבשולי

למקםניתןבהם–נוספיםמעבריםובשולי

נדרשיםאינםאשר"נקודתיים"משחקים

.רבלמקום

הפתוחיםהשטחיםאתלנצלניתן

י"ועבשכונההציבורמבנישלוהחצרות

באזוריםגםמשחקלאפשר–רצפהציורי

.אלו
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:הצעה תכנונית–מעלות ביתר 

לפני

–י ציורי רצפה של משחקים שונים "ניתן ע. מעלות ביתר הינו מעבר משמעותי בשכונה

.להפוך את המעבר בו לחוויה עבור הילדים והוריהם

אחרי
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'א3
הינו רחב יחסית ובשולי המדרגות ישנו –של מעלות ביתר פ"כשצחלק מהאזור המוגדר 

.ניתן לטפח אותו ולהתקין בו מתקני שעשועים. שטח משופע אשר אינו מנוצל ואינו מטופל

:הצעה תכנונית–מעלות ביתר 

אחרי

לפני
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הצעה תכנונית–מדרון גאולה 
הטופוגרפיה התלולה אינה . בין רחוב גאולה לרחוב מיכאל ישנו מדרון תלול וירוק

באזור זה נכון לתכנן שטח מעבר ידידותי  . או מעבר דרך שטח זה/מאפשרת שימוש ו

.שהשכונה כל כך חסרה אותו" ירוק"אשר ינגיש את ה

אחרי

לפני



במתחם לדוגמה טיפול : של התכנית'לקראת שלב ב

הפתוחיםהשטחיםפוטנציאלאתלבדוקבמטרה,ר"ביתלרחובהשילוחרחובביןהנמצאמבנים10שלטיפולוגיבמתחםבחרנו

.זהבמתחםהמתאפשרותהשונותהפיתוחאפשרויותואתשסביבו

:הינםהתכנוניתבחשיבההתייחסנואליהםהעיקרייםהנתונים

(ילדים100מעל)במתחםהגדולהילדים'מס•

.ילדיםעבורבעיקרפתוחיםבשטחיםהמחסור•

.הכבישעלהחונותמכוניותעקבהתנועהעומסלהגברתהגורםדבר–זהברחובפרטייםחניהבמקומותהגדולהמחסור•

.התושביםעבורמיגוןבפתרונותהצורך•

.והמסוכןהסואןמהרחובהילדיםשהייתאתולהרחיקלנסותהשאיפה•

.המבניםשביןהמוזנחיםהאזורים•

ובעזרתהתושביםבעזרתאותןלפתחניתןאשר,שוניםחשיבהכיווניומציגותראשוניותהינןהבאיםבדפיםהמובאותהסקיצות

.והרצוייםהמתאימיםלכיווניםהרשויות

לחשוף,להציעלנוחשוב–המתחמיםלגביהרעיונותאתלממשויזמיתכלכליתאפשרותכרגעאיןאםשגם,להדגישחשוב

למאפייניוהמתאימה,שונהלחשיבהפתחשיפרצובמטרה–ופחותיותרהקונבנציונאליות–השונותהאפשרויותאתולפרוש

.האוכלוסיהשלהייחודייםולצרכיההמקוםשלהייחודיים

:המתחם כפי שהוא כיום
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דים על עמודים"תוספת ממ

פינוי מפלס הקרקע עבור חניה  

:בשטח הפרטי

:דים וגינה קהילתית בשטח הפנימי בין המבנים"תוספת ממ–' אפשרות א

הן–פתוחההקרקעקומתאתמשאיראךהמבניםביןהמחברכאלמנטקים"ממ/דים"ממלהוסיףניתןזובהצעה

.המתחםדייריעבורפרטיותלחניותוהןלמעברים

.המבניםלעשרתמשותפתקהילתיתכגינהלטפחניתן–המבניםביןהנמצאהמוזנחהשטחאת
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דים על עמודים"תוספת ממ



לילדיםמשחקיםכגניהגגותשטחיוניצולגשריםידיעלהגגותביןחיבור

:  ניצול הגגות–' אפשרות ב

עבורושהיהמשחקלמקומותהמשוועתבשכונה–הגגותשטחילניצולהאפשרותאתמעלהזוהצעה

ורטיקליתתנועהשלפתרונותדורשתזוהצעה.ולנצלםהמרוביםהגגותשטחיאתלהשמישניתןילדים

.פעילותשלנוסףמישורפותחתהיאאך–בטיחותייםופתרונות

לעשרתמשותפתקהילתיתכגינהלטפחניתן–המבניםביןהנמצאהמוזנחהשטחאת-זובחלופהגם

.המבנים
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תוספת גשרים המחברים בין המבנים



:המלצות לקידום התכנית
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.התכניתשלאבחלקותוכננושנלמדוהנושאיםקידום

וההצעותהצרכיםמיפוישלהשלבשהסתייםברגעאך.זותכניתבהכנתמלאיםשותפיםהיובשכונההתושבים

.הדבריםיישוםלמעןהפעילותשלהשלבהגיעהתכנוניות

ניסינולכן,שלהםהפיזיתהסביבהושיפורפיתוחלקידוםהכליםאתלתושביםלתתהיאהתכניתממטרותאחת

קבוצהכל,לקבוצותחולקוהפעיליםהתושבים:הנדרשיםהגורמיםמולותקשורתעבודהשלמנגנוןלפתח

.בעיריההמוסמכיםהגורמיםמוללקדםמנסההיאאותו–מסוייםבנושאעוסקת

סביבתית-הקהילתיתברמהפרוייקטים

לקדםשנכוןמאמינותאנו-זובחוברתהעלנואותםהמשמעותייםהנושאיםוקידוםהרשויותמוללעבודהמעבר

אנול"הנלנושאיםבמקביל,לכן.יותרופרטניאישיובאופן"הקטניםדברים"הדרךגםסביבתייםנושאים

שיפורלמעןאקטיביתפעולההיאעצמההעשיהשעצםמאמינותאנו–עציציםסדנאותכגוןפרוייקטיםמתכננות

–בחלוןעציץתציבמשפחהכלשאםאמונהמתוך.כולההשכונהושל–הבנייןשל–הפרטיהביתשלהחזות

.טוביותרהרבהיראוהמבניםחזיתות

.הקהילהבשיתוףתכנוןשלהעבודהשיטתהמשך

התוצריםאךיותרואיטיתארוכהאוליהינההקהילהבשיתוףהתכנוןעבודת–התכניתשלאבחלקמנסיוננו

.ולצרכיםלתרבות,לסיטואציהומתאימיםיותרנכונים

פלטפורמהלהוותיוכלוהתכנונייםהפתרונותאשר,טיפולוגימתחםשלתכנוןנקדם–הפרוייקטשלבבשלב

גם–מוסףוכערךשלהלצרכיםמדוייקלמודלנגיעהקהילהשיתוףבעזרת.בשכונהנוספיםלמתחמיםומודל

.בשינויחלקלקחתוהנכונותהשייכותתחושתאתנגביר



:סיכום–7פרק 
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.לסיכום

התכונהאך,שוניםמנהיגיםובעלישוניםצרכיםבעלי,רביםמזרמיםמורכבתאשרקהילהעםנפגשנו

.ממנולברוחלא,לשנותווהרצוןחייםהםבולמקוםהאהבההיאלכולםהמשותפת

כליםלידיהםולתתתושביםהתארגנותלגבשגםאךלשכונהתכנונייםפתרונותלגבשנועדההעבודה

.השוניםהעירייהגורמיעםולהידברותבשכונההפיסיותהבעיותעםלהתמודדות

לבתיםנרחבותשיפוץעבודותלבצעישדרסטילשינוי.אפשריבלתיכמעטנראהלשכונהיסודיתשתיתיפתרון

מוצאכבישסלילתכולל)לרחובות,והפרטיותהציבוריותלתשתיות,לחצרות,(ובינויפינוילחילופיןאו)

וליצורקטנותבמנות,הדרגתיבתהליךגםדבריםולפתורלהתחילניתן,אבל.ועוד(אפשרייםבלתיבמדרונות

.השכונהבמצבשינוילאטלאט

"ליעושיםלאלמה"שלמעמדה:בתפיסתםומעודדמענייןשינויחלהפעיליםעםוהסדנאותהמפגשיםכדיתוך

.שלההפיסיהמרחבעלאחריותלקחתומעונינתמוכנהאשראוכלוסיהשללעמדהבהדרגהעברוהם

קהילתייםותהליכיםהעירייהי"עשיטופלוציבוריותתשתיות:במקוםמשולבשינויעלממליצההעבודה

.הקרובהסביבתםעלבאחריותחלקלקחתהתושביםאתשיעוררו

חייבתהשוניםהפתרונותעלהחשיבה,פשוטיםאינםהשכונהשלוהחברתייםהפיזייםוהנתוניםהיות

.כוללתהסתכלותובעלתיצירתיתלהיות

.הדרךלהמשךעבודהודרכיתכניותעלוהמלצנושינוינדרשבהםשוניםתחומיםעלהצבענוזהבמסמך

.הקרובהבתקופהכברהשכונהפנילשיפורשיטתיתלעבודהבסיסתהווהזושחוברתמקוותמאודאנו

.זולעבודההשלמהשיהווהפרטיבתחוםלשינויתכניותעלעובדותאנואלובימים


