
הטמעת שיקולים חברתיים בתכניות להתחדשות עירונית 
2018מרץ  , חגית נעלי יוסף

הרצאה עבור 



בקהילות,באנשיםקשורהעירוניתהתחדשות
עלינומכאן.....ומאוכלסיםבנוייםובמרקמים

הבמהבמרכזבתכנוןחברתייםשיקוליםלהציב
?זאתעושיםאיך

1צעד 

לבחון את מכלול השיקולים בהתחדשות עירונית לאור  •
ההשלכות שלהם על אנשים ותפקוד אזור התכנון



אילו היבטים חיוניים להבנת המרקם החברתי קהילתי במרחב?
 הכלכלי והמרחבי של היבטים אלו–מהו הביטוי הפיזי?
כיצד להתייחס להיבטים חברתיים בהמלצות מדיניות ובמסמכי תכנון?

לשאול שאלות ולספק בדיקות רלוונטיות  : 2צעד 

להשתלב בתהליכי התכנון מוקדם ככל האפשר : 3צעד 

לספק מידע ותובנות לתהליך התכנון : 4צעד 

להבטיח ביטוי ומשמעות מתוך תהליך הבדיקה להמלצות התכנון ולקראת יישום: 5צעד 



-המעבר להתייחסות רחבה 
:הביטוי של תכנון חברתי בהתחדשות עירונית

הדגש בקידום  
כההתחדשות עד 



קהילתי בתכנון  -מיפוי חברתי

מרחביתכלי להבנת סוגיות חברתיות דרך פרספקטיבה •
(אספקת שירותים ועוד, פרוגרמה, ע"תב)בתכנון תומך קבלת החלטות כלי •
ותרגומו לשפה תכנוניתמקומי ידע מידע ואמצעי לאיסוף •
בתכנוןלשיתוף הציבור ערוץ משלים •
שאלות וסוגיות חברתיות מאתגרות את התכנון ופעמים נחוץ עוד בתהליך התכנון •

.  ופחות בתוצריו



תרומת הניתוח והנספח החברתי  
בסיס להכנת תכנית מפורטת להתחדשות1

לקראת קידום המתחם לתכנון מפורט

הערכות עירונית משלימה2

ציבורי ואסטרטגי של תהליך ההערכותתיכלול
והבנה של המערכת העירונית את המתחם והשפעותיו

התכנון  . "קידום תכנון מפורט לאחר תהליך עבודה והעמקה עם אנשי המקום
"המפורט לא מגיע בחלל ריק

הערכות בעלי דירות וקהילת מקום3



המלצות להטמעת שיקולים  
–חברתיים בתכנון פיזי 

מנגנון ההתחדשות האפשרי ▪
במתחם

תמהיל דירות דרוש בכדי  ▪
לשמר אוכלוסייה קיימת

אופי הבינוי▪

, פרטי–אופי שטחים פתוחים ▪
ציבורי, משותף

מדיניות תחזוקה▪

צעדים מומלצים לקראת ▪
התחדשות המתחם

דמוגרפיה

אוכלוסייה לפי גילאים
עולים\ותיקים

נפשות  ' מס–משקי בית 
ואפיון

מרקם פיזי

גדלי דירות
,  פרטי–שטחים פתוחים 

ציבורי, משותף
תחזוקת המבנים

מידת פרטיות
צפיפות

שירותים עירוניים

:פיזי
תחבורה ציבורית

קרבה למוסדות ושירותים
:חברתי

שפועלות בעיר תוכניות
ובהן התושבים לוקחים חלק

קהילה\שיחות עם גורמי מפתח  בעירייה+ עיבוד וניתוח נתונים 

זיהוי אתגרים והזדמנויות

חוסן כלכלי

צורות חזקה על הדיור
רמת הכנסה

בעלות על כלי רכב
מטופלי רווחה

חוסן קהילתי

עוגנים קהילתיים קיימים
יוזמות מקומיות

תחושת מקום  
עזרה הדדית

שיתופי פעולה 

לסוגיות אפשריות  לבדיקה הדגמות 



לסוגיות אפשריות  לבדיקה הדגמת 



הדגמות לניתוחים דמוגרפים ולהשפעתם על התכנון 

11 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

:מיפוי שיעור הילדים הקיים בכל בניין
שיעור הילדים באוכלוסייה מספק מידע כללי  ▪

על מגוון הקשרים  , על האוכלוסייה בכללותה
על הצרכים המגוונים שעשויים  , הקיימים בה

.להיות לה ועוד
.  ניתוח שיעור הילדים מספק מידע תכנוני רב▪

סביבה עתירת ילדים דורשת קבלת החלטות 
מיקום והפניית בנייני  : כגון, תכנוניות נרחבות

, המגורים ביחס לכבישים בתכנון המוצע
קביעת מיקומם של שירותי הציבור הדרושים  

.ותכנון השטחים הפתוחים

התפלגות גילאים בראייה השוואתית
התפלגות הגילאים באזור התכנון מספקת  ▪

באזורים בהם  . מידע רב על אורחות החיים בו
, לדוגמה, קיימת אוכלוסייה מבוגרת רבה

תמהיל הדירות המוצע עשוי להיות שונה באופן 
. מהותי מאשר באזורים רגילים

התפלגות הגילאים העכשווית עשויה להצביע  ▪
על מגמות בנוגע לתהליך החלפת האוכלוסיות  

.באזור בעתיד
רשות  /רובע/השוואת ההתפלגות לשכונה▪

מקומית מספקת תובנות נוספות לגבי ייחודו 
.של אזור התכנון וצרכיו הספציפיים

ניתוחאיסוף

איתור מגמות דמוגרפיות  ▪
ארוך והתאמת  /לטווח הקצר

.התכנון למגמות אלה
התאמת טיפוסי דיור  ▪

לאוכלוסייה הקיימת בהווה  
.ובעתיד

התאמת שירותי הציבור  ▪
הסמוכים לאוכלוסייה  

.עתידית/הקיימת

יישום



150
1:  גן

4: יסודי
3: על יסודי

182
1: גן

3: יסודי
2: על יסודי

בכל בניין3-18ילדים בגילאי קנדי   -לב עתלית

צ
:מקרא

ילדים ומעלה9

ילדים5-8

ילדים ומטה4

146
0:  גן

6: יסודי
1: על יסודי

147
4:  גן

3: יסודי
0: על יסודי

151
4:  גן

3: יסודי
0: על יסודי

183
4:  גן

5: יסודי
0: על יסודי

153
1:  גן

9: יסודי
1: על יסודי

180
4:  גן

4: יסודי
1: על יסודי

181
3: גן

3: יסודי
1: על יסודי

143
2:גן

5: יסודי
3: על יסודי

142
2: גן

0: יסודי
4: על יסודי

184
2:  גן

7: יסודי
2: על יסודי

152
0:  גן

3: יסודי
1: על יסודי

179
1:  גן

0: יסודי
1: על יסודי

כ"סהלא ידועממלכתיד"ממחרדי

6071629גן

4742057יסודי

001602יסודיעל

1076516102כ"סה





הדגמות לניתוחים בנושא דיור ולהשפעתם על התכנון 

15

מיפוי צורת החזקה על הדיור
ניתוח צורת החזקה עשוי להצביע על אפשרויות  ▪

בדגש על –עתידיות לקבלת החלטות תכנוניות 
בנייני  . החלטות הנוגעות ישירות לדיירי המתחם

מגורים הומוגניים מבחינת הרכב החזקה על  
הדירות עשויים להפגין דפוסי התקשרות שונים  

עם יזמים ועם מקבלי החלטות לעומת בניינים  
.מעורבים יותר

צורת החזקה עשויה להצביע על עמדות הדיירים  ▪
כלפי ההתחדשות ועל נכונותם לקחת חלק  

.בתהליך ולאחריו

י ניתוח מגמות  "הגשה ע-זיהוי פוטנציאל לדיור בר
מחירי דיור

איתור מגמת המחירים מצביע על היכולת להציע  ▪
תוך הבאה  , דיור בהישג יד במסגרת הפרוייקט

בחשבון של משמעויות שמאיות ושל כדאיותו  
.הכלכלית של הפרוייקט

ניתוח מגמת מחירי הדיור באזור התכנון עשויה  ▪
להצביע על קהל היעד של ההתחדשות ומכך על  

הקשר בין האוכלוסייה הוותיקה לאוכלוסייה  
.החדשה באזור התכנון

הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

יישוםניתוחאיסוף

-איתור פוטנציאל לדיור בר▪
.השגה באזור התכנון

איתור ומיפוי סוגיות בנושא  ▪
ריבוי  , דיור כגון צפיפות יותר

עלויות  , דיירים בדיור ציבורי
.'דיור וכד

איתור ומיפוי עמדות כלפי ▪
.התכנון המוצע

זיהוי תפקיד המתחם בהיצע  ▪
הדיור העירוני





:בינוי מרכז הקליטה בגילה-פינוי
?האם נבחר הבניין המתאים לשימור: תכנית שימור אדריכלית מול מצב בעלויות •
מיפוי הבעלות מונע תסיסה ומביא לשינוי התכנית•

אריה שרון: אדריכל

דיור ציבורי= אדום 
בעלים פרטיים= כחול 

א

ג

ד

א

ב





הדגמות לניתוחים בנושא קהילה ורווחה ולהשפעתם על התכנון 

20 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

מיפוי שירותים ומוסדות ציבור באזור  
התכנון

איתור פערים בביקוש  ▪
העתידי לשירותי ציבור /הקיים

.באזור התכנון
זיהוי דפוסי נגישות למוסדות הציבור  ▪

.בדגש על הליכה–וחסמים קיימים 
התאמה של מוסדות הציבור ושל ▪

השירותים המוצעים בהם  
.לאוכלוסייה החזויה בפרוייקט

:  מקור הדיאגרמה
מרחקי הליכה מומלצים למגוון  

UTF 1999, שירותי ציבור

יישוםניתוחאיסוף

חסרים  /איתור מצאי▪
בהיצע שטחי ציבור 

בהתאם לטווח 
נסיעה הרצוי/ההליכה

איתור מכשולים וחסמים ▪
בגישה לשירותי ציבור

מיפוי דפוסי שימוש ▪
במרחב הציבורי





"לב רחובות"תכנית מתאר 

?  למי מתכננים•
:ניתוח פרישת אוכלוסייה חרדית•

פרישת מוסדות חינוך•
רמת הומוגניות באזורים  : ס"מדד הלמ•

(דפוסי הצבעה לכנסת)חרדיים 

סביבת חיים  " חותך"הקו הכחול •
?שלה" המרכז"היכן נמצא . חרדית



הדגמות לניתוחים בנושא חוסן חברתי ולהשפעתם על התכנון 

24 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

מיפוי וניתוח המארג החברתי באזור התכנון
כלים דיירים מייצר ניתוח תוצאות סקרי  ▪

יכולתם  להבנת המארג החברתי ולחיזוי
של דיירים להתאגד לצורך השגת מטרות  

התאגדות  , כגון הקמת ועד בית)משותפות 
(.  להסכם יזמי ועוד

ניתוח נכונות לשלם עבור תחזוקת רכוש  
משותף

ניתוח תוצאות סקרי דיירים מייצרים כלים ▪
בנוגע לנכונותם לשלם עבור אחזקת  

רכוש משותף מצביעה על האמצעים אותם  
.  יש להטמיע בתכנון המוצע לגבי נושא זה

נכונות נמוכה לתשלום מצריכה קבלת  
החלטות בנוגע לתחזוקה העתידית של  

,  למשל, שטחים פתוחים ובנויים ולהוביל
להכללת נספח תחזוקה בחבילת התכנון  

.המוצע

יישוםניתוחאיסוף

איתור חסמים אפשריים  ▪
.בהתקשרות מול היזם

הפחתת התנגדויות בשלב  ▪
.הפקדת התכנית

,  הכנת נספח תחזוקה▪
המסדיר את ההשתתפות  

העצמית באחזקת  
מ "ע, הנכסים המשותפים

להבטיח תחזוקה נאותה 
של הרכוש המשותף 

.בעתיד הקרוב והרחוק



150
12/12
100%

182
3/16
19%

משקי בית מטופלי רווחה בכל בנייןקנדי   -לב עתלית

צ

:מקרא

מטופלים+ 66%

מטופלים66%-50%

מטופלים  40%-פחות מ

146
13/16

81%

147
10/16

63%

151
15/24

63%

183
10/16

63%

153
14/24

50%

180
8/16
50%

181
8/16
50%

143
12/24

50%

142
3/13
23%

184
2/16
13%

152
4/12
33%

179
7/18
39%



150
3/12
25%

182
2/16
13%

מסך כל בניין, משקי בית עם קשישים מטופלי רווחהקנדי   -לב עתלית

צ

:מקרא

קשישים מטופלים25%

קשישים מטופלים25%עד 

אין קשישים מטופלים

146
3/16
19%

147
2/16
16%

151
2/24

8%

183
0/16

0%

153
7/24
25%

180
3/16
19%

181
2/16
13%

143
6/24
25%

142
2/13
15%

184
0/16

0%

152
3/12
25%

179
1/18

6%



"לב רחובות"תכנית מתאר 
מדוע נתוני מחלקת הרווחה הם רלוונטיים  •

?לתכנון
פונקציות ציבוריות רבות של הרווחה  •

בשטח התכנית
המיפוי  •

הרווחה לשתף פעולה  ' מסייע לגייס את מח. א
צפויים להיות מושפעים–עם התכנית 

ממחיש שונות מרחבית בפרישת לקוחות  . ב
(דרום/צפון)הרווחה 







בנימינה, דוגמא גבעת חן





הדגמות לניתוחים בנושא חוסן כלכלי ולהשפעתם על התכנון 

33 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

מיפוי וניתוח החוסן  
החברתי באזור התכנון  

בהשוואה לרשות 
המקומית

השוואת אומדני חוסן ▪
,  כלכלי עשויים להצביע

על היתכנות  , בין היתר
על קהלי יעד  , הפרוייקט

רלוונטיים לדירות  
על האיתנות  , באזור

הכלכלית של הדיירים  
ועל יכולתם לעמוד  

בעלויות ההתחדשות  
והאחזקה בעתיד ועל  

רווחת הדיור  
. האופטימלית

,  קביעת תמהיל דיור מיטבי▪
המתאים לנתוני החוסן  

הכלכלי של תושבי אזור 
.התכנון בהווה ובעתיד

איתור והסרה של  ▪
מכשולים עתידיים  

באחזקת נכסים  
.משותפים

יצירת דיור בהישג יד  ▪
.ולהשכרה לטווח ארוך

יישוםניתוחאיסוף







תחבורה וניידות  , הדגמות לניתוחים בנושאי תנועה
ולהשפעתם על התכנון 

37 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

יישוםניתוחאיסוף

הגדלת הקישוריות של  ▪
אזור התכנון בכל אמצעי 

בדגש על , התחבורה
אופניים והליכה  , צ"תח

. רגלית
הפחתת התלות ברכב  ▪

פרטי לצורך קבלת שירותי  
בידור  , תרבות, ציבור

.וקהילה

מיפוי רשת תחבורה ציבורית וניתוח  
דפוסי שימוש בתחבורה הציבורית

ניתוח הקישוריות של אזור התכנון  ▪
.לשאר חלקי העיר

ניתוח האפקטיביות של התחבורה  ▪
.הציבורית בסביבת אזור התכנון

איתור דפוסי השימוש של הדיירים  ▪
בדגש  , באמצעי התחבורה הציבורית

.על איתור פערים בין הביקוש להיצע



תחבורה וניידות  , הדגמות לניתוחים בנושאי תנועה
ולהשפעתם על התכנון 

38 הטמעת עקרונות חברתיים בתכנון

יישוםניתוחאיסוף

.ועירוניותהליכתיותעידוד ▪
יצירת נתיבי הליכה  ▪

התואמים את דפוסי 
השימוש של תושבי  

.השכונה בהווה ובעתיד
החוסן  , הגברת הקישוריות▪

החברתי והאינטנסיביות  
בתוך אזור התכנון 

.ובסביבתו
הפחתת התלות ברכב  ▪

.פרטי

ניתוח רצפי הליכה וקישוריות תנועה  
רגלית

דפוסי הליכה בתוך אזור  /איתור רצפי▪
.אליו וממנו, התכנון

איתור הזדמנויות ומכשולים לאורך  ▪
.רצפי ההליכה

קישוריות חלקית

קישוריות מלאה

:מקרא

/שטח פרטי פתוח
עתודות קרקע למגורים



פי -שיתוף ומעורבות הדיירים ובעלי הדירות בשכונה התקיים על
:המתכונת הבאה

מפגשים עם נציגות של כל הבניינים יחד

בעלי הדירות בכל בניין בנפרד/מפגשים עם כל דיירי.
מפגשים אלה אפשרו דיון אינטימי והכרות במהלך תהליך  

לבקש הבהרות  , אנשים הרגישו נוח לשאול שאלות. התכנון
מפגשים במתכונת זו מלמדים על  . ונשמרה מסגרת דיון מכבדת

המאפיינים והצרכים של כל בניין ומסייעים בהבנת השונות  
המקבלים בין , והדמיון בין הבניינים והדיירים בהקשרים שונים

.השאר גם ביטוי  בתכנון

כפר סבא, שכונת כיסופים–שיתוף ומעורבות דיירים ובעלי דירות 



בניית הסכמות ברמת המתחם: כפר סבא, "כיסופים"מתחם 
שילוב חזית מסחרית בבניין מתחדש: מקרה בוחן•
?כיצד מאזנים בין שיקולים כלכליים ואורבניים עם חששות לפרטיות ואיכות חיים•
'שעות פעילות וכד, שימושים מותרים: דיירי הבניין שותפו בקביעת הנחיות לקומת המסחר•



בנימינה, גבעת חן–ניתוח שאלון תושבים 





כפר סבא " עלייה"תכנית מתאר להתחדשות  שכונת 
כלכלי, חברתי, פיזי: תהליך תכנון אינטגרטיבי



:הממצאים מתורגמים להנחיות תכנון
מתחמים מינימליים-חלוקה לתתי•
חיזוק עוגנים ציבוריים•
:ניצול מקסימלי של קרקעות ציבוריות•

קרקע משלימה להקטנת צפיפות•
חיזוק קישוריות לעיר•
השלמת שירותי ציבור•

ניהול והתארגנות משלימות את מסמכי , המלצות יישום•
התכנון הסטטוטורי

לתהליך משולבשל הרשות המקומית מחוייבות•









הפנייה למסמכי התכניתהתייחסות בתכנית/מענההסוגיה

חיזוק חוסן חברתי והזדמנויות
ליצירת מרקם קהילתי 

הגדלת צפיפות המגורים והבטחת מגוון גדלי דירות  
.לתמהיל הדירות המוצעודיוריותהוספת דירות 

.אזורי/ס כעוגן חברתי שכונתי"תכנון ושיפור המתנ
שילוב דירות גדולות  -(יחסית)תכנון המאפשר שיעור בעלים גבוה לצד היצע שכירות גבוה 

ודירות קטנות 
.במיקום מרכזיפ"שצהוספת 

נגישות גבוה ברגל למגוון שירותי הציבור בשכונה  

תקנון מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

נספח תבחיני איכות
נספח נופי

שמירה על רווחת דיור
בתכנית והבטחת דירות קטנות  הוספת דירות גדולות להיצע הדירות: הגדלת מגוון הדירות 

ובינוניות 
הגדלת מצאי הדיור והרחבת הזדמנויות הדיור לאוכלוסייה קיימת ופוטנציאלית

תקנון מצב מוצע
נספח בינוי

חוסן כלכלישיפור והבטחת

שיפור ערכי השווי של הדירות עם שיפור ופיתוח השכונה  
תחזוקה להעלאת המודעות לנושא התחזוקה ולהבטחת תכנית תחזוקה יחד עם מתן נספח

היתר הבניה  
.הוספת דירות קטנות לתמהיל הדירות המוצע

להקטנת עלויות תחזוקה  –צמצום השטחים המשותפים 
(.הוצאה ציבורית)פ"בשצ( הוצאה פרטית)פ"שפהמרת 
לעידוד הפחתת השימוש ברכב פרטי  . תקן חנייה נמוך, צ"לתחבוקישוריות הליכתיותשיפור 

הוספת שטחים מסחריים להבטחת שירותי מסחר מקומיים בקרבת מקום  

הערכת שמאות
נספח אחזקה

תקן חנייה
נספח תחבורה

תכנית מצב מוצע

האישיחיזוק תחושת הביטחון

.פ במקומות מרכזיים"הוספת שצ
ריבוי מרפסות וקרבת בניינים לרחוב

שמירה על רצף עם השדרה העירונית הירוקה  –מוסתרים /העדר מקומות כלואים
כניסות מהרחוב לחלק מהדירות בקומת הקרקע  

תקנון מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

תנועה וניידות  

.י הדגשת הציר העירוני הירוק"חיזוק הקישוריות ע
(  מרכז העיר)חיזוק יתרונות המיקום . יצירת צירי הליכה מקשרים אל ובתוך השכונה

.המלצה לשיפור הקישוריות לתחבורה הציבורית
אספקת שירותים בקרבת מקום לצמצום השימוש ברכב פרטי

תקנון מצב מוצע
תכנית מצב מוצע

נספח תחבורה

כפר סבא, כיסופים–טבלת ריכוז סוגיות חברתיות ומענה תכנוני 


