
החייאת המרחב הציבורי
אימפקט משמעותי-השקעה נמוכה

משרד הבינוי והשיכוןמבוסס על חוברת מקרי מבחן שנכתבה עבור 



Cicloviaקולומביה, בוגוטה
גיל פנלוסה

למקור תמונה קישור 

https://republicahostels.com/rent-a-bike-and-experience-ciclovia/


Cicloviaקולומביה, בוגוטה
גיל פנלוסה

למקור תמונה קישור 

בעיר בפני כלי רכב ממונעים אחת לשבוע סגירת רחובות מרכזיים 

הולכי רגל ורוכבי אופנייםלשימושם של 

https://republicahostels.com/rent-a-bike-and-experience-ciclovia/


תרבות וספורט ברחובות ובפארקים, קיום של פעילויות חברה

למקור תמונה קישור 

http://ridingphrius.blogspot.co.il/2011/06/open-streets-2011.html


למקור תמונה קישור 

הפרויקט זכה לתהודה עולמית והינו מודל לחיקוי בערים רבות בעולם

https://www.afterschoolpgh.org/wp-content/uploads/2017/05/Screen-Shot-2017-05-24-at-6.22.48-PM.png


למקור תמונה קישור 

קהילהשל האיכות החיים ועל בריאותבעלי השפעה על ההם ציבוריים מרחבים 

https://openstreets.org.za/category/news/10


למקור תמונה קישור 

http://movinginsider.com/files/2012/08/N28-Crosswalk-look-both-ways.jpg


...  שווקי יד שנייה, ספריות שיתופיות,גינות קהילתיות



מקרי מבחן המרחב הציבורי–שאלון 

בחוברת יוצגו אוסף  . משרד הבינוי והשיכון מפיק חוברת מקרי מבחן של התערבות במרחב הציבורי

מקרי מבחן מוצלחים ומעוררי השראה הכוללים מגוון התערבויות במרחב הציבורי בערים שונות  

מטרת החוברת הינה לעודד מקבלי החלטות ומובילי ערים לייצר התערבויות קטנות . בארץ ובעולם

ההתמקדות בחוברת הינה  . וניסיוניות על מנת לייצר מרחבים בטוחים ותוססים יותר עבור התושבים

.אימפקט גדול-סיכון נמוך-תקציב קטןעל פרויקטים בעלי 

:שם העיר

:שם הפרויקט

:  שם איש קשר לפניות

:זמן תכנון וביצועמשך 

:תאריך פתיחה לציבור

:גורם מוביל

:שותפים לדרך

הכללי יש להתייחס למדוע התכנון הינו יצירתי ומעורר  בתיאור :הסבר כללי אודות הפרויקט

כיצד תרם להחייאת המרחב הציבורי  , כיצד הפרויקט תרם לאיכות החיים של התושבים בעיר, השראה

?  כיצד הפרויקט תרם בהטמעת פרקטיקות חדשניות בישראל? ולהנגשתו לכלל האוכלוסיות

:עלות הפרויקט

:גורם מממן

?כיצד אתם בוחנים את היותו של הפרויקט מוצלח? אילו מדדי הצלחה נבדקו:מדדי הצלחה

אילו הבטים הוטמעו בתכנון ובביצוע  ? מהי עלותה של התחזוקה? מי הגורם המתחזק:תחזוקה

?לטובת יעילותה של התחזוקה

:קרדיטים שיש לציין



בטוחים  , נעימים, אסתטיים, מרחבים מעניינים
המזמינים שהייה ומפגש בין אנשים, ובני קיימא

. ירושלים, גג לעירוניות חדשה: המרפסת

אמיר אלון: צילום



פיתוח חדשני ויצירתי של מרחבים ציבוריים

חדרה, שדרת אמיר



פיתוח וניהול של מרחבים ציבוריים באופן שמעצים , אסטרטגיות שונות לתכנון
מגוון קבוצות אוכלוסייה וגילאיםועבור מגוון פעילויותאת השימוש בהם ל

ירושלים, בית צפאפא

אמיר אלון: צילום



פיתוח וניהול של מרחבים ציבוריים באופן שמעצים , אסטרטגיות שונות לתכנון
מגוון קבוצות אוכלוסייה וגילאיםועבור מגוון פעילויותאת השימוש בהם ל

היער הנדיב בנימינה

שירה יגר: צילום



ירושלים, פארק המסילה

אמיר אלון: צילום

כוחה של הקהילה כשותפה פעילה לפיתוח חזון מקומי



כוחה של הקהילה המקומית כשותפה פעילה בתהליכי קבלת ההחלטות

בנימינה, חיים לנחל תנינים



עוצמתה של תרבות מותאמת מקום

אשדוד , הציבוריאמנות ותרבות במרחב : מעצבים תרבות



מקרי מבחן  
מהעולם

המחברים אקופונטורה 
עירונית

מחוללים 
עירוניים

טבע בעיר תרבות ואמנות

אשדוד
מעצבים תרבות

ירושלים
מרכז העיר
פסנתר רחוב

גבעת עדה-בנימינה

היער הנדיב

באר שבע
שבועת האדמה

ירושלים
המרפסת

כפר סבא
'קיפוד'מרכז 

באר שבע
הרשת

עכו
מגרש בחפיר

תל אביב
הבריכה בכיכר

חדרה
שדרת אמיר

חיפה
שביל הוואדיות

ירושלים
פארק המסילה

Ciclovia

Green Light 
for 

midtown

ירושלים
בית צפאפא

פלייסמייקינג

באר שבע
עושים רחוב

עדהגבעת -בנימינה

ירושליםנחל תנינים
פ נייד"שצ



חיפה

עכו אשדוד תל אביב באר שבע ירושלים

חדרה כפר סבא בנימינה

ח"ש10,000 ח"ש1,500,000



ירושלים  , חדשהגג לעירוניות : המרפסת
מתן ישראלי

אמיר אלון: צילום



ירושלים  , חדשהגג לעירוניות : המרפסת
מתן ישראלי

תרבות,לימוד,מחקרמרכז,נגישציבורילמרחבירושליםבמרכז'כללבניין'גגעלמוזנחחללהפיכת

,עירוניתלחקלאותמרכז;באדמהופיסולעיצוב,לבנייהמרכז:חברתייםמפגשיםעבורוחללואמנות

,ציבוריתאמנותבהעוסקומרכז;עירוניתלדבוראותמרכז;מקיימתוחשיבהמתחדשותאנרגיות

.עירוניתהתחדשותותהליכיאדריכלות

.שניםארוכתמהזנחההסובלהבנייןשלההתחדשותבתהליךמרכזיתעוגןנקודתיצירת



סבא-כפר, (דרךקיימות פורצת )' קיפוד'מרכז קיימות 
גל בר



סבא-כפר, (דרךקיימות פורצת )' קיפוד'מרכז קיימות 
גל בר

העירמרכז קיימות מכספי התייעלות הטיפול בפסולת ברחבי הקמת 

משאב=פסולתחינוכי מרכז 

בהם ניתן לתקן  , פועלים שבעה מתחמי פעילות שונים שנועדו להשמיש פסולת מחדשבמרכז 
.להשתתף בסדנאות יצירה ועוד, להשאיל ציוד, מכשירים וחפצים ישנים

.על ידי שימוש חוזר בחומרי פסולת, ככל הניתן, וריהוט של המבנה נעשהבנייה 



עכו , העתיקההקמת מגרשי ספורט בחפיר חומות העיר 
שי אללוף



עכו , העתיקההקמת מגרשי ספורט בחפיר חומות העיר 
שי אללוף

באזור הסובל ממחסור קיצוני  , מגרשי ספורט פתוחים בחפיר חומות העיר העתיקההקמת 

.  בשטחים פתוחים

.מגרשי ספורט המשמשים את בתי הספר ואת התושבים כאחדיצירת 

כגון ניצול הפרש מפלסים להגן , יצירתי של שטח מוזנח תוך הפיכת חולשותיו ליתרונותשימוש 

.על המשתמשים מכלי רכב וכבולם רעש

.על חומרים עמידים ותכנון תואם לתנאי הניקוז במקום כדי להקטין עלויות תחזוקהדגש 



ירושלים  , ניידפ "שצ
דנה גזי



ירושלים  , ניידפ "שצ
דנה גזי

.שיכול להפוך כל שטח קטן פנוי לגן משחקים באמצעות קרון משחק נגרר" פ נייד"שצ"יצירת 

פיזור , אחסנה, השאלת ספרים, לימוד ויצירה–הנגרר מאפשר פעילויות משחק שונות הקרון 

.מקומות ישיבה זמניים ועוד

.צורך בתכנון סטטוטורי או פתרון בעיות של בעלויות על הקרקעאין 

כך שיזוהה כאייקון שכונתי ויוכל להתמקם בכל רחבה פנויה ובמיקומים שונים כגון  מעוצב 

.חצרות פנימיות ועוד, מרכזים מסחריים, בתי ספר, גנים



חיפה  , הוואדיותשביל 
עמית באום



חיפה  , הוואדיותשביל 
עמית באום

,  להנגשת הטבע העירוני לציבור הרחב באמצעות יצירת רשת שבילי הליכה בטבעפרויקט 

.בדפוס ובאינטרנטומיפוי סימונם בשטח 

תוך מתן הסברים והעשרה בנושאי , השבילים והמשך תחזוקתם על ידי קהילת מתנדביםהקמת 

. טבע על ידי אנשי מקצוע

.שפתית בהתאם לאוכלוסיית חיפה-תלתפעילות 

הקושר את הטבע שבמערב חיפה  , מקדמת את חזון המסדרון האקולוגי במערב חיפההעמותה 

.חזון שנחשף והשפיע על מקבלי החלטות בתחום התכנון, לפארק הכרמל



תמונות באדיבות עיריית תל אביב יפו

יפו-תל אביב, הבריכה בכיכר

ישנן מגוון דרכים להחיות את העיר



צילום שירה יגר

בנימינה, היער הנדיב

באמצעים זמינים ונגישים



אמיר אלון: צילוםצילום שירה יגר

תודה


