


תל אביב✓

הרצליה✓

גבעתיים✓

רמת גן✓

נתניה✓

ראשון לציון✓

בת ים ✓

? אשדוד ✓

? חיפה ✓

?חדרה ✓

oקריית שמונה

oעפולה

oטבריה

oאשקלון

oאופקים

oנתיבות

oקריית מלאכי

oשדרות

oדימונה

oמצפה רמון

oערד



................................  אבל

כולם רוצים התחדשות עירונית



,  התחדשות עירונית
:מדיניות מדינת ישראל 

:פינוי  בינוי 1.
מכפלות כלכליות•
ציפוף גנרי•
פתרון בעיות חניה ותנועת רכב פרטי•
השמדת שכונות שלמות ובניה חדשה  •

טוטאלית
פתרון דיור אחיד לשכבת אוכלוסיה  •

.לא תואם תושבים קיימים. הומוגנית

:38א "תמ2.
מכפלות כלכליות•
ציפוף והוספת יחידות דיור ללא •

תשתיות  
הוספת דירות יקרות לא ברות השגה  •

לשוק הדירות

בשתי האופציות אין תהליכים  
משתפים והתכניות אינן מתאימות  

!!!להתחדשות 

:מקיימת , התחדשות עירונית

:התייחסות לכל מרכיבי החיים1.

תכנון המשתלב במערך העירוני•

ציפוף מבוקר ומקושר לשימושים•

פתרון מגוון אמצעי תחבורה•

מעובה, משופץ, שילוב של ישן וחדש•

פתרון דיור למגוון אוכלוסיות והקטנת  •

.נטריפיקציה'ג

פתרון לתשתיות ציבוריות•

פתרון לתעסוקה•

מחשבה על קהילה וחברה  בתוך  •

.השכונה והקשר לשכונות הסמוכות

תהליכי תכנון משתפים של התושבים  

הרשות המקומית ורשויות התכנון



?אז מה עושים 







!!!העיר שייכת לאנשים 

....כי



מקום נעים ואיכותי להיות בו •

נגישות נוחה ביום יום•

מרחב ציבורי בטוח•

חינוך והשכלה ברמה גבוהה•

עניין וגיוון•

קירבה לאנשים ויצירת קהילה•

הרגשת שייכות•

תרבות ואומנות•

?מה אנשים  רוצים 

?  מה הם עושים

?מה הם רוצים 



המרכז הוותיק–קצרין  התחדשות השכונות הוותיקות בישובים בדרום



התחדשות מתחמי מגורים בשכונות הוותיקות

אתהפגינהישראלמדינת
קצרבזמןלשכןהיכולת
.הארץברחבירביםאנשים

הוותיקותהמגוריםשכונות
אלפיעשרותלקליטתשנבנו

60-וה50-הבשנותהעולים
,התיישבותיתלדוגמאהיו



הלכואלומגוריםשכונות

הציבוריהמרחב,והזדקנו

מבניבחזיתהפרטיוהשטח

ונשארהוזנחהמגורים

אלושכונות-פגועכשטח

."שיכונים"נקראות

התחדשות מתחמי מגורים בשכונות הוותיקות



עלהבעיהאתלפתורהחליטהישראלמדינת

בינויפינויבדמותליזמיםתמריציםמתןידי

לחדשביכולתהיחידהשיקולבהם38א"ותמ

.כלכלימכפילהואהשכונותאת

38א"תמהארץממרכזהמרוחקיםבישובים

דורשתבינויפינויתכניתואילוכלכליתאינה

7-12פישלמכפילמהמרכזאלובישובים

.קיימתדיוריחידתכלעלדיוריחידות

התחדשות מתחמי מגורים בשכונות הוותיקות



העבודהדרך

להתחדשותמתחמיםומיפויאיתור•

.הוותיקותהמגוריםבשכונות

,אדריכליםקבוצתובו,הסטודיוהקמת•

.יחדשיעבדווסטודנטיםמתכננים

.בדרוםבערים"הסטודיו"קבוצתשלסיור•

הסטודיוקבוצתשלמשותפתעבודהסדנת•

מוחותסיעורליצורבכדיהמודליםלפיתוח

והאפשרויותהרעיונותמגווןאתולהרחיב

.התחדשותליצירת

סולסיעירית•
גרשוןדרור•
גנותשלומי•
דנילובמישה•
מורילוחבייר•
כלפהענבר•
ו'צ'ביצמשה•
הדס•
לילך•
אדרעידוד•
גרינברגאנדרי•
קראוסאילת•
דקלנתי•

התחדשות מתחמי מגורים בשכונות הוותיקות

הפרוייקטמטרת
לעמודיכולהשהרשותבתקציבים,ישימיםופתרונותכלים1.

בעזרתוהביצועחיצונייםביזמיםכלכליתתלותללא,בהם
.והתושביםהמקומיתהרשות

התחדשותוביצועלתכנוןטיפוסאביהווהאשרמודלבניית2.
עלהמבוססמהמרכזהמרוחקיםבישוביםהוותיקותבשכונות

הציבוריהמרחבהתחדשות

יו
ד

טו
ס

ה
ת 

וו
צ



סיור בשכונות הוותיקות לאיתור המתחמים



סדנאות עבודה לגיבוש המודל במתחמים שנבחרו



אופקים

איתור מתחמים

אופקים

1

2

3

גיבורי ישראל א

גיבורי ישראל ב

עמרם בן דיוואן  



.4

.5

'גיבורי ישראל א



'גיבורי ישראל א

תצלום אויר



•

•

•

•

1

1

1

1

2

3

4

'גיבורי ישראל א



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•



•

•

•

•



'גיבורי ישראל ב

איתור מתחמים



4

1
2

3

'גיבורי ישראל ב

איתור מתחמים



•

•

•

•

•

•

1

2

3

'גיבורי ישראל ב

יצירת מקום



•

•

•



•

•
•

•



•

•

•



4

2
13

עמרם בן דיוואן



•

•

עמרם בן דיוואן

איתור מתחמים



•

•

•

•

•

•

1
1

2

2

4

3





•



•

•







2

1

מתחם אלתרמן1.
דרך בגין2.

שדרות

איתור מתחמים



דופן בית הספר לרחבה. 2רחבה נטושה בחזית בית הספר. 1

מרחב ריק מול המרכז המסחרי. 4מרכז מסחרי ברחוב ברית ערים. 3

נאות אשכול



3

4
1

2

קייםמצב

מתאפיין,"אלתרמןנתן"במתחםהתכנוןתחום
במצביםהנמצאים,מבוניםלאשטחיםבריבוי
בשימושגםמכךוכתוצאההזנחהשלשונים
לציפוףפוטנציאלמהוויםאלהשטחים.מועט

,נוספותדיוריחידותבינויידיעלהשכונה
לתוךנוספתחדשהאוכלוסייההבאתובכך

תחיהיכולזואוכלוסייה.המתיישנתהשכונה
שללצידוהממוקמיםמסחרשטחיאותםאת

מסחרשטחילתופסתואף,עריםבריתרחוב
קטליזטורלהוותיכולזהמנוף.נוספים
ולייצרולהוותמתפקדשכונתימרכזליצירת

.הליכהבמרחקנעיםשהיהמקום

נאות אשכול



,מגוריםמבניהוספתתוךהרחבהתכנון

.עירוניתכיכרויצירתוציבורמסחר

הסוחריםעבורמסחרקומתתכנון.1

חדשמגוריםמבנהתחתהקיימים

יצירתתוךחדשמסחרימרכזתכנון–.2

המדרחובשלבהמשכועירוניתכיכר

עירונילציפוףמגוריםמבניהוספת.3

ציבורבמבנההמדרחובדופןחיזוק.4

.הקייםהספרביתלצד

המוצעהתכנון

נאות אשכול





דופן השיכונים מגודר ומוגבה מהרחוב. 2מוזנחת וריקה בין השיכונים, חצר גדולה. 1

3

טיפול עצמאי בחצר הציבורית ומדרגה ארעית   . 
מהגדר הגבוהה לרחוב

חיבור השיכון לדרך בגין בשבילי עפר  . 4

מתחם מנחם בגין–נאות אשכול 

מצב קיים



קייםמצב

ארוכיםבשיכוניםמאופייןבגיןדרךמתחם
השיכונים.בגיןלדרךאלכסוניתהמוצבים

שלבטופוגרפיהאבןבגדרמגודריםוהחצר
הרבהוישנםבגיןדרךמעלמטרים2-כ

להתמודדמנת-עלארעייםודרכיםשבילים
להתגברוגםבגיןמנחםמדרךהניתוקעם
השוניםהמתחמיםביןהטופוגרפיהעל

.בשכונה

מוזנחותלרובהשיכוניםביןהחצרות
היקףרחבותחצרותעלחולשיםוהבניינים

בתווךנוסףלבינויפוטנציאלהמאפשרות
.במתחםהתנועההנושאפתרוןגםשייתן

קומתללאקומות4בעליהינםהמבנים
מעליותלתוספתהזדמנותוקיימתעמודים
.בבנייןהנגישותושיפור

מתחם מנחם בגין–נאות אשכול 



:עקרונות תכנון מוצע

חיבור מתחם השיכונים הצמוד למנחם  1.
ברית  ' בגין למתחם השיכונים ברח

הכניסה לחניה וחיבור אל רחערים דרך 
.גג הרמפה

שימוש בחצרות המוזנחים של בנייני  2.
המגורים לשימוש מבנה קהילתי  

שמחבר בין התושבים הקיימים למרכזי  
סדנאות ומגורים זמניים  

לסטודנטים תומכי קהילה  /לצעירים
.מבוגרת

שימוש בגג המשופע לרמפה נגישה  3.
להליכה וכשטחי הגינון החדשים של  

.בנייני המגורים
תוספת מעליות וחיבור לכניסות 4.

י גשר שמתחבר לגג "הקיימות גם ע
.המבנה החדש

'  תוספת מבנה משרדים ומסחר על רח5.
.   יהודה הלוי



מתחם דרך בגין



קומות במצב פיזי ירוד4מקבץ שיכונים סביב חנייה מבני שיכונים בני 
.חצרות בניינים מוזנחות שטחי חניה רחבים ללא ניצול

.צל/מדרכות צרות ללא עצים

2

4

1

3

2

4

1

שכונת אלפסי



'שלב א-מצב מוצע
.תוספת מבנה רב שימושי דופן לגינה•
תכנית פיתוח לגינה מרכזית לרבות תוספת פעילויות •

.פינות ישיבה וכדומה , נטיעות, מתקנים, ושימושים

'שלב ג-מצב מוצע
חיזוק מערך תנועת הולכי הרגל שבילים ומעברים מזרח •

.מערב 
. תוספת בינוי בדופן אטמה שיכונים צמודי רחבת חנייה•
.חנייה ללא מוצע נופילרחבותתכנית פיתוח •



מבט כללי: מצב מוצע



, מגיעיםאנשים•

,  משתמשים, שוהים

מבלים וחוזרים ומגיעים  

.שוב ושוב

,  הפדיון גדלעסקים•

נוצרת  , נפתחים חדשים

כלכלה מקומית של  

עסקים קטנים ומקומיים

משמש סמל  המקום•

מפגש וגאווה  . עירוני

.עירונית





שכונות  

המגורים  

הוותיקות

שכונות  

המגורים  

החדשות

–מרכז איתן 
המרכז המסחרי 

הוותיק

מבני ציבור  

וספורט

מכללה  

ובתי ספר



2

1

2

1

1

לפני התחדשות המרכז הוותיק, מצב קיים–תצלום אוויר 



חזיתות אטומות לכיוון הכיכר המרכזית

.  מבנה המועצה, מעט מסחר, אספלט וחניה ברוב השטח–מרכז קצרין 

.ופעילות של אנשיםלשהיהמקום לא אטרקטיבי 



מסחר  ללא חזית-1

מרכז מסחרי לא נגיש, עודף גינון, הסתרה של החזיתות המסחריות



חתך מצב קיים

חתך מצב מוצע

אין פעילות במרחב הציבורי-חזיתות אטומות         -שטחי חניה רחבים         -הפרשי מפלסים         -

324.00+

324.70+

323.20+

324.00+
324.70+

323.20+

הוספת שימושים  במרחב הציבורי–פתיחת חזיתות       -מתן פתרון לחיבור המפלסים   -חיבור מערך התנועה במרחב הציבורי        -

ביטול המפלסים ויצירת מרחב ציבורי נגיש 



1

אל הקניון

אל מוזיאון  
,העיר

ס"ספריה ומתנ

2

2

2

חיזוק ועידוד תנועה הולכי רגל בכיכר לשימושים במרכז ובסביבה 

הקרובה



4
4

1

2

3

תוספת בינוי ופתיחת חזית  מסחרית בקומות הקרקע



12

3

4
1

5
6

7

1
8

8

9

10

6

1

1

1

הוספת פעילויות במרחב הציבורי לילדים ולמבוגרים



שימור עצים קיימים והוספת עצים ליצירת הצללה צבע ושמירה על  

טבע עירוני





אל הקניון

אל מוזיאון  
,העיר

דס"ספריה ומתנ
ד

א

ב

ג
2

3

4
1

5

6

7

8

8

9

10

6

1

1

1

1

1



הוצאת החניה ויצירת  1.

.כיכר עירונית פעילה

הדגשת צירים  -נגישות2.

ולימוד תנועת האנשים

הורדת  -ניראות3.

מדרגות וקירות פיתוח  

נופי ליצירת כיכר רציפה 

מגוון רב של -פעילות 4.

פעילויות לכל הגילים

צל וריהוט רחוב מגוון 5.

לשהייה של האנשים 

במרכז

פתיחת  -מגוון שימושים 6.

חזיתות והוספת מסחר  

וקומת משרדים



לפני












