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 מסכם תרגיל
 ים בקרית הדיור מלאי ולחידוש עירונית להתחדשות כלים

 
 יוקלה מיכל מרצה:

 
 

 גורן ועידו גבאי עומר אקשטיין בשמת ביטון רעות :מגישים
 

  



 :להצעות כהשראה תושבים
 

 בנוח. עליהן ללכת שאפשר מדרכות נוחה. ציבורית לתחבורה זקוקים בניידות, קושי זקנים. זוג.0
 לקויות. תשתיות במרחב, תנועה - הבעיה
 מטופלים. לא לבניינים הצמודים שהשטחים להם מפריע

 .01-ה בשנות בה לגור שעברו מאז התפתחה לי העיר
 שנה[ 41 בערך ]פנסיונרים באיזור ולא בחיפה עובדים היו תמיד - תעסוקה
 קרובים. יישארו שהילדים רוצים והי ים. קרית את עזבו הילדים

 אחרת. בקריה ולא ים בקרית לגור להמשיך רוצים
 

 +.01 מבוגרים, זוג .4
 מוצקין. בקרית 3 בחיפה, שניים ים. בקרית גר לא מהם אחד אף ילדים, 5

 שאין. להם מפריע ממש חצר. או מרפסת - חוץ שטח לדירה אין
 אין. םוהיו לים מבט של ישיר קו היה הבית את כשקנו
 סמים סוחרי בלילה, רועש בעייתי, איזור שכן. העירייה של שטח לעומת מטופח לא המבנה שטח בעייתי. תחב״צ

 ביטחון. לייצר צריך פשע. ומסיבות.
 פרטיות. אין הכל, שומעים דקים, קירות - המבנה תשתיות

 

 51-21 מבוגר, גבר .3
 לעזרה וזקוקה משותקת איתו, גרה שלו אמא

 המבנה בתוך ותנועה ותנגיש בעיית
 הציבורי והמרחב חצרות טיפוח של בעיה
 האמא עם האחרות בקריות גרים ילדים

 

 ים בסביוני גרים ילדה, עם צעיר זוג .2
 רלוונטית לא ציבורית תחבורה לכן פרטי, רכב עם ניידים

 השכונה את מיתגו גם ככה הקריה, משאר מנותקת השכונה
 יסודי ספר ובית גן קרוב, שהכל נוח

 בשכונה ילדים הרבה עוד שיהיו זה את אוהבים
 הכל שומעים דיירים, מדי ויותר מדי צפופים הבניינים

 מכיר״ לא שאתה שכן זה טוב ״שכן

 
 התושבים מצרכי כנגזרת - החזון

 
 ונגישות קישוריות

 ביטחון
 ועירוניות עיר מרכז

 פנימית תעסוקה



 א': הצעה
 
 אלטרנטיבית אישית תחבורה השכרת שתיתות רגל להולכי משנית שבילים מערכת �
 

       תמיכה העיר, למרכז התנועה הכוונת היררכיה, יצירת ביטחון,ה חיזוק ,קישוריותה חיזוק ההצעה: יתרונות
 קיימת תחבורה רשתב                            

 
 העיר מאוכלוסיית נכבד חלק המהווים ,לקשישים ובראשונה בראש מיועד :משתמשים

 רישיון ללא וצעירים ילדים                    
 רכב ללא משפחות                     

 
 חדשים צירים המייצרת רשת תת הרחובות. בין השכונות, בתוך :מיקום

 
 שלהם התנועה מנפח מאבדים הראשיים הרחובות :מפסיד מי
 

 ופרטיות ניתוק על לשמור שרוצים החדשים לצירים שכנים :מתנגדים
 פוטנציאליים לקוחות "מפספסים" אשר למשל[ שכונתיות ]מכולות המרכזיים בצירים עסקים בעלי         
 

 האוכלוסיה לשאר כמו הזדמנויות אותן את בניידות קושימ הסובלים לקשישים מאפשר חברתי:
 

 לבין בין ריקים איזורים ניצול קיימת. תחב״צ תשתיות חיזוק קרוב. הכל מישורית, עיר :מקומי פוטנציאל מיצוי
 

                  העירייה  ---  המפעיל גם הוא זה במקרה היזם הרעיון. את לעירייה מציע קלנועיות חברת בעל יזם :שחקנים
 את מלא באופן מממנת הבנייה חברת המכרז, מתנאי כחלק  ---  בנייה לחברת מכרז ומוציאה בהצעה, מעוניינת

  כלכליים תחשיביםל בהתאם שתיקבע תקופה במהלך השימוש ירווחמ מסויים אחוז תקבל בתמורהו התשתית בניית
 לעירייה. במלואם יועברו והרווחים הבעלות זו, תקופה כשתיגמר -
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :ב' הצעה
 

 פנימית תעסוקה �
 

 למסחר להשכרה שטחים בעלי חובותרכ והכרזתם מרכזיים רחובות שניכ בחירת
 המעוניינים ים קרית לתושבי והטבות זולה שכירות - בהם מיוחדים, ותמריצים הטבות ויינתנ זו, מהכרזה כחלק

 ,הראשונות שנתייםבכ מאוד/מסובסדת נמוכה שכירות של שונות בצורות לבוא יכולות אלו הטבות – עסק לפתוח
 הלאה וכן בחשבונות, סבסוד/הוזלה ,בארנונה הוזלה

 
 ים קרית תושבי עצמאים :משתמשים

 קונים לקוחות,                   
 

 וניעיר מרכז ליצירת ובגודלם במיקומם המתאימים רחובות מיקום:
 
 הרחוקות בשכונות השקעה פחות יורד, הדירה ערך - מהמרכז רחוקות דירות בעלי :מפסיד מי

 רעש הרבה - במרכז דיירים                  
 החדש זמהמרכ רחוקים עסקים בעלי                  

 
 קיימים דיירים :מתנגדים

 מקיפות בטבעות עסקים בעלי                
 לעירוניות ומתנגדים ים קרית של הכפרי הצביון על לשמור שרוצים מי                

 
 גדול. אחד עירוני למרכז מסביב להתקיים לעצמה להרשות ויכולה קטנה העיר :עירוני פוטנציאל מיצוי

 
 המקום, הצלחת לאחר לקופה כסף מחזירה העירייה  ---  בונה בנייה חברת  ---  מכרז וציאהמ העירייה :שחקנים

 העסקים מבעלי רווח
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 :'ג הצעה
 
 אטרקציות של פסיפס �
 

 עניין מוקדי חיזוק ידי על עניין, במוקדי כולה העיר שיבוץ לאא רלוונטי לא אחד מרכז אולי קרוב, הכל קטנה, עיר
 וייצרו לקיימים יצטרפו חדשים ועסקים והרחבה בשיפוץ העירייה של לתמיכה יזכו קיימים עסקים קיימים. ומסחר
 העיר. ברחבי התרחשות של מרבד ויצרו רבות פעילויות יאפשרו המרכזים אדם. הומי מרכזים

 
  כולם! :משתמשים

 
 העיר. רחבי בכל  :מיקום

 
  וזמין קרוב קניות כזמר – המיידי האזור תושבי :מרוויח מי

 מתחרות הנמנעים קטנים עסקים בעלי                                                     
 העניין מוקדי באזורי עולה חיים רמת – העיר                   

 
 הוזלה אין השונות, החנויות בין תחרות אין - הצרכנים :מפסיד מי

 להגיע. נוח פחות מהשניה, אחת רחוקות חנויות                                   
 

 .התושבים של יותר הטרוגנית הפריס תיצור העניין מוקדי ופריסת קטנה העיר :עירוני פוטנציאל מיצוי
 

 מושכת העירייה מכן לאחר --- עסקיהם והרחבת לשיפוץ קטנים עסקים לבעלי הטבות מציעה העירייה :שחקנים
  וכו' חדשים עסקים הפותחים לתושבים הטבות ידי על קיימים למרכזים נוספים עסקים

 
 תושבים בבעלות חדשים עסקים לפתוח עידוד ים, קרית לתושבי הטבות

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :'ד הצעה
 

  חינוך מוקדי של פיזור �
 

 בין פערים לשני. אחד ממקום ההולכים בצעירים תתמלא שהעיר לכך יגרום העיר ברחבי חינוך ומתקני מרכזי פיזור
 אודיטוריום ספר, בתי לכמה משותף ספורט אולם היממה. שעות כל במהלך לחיים תתעורר והעיר יעלמו שכונות
 שיט, שיעורי ימי, ספר בית  הרחב, לקהל הפתוחים ספורט מגרשי הקריות, מכל תושבים אליו שימשוך עירוני
  וכו׳. צלילה

 
 השונות לאטרקציות שיגיעו הקריות משאר תושבים הספר, בבתי תלמידים ובעיקר ים קרית תושבי כל :משתמשים

 באודיטוריום( הצגות )למשל
 

 כולה. בעיר מפזרים הנלווים המתקנים את שהם. כמו נשארים הספר בתי :מיקום
 

 לצרכיהם ומותאמים חדשים מתקנים םמקבלי הספר בבתי תלמידים :מרוויח מי
 הקריה ל״הצערת״ עוזרת בעיר ידיםהתלמ תנועת                   
 מהם להנות ויכולים החדשים תקניםהמ את מקבלים התושבים שאר                   
 בעיר והתרבות החינוך מדמע של העלייה בעקבות תשתפר הקריה תדמית                   
 הסמוכות הקריות תושבי                   
 חדשים עבודה מקומות יצירת תקנים.המ ובסביבת בדרך שנמצאים עסקים בעלי                   

 
 יותר להתנייד צריכים התלמידים :מפסיד מי

 אלה במוקדים להתחרות יצטרכו חיים וקרית מוצקין תיאטרון                   
 ביניהם הזמן את לחלק צריך ספר, בתי לכמה כעת שייכים הספר בתי את שמשמשים המתקנים                   

 
 העיר. של התדמית מעליית תרוויח העירייה --- הבניה בהוצאות חיצוני משקיע עם תמתחלק העירייה :שחקנים
 .בחינם( שניתנת תלמידיםהו ספרה בתי של שאינה )פעילות המתקנים של הפעילות מכספי ירוויח החיצוני המשקיע
 חינוך. לוועדות פנייה ידי על המימון את לקבל יכולה העירייהש מהעובדה להגיע יכולה נוספת מימון אפשרות

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 :'ה הצעה
 

 החוף קו חיזוק �
 

 כאלמנט הים והכנסת החוף לקו העיר מרכז העברת הים. – להציע לעיר שיש ביותר החשובים המשאבים אחד ניצול
 ומעניין חדש חוף קו ויצירת הים חוף לאורך ופנאי בילוי מסחר, ציבור, מבני של פריסה מהמרכז. נפרד בלתי

 ותיירים. הסביבה של תושבים העיר, תושבי את אליו שימשוך
 

 תיירים.ו לה ומחוצה ים בקרית תושבים  :שיםמשתמ
 

 החוף. קו  :מיקום
 

 הים. חוף את בתוכות המשלב חדש בילוי מרכז מקבלים הקריות תושבי  :מרוויח מי
 חייה חוף לעיר משתנה העיר תדמית                   
 מתיירות מרוויחה העיר                   
 הגדלה האנשים מתנועת וירוויח החוף קו על העסקים בעלי                   

 החיים. איכות ומעליית שלהם הנכס ערך מעליית יםמרוויח לטיילת ראשון בקו דירות בעלי                   
 

 איתו להתעסק תריכה שהעירייה ובלאגן לכלוך יותר כלומר בחוף יםאנש של תנועה יותר :מפסיד מי
  הים החוף על עומס יותר                   
 יעלו החוף על המוצעים המוצרים רימחיו הקרוב הדיור מחירי                   
 תנועה. יותר מכוניות, יותר רעש, יותר מקבל הכפרי, החוף אופי את מפסיד הטיילת בקרבת שגר מי                   

 
 לפתיחת תמריצים ניתנים במקביל --- מסודרת טיילת - תשתית בפיתוח ניראשו סכום משקיעה העירייה :שחקנים

 לבנות ותוכל שנפתחו מהעסקים כסף תרוויח העירייה שני, בשלב --- אנשים תנועת ימשכוש הטיילת, קו על עסקים
 באחריותה. שיהיו נוספים ומתקנים פארקים
 התושבים תנועת --- החוף קו לאורך נוספים ציבוריים ומתקנים פארקים בונה העירייה אחרת: מימון אפשרות

 הכסף את תחזיר העירייה ---- החוף קו מפרוייקט כחלק עסקים ולפתוח לבנות עסקים בעלי תמשוך המוגברת
  עסקים. אותם של מהרווח שהשקיעה



 
 


