


 מדרחוב נורדאו
 אין זו רק חניה –אם תרצו 

 קורןואסף  'פישילביץרוזי 

 תכנון עם הקהילה
 הטכניון

 בהנחיית
 טל שמור, יעל סיוון גייטס' אדר, ח רחל קלוש"פרו



 מקום בהשתנות תמידית

 הדבר הקבוע ביותר הוא ההשתנות

 עבר

 עתיד

 נוסטלגיה

 חשש

 תקווה
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 משמעות עירונית
  30-השנות 

 בניית רחוב נורדאו
 

תפקוד כמרכז 
בילוי  , קניות, עסקים

 .ומגורים
 

הרחוב מקשר בין גן  
 בנימין לגן הטכניון

 
 80-השנות 

הפיכת הרחוב  
 למדרחוב נורדאו

 
הקמת מנהלת    2012

להתחדשות רחוב  
 נורדאו
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 ומרחב ציבוריתנועה הגדרת 

 המשתתפות במרחבהקהילות חיפוש וייצוג 

 מיתוג -זהות  -דימוי 

 סוגיות עיקריות
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 מיפוי פעילות עסקים

 חנויות ביגוד והלבשה תחתונה

 חברות נסיעות ותיירות

 מספרות

 מרפאות ורפואת שיניים

 בלתי מאוישים/עסקים נטושים

 מכוני טיפוח ויופי

 בתי קפה

 חנויות תכשיטים

 נוטריונים
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 מיפוי פעילות עסקים
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 מערכות יחסים במרחב הציבורי

 קשרי מסחר 
 סוחרים

 קשרי מסחר 
 בעל עסק-לקוח

 קשרי מסחר 
 בעל עסק-לקוח

 קשרי מבט
 חזית עסק –מבקר 

 קשרים ספונטניים
 במרחב הציבורי
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עליזה   האנשים

 סגל

הלבשה  

 תחתונה

זהבה  

 סלומון

 כלי בית

 מרדכי צור
 אופטומטריסט

בעל  

עסק  

 ותיק

בעל  

עסק  

 חדש

 אולגה

חנות 

 טבע

 דימה

סדנת  

 יוגה

כפר  

 הסטודנטים

 עתידים

מנהלת 

 נורדאו

עיריית  

 חיפה

ועד  

 הדר

תושבים  

 ותיקים

תושבים  

 זמניים

תחנת  

 שיטור

 קהילתית

הקבוצה  

גרעין   הקטנה

 תורני

עולים  

 ותיקים

 ס.ק.מ

הרשת 

 החברתית

בין הסוחרים לשכנים בבניין , השניהבעלי העסקים מחזיקים עסק קומה אחת מעל שני "
 "מסחר וחברותקיימים יחסים הדוקים של 
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 מפגשים

 ,ביקורים ספונטאניים או מאורגנים

 ,בצהריים או בשעות החשוכות, בבוקר

 ,בשבתביום חול או 

 

 על המקום  שלוהאישי יספר לך את הסיפור , מי שתפנה אליו כל
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 אולגה ודימה

 בעלי עסקים שכנים

במסגרת  מפגש קהילות 

 "עתידים"תכנית 

 מילוי סקרים

 על ידי תושבים וסוחרים

בטקס פתיחת תחנת השיטור  

 הקהילתית

 נציגימפגש עם 

 שונותקבוצות 

 ברחוב נורדאו

 מפגשים
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 שאלון לדיירים ולסוחרים

10 
 אנשים 47כ ענו על השאלון "סה



 שעות 8-אני מבלה בדירה מעל ל

 ה בדירה שכורה/אני גר

 שנים 0-2בין בנורדאו ת /אני מתגורר

94% 

67% 

71% 

 מגורים ברחוב

 שאלון לדיירים ולסוחרים

 "יותררצון טוב להרבה תושבים להפוך את הרחוב למקום טוב יש "

57% 
 עד כמה אתה מרוצה  

 ?מהמגורים ברחוב נורדאו

בקשר עם  ה נמצא /האם את  25%
 ?דיירים ברחוב נורדאו
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 עד כמה תנועת הרכבים 
 וחנייתם ברחוב מפריעים 

 להתנהלות היומיומית שלך

61% 
עד כמה אתה מרגיש בטוח  

 ?ברחוב נורדאו

55% 

ברחוב עד כמה התאורה 
להרגשת  עוזרת נורדאו 
 ?ביטחון

55% 

 בטחון ונוחות ברחוב

 שאלון לדיירים ולסוחרים

 "צריך שיהיה יותר נעים ושתחושת הביטחון תהיה גדולה יותר"

כמה אתה נוהג לטייל ברחוב  
 ?נורדאו

ת  /ה משתמש/באיזו תדירות את
 95% ?בחניה ברחוב נורדאו

89% 

 !"בלי מכוניותמדרכות "
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 טיול רגלי ברחוב

 קניית מצרכים

 פגישה עם חברים

 דקות 5

 דקות 30

 שעות 1-2

 פעילות ברחוב

 שאלון לדיירים ולסוחרים
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 ברחובאישי בטחון 
 ניתן לשפר את תחושתכיצד 

 ותפיסתייםהביטחון במובנים פיזיים 
 

 בוהסדרת התנועה ונורדאו  מדרחוב
 באלו כלים אפשר להגדיר את

 ולשפר את יכולתו להיותהרחוב 
 ונעים למשתמשיםנגיש יותר 

 

 חניות
 בין הרכבים להולכי הרגלמחדש וארגון  איזון 

 

 כניסות
 אזורים מוזנחים וכניסות חשוכות

 

 נושאים עיקריים
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יש פה בכלל  ...חנויות
 תושב הדר? חנויות

הכניסה  . בטחון אישייש פה בעיה של 
 חיילת תושבת נורדאו. לבית חשוכה ומפחידה

. להולכי רגלאין מעבר 
זה המקום היחיד בארץ 

שמותר לדרוס אנשים  
 תושב הדר

של  החניה פתיחת 
 התאטרון בשעות היום

 העבריתחסרה השפה 
 תושב הדר

פוטנציאל לאזור בילוי  
מביאה  התאורה . מדהים

 בעל ענייןמטיילים 

 עבודה בקהילה
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 עבודה עם קהילה

 28שנעשה יחד עם בעלי עסקים בנורדאו ' קולאז

הלבשת חזיתות מבנים 
קיימים על ידי אלמנטים  

חדשים ככלי להבעת  
עמדה והשקפה על , דעה

העסק והמרחב הציבורי 
 הסמוך לו

16 
 "אני לא רוצה להיות כמו החנויות האלה בהרצל"



 חניה מול החנות
 מסתירה אותה

 אדנית לא מטופלת

 הפרעה במדרכה

 חסרים פחים לאורך הרחוב
 ולרוב משליכים פסולת במדרכה

 עבודה עם קהילה

 לבית עסקבמרחב הציבורי הסמוך והזדמנויות מקומיות העלאת בעיות 
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רוב הלקוחות שלי אף פעם  "

הם לא יודעים  לא היו בחנות 

 "איפה זה נמצא בכלל

אף אחד  – בורהנה פה יש "
 "לא מתקן

 ?מה יש כאן

שמתי פה דלת כי  , הכניסה לגינה שלנוזו 
 .  אחרת נכנסים ומלכלכים

כל   –המקום הזה הפך לשירותים 
אחד חושב שהוא יכול לזרוק פה  

 .  אני הייתי סוגרת את זה. זבל
 ?ואם למשל היו פה עציצים

ואפשר יהיה  בטח , אז זה יהיה יפה
 .לא לסגור. לשבת

את מכירה את השכנים שגרים 
 ?מעל
את השכנים וגם את  , בטח

כולם לקוחות . העסקים ממול
 .  ואני שלהם. שלי

אוהבים לשבת  אנחנו 
באים לקוחות אני  , בחוץ

 בחוץרוצה לשבת איתם 

יש הרבה אנשים  
שבגלל המכוניות  

לא רואים  שחונות 
 את הכניסה לחנות

אתה מתחיל ללכת ואתה  "
 –לא יודע לאן להמשיך 

אתה על המדרכה אתה על  
 ."הכביש

לעשות   -בכל התחלה של קטע "
 " מפהשילוט על 

 עבודה בקהילה
 במרחב אחד –מכלול כל האתגרים והפוטנציאל 
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 חוסר בהירות בהגדרת המרחב ובשימוש בו
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 הגדרת הפעולה במרחב

 לשנות בקלותמדרחוב נורדאו הוא מרחב שניתן 
 

 המשמעות
 

 לאורך זמןכמרחב רב שימושי ניתן להשתמש בו 
 

 ,כלומר
 

 להציע פעולות  ניתן 
 

 קצרות טווח
 מיידיות

ת ו כ ש מ ת  מ
 קבועות

ת   ו י נ מ  ז
 או עצמאיות  שדורשות טיפול 

 משתנהקנה מידה וב
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POP UP SPACES 
 לימוד מתקדימים

דרך  גמישותהמאפשרת  אסטרטגיה
התערבויות זמניות ונקודתיות  

בהכרח דורשות  במרחב שאינן 
 .תהליך תכנוני ממסדי מורכב

 
והנגשה של מרחבים פנויים  אכלוס 

 בעיר בפרוגרמות זמניות  
 

  נטושיםעל מקומות הצבעה 
והפיכתם באופן זמני למרחב 

 אטרקטיבי ופעיל
 

 לקחת חלק פעיל  אנשים הזמנת 
 

המאופיין  , מדרחוב נורדאוהאם 
יכול לקבל  , בזמניות ובגמישות

 ?  דרך פעולה זו
 יום ללא חניה
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POP UP SPACES 
 לימוד מתקדימים

משחקי רחוב הנצמדים למדרכה או  
 לקיר 

 ספריה ציבורית פתוחה

 אפ-חנות פופ

 רחוב לתרומת בגדים" חנות"
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POP UP SPACES 
 מערכת לאיתור וחיבור בין אנשים למרחבים פנויים

SQFT 
פלטפורמה אינטרנטית לחיבור בין בעלי עסקים  

המחפשים מקום לשכור לבין מקומות לשכירות קצרת  
 .  טווח בסן פרנסיסקו

 ?מה

 ?כמה

כמה  
 ?זמן

23 



 איתור מרחבים פוטנציאליים

קומת מסחר  
 לא פעילה

קומת מסחר  
 פעילה

בוטקה נטוש  
 בין מבנים

מרחב לפעולה  
 מתמשכת

מרחב לפעולה  
 זמנית
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 קייםמצב  -מרחב בין מבנים וחזית מסחרית 
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 מקומות פוטנציאלייםסיווג  -מרחב בין מבנים וחזית מסחרית 

 מרחב לפעולה קבועה מרחב לפעולה מתמשכת מרחב לפעולה זמנית
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 יום כביסה

27 



 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 יצירת מרחבים משותפים
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 מצב קיים –כניסה למדרחוב 
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 סיווג מקומות פוטנציאליים –כניסה למדרחוב 

 מרחב לפעולה קבועה מרחב לפעולה מתמשכת מרחב לפעולה זמנית
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 הוספת ריהוט רחוב ויצירת מרחבי שהייה
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 הוספת ריצוף המאפשר משחק
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 צמחיה ופחי אשפה לטובת המשתמשים השונים, הוספת ריהוט רחוב
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 מצב קיים –בוטקה בין מבנים 
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 סיווג מקומות פוטנציאליים –בוטקה בין מבנים 

 מרחב לפעולה קבועה מרחב לפעולה מתמשכת מרחב לפעולה זמנית
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 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
 מעורבות במרחב–שוק קח ותן 

36 



 פעולות במרחב דינאמי וגמיש
  POP UPחנות 
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 תודה רבה

Thank You 

,  בפרוזדורים אלה, אלהבאזורי כפר , בערים אלה, במרחבים אלה. אנחנו חיים במרחב
 .  אפשר גם לשקוע בחלומות. אפשר לגעת. זה מובן מאליו בעינינו. בגנים אלה

 
   1997, פרק' ורז'ז, מבחר מרחבים: מתוך חלל וכו


