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 שכונת הדר
תושבים 36,600  

4אשכול   

מהדירות שכורות 48%  



 קהילות הדר



 רחוב ארלוזורוב

 קישוריות טופוגרפיה

 מאפיינים פיזיים



 רחוב ארלוזורוב

ס וגנים"בי פנאי טיפת חלב דואר קניות ומזון חניה תחבורה מגורים  
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 הפועלים הכוחות של מעורבות רמות

 שיטות תכנון

Top-Down Bottom-Up 



קהילתיות מהעירייה  פגישות עם עובדות •
 כמקום לפעולהרחוב ארלוזורוב זיהוי 

 פגישות בבתי התושבים•

יצירת סקר אינטרנטי ופרסומו בקבוצת  •
 "נא להפריע"השכונתית הפייסבוק 

 שיטת המחקר

 סקר אינטרנטי



 משמעות הרחוב



 קשיים ברחוב

 ישיבה במקומות מחסור

 מחסור בחניה

 רכבים חונים על המדרכה

 עסקים נטושים

 קירות תמך

 מנוצלות לא רחבות

 כביש מסוכן

 הזנחה בורות במדרכה



 ?פותריםמה קשיים ברחוב 

 ישיבה במקומות מחסור

 מחסור בחניה

 רכבים חונים על המדרכה

 עסקים נטושים

 קירות תמך

 מנוצלות לא רחבות

 כביש מסוכן

 הזנחה בורות במדרכה



 דיקור עירונישיטת הפעולה  



 79ארלוזורוב 
 –זליגת שטח לא מטופח אל הרחוב 

לגביי הבעלות על השטח אי בהירות 
 יוצרת הזנחה

 נקודות דיקור



Top-Down Bottom-Up 

 79ארלוזורוב 

יצירת גינה מטופחת בחלקה שתיטיב  
 את חווית ההליכה ברחוב

 נקודות דיקור



 103ארלוזורוב 

קיר תמך לא מטופל שיוצר חווית  
 רחוב לא נעימה

 נקודות דיקור



Top-Down Bottom-Up 

 103ארלוזורוב 

 הפיכת קיר התמך לקיר ירוק

 נקודות דיקור



 גן שטרוק –מעבר חציה 

מעבר החצייה נמצא אחרי עיקול   -
.ואינו נראה  

מעבר החצייה ממוקם ליד גן   -
.משחקים  

 נקודות דיקור



Top-Down Bottom-Up 

 גן שטרוק –מעבר חציה 

מעבר החציה יצבע ויהפוך לתלת  
.מימדי  

 נקודות דיקור



 98ארלוזרוב 

של קשישים ללכת מרחקים  קושי -
. ארוכים ללא עצירה  

צמודה לתחנת אוטובוס  הנקודה -
.שאין בה מספיק מקומות ישיבה  

 נקודות דיקור



Top-Down Bottom-Up 

 98ארלוזרוב 

ספסלי ישיבה שצופים אל הוספת -
 האוטובוס ואל הכיכר 

נמצאת במקום רחב  הנקודה -
 שמאפשר עצירה ושהיה בצל ובשמש

 נקודות דיקור



 .תודה

 תודה על ההקשבה


