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מודרניים אל המרחב הציבורי  -שעיקרה הכנסת מוטיבים עירוניים, הפרויקט מציע תפיסה מחודשת

כמו גם הפוטנציאל הגלום במרחב  , מיקומו האסטרטגי. מערב חיפה-הממוקם בדרום, מ"במת

 .הובילו אותנו לבחון מה יכול היה לקרות, הציבורי

בעיר הטרוגנית ומורכבת אשר לא זוכה  , שלא מתבייש לחיות את הקצב האורבני, התכנון מייצר מרחב 

נעשה מאמץ לשמר את  , מתוך הבנה של המציאות הקיימת, במקביל. ם"מתכיום להזדמנות לחוות את 

 .  הייחוד והיוקרה של המתחם

בהתבסס על המרחב הבנוי  , וזאת, קשר לים ולמוקדי עניין, עקרונות התכנון כוללים עירוב שימושים 

לצד  , גודל וכניסה לדירות)עירוניות ושכונתיות במקביל , התכנון מתבצע ברזולוציות בינעירוניות. כיום

 (.חדרים עירוניים וניתוב צירי התנועה, מעברים

מבוסס מציאות ומציע  , שצמח מתוך שיחות עם משתמשי המרחב הנוכחיים והפוטנציאליים, הפרויקט 

 .פרשנות חדשה לתפיסה של פארק טכנולוגי בעת המודרנית

 הנחיית סטודיו: אדר' צביקה קורן ואדריכל נוף אסיף ברמן



 

 

.לאורך פירוט התכנון מופיעים האייקונים המייצגים את העקרון אליו האובייקט מתקשר**  
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 דיאלוג עם קהילה
 טל בן שמחון וליבנה פורמנסקי, עדי גינסברג



ההצעה התכנונית הראשונית גובשה באופן הדרגתי בהתאם לדיאלוג אותו  
ביקורים  , אשר כלל שיחות עם תושבים, שאפנו ליצור עם תושבי נווה דוד

 .ניתוח במיפויים ובתצפיות, במקום
 

היכרות  , במסגרתו נעשה ניסיון לייצר דיאלוגבמסמך זה נציג את התהליך 
את המסקנות והתובנות שעלו ואת האופן שבו הן  , ושיח עם תושבי נווה דוד
 .השפיעו ויצרו את התכנון

נציג את התכנון המוצע לשכונת נווה דוד וסביבתה בקני מידה  , לאחר מכן
זאת תוך דגש על  , בקונסטקסט העירוני הרחב ובאופן מפורט יותר, שונים

 .  התמורות והגישה לשכונת נווה דוד
נציג תובנות ומחשבות שעלו בעקבות המפגש המסכם בנווה דוד  , כמו כן

 .והשיח שלאחר התכנון עם התושבים



 מפגשים עם תושבים



 14.5.17פעילים שכונתיים     מרכז קהילתי בנווה דוד           1' תיאור מפגש מס



  זיהוי במרחב מתוך חווית הביקור בנווה דוד

הביקור בנווה דוד הביא  
להתרשמות דואלית  

 .  מהשכונה

מצד אחד היא מאופיינת  
ככזאת  , בחיות אנושית

המקיימת קהילה בעלת  
מצד  . זהות וקשר למקום

שני המרחב הפיזי אינו  
ונראה  , מבטא חיות זו

כאילו קפא על שמריו ואף  
התיישן והתבלה כתוצאה  

 .מחוסר תחזוקה

להקנות   -עלה רעיון ראשוני
למרחב הפיזי את אותה  

חיות שנמצאת במימד  
לחדש ולהחיות  . האנושי

אותו באזורים בהם  
האינטראקציות האנושיות  

 .  קורות באופן טבעי



    17.5.17שיחה טלפונית עם פעילים שכונתיים          2' מפגש מס



 27.5.17שיחה עם עוברי אורח תושבי השכונה    נווה דוד        3' מפגש מס



סקרים ותצפיות שנעשו בעקבות  
 תובנות שעלו ממפגשים עם התושבים



 אפיון הגנים
 לפי ציטוטים של תושבי השכונה



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 אפיון השטחים הפתוחים
 לפי מכלול ממצאי החקירה ומיפוי



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



 ביקורים בנווה ובחינת המרחב באמצעות תצפיות במטרה להבין היכן יש פוטנציאל לחיזוק אינטראקציות חברתיות והחייאת המרחב' ביצוע מס



קופת  , גרעין קהילתי ציבורי המכיל את המרכז המסחרי -בעזרת התצפיות וזיהוי המקומות ההליכים ביותר בהם קורים מפגשים בין אנשים הוחלט על אזור ההתערבות
 והמרכז הקהילתי" נירים"בית הספר , חולים כללית



 אפיון המרחב על ידי מיפוי והתחלת הבנה של פוטנציאל צורני מרחבי









 ו



מתוך הדיאלוג שנעשה נוצרה תפיסה למרחב אשר הכתיבה והיוותה עמוד תווך 
על פי תפיסה זו ישנה חשיבות עליונה למרחב . דוד וסביבתה-בפרויקט הכולל בנווה

שמתבטאת הפתוח ככזה המכיל את ההתנהגות הקהילתית ומבטא את הזהות המקומית 
בין התושבים והן בינם לבין המרחב  ואינטרקציה הן בחוויה . בשגרת חיי היום יום

 .  הפיזי
נוצרה תפיסה כי ייתכן , על פי זיהוי זה המדגיש את החשיבות של השטחים הפתוחים

והמגורים באופן שלא  הבנויים מערכת השטחים להוליד את והם אלו אשר עשויים 
 .  מייצר דיכוטומיה בין שני האלמנטים ורואה אותם כמכלול

רוח המקום והתנהגות טבעית  , יצירת מערכת שטחים בנויים אשר נובעת מאופי, כלומר
 .אנונימיות וניתוק, על מנת שלא תולבש עליו באופן שמסתכן בסטריליות, בו

דוד כחלק מהמערך העירוני -תפיסת השטח נבעה מהסתכלות על שכונת נווה, כמו כן
בהתאם לקונטקסט שלה כך שהשינוי בשכונה יתבצע בתהליך טבעי של התהוות  

כך בחרנו  . כתוצאה ממכלול מרכיבים עירוניים שרלוונטיים לשכונה ומשפיעים עליה
אופן נקודתי אשר מבודד את ולא דוד וגם בתוכה -להתערב באזור ממשק סביב נווה

 .מהקונטקסטגבולות השכונה 



 - ממשקיםסכמת 

 תכנון



  
הבנת האזור כממשק וחלוקה לרקמות  

 עירוניות
חיבור בין וואדי  

לגן הבנים   עמיק
דרך גן השוטר  

ופארק חדש שיחבר  
בין נווה דוד ורמת  

 .הנשיא

 –רקמה חדשה 
שכונה חדשה  

 בשכנות לנווה דוד

 גרעין קהילתי

חורשה שמקשרת  
בין נווה דוד לבית  

 הקברות הסמוך

-רקמה וותיקה

 שכונת נווה דוד

 הנשיא-שכונת רמת

 תכנון



 תכנון

הובילו להגדרת השכונה כאזור רגיש  , שנבעו מהדיאלוג שנעשה עם קהילת נווה דוד התובנות
האזורים שהוגדרו כרגישים  . להתערבות על מנת לשמר את המרכיבים המקומיים הקהילתיים שלו

כשם שנווה דוד . כוללים את השכונה והמקומות שסובבים מקומות ספציפיים יותר בנווה דוד
רגישות  סקאלת כך גם השטחים הפתוחים והוואדיות הסמוכים הוגדרו לפי , הוגדרה כאזור רגיש

שהכתיבה את המיקום ומידת ההתערבות  כוללת כך נוצרה מפה . ערכיות ומגוון אקולוגי –שונה 
 .  במרחב

 תכנון



 מרכיבי התכנון

 תכנון

 תכנון



 תכנון

 תכנית
 1:1250במקור מ "קנ

 תכנון



סימון שטח הרגישות  
האקולוגית לפי סקר טבע  

עירוני שנעשה בשנת 
בתכנון נעשתה . 2012

התערבות מינימלית ככל  
, האפשר בשטח זה

במסגרתה דרך נופית  
אשר מחברת בין כבאביר  

 .דוד-לנווה

 1:1250במקור  מ"קנ

 תכנון

 אזור הרגישות

 תכנון



יצירת שכונה  
חדשה השכנה  

.  לנווה דוד
מיקום השכונה  

ממוקם על  
טופוגרפיה  

באזור שזוהה  
כבעל ערכיות  

 .נמוכה אקולגית

 1:1250במקור  מ"קנ

 תכנון

 רקמה חדשה

 תכנון



כביש מסחרי שמהווה  
נווה  תפר מחבר בין 

לרקמה העירונית  דוד 
החדשה בו יתייקמו 

אופציות לעירוב  
ביניהן  -שימושים

פונקציות מסחריות 
עירוניות   -וציבוריות

,  ס"מתנ: כגון
בתי  , חנויות, ספרייה

הכביש . קפה ועוד
מהווה הגדרה פיזית 

של הרגישות  
 .  האקולוגית בשטח

 1:1250במקור  מ"קנ

 תכנון

 כביש מסחרי

 תכנון



דרך נופית  
המחברת בין  

וואדי עמיק דרך  
פארק פאתי  

גן השוטר , הוואדי
משמעות  בעל (

)   קהילתית
ומסתיימת בגן 

הנתפס  הבנים 
בעיני התושבים  

ולייחודה לגאווה 
 .דודשל נווה 

 1:1250במקור  מ"קנ

 תכנון

תנועה   –דרך נופית 
מקשרת בין מרכז  
 הכרמל ונווה דוד

 תכנון



תכנון מחודש של 
רמת הנשיא כאזור 

בו יתקיים עירוב 
. שימושים עתידי
גריד הרחובות 

בשכונה יכוון את 
התנועה לעבר פארק  

פאתי הוואדי אשר 
מהווה נקודת קישור  

וחיבור הן בין שכונת  
דוד לרמת  -נווה

הנשיא והן בין שתי 
השכונות לוואדי  

 .עמיק

 1:1250במקור  מ"קנ

 רמת הנשיא

 תכנון



הוספה  , חידוש
ושימור הקיים  
ברמות שונות  
בשכונת נווה  

 .  דוד

 1:1250במקור  מ"קנ

 נווה דוד

 תכנון



 תכנון

 תכנית
 1:500במקור מ "קנ

 תכנון



  –מבני ציבור ומסחר בתכנון 

בהגדלה העליונה ניתן לראות מרכז ציבורי ומסחרי שבנוי  
אלו מתחברות למערך שבילים שמוביל אל  , כטרסות
המרכז ממוקם באזור הצר בשכונה אשר מעניק  . המגורים

 .לו את ייחודו

 

 1:250במקור  מ"קנ

 תכנון

 

בהגדלה התחתונה ניתן  
,  ס וספרייה"לראות מתנ

מערכות שניהם מהווים 
שמובילים ממפלס  תנועה 

הכביש המסחרי למפלס  
. 'אסתר המלכה'רחוב 

המבנים מייצרים מפגשים  
מעניינים בין החלל  

החיצוני והפנימי במרחב  
 .הציבורי

 1:250במקור  מ"קנ

 ס"מתנ
 ספרייה ציבורית

 טרסות ציבוריות מסחריות

 תכנון

 1:500במקור  מ"קנ



 –גן שכונתי 

חלק ממערך השטחים  
הפתוחים ברקמה  

הגן עשוי  . החדשה
במפלסים שחלקם  

מישורים וחלקם  
הרעיון  .  מדורגים

שעומד בבסיסו הוא  
יצירת הדרגתיות  
ועד   –מהרחוב המסחרי 

תחילה גן  : לחלקו העליון
אורבני ומהודק וככל  

שעולים לכיוון החורש  
אופיו של הגן הופך  

לפורמלי פחות ומאפשר  
אזורי שהייה שמתקרבים  

בתחושתם לשטח  
 .הטבעי

 1:250במקור  מ"קנ

 תכנון

  –מערך שטחים פתוחים

הפארק  .  יצירת מערכת מאוזנת בין שטחים פתוחים ובינוי
העליון ממנו יוצאת דרך נופית המחברת בין שכונת כבביר  
לנווה דוד מהווה התערבות מינימלית באזור הרגישות אך  

הרקמה  , יחד עם זאת מאפשר חיבוריות רציפה בין נווה דוד
 .החדשה ושכונת כבביר

 

 תכנון
 1:500במקור  מ"קנ



 –קצה  טיפולוגיית

 

 1:250במקור  מ"קנ

 תכנון

 תכנון

 1:500במקור  מ"קנ



 1:250במקור  מ"קנ

 תכנון

 1:500במקור  מ"קנ
 –תפר  טיפולוגיית

המבנה מהווה תפר בין מרכיבים עירוניים שונים אשר  
הטיפולוגיה ממוקמת על התפר  . התכיבו את תכנונו ואופיו

הקומפלקס מורכב  . בין שכונת נווה דוד לרקמה החדשה
ממבנה קיים בנווה דוד דרכו ישנן מערכות תנועה  

המקשרות בין מפלס הרחוב הציבורי אל רחוב אסתר  
מערכת תנועה נוספת נמצאת בצדי המבנה כאשר  . המלכה

המרווחים בין המבנים מאפשרים מבטים לכיוון מרחבים  
ס והספרייה ממוקמים בסמוך  "המתנ. שונים בנווה דוד

.  בין המפלסים' גשר ציבורי'למבנים אלו ותפקידם להוות 
המבנה מהווה שילוב בין חידוש ומקום לאוכלוסייה חדשה  

לבין שימור האופי הקיים במקום ומתוכנן בניסיון ליצור  
.  מיקרו קהילה המשלבת הן אוכלוסייה מקומית והן חדשה

כל זאת תוך מענה בצורת המבנה לעלייה החדה  
 .בטופוגרפיה ולחיבור שהוא יוצר עם הרחוב המסחרי

 תכנון



  -טרסות טיפולוגיית

 תכנון

 1:250במקור  מ"קנ

 1:500במקור  מ"קנ

 תכנון



 תכנון

 תכנית
 1:250: במקור מ"קנ

 תכנון



 -קצה  טיפולוגיית

 תכנון

 טיפולוגיות
 

 תכנון



 -תפר טיפולוגיית

 תכנון

 תכנון



 -טרסות טיפולוגיית

 תכנון

 תכנון



 1:250במקור  מ"קנא .חתך א

 תכנון

 טיפולוגיות
 

 תכנון



 תכנון

 1:250במקור  מ"קנב .חתך ב

 תכנון



 תכנון

 1:250במקור  מ"קנג .חתך ג

 תכנון



תובנות ומסקנות שעלו מהמפגש  
 המסכם עם תושבי נווה דוד

 סיכום



 הצגת פרוייקטים -סיכום מפגש עם תושבי נווה דוד
 

 :הסבר כללי על תוכן ומהלך המפגש
פעילים חברתיים ומעניינים שלושה פרוייקטים העוסקים בשכונה אשר נעשו במסגרת סטודיו עיצוב עירוני  , במפגש הוצגו בפני תושבי נווה דוד

בתחילתו של המפגש נשמעו מצד תושבי נווה דוד ציפיות תהיות ומחשבות לגבי האימפקט של פעולת התכנון במסגרת . וקורס דיאלוג עם קהילה
 . הלימודים בטכניון על המציאות העתידית של השכונה

התושבים והפעילים . לאחר מכן הוצגו הפרוייקטים תוך הסבר של הראייה הכוללת לכלל חיפה וכן פירוט התכנון שנעשה בנווה דוד ובגבולותיה
 .  הביעו את התרשמותם אודות הפרוייקט

או איזה  , אם במקרה מישהו בעירייה יתקל בתכנית שאתם עשיתם "
יכול להיות שזה ייתן רעיון למשהו שייבנו פה  , יזם יראה אותה

 "   .שזה יגרום להם לרצות לעשות פה משהו, באמת



 :  התרשמות התושבים ופערים שעלו
   

נראה כי כלל התכנונים שהוצגו בפני התושבים נתפסו כאלטרנטיבות כמעט אוטופיות לביתם וכהצעות שמאוד רחוקות מהיחס שהשכונה מקבלת 
ככזאת השמה אותם , עלתה ההתייחסות שנראתה בתכנונים המוצעים לשטחים הפתוחים, בין הסיבות לעניין זה. במציאות כיום מצד העירייה והיזמים

מעניין לראות כי דווקא ההתייחסות . באופן השווה בחשיבותו למרחב הבנוי ואף ככזאת המייצרת אותו, כבעלי חשיבות עליונה בסדר העדיפויות במרחב
נעדרים במציאות , אשר עלו וזוהו כחשובים מתוך הדיאלוג שנעשה עם הקהילה, לשטחים הפתוחים ציבוריים המקיימים את ההתנהגות הקהילתית

 .   ייתכן כי עניין זה מדגיש את החוסר בשיח עם התושבים ובהקשבה לצרכים מקומיים. מהתכנון העתידי לשכונה
דבריהם נגעו לאתגרים אמיתיים שעולים כשמתבוננים על התכנון , נראה שיותר מאשר שהתושבים העלו ביקורות או מחשבות הנוגעות לתכנון שהוצע

 .  למשל  עלתה התהייה באשר לעלויות הנדרשות לשם ביצוע התכנון בפועל וכן לאישורים הנדרשים. בקונטקסט המציאות
אשר רואים את המרחב בקונטקסט מציאותי רחב יותר המודע לתהליכים עירוניים עלה אתגר , ניתן לומר כי במפגש של התכנון עם עיניהם של התושבים

 .  ביניהם בעיקר מוסדות העירייה וכן גופים כלכליים ויזמים, הנוגע לממשק של התכנון עם שחקנים משפיעים, מרכזי
 

וואו כזאת מציאות תתאפשר רק בעולם  "
 "  .זה בחלום הרטוב של כולנו, אוטופי

להראות להם את התפיסה  ? יש לכם דרך להשפיע על העירייה"
עד כמה העירייה מגיעה ורואה מה  ? והרעיונות שפיתחתם בפרוייקט

 "  ?האם יש קשר בכלל? קורה בטכניון



 לסיכום
נראה כי עולה פער גדול בין התכנון שהוא פועל יוצא של הדיאלוג והשיח תוך הקשבה לתושבים לבין האלטרנטיבות הקיימות במציאות להתחדשות  

כדוגמאת תכנית לפינוי בינוי או עיבוי מביעות פער זה , האלטרנטיבות המוצעות מצד העירייה להתחדשות עירונית. עירונית אותם מציעה העירייה
 .יכולת והתאמה למרכיבים מקומיים, רצון, בהיותן מנותקות מהלך רוח

אך , או לפחות פער מסויים בינו לבין הקריאה שלו על ידי התושבים, כי היו מרכיבים בתכנון שלגביהם נצפתה ביקורת כלשהי, בהקשר זה, יש לציין
על פיה נעשה תכנון בגבולות נווה דוד  , הפרויקט מקיים גישה אקסטרוברטית. ציפייה זו התגלתה כמוטעית בעת הצגת הפרוייקט מול תושבי נווה דוד

תהיה השפעה על , להם אימפקט בקונטקסט עירוני נרחב יותר, מתוך מחשבה שלאלמנטים אלו, באזור תפר שמהווה ממשק בין רקמות עירוניות שונות
למגוון , ההתייחסות לשכונה היא לא ספציפית באופן שמובדד אותה לפי גבולותיה אלא באופן שבו היא מתקשרת למערך העירוני, כלומר. פנים השכונה

ניתן לומר כי לפני הצגת הפרוייקט מול התושבים עלתה האפשרות כי הם יביעו חוסר שביעות רצון מסויים לגבי הטיפול  . ולפוטנציאל הקיים בו
נראה כי התושבים הביעו התלהבות הן לגבי הרעיון להקים רחוב מסחרי בסמוך , למרות זאת. שאינו נעשה באופן בלעדי לשכונה, האקסטרוברטי

נראה כי . חיבור לרמת הנשיא באמצעות פארקים ועוד, ואף לגבי החלטות תכנוניות רבות משקל כמו הקמת שכונה חדשה בין שכונתם לכבביר, לשוכנתם
 .התושבים מסוגלים לדמיין במוחם סיטואציות הנגזרות מתכנון זה וכי ביכולתם להבין לעומק את המשמעויות וההשפעה שלו על השכונה

יבין , שכן נראה שבאופן טבעי מי שמכיר וחי מקום, מבט שני על תגובת התושבים לאחר המפגש דווקא מתקבל כהגיוני, למרות הציפייה שהתבדתה
 . לעומק את המשמעויות של הפעולה האדריכלית בו

ביציאה , אופיו והזהות המתקיימת בו, של הבנת רוח המקום, חוויה זו הייתה בבחינת שיעור נוסף שמדגיש את החשיבות שבשיח עם תושבים מקומיים
החוסר באלמנטים אלו בתהליכים תכנוניים שקורים בשכונת נווה דוד בפרט ובארץ בכלל נראה כמעט אבסורד ומעלה שאלות באשר  . לפעולה תכנונית

נראה כי הוא מסביר את הניתוק המאפיין את ההצעות הקיימות ומדגיש את הצורך בחיפוש אחר . למניעים ולגורמי ההשפעה על תהליכים אלו
 .אלטרנטיבה להתחדשות עירונית





תכנון בדיאלוג עם הקהילה  שנה ב   | ז"סמסטר אביב תשע חיפה, הטכניון, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים | 

?מתמדת בעליה החיים
אריאבאור 

רועי צברי

עפרה ברוך

אלה חסין

 קו  על  היושבת  ,חיפה  במערב  קטנה  שכונה  היא  הים  עין  .הים  עין  שכונת

 בראשית  שהחל  ,ייחודי  היסטורי  סיפור  לפנינו  חשפה  השכונה  עם  ההיכרות  .שפרינצק  וקריית  גלים-בת  השכונות  בין  החוף

 והגיעה  ,תפנית  חלה  ,50-ה  בשנות  .נוצרית  ערבית  אוכלוסייה  ידי  על  ויושבה  מאל'ג  וואדי  שנקראה  בעת  ,30-ה  שנות

 בית  מבנה  הוסב  70-ה  בשנות  .והבינוי  השיכון  משרד  ידי  על  שהוקמו  שיכון  במבני  שיושבה  יהודית  אוכלוסייה  לשכונה
-סוציו  ממעמד  נוצרים  ערבים  בשכונה  גרים  כיום  .הקיימת  לאוכלוסייה  גוון  עוד  שהוסיף  דבר  ,תורנית  לישיבה  הכנסת

 נמוך  אקונומי-סוציו  ממעמד  וחרדים  חילוניים  יהודים  לצד  קומות  שלוש-שתיים  בני  קרקע  צמודי  בבתים  גבוה  אקונומי

 באופן  מגולם  השכונה  של  הייחודי  הסיפור  .ועודHמבני  ,רכבות  כמו  אופייניות  מטיפולוגיות  שיכון  במבני  המתגוררים

.אותה המרכיב והאדריכלי האנושי במגוון מהותי

 ,הקיים  והמעניין  העדין  המרקם  עם  ,השכונה  לב  את  לשמר  רוצים  שאנו  להבנה  הגענו  ,שקיבלנו  החזק  הרושם  בעקבות

.אותה ולחזק ,לשמר ,לחבר נועדה ההתערבות כאשר

 למלכה  גדולה  תודה  במיוחד  .הים  עין  בשכונת  קלור  מרכז  של  הגמלאים  לחוג  .תודות 

.בפרויקט והתמיכה הליווי על התרבות רכז עבאסי אלדין ולנור החוג רכזת אשכנזי







שיפועים קשים , בעיית הנגישות בשכונה בייחוד ברחובות העליונים1.
מחסור בפתרון של תחבורה . להליכה במיוחד לאוכלוסייה המבוגרת

.ציבורית

אין , אין בית ספר, אין קופת חולים, חסרות פונקציות חשובות בשכונה2.

אין סופר מלבד המכולת , תרבותאין מוסדות , אין מרכז מסחרי, גני ילדים

.השכונתית שהיא יקרה ועוד
.השכונה מרגישה מנותקת מחיפה3.

דו הקיום החיובי שעובד בשכונה שבא לידי ביטוי בפעילות המתנ״ס  4.

.בכלל ובחוג הגמלאים בפרט

שהשכונה חווה בעשורים האחרונים יחד עם התיישנותה ההזנחה 5.

.האוכלוסייהוהזדקנות 
נוצרית רואה את השינוי -הערביתהאוכלוסייה ההבדל באופן שבו 6.

.בשכונה לרעה עם הקמת השיכונים בשנות השישים

:הנושאים העיקריים שעלו מהשיח עם התושבים



פרוגרמה לתכנון

.הליכה ודרכיי כבישים -הסביבה עם השכונה וקישוריות חיבור תכנון 1.
.מוצלות עצירה תחנות כולל שכונתי תחבורה קו תכנון 2.

.התושבים לרווחת בשכונה שחסרות ציבוריות פונקציות תכנון 3.

עקרונות תכנון

סכמות רעיוניות

שימור מול התערבותגריד דרכים -קישוריות בין הר לים -חיבור לטבע 

.ככלות כוחי אל תעזבני״. ״אל תשליכני לעת זקנה
תהילים

 .הליכתיות  על  בדגש  מרקמים  ואיחוי  קישור  הוא  התכנון  את  שהוביל  ראשון  עקרון
 נובע  ,השני  העקרון  .אותה  הסובב  במרחב  שאיתרנו  מפתח  לנקודות  השכונה  קישוריות

 .לטבע  השכונה  את  המחבר  מתווך  מרקם  יצרנו  ,לים  ההר  בין  בתפר  השכונה  ממיקום

 לכדי  אותו  ועיבינו  חידדנו  ,בשכונה  הקיים  התנועה  מערך  על  נשענו  ,השלישי  בעקרון

 אזורים  הגדרת  הינו  והאחרון  הרביעי  העקרון  .היררכיה  היוצר  וקוהרנטי  נהיר  גריד

 פונקציות  הוספנו  בהם  התערבות  אזורי  מול  אל  ,ולשחזור  לשימור  שייעדנו  רגישים
.הקיים המגורים מערך את ועיבינו בשכונה שחסרו חיוניות



הליכהכבישים ודרכיי  -חיבור וקישוריות השכונה עם הסביבהתכנון 

 רחוב  לבין  שטרן  יאיר  רחוב  בין  המחבר  גשר  באמצעות  חיבור1.
ז׳ורס ז׳אן

 יצירת  באמצעות  הים  לעין  שפרינצק  קרית  שכונת  בין  חיבור2.

:שכולל השכונות בין מרקם המשך

מגורים עיבוי1.

 ,דואר  ,בנק  ,חולים  קופת  כמו  פונקציות  הכולל  מסחרי  מרכז2.
.התושבים לרווחת ..ועוד סופר

ילדים וגני ספר בית של מתחם3.

 הקהילתית  לגינה  השכונה  מלב  שמתחברת  דוכיפת  טיילת4.

.שפרינצק בקרית דוכיפת ולמצפה

.בו הקיים המסחרי המרכז ושיפוץ ההגה ברחוב מדרחוב יצירת3.

 רחוב  לבין  שיקמונה  טיילת  בין  הים  חוף  ושחזור  טיילת  חיבור4.

.המפרי הוברט

 בין  ובינוי  פינוי  מגורים  פרויקט  בין  נוספים  חיבורים  שלושה5.

.ההגנה לדרך התורן רחוב

.מריס לסטלה נופי הליכה שביל  -צפוני חיבור6.



ז׳ורסחיבור באמצעות גשר המחבר בין רחוב יאיר שטרן לבין רחוב ז׳אן 

 השכונה  דרך  ויעיל  חדש  אוטובוס  קו  לעבור  יוכל  החיבור  בעקבות
.צרפת דרך דרך חיפה למרכז להתחבר ואף העליונים וחלקיה



השכונותשפרינצק לעין הים באמצעות יצירת המשך מרקם בין  קריתחיבור בין שכונת 

עיבוי מגורים1.

ועוד סופר , דואר, בנק, פונקציות כמו קופת חוליםמשולב במבניי המגורים הכולל מרכז מסחרי 2.

.התושביםלרווחת 

מתחם של בית ספר וגני ילדים3.

הקהילתית ולמצפה דוכיפת בקרית שפרינצקועד לגינה טיילת דוכיפת שמתחברת מלב השכונה 4.

מבט מכיוון טיילת דוכיפת לרחוב פייר קניג



מציג את פרויקט המגורים המשולב עם הקומות המסחריות מעל טיילת דוכיפת –חתך אורכי של ההתערבות ברחוב פייר קניג 





מציג את חיבור הפרויקט למרקם השכונתי הקיים  -לרחוב התורן  ז׳ורסחתך בין רחוב ז׳אן 

מבט אל טיילת דוכיפת בחיבור לגינה הקהילתית ולמצפה דוכיפת



מדרחוב רחוב ההגה ושיפוץ המרכז המסחרי

המצב הקיים

פוטומונטאז׳ למצב המוצע

מדורגת עצים שדרת עם למדרחוב הופך ההגנה רחוב ,השכונה לב1.

.ומונגשות מודגשות כולן כלור למרכז ,לישיבה ,הכנסת לבית הכניסה2.

שיפוץ עובר המסחרי המרכז3.

 ציבורי  שטח  המהווה  ודק  ציבורי  גן  נבנה  הישיבה  לצד  הצומת  של  השני  בצד4.

בשכונה מרכזי

 התורן  שברחוב  החדש  המגורים  כשפרויקט  לים  מבט  עם  פתוח  המדרחוב5.

.לים פתוח מבט שנוצר כך ההגנה דרך עם המדרחוב המשך באמצעות מתחבר



מוצלותתכנון קו תחבורה שכונתי כולל תחנות עצירה 

 שכונות  לנבכיי  נמוכה  בתדירות  שמגיע  שאטל  /מיניבוס  /אוטובוס  קו
 יוכלו  שהם  דואג  והוא  לקשישים  מיועד  הזה  הקו  ,בחיפה  מסוימות

 בהם  נגישים  הבלתי  מהמקומות  אותם  יקח  הוא  ,שלהם  לסידורים  ללכת

 לבית  ,קניות  לצרכיי  בשבוע  פעמיים  /פעם  של  בתדירות  גרים  הם

 ויועברו  ,קבועות  יהיו  שלו  והשעות  הקו  של  המסלול  .ועוד  מרקחת

.בעיר השלישי הגיל לתושביי ברור באופן

 הקשישים  השכונה  תושביי  את  ישמשו  האוטובוס  קו  של  העצירה  תחנות

 לעשות  יוכלו  אלו  עצירה  תחנות  באמצעות  ,לביתם  בהליכה  גם

.המסע על להקל ובכך הדרך במעלה הפסקות



ומסקנות לתכנוןסיכום 

הגברים

הנשים

 התכנון  פרויקט  מתוך  חלקים  החוג  לחבריי  והראינו  סיפרנו  השני  במפגש
 את  כלל  דווקא  ולאו  השכונה  של  הנגישות  סביב  נסב  השיח  רוב  ,שלנו

 מהתגובות  חלק  לראות  ניתן  ,בתכנון  אליהם  שהגענו  האספקטים  כל

.התושבים עם ראיונות לאחר שערכנו בסרטון

 ?אחרת  עושים  היינו  מה
 שישמשו  ,שעשינו  העצירה  לנקודות  ציבוריות  פונקציות  מכניסים  היינו

 שסימנו  בנקודות  יהיו  נניח  הדואר  או  ח"שקופ  כלומר  ,התושבים  את

 הציבורית  התחבורה  של  נוספת  למעורבות  אולי  יגרום  זה  וכך  ,כעצירות

 רווח  לה  שיהיה  כיוון  במקום  להשקיע  לעירייה  יגרום  זה  אולי  ,בשכונה

.מכך

 עם  נוסעים  היינו  בו  "ניסויי  מערך"  לשלב  יכולים  היינו  התכנון  בתהליך

 ההסעות  מערך  של  הנחיצות  מה  באמת  לראות  הפרטיות  מכוניותינו

 המיקומים  על  עוד  לגלות  יכולים  היינו  כך  .משמש  הוא  מי  את  ובאמת

 מנת  על  .כאלה  להוסיף  או  להפחית  יש  והאם  ,העצירות  של  הרלוונטיים
 .השכונה בתוך שאטל שירות של הנחיצות רמת להביןמה

 היה  כזה  "מחקר"ש  חושבים  אנו  לעירייה  זו  הצעה  מגישים  והיינו  במידה

 כמה  ועד  בשכונה  הציבורית  התחבורה  של  הנחיצות  את  להוכיח  יכול

 המתגוררת  לאוכלוסייה  בייחוד  ,קשים  ציבורית  תחבורה  ללא  החיים

.בשכונה

 

 ועמוס  צר  רחוב  הוא  ,שטרן  יאיר  -  ס"המתנ  של  הרחוב  ,בנוסף
 בייחוד  הכרחיים  הכביש  והרחבת  חניה  מקום  של  הסדרה  ,במכוניות

.שלנו התכנון בהצעת

 פער  ,כלומר  ,התושבים  לבין  בינינו  הבנתי  פער  התגלה  ,לדעתנו

 עובדה  .המצב  את  לשנות  שלנו  וביכולת  בנו  תלו  שהתושבים  בציפיות
 את  בפועל  לשנות  שלנו  היכולת  סביב  סבב  השיח  שרוב  לכך  גרמה  זו

 התכנון  של  האדמיניסטרטיבי  בפן  בעיקר  והתרכז  בשכונה  המתרחש

 .להתעכב  רצינו  עליו  הכולל  והשיח  המרחב  את  הקיף  בהכרח  ולא

 יחד  עברנו  אותו  והתהליך  התושבים  עם  האינטראקציה  ,כללי  באופן
 עשינו  אותו  לפרויקט  ומעניינת  שונה  מבט  נקודת  לנו  נתנו  ,איתם

 לדיאלוג  שלנו  הראשונית  ההצעה  ,למעשה  .תכנון  בסטודיו  במקביל

 ואת  בשכונה  החיים  האנשים  סיפורי  את  שמכיל  היסטורי  מוזיאון  הייתה

 כמעט  שינה  התושבים  עם  הדיאלוג  .שלה  המיוחד  האדריכלי  האופי

 בצורה  ,לדעתנו  ,התהליך  בסוף  שהצענו  ההתערבות  אופי  את  לחלוטין

 .והכרחית  חיובית
 הבאים  לפרויקטים  ייקח  מאתנו  אחד  כל  זו  עובדה  שאת  ,לומר  ניתן

 יכול  ואף  בתכנון  נוכח  להיות  צריך  התושבים  עם  הקשר  -  נבצע  אותם

 והמהות  העבודה  בתוצרי  משמעותיות  לתמורות  ולגרום  אותו  לחולל

.שנוצרת
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