
4#תכנון רעיוני בשיתוף הקהילהרחבת עמיעז   









,חידוש רחבת עמיעז לטובת התושבים
תוך חיזוק תחושת השייכות למרחב המשותף



מקום להשפיע/ 

מיפוי צרכים ופוטנציאל המרחב ואפיון משתמשים, ראיונות אישיים? מה יש פה# 1

צילומי וחומריתיעוד , עבודהסיעור מוחות בשולחנות ?  פהמה יכול להיות # 2

שותפים והפעלה, עיצוב, פיתוח הרעיונות מבחינת מיקום?  פהמה הולך להיות # 3

הצגה ודיון על חלופות בפני נציגי הקהילה והעירייההסדנה  סיכום # 4

20.6

27.6

11.7

25.7

.תהליך ממוקד לתכנון קהילתי רעיוני לחידוש רחבת בית עמיעז

.משתתפים במפגש בממוצע מקרב מעגלי השפעה בקהילה ובמרחב המיידי20



מטרות התהליך/ 

מיפוי מטרדים וצרכים עם קבוצה מייצגת של תושבים

גיבוש קבוצה מגוונת של תושבים מעורבים לפרויקטים תכנוניים בשכונה

בפרויקט על בסיס המיפוירשימת נושאי עניין לטיפול ניסוח 

פיתוח משותף של רעיונות לעיצוב המרחב

וסימון קוים אדומים, שלבי ביצוע, גיבוש סדר עדיפויות

הגעה לחזון תכנוני משותף דרך דיון

#

#

#

#

#

#



במיפויצרכים שעלו / 

לחזק את החיבור לסביבה

לתת מענה לצרכי הצעירים והנוער

לחשוב על אירועי חוץ קבועים שימשכו קהל

קהילות/ארגוניםמחברות בין לפתח פעילויות 

קיימא לגינות הקהילתי-לפתח מודל בר

לייצר מרחב שימושי לבאי לבית הכנסת

לא לאפשר חניה ברחבה

לשפר את מצב הצל

לרכך ולהוסיף תאורה 

לייצר מקום בעל זהות יחודית ומקומית

לפעילויות הקיימותלהיטיב את התנאים 

לאפשר המשך כל פעילויות בית הכנסת ובית עמיעז

על האינטימיות לטובת הצעירים והמבוגריםלשמור 

בלילותלא להפריע לשכנים

כדורגל/ רגל -להכשיר חלופה למגרש קט

לאפשר נגישות וחניות נכים

שימורשיפור



בר ישי רוני קי'ג שולמית

ענתאילנהרוניתחיים יצחקאתי

אילנה



??



חזון למקום/ 

סלון שכונתי ושביל גן קסום•

.רחבה למפגש ופעילות יומיומית לארגונים ויחידים בכל הגילאים ומכל הקהילות•

.חיזוק ומתן תנאים נוחים לפעילויות הקיימות•

.מרחב למפגשים קטנים המהווה חלק משביל ההליכה השכונתי•

.המאפשר מגוון של התרחשויות לקהלי יעד שונים בזמנים שונים-הרחבה תעוצב באופן גמיש •

.תוך התחשבות בצרכים המיוחדים של כל קבוצה ואדם, הפעילויות יתקיימו על בסיס שיתופי פעולה•



מקום לקהילה/ 

גן ילדים זמני

ל"מועדון עוז לנכי צה

גן פרנסין ועבדאללה

בתי כנסת

מרכז קשת לגיל הרך

הצופים שבט הגבעה

מרכז מסחרי ודואר

בית צעירים

בית עמיעז לגיל הזהב



מקום שכונתי/ 
קאנטרי

בתי ספר

גן
קרלה לואיס

חורשת
ההסתדרות

גן
קנדה

:תרבות ההליכה בשכונה

פנאי

שיטוט משפחתי

ערב שבת

בריאות הנפש

הזדמנות למפגש מקרי



מקום בלב/ 

:שימושים קודמים

ס שכונתי"מתנ

ספריה עירונית

מגרש כדורגל לילדים

שבט הגבעה הישן

'אור נוי'מועדון נוער 

הקרנות סרטים

ג בעומר"מדורות ל

בית מטבחיים–1950לפני 



מקום לילדים/ 

גני ילדים חלופיים לעת שיפוצים
בגנים קבועים 

פעילים בשעות הבוקר
מסוגרים בתוך עצמם

ערכים
מלא שמחת חיים

מופרד ומגודר
גן חלופי –זמני 

"



מקום לצעירים/ 

, יש מלא צעירים ואין להם מה לעשות"
"השכונה זה מקום מת בשבילם

חבורות האופניים החשמליות "
ומשחק הכדורגל , במושבה האיטלקית

"כביר-של הנערים עבר לתל

בית צעירים נפתח בימים אלו

יושבים בשקט ושותים גזוז, בלילות

ערכים
אינטימי

לא מואר
מרוחק מבתים

מוגן

"



מקום למבוגרים/ 

20-40גברים בגילאי 15-20
משחקים כדורגל בימי שישי

אברכים מבני ברק 50בערבי שלישי "
"באים לתת שיעורים פרטיים בתורה

,  הקימו קטנה אך היה ונדליזםבעבר "
הרסו ועקרו נוער משועממים בני 

הפפאיה מהעץ  . הירקותבעיקר את 
"הפכה לכדורגל

ערכים
נוח לחניה

מאפשר מגוון פעילויות
לא מפוקח

"



מקום למבוגרים יותר/ 

60-בית עמיעז מארח כ"
גברים בגיל 10-נשים ו

הזהב עם פעילויות יומיות  
,  משחק, של התעמלות

"מוזיקה, סרטים

.מדי פעם שיעור יוגה: בחוץ
.וזהו

בתי הכנסת מארחים מניין
באופן שוטף במהלך השבוע

וקהילה גדולה בשבת

ערכים
רחבת בית הכנסת

החצר של בית עמיעז

"



מקום לטבע/ 
עצים בוגרים יפהפיים

טיפול לקוי בגינון
פ לתחזוקה"יש צורך בשת< לקח מגינון קהילתי  

מקום לביטוי של זהות ותרבות



מקום עזוב/ 

לא שייך לאיש–תחושת עזובה 
גינות זנוחות

אשפה מפוזרת
מסיבות פרטיות יוצרות רעש ולכלוך

תאורה מסנוורת או חושך מוחלט

את זמני  לדעתי צריך להגביל "
מוקד  כדי לא להוות הפעילות 

"בלילהמשיכה לצעירים 

פעם  , עצוב לראות את המקום"
, זה היה המרכז הקהילתי שלנו

"גדלתי פה יום יום
"



מקום חניה/ 

שלישי בערב ערבי חולימי חול



מקום מנותק/ 

מרחב משותף לרכבים והולכי רגל מטרדים ומחסומים, הפרשי גובהשערים צרים



מקום מגודר/ 



מקום מגודר/ 



מקום מגודר/ 



מקום לציבור/ 



שטחים/ 

ר"מ1130

גינה+ מעברים 

ר"מ1200
רחבה

ר"מ830

גינה מוגבהת

ר"מ3160 כ"סה



רעיונות שעלו מהתושבים בסיעור מוחות קהילתי9



מלאת מטפסים, מעבר ירוק וקסום

חצר עם משחקים יחודיים לכל הגילאים

ציפוי צבעוני על אספלט קיים

עליזה בארץ הפלאות



עם צליל מים, בריכת דגים וצמחים טבעית

תתופעל כחלק מהגינה הקהילתית

ניתן להטמיע איסוף מי נגר

בריכה אקולוגית



מרחב גינון מונגש לצעירים ומבוגרים

ת גינון מהקהילה להפעלה ואחזקה/רכז

או קידום תעסוקה/שילוב תכנית חינוכית ו

פעילות ואירועים משותפים לארגונים ולשכנים

קהילתית לכל הקהילות-גינה רב



ערבי תעסוקה, יריד יזמות, חגים, ארוחת שכונה

הצללה, מידוף, דוכן: מערכת ריהוט מודולרית שכוללת

.שילוט והוראות הפעלה, שולחן

.מקום אחסון, חוץתשתית חשמל –ברחבה 

פלטפורמה גמישה לאירועים שכונתיים



ספריה ניידת לשכונה שמיקומה הקבוע ברחבת עמיעז

והיא תוכל לנוע בזמנים קבועים ברחבי השכונה

מספרי סיפורים ושעת סיפור-מאפשרת אירוח אירועים 

ספריה שכונתית



צעירים/י בני נוער"עגלת קפה חברתית שתופעל ע

עם אופציה למכירת מוצרים מקומיים

הבניינים השכניםעל חזית הקרנות סרטים 

עגלת קפה לאירועים



כיתת חוץ ברחבה–שיעורי תורה על ריהוט מסודר 

הסדרת חנית הנכים ומניעת כניסה לרכבים

ציורי רצפה ומשטח רביצה לילדים, מתקני משחקים

בית הצעירים , בית הכנסת:שותפים

חברותא



אפשרויות שונות למפגש שקט ואינטימי

החלפת התאורה ברחבה

העצים ולצד השבילים, תאורה עדינה על המבניםל

נקודות מפגש



מרחב מוגן ומוצל לשיעורי התעמלות

מיוחדים למבוגריםספורט מתקני 

מועדון עוז, בית עמיעז:שותפים

חוגים והתעמלות



הטמעת הרעיונות לתכנית עיצוב עירוני ופיתוח שטח





מעבר נגיש וירוק/ 1



סלון לפעילות קהילתית/ 2



גילאית שקטה-פעילות רב/ 3

מבוגרים
משפחות

צעירים

מתפללים

גן



גן קסום במודל אחזקה משותף/ 4







שלבי ביצוע

א
ב

ב



הצעדים הבאים/ 

אישור מהנהלת העירייה והקצאת תקציב-

בשכונה שיתוף ציבור רחב -

(מפגשי תכנון נוספים)+ בהתאם לתקציב הזמין מפורט תכנון -

'יציאה לביצוע שלב א-

בניית תכנית הפעלה קהילתית-

השקת הרחבה המחודשת ותכנית פעילויות שנתית-



אדריכל, רוברט אונגר: תכנון
כל הזכויות שמורות*

צוות הפרויקט
רוברט אונגר

מיכל דהרי
עובדיה כהן

יק'אוריאל בבצ
עדי רוז

תיעוד צילומי
קרין מגן

איורים
הומלס משוגע

עזרו
יואב שפרנק

ינה פידמן
כרמל יערי
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