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מבוא

בהכנתהציבורבשיתוףהתכנוןתהליךאתמסכםזהמסמך

משהקרייתלשכונתעירוניתלהתחדשותהמתארתכנית

.ברחובות

מיוחדתחשיבותישנהעירוניתהתחדשותובמימושבתכנון

לממשהיכולת.בתכנוןוהחברתיהשיתופילהיבט

הםכןעל.הנכסיםבעליבהסכמתתלויה,בפועלהתחדשות

אמוןלתת,לושותפיםלהיות,התכנוןאתלהביןצריכים

.ולהסכיםיחדלהתארגן,המעורביםבגורמים

וידעמידעלקבלמאפשרהתושביםשלמשמעותישיתוף

להתארגנותתשתיתולבנותהכרחיאמוןליצור,מקומי

בחובהטומנת,חברתיתמבחינה.התכנוןלמימוש

סיכוניםגםאך,גדולההזדמנותעירוניתהתחדשות

עםוקונפליקטיםזהותאובדן,נטריפיקציה'גכגוןמובהקים

.החדשההאוכלוסייה

עירוניתהתחדשותבתכנוןמודוסשלהעבודהמודל

:מרכזייםפעולהאפיקי4עלמבוסס

הציבורבשיתוףתכנון•

חברתיתכנון•

להסכמההתארגנות•

.התושבעםהקשרניהול•

במסגרתו.ומגווןרחבתהליךהיהמשהבקרייתהתהליך

,התכניתבהכנתהציבורלשיתוףרביםמהלכיםנערכו

נעשתההעבודה.שלעילהפעולהאפיקיבארבעתשנגעו

ונציגיהםהתושביםעםרציףקשרעלושמירהבניהתוך

ועובדיהעירייהגורמיעםפעולהושיתוףתאוםומתוך

משרדועובדירחובותועירייתהרווחהמשרדשלהשטח

.בשכונההפועלים,שכונותשיקוםאגף-והבינויהשיכון

אתמתארהראשון.מרכזיםחלקיםלשנימתחלקח"הדו

התשומותאתמתארהשני.המרכזיםותוצריוהתהליך

לתכניתביחסהציבורשיתוףמתהליךשהתקבלוהמרכזיות

שלהתבחין.התכנוןעלהתושביםהשפיעובוהאופןואת

המרכזייםכאחדנחשבהתכנוןעלההשפעהמידת

.הציבורלשיתוףביותרוהחשובים



ערכים ומטרות  | משה קריית -תכנון בשיתוף הציבור 

מרכזיותמטרות

:הןלתהליךהמרכזיותהמטרות

התחדשותלתכנוןרלוונטי)מקומיומידעידעהנגשת1.

.התכנוןלצוות(עירונית

במהלךשונותתכנוןבסוגיותהתושביםעםהיוועצות2.

.התכניתהכנת

.התושביםעםאמוןבניית3.

ותהליכיתכנוןלגביהתושביםשלולימודהעצמה4.

.עירוניתהתחדשות

המשךלתהליכיארגונית/חברתיתתשתיתבניית5.

.מפורטתתוכניתברמתבשכונה

"אחתכתובת"ויצירתהתושביםנציגיעםהקשרניהול6.

.לצרכיהםומענה

ותוצריותכנון,התהליךוהסברתוידעמידעהנגשת7.

.השכונהלתושבי

.בשכונההפועליםהמוסדייםהגופיםוסנכרוןתאום8.

.בשכונההקייםארגוני/החברתיהמרקםהבנת9.

.בתכנוןחברתייםוהיבטיםשיקוליםהטמעת10.

מרכזייםערכים

עלמבוססעירוניתהתחדשותבתכנוןהעבודהמודל

בזהזההשלוביםמרכזייםעקרונות/ערכיםמספר

:בתהליךסינרגיהויוצרים

מידעהנגשת•

התכנוןבתהליךשזורהשיתוףתהליך•

אמוןבניית•

שותפויותויצירתרתימה,אינטגרטיביתעבודה•

מתחמיתבטיפולוגיהעבודה•

,תושבים,נציגים)הענייןבעליכללעםמעגליתעבודה•

(ארגונים

לתכנוןחברתייםהיבטיםהטמעת•

להתארגנותתשתיתויצירתהעצמה•
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התכנוןבתהליךשזורהשיתוףתהליך

השזורתהליךהואומשמעותיאפקטיבישיתוףתהליך

עללהשפיעלציבורמאפשרכזהמצב.התכנוניבתהליך

מעורבולהיותבחשיבהחלקלקחת,שלבבכלהתכנון

למידהמאפשראפקטיבישיתוף.התכניתגיבושבמהלך

שקיפותמייצר,תכנונייםואילוציםדילמותשלוהבנה

.התוכניתימושוקידוםלתמיכהוהסיכויהאמוןאתומחזק

לאבניבמקבילנערכו,משהבקרייתהציבורעםהמפגשים

תושביםשלקבוצה.התכנוניהתהליךשלהמרכזיותהדרך

ונפגשההתכנוןאתליוותההשכונהרחבימכלפעילים

בהתקדמותולדוןמידעלקבל,(בממוצע)לחודשייםאחת

ומפגשיםהרחבלקהלמפגשיםנערכובנוסף.התוכנית

התמקדוהתהליךבראשית.ספציפייםמתחמיםלתושבי

תמונתובבנייתמרכזיותתכוןסוגיותבהגדרתהמפגשים

מתחמיםמיפוינערךבהמשך.התושביםשל(חזון)עתיד

התכנוןלצוותאפשרהמיפוי.חברתייםשיקוליםפיעל

ולתכנןהמתחמיםלתיחוםחברתייםשיקוליםלהטמיע

,המתארתכניתהכנתשלהאחרוןהחלקלקראת.בהתאם

.והערותלמשובהנבחרתהחלופהלתושביםהוצגה

מידע

לתכנוןבתהליךיסודאבןהואומהימןברור,נגישמידע

.אמוןבבנייתמרכזימוסףערךלווישעירוניתהתחדשות

שרוב,מורכביםתהליכיםהינםעירוניתהתחדשותתהליכי

.בהםבקיאואינומכיראינוהציבור

עירוניתהתחדשותלגבימידעקיבלומשהקרייתתושבי

או/ובשכונהמיזמיםלקדםשניסומיזמיםבעיקר

אתהביןלאמהתושביםניכרחלק.ושמועותמעיתונות

בגללואםהעבריתהשפהידיעתאיבגללאם,הסוגיה

היהזהבנושאהתושביםבקרבהבלבול.הנושאמורכבות

כלפיוהחשדנותהאמוןחוסראתשהגבירדבר,מאודרב

.התוכנית

,בשכונהשנערךמפגשובכל,התכנוניהתהליךכללאורך

לגביולימודהסברהשלתהליךתמידנעשה,פורוםבכל

עםמהמפגשיםניכרבחלק.העירוניתההתחדשותעקרונות

החומרהונגש,המתחמיםתושביעםוהןהרחבהציבור

מתורגמניםבעזרתוהןמותאמותמצגותידיעללתושבים

.והרוסיתהמאמהריתלשפות

בנושאיקורסבשכונההקהילתייםהעובדיםיזמו,בנוסף

יועציעםבתיאוםנבנוהקורסתכני.עירוניתהתחדשות

.בשכונההציבורשיתוףלמפגשיהשלמהוהיוומודוס



:  תהליך השיתוף

תיעוד מצב קיים  
וניתוחו

הצגת החלופה 
הנבחרת 

חלופות תכנון  
לשכונה

גיבוש סוגיות 
תכנון וחזון

מיפוי בעלי עניין  
ואבחון תשתית  
אזרחית לשיתוף

הצגת מיפוי מתחמים
עיקרי

התכנית

תוכנית מפורטת

,  מיפוי הסוגיות
גיבוש חזון ומשוב  

על מצב קיים

:  תהליך התכנון

עבודה משותפת  
עם גורמים  

עירוניים  
וממשלתיים 

מונגש לכל הקהילות–הסברה ויידוע בנושא התחדשות עירונית 

מפגש תושבים עם  
נציגות משרד  

הבינוי  

עיצוב תהליך  
השיתוף

סיורים וראיונות 

:מהלכי השיתוף

פתוח לקהל  מפגש
הרחב

מפגש פעילים

מפגש פתוח לקהל  
הרחב

מפגש פעילים

שליחת דף עדכון  
לכלל תושבי  

השכונה

מפגשי פעילים  2
למיפוי מתחמים
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קורס להתחדשות עירונית

מפגשי  4
מפגש לדייר הדיור  מתחמים

הציבורי

פעילים משתתפים בועדות ההיגוי 
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אמוןבניית

ביןאמוןשלמידהמחייבעירוניתהתחדשותומימושתכנון

נוספיםממסדגורמי,המקומיתהרשותלביןהתושבים

שלבמצבהתהליךמתחילרביםבמקרים.התכנוןוצוות

התחדשותהעוברותבשכונותוהתושביםאמוןחוסר

שלאוהבטחותכושליםעברניסיונותלמודים,עירונית

כלשלהייסודמאבניאחתהיאהאמוןבנייתכןעל.מומשו

.זהמסוגתהליך

נערכומשהבקריית.הרגשהאותחושהבעיקרוהואאמון

הענייןבעליכללמופותחילה.אמוןלבנייתתהליכיםמגוון

השונותהקבוצותנציגישלתכנוןפורוםוהוקםבשכונה

התושביםנציגי.מראשיתוהתכנוןתהליךאתליווהאשר

במידהתקדימידבר,ההיגויוועדותבישיבתהשתתפו

ולחיזוקהתהליךלשקיפותרבותתרםאשר,מסוימת

.בוהאמון

והאישיהרציףהקשרהיההאמוןלבנייתמרכזיתתרומה

.בשכונהפעיליםתושביםלביןמודוסצוותביןשהתקיים

והוגןניטראליבאופןבתהליךשנוצרוהקונפליקטיםניהול

האמוןאתחזקו,צורךאושאלהלכלמענהלתתוהמאמץ

.הםאף

שותפויותויצירתרתימה,אינטגרטיביתעבודה

פעולהשיתופילייצרהיתההתהליךשלהמטרותאחת

ולדברבשכונההפועליםהשוניםהגופיםביןולסנכרן

לייצרמהמאמץכחלקזאת.התושביםמולאל"אחדקול"ב

.התוכניתאתולקדםאמון

:במקבילציבורייםגופיםמספרפועליםמשהבקרית

עםוקשרזרועשמהווים,קהילתייםסוציאלייםעובדים

,שכונותשיקוםמאגףוהשיכוןהבינוימשרדאנשי,העיריה

לגופיםפרט.העירוניהגישורומרכזהקליטהמשרד

שערכויזמיםבשכונההאחרונותבשניםפעלוהציבוריים

מסמכיםעלמהתושביםחלקהחתימוואףוכנסיםמפגשים

.שונים

תיאוםפגישותקיים,חיצונימקצועיכגורם,מודוסצוות

היהובנוסף,השוניםוהגופיםהצוותיםביןקבועותוסנכרון

,בדברהנוגעיםכלעםלהתייעצותרציףאישיבקשר

ביןהפעולהשיתופיאתומינפוייעלו,שתרמופעולות

.בשכונההפועליםהגופים

הוצאתהיה,זהבתחוםשנעשהמשמעותימרכזימהלך

והשיכוןהבינויוממשרדמהעירייה(מכתב)משותףמסר

כדי,ליזמיםהחתימהשלזמניתלהשהיההמלצהבדבר

אתולשקוללהביןולתושבים,להתקדםלצוותלאפשר

.שכלבשוםהיזמיםמולאלהתקדמותם
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,תושבים,נציגים)הענייןבעליכללעםמעגליתעבודה

(ארגונים

בשיתוףלתכנוןוהחשוביםהמוביליםהעקרונותאחד

בעלילמרביתהגעההואעירוניתבהתחדשותהציבור

קולםוהבאת,המודריםאו/והמוחלשיםאלהגם.העניין

מימושלצורך,הענייןבעליבהסכמתהצורך.לתהליך

להגיעלצורךתוקףמשנהמעניק,בפועלוביצועוהתכנון

.אפקטיביבאופןולשתפםרובםאל

עלשהצביעהענייןבעלישלמיפוינערךהראשוןבשלב

בריתיוצאי,אתיופיהיוצאישלמגוונתאוכלוסייה

צעירותמשפחות,ותיקיםתושבים,לשעברהמועצות

.הציבוריבדיורהגריםתושביםוהןומבוגרות

מעגל:שוניםמעגליםעירבבשכונההשיתוףתהליך

הקיימיםוהמתחמיםהארגוניםמכלתושביםשכלל,נציגים

בנוסף.התכנוןאתקבועבאופןליווהזהמעגל.בשכונה

ומפגשיםהרחבלציבורפתוחיםמפגשיםהתקיימו

לתושביהיהנוסףהתייחסותמעגל.במתחמיםממוקדים

.הייחודייםבצרכיהםלדוןכדי,הציבוריהדיור

מתחמיתבטיפולוגיהעבודה

,לרובמבוססעירוניתהתחדשותשלבפרוייקטיםהתכנון

המבנהעלבעיקרהמבוססתמתחמיתטיפולוגיהעל

הפיסיתהמבטלנקודתכהשלמה.השכונהשלהפיסי

שיקוליםפיעללהתחדשותמתחמיםתוחמואדריכלית

ובעלחשובכלימהוויםאלהשיקולים.שוניםחברתיים

המתחמיםתושבישלליכולתוהן,לתכנוןמשמעות

הגדרהביןמתאםחוסר.יותרמאוחריםבשלביםלהתארגן

.בהמשךלפיתוחחסםלהוותיכוללחברתיתפיסית

יותרוקרובהאינטימיתעבודהמאפשרתבמתחמיםעבודה

האזרחיתוהתשתיתהאמוןחיזוק,היכרות,תושביםעם

.וביצועמפורטתכנוןלקראתלהתארגנות

בעזרתחברתייםמתחמיםמיפוינערךמשהקרייתבתכנון

המתחמיםשלמשנהחלוקתיצרהמיפוי.הפעיליםקבוצת

אזור:לדוגמה.התכנוןצוותידיעלשזוהו,הפיסיים

3-לבפועלכמחולקהוגדר,אחדפיסיכמתחםשהוגדר

ותתמתחםבכל.התושביםי"עחברתייםמתחמיםתתי

מופווכןהתושביםשלההתארגנויותומופוזוהומתחם

.יזמיםמולאליזמותשלשוניםתהליכיםישבהםמתחמים

.הבאבשקףבמתחמיםהעבודהתוצרי



צביוןבעלתבאוכלוסייהמאופייןמתחםכל.בשכונהחברתייםמתחמיםשלמפהצירוהתושביםבשיתוףהמיפויתוצרי

התקבל,בנוסף.נוספתמשנהחלוקתבהםקיימתאך,הפיזייםהמתחמיםאתחופפיםהמתחמיםרב.('וכדגיל,מוצא)ייחודי

.אחרותבהתארגנויותאובתיםבוועדיהתושביםהתארגנותעלהמבוסס,מתחםבכלהאזרחיתההתארגנותשלמיפוי

מגמותבשתילהבחיןאפשר.(הסובייקטיבית)עוצמתהורמתבמתחמיםלהתחדשותקיימותיוזמותאיתרנוסףמיפוי

כי)יזמיםשלנמוכהפעילותלרמת,להיפךאו,רבהיזמיתלפעילותמביאהתושביםשלגבוהההתארגנותרמת:סותרות

.(היזםנגדוהתארגנוחששוהתושבים

מתחמיתתוצרי עבודה בטיפולוגיה | משה קריית -תכנון בשיתוף הציבור 



מעגלית עם כלל בעלי הענייןעבודה | קריית משה -תכנון בשיתוף הציבור 

תושבים30-כ-פורום פעילים שכונתיים 

ליווה את התוכנית בכל השלבים  

מפגשים  5

מפגשים לציבור הרחב

2016ומרץ 2015יולי : מפגשים פתוחים2

תושבים בכל מפגש190-השתתפו כ

מפגשים4-מפגשים מתחמיים

השתתפות נציגי תושבים בוועדות ההיגויתושבים330-כ השתתפו כ"סה

-דיירי הדיור הציבורי 

מפגש ייעודי

עם ועד הדיירים



ערכים ועקרונותתהליך משולב | קרית משה –תכנון בשיתוף הציבור 

תושביםלהתארגנותתשתיתויצירתהעצמה

רבהבמידהתלויעירוניתלהתחדשותתוכניתשלמימוש

.בינהםלהסכמותולהגיעלהתארגןהתושביםביכולת

מהווההשיתוףתהליך,אחרתתוכניתמכלבשונה

שתתמוך,להתארגנותראשוניתתשתיתליצירתהזדמנות

היאהתשתיתמבנייתחלק.התכנוןבמימושבהמשך

תהליךהינוהעצמהתהליך.והכוונתםהתושביםהעצמת

ושותפותאמוןבניית,ידעשלמרבדיםובנוימתמשך

.החלטותבקבלת

התהליךכללאורךנעשהבשכונהההעצמהתהליך

זוקבוצה.הפעיליםקבוצתמולאלובעיקר,התכנוני

באופןהשתתפומחבריהוחלקולימודבתכניםהועשרה

לפעולההונעוהפעילים.ההיגויבוועדותביותרפעיל

המידעהפצתאחריותלקחווהם,המעגליםולהרחבת

.והמפגשים

מפגשים.המתחמיםמפגשיהיוזהבנושאנוספתתרומה

ויצרוהדייריםביןההיכרותאתהגבירואלהאינטימיים

,בתיםועדיקיום)והתארגנותםהדייריםעלמידעתשתית

אלותוצרים.('וכועירוניתהתחדשותבתחוםפעילות

.המפורטלתכנוןתשתיתמהווים

לתכנוןחברתייםהיבטיםהטמעת

למשמעויותבעיקרמתייחסיםבתכנוןחברתייםהיבטים

נתוניםעלמדובראין.חברתיתמבחינההתכנוןוהשפעות

התושביםשלותחושותרצונות/צרכיםעלאלא,דמוגרפיים

פעמים.חייםהםבהולקהילהמגוריהםלמקוםבקשר

המאפשרמוגדרחברתיתאמהווהמגוריםמתחםרבות

הרחבבמובן"בית":ושייכותביטחון,זהותתחושת

.לתושביו

השלכותלהיותעלוליםעירוניתהתחדשותלתהליכי

שייכותאיבוד,נטריפיקציה'ג;בינהן,שליליותחברתיות

וותיקהקהילהביןקונפליקטים,החדשהבשכונהוזהות

.ועודלחדשה

השכונהבתכנוןשעלוהמרכזיותהחברתיותהסוגיותבין

הצורך,תושביהלתפיסתהשכונהמרכזחשיבות:היו

מידהקנהעללשמורוהצורךהציבוריהדיורלדיירילדאוג

חוסראו(סבירהביתוועדעלותהמאפשר)ומרקמיאנושי

.האוכלוסייהלמאפייניגבוהמגדליבינוישלההתאמה

.החדשבתכנוןמלאיםמעניםניתנואלולכל



סוגיות תכנון מרכזיות| משה קריית -תכנון בשיתוף הציבור 

מגורים

בכלבינוי-פינוישלבתהליךהצורךאתציינוהתושבים

בתמהילהצורךעלה.שבשכונההישניםהשיכונים

התרבותי,הכלכליבמצבהתחשבותתוך,מגווןדירות

.בשכונההציבוריהדיורתושביושילובוהחברתי

תחבורה

והןבנסיעההגובלותלשכונותבחיבוריותהצורךעלה

התחבורהבשיפורהצורךהודגש.ובאופנייםברגל

כניסהוביצירתלשכונהומחוץבתוךהציבורית

.411לכבישחיבורבאמצעותלשכונהחדשהיציאה/

פתוחיםושטחיםציבורמבני

,הקיימיםושיפוץבשכונהנוספיםציבורלמבניהצורךעלה

עלתה.סביריםהליכהבמרחקילמיקומםלבתשומתתוך

ביקשוהתושבים.ולטפחוהקייםהמרכזעללשמורהבקשה

.לאוכלוסייהולהתאימםהפתוחיםהשטחיםאתלשדרגגם

ותעשייהמסחר

צירלאורךבשכונההמסחרהיצעאתלהגדילצורךעלה

מזהמיםמפעליםלהוציא,הקייםבמרכזאוגבריאלוב

.הקייםוהתעשייההתעסוקהמאזורהפרדהוליצור

בווהאופןלתכניתביחסהציבורשיתוףמתהליךשהתקבלוהמרכזיותהתשומותמתוארותח"הדושלהשניבחלק

:התושביםשהעלוהמרכזייםוהנושאיםהסוגיותלהלן.התכנוןעלהתושביםהשפיעו



מגורים  | קריית משה –תכנון בשיתוף הציבור 

התוכנית מציעה

.מתחמים8-בינוי לכל השיכונים -פינוי

ובינויפינויהמאפשר'ד250בהיקףמשלימהקרקע

ופארקמסחר,ציבורשטחי,מגוריםוכוללהשכונהבכל

.411כבישלאורך

התושביםצרכי

יצירת.שבשכונההישניםהשיכוניםבכלבינוי-פינוי

,הכלכליבמצבהתחשבותתוך,מגווןדירותתמהיל

הדיורתושביושילובמרקמיתבנייה,והחברתיהתרבותי

.בשכונההציבורי

אזור ההשלמה



מגורים  | קריית משה –תכנון בשיתוף הציבור 

התוכנית מציעה

קומות לאורך הצירים הראשיים טוכמן וגבריאלוב18בנייה עד 

.קומות באזור ההשלמה ובאזורים הקרובים לצמודי הקרקע 9בנייה עד 

קומות18

קומות9

צמודי קרקע



שטחי ציבור| קריית משה -תכנון בשיתוף הציבור 

צרכי התושבים

.  חשיבות השמירה והטיפוח של המרכז הקיים

תוך תשומת  , צורך במבני ציבור נוספים ושיפוץ הקיימים

.  לב למיקומם במרחקי הליכה סבירים

.שדרוג השטחים הפתוחים

מציעההתוכנית

.אזרחיציבוריכמרכזהשכונהמרכזעלשמירה

(לקייםדונם70שלתוספת)ציבורשטחידונם150-כ

.המומלציםההליכהלמרחקיבהתאםבשכונההפזורים

,ילדיםגני,יוםמעונות:כגוןחדשיםציבורמבנישילוב

מוזיאון,המשפחהלבריאותתחנות,יסודייםספרבתי

.ומסחרספורטמגרשי,כנסתבתי,נוערמועדוני,תרבות

שטחי ציבור באזור ההשלמה    

שמירה על מרכז הרובע וגן הבנים  

ס"מתנ

ס "בי

הדרים

גן הבנים



המרחב הציבורי|קריית משה -תכנון בשיתוף הציבור 

צרכי התושבים

שדרוג השטחים הפתוחים

.חיבוריות בשבילי הולכי רגל ואופניים לשכונות הסובבות

התוכנית מציעה

,  שבילי אופניים, פארק, שילוב של שטחים ירוקים

.מדרכות רחבות במרחב הציבורי

מסלולי אופניים בשכונה

טוכמן ' דוגמא למסלול אופניים לאורך רח



מסחר ותעסוקה| קריית משה –תכנון בשיתוף הציבור 

התושביםצרכי

.המגוריםלסביבתוהתאמתוהתעסוקהאזורשדרוג

מציעההתוכנית

.מודרניתעסוקהלמרכזהתעשייהאזורשדרוג

והפיכתהחדשהלסביבהמלאכהאזורהתאמת

.ומסחרלמגוריםהתעשייהמאזורחלק



תנועה| קריית משה –תכנון בשיתוף הציבור 

התושביםצרכי

411לכבישנוסףחיבור

.מרכזיעירונילרחובלשכונהחדשהכניסהיצירת

מציעההתוכנית

ברחוב411לכבישחיבור-לשכונהנוספתכניסה

.בשכונההמרכזייםהציריםלאחדשהופךטוכמן


