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מדרכהרחוב דו סטרי שביל אופניים מדרכה

האתר



הקהילה

חברה וסביבה התומכת בתרבות ופעילות, להיות חלק בקהילה
'אחר'נאמנה למקורותיה ומקבלת את ה, לשמור על חברה פתוחה

.להרגיש ביטחון ברחובות השכונה. להרגיש בבית בחוץ
.להרגיש שייכות למקום ולקהילה וגם לשמור על פרטיות



בעיות

רחוב אפור
מדרכות צרות

אין צמחיה וחומרים רכים 
אין צבע ברחוב

חוסר בהצללה מעגל תנועה לא מנוצל



חוסר תאורת רחובמקומות ישיבה בודדיםשביל אופניים לא מנוצל

בעיות



Stationsstraat, San Nicolas
Belgium

דוגמאות: השראה לחזון 

Blvd Ion c, Bucarest
Romania

: רחוב מרוצף 

.מאחד את השטח הציבורי•
.האטה של תנועת המכוניות•
יוצר תשתית לפעילות  •

.שכונתית וקהילתית בחוץ
מאפשר תנועת הולכי רגל •

כמדרכות בימים מסויימים או 
.בשבתות ובחגים



עקרונות תכנון

עקרונות התכנון

את התנאים המתאימים המאפשרים לקהילה המקומית  להגדיר :מטרת הפרויקט 
.לשגשג

מסקנה זו  . עדיפות לאנשים במקום למכוניותברחוב כתוצאה מחיובי שינוי 
לאחר ניתוח של דוגמאות  ובאה JAN GEHLמבוססת על עקרונות של מתכנן 

.  מרחבי העולם

עבור אנשים ופעילויות  ויצירת מקום התנועה ברחובצמצום והאטה של ידי על 
.יהפוך למוקד להולכי רגל ופעילות שכונתיתהרחוב , שונות



תהליך עבודה

תהליך עבודה: עקרונות התכנון 

:של שבוע ימים של עבודה אינטנסיבית כללהתוכנית העבודה 
.ביקור באתר•
.המקומיההקשר ניתוח •
.ופיתרונות בישראל ובעולםמחקר מעשי של דוגמאות •
.המקומיתבפגישה עם הקהילה השתתפות •

בעיצוב  , חלקו את השקפתם ברחוב מסילת ישריםפעילים מקומיים •
בעיות הבטיחות המתרחשות במהלך  והעירו על , רצויהלא בחזת , הרחוב
.  הלילה

.בקבוצת הסדנה בהנחית אנשי מקצועעבודה עיצובית משותפת •
.לפורום של אקוויקהגשת ההצעות •
.לפני הקהילה המקומיתהגשת ההצעות •



הצעות: עקרונות 

:התערבויות בשלבים ורמות שונות

( : PLACEMAKING)יצירת מקום •
זול והשתתפותי שיכול להוות הזדמנות  , מידי, התערבות בקנה מידה קטן•

.לפעילות עם הקהילה המקומית
:האטה של תנועת מכוניות דרך השכונה •

הצבת אובייקטים וריצוף לאורך הרחוב על מנת להאיט את תנועת כלי  •
.רכב ולתת עדיפות לתנועת הולכי רגל ורוחבי אופניים בטוחה ונוחה

:התחדשות הרחוב •
או PLUGINS-מקומות ישיבה ו, תאורה, נטיעת עצים, הצללה טבעית•

.תוספות לאלמנטים קיימים שיוצרים שימושים וחיברוים חדשים
:שינוי בריצוף ומפלסי הרחוב כמו מדרכוב מזמין ופעיל •

.האטת התנועה לאורך הרחוב. ריצוף חדש ואחיד, יצירה של מפלס אחיד•



(PLACEMAKING)יצירת מקום . א
פעילות עם הקהילה: 

עשייה ונוכחות ברחוב



(PLACEMAKING)יצירת מקום . א
פעילות עם הקהילה: 

עשייה ברחוב



שינוי במסלול תחבורה ציבורית. ב

האטת התנועה לאורך  
רחוב מסילת ישרים



הצללה טבעית: התחדשות הרחוב. ג



תוספות לקיים: התחדשות הרחוב . ג

טקסטורה
חיתוכי פח שיוצרים חיבורים

חלקים חדשים יוצרים עניין והצללה



עמודים: תוספות לקיים . ג

הצללה

אדנית

ריהוט אורבני שמתחבר לקיים שולחן

ספסל עגול

תאורה



ישיבה: תוספות לקיים . ג

שולחן
שמחבר בין שני מושבים קיימים

מאפשר מספר דרכים להשתמש בו

מושב נוסף
י הצורך"זמין עפ



עמודי רחוב: תוספות לקיים . ג

אדנית
עגולה ביחידה 

אחת
תאורה

לתחושה של ביטחון ורוגע



מדרכהרחוב דו סטרי שביל אופניים מדרכה

חתך ללא שינוי: שינויים ברחוב. ד

כל הרחוב באותו מפלס
הצללה מעל הרחוב
תאורה מעל הרחוב

עצים חדשים  
ומקומות ישיבה

עצים חדשים
ומקומות ישיבה



ת
רי

בו
צי

מפלס אחיד לרחוב

ליצור הצללה  
טבעית

מקומות ישיבה  
מוגדרים

נטיעת עצים  
חדשים  

תכנית: שינויים ברחוב. ד

כה
דר

מ

ו  
 ד

וב
רח

רי
סט

ים
ני
ופ

א
ל 

בי
ש

כה
דר

מ

ריצוף אחיד לכל 
הרחוב



יום: הדמייה : שינויים ברחוב. ד



לילה: הדמייה : שינויים ברחוב. ד



T h e   t e a mקבוצת הסדנא


