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  .שאלון סקר משקי בית:  1 לפרק 1נספח 

  
  פרטים מקדימים  לזיהוי המרואיין 

  ? ת עברית/ה מדבר/האם את, שלום. 1

  )12אם עושה רושם של תושב עבור לשאלה , 7אם עושה רושם של עובד זר עבור לשאלה (כן . 1
  לא . 2
  

  )11שאלה אם עושה רושם של עובד זר עבור ל(כן . 1?   ה דובר אנגלית/האם את. 2
  _______________ציין איזו שפה , לא . 2               

  ? _______________________מאיזו ארץ הגעת. 3

   שנים____________     או   חודשים__________ ? ה בארץ/כמה זמן את. 4

עם שותפים . 5)  חד הורי(ללא בן זוג עם ילדים . 4בת זוג וילדים  /עם בן. 3בת זוג ללא ילדים  /עם בן. 2לבד  . 1? צורת מגורים. 5
   __________אחר. 6________, ציין כמה, שאינם בני משפחה

  
    ___________אחר. 3לא  . 2כן  . 1 ?ציין התרשמותך האם מדובר בעובד זר. 6 שאלה למראיין

 חשוב להמשיך   את השאלון אם הוא לא מסרב,  לסיים ולציין זאת על גבי הטופס –אם מדובר בעובד זר והוא מסרב להשיב   
  .עד כמה שניתן

  
  

  , שלום רב

במסגרת הכנת התכנית אנו עורכים . שיזמה העירייה, מצוות תכנון תכנית האב לשכונת שפירא____________, שמי 

ברצוני להדגיש כי נתוני . י לנו מספר דקות כדי לענות על שאלון הסקר/סקר קצר בקרב התושבים ונודה לך אם תקדיש

  ☺תודה רבה          .                                    ר חסויים ומשמשים למטרות סטטיסטיות בלבדהסק

  
  

  ? ______________________ה גר בשכונת שפירא/כמה שנים את. 7

  ) אם לא ציין מקום אחר, א ציין שם שכונה "אם בת(? ____________________  היכן גרת קודם. 8

   __________אחר. 5במימון המעסיק   . 4בדמי מפתח   . 3בשכירות חופשית  . 2בבעלות   . 1: כאןים /ם גר/האם את. 9

  ? __________כמה חדרים יש בדירה . 10

   _____ ציין באיזו שנה, כן . 2) 18עבור לשאלה (לא . 1 ?)שפירים(האם ביתך נכלל במסגרת פרויקט שיקום שכונות . 11

  ________ אחר. 4שיפוץ והרחבה  . 3הרחבה  . 2שיפוץ  . 1? עתם במסגרת הפרויקטמה פעולות השיקום שביצ. 12

ציין  , כן. 2)   15עבור לשאלה (לא . 1 )לא שיקום שכונות  (ואו הרחבה בדרך אחרת/האם ביצעתם פעולות שיפוץ. 13

    _______________אחר. 2הון פרטי    . 1: ציין גורם מממן________          שנה באיזו

  )סמן כל מה שרלבנטי(? ם לגור בשכונת שפירא/מדוע בחרת. 14

  ה כאן מילדותי/אני גר_________   
  המחיר או שכר הדירה היה אטרקטיבי _________   
  נו/השכונה מצאה חן ביני_________   
  נו דירה קרובה לעבודה/רציתי_________   
  משפחה/רצינו דירה קרובה לחברים_________   

  ראינו שלשכונה יש פוטנציאל רב להתפתחות_____   ____
  מיקום השכונה נוח ובעל נגישות אל מרכז העיר ומחוצה לה_________   
  _______________________סיבה אחרת _________   

  
  זיקות ותפקוד 

ביישוב  . 3_____ _____א "במקום אחר בת. 2בשכונה  . 1? את רוב מוצרי המזון, בדרך כלל, ה קונה /היכן את. 15

  __________אחר 

__________שאלון . מס. 1

______________רחוב . 2

 __________מספר בית . 3

_____דירה צמודת קרקע. 4

______מגורים משותפים. 5
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במקום אחר                     . 3בשכונה   . 2_________  ת  /ציין כמה זמן  לא עובד, ת/לא עובד. 1?  ת/ה עובד/היכן את. 16

   ___________ביישוב אחר. 3_______________  א "בת

בשכונה              . 3_________  ת  /ציין כמה זמן  לא עובד,ת /לא עובד.  2בת זוג    /אין לי בן. 1?  בת זוגך/ת בן/היכן עובד. 17

  _______________ביישוב אחר . 5______________  א "במקום אחר בת . 4

  _____________במקום אחר  . 2בשכונה    . 1?  ת /ה עובד/היכן נמצא סניף הבנק העיקרי עימו את. 18

  _______________במקום אחר .  2בשכונה  . 1?  ביגוד, כללבדרך ,  ה קונה/היכן את. 19

  __________במקום אחר . 2בשכונה  . 1?  מוצרי בית/מוצרי חשמל, בדרך כלל, קונה / היכן אתה. 20

מסעדות  /בתי קפה. 4קונצרט  /תיאטרון. 3קולנוע   . 2ביקור משפחה וחברים    . 1?  כם/מהו סוג הבילוי העיקרי שלך. 21

  _________אחר . 6 מועדונים   /פאבים. 5

  2ילד   1ילד   
 אין ילדים בגיל זה  ?מעון אליו הולכים ילדיך/ היכן גן הילדים .22

  בשכונה. 1
  __________אחר. 2

  בשכונה. 1
  __________אחר. 2

    ?לאיזה זרם משתייך גן הילדים .23

  חילוני. 1
  דתי. 2
  חרדי. 3
  _______אחר . 4

  חילוני. 1
  דתי. 2
  חרדי. 3
  ________אחר . 4

  בשכונה. 1 אין ילדים בגיל זה  ?ס יסודי בו לומדים ילדיך"היכן ביה .24
  __________אחר. 2

  בשכונה. 1
  __________אחר. 2

    ?ס"לאיזה זרם משתייך ביה .25

  חילוני. 1
  דתי. 2
  חרדי. 3
  _______אחר . 4

  חילוני. 1
  דתי. 2
  חרדי. 3
  ________אחר . 4

  בשכונה. 1 אין ילדים בגיל זה  ?ס התיכון בו לומדים ילדיך"ביההיכן  .26
  __________אחר. 2

  בשכונה. 1
  __________אחר. 2

  ?ס"לאיזה זרם משתייך ביה .27
  חילוני. 1  

  דתי. 2
  חרדי. 3
  _______אחר . 4

  חילוני. 1
  דתי. 2
  חרדי. 3
  ________אחר . 4

  

  :פי הפירוט הבא-  על שביצעת ביום האתמולכל הנסיעותציין את . 28

  אמצעי הנסיעה   מטרה   )גיאוגרפי(יעד   שעת יציאה   

1  

  עבודה . 1    
  בילוי. 2
  טיול. 3
  לימודים. 4
  קניות. 5
  _____________אחר . 6

  רכב פרטי כנהג. 1
  רכב פרטי כנוסע. 2
  אוטובוס. 3
  הסעה/ מונית . 4
  אופניים. 5
  ברגל. 6

2  

  עבודה . 1    
  בילוי. 2
  טיול. 3
  ימודיםל. 4
  קניות. 5
  _____________אחר . 6

  רכב פרטי כנהג. 1
  רכב פרטי כנוסע. 2
  אוטובוס. 3
  הסעה/ מונית . 4
  אופניים. 5
  ברגל. 6

3  

  עבודה . 1    
  בילוי. 2
  טיול. 3
  לימודים. 4
  קניות. 5
  _____________אחר . 6

  רכב פרטי כנהג. 1
  רכב פרטי כנוסע. 2
  אוטובוס. 3
  הסעה/ מונית . 4
  אופניים. 5
  ברגל. 6

4  

  עבודה . 1    
  בילוי. 2
  טיול. 3
  לימודים. 4
  קניות. 5
  _____________אחר . 6

  רכב פרטי כנהג. 1
  רכב פרטי כנוסע. 2
  אוטובוס. 3
  הסעה/ מונית . 4
  אופניים. 5
  ברגל. 6
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  תדמית 

. 4לאזור יפו . 3ור נווה שאנן לאז. 2לאזור התחנה המרכזית החדשה  . 1? לאיזה אזור היית משייך את שכונת שפירא. 29

  . לא יודע. 7לאף אחד מהם  . 6לאזור קריית שלום  . 5כביר  - לאזור אבו

  גרוע מאוד .  5גרוע   . 4סביר    . 3טוב     .2מצוין     . 1 ?איך תגדיר את שכונת שפירא כמקום לגור בו, באופן כללי. 30

  )לא ליד כל תשובהלסמן כן או (? איך שכונת שפירא נתפשת בענייך. 31

כשכונה עם פוטנציאל . 4)  לא/כן(כשכונה חמה וקהילתית . 3)  לא/כן(כשכונה שקטה ושלווה . 2)  לא/כן( שכונה רגילה . 1  

  ). לא/כן(כשכונה עבור אוכלוסייה חלשה .7)  לא/כן(כשכונה נחשלת . 6)   לא/כן(כשכונה מתחדשת . 5)  לא/כן(פיתוח 

   )ניתן לסמן יותר מתשובה אחת(? כונת שפיראמה לדעתך ייחודי לש. 32

  ______________________________אחר . 5אוכלוסייה  . 4צפיפות מגורים נמוכה  . 3נגישות גבוהה   . 2מיקום בעיר  . 1

  ?האם חל שינוי בתדמית שלך על שכונת שפירא מאז שעברת להתגורר כאן. 33

  . שינוי לרעה,  כן.3לא חל שינוי   . 2שינוי לטובה  , כן. 1  

  ? ציין מה הם הגורמים לשינוי, אם לדעתך חל שינוי בשכונה. 34

1    
2    
3    

  ? מהם לדעתך שלושת הדברים החיוביים ביותר בשכונה .35

1    
2    
3    

  
  ?מהם לדעתך שלושת הדברים השליליים ביותר בשכונה . 36

1    
2    
3    

  

  בעיות ועמדות לפיתוח  

  ?איך היית מגדיר את התחומים הבאים בשכונה) טוב מאוד (5עד ) אודגרוע מ (1 -בסולם מ

 גרוע מאוד                                              טוב מאוד   

  5  4  3  2  1  שירות /תחום  
  5  4  3  2  1  רמת גני הילדים  .37
  5  4  3  2  1  רמת בתי הספר  .38
  5  4  3  2  1  רמת השירותים הקהילתיים   .39
  5  4  3  2  1   השירותים הקהילתיים לקשישים רמת  .40
  5  4  3  2  1  רמת שירותי חברה וחינוך בלתי פורמאלי לילדים ונוער  .41
  5  4  3  2  1  רמת שירותי חברה למבוגרים   .42
  5  4  3  2  1  רמת הנוי והגנים הציבוריים  .43
  5  4  3  2  1  מצב המדרכות  .44
  5  4  3  2  1  מצב הכבישים  .45
  5  4  3  2  1  ברחובות מצב הניקיון   .46
  5  4  3  2  1  מים, חשמל, ביוב: תשתית   .47
  5  4  3  2  1  נוחיות תנועה ברכב פרטי  .48
  5  4  3  2  1  מקום חניה   .49
  5  4  3  2  1  רמת תחבורה ציבורית  .50
  5  4  3  2  1  רמת החנויות והעסקים  .51
  5  4  3  2  1  מראה כללי של השכונה   .52
            רמת התושבים בשכונה   .53

  

  



  
  
  

 

253

 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  

 מפריע  מאוד                            כלל לא מפריע  
    1  2  3  4  5  
  5  4  3  2  1  ?עד כמה מפריעים בתי המלאכה לאיכות החיים בשכונה  .54
  5  4  3  2  1  ?עד כמה מפריעות התעשיות לאיכות החיים בשכונה  .55
  5  4  3  2  1  ? עד כמה מפריעים עומסי התנועה סביב לשכונה  .56

  : תך על כוונות  הפיתוח הבאותהבע דע

מתנגד             כלל לא מתנגד     
  5  4  3  2  1  דגש על שיקום ושיפוץ בלבד , שמירה על אופי הבינוי הקיים בשכונה   .57
  )בנייני קומות(פיתוח השכונה בצפיפות בינונית בשילוב בניה לגובה   .58

  )  וילה/'קוטג(צמודת קרקע  ובניה 
1  2  3  4  5  

  5  4  3  2  1  פיתוח השכונה בצפיפות גבוהה בדגש על בניה לגובה   .59

 

ציין , בטווח הרחוק , כן. 2___________  שנים ' ציין מס, בטווח הקרוב, כן. 1?  האם יש בכוונתך לעזוב את השכונה . 60

  תי על כךלא חשב . 4לא     . 3____________    שנים ' מס

   סיבות לעזיבה 2ציין עד ) אם כן. (61

1    
2    

  
  : פרט מה הם, כן. 2לא . 1? האם קיימים שירותים כלשהם שהיית רוצה שיהיו בשכונה והם אינם. 62

1    
2    
3    

  

  פרטים אישיים 

  :למטרות סטטיסטיות בלבד , כם נשאל עכשיו מספר פרטים אישיים שגם הם יישארו חסויים/ברשותך

   נקבה. 2זכר    . 1  :לסמן את מין המרואיין. 63

  _____________גיל . 64

  אלמנה/אלמן. 5נשואה   /נשוי. 4חד הורי  . 3ה   /גרוש. 2ה   /רווק. 1:  מצב משפחתי. 65

  ________________בת הזוג /ציין את גיל בן, )אם נשוי. (66

עם ילדים בגיל . 4)  (    )  יסודי ותיכון(עם ילדים בגיל בית ספר . 3(    )   פר עם ילדים לפני גיל בית ס. 2אין ילדים   . 1: ילדים. 67

  (    )  צבא ומעלה 

  ? ______________________________מהו תחום עיסוק. 68

  _____________אחר. 5ברית המועצות  . 6אמריקה  . 5אירופה  . 4אסיה  . 3אפריקה  . 2ישראל  . 1: מקום לידה. 69

  ______________ותק בארץ . 70

   + (    )65נפשות גיל ' מס (      )  18נפשות עד גיל ' מס______________    : מספר נפשות מתגוררות בדירה . 71

  ___________מספר שנות לימוד . 72

  :ה/האם את, לחודש ברוטו _______אם ההכנסה הממוצעת למשק בית היא . 73

  מעל הממוצע . 3ממוצע    סביב ה. 2מתחת לממוצע     . 1

  ____________________באיזה סכום , אם כן.  3כן  . 2לא   . 1? האם אתם מקבלים הבטחת הכנסה. 74

  לא . 2כן    . 1: ה מסתייע בשרותי סעד ורווחה/האם את. 75

   אופניים. 5נוע   קט/אופנוע. 4שני כלי רכב או יותר  . 3כלי רכב אחד   . 2לא   . 1? האם ברשותכם רכב פרטי. 76
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   . מודעות שהופצו לתושבי השכונה לקראת קיום סקר משקי בית:  1 לפרק 2נספח 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

השתתפות הציבור 
בהכנת תכנית אב לשכונת 

שפירא 
 

מינהל ההנדסה של עיריית תל אביב-יפו יוזם 
הכנת תכנית אב כוללת לפיתוח השכונה. 

 

התכנית תיערך בשיתוף הציבור. לשם כך אנו 
זקוקים תחילה למידע אודות התושבים 

ועמדותיהם לגבי פיתוח השכונה. את המידע 
נאסוף בסקר שיערך בימים הקרובים בקרב 

תושבי השכונה. 
 

הסקר ייערך באמצעות מראיינים מטעמנו. 
 

אנו מבקשים מהתושבים לשתף פעולה ולסייע 
למראיינים במילוי שאלון הסקר. 

 
 

 
מודים מראש על שיתוף הפעולה 

 
אביב-יפו תל עיריית

עיריית תל אביב - יפו  
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   סקר מבנים–טופס מנחה :  1 לפרק 3נספח 

    
   מבנים ורחובות–סקר מצאי פיזי : שכונת שפירא 

  
  ____________ :שם הרחוב

  __________תאריך

  
  

 מרפסות חומרי גמר שימוש  ותפוסת מבנה
קומת 
 קרקע

מצב אין ציפוי טיח מותז טיח חלק ללא טיח קומות אחרות
 טוב

רועג

         
  
 0בניין בקו  מצב חצר תוספות אחרות תוספת בגג

, לא כן לא מטופל מטופל אין לא כן לא כן
פרט 
שימוש

         

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

גובה 
 מבנה

מספר  מצב מבנה שימוש במנה
 מבנה

סך 
קומות

 בבניה חדשמשופץמוזנחרגילישןארעימעורבמסחרציבורימלאכה/תעשיהמגורים

  
 

             

 תאורה מדרכה מדרכה-כביש

  קטע סוג מצב סוג מצב
 )ממספר למספר (

מקירעמודתלויחדששבורישןאיןאחר משתלבתאספלטריצוףבטוןחדששבורישןאין

 

 שילוט נטיעות תקשורת

 עסקי שם רחוב הכוונה יש עילי

 אין
חדשישן

 אין
חורגישאיןישןחדשאיןישןחדשאיןגינהעצים

 מתקני רחוב

 אשפה ספסלים ולוחות מודעות

 אחר במכולות חיםבפ חדש ישן אין
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 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

    שאלון עסקים: 1 לפרק 4נספח 
  

  ____________________שם העסק

  __________קומה _______ בית ' מס_______________________ רחוב

  ________________תפקיד_______________  שם המרואיין _______________פוןטל

לצורך הכנת תכנית פיתוח . שיוזמת העירייה, מצוות תכנית האב לשכונת שפירא__________, שמי

. י לנו מספר דקות כדי לענות על שאלון הסקר/לשכונה אנו עורכים סקר עסקים ונודה לך אם תקדיש

  .          המידע הנמסר בסקר חסוי ומשמש למטרות סטטיסטיות בלבדברצוני לציין כי 

  !תודה מראש על שיתוף הפעולה

 תאור פעילות העסק.1

  תעשיה ומלאכה  1
  מסחר סיטונאי  2
  מסחר קמעונאי  3
  בנקים ושירותים פיננסיים  4
  שירותי אוכל  5
  אחסנה  6
  מקצוע חופשי  7
  תחבורה והובלה  8
  המגרש חני  9

  מלונאות  10
  אחר  11

  
  ר"מ________________טח העסק ש.  2

  ר"מ____________ יצור/שטח עבודה: מזה

  ר"מ________________שטח אחסנה       

  ר"מ_______________      שטח משרדים 

  .בדמי מפתח. 3  . בשכירות. 2   .בבעלות. 1   ? האם הנכס בו פועל העסק. 3

   ___________ים בעסק כ מספר מועסק"סה. 4

  _________מתגוררים בשכונת שפירא:    מהם

  __________          מתגוררים בתל אביב

  _________          מתגוררים מחוץ לתל אביב

   ? __________מאיזה שנה פועל העסק בשכונת שפירא. 5

  .) יש לסמן בעיגול(ימי ושעות הפעילות בעסק  . 6

  ______בשעות ______מלבד יום, ערב.  ג. צהרים.  ב בוקר. א: ימי ראשון עד חמישי

  ערב. צהרים ג. בוקר ב. א:   יום שישי

  ערב. צהרים ג. בוקר ב. א:    יום שבת

  )ניתן לציין יותר מתשובה אחת(הסיבה למיקום העסק בשכונת שפירא . 7

 !!!)סיבה היסטורית(מיקום קבוע מאז קום העסק    .א

  נגישות בתחבורה ציבורית   .ב

  קרבה לתחנה המרכזית   .ג

  מיקום על צירי תנועה ראשיים  .ד

  קרבה למקום מגורים  .ה

  מחיר רכישה או שכר דירה אטרקטיביים  .ו
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  קרבה ללקוחות  .ז

  קרבה לספקים  .ח

  ______________אחר פרט  .ט

  ?)ניתן לציין יותר מתשובה אחת(מהיכן מגיעים מרבית הלקוחות . 8

  משכונת שפירא  .א

  משכונות סמוכות  .ב

  ב מאזורים אחרים בתל אבי  .ג

  ______________________________פרט, מחוץ לתל אביב  .ד

   ?האם חל שינוי בתוצאות הכספיות של העסק בשנתיים האחרונות. 9

  .הרעה גדולה. ה.  הרעה. ד.  ללא שינוי.ג.  שיפור קל. ב.  שיפור גדול.א

  ת שלושת הגורמים העיקריים שהשפיעו על התוצאות הכספיות של העסק בשנתיים האחרונו. 10
  

  ____________________.א

  ____________________.ב

  ____________________.ג 

  ?איך תגדיר את שכונת שפירא כמקום להפעלת עסק, באופן כללי. 11

  גרוע מאוד. גרוע  ה. סביר   ד. טוב   ג. מצוין   ב. א

  ?האם חל שינוי בתדמית שלך על שכונת שפירא מאז התחלת הפעלת העסק בשכונה. 12

 . רעהל,  כן.   ג.    לטובה,  כן . ב   .14-י ל/עבור,   לא   .א

  _____________________.1                ?ציין את הגורמים לשינוי . 13

2.  __________________    3 .__________________  

   ?)למפעיל עסק(מהם לדעתך שלושת הדברים החיוביים בשכונה . 14

  __________________________________. א

  __________________________________. ב

  __________________________________. ג

  ? )למפעיל עסק(מהם לדעתך שלושת הדברים השליליים בשכונה . 15

  __________________________________. א

  __________________________________. ב

  __________________________________. ג

  ?)טוב מאוד (5ועד ) גרוע מאוד (1 -בסולם מ, תחומים הבאים בשכונהב -מצב השירותים 

גרוע              טוב  מאוד               שירות/תחום

1 2 3 4 5 

            רמת הניקיון ברחובות  . 16

            עסקרותים פיננסיים הנדרשים ליזמינות ש  .17

            זמינות שירותי מסחר הנדרשים לעסק  .18

            זמינות חניה   .19

            תחבורה ציבורית  .20

            עומסי תנועה סביב לשכונה  . 21

  

  ?האם ידוע לך יחסם של תושבים שכנים לעסק.22

  .תומכים. ג  .הביעו אי שביעות. ב  .לא.א 
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מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  ?באות מהם התוכניות של העסק בטווח השנתיים ה. 23

  )23עבור לשאלה (להישאר בשכונה   .א

  )23עבור לשאלה ( להרחיב את העסק בשכונה   .ב

  )22עבור לשאלה (____________ פרט להיכן,  להעביר את העסק מחוץ לשכונה  .ג

 )23עבור לשאלה (לסגור את העסק   .ד

    .ה

  ?ציין עד שתי סיבות לעזיבה . 24

  ________________________.א                 

  _______________________. ב                 

  

          כן פרט מה . 2לא .  1? האם קיימים שירותים כלשהם שהיית רוצה שיהיו בשכונה והם אינם. 25

___________________________________________________ :הם

____________________________________________________________ 

  )מ"לפני מע(מחזור שנתי היקף . 26

  )עסק זעיר(ח " מיליון ש0.5עד       .א

  )עסק קטן(ח " מיליון ש0.5-3   .ב

  )עסק בינוני(ח " מיליון ש4-9   .ג

 )עסק גדול(ח " מיליון ש10 מעל   .ד
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 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  
   שאלון סקר תנועה וחניה :  1 לפרק 5נספח 

  
  

    שם הרחוב 

  
  עד מספר  ממספר

    

  

  ת חנייה מותרים מספר מקומו
  

  

  

  מספר מכוניות חונות בבוקר 
  

  

    יום בשבוע   

    שעה  בבוקר 

  

  מספר מכוניות חונות בערב  
  

  

    יום בשבוע   

    שעה  בערב   

  
  לא. 2כן     . 1  האם יש מגרשי חניה ברחוב    

    כמה מגרשי חניה יש       , אם כן 

  
  אפיון מגרשי  החניה ברחוב 

  
  עירונית. 3ציבורית   . 2פרטית    . 1  ות     מגרש בבעל

    חניות במגרש        ' מס

  עירונית. 3ציבורית   . 2פרטית    . 1  מגרש בבעלות     

    חניות במגרש        ' מס

  עירונית. 3ציבורית   . 2פרטית    . 1  מגרש בבעלות     

    חניות במגרש        ' מס

  עירונית. 3ציבורית  . 2    פרטית. 1  מגרש בבעלות     

    חניות במגרש        ' מס
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 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  LQמקדם    : 2 לפרק 1נספח 
  

Lq) Location Quotient( , של יחידות " רמת התמחות"מקדם באמצעותו ניתן ללמוד על

  . חקירה גיאוגרפיות

  . במאפיין הנבדק" המתמחה" מציין אזור Lq>1ערך 

    . במאפיין הנבדק" שאינו מתמחה" מציין אזור Lq<1ערך 

  :לדוגמא

  LQ=     המבנןלסך אוכלוסיית /  במבנן נתון בעלת מאפיין האוכלוסיי
  לסך אוכלוסיית השכונה/ אוכלוסייה בעלת מאפיין נתון בכל השכונה

  
  

  תוצאות סקר חניה  :8לפרק   1 נספח
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מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  
   עדיםסדנא להגדרת מטרות וי:  13 לפרק 1נספח 

  
סדנא להגדרת מטרות ויעדים לצורך הגדרת מטרות ויעדים לפיתוח שכונת שפירא התקיימה 

מרביתם , מוזמנים משתתפים 52 ובה נכחורשים ו בבית ספר ש,07.01.04 -בתאריך ה

 4 -המשתתפים חולקו ל .ויתרתם עובדים חברתיים בשכונה )97% -כ(תושבי השכונה 

 שהיווה בסיס לקביעת של מטרות ויעדים " פוסטר"ה נבנה בכל קבוצת עבוד. קבוצות עבודה

   .מקבץ תמונות מהסדנאלהלן . מטרות ויעדי תכנית האב
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מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  
   החייאה עירונית –סקר ספרות : 14 לפרק 1נספח 

  

  תיאוריה וגישות

  הגדרות להחייאה עירונית

ירת תהליכי ההתדרדרות בערים תוך קידום פעילות כלכלית החייאה עירונית עוסקת בעק"

 הגדרה אחרת של אותו ).Zielenbach, 2000" (המתבססת על פיתוח עסקי והשקעות פרטיות

עיקרה של ההחייאה העירונית של שכונה נתונה היא להעלות את ערכי "מחבר טוענת ש

כנית החייאה מוצלחת ת". הרכוש בשכונה ובמקביל להיטיב את תנאי החיים של תושביה

יוצרת שכונה שהתנאים בה מאפשרים לתושביה להצליח הן מבחינה כלכלית והן מבחינה 

  .חברתית

  
, חזון כולל ואינטגרטיבי"טוענת שהחייאה עירונית היא  (Roberts, 2000)הגדרה אחרת 

המובילים לפתרון של בעיות עירוניות וחותרים להביא פתרון ארוך טווח , לרבות פעולה

תהליכי ". חברתיות וסביבתיות באזור שהיה נתון לתהליכי שינוי, פיזיות, לבעיות כלכליות

 .השינוי הם לרוב תהליכי התדרדרות במרבית התחומים באזור

  

  תהליכים ומדיניות להחייאה עירונית , גישות

עסקו , במיוחד במרכזי ערים, מרבית הפרוייקטים שהתיימרו לעסוק בהחייאה עירונית

ראה , Project Planning(עירוני המבוסס על תכנון פרוייקטאלי " חידוש"בלמעשה 

" חידוש"דרך ביצוע הפרוייקטים מלמדת שקיים הבדל בין ).  Gratz and Mintz, 1998,למשל

הוא תהליך שבמסגרתו הורסים , על פי הגישה הפרוייקטאלית, חידוש עירוני". החייאה"לבין 

פעולה זו היא אנלוגית . במקומם פיתוח חדש" שותלים"וומפנים פיזית אזורים מדורדרים 

במהלך פעולתו . לפעולתו של איכר המנכש וחורש את שדהו ומכינו לקראת הזריעה הבאה

הגישה הפרוייקטאלית אינה דואגת , דהיינו. לא נותרים שרידים של הצמחייה הקודמת

אלא מפנה אותם באופן , "שחידו"לעסקים ולשרותים הציבוריים המצויים באזורי , לאוכלוסייה

ללא התייחסות , עתירי השקעות, לרוב ראוותניים, ניים"במקומם קמים פרוייקטים נדל. מוחלט

כל " חידוש"במקרים הרבים אין לאזורי ה. ללא חיות, ללא היסטוריה, למרקם העירוני המקורי

ד היחידי שם זה הוא בדרך כלל השרי". המפתח"זהות מלבד השם שניתן להם על ידי הגוף 

 Herritage Hill, Elm Court, Old –לדוגמא , )Langdon, 1994(לנוף ההיסטורי של האתר 

farm Road .Gratz) 1994 (יש לכך דוגמאות ". מכלול רחובות ללא ערך"מכנה את התוצאה כ

 בפיסטבורג בו הרסו שכונה שהכילה Hill District - אזור ה–רבות בנוף הצפון אמריקאי 

, תרבותי ומוזיאון ראוותני לאומנות-פרוייקט דיור חד"  טובת" תושבים ל8,000 -למעלה מ
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 19-בו הרסו שכונת מגורים מהמאה ה, נברסקה,  באומההJobber Canyon   -אזור ה

 באינדיאנאפוליס בו Circle Center  -או ה, לאומית-מטה תפעולי של חברה רב" טובת"ל

 שנה ובתוכם 130של בנינים היסטוריים בני ) הקירות בלבד(השאירו את המתווה החיצוני 

והיא " Facadism"טכניקה זו ידועה בשם . מועדוני לילה וחנויות, בתי מלון, הקימו מרכז כנסים

בגישה דומה עומדים להקים בתל . לשימור המהווה אילוזיה לעירוניות" תשלום מס"מעין 

צוני של השוק העברי הראשון אביב שני מגדלי מגורים וחנייה ציבורית בתוך המתווה החי

  . שוק עליה–בעיר העברית הראשונה 

  

הציעה גישה אחרת שמבחינה אנלוגית ניתן ) Jacobs) 1961, מסוג זה" חידוש"בניגוד ל

 אקוסיסטמה מורכבת שבה קיימים בתלות הדדית צמיחה –" גישת היער החי"לכנותה בשם 

אלא ,  את היער הישן ונוטע יער חדשאינו כורת, במקרה זה, היערן. ישנה עם צמיחה חדשה

בכך הוא מייצר חיים חדשים המחיים . מחייה את היער הישן על ידי ערבובו עם צמיחה חדשה

המציב את העיר " אורגני"זהו בעצם חזון . את האקוסיסטמה המורכבת ומפיחים בה חיות

. נה תרבותיתכאינקובטור לפעילויות שונות המגרות את הפרט הן מבחינה כלכלית והן מבחי

 Urbanמבחינה תכנונית זוהי גישה של טיפוח וצמיחה מחושבים המכונה בספרות בשם 

Husbandary)  ראה ,Gratz and Mintz, 1998 .( גישה זו דוגלת בטיפוח הקיים כנגד החלפתו

הגישה בנויה על שינוי הדרגתי מבוקר . המוחלטת במטרה לגרות ולעודד צמיחה מקומית

על פי הגישה מחזקים את הקיים בטרם . ל צעד שנעשה בשכונההמאפשר למידה מכ

על פי החזון . של משאבים ציבוריים, אם בכלל, מחדירים אלמנטים חדשים תוך סיוע צנוע

הם מוסיפים מרכיבים חדשים , המתכננים משנים את המינון של המכלול הקיים" האורגני"

שכונתי -ל דבר המכלול העירוניאולם בסופו ש, ואפילו עוקרים חלק מהמרכיבים הישנים

לעיתים עם , מתחדשים מתוכם ומחייבים טיפול צנוע ומתמשך, נשארים") הגינה"או " היער("

  .עזרה חיצונית צנועה

  

סקירה נרחבת של פרוייקטים לחידוש וצמיחה עירונית במגוון שכונות בצפון אמריקה 

יקטים לחידוש וצמיחה של הפרוי) לרוב סמויה( הראה כי המטרה העיקרית 1ובאירופה

ההנחה הבסיסית הייתה . עירונית הייתה העלאת ערך הנכסים על ידי יצירת מנגנוני ביקוש

מרבית תהליכי ההחייאה החלו לאחר . שתהליכי השינוי בנוף העירוני הם בלתי נמנעים

בצפון אמריקה עיקר . תהליך התדרדרות ארוך שחייב השקעות ציבוריות גדולות בתשתיות

ת נעשו על ידי המגזר הפרטי וקצב ההחייאה נקבע במידה רבה על ידי הקצב של ההשקעו

                                                 
 ,Greenwich Village, East Village, SoHo, Treibeca, NoHo, NoLIta, Lower East Side: בניו יורק 1

Williamsburg ;לס'בלוס אנג :Westwood ;בוושינגטון :Georgetown ;במרילנד :Alexandria; 
  .Les Halls: בפריז; Covent Garden: בלונדון; Inner-city District: במונטריאול
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עברו בסופו , ")חורים עירוניים שחורים("שהיו שכונות מדורדרות , כל השכונות.השוק הפרטי

מלבד . שהוליד העלאה של ערך הנכסים, מכוון או ספונטני, נטריפיקציה'של דבר תהליך ג

בכל השכונות בהן פעולת .  נעלמה האותנטיות של האזורהמבנים המשופצים בכל האזורים

או /ו" יאפים"מצויה בסופו של התהליך שכבה דמוגרפית אחת של , החידוש נחשבת כהצלחה

השכונות הולכות והופכות ליותר הומוגניות מבחינת מעמדן , עם הפיתוח. אוכלוסייה אמידה

  . כלכלי-החברתי

  

לאותם אזורים מדורדרים שאף , לרוב אמנים, "יציבור הרפתקנ"התהליך החל בחדירה של 

. ציבור אחר לא היה מוכן לעבור אליהם והחלה להתפתח בהם פעילות של תרבות ואמנות

דמי השכירות הנמוכים . בעקבות האמנים נפתחו גלריות והחלו להימשך לאזורים אלה תיירים

יפושם אחר מגורים אוכלוסייה מקצועית צעירה ועסקי הזנק מתחילים בח, במקביל, משכו

עירוב שימושי הקרקע שהחל להתפתח משך בתי אוכל ומועדוני . ומשרדים במחירים נמוכים

ההתנעה הפיזית הולידה שיפוצים פיזיים במבנים . בילוי חדשים והחייה בתי אוכל ישנים

ן החלה לדחוק את "העלייה בערך הנדל. ן"רבים והחל תהליך של שדרוג ערכי נדל

 האמצעים וזו החלה מפנה את מקומה לאוכלוסייה חזקה יותר שהחלה האוכלוסייה דלת

בד . לרכוש בתחילה נכסים לצורכי השקעה ולאחר מכן עברה בעצמה להתגורר באזורים אלה

עסקים מקומיים שהיוו למעשה , כלכלית של האוכלוסייה-בבד עם העלייה ברמה הסוציו

 החלו מפנים את מקומם לרשתות )חנויות ועסקים קטנים ופרטיים" (כלכלה אינטימית"

הקיוסק התחלף . המקומית התחלפה במרכול מהודר" מכולת"ה. מסחריות גדולות יותר

לניקיון עד כדי , השינוי בנוף האנושי ובנוף המסחרי גרם לחדגוניות. בסניף של רשת מסעדות

  .רוח המקום אבדה. החיות והאותנטיות של האזור, לאיבוד הצבעוניות, "סטריליות"

  

הניחה שהכוח הכלכלי , ן את המטרה לפיתוח עירוני"התפישה שראתה בשדרוג ערכי הנדל

 –ולא כבעבר , המניע עתה את מרבית האזורים העירוניים בעולם המערבי היא הצריכה

אסטרטגיות ההחייאה העירונית מתבססות על יצירת מוקדי צריכה והכוונת , בהתאם. הייצור

האיסטרטגיה המובילה כיום רואה את מוקד . ת מוקדים אלהאוכלוסייה שתוכל לקיים כלכלי

 Gross, J.S, and(ההחייאה בפיתוח תרבותי לאוכלוסייה העירונית והמטרופולינית 

Rogowsky, T.E. , 1998; Elizabeth, S., 2000 .( תעשיית "התכניות המתבססות על

, ורשת הבנויה באזורהדגשת המ, כוללות פעולות של שיפור נגישות לאזור וממנו" התרבות

הכוונת עסקים משלימים לאמנות ומשיכת אוכלוסייה משכבות , פיתוח תחומי האמנות השונים

תיאטראות , מועדונים, כלכליות גבוהות יותר שתתמוך במוקדי הצריכה הכוללים מסעדות

פעולות החייאה אלה התרכזו בעיקר בשכונות המרכזיות ובמרכזי ערים .  ומוזיאונים

בשכונות ובאזורי השוליים העירוניים ננקטו במקרים רבים פעולות שעקרן חיסול . מתדרדרות
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גישה זו כללה גם ניסיונות להרחבת גבולות . העוני והגדלת האוכלוסייה המשלמת מיסים

חיסול העוני התבטא בעצם . שיפוט על מנת לצרף אוכלוסיות אמידות למעגל המס העירוני

לרוב על ידי דחיקת אוכלוסייה באמצעות , ם שכנות אחרותבהעתקתו לאזורים אחרים או לערי

תקנות וחוקי עזר המחייבים , ן ודמי השכירות"שדרוג ערכי הנדל, שינוי מערך המיסים

השקעות ציבוריות הניעו השקעות פרטיות . השתתפות תושבים בעלות הפיתוח המקומי

מכרה ועקרה ,  בנטלחיצוניות לשכונה והאוכלוסייה המקומית שלא היה ביכולתה לעמוד

  .ממקומה

  

החברתית והפיזית שהייתה מנת חלקן של שכונות רבות שעברו תהליך של " סטריליזציה"ה

 ,Smith, למשל( למחאות ציבוריות הולכות וגוברות 90-הביאה במהלך שנות ה, נטריפיקציה'ג

 היא .נטריפיקציה מפוררת את המרקם הקהילתי'הציבור טוען שהגSmith  לדברי ).  1995

. גורמת להומוגניזציה על חשבון הצבעוניות והאופי של האוכלוסייה ובעלי החנויות הותיקים

החברתי והאתני שיצר , כיצד ייראו החיים בעיר ללא המגוון הכלכלי, לדבריו, הציבור שואל

מהו המחיר לקהילה כאשר ערכי קרקע גואים דוחקים החוצה את ? השכונתי" הדופק"את 

נטריפיקציה יגלה 'הציבור האמריקאי השותף לתהליך הג, לטענתו? והאתניהמגוון החברתי 

כלכלי הוא חשוב לא פחות מאשר שימור פיזי של פריטי -במהרה כי שימור המגוון החברתי

להשקעות , בין השאר, הצעות לשימור המגוון החברתי התייחסו. מבנים ומרקמי בניה

 מהדירות 10% - 20%היזמים להקצות השגה במסגרתו על -בהיקפים גדולים של דיור בר

  .לתושבים מיעוטי הכנסה ובעלי עסקים קטנים בשכונה

  

הטוענת שערים יכולות ) Grogan and Proscio, 2000(גישה חדשה " נשב"לאחרונה החלה ל

ליזמים ולאוכלוסיות מגוונות מבחינה כלכלית ללא סילוק , להיות מושכות יותר לעסקים

עירוניות יכולות להפוך בריאות ומושכות יותר מבלי -נות הפניםהשכו. האוכלוסייה החלשה

על , לכך חוברות ארבע מגמות הנתפשות. לחקות את הפרברים מבחינה כלכלית וחברתית

כבסיס להצלחת ההחייאה העירונית תוך שמירה ואף הרחבת המגוון , פי הגישה החדשה

  :החברתי והכלכלי

) Grassroots organizations(יים קטנים התפתחות ועליה בפעילות של ארגונים עצמ .1

  .שלא למטרות רווח

 .לידה מחודשת של שווקים פרטיים וחזרה לעיר של מסחר ותעסוקה פרטית .2

 .ירידת הפשיעה .3

ממסד הדיור , ירידת כוחו השולט של הממסד הציבורי הכולל את מערכת הרווחה .4

ירותים למען הפרטה עצמית של ש, דהיינו. ומערכת החינוך הציבורית, הציבורי
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 ישנם ניצנים רבים למגמות אלה בעריה Grogan and Proscioלדברי . הקהילה

  .הותיקות של צפון אמריקה

  

וחזונה העירוני וכן גישת הטיפוח והצמיחה של ) לעיל, Jacobs) 1961של " היער החי"גישת 

Gratz and Mintz) 1998 ( עולים בקנה אחד עם המגמות העומדות בבסיס גישתם של

Grogan and Proscio (2000).  

  

  תנאים ואמצעים

  תנאים ודרישות להצלחת תכניות להחייאה ושיקום עירוני 

ב הצביע על מספר תנאים ודרישות "הניסיון שנרכש בפעולות החייאה ושיקום עירוני בארה

  :(Bright, 2000)להצלחת פרוייקטים מסוג זה 

 .תכנון ויישום במשותף עם התושבים -

  פת של התושבים לשינוימחויבות משות -

 הקמת תאגיד קהילתי לפיתוח -

 או של תאגיד הפיתוח שלה/מנהיג כריזמטי של הקהילה ו -

 פיתוח מערכת קשרים עם בנקים וסוכנויות ממשלתיות -

 פיתוח ההון החברתי בשכונה -

 הספקת שירותים הולמים מהרשות המקומית -

 .דדתכנון ברמת רזולוציה גבוהה עד כדי ירידה לפרטי המגרש הבו -

 גישה הוליסטית הכוללת את כל הרבדים העירוניים הקשורים לאיכות חיים בשכונה -

מתן אפשרות לשימוש חוזר מקומי בקנסות הנגבים בשכונה על חריגות ועבירות  -

 .רכוש

  .(CEB, 1994)רים "תמיכה של המגזר הפרטי ומלכ -

  

  ארגונים מקומיים ותכניות לעזרה עצמית  

הוא , בעיקר בארצות הברית, לק ניכר מהאוכלוסייה הענייההעיקרון בשיקום כלכלי של ח

תכניות לאשראי לשם כך הוקמו . בהעסקה עצמית ולא ביצירת מקומות תעסוקה חיצוניים

תאגידים ה מהפעילות של חלקלהיות תכניות אלה הפכו . (microcredit programs) אישי

 Snow, Buss and (,(Community Development Corporation – CDC) הקהילתיים לפיתוח

Dumas, 2001 .( תכניות אלה הם חלק מתכנית העצמה קהילתית המהווה חלק חשוב ביכולת

אזורי יצרו , ב"בעיקר בארה, בחלק מהערים שעברו שיקום עירוני. להחייאה ושיקום עירוני

 אליהם הועברו במשך תקופה של עשר שנים תמריצים (Empowerment Zones) העצמה
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אזורים אלה זכו במענקים ממשלתיים עבור . (Riposa, 2001)לתכניות העצמה שונות ומימון 

שרותי רווחה והנחות במיסוי לעובדים המתגוררים באזורי ההעצמה למשך עשר שנים 

(Shutt, 2000) .מרכזים ב ארגון להחייאת קהילות עניות באמצעות "במקביל הוקם בארה

שפעלו בעיקר בקרב קהילות , (Centers for Community Change – CCC)  לשינוי קהילתי

  .מיעוטים

  

במיוחד ,  לפיתוח הם הנפוצים ביותר בתחום ההחייאה השכונתיתילתייםההקהתאגידים 

. אוכלוסיית מיעוטים ואוכלוסיית מהגרים, באזורים בהם מתגוררת אוכלוסייה מעוטת אמצעים

,  פרוייקטים בתחומי הדיורתאגידים אלה ארגונים שלא מטרות רווח האחראים לביצוע

הם ניזונים מתמיכה כספית של משרדי ממשלה וקרנות . הכלכלה והחברה באזורים מוגדרים

פרטיות ממוסדות שונים וביניהם קרנות פילנטרופיות פרטיות ובנקים מסחריים שפניהם 

  התאגידים מתחשבים ברצונות הציבור מבלי לפגוע והם .(von Hoffman, 2001)לקהילה 

  .תחים יחסי אמון עם הגורמים המממניםמפ

  

  שכונתית   /שיתופי פעולה לצורך החייאה עירונית 

המגזר העסקי ומגזרים וולונטריים נתפס היום כדרך , הממסד, שיתופי פעולה בין הציבור

. להניע פרוייקטים להחייאה עירונית ברמותיה השונות, ובמידה מסוימת הכרחית, יעילה

 שהוקמה על ידי  Groundworkבשם ) שלא למטרות רווח(ת עמותה קיימ, למשל, באנגליה

הממשלה העוסקת ביצירת שותפויות לצורך פיתוח הסביבה הפיזית תוך כדי עזרה בתחומים 

: העמותה חרצה על דגלה את המוטו. (CIPA, 2001)הכלכליים והחינוכיים , החברתיים

"Changing places, changing people" . זו הואהמיוחד בגישה:  

  .יצירת השותפות ומעורבות הציבור יוצרות סינרגיה בתהליך 

  " למעלה–מלמטה "הגישה יוצרת עשייה  

  גישה הוליסטית ואינטגרטיבית מבחינת תחומי הטיפול 

  רצון לבחינת רעיונות חדשים 

אפשרות קלה יותר לגיוס משאבים ממשלתיים ומציאת תרומות משלימות למשאבים  

  .אלה

והביאה לפיתוח " העסקים לקהילה"יצרה בסיס רחב ומתרחב לכל תחום גישת השותפויות 

  :פרוייקטים כגון

עובדי רשות הדואר מסייעים לקהילות לשפר את הנוף המקומי : פ עם רשות הדואר"שת -

  .במימון רשות הדואר

 .שיפור מגרשי משחקים במימון חברת מקדונלדס": שחק יותר" -
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ולי הליכה בטוחים ושבילי רכיבה על אופניים  פיתוח מסל:מסלולים בטוחים לבתי הספר -

לבתי הספר ולמוסדות ציבור בקהילה במימון המשטרה העירונית ורשת סופרמרקטים 

 .גדולה

 הפיכת פעולות המיחזור לשעשוע ציבורי במימון חברות שונות העוסקות :    מיחזור-

  .ועוד רבים אחרים.     ..........  במיחזור

ולה עם המגזר העסקי נולדה מהצורך במימון מיידי של פרוייקטים גישה זו של שיתופי פע

  . Public-Private Partnership (PPP)  ,(Gerrard, 2001): עתירי הון והיא הידועה בשם

  

  אמצעי יישום נוספים   

אחד האמצעים שנוסה בהצלחה באירופה ובארצות הברית כתמריץ להחייאה עירונית הם 

 מושך עבור מגוון הפעילויות המזוהות באזור ההחייאה ת בסיס מסלהתוויימגננונים שונים 

(McGreal et al., 2002) .אזור מתושביו " ניקוי"השימוש בתמריצי מס עשויים לשמש הן ל

הן למגורים והן לפעילויות , הן ככלי לדחייה והן ככלי למשיכה, הן ככלי להשארתם, המקוריים

מסוג זה רק לאחר שנבחרה חלופת יש לשקול ולבחור הפעלת כלי . כלכליות

  .ההחייאה הרצויה והמוסכמת/הפיתוח

  

דיור "אמצעי פיזי מעניין הנגזר מהתכניות של שיתופי פעולה עם המגזר הפרטי הן תכניות ל

 כי יש להבטיח (Newberg, 2001)על מנת להוציא לפועל תכניות מסוג זה נמצא ". בהישג יד

תקנות ההופכים את /חוקי עזר עירוניים, פרטי-בורישיתוף פעולה צי: את המרכיבים הבאים

תמיכת הקהילה , אספקת הדיור בהישג יד למרכיב מחייב בתכניות ההחייאה העירונית

ועירוב של , תכנון מפורט איכותי, ים/ים המפתח/סובסידיה מצד הגופ, לפרוייקט מסוג זה

  . רמות הכנסה ושימושי קרקע

  

  חלופות מרחביות 

   הכפר העירוני   

 Urban) על ידי טרבור אוסבורן 1992הרעיון של כפרים עירוניים הועלה לראשונה בשנת 

Villages, 1992) ,באזורים מתדרדרים ים עירוניות משופרותנבמטרה ליצור סביבות מגורים פ 

כיום ישנו מספר גדול של כפרים עירוניים על פני כל הממלכה הבריטית . או באזורים עזובים

(Tait et al., 2001) .מרחב קומפקטי נטול תנועה: בבסיסו של הכפר שלושה עקרונות ,

עקרונות אלה . ואוכלוסייה בעלת מעורבות חברתית, מרחב בעל שימושי קרקע מגוונים

  :(Aldous, 1995)מקבלים ביטוי במאפיינים הבאים 

  :  כפר עירוני חייב להיות מספיק קטן על מנת שיתקיימו בו התנאים הבאים:גודל
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  ; מקום בתוכו חייב להיות בטווח הליכה מל מקום אחר בתוכוכל -

בשם ובהשתייכות , חייב לספק הזדמנות להיכרות בין תושביו ולו גם בראיה -

 .מרחבית

  :כפר עירוני חייב להיות גדול מספיק על מנת שהוא יאפשר

  ;קיום טווח פעילויות רחב -

 ; כלכלימשיכה של פרטים וחברות בהיקף שיש בו לאפשר חיים ושגשוג -

 .חיצוני" איום"כושר עמידה ועצמאות במקרה של  -

  :כפר עירוני חייב להיות בהיקף שיכלול

  ; נפש5,000אוכלוסייה מקומית של עד  -

 .מתחם קרקעי סובב שיאפשר את קיומה הנפרד ככפר עירוני -

  :כפר עירוני חייב להכיל תמהיל שימושים ברמות הבאות: תמהיל שימושים

  ברמת השכונה -

 נןברמת המב -

 ברמת הרחוב -

 ברמת הבניין הבודד -

כפר עירוני חייב להשיג את הרמה הגבוהה ביותר לקיום : יכולת מירבית של קיום עצמי

  :עצמי על ידי אספקה של

  ;תמהיל מאוזן של שימושים -

כולל , מספר מירבי של מקומות תעסוקה עבור שכבת האוכלוסייה העובדת -

 ;יוממות אל מחוץ לכפר העירוני

ר למספר גדל והולך של תושבים לעבוד בהנאה וביעילות מהבית סביבה שתאפש -

 .או מסמוך אליו

חייב לאפשר למגוון רחב ) בתפישתו המקורית(כפר עירוני : כלכלית-אינטגרציה חברתית

הכפר העירוני , לפיכך. של קבוצות מרמות רווחה והכנסה שונות להתגורר ולעבוד בסמיכות

  .ניים" על נכסים נדלחייב לאפשר צורות שונות של בעלות

ודיור , בעלות משותפת, שכירות, צורת הבעלות על דור חייבת לכלול בעלות -

  ).כולל מערך התמיכות הנחוצות(לגימלאים 

מערך , החכרה, צורת הבעלות על נכסים עסקיים חייבת לכלול בעלות עצמית -

 .רישוי מהיר לפתיחה וסגירה של עסקים

  :עליו לספק, יע סביבה אטרקטיביתעל מנת שהכפר העירוני יצ:  תחבורה

  ;קשרי תחבורה טובים עם המרחב הסובב אותו -

 ;אמצעים שיביאו לצמצום מירבי בשימוש של רכב פרטי בתוך הכפר ומחוצה לו -
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שרותי תחבורה ציבורית יעילים מלווים במנגנון ניהולי שיבטיח קדימות לאמצעי  -

 ;זה על כל אמצעי תחבורה אחר

 . וקדימות להולכי רגלנתיבים לרוכבי אופניים -

הכפר העירוני חייב להישען על מערך ניהול מבוקר שיבטיח ויטפח את :  פיקוח ניהולי

  .התפישה המונחת בבסיסו

  

      New Urbanism -ה

בתגובה לתהליכי הפרבור העירוניים ) 80 -בסוף שנות ה(תנועה שהוקמה בצפון אמריקה 

וקשורים ,  בבסיסים לעקרונות הכפר העירוניהרעיונות שלה דומים. ולנטישת והזנחת הערים

מערכת תחבורה ציבורית , ידי יצירת מרחקי הליכה קצרים-בחיזוק השכונות בערים על

הרעיונות שלה . ואינטגרציה מוצלחת בין שימושי קרקע ומגוון אוכלוסיות בשכונה, מפותחת

 זו קשורות לחיזוק הטענות הבסיסיות של תנועה.  דומים בבסיסים לעקרונות הכפר העירוני

ומגוון חברתי וכלכלי תוך שילוב שיקום " בהישג יד"ליצירת דיור , השיתוף עם התושבים

וביסוס תשתיות פיזיות קהילתיות מתוך אמונה כעיצוב קהילתי יכול ליצור ולהשפיע על 

  . דגמים חברתיים שונים

  

  מיקומים אפשריים    

  :יים כללו את הסוגים הבאיםמיקומים בהם נעשה נסיון להקים כפרים עירונ

  בינוי-אזורים עירוניים ריקים למחצה או בנויים המחייבים פינוי -

 אתרים בשולי העיר ובכלל זה מכלולים זנוחים של מוסדות ציבור -

  .אזורים מורשים לבניית שכונות חדשות -

  

אחת הדוגמאות המוצלחות לכפר עירוני שיושמה מחוץ לאנגליה הוא הכפר העירוני שיצרו 

 הכפר. (Dudley Street Neighborhood Initiative – DSNI)בוסטון סביב רחוב דדלי ב

, שבילי רכיבה על אופניים,  דונם וכולל גני משחקים לילדים2028משתרע על שטח של 

, קונצרטים, תכנית אומנויות, מזרקות, בתי קפה פתוחים, גנים קהילתיים, בוסתן תפוחים

התבסס צמוד הקרקע הבינוי . (Andrews, 1997)תי מגורים מרכז מסחרי ושיקום נרחב של ב

" להכיר את שכניהם"אי רצונם של התושבים להתגורר בבנייני קומות ורצונם על 

(Walljasper, 1997) . ומחקר חדש " כפר עירוני"קיימות שכונות רבות הנקראות באנגליה

הכפר העירוני מהווה , יםבמרבית המקר.  (Franklin, 2002) גילה כי יש בהם שונות רבה  

להוות , או שלא עשוי,  של מאפיינים היוצרים יחד מרחב עירוני שעשוימקבץ אופורטיוניסטי

יש לזכור כי הכפר . ואיך בונים את תדמיתו" ארוז"איך הוא , תלוי מי מיוצג בו, כפר עירוני
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הוא מספק ; אנהפוך הו, העירוני אינו מספק בהכרח תנאי סביבה כפריים בתוך מרחב עירוני

עירוב של שימושי קרקע ומהווה בעצם את המושג הקלאסי של שכונה עירונית בטרם נוסדו 

בניגוד למושג , אולם. ואזורי התעסוקה הכלל עירוניים, הקניונים, מרכזי הקניות הגדולים

הכפר העירוני מוגדר על ידי מעלותיו הפיזיות והאסתטיות ולא , השכונה במובנה הסוציולוגי

ההדגשה על המרכיבים הפיזיים הופכים אותו ליותר מוחשי . די אורח החיים של תושביועל י

  .ופחות אינטואיטיבי מאשר השכונה העירונית הקלאסית

  

  כפר המילניום    

אחת הגרסאות של הכפר העירוני היא התכנית של כפר המילניום הנבנה בשני שלבים על 

הכפר נבנה סביב אגם מלאכותי . (Barker, 2001)מדרום מזרח ללונדון , גדות נהר התמזה

 יחידות מגורים 298,  יחידות מגורים בבנייה רוויה1,079 דונם וכולל 290 -על שטח של כ

שטח . מרכז קניות ומשרדים, לרבות בית מלון, ר מסחר" מ5,000 -בבניה צמודת קרקע וכ

החידוש העיקרי היא . נרחב מוקדש לגנים ציבוריים ולמסוף תחבורה מהירה למרכז לונדון

בכיווני הצבת , תפיסה זו מקבלת ביטוי בחומרי הבנייה. התפיסה הסביבתית בה נבנה האזור

בחסכון , במערכות המחזור, במערכות הסולריות, הבתים ביחס לשמש ולמערך הרוחות

בניה . מי השטיפה בשירותים הם מי נגר הנאגרים ממרזבי הבתים, לדוגמא. באנרגיה ומים

יכות בניה גבוהה ועירוב שימושים מוגבל הם המייחדים העיקריים של כפר א, ירוקה

אפשרויות התעסוקה במקום מוגבלות יותר ואין התייחסות , בניגוד לכפר העירוני. המילניום

הכפר יאפשר עירוב של סוגי בעלות לרבות בעלות , יחד עם זאת. למרקם העירוני הקודם

 75 - ל25תח במסגרתה שיעורי השכירות ינועו בין שכירות רגילה ושכירות בדמי מפ, מלאה

אולם , המבנים להשכרה ייבנו באותה רמה של המבנים למכירה מלאה. אחוזים מערך הנכס

הם ייבנו במקבצים קטנים בחגורה העוטפת את הכפר על מנת לאפשר לכידות חברתית 

ר עירוני מבוסס על כיוון שכפ. ולהבטיח ניהול טוב יותר של הנכסים על ידי חברות ההשכרה

, לשם כך. נדרש עירוב חברתי שימשוך תושבים מכל תחומי החיים, "תוססת"אוכלוסייה 

 ,.Greenwich Millennium Village Ltd)" דירות בהישג יד"חמישית מיחידות המגורים הן 

2000) .  

  

ך תו, חלופה מרחבית זו מייצגת החייאה עירונית המבוססת על גישת התכנון הפרויקטאלי

חלופה זו תואמת . השענות על שוק דיור מוטה בנייה רווייה ועירוב מוגבל של שימושי קרקע

  .מרקמים עירוניים סובבים" שוברת"את מיקומה החוץ עירוני ובכך אין היא 
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  מאפייני ומרכיבי החלופות : 14 לפרק 2נספח 

  

   שכונת מגורים משודרגת–' חלופה א
  

   מרכיבי ומאפייני החלופה    

  תאור   מאפיין/מרכיב

  המרקם הבנוי

  

  

 תהההבניה . אופי הבינוי והמרקם הפיזי יישמרו במסגרת חלופה זו

. בצפיפות בינונית בדומה לבניה הקיימת כיוםברובה בניה מעורבת 

ככלל .  קומות5בשולי השכונה תתאפשר בניה מרקמית של עד 

עדר ארגון הבניה בחלופה זו לא תהה מובנת והשכונה תתאפיין בה

  . של מרקמי בינוי

  

  מגוון הדיור

  
בנייה צמודת קרקע ובנייה רוויה עם דירות : יישמר המגוון הקיים כיום

הבניה החדשה בשכונה תתאפשר במסגרת מימוש . קטנות וגדולות

  . זכויות קיימות ושיפוץ של דירות קיימות

  אוכלוסייה

  

וכלוסייה משפרת לרבות א, דגש על שמירת הרכב האוכלוסייה הקיים

לרוב (אביב -דיור וסביבת עבודה המגיעה מחוץ לעיר ומהגרת לתל

) מדובר במשפחות צעירות עם ילדים או אוכלוסייה צעירה עובדת

, האוכלוסייה תהה מעורבת ומקבוצות גיל שונות.  כהמשך לקיים כיום

  . 25-44קבוצת הגיל הדומיננטית היא של 

  מידת המופנמות

  

) במרקם הבנוי(ה באה לידי ביטוי במבנה הפיזי מופנמות השכונ

בחלופה זו תישאר שכונת שפירא כשכונה . ובהיבט התפקודי

מבחינה , אך הדבר יבוא לידי ביטוי בעיקר במימד הפיזי, מופנמת

   .תפקודית אפשר שמופנמות זו כלל לא תתקיים

  מוקדי מפגש

  

  

  

ם הקיימים מוקדי המפגש בחלופה זו מייצגים את המתחמים הפתוחי

אין כל קשר בין מוקדים ). ס"ס שרשים וליד המתנ"ליד בי(בשכונה 

אלה ואין הם מצליחים להוות מוקד משיכה ומקור ליצירה ולהתהוות 

  . של אינטראקציות בין הקהילות השונות והאוכלוסייה ככלל
  

  
  
  
 

  

 

0-14

15-24

25-44

45-65

65+

 

 



  
  
  

 

273

 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  קהילתיות

  

 עולים, עובדים זרים(השכונה מאופיינת בריכוז של קהילות שונות 

במסגרת חלופה זו יש . אך ללא כל קשר בניהן, )'וותיקים וכו, חדשים

לפעול לחיזוק והגברת פעילות קהילתית עבור האוכלוסייה 

  .כמו כן יצירת סביבה תומכת לחלשים, המתגוררת בשכונה

  מאפיינים כלכליים

  

  

  
  

  קשרים תעסוקתיים

  

  

  
  

  מערך המסחר 

ארו כמות שהם כיום עם המאפיינים הכלכליים של האוכלוסייה ייש

מרבית האוכלוסייה . שיפור קל בעיקר בתחום ההכנסה והעיסוק

העובדת כוללת פועלים מקצועיים ובלתי מקצועיים והכנסתם סביב ואו 

הרמה הכלכלית של האוכלוסייה תהה נמוכה . מתחת לממוצע הארצי

ככלל תתאפיין השכונה ברמת הכנסה ועיסוק , כמו כן גם רמת המינוע

מקורות התעסוקה של תושבי השכונה ימצאו בשכונה . גנייםהומו

הפעילות . בסביבה הקרובה או במקומות אחרים בעיר, עצמה

. המסחרית תשמר במתכונת הקיימת ותישאר על בסיס מקומי

מעטפת השכונה חדירה לעסקים בעלי אופי שונה אשר צפויים לגלוש 

ונה הגובל ובמיוחד בצד המזרחי של השכ, מאזור התחנה המרכזית

  . עם המרכז המסחרי הראשי המתהווה לאורך נתיבי איילון

  שירותי ציבור

   ושטחים פתוחים

אספקת שירותי הציבור בהתאם למכסה נורמטיבית מקובלת עבור 

שיפוץ פיזי של מוסדות קיימים וכן . האוכלוסייה המתגוררת בשכונה

  . מתן תמיכה תקציבית שתאפשר המשך קיומם ברמה נאותה

צועה הירוקה לאורך רחוב חכמי ישראל תשמש במסגרת חלופה זו הר

ציר זה מקשר את השכונה . כציר ירוק עבור רוכבי אופניים והולכי רגל

השטחים הפתוחים המשמעותיים יתקיימו בסמוך . בין מערב למזרח

  ).  ס"ולמתנ, ס שרשים"סמוך לבי(לשני המוקדים הקיימים 

  

  תמונות להמחשת החלופה
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   כפר עירוני  –' חלופה ב

  מרכיבי ומאפייני החלופה     

  המרקם הבנוי

  

 ותוספות הבניה ועיבוי יקטן במעטחלקה היחסי של הבניה הנמוכה 

אך עם , המתחמים יעשו תוך שמירה על אופי המרקם הבנוי בשכונה

).  קומות3עד (זאת מרבית השכונה תהה בבניה מרקמית נמוכה 

 קומות תתאפשר ברצועות צרות בשולי 5רקמית של עד בניה מ

בחזית ) מסילת ישרים' רח(השכונה וכן ברחוב המסחרי הראשי 

להדגשת הציר והמוקד שבמרכזו בקומות התחתונות , הרחוב

. תתאפשר פעילות מסחרית ואילו הקומות העליונות ישמשו למגורים

ויתקבל חלופה זאת תאפשר המרת זכויות לגבוה לזכויות לרחוב 

בהקשר  הכלל עירוני הצפיפות נמוכה . שינוי בפרישת אחוזי הבניה

  .אך גבוה במקצת בהשוואה לשכונת המגורים המשודרגת, יחסית

  

באזורים בהם תתאפשר בניה מרקמית נמוכה היצע הדיור יאופיין   מגוון הדיור

, בנייה צמודת קרקע(בדירות גדולות יחסית ומרווחות בצפיפות נמוכה 

 5באזורים בהם תותר בניה מעורבת עד ). ים טוריים וכדומה'גקטו

קומות יורחב המגוון הדיורי גם לדירות קטנות יחסית בהשוואה 

ככלל שואפת החלופה . לדירות שיהיו בבניה המרקמית הנמוכה

ויחד עם זאת לאפשר , להציע מגוון דיור עבור מגוון אוכלוסיות

דיור ובסטנדרט חדש שלא באזורים שונים בשכונה עלייה ברווחת ה

  .קיים כיום בשכונה

  אוכלוסייה

  

בשכונה אוכלוסייה . הרכב האוכלוסייה בחלופה זו הוא המגוון ביותר

חלקן של קבוצות הגיל יחסי . מכל הגילאים מצעירים ועד קשישים

, ומותאם לפרמידת גילים המאפיינת שכונה עם הרכב אוכלוסייה מגוון

הילדים וככל שעולים עם  הגיל הפרמידה שבבסיסה הרחב אוכלוסיית 

הולכת ומצטמצמת ושומרת על יחסיות בין קבוצות גיל של 

  .האוכלוסייה
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  מידת המופנמות

  

מופנמות זו מושפעת . המופנמות בחלופה נשמרת ואף מתחזקת

המימד התפקודי בה . מהמרקם הבנוי של השכונה ומתפקודה

ים והמוקדים הפנימיים בה מתחזק בכך שקיימים בה עירוב שימוש

מודגשים ומקושרים בניהם ומאפשרים אינטראקציה בין הקהילות 

השכונה מתכנסת פנימה מבחינת . השונות המתגוררות בשכונה

על אף העובדה שקיימת יציאה החוצה בעיקר לצורכי , הפעילויות בה

  .עבודה

  מוקדי מפגש

  

הקיימים עוצמת החלופה ויתרונה היחסי הוא במוקדי המפגש 

נוסף לשני המוקדים הקיימים יוקם . בשכונה ובקשר הקיים בניהם

גדול יותר שיהווה את מרכז )  מרחב ציבורי חדש(מוקד חדש 

לרבות פעילות (סביבו יתהווה מרבית הפעילויות בשכונה , השכונה

המוקדים יקושרו בניהם באמצעות רשת ). מסחרית ושירותי ציבור

המוקד המרכזי . י רגל ורוכבי אופנייםצירים ירוקה עם דגש להולכ

החדש ישרת את כלל אוכלוסיית השכונה ואילו המוקדים הקטנים 

  . יספקו שירות לסביבתם הקרובה) הקיימים(

  קהילתיות

  

יצירה ועידוד של פעילות קהילתית משותפת ,  חיזוק הקהילתיות

 המבנה הפיזי  של הכפר.  לאוכלוסיות השונות והעשרה הדדית בניהן

לרבות מוקדי , העירוני על מתחמיו השונים ומערך הקשרים בניהם

הפעילות בו יעודדו חיזוק הקשר בין האוכלוסיות בשכונה והגברת 

  .  מוטיב  הקהילתיות

  מאפיינים כלכליים

  

  

  

  
  

  קשרים תעסוקתיים

  

  

  

  
  

  מערך המסחר

. גבוה -מרבית אוכלוסיית השכונה תהיה מהמעמד הנמוך עד הבינוני

ידי -כן חלקה היחסי של אוכלוסיית המעמד הבינוני יגדל עלכמו 

בשל יצירת הזדמנויות לקליטת , קליטת משפחות בגיל העבודה

, דירות גדולות ומרווחות(אוכלוסייה מהמעמד הבינוני ומעלה 

משלח היד של אוכלוסיית המקום ). 'אפשרות לבנייה צמודת קרקע וכו

מרבית הדירות . העירונימגוון ומותאם למרחב הבחירה התעסוקתי 

היצע התעסוקות .  בשכונה יהיו דירות בבעלות ורמת המינוע תעלה

אך , בשכונה יגדל ויאפשר לחלק מאוכלוסיית השכונה לעבוד בתחומה

יחד עם זאת חלק מהתושבים יעבדו מחוץ לשכונה במעגל התעסוקות 

הפעילות המסחרית תתחזק גם . הסובב את השכונה ועוד מעבר לו

אך במיוחד , אביב-ר של תל" השכונה ממזרח בסמיכות למעבשולי

בלב השכונה סביב המרחב הציבורי החדש של השכונה ולאורך 

רחוב מסילת ישרים ישמש כציר עורקי . קטעים מרחוב מסילת ישרים
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.  פעיל ומאופיין במיוחד בעירוב שימושים ובריכוז הפעילות השכונתית

שירותי ציבור 
  ושטחים פתוחים

דרוג שירותי הציבור הקיימים בשכונה הן ברמה הפיזית והן בתוכן ש

. שיפוץ והרחבה של מוסדות קיימים והקמת מוסדות נוספים. ובמהות

חיזוק שירותי החינוך בשכונה כמקור לאטרקטיביות השכונה 

סביב שלושת המוקדים יטופחו שטחים . ולמשיכת אוכלוסייה צעירה

ניהם יאופיין ברצועה ירוקה להולכי הקשר בי, פתוחים לרווחת הציבור

  . רגל ורוכבי אופניים

  
  

  תמונות להמחשת החלופה
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   פרבר פנים עירוני  –' חלופה ג

   מרכיבי ומאפייני  החלופה

  המרקם הבנוי

  

)  קומות3עד (מרבית הבניה בחלופה זו תהה בניה מרקמית נמוכה 

 5עד (י השכונה תתאפשר בנייה מרקמית גבוה יותר ורק בשול

מרקם זה דומה באופיו לפרבר המאופיין מבנים נמוכים ). קומות

  .  ובצפיפות בינוי נמוכה

  
  

  מגוון הדיור

  

גודל . הבניה בחלופה זו חד גונית בהשוואה לחלופות האחרות

רווחת הדיור . הדירות מצומצם עם נטייה לדירות מרווחות וגדולות

  . חלופה זו גבוהה במיוחדב

  אוכלוסייה

  

אוכלוסיית השכונה תהה ברובה של משפחות עם ילדים בשל רווחת 

. הדיור ותנאי המגורים המתאימים במיוחד למשפחות עם ילדים

הדבר ישפיע על ההרכב הגילאי בשכונה כך שתאופיין בריבוי ילדים 

ה בה שלא ימצאו מקומם בשכונה כיוון שישתנ, ובמיעוט קשישים

  .  המגוון הדיור  ואופי השירותים

  מידת המופנמות

  

אך , בדומה לחלופת הכפר העירוני תתחזק מופנמות השכונה 

. במקרה זה נוכח המרקם הבנוי ופחות בשל המערך התפקודי

השכונה תתאפיין בבניה נמוכה ובצפיפות נמוכה בהשוואה למרחב 

בבינוי למגורים והן המאופיין באינטנסיביות הן , הבנוי הסובב אותה

השכונה נבדלת באופייה הפיזי . במרחב הפעילויות וההתרחשויות

והתפקודי ובשל כך תהה מופנמת ומנותקת במידת מה מהמרחב 

  . הסובב אתה

  מוקדי מפגש

  

ס "ליד בי(מוקדי המפגש בתוך השכונה הינם המוקדים הקיימים כיום 

בין המוקדים במסגרת חלופה זו יתאפשר קשר , )ס"שרשים והמתנ

נוסף לכך יוקמו מוקדי פעילות במעטפת של השכונה . הללו

יתקיים קשר בדמות ציר . המקשרים אותה אל הישויות הסמוכות לה

ירוק של הולכי רגל ורוכבי אופניים בין המוקדים בשכונה למוקדים 

  . החדשים שיוקמו בשוליה
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  קהילתיות 

  

  

חלופה זו מייצגת הומוגניות בשונה מהחלופות האחרות האוכלוסייה ב

-מרבית האוכלוסייה המתגוררת בשכונה מחתך חברתי. קהילתית

כיוון שהשכונה מיועדת בעיקר למגורים ומרבית . כלכלי דומה

הפעילות התפקודית מתבצעת מחוצה לה המרכיב הקהילתי בה חלש 

  .   ובמידה מסוימת לא קיים

  מאפיינים כלכליים

  

  

  

  

  קשר תעסוקתי

  

  

  

  ך המסחרמער

האוכלוסייה החדשה תהה ברובה אוכלוסייה בעלת יכולות כלכליות 

כמו כן .  בינוניות עד גבוהות בהשוואה לאוכלוסייה הותיקה בשכונה

צפוי כי יעלה חלקה היחסי של האוכלוסייה המשכילה בשכונה ובעלי 

חלופה זו תחזק מגמה של בעלות על הדיור . המקצועות החופשיים

  .הם תשמר בניה מרקמית נמוכהבעיקר באזורים ב

עיקר הקשרים התעסוקתיים יהיו אל מחוץ לשכונה במעטפת הקרובה 

הפעילות המסחרית תתקיים בשולי השכונה בממשק . ומעבר לה

  .  המשותף לשכונות הסמוכות ועוצמתה בתוך השכונה תחלש

  

      

שירותי ציבור 
  ושטחים פתוחים

וד ומסתכם בשירותי חינוך היצע שירותי הציבור בשכונה מצומצם מא

יתר ). בעיקר מעונות וגני ילדים(המחייבים קרבה לאזור מגורים 

. השירותים ימוקמו בשולי השכונה ומחוצה לה בשכונות הסמוכות

השטחים הפתוחים בשכונה יודגשו בעיקר במסגרת שבילי הליכה 

 וברגל המקשרים בין המוקדים הקיימים בשכונה והמוקדים שייווצר

  . ם שלהבשוליי

  

  תמונות להמחשת החלופה
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   שכונה עירונית מעורבת  –' חלופה ד
  

  מרכיבי ומאפייני החלופה      

  מרקם בנוי

  

המרקם הבנוי בחלופה זו ישתנה השוליים הרחבים של השכונה 

יאופיינו בבניה מעורבת בצפיפות גבוהה ובליבה תתאפשר בניה 

מתחמים מסוימים אף תהה בניה מעורבת וב)  קומות5עד (מרקמית 

 . בצפיפות נמוכה שתשמור במידת מה על האופי הקיים כיום בשכונה

  מגוון הדיור

  

  

  

  

מגוון הדיור בחלופה זו הוא רחב ביותר וצפיפות המגורים בו גבוהה 

ניתן למצוא בשכונה סוגי רבים של . בהשוואה לחלופות האחרות

 .  ועד בניה רוויה בצפיפות גבוההמבניה צמודת קרקע, מבנים ובתים

  אוכלוסייה

  

  

בשכונה זו . הרכב האוכלוסייה בחלופה זו דומה להרכב הכלל עירוני

עם זאת חלקה היחסי של , אומנם ישנם ילדים אך חלקם היחסי קטן

האוכלוסייה הקשישה גדל והאוכלוסייה הדומיננטית היא אוכלוסיית 

ונה מאפשר למגוון אוכלוסיות מגוון הדיור המוצע בשכ. גיל הביניים

  . להתגורר בה

  מידת המופנמות

  

  

הן מבחינת המרקם הבנוי והן מבחינה , המופנמות בחלופה זו רופפת

המרקם הבנוי משתנה והופך להיות גבוה וצפוף יותר . תפקודית

כך גם המבנה התפקודי של השכונה , ודומה יותר ויותר לסביבה

ערך התפקודי הכלל עירוני הפורץ החוצה ומחזק קשריו עם המ

  . ומאבד מאופיו בפנימי והשכונתי

  מוקדי מפגש

  

, מוקדי המפגש בשכונה הגדולים בשכונה יהיו אלה הקיימים בה כיום

חלקם , נוסף להם יוקמו מוקדי קטנים נוספים על בסיס תת שכונתי

הקשר הדומיננטי יתקיים בין שני . יוקמו בתוך השכונה וחלק בשוליים

 הגדולים ואילו המוקדים הקטנים ישרתו בעיקר את המוקדים

השכונה . האוכלוסייה הקרובה אליהם במתחם המגורים בו יוקמו

  . תקיים קשרים גם עם מוקדים מחוצה לה

  קהילתיות

  

אפשר .  בחלופה זו לא תתקיים קהילתיות ברמה הכלל שכונתית

שתתקיים מידה מסוימת של קהילתיות סביב מתחמי מגורים 

הקהילתיות תתאפשר בקרב קבוצות אוכלוסייה זהות . נהבשכו

 ).   'תלמידים וכו, קשישים(בהתאם למוקדי המפגש שיעמדו לרשותם 
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  מאפיינים כלכליים

  

  

  
  

  קשרים תעסוקתיים

  

  

  
  

  

  מערך המסחר

האוכלוסייה החדשה תהה ברובה אוכלוסייה בעלת יכולות כלכליות 

כמו כן צפוי גיוון רב , שכונהמשופרות בהשוואה לאוכלוסייה הותיקה ב

במשלח היד של התושבים ותהה ניידות מוגברת למקורות תעסוקה 

, חלופה זו תשנה במעט את הרכב בעלות הדיור. בשכונה ומחוצה לה

מבחינה תעסוקתית מרבית .  כך ששיעור הדירות השכורות בה יעלה

אך יחד עם זאת , תושבי השכונה ימצאו מקורות תעסוקה מחוצה לה

לק מהתושבים יעבדו בשכונה ואף חלק מהעובדים בה יגיעו אליה ח

זאת כיוון שהשכונה נפתחת כלפי חוץ ). אביב וסביבתה-מתל(מבחוץ 

. ומקיימת קשרים תפקודיים מלאים עם המערכות הסובבות אותה

מערך המסחר יתקיים בתוך השכונה בעיקר לאורך רחוב מסילת 

הפעילות . י ישראלישרים וכן בקטע המערבי של שדרות חכמ

המסחרית תתחזק בשוליים המזרחיים של השכונה בסמיכות לנתיבי 

  .  ר המתהווה"איילון ולמע

שירותי ציבור 

  ושטחים פתוחים

כמו כן מכסת השירותים בתחומים , היצע שירותי ציבור רחב ומגוון

ובכך ניתן יהיה להוסיף ) בשל תוספת האוכלוסייה(השונים תגדל 

הגברת צפיפות הבינוי תאפשר פינוי . ווחת התושביםמתקני ציבור לר

  .חללים ותוספת שטחים פתוחים

  
  

  תמונות להמחשת החלופה
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  הערכת חלופות: 14 לפרק 3נספח 

  

  כללי

תהליך הערכת החלופות לפיתוח השכונה התקיים במסגרת סדנא אליה הוזמנו תושבי 

ס שכונת שפירא סדנא " התקיימה במתנ03.05.04 -אריך הבתואכן , השכונה ובעלי עניין

סדנא זו הינה שלישית בסדרת המפגשים . השכונהציבורית להערכת חלופות מוצעות לפיתוח 

 תושבים ובעלי 33בסדנא נכחו . הציבוריים המתקיימים במסגרת הכנת תכנית האב לשכונה

  : עניין והיא פעלה במתכונת הבאה

   המשתתפים לשם חשיפה והכרות עם החלופות המוצעות  התכנסו כלבשלב הראשון .1

 התחלקו המשתתפים לשתי קבוצות עבודה בהן התקיים תהליך הערכת בשלב השני .2

האחד מתייחס להערכת היתרונות : תהליך ההערכה כלל שני שלבים. החלופות

והשני מתייחס למידת התאמת החלופות למטרות , והחסרונות של כל חלופה וחלופה

 .  שהותוו במסגרת תהליך התכנוןוהיעדים

התאחדו קבוצות העבודה והתכנסו בשנית לסיכום הפעילות בשלב השלישי  .3

 מדבקות 8בתום הצגת הדברים קיבל כל משתתף . שהתבצעה בקבוצות העבודה

והתבקש לנקד את החלופות עם המדבקות שקיבל )  מדבקות לכל חלופה2(אדומות 

  . תפי העדפתו ובחירתו הסובייקטיבי-על

  . תוצאות שלבי הסדנא וריכוז החלופות והערכתן מוצגת להלן
  

  יתרונות וחסרונות החלופות 

משתתפי הסדנא התבקשו להביע דעתם בעניין היתרונות והחסרונות של ארבעת החלופות 

 מציג ריכוז היתרונות והחסרונות 1לוח . כחלופות אפשריות לפיתוח השכונה שהוצגו בפניהם

הדיון ביתרונות ובחסרונות של כל חלופה מסייע לציבור .  עלו בסדנאשל החלופות כפי ש

ללמוד ולהכיר את החלופות המוצעות ואת משמעותן והוא מהווה שלב מקדים בתהליך 

  . הערכת החלופות
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    .יתרונות וחסרונות-חלופות לפיתוח שכונת שפירא 1לוח 

  חסרונות   יתרונות   ' חלופה א

  ת מגורים משודרגת  שכונ–' חלופה א
  זמן יישום קצר  1' קבוצה מס

 –השינוי בשכונה לא יהיה רדיקלי 
  יהיה מתון 

  

  נטריפיקציה 'אין עידוד לג

  

  טיפול קוסמטי

  אין בלימת מגמות קיימות

  תהיה בניה גבוהה

אין מענה לקהילתיות ולמאפיינים 
  אחרים

  פיתוח הקיים  2' קבוצה מס

העדר תלות בגורמים חיצוניים 
  ורך התארגנות לצ

  

  שמירה על צביון השכונה

  שמירה על קהילתיות

  מצב מוכר ובטוח

  תלות בעירייה

נתון בידי יזמים בעלי אינטרסים 
  אישיים צרים 

  

  העדר יציבות חברתית וקהילתית

  השפעות חיצוניות שליליות

כניעה לתהליכים דמוגרפים 
  טבעיים

  

  אין טיפול יסודי בבעיות 
  וני  הכפר העיר–' חלופה ב

  שמירה על שכונתיות   1' קבוצה מס

טיפול מעמיק יותר בפתרון בעיות 
  קיימות

  

  קהילתיות

  גיוון חברתי וחזותי

  יותר תעסוקה פנימית 

  פעולה ארגונית מסיבית

  הגדלת צפיפות

  בעיות חניה בפוטנציה 

  )אינטימי(קיום מקום בילוי שכונתי   2' קבוצה מס

  שמירה יחסית על מרקם בנוי

  יה מעורבתאוכלוסי

  תרבותית/מעורבות חברתית

  אינטימיות יחסית

  שיפור יחסי באיכות הסביבה

  שטחים פרטיים ירוקים יותר

  ארגון, ניהול, הכוונה

  תלות בגורמים מארגנים

מגוון הצפיפות אינו מוגדר וחד 
  .משמעי

  

דגם פיתוח שלא נוסה מעולם 
  בארץ

  

  שכונה סטרילית

  כרוך בהרס מבנים קיימים
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   פרבר פנים עירוני –'  גחלופה
  נטריפיקציה'ג  בניה נמוכה ופחות צפופה   1' קבוצה מס

 ירידה בקהילתיות וברב תרבותיות

  שמירה על מרקם בנוי  2' קבוצה מס

  אינטימיות יחסית

  שיפור באיכות הסביבה

  שטחים פרטיים ירוקים יותר

  הרחבת מלאי הדיור למשפחות

  "אוהבת ילדים"שכונה 

ם מסחריים מתבסס על מרכזי
  קיימים

  מלאי דיורי הומוגני

  העדר גיוון באוכלוסייה

  שכונה המיועדת בעיקר לשינה 

   שכונה עירונית מעורבת –' חלופה ד
אין לצפות -רמת סיכון גבוהה    1' קבוצה מס

  מראש את התוצאה
  

  עידוד יזמים חיצוניים

  בניה גבוהה

  הרס המרקם הבנוי

  איבוד זהות השכונה 

נוף לפיתוח השכונה באמצעות מ  2' קבוצה מס
  יזמים

  

  כניסת אוכלוסייה חדשה

עיבוי השכונה בתחומים השונים 
, )וכדומה, אוכלוסייה, שירותים(

  יתרון לגודל
  

  מרקם אורבני תוסס

  יהפוך לחלק אינטגרלי מהעיר

  כדאיות כלכלית 

ים -ראה מקרה בת(נתונה ליזמים 
  ).וחולון

  

  איבוד מוחלט של צביון השכונה

  גובה ללא בקרה ושליטהבניה ל

  חדירת השפעות חיצוניות שליליות

לא יינתן טיפול למפגעים הקיימים 
  בשכונה 

  

אין טיפול בבעיות הקיימות 
  השכונה 

  

  מידת השגת המטרות והיעדים  

אחד הנדבכים החשובים בבחינת החלופות ובהערכתן קשור במידה בה עונה כל חלופה על 

חלופה המקדמת יותר ). במסגרת סדנא ציבורית(ת האב המטרות והיעדים שהוגדרו בתכני

 חלופה טובה יותר לפיתוח השכונה ויש בה כדי לענות על ימטרות ויעדים היא באופן תיאורט

משתתפי הסדנא במסגרת זו התבקשו . שאיפות התושבים מהשכונה בתחומים השונים

הדרך בה . צעותהמולהעריך מה היא מידת השגת המטרות והיעדים בכל אחת מהחלופות 

התבצעה הערכה הייתה באמצעות טבלה לפיה בכל חלופה יש לציין האם היא תרמה להשגת 
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או אינה רלוונטית להשגת ) -(היעד /פגעה בהשגת המטרה, +)סימן (היעד /המטרה

סיכום הציונים , )מציג את הטבלת העבודה ששמשה את חברי הסדנא1נספח (היעד /המטרה

ידי המשתתפים בכל אחד מהמטרות -רת הסימנים שהתקבלו עלידי ספי-בשלב זה היה על

בהשוואת הציונים .  מציג ריכוז הציונים כפי שהתקבלו בשלב הערכה זה2לוח .  והיעדים

נראה כי +) סימן (היעד /שהתקבלו בקריטריון המתייחס לחלופה התורמת להשגת המטרה

  . ר העירוני הכפ-'החלופה שקיבלה את הציון הגבוהה ביותר היא חלופה ב

  

  .  ריכוז ציונים–מידת השגת המטרות והיעדים . 2 לוח

    'חלופה ד  'חלופה ג  'חלופה ב  'חלופה א
(+) )-( )0( (+)  )-( )0( (+)  )-( )0( (+) )-( )0( 

  קבוצה
  9 52  29  5 12  87  1  6  97 26 10 51  1' מס

  קבוצה
  7 16  25 16 20  20  1  8  55  5 30 30  2' מס

 16 68  54 21 32 107  2 14 152 31 40 81  כ "סה

  

  ניקוד החלופות  

לנקד את החלופות , כאמור, התבקשו המשתתפים הערכת החלופות שלב השלישי בתהליך ב

והיה )  נקודות לחלופה2באופן יחסי ( נקודות 8כל משתתף קיבל . פי העדפותיהם-השונות על

אפשר להעניק את הניקוד כולו (עליו לפרוש את הנקודות בין החלופות בהתאם העדפותיו 

 מציג את ריכוז הנקודות שקיבלה 3לוח . )לחלופה אחת או לפרוש את הניקוד למספר חלופות

  . כל חלופה
  

  .  ניקוד החלופות–חלופות לפיתוח שכונת שפירא . 3 לוח

  ניקוד  

  32  'חלופה א

  86  'חלופה ב

  12  'חלופה ג

  38  'חלופה ד
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  החלופה הנבחרת     5.5

ך הערכת  המוצגים לעיל מהווים חומר רקע וגיבוי במסגרת תהליהיתרונות והחסרונות

הערכה מספרית מתאפשרת רק . החלופות וכן בהבנה איך מתייחס הציבור אל כל אחת מהן

,  ידי הציונים שהתקבלו בבחינת השגת המטרות והיעדים ובניקוד הכללי של החלופות-על

 קיבלה את הציון הגבוה ביותר בין כל הכפר העירוני – 'חלופה בבהתאם לזאת נראה כי 

   ).4ראה לוח  (לפיתוח שכונת שפירא החלופה הנבחרתהחלופות ועל כן היא 

   

  .  ריכוז הציונים של החלופות.  4 לוח

מידת השגת   
  היעדים/המטרות

  ציון כולל ניקוד החלופות

  73  32  41  'חלופה א

  224  86  138  'חלופה ב

  63  12  75  'חלופה ג

  24  38  -14  'חלופה ד

  )והיעדים והניקוד שהתקבלמידת השגת המטרות כולל את *
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  ניצול מיטבי של שטחי הציבור בשכונת שפירא: 15 לפרק 1נספח 
הצעה לניצול מיטבי של שטח פתוח המהווה , )2005ינואר (מתוך נייר עבודה שהוגש לעיריה 

  ושטח למוסדות ציבור
  

  כללי . 1

הוא כולל , ריים בשכונת שפיראמתייחס למורכבות בעיית השטחים הציבוהמסמך הנוכחי 

התייחסות למצב השטחים הציבוריים הסטטוטוריים בשכונה ולדרישות להמשך תכנון 

תכנית האב לשכונת שפירא . פי תכנונה העתידי-ולהתאמת הצרכים עבור השכונה על

מאפשרת תוספת לא מבוטלת של יחידות דיור ועל כן קיימת חשיבות רבה לשמור על 

  .    ם הקיימים ואף לבדוק אפשרות להרחיבםהשטחים הציבוריי

  

  פרישת השטחים הציבוריים בשכונה . 2

בחלק מהשטחים ,ניתוח מצב השטחים הציבוריים בשכונת שפירא מלמד על קיומו של פער 

) ע מאושרת"במסגרת תב(פי חוק –בין מעמדו הסטטוטורי של השטח הציבורי על , הציבוריים

המטרה היא לאתר שטחים אלה ולבחון את היעוד .  שטחיםובין המצב הקיים בפועל באותם

  -בהתאם לזאת ניתן לחלק את שטחי הציבור בשכונה ל. פי תכנית האב וצרכיה-העתידי על

  :כמפורט להלן,  קטגוריות עיקריות6
  

A –שטח ציבורי ושימוש ציבורי שיש לשמרו .  
  

ת מבני ציבור ואם כשטח שטחים אלה הוגדרו סטטוטורית כשטחים ציבורים אם למטרת הקמ

פי שימושם -יש להקפיד לשמור שטחים אלה על. פתוח ושימושם כיום הוא אכן למטרות אלה

יש . תחת קטגוריה זו נמצאים מרבית השטחים הציבוריים של השכונה. הנוכחי גם בעתיד

לציין כי מבין השטחים הללו רק שני אזורים מצוינים כשטח ציבורי סטטוטורית ואינם 

שבחלקו פנוי ומיועד לשטח ) 1 באיור A8(החלק הדרומי של פלקיריה : והם,ים ככאלהמתפקד

אם (ולקדם בו שימוש ) פנוי ומיועד סטטוטורית לציבור(ציבורי יש לנצל מעמדו של שטח זה 

בנוסף קטעים מרצועת הירק הנמצאת בחלקו .   לטובת הציבור) כמבנה ואם כשטח פתוח

  ). 1 באיור A12 (הדרומי של רחוב חכמי ישראל 
  

B –  מגורים(בשימוש אחר ) סטטוטורי(שטח ציבורי(  
  

ידי מבנים המיועדים -שטחים אלה הוגדרו סטטוטורית כשטחים ציבוריים ובפועל תפוסים על

בשטחים אלה יש לממש את ההפקעה המתאפשרת ). מרביתם למגורים(לשימושים אחרים  

  .  בור תושבי השכונהמתוקף התכנית המגדירה שטח זה כשטח ציבורי ע

  



  
  
  

 

287

 נספחים –דוח מסכם 

מ" סביבותכנון בעתכנית אב שפירא 

  

C –  לניצול מיטבי ) סטטוטורי(שטח ציבורי  
  

אך , שטחים אלה הוגדרו סטטוטורית כשטחים ציבוריים ובמרבית המקרים מתפקדים כך

 1  באיור C2 - ו C1(כך למשל שטח . דרושה הסדרה של המבנים והשימושים המצויים בם

 כשטחים ציבוריים ובשטח בנויים מספר מוגדרים, המצויים דרומית לבית ספר שרשים) להלן

מבני ציבור אשר מצבם הפיזי אינו ראוי או שהבניה מפוזרת ואינה מאפשרת ניצול טוב של 

חשוב לתכנן שטחים אלה מחדש ולהסדיר את המבנים והשימושים הציבוריים בהם . השטח

  . בצורה טובה ויעילה
  

D –  תכנון מפורטשייעודו יתעדכן במסגרת) סטטוטורי(שטח ציבורי   
  

). האחד כשטח פתוח והשני למבני ציבור(שטחים אלה הוגדרו סטטוטורית כשטחים ציבוריים 

ייעודם הסופי , נמצא בתהליכי תכנון) פרדס קטן(בשל העובדה כי המתחם בו הם ממוקמים 

  . יקבע במסגרת התכנון המפורט של המתחם
  

E – שטחים שאינם סטטוטורים ומתפקדים כשטח ציבורי  
  

גן ציבורי פעיל ומבוקש , אך בפועל משמש כשטח פתוח, שטח זה מיועד סטטוטורית למגורים

יש , בשל מיקומו בסמיכות לדרך השריון ולעורק תחבורה ראשי . לטובת תושבי השכונה

מומלץ לנקוט בצעדים , להניח כי קיים קושי במימוש הייעוד המקורי שנקבע לו למגורים

  . יק במתחם זה כשטח ציבורי פתוח לרווחת התושביםהנדרשים כדי להמשיך ולהחז
  

F –  שניתן להמירו לייעוד אחר) סטטוטורי(שטח ציבורי  

  

אך בשל מיקומו בשולי השכונה בחזית המסחרית , שטח זה מוגדר סטטוטורית כשטח פתוח

) רחוב מסחרי(הפונה אל התחנה המרכזית רצוי לשנות ייעודו בהתאם למוצע לאורך הרחוב 

  . צורך להפקיעוואין 
  

 המצוי בחלקה המזרחי מבנה הבית האדוםנוסף לאזורים שהוגדרו עד כה יש להתייחס אל 

כמבנה בו יותרו שימושים , של השכונה בין רחוב אבודרהם ממערב וישראל מסלט ממזרח

יש לבחון . שימושי מסחר ושימושים ציבוריים לרווחת תושבי השכונה והסביבה: כמו, מעורבים

סטטוטורי של מבנה זה לאור כוונות הפיתוח העתידיות והמשמעות הנגזרת בתחום מעמדו ה

  . הייעוד המותר וכדומה/השימוש, זכויות הבינוי

אשר אינם מיועדים ,  שרובם בבעלות פרטיתמגרשים פנוייםבנוסף אותרו בשכונה 

 עבור פוטנציאל לרכישה לטובת שטח ציבורי) בחלקם(סטטוטורית לשירותי ציבור ומהווים 

   להלן 1פרישת המתחמים המתוארים לעיל מוצגת באיור. תושבי השכונה
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   פרישת שטח פתוח ומוסדות ציבור:1איור 
 .           בשכונת שפירא
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  . שיתוף הציבור באמצעות האינטרנט: 15 לפרק 2נספח
  
למהלך שיתוף הציבור המתקיים בשכונה בהתאם לשיטות המסורתיות המקובלות שולב נוסף ב

אמצעי זה מכונה בעגה .  נוסף של שיתוף באמצעות האינטרנטבמסגרת הכנת תכנית האב אמצעי

זהו למעשה שיתוף ציבור ". WEB- על הPPGISשימוש במערכת שיתוף באמצעות  "–המקצועית 

 Public Participation Geographic Information, באמצעות מערכות מידע גיאוגרפית מקוונות

Systems) PPGIS (על גבי רשת האינטרנט ,)WEB( .והוא מתבצע , זהו ניסיון ראשון מסוגו בארץ

במסגרת זו חשוף כלל . במסגרת מחקר אקדמאי הבוחן אמצעי נוסף בשיתוף הציבור בתכנון

 ,וכמו כן עומדת בפניו האפשרות להגיב) הקיים באתר האינטרנט(הציבור למידע אודות השכונה 

  . ולהצביע למלא שאלונים הבוחנים עמדותיו אודות השכונה

 


