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מתחם כצנלסון| קבוצות מיקוד 
13.11.22בתאריךהתקייםהמיקודקבוצותמפגש

.אורטתיכוןבאודיטוריום

הפתיחהדבריולאחרתושבים100-כנכחובמפגש

שעלולנושאיםבהתאםמיקודקבוצות3-להתחלקנו

:בשאלון

בינוי

ותחבורהתנועה,פתוחיםשטחים

ציבורשירותי
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טבעוןקרית

סיכום רצונות התושבים| מתחם כצנלסון | קבוצות מיקוד 

שלמינימליתהעמסה,מינימליציפוף

.המבניםומיגוןחיזוקלצדדיוריחידות

בחינת אפשרות של בינוי פינוי  

עירוב שימושים שלא מהווים מטרד  

בקומות הקרקע  

שמירת על השטחים הפתוחים כחלק  

מהצביון הייחודי של השכונה
המשך שיתוף ועירוב התושבים  

בהחלטות התכנוניות  

התאמת תהליך התכנון והביצוע לדיירי  

הגיל השלישי

מתן פתרון לבעיית הפקקים בשכונה

מתן פתרונות של תחבורה ציבורית  

פיתוח שבילי אופניים  

מתן פתרון לבעיות החניה בשכונה  
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טבעוןקרית

פירוט הסוגיות והמענים שעלו במפגש| קבוצות מיקוד 

נושא  
(לא לפי סדר חשיבות)

התייחסותסוגיה

בינוי ואדריכלות

?האינטנסיביהבינויצפוימגרשיםבאילו
לאינטנסיביותבקשרהיתרביןהחלופותלמגווןהשונותהאפשרויותיבחנוזהשלבבמסגרת.החלופותגיבושבשלבנמצאתהתכנית-

.אזורים/למתחמיםוחלוקההבינוי
ללא,ומיגוןחיזוקלשםבבנייניםלגעת.מינימלילציפוףבקשה
להשלמתבתקציבים-הכלכליתההשקעהאתלכוון.דיורתוספת
אומינימליתדיורבתוספתולחזקלמגןמנת-עלהחסרהעודף

.אפשרית

תלויהלגביהןשההתכנות,כלשהןתקציביותהשלמותעלנסמךשאינובאופןהתחדשותלאפשרהיתרביןהיאהתכניתמטרת-
החיזוקלנושאהנדרשיםהגודלבסדריבכללדומיםלאהתכנוןתקציביכילצייןישזהולענייןלכךבהמשך.מגווניםובמנגנוניםבגורמים

.אחרחשבוןעלבאחדמדוברלאולכןהתוספתאו

.גורדוןלרחובהסמוכיםהפנוייםהמגרשיםלשמירתבקשה
.בהםלגעתולאכיערהשטחיםעלשמירה
זריזהליךלעומתלהתחדשותבמגרשיםומורכבארוךתהליך

.אדריכלילכאוסיובילהפנוייםבמגרשים

.שתגובשנהמהחלופותאחתכלבמסגרתבחשבוןנלקח,כמובןזהלענייןמשמעותימרכיבהםוהעציםהטבעערכיותנושא-
ביטויויקבלבחשבוןנלקחהנושא.בנוייםסמוכיםלמגרשיםפנוייםמגרשיםביןתלותתהיהשיגובשוהחלופותשבמסגרתלהיותיכול-

.החלופותבמסגרת(אחראוכזה)
(רקלאאבל)בעיקרםהתלוייםיחסיבאופןארוכיםתהליכיםהינםעירוניתהתחדשותבמסגרתמימושתהליכיכילצייןישכלליבאופן-

.הבניהאתלקדםהדירותבעליבנכונות

שמכפילילוודאיש,פינויכך-ואחרלבינויאפשרותלבחוןמבקשים
.בינוי-בפינוירקולאפינוי-בבינויגםעובדיםהבנייה

אלואתלאכלסיכול(מוקדםשלב)שהסתייםשפרויקטכך,שלביותשלבאופןאו,פנוימגרששלבמצביםרקאפשריפינויבינוי-
.התהליךאתלעבורשעתידים

.הבינייםבתקופתעלויותלממןצריךלאשהיזםמכיווןיורדהמכפילפינוי-בבינוי-

בהדרגהיקרהשהתהליךכךשלביותתקבעשהתוכניתמבקשים
.לשלבשלבביןהזמןבפרקיפתרונותלהימצאויוכלו

.עצמהע"התבלתוךיתוכללוהואהשלביותנושאאתייבחנוע"התבעורכי

יותרגדולותשמשפחותמבקש?החדשותהדירותגודליהיומה
.להיכנסיוכלו

לאוכלוסיותהןשיאפשרבאופן(וכוצורה,גודל)יח״דתמהילישליחסיתרחבמנעדעליהיהמדוברמהחלופותאחתבכל,לעילשפורטכפי
.חדשותאוכלוסיותשללמגווןאותהלפתוחגםכמו,בשכונהלהישארהקיימות

המידעבעיבודישותףשהציבורמבקש?הבנייהגובהיהיהמה
.במתחםהבינויגובהלקביעתהאפשריותוהחלופות

ביחסהיתרביןונבחנת,כמובןערךאינהלגובהעליה.לגובהעליההיתרביןהואשלהןשהביטוי,שונותאפשרויותנבחנותזהלנושאגם
הציבורבשיתוףיוצגותכנוןחלופות.ואחרותנופיות,הסביבתיותההשלכותגםכמוההתחדשותקיוםאתלאפשרכדיהנדרשתלכלכליות
.בהמשך

הריסהולאבלבדשיפוץלא-ועיבויחיזוקחלופתלבחוןמבקשים
ולאומגרשמקסימוםבניצולעיבויעלגםלחשוב.מחדשובנייה
.לגובהדווקא

במסגרתיתוכללוואלומהאפשרויותאחתלכליתרונותישנם.והבינויהפינוילחלופותכמובןבנוסףהעיבויחלופותתיבחנה.כןבהחלט
.התחדשותמנגנונימספרביןכלשהובשילוביהיהמדוברדברשלבסופוכיבהחלטסביר.החלופותהערכת

מכילהשחלופהאו–חלופות'סל'ישחלופותעלכשמדבריםהאם
?אחדמודלרק

החלופותהערכת.שוניםובהיקפיםמסוגיםהתחדשותלאפשרכדיבהןשישחלופותמספרשלבחינההיאהחלופותבפריסתהמטרה
.דברשלבסופומשולבתלחלופהשיתוכללוסביראשר,אלומחלופותאחתכלשלהחסרונותגםכמוהיתרונותאתלבחוןתאפשר

אתלחדשמנתעלההצטופפותשלהמחיראתלשלםשצריךמאמין
.המבניםואתהמרחב

אתעליהםלתתשצריךקשייםבהיש,ההתחדשותלנושאפתרוןגםלהוותכדיישהאינטנסיביותבהגדלת.מטרהאינההיאהצטופפות
.תחומיםבמגווןיתרונותגםכמוהדעת

.ברונשטייןוחיאוזן-ליברמןעינת:(אורבניקס)חברתייםויועציםמתכננים,לויגרבינרמאי(סיטילינק):עירוניתמתכננת,ברשאסנתהמועצהמהנדסת,מזוראוריהתכניתאדריכל:מקצועיצוות

.דירותבעליוחלקמהמתחםמשפחותבנישלנציגיםחלק,במתחםדייריםהיומהדובריםחלק.המקוםתושבי30-כנכחובמפגש:תושבים
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טבעוןקרית

פירוט הסוגיות והמענים שעלו במפגש| קבוצות מיקוד 

נושא  
(לא לפי סדר חשיבות)

התייחסותסוגיה

אזרחים ותיקים

.הקיימותהדירותעבורהשלישילגילהמתאימהלנגישותאפשרותויצירתשינוימבקשים
.מבוגרתאוכלוסייהעבורעבירה-ובלתיקשהתהיההבינייםשתקופתומכךהתהליךמהימשכותחשש

למבנהנגישותפתרוןיעוכבשלאכךנגישותאפשרויותהוחרגוזהלמתחםשפורסמה77/78בתכנית
.קיים

הצורךעללענותבמטרהבדיוק,הדיוריחידותבתמהילמנעדעלדגשיינתןהמוצעהתכנוןבמסגרת-
.אוכלוסיותמגווןשל

איןכיברוראך,מבוגרותאוכלוסיותבנושאבמשהולהקלביכולתםשישספציפייםמנגנוניםישנם-
.מוחלטבאופןנוחותאיכללמנועשיכולפתרון

?לקיימתביחסהנכנסתלאוכלוסייההצפויהיחסשלהגודלסדרמהדמוגרפיה
יאופיינוויוצגושיגובשוהשונותהחלופות,הדבריםמטבע.מבוססבאופןלנושאלהתייחסעודמוקדם

.מיועדתאוכלוסייהשלשוניםבהיקפיםהיתרבין

.לדעתנובטבעוןהחייםאיכותזו,הפתוחהמרחבאיכותעללשמורמבקשיםשטחים פתוחים
אחתבכלמשמעותידגשויינתן,הקייםהמצבלימודבשלבמפורטמאודבאופןנלמדוהמקוםמאפייני

.זהלנושאאיכותייםפתרונותמגווןליצירתמהחלופות

תנועה
.הבתיםבתוךחניוניםחייביםלא,ברחובחניהלאפשרמבקשים

במסגרתחניהפתרונותלספקוהאפשרויותהמצאיאתלהביןמטרהמתוך,נלמדזהנושאגם
באופןמוגבלהקיימיםהרחובותלאורךהחניותהיקףהדבריםמטבעכילצייןחשובזאתעם.הרחובות

.יחסי

כלכלה
ביצועאיכותעללשמורמבקש.גבוההכלכליתהיתכנותלהםשישבפתרונותלהתמקדמבקשים

.חניוניםלבנייתבנוגעלמשל–ובטוחאיכותימרחבשיבטיחוובניין
.משרטטיםשהמתכנניםתוכניותלבצעיוכלושהיזמיםכלכליתמבחינהלוודא

תיבחןשיגובשוהתכנוןמחלופותאחתכל.כלכלייםאלמנטיםגםבתוכומאגד,כלליבאופן,כוללתכנון
.קיימאבתאינההיאשאחרת–אמיתיתשלההכלכליתההיתכנותכילוודאבמטרהותנותח

עירוב שימושים
שלשילוב.מסוימותבמגבלותהשכונהעםייטיבשהמהלךלכךרחבההסכמהנשמעההמגיביםבקרב

מייצרםשאינםשימושים:סייגיםעםהתקבלולמסחרהנוגעיםשינויים,בברכההתקבלילדיםגני
.מוגזמיםמטרדים

ולהיתכנותלכלכלה,למיקום,לצורךבהתאם,שימושיםעירובישלאפשרויותיציעוהשונותהחלופות
.אלושלהכוללת

שיתוף ציבור

עושים.מספיקאינוהזההפורום.אחרינובתורהבאיםהםונוערצעיריםלמיקודקבוצותלקדםמציעים
.לפהלהגיעלהשקשהאוכלוסייהגם.אחריםבמקומותזהאת

.התחדשותשלמעניינותבווריאציותיותריצירתייםפתרונותשיראהאינטנסיבייותרציבורשיתוף

לטובתשמיושמיםכמהמיניאחדמנגנוןהינו,המפגשבמסגרתשנערךכמו,הפומביהציבורשיתוף
שיתוףכלישללשילובהאפשרותתיבחן,(...פרטנייםמפגשיםנערכים,מקווןשאלוןנערך)הנושא
.הניתןככלרחבקהלאללהגיעכדינוספים

להשפיעיוכלושתושבים.חודשיםלכמהאחתמאשריותר.ציבורשיתוףשליותרגבוההדרגהמבקש
.התכנוןלאורךנקודותשיותרבכמה

להפיקבמטרה,רחביועציםצוותשלמאומצתמאודעבודהנדרשתלאחראחדשיתוףמפגשבין-
.המירבאתאלוממפגשים

.התהליךאתלהאיץמאמץכליעשה-

.ברונשטייןוחיאוזן-ליברמןעינת:(אורבניקס)חברתייםויועציםמתכננים,לויגרבינרמאי(סיטילינק):עירוניתמתכננת,ברשאסנתהמועצהמהנדסת,מזוראוריהתכניתאדריכל:מקצועיצוות

.דירותבעליוחלקמהמתחםמשפחותבנישלנציגיםחלק,במתחםדייריםהיומהדובריםחלק.המקוםתושבי30-כנכחובמפגש:תושבים



המועצה המקומית 6
טבעוןקרית

פירוט הסוגיות והמענים שעלו במפגש| קבוצות מיקוד 

נושא  
לא לפי סדר  )

(חשיבות

התייחסותסוגיה

התחדשות 
עירונית

השכונהכלתיראהשכךוחוששיםנמרצותומתנגדיםשרואיםקשהטעות,טראומהשלכסוג13כצנלסוןבניין
.בהמשך

.רחבהבראייהפתרונותלייצרנועדהשכונהלמתחםכוללתע"תבבקידוםהרעיון

תנועה

.והקאנטריהתיכון–יישובייםציבורשירותיריכוזבשלחניהבעיותעםפקוקההשכונהלדעתנו

בכבישיםהעומסלהפחתתמשמעותיתיתרוםצ"תחפעילותשעותתגבור
.צ"בתחבלשימושאנשיםועידודפרסוםלהגברתגםלפעוללמועצהנמליץ
.בתנועהצורךלצמצםנועדהיתרביןשימושיםעירוב

.בחלופותויוצגייבחןהתנועהנושא.פקוקההשכונההיוםכבר–סטרי-לדוכצנלסוןרחובאתלהפוךלאמבקשים

.ציבוריותחניותשלרחבמגווןתציעהתכנית.בחניותהמחסוראתלפתורמבקשים

.ייבחןהנושא.עצורמתמרורנהגיםהתעלמות,ראיהשדההיעדר,מסוכן–חברותאצומת

.ב"וכיובטוןמשאיות–ויהיובמידההבניהבשלביהמתווספתמהתנועהדאגה
במהלךהאפשרככלהמטרדיםאתשיצמצמותנאיםולהגדירמשמעויותלבחוןיהיהניתןחלופהבחינתלאחר

.הבנייה

.אופנייםשבילמתוכנןאכן.תמיכהישהטופוגרפיהלמרות–אופנייםשבילפיתוחלקדםמבקשים

.בהמשךייבחן.סנשחנהבצומתהרמזוריםפעימתהארכתידיעלבשכונההפקקיםבצמצוםלסייעמציעים

.שימושליותרויתרוםיתכןיוגבראם,חלשההיצעכיום–צ"התחבתדירותאתלהגבירמציעים
תגבורבהמשךייבחן.לפקקיםתרומהללאבקלות,ציבוריענייןלמוקדילהגיע,לטובהישפיע–צ"תחבתגבור
.צ"בתחבשימושועידודפעילותשעות

נוף ושטחים  
פתוחים

המועתקיםהעצים.ולשכונהליישובשייחודימהזה.אותםלהעתיקולאבמתחםהעציםעללשמורמבקשים
.מתיםבסוף

מנתעלמאמץכלולעשותבולהתחשבשישבשטחומהותיעיקרימרכיבבעציםמזהההמתכנניםצוותכלל
מנתעלאלהלעציםעצמואתיתאיםוהתכנון,במיוחדגבוההבערכיותעציםשלמיפוינעשה.עליהםלשמור
.בהםפגיעהלמנוע

גניםמפתחיםאם.הוואדיותשלהנרחבהירוקוהפרטיהציבוריבמרחבולהשתמשלהמשיך–ציבורייםגנים
אומעץמתקניםכגוןמינורייםבכליםלהשתמש,אקסטנסיביויישארוהטבעיהקייםבנוףשישתלבואזופארקים

.ב"וכיווגדרותמחומותלהימנע,חבליםמתקני

צריך,זאתעםיחד.משמעותיפיתוחללא,"טבעיים"שטחיםעללשמור,התושביםרצוןביטוילידייבואבתכנון
וקנהבמינון,משחקמתקנישלמרחביםגםולייצר,(העתידיים)המקוםתושבישלהעתידייםבצרכיםלהתחשב

שלבשטחיםולאמופריםבשטחיםירוכזהאינטנסיבישהפיתוחמאמץייעשה.המקוםלאופימותאמיםמידה
.טבעיחורש

וישהשכונתיהציבורימהמרחבחלקזה–המגוריםמגרשיבתחוםהפתוחיםהשטחיםעללשמורמבקשים
.11כצנלסוןבחזיתהקטנההחורשהלדוגמא–עליהםגםלשמור

יכוללאפיתוח,זאתעםיחד,טבעערכיבעליבשטחיםהנגיעהאתלצמצםמאמץייעשהמגרשכלשלבפיתוחו
.הקייםהמצבאתלשנותמבלילהיעשות

.השכונהעלמהנדרשיותרלהעמיסרצוןאין.התכנוןצוותעלמקובל.תכסיותהגדלתשלמקסימלילצמצום,האפשריבמינימוםהקיימותאתלהרחיבאוד"יחלהוסיףמבקשים

.זהלאזורתכנוןחלופותמספרויוצגוייבחןהנושא.י"רמשלהריקיםהמגוריםמגרשימפיתוחלהימנעמבקשים

.המועצהמהנדסתסגנית-שושןאורלי.ניר-ברלואיס:(אורבניקס)חברתייועץ,סוניה:הנוףיועצת,עביר:התנועהיועצת:מקצועיצוות

.המקוםתושבי15-כנכחובמפגש:תושבים
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פירוט הסוגיות והמענים שעלו במפגש| קבוצות מיקוד 

נושא  
(לא לפי סדר חשיבות)

התייחסותסוגיה

מחסור במתחם

מיקום אחר שייבחר לשם הגברת  / מציעים להעביר את גני הילדים לשטח בו ממוקמים בתי הכנסת 
.  אין חניות מסודרות ואין מדרכה, כיום גני הילדים ארז וחצב נמצאים במיקום תלול ומסוכן, הנגישות

.  חוסר בגני ילדים ותבחן את המיקום האופטימלי עבורם/ הפרוגרמה תתייחס לצורך

.  הנוכחיתהתכניתהנושא הועבר לידיעת המועצה המקומית ולא רלוונטי לרמת .אין ספסלי ישיבה מספקים במתחם עבור האוכלוסייה המבוגרת

הנושא ייבדק במסגרת הקצאת השטחים הציבוריים הפתוחים במתחם ובמידת הצורך יוצע לו מענה  
.  בתכניתמתאים 

חסרות גינות ציבוריות

.  הפרוגרמה תתייחס לצורך במבנים לנוער.חסרות פעילויות לנוער בשעות הערב

תיכון אורט

מגרש הספורט  . נמצא במרכז המתחם ולוקח את כל הפוקוס אך אינו משרת את תושבי המתחם
הרחבת שירותים  הוצעה. בתיכון הוא הפעילות היחידה שפתוחה לרשות התושבים בשעות הערב

חוגי העשרה למבוגרים  : קהילתיים בתוך התיכון לשעות הערב שיוכלו לשרת את התושבים וביניהם
.פעילויות עבור האוכלוסייה המבוגרת, ולנוער

.  הנוכחיתהתכניתהנושא הועבר לידיעת המועצה המקומית ולא רלוונטי לרמת 
.  תציע עקרונות לשימוש מיטבי בנכסים הקיימים והעתידייםהתכנית, יחד עם זאת

נוער

את מיקומם ומושכים אליהם את הילדים " מנצלים"שני בתי הכנסת הממוקמים בסמיכות לתיכון 
לילדים שמתגוררים במתחם אין מקומות קהילתיים ללכת אליהם  , לטענת תושבת. שגרים במתחם

.  ארוחות ואף טיולים, בשעות הערב ובאופן טבעי הם הולכים לבתי הכנסת שם מוצעות פעילויות רבות
לפתיחת המקלט המשמש את האזרחים הוותיקים בבוקר והרחבת הפעילות שלו  הועלתה הצעה 

.בשעות הערב עבור פעילויות נוער

.  הפרוגרמה תתייחס לצורך במבנים לנוער
. ולשימוש מיטבי בנכסים הקיימים

.בתכניתייבחן ויוצגו חלופות לשילוב שטחי מסחר .הקמת פוד טראקים בקרבת מבני הציבור החדשים שייבנו במתחםהוצעה מסחר שכונתי

מרכז קהילתי
על הקמת מרכז קהילתי רב תכליתי במרכז המתחם שיכול לכלול פעילויות לאזרחים  הועלתה הצעה 

.חדרי העשרה ואף הוצע לבנות רחבה מחוץ למבנה שבו ניתן לפתוח בית קפה, חדרי חוגים, ותיקים
.השימוש במבני ציבור קיימים ומוצעים ייבחן בהמשך

ערוב שימושים
עלו קולות שמתנגדים להקמת מבנים קהילתיים בתוך המתחם מחשש שזה יוביל לפקקים ועומס  

.תנועה ברחובות
הפרדה אקוסטית  , כניסות נפרדותתציג פתרונות למזעור מטרדים של עירוב שימושים כגון התכנית

.  'וכו

.המעוצהאדריכליתקסרוולהיהל.גירלגוסמןסנדרהמתכננת:צ"שתויועצתציבורלשירותיפרוגרמהיועצת:מקצועיצוות

.המקוםתושבי4-כנכחובמפגש:תושבים
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תמונות| קבוצות מיקוד 
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