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רקע-לימוד מצב קיים -מפגש פתוח 

רקע

בעכוהצפוןבשיכוניעירוניתתחדשותהתוכנית

.השיכוןומשרדעכועירייתידיעלמקודמת

:מרכזייםשלביםארבעהכוללהתכנוןתהליך

קייםמצבלימוד1.

רעיוניתפרוגרמהויצירתיעדים,מטרות2.

חלופותפיתוח3.

תוכניתוגיבושמועדפתחלופהבחירת4.

מהשלבכחלקהתקייםזהתושביםמפגש

מהווהוהוא,קייםמצבלימוד,בתוכניתהראשון

.לתוכניתשנבנההציבורשיתוףממתווהחלק

מוזמנים

ענייןבעליונציגישכונהתושביהוזמנולמפגש

,משעולבמועדוןפעילים,בתיםוועדי:כמו

:כללהמפגשפרסום.ועודהגישורבמרכזפעילים

התושביםשלהדוארתיבותלפלייריםחלוקת

.בשכונההקהילתייםהעובדיםשלאישיתוהזמנה

למפגשהזמנה



מבנה המפגש–מפגש לימוד מצב קיים 

מבנה המפגש  

החלק:חלקיםלשניהתחלקהמפגש

בחלקואילו,רחבבפורוםהתנהלהראשון

.קבוצותלשתיהמשתתפיםהתחלקוהשני

משתתפים במפגש

:עיריית עכו

עיראדריכל -שי אללוף מר 

הגישורמרכז מנהלת -חורב שי ' גב

מנהל העבודה הקהילתית–מר יהודה ויסקין 

האגודה לתרבות הדיור-כלפוןמר בני 

עובדים קהילתיים הפועלים בשכונה

:משרד הבינוי והשיכון

והשיכוןרפרט משרד הבינוי -מר משה צייזלר 

שכונות  שיקום -פאליק בני מר 

:צוות התכנון

חן אדריכלים , התוכניתאדריכל -מר ניר חן 

יועצי שיתוף  , והלה מורשני נגה , איתן סרבר

שיתופייםתהליכים -מודוס , ציבור בתכנית

תושבים90-במפגש השתתפו כ

מועצתמליאתבאולםהתקייםהראשוןהחלק

תהליךעלמקיףהסברהוצגזהבחלק.העיר

למשתתפיםהוצגבנוסף.עירוניתהתחדשות

מהווהוסברהמתוכנןהציבורשיתוףמתווה

שלב-התכנוןבתהליךנמצאיםאנובוהשלב

כהעדשנאסףהמידעוהוצגקייםמצבלימוד

ניתןהתוכניתהצגתבסיום.הקייםלמצבבנוגע

.מהתושביםלשאלותמקום

המשתתפיםהתחלקוהמפגששלהשניחלקב

השיחהתנהלאחתבקבוצה.קבוצותלשתי

.הרוסיתבשפהובשנייההעבריתבשפה

להעלותהתבקשוהקבוצותבשתיהמשתתפים

נושאים5-בלשיפורונקודותלשימורנקודות

:מרכזיים

מגורים•

ציבורמבני•

ותעסוקהמסחר•

ציבורייםשטחים•

ותחבורהתנועה•



הצגה במליאה: חלק ראשון–מפגש לימוד מצב קיים 

מצדשעלווהתייחסויותשאלותלהלן

המפגששלהראשוןבחלקםהמשתתפי

בעליידיעלשאלותלאותןשניתנווהתשובות

:התכנוןצוותידיועלעכובעירייתהתפקידים

תהליכימתמודדתהתוכניתאיך:שאלה

?בתהליךנמצאיםשכברעירוניתהתחדשות

(38א"תמלדוגמא)

פרויקטיםעוצרתלאהתוכנית:תשובה

היאהתכניתמטרת.מימושבשלבישנמצאים

יזמיםעםלהתמודדותכליםארגזלייצר

לתושביכוללמענהולתתבהמשךשיגיעו

,ותעסוקהמסחר:נושאיםבמגווןהשכונה

,ותחבורהתנועה,פתוחיםציבורייםשטחים

.ועודציבורמוסדות

והתחזוקהרעועבמצבכרגעהבניינים:שאלה

?בנושאלעשותניתןמה,מאדירודהבהם

שיקוםבמסגרת:הקצרבטווח:תשובה

6-כיושקעוהקרובותבשנתייםחוזרשכונות

בטווח.בשכונהבנייניםלשיפוץ₪מיליון

להביאהיאהתכניתמטרת:הארוך

וביניהםהיבטיםבמגווןהשכונהלהתחדשות

.בשכונההמגוריםמבניהתחדשות

:נוספותהתייחסויות

תאורתשחסרהציינומהמשתתפיםחלק1.

,במתחםהציבורייםמהגניםבחלקרחוב

שלהאישיהביטחוןבתחושתהפוגעדבר

.התושבים

גינתשתתוכנןביקשהמהתושבותאחת2.

.במתחםכלבים

שהעירייהביקשהמהתושבותאחת3.

ממיקומןהסוסיםאורוותלהזזתתפעל

.הנוכחי



חלוקה לקבוצות: חלק שני–מפגש לימוד מצב קיים 

.

-הקטנותהקבוצותבאחתמהשיחשהתקבללדוגמאתוצרלהלן



?מה למדנו–מפגש לימוד מצב קיים 

נקודות לשימור  
היו בשכונה פרויקטי שיפוץ רבים •

מיקוד  "ו" שיקום שכונות"במסגרת 

במסגרת פרויקטים אלו  ". מאמץ

.שופצו חלק מהמבנים בשכונה

נקודות לשיפור  
מבני המגורים נמצאים במצב תחזוקה ירוד  •

, רטיבות בקירות": מתפוררים"ורבים מהם 

.  נפילת תקרות ועוד, ברזלים חשופים, סדקים

יש מחסור במקלטים ובאמצעי מיגון במבני  •

.המגורים

מגורים  



?מה למדנו–מפגש לימוד מצב קיים 

נקודות לשימור  
קופות  , בתי הכנסת, גני הילדים•

החולים והאולפן הקיימים בשכונה 

.נותנים מענה מספק לתושביה

נקודות לשיפור  
יש מחסור במבני חינוך לאוכלוסייה הערבית •

(.לומדת בעיר העתיקה)המתגוררת בשכונה 

יש מחסור במוסדות חינוך בלתי פורמאליים  •

.לאוכלוסייה הערבית

:  חסרים מבני ציבור למגוון אוכלוסיות•

ילדים  , (כולל דיור מוגן)אוכלוסייה מבוגרת 

.ועוד

קיימות בעיות נגישות לחלק ממבני הציבור  •

(. כולל מבנה העירייה)בשכונה 

.חסר קאנטרי קלאב לרווחת התושבים•

מבני ציבור  



?מה למדנו–מפגש לימוד מצב קיים 

נקודות לשימור  
יש בשכונה מבנים רבים המיועדים •

.למסחר

נקודות לשיפור  
.חסרים בשכונה מוקדי מסחר ותעסוקה•

במוקדי בילוי  , יש מחסור בסניפי בנק ודואר•

.ובשירותי לינה לתיירים( פאבים ובתי קפה)

חסרה קומת מסחר בקומת הקרקע של בנייני  •

.המגורים

העסקים בשכונה מאופיינים בחוסר יציבות  •

יש ריבוי של חנויות ריקות ונטושות  . כלכלית

.כתוצאה מכוח הקנייה הנמוך של התושבים

מסחר ותעסוקה



?מה למדנו–מפגש לימוד מצב קיים 

נקודות לשימור  
יש תושבים שאמרו שפארק האשל  •

הוא מרחב ציבורי גדול ומשמעותי 

אחרים הוסיפו  . לרווחת התושבים

.כי גן זה אינו מטופח מספיק

נקודות לשיפור     
קיים מחסור בספסלים ובהצללה ברחובות •

.השכונה ובפארקים הציבוריים

.חסרה תאורת רחוב במרחב הציבורי•

חלק מהשטחים הציבוריים הפתוחים תוארו  •

כלא מזמינים וכאזורים עם תחושת בטחון אישי 

.נמוכה

.חסר פארק כלבים•

חסרה התייחסות עירונית לאורוות הסוסים  •

.הנמצאות ליד הים

שטחים ציבוריים



?מה למדנו–מפגש לימוד מצב קיים 

נקודות לשימור  
ברחוב שפירא יש מספיק תחנות  •

.של תחבורה ציבורית

נקודות לשיפור     
הגישה לים בעייתית הן עבור הולכי הרגל והן  •

.עבור נוסעי התחבורה הציבורית

כתוצאה מכך  . חסרים בשכונה שבילי אופניים•

.רוכבי אופניים חשמליות רוכבים על המדרכה

.  הכביש צר ואין מספיק חניות, ברחוב השיטה•

.ברחוב חטיבת גולני יש עומס תחבורתי רב•

אין תחבורה ציבורית טובה ממתחם מהשכונה •

חילמיבכלל וממתחם החרמון בפרט לאורט 

.שאפעי

.החיבור לשכונות המזרח הוא בעייתי•

.חסרה הפרדה בין מגרשי המשחקים לכביש•

תנועה ותחבורה


