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מדוע מכינים תכנית  
להתחדשות עירונית לכל 

?השכונה

את היקף  
המגורים

התחדשות לכלל  
השכונה

לקבועלהסדירלשדרגלאפשר
את איכות חיי  

התושבים
את דרכי 

ההתחדשות  



של מי התכנית  
?ומי מכין אותה

עיריית עכו ומשרד הבינוי והשיכון  מקדמים את הכנת התכנית



עלייה בערך הדירה ללא הוצאה של בעל  •

.הנכס

.ד"קבלת דירה חדשה הכוללת ממ•

תכנון מחודש של המרחב הציבורי  •

.ויצירת תשתיות חדשות ואיכותיות

.  שיפור חזות הבניין•

.שנים3-10תהליך ארוך הלוקח •

מעבר : הבנייה כרוכה באי נוחות•

למגורים זמניים או מגורים בבניין  

.שבשיפוץ ובנייה

ההתחדשות העירונית מעלה את •

.צפיפות האוכלוסייה

התחדשות עירונית יכולה לעלות  •

,  אחזקה)את ההוצאות החודשיות 

(.ארנונה

:חסרונות:יתרונות



?מהי התחדשות עירונית

בינוי-פינוי עיבוי/38א "תמ

בנייניםמספראוישןבנייןשבולתהליךכללישםהיאעירוניתהתחדשות

עיבוי)משמעותישיפוץעובריםאו(בינויפינוי)מחדשונבניםנהרסיםישנים
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38א "תמ



בינוי-פינוי



בינוי-פינוי



איזו תכנית מכינים

תכנית אב
להתחדשות

עירונית
תכנית מתאר
להתחדשות 

עירונית 
תכנית

מפורטת

היתר
בנייה

תכנית מתאר
לעכו



?במה התכנית עוסקת

מרחב  
ציבורי

תנועה
ותחבורה

מבני  מגורים
ציבור

תעסוקה  
ומסחר



תהליך התכנון

לימוד מצב קיים  

וניתוחו

בחירת חלופה 

מועדפת וגיבוש  

תכנית
פיתוח חלופות  

יעדים  , מטרות

ופרוגרמה רעיונית

הגשה

לאישור

הוועדה המקומית 

והוועדה המחוזית

!שנים7-10התהליך הוא תהליך ארוך שיכול לקחת 

מימוש התכניתאישור מוסדות התכנוןהכנת התכנית



מתווה שיתוף ציבור
אפיק אינטרנטשיתוף ציבורמפגשיתכנונישלב

יידוע והסברה ראיונותלימוד מצב קיים
באינטרנט איסוף מידע מהאינטרנט

פעיליםמפגש של פורום תושבים

שלושה מפגשים על פי מתחמים
מטרות יעדים ופרוגרמה  

רעיונית
עם קבוצות מיקודמפגשים

מפגשי קבוצות מיקוד על פי צורךפיתוח חלופות
שלושה מפגשים על פי מתחמים

פורום תושבים פעילים  
קיום שלושה מפגשים על פי מתחמיםבחירת חלופה מועדפת  

פורום תושבים פעילים  



מגורים? מה למדנו
מתחמים רבים בשכונה עברו •

שיפוץ במסגרת עבודה של שיקום 

מיקוד  'וכחלק מפרויקט שכונות 

.'מאמץ

הגינות הפרטיות בבנייני המגורים  •

מטופחות בזכות מנגנון הגבייה  

.שיצרה עיריית עכו

בשנים האחרונות הייתה עלייה •

משמעותית במחירי הדיור במתחם  

מה שהופך את תהליך ההתחדשות 

.לכדאי יותר

מרבית הדירות בשכונה הן דירות  •

.קטנות

,  קיימות בשכונה הרחבות בנייה•

אשר יכולות להקשות על  

.התחדשות השכונה

בבניינים רבים הדיירים לא •

מאורגנים ומתקשים לשלם את 

.תשלומי וועד בית

אתגריםהזדמנויות



מסחר ותעסוקה? מה למדנו
בשכונה יש מגוון של עסקים •

: מקומיים קטנים כמו לדוגמא

.ירקניות ועוד, מכולות

לצירים הראשיים בשכונה יש  •

פוטנציאל להפוך לרחובות  

מרכזיים המשלבים בין מסחר  

.ומגורים

חלק מהחנויות בשכונה אינן  •

.פעילות

מרבית הפעילות הכלכלית בשכונה •

שאינו מייצר  , היא מסחר זעיר

מקומות תעסוקה רבים עבור 

.התושבים

מרבית המסחר מתקיים ברחובות  •

הפנימיים שפחות נגישים  

.לתושבים

אתגריםהזדמנויות



שטחים ציבוריים? מה למדנו
יש בשכונה שטחים ציבוריים  •

פתוחים רבים המאפשרים גישה  

בעיקר  )ויכולת לנוע ממקום למקום 

(.מצפון לדרום

חוף הים גובל בשכונה ויכול להוות •

.מנוף להתחדשות

קיים שימוש פרטי של תושבים בשטחים  •

לדוגמא יצירת  )ציבוריים פתוחים 

(.חצרות פרטיות על שטח ציבורי

הכמות הגדולה של מרחבים פתוחים  •

יכולה לעיתים לייצר פגיעה בתחושת  

.הביטחון האישי של התושבים

רצועת החוף אינה מחוברת לשכונה •

ולכן אינה משמשת כשטח ציבורי  

בנוסף  . השכונהאיכותי לרווחת תושבי 

השטח בין השכונה לבין רצועת החוף 

.מהווה מעין חצר אחורית של השכונה

אתגריםהזדמנויות



מוסדות ציבור? מה למדנו
יש מוסדות ציבור ' שיכוני הצפון'ב•

בתי  , סים"מתנ, בתי ספר: רבים

הנותנים  , קופות חולים ועוד, כנסת

.מענה עבור האוכלוסייה המקומית

הקונסרבטוריון העירוני נמצא •

.בתוך שטח השכונה

בשכונה לא קיימים בתי ספר  •

.המיועדים לאוכלוסייה הערבית

הגישה למוסדות החינוך היא •

.בעייתית וכוללת גדרות רבות

אתגריםהזדמנויות



תנועה ותחבורה? מה למדנו
השכונה נמצאת בסמוך למוקדי  •

התחנה המרכזית  )תחבורה ציבורית 

המחברים את עכו עם  ( ותחנת הרכבת

.הערים השכנות

השכונה נמצאת במרכז העיר ויש לה •

.נגישות טובה לשכונות האחרות

הצירים הראשיים בשכונה רחבים  •

מספיק כדי להוסיף גם נתיב  

לתחבורה ציבורית וגם שבילי  

.אופניים

אך לא נמצאת , תחנת הרכבת קרובה•

אין בתחנת  . בטווח הליכה להולכי רגל

.הרכבת מספיק מקומות חנייה

חוף הים אינו מספיק נגיש להולכי רגל  •

.בשל העדר פיתוח

כיום יש בשכונה חניות רבות עם זאת  •

כמות החניות לא תספיק במידה  

.והשכונה תעבור תהליכי התחדשות

אין נגישות טובה ברכב מהשכונה  •

.למערכת תחבורה ארצית

אתגריםהזדמנויות



!!!שאלות והתייחסויות 


