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פחות ערים חדשות

התחדשות עירונית

יותר התחדשות ערים 
קיימות



התחדשות עירונית

איך מחדשים מרכז עיר שתוכנן כרחוב  מגורים והפך עם 
השנים לרחוב מסחרי במרכז המושבה? 

רחוב רוטשילד, ראשל"צ, שנות ה-70
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מתחם שוק האיכרים ההיסטורי, לוס אנג'לס- ישן מול חדש





מעורב חיפאי - התחדשות מרכז הכרמל
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מעורב חיפאי - התערבויות קטנות במרחב הציבורי

3.חיבור הטבע למרחב העירוני 4. הגדרה מחודשת של רחבת הסינימטק  

1. רצועת רחוב רב-תכליתית 2. סיבוב תחנת פז להשלמת החזיתות     



מעורב חיפאי - התחדשות מרכז הכרמל   
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מעורב חיפאי - מפרצי אוטובסים קיימים   



מעורב חיפאי - רצועת רחוב רב-תכליתית מוצעת   



מעורב חיפאי - רצועת רחוב רב-תכליתית



מעורב חיפאי - תחנת דלק עירונית   
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מעורב חיפאי - התחדשות מרכז הכרמל   



"הרובע", ראשל"צ- מצב לפני השיפוץ



"הרובע", ראשל"צ



"הרובע", ראשל"צ- מצב לאחר השיפוץ



"הרובע", ראשל"צ- שיפוץ חזיתות

שיפוץ חזית
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"הרובע", ראשל"צ- שיפוץ חזיתות

שיפוץ חזית



"הרובע", ראשל"צ- תכנון ועיצוב מבנה חדש "רובע הבילויים"

מבנה חדש 



2,000 מ"ר מסחר+ חניה על הגג. 
2,000 מ"ר משרדים. שלב ב'- 
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"הרובע", ראשל"צ- תכנון ועיצוב מבנה חדש "רובע הבילויים"



"הרובע", ראשל"צ- מבנים חדשים בתכנון

מבנה חדש בתכנון



"הרובע", ראשל"צ- מבנים חדשים בתכנון

1,400 מ"ר מסחר ומשרדים + גג לאירועים.



"הרובע", ראשל"צ- מצב קיים ועתידי

מבנה או שיפוץ עתידי

שיפוץ חזית

מבנה חדש 



מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- רחוב רוטשילד ימי המושבה



מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- רחוב רוטשילד שנות ה-70



לפני

80 הפיכת הכביש למדרחוב- שנות ה-
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רחוב הרצל

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- בעלויות מצב קיים

בעלות פרטית
בעלות עירונית

מספר בעלים פרטיים
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מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- שימור מול שניה מודרנית

שיפוץ מודרני
שימור
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מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- סופרפוזיציה
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בניה עתידית פוטנציאלית

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- מיצוי זכויות בניה במרכז העיר





2010 חידוש מדרחוב רוטשילד- שנת 



כיצד זה נראה לאחר השיפוץ?



מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- ישן מול חדש



מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- היתר לשיפוץ חזיתות ישן מול חדש



36 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- שיפוץ חזיתות לפני



36 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- שיפוץ חזית עסק ראשון



25 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- מבנה לשימור- לפני



25 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- מבנה לשימור- אחרי



23 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- שיפוץ מבנה בבעלות עירונית



23 רוטשילד 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- שיפוץ מבנה בבעלות עירונית



היתר שיפוץ 
חזיתות  תכנון פיזי של 

מרחב ציבור
שיפוץ מרחב ציבורי

עסק ראשון החל 
בשיפוץ חזית

שיפוץ חזיתות מבנים 
בבעלות עירונית

הנחיות לתכנון פיזי 
הקמת מינהלת  של חזיתות

היום2010201120122013

יידוע תושבים 
ובעלי עסקים

הסכם שיפוץ

אירועים 
ופעילויות ביוזמת 

המינהלת 

סיוע כספי 
לשיפוץ מבנים

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- תהליך השיפוץ עד היום



התחדשות אורבאנית- תכנון מול מציאות

הצ'ק ליסט האופייני בכל שאררט של התחדשות מרכז עיר

מדרכות רחבות
נגישות בתחבורה ציבורית

שבילי אופניים
עירוב שימושים

תכנון מוטה להולכי רגל
תאורה

שיפוץ המרחב הציבורי

"ירוק" ועצים
שיתוף הציבור

הצללה
איגום חניות
ריהוט רחוב

שילוט
שיפוץ חזיתות



התחדשות אורבאנית- תכנון מול מציאות

האם הצ'ק ליסט האופייני מתאים לכל מרכז עיר?

לוס אנג'לס "הרובע", ראשל"צ

רוטשילד, ראשל"צמרכז הכרמל, חיפה



10-15 שנים תהליך ארוך- 

התחדשות אורבאנית



הרשותיזמים

התחדשות אורבאנית

בניית קשרי אמון הדדיים



התחדשות אורבאנית

התערבויות זמניות קטנות שמרכיבות שינוי גדול



התחדשות אורבאנית

התערבויות זמניות קטנות שמרכיבות שינוי גדול



התחדשות אורבאנית

התערבויות זמניות קטנות שמרכיבות שינוי גדול



התחדשות אורבאנית

התערבויות זמניות קטנות שמרכיבות שינוי גדול



מיתוג ושיווק       

שיפוץ המרחב הציבורי

סיוע כספי 
לשיפוץ מבנים

פרטיים

שיפוץ מבנים 
בבעלות עירונית 

ופרטית

הסכם שיפוץ

מערכת אינטרנטית 
לשותפות הציבור

אירועים 
ופעילויות ביוזמת 

המינהלת 

אירועים 
ופעילויות ביוזמת 

המינהלת 
דו“ח היתכנות 

כלכלית

מינוי מפקח 
ומנהל עבודה

גיבוש תכנון פיסי 
בשותפות הציבור

פרסום הנחיות 
לשיפוץ במערכת 

האינטרנטית

+
+

הקמת מינהלת  
20002015 2010

מפגשי עבודה 
עם תושבים 
ובעלי עסקים

פרויקטים זמניים 
במרחב הציבורי

פרויקטים זמניים 

מדרחוב רוטשילד, ראשל"צ- מסקנות לתהליך לטווח ארוך



מערכת אינטרנטית להתחדשות עירונית DEMO
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