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שיתוף הורים וילדים בהערכת | משחק בעיר 
ותכנון גן הנוטרים המתחדש בקטמונים
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מיקום השכונה בעיר 

גן הנוטרים

מרחב השיפוט של ירושלים



רוזנפלד ארנס אדריכלים–' ט' תוכנית אב קטמונים ח* 

הירוק/השכונה על הרצף הפתוח
מצפון פארק הצבאים 

,כחלק מהמרחב השלטוני
ממערב ומדרום 

.פארק נחל שורק ופארק המסילה

גן הנוטרים



רוזנפלד ארנס אדריכלים–' ט' תוכנית אב קטמונים ח* 

'ט' קטמונים ח

עירוניפ"שצ

ראשייםפים"שצ
מישנייםפ"שצ

גן העיר–גן הנוטרים 

פארק אלמליח

פארק המסילה



רוזנפלד ארנס אדריכלים–' ט' תוכנית אב קטמונים ח* 

'ט' קטמונים ח

השכונה בנויה על שלוחה 
הפונה לכיוון דרום מערב
.ומוקפת בשטחים ירוקים

מצפון פארק הצבאים 
,כחלק מהמרחב השלטוני

ממערב ומדרום פארק נחל שורק 
.ופארק המסילה

אזור הספורט העירוני 
,הכולל את אצטדיון טדי

וקניון, הכדורסלארנת
.מלחה ממוקמים בסמיכות בצד דרום

רוזנפלד ארנס אדריכלים–' ט' תוכנית אב קטמונים ח* 

גן העיר/גן הנוטרים

גן העיר/גן הנוטרים



GISירושלים

מנהל קהילתי דרום

'ו-'גוננים א
רסקו

'ט' קטמונים ח
פת

: הגדרה
ארגון קהילתי יציר עיריית ירושלים 

והחברה למתנסים

: מטרה
לאגם משאבים ולתאם בין ארגונים 

: אחראי
, תרבות

, חברה רווחה
העשרה חינוכית 

–שירותים בתחום הפיסי אורבני 
במטרה לשפר את איכות החיים של
התושבים לפי מאפייני האוכלוסייה 

וצרכיה
פת

'ט' קטמונים ח

רסקו

'ו-'גוננים א



המתכנן האורבני קהילתי 

גורם מקצועי המוביל את התחום האורבני פיסי במנהל
או תכנון ערים או שניהם, בעל השכלה באדריכלות 

המתכנןתפקיד

.הקהילהצרכימיפוי

.מגמותוזיהויאבחון

.ובמחוזבעירוהפיתוחהתכנוןרשויותבפניהקהילהייצוג

.העירוניתוהפיתוחהתכנוןבמדיניותהקהילהשיתוף

העובדבשיתוףתכנוןבנושאיתושביםוועדותהקמתי"עקהילהבינוי
קהילתיהסוציאלי

.שונותקהילותביןגישור

איכותאתלשפרבמטרה,התושביםעםיחד,בשכונהוהפיתוחהתכנוןקידום
.חייהם

.העירייהמולאלהקהילתייםהמינהליםמעמדחיזוק



'ט' קטמונים ח
קצת על השכונה במספרים

2018

רוזנפלד ארנס אדריכלים–' ט' תוכנית אב קטמונים ח-צילום * 

6302927,000תושבים

ר"מ81ר                                 "מ54גודל ממוצע 

0-412%12%ילדים 

בירושלים'ט' בקטמונים ח

7,62אשכול חברתי כלכלי                               

2309225,000ד"יח



'ט' קטמונים ח
תוכנית אב להתחדשות עירונית2015

רוזנלפלד ארנס אדריכלים

26,600-כתושבים

3192-כ0-6ילדים 

7000-כד"יח' מס

גן העיר–גן הנוטרים 

19החלטת הוועדה המחוזית יוני 

מתחמים לפינוי בינוי36

מתחמים לעיבוי רך5

גן העיר–גן הנוטרים 



'ט' קטמונים ח
תוכנית אב להתחדשות עירונית

רוזנלפלד ארנס אדריכלים

26,600-כתושבים

3192-כ0-6ילדים 

7000-כד"יח' מס

גן העיר–גן הנוטרים 

2019החלטת הוועדה המחוזית יוני 

מתחמים לפינוי בינוי36

מתחמים לעיבוי רך5

התחדשות עירונית–' ט' קטמונים ח
[תחבורה ציבורית]שדרוג תשתיות 

תחילהפים"ושצ



'ט' קטמונים ח
תוכנית אב להתחדשות עירונית

רוזנלפלד ארנס אדריכלים

26,600-כתושבים

3192-כ0-6ילדים 

7000-כד"יח' מס

גן העיר–גן הנוטרים 

2019החלטת הוועדה המחוזית יוני 

מתחמים לפינוי בינוי36

מתחמים לעיבוי רך5

התחדשות עירונית–' ט' קטמונים ח
תחילהפים"ושצשדרוג תשתיות תחבורה 

גן האונייה –פארק אלמליח 
ל הקו התכלת"שדרוג במסגרת עבודת הרק

שנים3.5-בעוד כ: סיום משוער



התחדשות עירונית–' ט' קטמונים ח
תחילהפים"ושצשדרוג תשתיות תחבורה 

8.9.19שיתוף ציבור ומסיבת פרידה 
גן האונייה –פארק אלמליח 

ל הקו התכלת"שדרוג במסגרת עבודת הרק



עוצמתה של קהילה
גן העיר| שדרוג גן הנוטרים 

ירושלים, רובע אורנים2019במסגרת תוכניות עבודה 

צילום באדיבות הגננת רינה גן זורם גבעת גונן* 



גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
שיתוף ציבור כחלק ממערך העבודה השוטף

בין הרשות המקומית למנהלים הקהילתיים



א"תצ| גן העיר 

גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
כלים לתכנון ושיתוף ציבור

דונם6.5כ : גודל האתר
הורים עם  : משתמשים

קשישים , ילדים, עגלות
,  עם הליכונים

מצב סוציואקונומי  
נמוך עד בינוני

, מוצא מגוון
. רמות דת מגוונות



גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
תחילהפים"שצהתחדשות עירונית שדרוג 

Case study 2017
מדריך עירוני לשיתוף הציבור בתכנון

DY-CP-דנה גזי וייטב בוסרה 



גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
רובע אורנים2019במסגרת תוכניות עבודה 

שותפים לדרך
גורמים עירוניים

רובע אורנים

מנהלת הרובע מירב  

' חיימוביץ

גורמים קהילתיים

ע "אגף שפ

גננות . מנהלת מ

אופירה לוי 

אקדמיה
, גני ילדים, תושבים

בית , השומר הצעיר

שוויץ

מתכננת אורבנית  

קהילתית

עינב עצמון' אדר

חברות ייעוץ וליווי

הקליניקה האורבנית
URBAN 95

DY-CP
דנה גזי וייטב בוסרה

עובדת סוציאלית  

קהילתית

זוהר גליל

עובדת סוציאלית

קהילתית 

שליבשייה

מוריה

מ"דוד אקרשטיין בע

יפעת גל שפייזמן  

אדריכלית

ר המנהל  "סגן יו

הקהילתי

יובל אבוטבול

המחלקה לעבודה 

קהילתית

טל רביב

אומנית רחוב

טליה תומר







רחבת כניסה מזרחית 1



גן השעשועים 2



גינה קהילתית| גן השעשועים אזורי הגן 2



אמפיתיאטרון 4



אזור ישיבה 6



או מכסה מגשם, אין הצללה



זיכרון 55



במה 7



מדשאות מערביות 8





זמן הורים

גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
16.10.18שיתוף הציבור 



חלוקה לאזורים| גן העיר 

1

2

4
3

6

5

7
8

רחבת כניסה מזרחית 1

גן המשחקים 2

מדשאה טופוגרפית 3

אמפיתיאטרון 4

מתחם זיכרון 5

אזור ישיבה 6

במה 7

מדשאות  8

:מקרא



זמן הורים

גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
16.10.18שיתוף הציבור 



"לפתוח את הראש"

לא רק לילדים







גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
במדייהשאלון שנשלח 













זוהר
טליה





גן העיר–שדרוג גן הנוטרים 
מיפוי שיתוף הציבור







ית/ה אדריכל/דרוש

לתכנון גן ייחודי  

שאינו נגזר מקטלוג  

שיציע  , מתקנים

פתרון הוליסטי של 

עיצוב ושימושים בגן



–גן הנוטרים 

קהילה , היסטוריה, משחק

נבחר משרד תכנון

בהובלתה של האדריכלית  

יפעת גל שפייזמן















חקירה חושית

אתגר פיסי



חקירה חושית



אזור כושר ליד קו השומר הצעיר יוכל לתת תעסוקה לבני הנוער 

בסגנון מתקני  , מתקני הכושר יהיו בסיסיים. מבית הספר ובכלל

.ע"גדנ

כושר ר  ו אז

אתגר פיזי



משחק 
חברתי ודמיון

חקירה חושית

אתגר פיסיאתגר פיסי

תנועה חופשית אתגר פיסי



תנועה חופשית



חקירה חושית



אתגר פיזי



חקירה חושית







תודה על ההקשבה


