חיבורים – תכנית השלד הציבורי לשכונות ובמבט כלל עירוני
מלמטה למעלה לקראת מתאר  – 2040בין שלד שכונתי לשלד עירוני

מטרות




הגדרת שלד ציבורי לשכונה בראיה רובעית וכלל עירונית ויצירת בסיס מידע משולב ,ככלי עבודה משותף.
המתכננים הקהילתיים כמובילי תכנון יוזם.
עבודת עמיתים :תרגול כלים של תכנון קהילתי

מהלך מחשבתי
א .סכמת מצב קיים בקנ"מ (טיוב ,הנחיה ,שיפור ,הידוק)
ב .סכמת מצב קיים – מופשטת ללא קנה מידה (נדרשת הנחיה)
ג .סכמה מופשטת מצב מוצע
ד .מצב מוצע – תרגום תכנוני בקנה בקנה מידה
ה .תיאום ויצירת מערך כלל עירוני – סכמטי
ו .חזרה – השלכות המבט הכלל עירוני על הסכמה השכונתי
נספח :עיבוד חומרים " -סיירת תוצרים"

תכן המפגשים – כללי
תאריך

1

17.1.19
31.1.19
1.1
1.2

2

14.3.19

3

נושא המפגש

תכן המפגש

חיבורים –
תפיסה אישית של המרחב
הציבורי  -קשרים והקשרים
קליניקה ומתכנני רובע
מפגש רקע – כלים חכמים
ניתוח פיסי – מרחבי בקנה
משתנה

ניתוח המצב הקיים

מציאת ממשקים וקשרים -
מרחב ציבורי
פילוח קהילתי  -תנועה
ושהייה במרחב הציבורי

מציאת קשרים וממשקים – גיאוגרפים
סכמת המצב הקיים
פילוח קהילות – מי משתמש במרחב ואיך
מיפוי התנועות והשהיה במרחב
במקביל – הנחיות אישיות  -טיוב ועדכון הסכמות (שלבים א-ב-ג –
כל אחד במקום בו הוא נמצא)

11.4.19
כל אחד
בזמנו
ובמנהל
שלו

פידבק והידוק למפגש הבא
אילן גויכמן
הידוק – עבודת הכנה  -סטודיו עם מתכנני הרובע

עדכון מפת התנועה והשהיה

יחד עם הפורום האורבני/עובדים קהילתיים/אפליקציות/שאלונים
וכולי

1

תאריך

4

30.5.19

נושא המפגש
מצב מוצע
מתווה תכנוני לשכונה

תכן המפגש
קומפילציית התובנות:
מבט כללי – מתווה תכנוני לשכונה
סלי פרויקטים
"תכנית חומש לפעולה"
במקביל – הנחיות אישיות  -טיוב ועדכון הסכמות (שלבים א-ב-ג -
כל אחד במקום בו הוא נמצא)

5

11.7.19

6

שלד עירוני
מערך כלל עירוני –
סכמטי
חוזרים לשכונה

שלד עירוני  -מערך כלל עירוני – סכמטי




רציפות אורבנית
שלד עירוני ירוק  -על בסיס אגני ההיקוות
שלד עירוני – תנועה ותחבורה – על בסיס קווי הרכס

השלכות המתווה העירוני על הסכמה השכונתית –
עדכון ,טיוב והתאמה

25.7.19

2

