תכנית פעולה וכלים להתחדשות מתחם אחוזה

שאררט להתחדשות מרכז העיר רעננה

הפרויקט:
תכנית פעולה וכלים לעידוד ההתחדשות במרכז העיר ,באמצעות תהליך משתף בו משתתפים :צוות המקצועי רב תחומי של
מרחב ,צוות מקצועי וניהולי של עיריית רעננה ,חברי מועצת העיר ,בעלי העניין במרכז העיר ותושבים.
את התהליך הובילו אדריכלים מעמותת מרחב באמצעות צוות של אנשי מקצוע ,במטרה להגיע לתכנית פעולה הנובעת
מהסכמות משותפות ,ואשר תציע כלים לעידוד ההתחדשות במרכז העיר.
תכנית הפעולה נבנתה בתהליך משתף הקרוי שאררט ,בו שלב אחר שלב נבנתה תכנית הפעולה להתחדשות מרכז העיר.
בניגוד לדרך המקובלת בה מנתחים את המצב הקיים ומשם "קופצים" להצעות לפתרונות ,הפתרונות בתכנית להתחדשות
מרכז העיר הם תוצר של תהליך מובנה ,בו מחפשים השותפים לתכנית מה יחולל את השינוי ממצב קיים למצב הרצוי בטווחי
הקצר והבינוני ושיש להם ייתכנות ברורה לביצוע באמצעים הקיימים בידי הרשות והשותפים.
תכנית הפעולה לא מציעה פתרונות אשר הנולדים במוחם של היצירתי של אנשי הצוות המקצועי ,אלא מתמקדת באותן
פעולות או כלים אשר לדעת השותפים ,מתוך ניסיונם המקצועי והכרתם את העיר ,אכן יחוללו שינוי בטווח הקצר והבינוני,
מתוך מטרה להגיע לביצוע בפועל ולא לייצר עוד תכנית שתישאר על הנייר במדפים באגפי העירייה.

מטרת התכנית :
מטרת התכנית להתחדשות מרכז העיר היא ליצור שינוי מערכתי ,ארגוני ותפיסתי ,שיביא לשדרוג הרחוב ולבניית מרכז עיר
משודרג ,תוסס ,חי ועדכני:
•

יצירת שותפות בין הרשות בעלי העסקים והתושבים

•

שדרוג העסקים הקיימים והגדלת מגוון העסקים במרכז העיר

•

הגדלת מספר התושבים הגרים במרחק הליכה ממרכז העיר

•

בניית רחוב עירוני שיעודד הליכה ושהייה של התושבים ולא רק מעבר נוח לכלי רכב

•

הנגשה של רחוב אחוזה לתושבי רעננה

כדי להצליח ביישום מטרות התכנית ולבנות תכנית פעולה וכלים לכל התחומים המפורטים במטרות התכנית ,נעשו שתי
פעולות:
•

בחירת צוות מקצועי רב תחומי .

•

הכנת התכנית בתהליך משתף של כל בעלי העניין ,נציגי מחלקות העירייה ,ראש העיר וחברי מועצה.

תוצרי העבודה:
תוצרי התכנית מתמקדים בתחומים הבאים:
•

תחום התוכן

•

תחום ניהולי
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•

תחום פיזי )תנועה ,חניה ,פיתוח ואדריכלות(
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התחום הפיזי

תחום התוכן

התחום הניהולי

טיפול וניהול חניה במרכז העיר.

הקמת ועדת היגוי לבניית מדיניות
להתחדשות מרכז העיר

בניית מסמך מדיניות לפיתוח מרכז העיר ורחוב
אחוזה " -התנ"ך של רעננה"

רה-ארגון לתחבורה ציבורית פנים
עירונית

הקמת מנהלת משותפת ובניית נהלים
לשיתוף עירייה ובעלי עסקים

יצירת מגוון עסקים ברחוב
פעולות תרבות /פעילות רחוב

הסרת המפגעים מהמרחב הציבורי

יצירת תהליכים משתפים לתכנון ופיתוח
פרויקטים במרכז העיר

תכנית מיצוב מיתוג ושיווק מרכז העיר

שילוט ואינפורמציה ברחוב
שילוט עסקי  -מפרט חזיתות

הקמת קבוצות מתנדבים  -נאמני אחוזה
והעזרות בפורומים קיימים

פעילות הסברה בנושא חניה והליכה ברגל " -עיר
בריאה"

איתור קידום ועידוד פרויקטים מחוללי
שינוי

שינוי בתכנית המתאר לחיזוק מרכז העיר

שלבי העבודה:
שלב ראשון  -הכנה:
.1

עבודת הכנה של הצוות המקצועי בשיתוף הצוות המקצועי של העירייה ,הכולל:

•

איסוף נתונים סטטוטוריים ,נתונים כלכליים ,נתונים על בעלי העסקים והנכסים ,אופי העסקים והתפלגותם,
נתונים על מערכת התנועה והחניה .מצב פיזי של המרחב הציבורי.

•

ניתוח  SWOTשל מרכז העיר וסביבותיו  -הגדרת ,תיעוד ואבחון של חולשות ,חוזק ,איומים והזדמנויות.

•

זיהוי הגורמים העיקריים המעכבים פתרונות.

•

ביצוע שאלונים וסקר במרכז העיר.

•

איתור והזמנה של בעלי עניין ושותפים לתהליך :פניה לבעלי העסקים ,בעלי הנכסים ותושבים להשתתף
בתכנית .קיום מפגש מכין עם בעלי העסקים ,בעלי הנכסים ,פעילים בעיר ,נוער וצעירים.
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.2

.3

פרסום ושיווק התכנית:

•

פרסום במודעות בעיתונות ובאתר העירייה על הכנת התכנית וקיומה.

•

פרסום במודעות במרכז העיר על קיום תהליך התכנון המשתף.

מפגשי תיאום ציפיות של צוותי העבודה וסיור משותף במרכז העיר.

שלב שני  -השאררט:
גיבוש תכנית פעולה בתהליך משתף במשך ארבעה ימים ,שהתקיים בבית יד לבנים במרכז העיר .מטרת התהליך
המשתף :ליצור תכנית עם הסכמות רחבות של כל בעלי העניין והצוות המקצועי בזמן קצר ובמרכז העיר .בצורה זו נוצר
סיעור מוחות יצירתי ,בו הצוות המקצועי מביא את הידע והניסיון המקצועי שלו ובעלי העניין מביאים את הידע והניסיון
המקומי ,החיוניים לגיבוש תכנית ישימה.
שלב שלישי  -מקצוע תוצרי השאררט:
לאחר סיום העבודה בשאררט ,הצוות המקצועי לקח את כל החומרים ,ערך אותם וארגן אותם למסמך מסכם המפורט
בחוברת זו.
המסמך המסכם כולל פרוט של הפעולות בתחומים השונים אותם יש לעשות כדי לחולל שינוי ,המשאבים הנדרשים,
כספיים ואנושיים ,לוח זמנים אפשרי לביצוע ומיהו הגוף האחראי לביצועם של פעולות אלו.

הצוות המקצועי לפי מקצועות:
•

הנחיה וניהול הסדנא

•

אדריכלים

•

מתכנן ערים  /כלכלן עירוני מומחה לעבודה עם רשויות מקומיות

•

מתכנן תנועה

•

יועץ עסקי )מומחה במרכזים מסחריים ועסקים מסחריים(

•

שמאי

•

יועץ חברתי קהילתי

•

מרכז לוגיסטי

מספר מסקנות חשובות להצלחת היישום :
.1

שיתוף הפעולה בין המחלקות השונות בעירייה ,הרלוונטיות למרכז העיר ,לוקה בחסר ומסתבר שיש מחשבה רווחת
כי הנושא באחריות מחלקת ההנדסה .אנו ממליצים לבנות שיתוף פעולה מערכתי במחלקות העירייה לפעולה במרכז
העיר .ללא שיתוף פעולה בו יהיה ברור לכלום כי הם חלק מההתחדשות תהליך זה לא יקרה.

.2

בעירייה חייבים לשרש תפיסה בה בעלי העסקים אינם הצד השני של המתרס .בעלי העסקים הם נכס עירוני חשוב
להתפתחות מרכז העיר ועל כן חשוב מאד לשים אותם בראש הראיה של ההתחדשות ,לשתף אותם בכל פעילות
שתעשה במרכז העיר ולעודד אותם בכל דרך שתשפר את מצבם הכלכלי.
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.3

הקמת מנהלת היא חובה ליצירת התחדשות המרכז ,וחשוב שמנהלת זו תהיה מנהלת משותפת לצוות העירייה,
בעלי העסקים ,החברה הכלכלית וצעירי העיר.

.4

ניתן לשפר את חזות הרחוב ותדמיתו באופן מיידי ע"י הסרת המכשולים ,טיפול בשילוט ופעולות נקודתיות במרחב
הציבורי.

לסיכום ,אנו ממליצים לייצר פעילות בטווח המיידי שתראה לכל המשתתפים ובעלי העניין ברחוב אחוזה שאכן משהו מתחיל
לקרות והשינוי בדרך .אחרת לא רק שתהייה אכזבה לנוכח הצפייה שלא מתממשת ,אלא שבפעם הבאה שהעירייה תהייה
מעוניינת לבצע כל פעולה היא תיתקל בחומה של חוסר אמון וסירוב לשתף פעולה.
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תכנית פעולה  -זמנים ועלויות
תחום
התכנית

אפריל

מאי

יוני

יולי

אוגוסט  -דצמבר

עלות )משוערת(

התחום
הפיזי

בניית תכנית
עבודה

בניית תכנית
עבודה

הסרת מפגעים
ושילוט

הסרת מפגעים
ושילוט

הסרת מפגעים
ושילוט

 3-4מליון ש"ח

איתור פרויקטים
מחוללי שינוי

טיפול במרחב
הציבורי

ניהול חניה

שינוי תחבורה
ציבורית

מדיניות
ותוכן

הקמת פורום
מדיניות

קביעת מדיניות:
למידה ומחקר

קביעת מדיניות:
למידה ומחקר

גיבוש מסמך מדיניות

גיבוש מסמך מדיניות

 100,000ש"ח

מנהלת
וניהול

הכנה להקמת
מנהלת

הכנת אמנה
משותפת

הקמת מנהלת

פעילות מנהלת

פעילות מנהלת

 400,000ש"ח

שיווק

בניית מערך
שיווק

כנסים

גיבוש אירועים
וקורסים לבעלי
עסקים

עבודת שיווק שוטפת

עבודת שיווק שוטפת

 120,000ש"ח

קיום אירועים

קיום אירועים

מיצוב
ומיתוג

גיבוש והכנת
תכנית תוכן

גיבוש והכנת
תכנית תוכן

גיבוש קונספט

לוגו ,סמל ופעילות

המשך פעילות

 150,000ש"ח

שיתוף

הקמת צוות
מוביל פעילים
ומתנדבים

בניית תכנית
עבודה עם גורמי
העירייה

קביעת תכנית
עבודה משותפת

ליווי התכנית בתהליך
משתף

ליווי התכנית בתהליך
משתף

 80,000ש"ח

העברת
מידע
ופרסום

הקמת אתר או
עמוד באתר
העירייה

הצבת לוחות
מידע במרכז
העיר

פיתוח אפליקציית
מידע

פיתוח אפליקציית
מידע

 100,000ש"ח
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מרחב אחוזה סקירה כללית והתרשמות אישית
שלב מכין  -מרכז עיר סימבולי
בטרם תהליך השאררט עצמו ,סיירתי ברחוב אחוזה וסביבתו ,לעיתים עם הדרכה ולעיתים לבדי .במהלך סיורים אלו נפגשתי
עם כ 30-תושבים ,סוחרים ,מנהלי בתי קפה ומסעדות ומתווכי נדל"ן.
במהלך המפגשים ניסיתי לתהות לגבי "המפה הקוגניטיבית" של המרואיינים ,הצרכים שלהם ,הרצונות ,החששות  -ובעיקר
לנסות ולהבין מה המהות של רחוב אחוזה עבורם .הרי כמה נקודות עיקריות:

•

השירותים החברתיים והתרבותיים שהם זוכים להם רבים ,וחלקם הגדול פועל בבנייני הציבור ברחוב אחוזה.

•

אזרחים וותיקים הגרים בסמוך לרחוב מתייחסים אליו כאל סוג של "מרפסת" ,המשך ישיר של ביתם ,שם נפגשים
ומדברים ומעבירים חלקים שלמים של יומם.

•

רחוב אחוזה אינו נוח לתנועה עבור האזרחים הוותיקים ,עם הליכונים ,כסאות גלגלים וקלנועיות .התחבורה
הציבורית אינה נגישה להם ,אליה וממנו ,הספסלים הממוקמים לאורך הרחוב אינם מותאמים לבעלי מוגבלויות ,אינם
מוצלים ואינם ממוקמים כך שיוכלו להוות מקום למפגש .יש חוסר בשירותים ציבוריים לאורך הרחוב ואין חוויה
מזמינה עבורם.

•

רעננה שמה לעצמה למטרה להצעיר את האוכלוסייה במרכז העיר ולמלא בה חיים ,אך העלויות הגבוהות של
המגורים בעיר ,ובעיקר במרכז ,גורמים לרבים לבחור ולעבור לערים פריפריאליות בסביבה.

•

לתושבי העיר יש תפיסה עירונית כפרית ,על בסיס ההיסטוריה החקלאית של הישוב .הם אוחזים עדיין בזיכרונם את
מרכז היישוב הקטן ,ירוק ,שקט ואינטימי .בד בבד עם רצונות וצרכים שהם מציגים למרכז עיר תוסס ואינטנסיבי,
המספק את צרכיה של העיר שגדלה ונהייתה מגוונת ,ואפילו חלקם רוצים לראות את אחוזה כמרכז המסחרי האזורי.

•

הנגישות אל אחוזה מהרחובות שאינם במרחק הליכה ממנו נמוכה מאוד ,התחבורה הציבורית אינה מספקת ,כמות
החניות אינה מאפשרת הגעה עם רכב ,אין מסלולי אופניים ומתקנים לקשירת אופניים והרחוב סואן מידי בכדי לרכב
בו.

•

לתושבים ישנה תפיסה עצמית כלכלית גבוהה בהרבה מהמציאות הסוציו-אקונומית הקיימת בעיר ,לכן בעוד הדרישה
האמיתית היא לחנויות זולות מזדמנות לאורך הרחוב ,כמו ברחוב אלנבי בתל אביב ,הרצון הוא בחנויות בוטיק כמו
ברחוב שינקין בתל אביב.

•

במשך שנים רבות נמשך סטאטוס-קוו דתי חילוני בעיר ,וברחוב אחוזה סגור המסחר בשבת ובערבי חג )חוץ מאשר
חריגים מוסכמים( .נושא זה חוזר ועולה פעמים רבות בשיחות עם תושבים וסוחרים כבעיה מהותית של הרחוב,
ונראה שישנו מתח קשה שאינו מטופל סביב הנושא.
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התושבים והסוחרים חשים מעורבים במתרחש ובעלי אכפתיות גבוהה ,אך נראה שעקב ניסיון בתהליכים משתפים בעבר ,שלא
הפכו לנורמת עבודה ולכן חלקם נותרו "בלתי סגורים" ,נוצר כעס וחוסר אמון בין הסוחרים ,הדיירים והעירייה:

•

רבים מהתושבים אינם משתמשים באחוזה .לשם קניות מתוכננות או בילוי ,אלה בוחרים בקניונים ובערים הסובבות
את רעננה ומשתמשים ברחוב רק לקניות מזדמנות .אם כי התפתחות פינות בתי הקפה הנושקות לרחוב הולכות
ומתפתחות ונראה שיוצרות קהל קבוע.

•

למרות כל הנאמר ,רואים כולם )ללא יוצא מהכלל( את אחוזה כמרכז העיר ,מעוניינים לשמר ולחזק אותה ככזו,
וברמה ההצהרתית ישמחו לחזור ולהשתמש ברחוב כמרכז לקניות ,תרבות ובילוי .זו הסיבה שאני מתייחס אל
אחוזה כאל "מרכז עיר סימבולי".

כל עוד תישמר הסימבוליות של הרחוב כ"מרכז העיר הסימבולי" ,קרי ,כרחוב הייצוגי של רעננה כפי שהוסכם בחזון העיר
ובתכניות המתאר ,יוכלו לנצל יתרון משמעותי זה לכל תהליך פיתוח שיתוכנן .מחד ,אין כל קושי לפרסם אותו ,ומאידך ,היותו
חסר משמעות פרקטית קיימת מאפשר גמישות תכנונית.
בנוסף למפגשים עם התושבים ,התקיימו מפגשים עם מחלקת תרבות נוער וצעירים ,המחלקה הקהילתית באגף לשירותים
חברתיים ואחראית תחום שיתוף ציבור בעירייה.
מטרות הפגישות היו :לרתום את המערכת העירונית לתהליך ולגרום לפעילי השטח להביא איתם עוד תושבים ,ולהכיר את
היכולות של המערכת העירונית להמשך התהליך ,כדי להכין תכנית ברת מימוש כהמשך לשאררט.
מצאתי עירייה המחויבת לנושא שיתוף התושבים ומוכנה לפעול כדי לחזק תהליך זה ,ומערכת מקצועית איתנה המסוגלת
להוביל באופן יעיל תהליך שכזה .מצד שני נראה היה שיש חוסר תאום בין מחלקתי ומשאבים אנושיים ,שבשל חוסר התיאום
נראה שאינם מנוצלים באופן יעיל.

בת אל יוסף  -צוות מרחב
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התנהלות משתפת
במהלך ארבעת ימי השאררט ,הלך והתבהר שהבסיס עליו יצליח או יכשל תהליך פיתוח הרחוב הינו שותפות בין מחלקות
העירייה השונות ,שותפות בין הסוחרים השונים הפועלים ברחוב ושותפות בין העירייה ,הדיירים הגרים לאורך הרחוב ועם
ציבור התושבים בכללותו.
התנהלות משתפת ,מעבר ליצירת האמון הנדרשת בין כל גורמי העניין ,מאפשרת למערכת הביצועית לחשוף ידע ,צרכים
והעדפות של כלל מחזיקי העניין ,מייצרת שיח המקדם הסכמות ,רותמת מעורבות בקידום הביצוע ובמימוש עצמו וחוסכת
משאבים מערכתיים בשל הורדת ההתנגדויות ופעילות התנדבותית תומכת פיתוח.
שיתוף הפעולה בין אגפי העירייה השונים
לשם הצלחת המתחם יש לאגד את משאבי העירייה ,הן ברמה התקציבית והן ברמה האנושית .על העירייה לנצל את אנשי
המקצוע המצוינים שלה בתחום ההנדסה ,החינוך ,הקהילה ,התרבות וכן הלאה ,וליזום פעולות מתואמות ומשותפות.
בתקופה זו מוקם בעיר מרכז עתיד ,אשר אחד מתפקידיו הוא לחזק שיתופי פעולה בין מחלקתיים ,לעודד ולבחון רעיונות
יצירתיים ולקדם פרויקטים חדשניים .אין כמו "פיתוח מתחם אחוזה" ככר התנסות מוצלח לכך.
שיתוף הפעולה בין הסוחרים
כדי לשפר את רווחיות המתחם עבור סוחריו ,יש לייצר חוויה מהנה ומושכת עבור המבקרים בו ,אשר תגרום להם לרצות
לשהות בו זמן רב ,להוציא בו כסף ולחזור אליו שוב ושוב.
ככל שכמות ומגוון החנויות במתחם יהיה רב יותר ,ככל שהבילוי במתחם יהיה מעניין יותר ומלא התרחשויות ופעילויות מושכות
ומשתנות תדיר ,וככל שהאווירה הו תהיה מזמינה – הסיכוי שנמשוך קהל מבקרים רב שיהפוך ללקוחות קבועים ויחזקו את
כלכליות המתחם .
לשם כך ,כחלק מתוכנית השאררט מוצע להקים מנהלת מתחם ,שתוביל את הרחוב עם נציגות נבחרת של הסוחרים ושאר
מחזיקי העניין.
שותפות עירייה ,סוחרים ,דיירים וציבור תושבי רעננה
התוכנית אשר אנו מציעים בהמשך נשענת על מדרגות ברמת השיתוף ,ברוחב השיתוף ובאופק השיתוף ,מתוך התפיסה
שרמה ,רוחב או אופק נכונים ,אלה יש להתאים את התהליך למצב הקיים וליעדים המוגדרים.
רמת השיתוף מתייחסת לרמת ההשפעה של מעורבות הציבור בקבלת ההחלטות .רמת השיתוף יכולה להתקיים מהרמה
הנמוכה ביותר של "העברת מידע מהרשות אל התושב" ועד לרמה גבוהה יותר של "שיתוף בקביעת מדיניות לטווח ארוך".
רמת שיתוף נמוכה דורשת פחות מיומנויות בתהליכי שיתוף ,נצרכת לפחות אמון הדדי מקדמי בין גורמי העניין המערכתיים
והאחרים ומהווה בסיס טוב להתנסות ,רכישת כלים ויצירת נורמות לשיתופי פעולה המבוססים על התנסות חיובית היוצרת
אמון .תהליך מוצלח יאפשר להעלות את רמת השיתוף.
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רוחב השיתוף מתייחס לכמות מחזיקי העניין שמשתתפים בתהליך .מתהליך ברוחב שיתוף מצומצם המערב מהציבור רק את
בעלי העניין הישירים ועד שיתוף ציבור רחב המזמין את כלל הציבור לקחת חלק בקבלת ההחלטות.
שיתוף ציבור רחב יוצר נראות גבוהה לתהליך ,מטמיע נורמות של מעורבות ומחזק את האמון ההדדי באופן כוללני ,אך מגביל
את רמת השיתוף האפשרי על שום כמות המשתתפים וקוצר הזמן של התהליך
אופק שיתוף מתייחס למשך הזמן עד להשגת יעד ההחלטה ,מאופק קצר אשר מייד בסיום תהליך קבלת ההחלטות מתממש
ועד אופק רחוק ,אשר יכול לקחת שנים עד שהשותפים יראו את תוצר החלטותיהם בא לידי מימוש.
ההצעה אשר אנו מגישים בהמשך בנויה ממגוון מתודות ,המשלבות רמות שיתוף שונות ,רוחבי שיתוף שונים ואופקי שיתוף
משתנים ,בהתאם לשלב בו יתבצע השיתוף ,המיומנויות והיכולות הקיימות במערכת המבצעת את השיתוף ,האמון בין גורמי
העניין ונורמות השיתוף בהן הם אוחזים.

חשוב לציין שההמלצות נבנו ביחד עם הגב' עופרה ליכטנטריג ,מנהלת מחלקת קשרי קהילה ,הגב' פאני נחמנה ,מנהלת
אגף תרבות ,נוער ופנאי והגב' מירי נוימן ,נציבת פניות הציבור ואחראית על שיתוף הציבור בעירייה ,על בסיס יכולות
הקיימות במחלוקותיהן.
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המלצות לפעולות ותהליכים מקדמי שותפות
מערך ניהול משתף
כמערך מוביל לתהליך פיתוח המתחם ,אנו ממליצים להתחיל כבר עתה לקדם מבנה ניהולי משתף אליו כל הגורמים
המעורבים בתהליך יתכווננו .המבנה הזה מאפשר מחד לאנשי המקצוע למלא את תפקידם ולקבל החלטות על בסיס ניסיונם
וראייתם ארוכת הטווח את העיר כולה ,ומאידך לגבש תמיכה ציבורית ולחזק את האמון ההדדי הדרוש להצלחת פיתוח
המתחם.
איור מספר  :1מערך ניהולי משתף ציבור

מעל המנהלת כמובן יעמוד גוף ציבורי עירוני ,כגון החברה הכלכלית או העירייה עצמה ,ותיעזר בפורום מדיניות שיורכב
מנציגות נבחרת של גורמי עניין ובעלי תפקיד רלוונטיים מהעירייה ,אשר תפקידם יהיה להתוות את מדיניות המתחם וניהולו,
לקדם הסכמות ולגשר בעיתות מחלוקות.
המנהלת תעמוד בקשר תפעולי עם כל הגורמים הרלוונטיים מהעירייה ,גורמים עסקיים ,ארגונים תומכים ,צוות פעילים וכו',
ותפעל לקידום המתחם לאור המדיניות שיקבע הפורום.
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הקמת תשתית העברת מידע ותקשורת
כדי להרגיל לתקשורת שקופה וזורמת כחלק מהתהליך של בניית האמון ,כדי שתצטבר התנסות ותיווצר נורמה של שיוך כל
גורמי העניין ביחד ,אנו ממליצים לשים דגש על הקמת תשתית להעברת מידע מהימן בזמן אמיתי ותקשורת רב כיוונית,
באמצעות כלי התקשורת שונים המתאימים לקהלי היעד השונים :בין העירייה ,המנהלת ,הסוחרים ,דיירי הרחוב ,תושבי העיר
וכלל לקוחות המתחם.
אופי המידע צריך לכלול אירועים במתחמים עירוניים ,פעילות שיווקית ,מבצעים נקודתיים ושל המתחם כולו ,תכניות פיזיות,
פרויקטאליות ואחרות המתוכננות למתחם ,חדשות הרחוב ברמה האישית וכדומה.
פעולות אלה הינן ברמת שיתוף נמוכה ,ולכן אינן דורשות אמון רב ,שיתוף רחב ולכן נראות הגבוהה ,אופק שיתוף מהיר כך
שיאפשר חיזוק אמון ופיתוח נורמות לעתיד ,קל ומהיר יחסית לביצוע ודורש משאבים מצומצמים.
הצעות לפעולות
•

פיתוח אתר מיוחד או שימוש באתר העירייה כדי להעביר מידע לכלל הציבור ולקבוצות ממוקדות ,כגון הדיירים ו/או
הסוחרים ,וקבלת תגובות והצעות ממחזיקי העניין.

•

פיזור לוחות מודעות במתחם )בנושא זה רצוי להתייחס לפרק בנושא "מיצוב המתחם"( ,אשר עליהם יתלה מידע
הנוגע לרחוב ,המעדכן את סוחריו והמבקרים במתחם על המתוכנן בו  -הן ברמה התפעולית והן ברמת הפעילות
השיווקית ,תרבותית וחברתית.

•

שימוש באפליקציות אינטרנטיות למידע ,קבוצת  whatsuppשל בעלי העסקים וכמובן פרסום רגיל של סטיקרים,
פליירים ,עיתון מקומי ,מידעון חודשי של העירייה.

תשומות דרושות
הצבת השילוט בינתיים רצוי להציב משהו זמני ,ובהמשך ,לאחר שתעשה תוכנית מיצוב ומיתוג לרחוב ,יש לשקול הצבת
שילוט אלקטרוני.
קביעת בעל תפקיד הטלת התפקיד על בעל/ת תפקיד בעירייה אשר אחראי הן לקבץ את כל המידע באופן קבוע מכלל
מחלקות העירייה ולפרסמם כל שבוע ביום קבוע .בהמשך ,לכשתקום המנהלת ,זה בודאי יהיה חלק מתפקידה.
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לו"ז

משאבים

שיתופי פעולה

הערות

פעולה

הקמת לוחות מידע
ברחוב וניהולם

חצי שנה

 20,000ש"ח

דוברות העירייה,
חזות העיר,
מנהלת המרחב

יש אפשרות
למימון עלות
השלט באמצעות
פרסום

 Wi-fiמרחבי

שנה

מחשוב
ולוגיסטיקה,
מנהלת

הקמת תשתית
להעברת מידע
ותקשורת
הקמת /התאמת
אתר אינטרנט

חצי שנה

אפליקציית מידע
מרחבית

שנה

 20,000ש"ח

מחשוב
ולוגיסטיקה,
דוברות ,מנהלת,
תרבות ,חזות
העיר ,רישוי
עסקים ,הנדסה
מחשוב
ולוגיסטיקה,
דוברות ,מנהלת
המרחב

ביצוע שיתוף ציבור בשאלות נקודתיות
בפיתוח הרחוב אנו ממליצים לכלול גם תהליכי קבלת החלטות נקודתיות ,בהם משתפים ציבור רחב )ראו טבלה מס' .(2
לשיתוף הרחב מספר מטרות :פיתוח תחושת השייכות לרחוב ,בחינת ההעדפות של ציבור המשתמשים ברחוב וקידום נורמה
של שיתוף בקבלת ההחלטות בין הסוחרים והמבקרים ברחוב ,ובין האגפים השונות בעירייה.
לדוגמא :אם יוחלט שיש להציב ספסלים חדשים לאורך הרחוב ,האגף לתחזוקה יבחר שתי אפשרויות אשר עומדות ברמת
האיכות הנדרשת בעיניו ונמצאות ברמת העלויות המאושרת ,את שתי האפשרויות הללו יציבו במרכז הרחוב באופן בולט עם
הסבר לגבי הספסלים ,מחירם ,מטרתם וכן הלאה ויזמינו את הסוחרים והמבקרים ברחוב לבחור ביניהם .באותה רמה ניתן
לדון ב"איפה לעשות את אירוע החג הקרוב"" ,איזו צמח לשתול בעציצים" ,ב"איזה שעה לסגור את הצומת" וכן הלאה.
שיתוף נקודתי רחב הינו בעל נראות גבוהה ,אופק שיתוף קצר ויוצרת התנסות מבססת אמון ורמת מעורבות בינונית שאינה
דורשת אמון רב ,ידע או מיומנות מצד הלוקחים בו חלק .יש לציין כי תהליך זה מעכב החלטות שבאופן רגיל כמעט אוטומטיות
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לצוותים מקצועיים בעירייה ,אך בטווח הארוך ,נורמה של שיתוף מקנה בסיס לעבודה משותפת ,מרחיב את השגת המידע
והרעיונות ,מותאם יותר לצרכי הציבור וחוסך זמן ומשאבים בתיקונים ועיכובים בשל התנגדויות.

הפעלת פורום מדיניות וגיבוש מסמך המדיניות
לפיתוח מרכז אחוזה מומלץ לפתח מסמך מדיניות מוסכם .מסמך זה יתווה קווים לפיתוח והוראות הפעלה הנגזרות מחזון
העיר ,הידע המקומי והצרכים של מחזיקי העניין .דו"ח זה שגובש בתהליך השאררט יכול לשמש כבסיס למסמך המדיניות.
מומלץ כי מסמך המדיניות יהיה נגיש ושקוף לכל .כמובן מומלץ כי מסמך זה יהיה גמיש ופתוח לשינויים שיערכו על בסיס
הסכמה בין חברי פורום המדיניות.
לגיבוש מסמך המדיניות מומלץ להקים פורום מדיניות או וועדת היגוי אשר ביחד יצרו בסיס הסכמות ,נרחב ככל האפשר,
שלפיו יתנהל כל תהליך הפיתוח של הרחוב .מומלץ כי בראשות הפורום יעמדו ראש העיר או המנכ"ל .הקמת הפורום יכולה
להיעשות בטווח הקצר והיא איננה דורשת תקנים נוספים )ראו טבלה מספר .(1
מינוי גורם מתכלל
בכדי לקדם את הקמת הפורום מומלץ למנות בעל/ת תפקיד מטעם ראש העיר אשר אחראי לתיאום פעולות פורום המדיניות
וגיבוש מסמך המדיניות .הערכתנו היא כי ניתן לעשות זאת בטווח הקצר וכי נדרשת שמינית משרה לצורך תפקיד זה )ראו
טבלה מס' .(1
המלצות לבחירת השותפים בפורום:
•

מומלץ כי השותפים בפורום המדיניות יהיו נציגים של מחזיקי העניין הרלוונטיים לפיתוח מתחם אחוזה.

•

נציגים של אגפי העירייה מהמחלקות השונות הרלוונטיות ,בעלי סמכות קבלת החלטות.

•

ראש המנהלת.

•

נציגי סוחרים המייצגים את הפיזור לאורך הרחוב ואת סוגי המסחר השונים.

•

דיירי הרחוב.

•

נציגי קבוצות תושבים שונות ,כגון קבוצת הגמלאים ומועצת הנוער.
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טבלה מספר  :1הקמת פורום מדיניות וגיבוש מסמך מדיניות
לו"ז

משאבים

פעולה

מינוי גורם מתכלל

כחודש

 1/8תקן

הקמת פורום מדיניות

כחודשיים

ניצול תקנים קיימים

שיתופי פעולה

הערות

גורם מטעם ראש
העיר

גיבוש הסכמות

הובלה :ראש העיר
שותפים :ראשי אגפי

וניהולו )וועדת היגוי(

לפיתוח וניהול מרחב

העירייה ,מנהלת,

אחוזה

בעלי עסקים ,דיירי
תהליך מרוכז לגיבוש

חצי שנה

 100,000ש"ח

מסמך מדיניות

הרחוב ,נציגי קבוצות

כולל למידה

תושבים ,מחלקה

ממקומות אחרים,

קהילתית

הערכה ובקרה
וכדומה

גיבוש תכנית פעולה,
ליווי ובחינה מתמדת

כשנה

איגום משאבים כלל
מחלקתי
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התהליך לפיתוח מסמך המדיניות
מומלץ כי פורום המדיניות יגבש את מסמך המדיניות על פני מספר ימים מרוכזים של דיונים .ניתן לעשות זאת באמצעות
תהליך שאררט או תהליכים אחרים המיועדים לגיבוש מסמך מסוג זה .הערכתנו היא כי תהליך זה יכול להיערך תוך חצי שנה
ועלותו תהיה כ 100,000-ש"ח )ראו טבלה מס' .(1
מחקר ולמידה
כבסיס לפיתוח מסמך המדיניות מומלץ לערוך תהליך למידה ומחקר של רחובות ראשיים .למידה זו יכולה להיערך באמצעות
סיורים ברחובות מרכזיים אחרים ברחבי הארץ ,מפגשים עם מנהלות ,סוחרים וועדים ציבוריים ,קבלת הרצאות קצרות
בנושאים של מסחר עירוני ,תכנון ,מיצוב ,יצירת שיתופי פעולה וכדומה.

אישור תוכניות פעולה ,ליווי ובחינה מתמדת
לאחר הפקת מסמך המדיניות מומלץ כי הפורום ימשיך להתכנס באופן קבוע מספר פעמים בשנה ,לשם ליווי ובחינה של פיתוח
הרחוב והתנהלותו ,עדכון מסמך המדיניות ופתרון בעיות מערכתיות  -אם באופן של פתיחה וחיזוק השיח וההידברות ואם,
בעת הצורך ,בהפעלה וגיבוי מערך הגישור שהוקם על ידי האגף לשירותים חברתיים.

רתימת צוות פעילים
במסגרת השאררט התברר כי תושבי רעננה רואים ברחוב אחוזה את ליבה של העיר רעננה ,וכי התושבים ברעננה מעורבים
במתרחש בעיר ונורמות ההתנדבות בעיר מאוד גבוהות .אנו ממליצים לנצל זאת לטובת פיתוח רחוב אחוזה ולנסות ולפתח
קבוצות מתנדבים עירוניות שיפעלו לקידום הרחוב )ראו טבלה מס' .(2
רעיונות אפשריים שעלו במסגרת השאררט
•

קבוצת אמנים פלסטיים מקומיים שיתכננו ויבצעו ביחד עם העירייה פעולות לשיפור חזות המתחם.

•

קבוצות אמני רחוב ובמה שישתתפו בתכנון וביצוע פעילויות חברתיות ותרבותיות במתחם.

•

קבוצות הורים שיקדמו ביחד עם העירייה אירועים למשפחות.

•

קבוצות נוער לקידום פעילות פנאי עבורם.

•

קהילות וארגונים שישותפו בפעילויות מקרבות בין דתיים לחילוניים.

•

קבוצות מתחמי סוחרים שיקדמו אירועי קידום מכירות.

•

בתי ספר ,תנועות נוער ,אזרחים וותיקים ובעלי מוגבלויות שיפעלו לקידום נגישות במתחם.
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זהו תהליך בעל רמת שיתוף בינונית ,המתרגלת ומטמיעה עבודה משותפת עירייה ותושבים ,רוחב שיתוף בינוני המסייע
להתחבר ולרתום באופן ממוקד גורמים יצירתיים ,בעלי אינטרסים שונים ומובילים חברתיים לפעילות ברחוב ואופק שיתוף
בינוני אשר יסנן באופן טבעי את השותפים ,יקנה כלים וידע לכל השותפים בתהליך לעבודה משותפת ומשימתית ,ייצור קשרים
אישיים ואמון בין המעורבים.

בהמשך ,לאחר שתיצבר התנסות חיובית ויתחילו לבלוט המעורבים בעלי המחויבות ויכולת הביצוע הגבוהים ביותר ,יוכל לקום
מתוכם צוות "נאמני רחוב" אשר יהווה בסיס ציבורי נאמן ופעיל ברחוב.
כמובן ,באופן ישיר ,פעילות זו תוסיף פעילויות בעלות מגוון רחב של מוקדי עניין לרחוב.
תהליך יצירת צוות המתנדבים דורש השקעה מקצועית וזמן לשם רתימת האנשים הרלוונטיים ,ליווי בתהליכי התכנון ,יצירת
שיתופי פעולה עם המחלקות הרלוונטיות ,ביצוע בהובלת המתנדבים וכן הלאה .פעולות אלו רצוי שיערכו על ידי המחלקה
הרלוונטית בעירייה ,האחראית על פעילויות מתנדבים בשיתוף פעולה עם המנהלת.
סיכום הפעולות המומלצות
במסמך הצגנו כמה פעולות שלדעתנו יקדמו את השותפות בין אוחזי העניין והעירייה ,אשר הכרחיים לשם פיתוח מתחם
אחוזה.
•

הקמת מערך לניהול משתף.

•

הקמת תשתי העברת מידע ותקשורת

•

ביצוע שיתוף ציבור בשאלות נקודתיות

•

הפעלת פורום מדיניות וגיבוש מסמך מדיניות

•

רתימת צוות פעילים.

פעולות אלה אינן תלויות זו בזו ,יכולות להתבצע במקביל אל מחויבות בתאום בינן ,כך שיחזקו את ההשפעה היחסית של כל
פעולה ,יקדמו את האמון ההדדי הכה דרוש במתחם ויטמיעו נורמות של שיתוף.

18

19

20

21

22

עדכון והתאמת חוקי העזר של העירייה לקידום תהליך פיתוח רחוב אחוזה
.1

פתיחת בתי עסק וסגירתם

 1.1מצב קיים
לעיריית רעננה חוק עזר פתיחת בתי עסק וסגירתם משנת .1969
התיקון האחרון בחוק בוצע בשנת  1988והוא מתייחס לאישור פתיחת בית מרקחת תורן בימי המנוחה.
להלן עיקרי הוראות פתיחת וסגירת עסקים עפ"י החוק ,לפי סוגי עסקים:
בית אוכל ובית קפה

פתיחה בימי מנוחה

פתיחה בימים שאינם ימי מנוחה

בית אוכל:

בתי אוכל ובתי קפה לא יפעלו בליל השואה והגבורה ,ביום כיפור

יכול לפעול החל מהשעה  5:00ועד השעה .24:00

ובליל תשעה באב.

בית קפה:

בימי מנוחה אחרים יכולים לפעול מתחילת יום המנוחה ועד השעה

יכול לפעול החל מהשעה  5:00ועד השעה 24:00

 ,22:00ובשעה  10:00ועד השעה  ,15:00בכפוף לתנאים הבאים:

אם מופסקת בו הנגינה בשעה  ,24:00יכול לפעול גם עד .1:00
•

האוכל והמשקאות לא מוגשים בליווי שעשועים

•

האוכל והמשקאות לא מוגשים בליווי נגינה

•

האוכל והמשקאות מוגשים בין כתלי בית האוכל או בית
הקפה

בתי מרקחת

פתיחה בימי מנוחה

פתיחה בימים שאינם ימי מנוחה

יכול לפעול משעה  6:00ועד השעה ,20:00

לא יכול לפעול ,אלא אם משמש כבית מרקחת תורן ואז יוכל לפעול

אלא אם משמש כבית מרקחת תורן ואז יוכל לפעול גם בשעות

גם בימי מנוחה.

הלילה.
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עסקים שונים

פתיחה בימים שאינם ימי מנוחה

פתיחה בימי מנוחה

חנות לממכר מזון יכולה לפעול החל מהשעה  6:00ועד השעה
.20:00
קיוסק או מזנון יכול לפעול מהשעה  5:00ועד השעה .23:00
חנות לממכר פרחים ,מזכרות ,ספרים ועיתונים יכולה לפעול
מהשעה  5:00ועד השעה 20:00

לא יפעלו בתי עסקים.

בית מלאכה יכול לפעול מהשעה  6:00ועד השעה .19:00
מספרה יכולה לפעול מהשעה  6:00ועד השעה  ,20:00ובימי שני
עד השעה .14:00
עסקים אחרים יכולים לפעול מהשעה  6:00ועד השעה .20:00
ימי ג' כל בית עסק ,למעט משרד ,מזנון ,קיוסק ,מאפיה ,תחנת
דלק ,צרכניות ,משביר לצרכן ומספרות ,יפעל ביום ג' עד השעה
.15:00

 1.2עדכון החוק
על העירייה לגבש מדיניות המתייחסת לשעות וימי פתיחת עסקים ,ולאחריה לפעול לעדכון חוק העזר באופן
שיתאים למדיניות המגובשת .בין היתר ,יש להתייחס לנקודות הבאות:

•

האם מעוניינים בהארכת שעות הפעילות של העסקים ברחוב? האם של כלל סוגי העסקים?

•

האם מעוניינים בהרחבת ימי הפעילות של העסקים ברחוב? האם של כלל סוגי העסקים? האם כולל
הגשת אוכל ומשקאות שלא בין כתלי בית האוכל או בית הקפה?

•

האם מעוניינים בהרחבת שעות הפעילות בימי שלישי אחר הצהריים?

•

האם קיימים מקטעים לאורך הרחוב המאופיינים בצפיפות נמוכה יותר של מגורים ,בהם מעוניינים
להחליט על שינויים כאמור ,בעוד במקטעים אחרים המאופיינים בצפיפות גבוהה יותר של מגורים ,לא
יבוצעו שינויים בשעות וימי הפעילות?
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.2

רוכלות

 2.1מצב קיים
לעיריית רעננה חוק עזר לרוכלות משנת  .1967התיקון האחרון בחוק בוצע בשנת  2008במסגרתו בוטל סעיף
העונשים .החוק קובע הוראות לעיסוק ברוכלות ,בין היתר:

•

איסור עיסוק ברוכלות במקומות ציבוריים בהם הרוכלות מהווה מכשול לרבים.

•

איסור עיסוק ברוכלות במעבר בין בניינים.

•

איסור עיסוק ברוכלות בסמוך לגני ילדים ,בתי ספר ,מגרשי משחקים וגינות.

•

איסור חניית עגלת הרוכלות ברחוב או במקום ציבורי שלא בשעות העיסוק ברוכלות.

•

איסור קשירת עגלת הרוכלות למבנה ,גדר או עמוד.

•

החזקת עגלת הרוכלות בצדו הימני של הרחוב קרוב לשפתה של המדרכה הימנית.

•

איסור הכרזה על הטובין באופן הגורם לרעש.

•

איסור עיסוק ברוכלות בימי מנוחה ובין השעות  20:00ל.6:00 -

•

צורך בקבלת רישיון לעיסוק ברוכלות ותשלום אגרת רישיון.

 2.2עדכון החוק
יש לקבוע מדיניות ברורה בכל הקשור לעיסוק ברוכלות ובהתאם לפעול לעדכון חוק העזר.
על המדיניות להתייחס ,בין היתר ,לנקודות הבאות:

•

האם העירייה מתירה עיסוק ברוכלות או לא?

•

האם העיסוק ברוכלות יותר בכל חלקי הרחוב או בחלקים מסוימים ממנו?

•

האם העיסוק ברוכלות יותר בכל עת או באירועים  /ימים מסוימים?

•

האם העיסוק ברוכלות יהיה באמצעות עגלות רוכלות ניידות או נייחות?

•

האם העירייה מעוניינת לקבוע הוראות עיצוב אחידות לעגלות רוכלות?

•

קביעת תשלום אגרת רישוי באופן שיעמוד בתחרות הוגנת מול בעלי העסקים ולא יפחת מארנונת עסק
דומה.

•
.3

התניות לגבי סוגי הטובין הנמכרים בעגלות הרוכלות באופן שלא יפגע בבעלי העסקים ברחוב.

שימור רחובות

 3.1מצב קיים
לעיריית רעננה חוק עזר לשימור רחובות משנת  .1970התיקון האחרון בחוק בוצע בשנת  2008במסגרתו בוטל
סעיף העונשים .החוק קובע הוראות לעניין שימור רחובות ,בין היתר:
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•

איסור הנחת מכשול ברחוב באופן שיפריע לניקיון או לתנועת הציבור.

•

אפשרות להצבת כסאות ושולחנות לצרכי בית קפה וכן הצגת סחורה בחזית החנות כנגד קבלת היתר
מיוחד ותשלום אגרה.

 3.2עדכון החוק
יש לקבוע מדיניות ברורה בכל הקשור להצבת שולחנות וכסאות או סחורה ברחוב ובהתאם לפעול לעדכון חוק
העזר .על המדיניות להתייחס ,בין היתר ,לנקודות הבאות:

•

באילו מקומות מותר להציב שולחנות וכסאות או סחורה ,ובאילו מקומות הדבר אסור?

•

אופן ההצבה ,הסידור והעיצוב של השולחנות ו/או הסחורה המוצאים )לרבות הנחיות לסגירת חורף,
התייחסות ל"גלגלי" סחורה ועוד(.

•
.4

עדכון תעריפי אגרת הצבת שולחנות וכסאות ו/או סחורה ,במידת הצורך.

חניה

 4.1מצב קיים
לעיריית רעננה חוק עזר להעמדת רכב וחנייתו משנת  .1982התיקון האחרון בחוק בוצע בשנת  2009וכלל
מספר עדכונים .החוק קובע הוראות לעניין חניה ,בין היתר:

•

הוראות על חניה במקום חניה מוסדר.

•

חניה לתושבי אזור חניה במקום חניה מוסדר.

•

הוראות על איסור חניה במקומות בהם החוק אוסר זאת.

•

הוראות על חניה על המדרכה.

•

הוראות על חנית אוטובוסים ומוניות.

•

קביעת אגרת הסדר חניה.

 4.2עדכון החוק
יש לקבוע מדיניות ברורה בכל הקשור לחניה ובהתאם לפעול לעדכון חוק העזר .על המדיניות להתייחס ,בין
היתר ,לנקודות הבאות:

•

גביית אגרת הסדר או חניה ללא תשלום לתושבי העיר.

•

גביית אגרת הסדר או חניה ללא תשלום לתושבים שאינם תושבי העיר.

•

גביית אגרת הסדר במקטעים מסוימים וחניה ללא תשלום במקטעים אחרים )לעידוד חניה ב"פרברי"
הרחוב  /שימוש בתחבורה ציבורית וכדומה(.
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.5

•

עונשים על חניה על מדרכות.

•

עדכון אגרת הסדר החניה ,במידת הצורך.

מודעות ושלטים

 5.1מצב קיים
לעיריית רעננה חוק עזר למודעות ושלטים משנת  .1999התיקון האחרון בחוק בוצע בשנת  2004וכלל מספר
עדכונים .החוק קובע הוראות לעניין מודעות ושלטים ,בין היתר:

•

צורך ברישיון ותשלום אגרה בגין התקנת ו/או פרסום שילוט.

•

קיומה של ועדה מקצועית אשר תפקידה לבחון האם הבקשות לשילוט תואמות את הוראות חוק העזר
וכן להפעיל שיקולים של בטיחות ,איכות הסביבה ,אסתטיקה ,חזות הבתים והעיר ועוד ,ובהתאם
לאשר או לדחות הבקשות להצבת השילוט.

•

אפשרות להכרזה על אזור שילוט מיוחד בהתייעצות עם הועדה המיוחדת.

•

קביעת אגרות שילוט עפ"י סוגי השלט.

 5.2עדכון החוק
יש לקבוע מדיניות ברורה בכל הקשור להצבת מודעות ושלטים ובהתאם לפעול לעדכון חוק העזר ,או לחילופין
לייצר מסמך מדיניות שישמש את הועדה המיוחדת לקבלת החלטות על בקשות לשילוט ברחוב אחוזה
כאזור שילוט מיוחד ,בהתאם להוראות חוק העזר התקף .על המדיניות להתייחס ,בין היתר ,לנקודות הבאות:

•

הוראות על סוג ,עיצוב וגודל השילוט לעסקים ושילוט אחר.

•

הוראות על מיקום הצבת השילוט לעסקים ושילוט אחר.

•

עדכון תעריפי אגרת השילוט ,במידת הצורך.
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מתווה לביצוע תהליך אסטרטגי לשדרוג המיצוב ופיתוח הייחודיות
והאטרקטיביות של אחוזה באמצעות עדכון מוצר התוכן ,החוויה ,המיתוג
והשיווק
מטרות מתווה לביצוע

 .1שדרוג המיצוב של אחוזה מהתייחסות גיאוגרפית כ"מרכז עיר" ,אל התייחסות ערכית כ"מרכז עירוני" ,שמייצג את האופי
והייחודיות הבלעדית של רעננה כעיר.
 .2הגדלת הביקוש – יותר מבקרים,שהות ארוכה יותר ,מבקרים יותר פעמיים,קונים ומבלים יותר
 4שלבים מרכזים בתהליך
הפעולות בשלבים  1-3צריכות להתבצע מיידית ,עוד לפני תחילת פעילות המנהלת .התוצרים של שלבים אלו ינחו את כלל
התכניות והפעולות האדריכליות ,פיזיות ומנהלתיות ,באופן שיצור סינרגיזם ויעצים את הייחודיות כפלטפורמה כוללת,
שמבססת את האטרקטיביות.
 .1אבחון וזיקוק הייחודיות המיצוב והזדמנויות הצמיחה השיווקיות.
 .2פיתוח האסטרטגיה והפלטפורמה שמעצימים את הייחודיות והמיצוב במוצר ,בתוכן ,בחוויה ,באירועים ,בשת"פ,
במותג ובשיווק.
 .3גיבוש הזהות והנראות התקשורתית של הייחודיות )מיתוג גראפי( ,ותכנית פעולה ואינטגרציה רב ובין תחומית ,רב
ובין מערכתית ורב שנתית.
 .4ביצוע תכנית הפעולה ויישום הפלטפורמה בשטח בתהליך של התאמה ,הטמעה וניטור.

הערה
הדוגמאות )לרבות תוכן וגרפיקה (שמובאות במסמך זה אינן בהכרח מתאימות ו/או מבטאות את הייחודיות של מרחב אחוזה,
והם נועדו על מנת לסבר את העין ולהמחיש את הנדרש .שימוש בדוגמאות אלו או בחומרים אחרים ללא ביצוע תהליך
אסטרטגי-מקצועי וכולל ,הממוקד מיצוב הייחודיות וביטוייה בשטח ,יעמיס גיבוב נוסף על הגיבוב וחוסר המיקוד שכבר קיים
כרגע באחוזה ואשר עשוי לסכל את מאמצי ומשאבי השינוי והצמיחה.
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מודל התהליך האסטרטגי לפיתוח ומיצוב יתרון הייחודיות כמותג בר קיימא.
איסוף וניתוח מידע :
מיפוי ,אבחון ה D.N.A -וניתוח )(S.W.AT
של הסביבה הפנימית והחיצונית

שלב
הזיקוק

פיצוח המיצוב :

וזיהוי
ההזדמנויות

יתרון הייחודיות כתשובה להזדמנויות.
משמעויות עיקריות .

הבניית
האסטרטגיה
שלב
העיבוי

תוכנית פעולה:
כרטיסי יישום לכלל הממשקים.
מסלול ביצוע פרויקטים.תוכנית פעולה.

ביצוע האסטרטגיה :

והיישום
בשטח

התאמה  ,הטמעה ואינטגרציה בכל הממשקים
במסגרת מסלול ביצוע והתפתחות רב שלבי רב שנתי.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני של מודל מייצוג יתרון כמותג בר קיימא שמורים ל -ליפץ ושות
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טבלת ריכוז פעולות /שלבים במסגרת התהליך האסטרטגי למיצוב הייחודיות
המיצוב באמצעות השיווק והתקשורת
הפעולה

תהליך פיתוח
וגיבוש פרטני של
אסטרטגיית
המיצוב ,הצמיחה,
המוצר ,המותג
התוכן והשיווק

לו"ז

חודשיים

משאבים

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב ,מיתוג,
תוכן ,שיווק.

הערכת תקציב

 25-40אלף ש"ח

שת"פ

ועדת היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

אחריות

הערות

יו"ר הועדה

קבוצות מיקוד
)אופציונאלי(

תהליך גיבוש
ופיתוח פרטני של
מתווה תכנית
ותמהיל שיווק
והפרסום שנתית
ורב שנתית
בשלבים.
תמהיל ותקציב

אפיון ופיתוח תכני
אינטרנט )אתר
מרחבי ,אפליקציות
וכדומה(

חודשיים

חודשיים

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב ,מיתוג,
תוכן ,שיווק

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב ,מיתוג,
תוכן ,שיווק

פיתוח ועיצוב
הביטויים
התקשורתיים של
המותג בתחומי
הנראות :שלטים,
כרזות ,מודעות,
שלטי הכוונה בעיר
ובמתחם ,מיתוג
ככרות/פיאצות

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב ,מיתוג,
תוכן ,שיווק

ייצור והפקת הכלים
והאמצעים
התקשורתיים,
לרבות אתר
אינטרנט
אינטראקטיבי

ביצוע טכני ע"י
גורמים
מקצועיים
חיצוניים )דפוס,
גרפיקה,
תקשורת,
אינטרנט
וכדומה(

 15-25אלף ש"ח

ועדה היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

 15-5אלף ש"ח

ועדה היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

בהתאם לכמות וסוג
פריטים

אופציה לשת"פ עם בעלי
עסקים ,גופים מסחריים,
ומחזיקי עניין

 10-100אלף ש"ח

יו"ר הועדה

שלבי התכנית
טרום השקה
השקה
תחזוקה שוטפת

יו"ר הועדה

ראש
הוועדה
מנהלת

פונקציה של כמות,
סוג ,ואיכות הכלים
והאמצעים
עשרות עד מאות
אלפי שקלים

מנהלת
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ופיתוח פלטפורמת המוצר,התוכן,החוויה,המותג והשיווק של מרחב אחוזה
שלב  - 2 + 1זיקוק המיצוב והשמתו באמצעות פלטפורמת השיווק הנראות והתקשורת
הפעולה

תהליך פיתוח
וגיבוש פרטני של
אסטרטגיית
המיצוב ,הצמיחה,
המוצר ,המותג
התוכן והשיווק

לו"ז
)מהיום(

חודשיים

משאבים

הערכת תקציב

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב ,מיתוג,
תוכן ,שיווק.

 25-40אלף ש"ח

שת"פ

ועדת היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

אחריות

הערות

יו"ר הועדה

קבוצות מיקוד
)אופציונאלי(

תהליך גיבוש
ופיתוח פרטני של
מתווה תכנית
ותמהיל שיווק
והפרסום שנתית
ורב שנתית
בשלבים.
תמהיל ותקציב

אפיון ופיתוח תכני
אינטרנט )אתר
מרחבי ,אפליקציות
וכדומה(

פיתוח ועיצוב
הביטויים
התקשורתיים של
המותג בתחומי
הנראות :שלטים,
כרזות ,מודעות,
שלטי הכוונה בעיר
ובמתחם ,מיתוג
ככרות/פיאצות

ייצור והפקת
הכלים והאמצעים
התקשורתיים,
לרבות אתר
אינטרנט
אינטראקטיבי

חודשיים

חודשיים

גורמים
מקצועיים
חיצוניים -יועץ
המיצוב מיתוג
תוכן שיווק

גורמים
מקצועיים
חיצוניים -יועץ
מיצוב מיתוג
תוכן שיווק

כנ"ל

ביצוע טכני ע"י
גורמים
מקצועיים
חיצוניים )דפוס,
גרפיקה,
תקשורת,
אינטרנט וכו'(

 15-25אלף ש"ח

ועדת היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

-15-5אלף ש"ח

ועדה היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

יו"ר הועדה

בהתאם לכמות וסוג
פריטים
 10-100אלף ש"ח

אופציה לשת"פ עם
בעלי עסקים ,גופים
מסחריים ,ומחזיקי עניין

ראש
הוועדה
מנהלת

עשרות עד מאות
אלפי שקלים

יו"ר הועדה

מנהלת

שלבי התכנית
טרום השקה
השקה
תחזוקה שוטפת

פונקציה של כמות,
סוג ,ואיכות הכלים
והאמצעים
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המשך שלב  2פיתוח והשמת המיצוב באמצעות פלטפורמת מוצר התוכן והחוויה
הפעולה

לו"ז

תהליך גיבוש
והכנת תכנית תוכן
ופעילות קבועה
יומית ,שבועית,
ושנתית
בהתייחס למגוון
האוכלוסיות

חודשיים

הגדרת אופן
התפעול ,הסמכות
והתקציב של
הפעילות הקבועה

תהליך גיבוש
והכנת תכנית ותוכן
לאירועים )שנתי(

משאבים

הערכת תקציב

שת"פ

שעות עבודה של
השותפים +
שעות יועץ
מיצוב ,מיתוג
תוכן ,ושיווק

 10-20אלף ש"ח

מחלקת תרבות,
ספורט ,חינוך ,מרכזים
וגופים הנתמכים
במשאבי עירייה
)מרכזים קהילתיים
וכדומה(

אחריות

מנהלת
ותרבות

מיידי

חודשיים

הערות

יש לתקצב מחדש
ולתכנן תכנית בכל שנה.
התכנית תכלול גם לו"ז,
תקציב ,שותפים,
מיקומים וכדומה.

כחלק ממדיניות
ונוהלי המנהלת

שעות עבודה
של השותפים +
שעות יועץ
מיצוב ,מיתוג
תוכן ,ושיווק

 10-20אלף ש"ח

מחלקת תרבות,
ספורט ,חינוך ,מרכזים
וגופים הנתמכים
במשאבי עירייה
)מרכזים קהילתיים
וכדומה(

מנהלת
ותרבות

יש לתקצב מחדש
ולתכנן תכנית בכל שנה.
התכנית תכלול גם לו"ז,
תקציב ,שותפים,
מיקומים וכדומה.
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שלב  - 3פיתוח והשמת המיצוב והייחודיות באמצעות פלטפורמת הזהות המותגית
הפעולה

לו"ז

גיבוש הקונספט
הקריאטיבי והשפה
התקשורתית של
המותג ,לרבות שם,
הגדרה ,סיסמא,
לוגו ,ויז'ואל מרכזי,
צבעוניות ,טון ,סגנון
ועוד

ספר המותג,
"התנ"ך" שמגדיר
את הקו העיצובי-
תקשורתי של
מרחב אחוזה,
כמדיניות ביצוע
)עיצוב של השילוט,
אתר אינטרנט
וכדומה(

משאבים

גורמים
מקצועיים
חיצוניים -יועץ
מיצוב מיתוג תוכן
שיווק

הערכת תקציב

 25-35אלף ש"ח

שת"פ

ועד היגוי מצומצמת
לליווי ואישור

אחריות

ראש הועדה

הערות

פעולה ראשונית
הכרחית

כ6-
חודשים
אותם הגורמים
המקצועיים
שגיבשו את
השלבים
הקודמים

 15-25אלף ש"ח
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המשך שלב  4 + 3המיצוב באמצעות הטמעה ,התאמה ותחזוקה
הפעולה

לו"ז

משאבים

הערכת תקציב

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
מיצוב ,תוכן,
מיתוג ,שיווק וכן
המנהלת ,גורמי
הנדסה וגורמי
העירייה
הרלוונטיים

מיפוי והגדרת
התאמה של הקיים
למיצוב ,למיתוג
ולתוכן )בעיקר
בהיבט הפיזי(

שת"פ

ועדת ההיגוי ,המנהלת,
עירייה ובעלי עניין נוספים

אחריות

הערות

יו"ר הועדה

תוך 6
חודשים
מגמר
שלב
התכנון
גיבוש תהליך
ותכנית להטמעת
תפיסת העולם של
המותג בקרב קהל
היעד )מחזיקי עניין
ותושבים( וביצועה

גורמים
מקצועיים
חיצוניים :יועץ
המיצוב,
המיתוג ,התוכן
והשיווק

קביעת אבני דרך
בתהליך ,מדיניות,
ניטור

גורמים
מקצועיים
חיצוניים

 10-40אלף ש"ח
ועדת ההיגוי ,המנהלת,
עירייה ובעלי עניין נוספים

ועדת ההיגוי ,המנהלת,
עירייה ובעלי עניין נוספים

יו"ר הועדה

יו"ר הועדה

במסגרת מדיניות
פעולת המנהלת
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דוגמה לתוצרים בשלב  - 2פיתוח תוכן ותכנית פעילות

דוגמא לפעילות לכל אורך שעות היום
כל בוקר :הרצאות ופעילויות לגמלאים ,מבצעי בוקר מיוחדים לאמהות בבתי קפה
כל צהריים :מבצעי צהריים בחנויות אחוזה למחזיקי כרטיס תושב רעננה
כל ערב :אמני רחוב בפיאצות
דוגמא לפעילות שבועית
שישי :שוק איכרים ומאכלים לקחת ,חנויות כלי מטבח ואביזרים ,דוכנים ,מופעים ,טעימות
בשלישי אחה"צ ,ערב או בשישי :הייד פארק עירוני בפיאצות ,במה פתוחה לחובבים ולמופעי
אמנים צעירים )העדפה לתושבי רעננה( בפיאצות/שוק ,אמני רעננה בסגנון רחוב נחלת בנימין

דוגמא לפעילות חודשית
לילה לבן :חנויות פתוחות עד חצות ,מבצעים מיוחדים פעילויות ואירועים
דוגמא לאירועים שנתיים:
אירועי חגים ,יום הולדת לרעננה העיר

דוגמא לאירועי תרבות לאורך כל השנה
 20-60אלף ש"ח בשנה
•
•
•
•

סיפורי אחוזה ברחבי הרחוב יוצבו שלטים מתחלפים עם סיפורים אישיים של תושבי
רעננה
מוזיאון רחוב תערוכה מתחלפת של אמני רעננה לאורך השנה
תערוכת "חלונות ראווה" תחרות לעיצוב עונתי של חלונות ראווה מעניינים בחנויות
הרחוב ,בסגנון ייחודי של המיצוב ובשפה של המותג
תערוכת הגנים של אחוזה מתכנני גנים/גננים מעצבים שטחים מוגדרים ומתוחמים של
גינות ציבוריות ,בסגנון הייחודי של המיצוב ובשפה של המותג

שת"פ
וחסויות

הפיאצות כמותגי מישנה של תוכן ואפיון וכחלק מהאופי המיוחד של מרחב אחוזה
דוגמא לפינות נושאיות בפיאצות על פי נושאים שנגזרים ומעצימים את המיצוב והייחוד
•
•
•
•
•

הורים וילדים בחלק מהפיאצות יצירת גני משחק לפעוטות בסמוך לבתי הקפה
בריאות וספורט בחלק מהפיאצות פינות כושר לספורטאים ומאכלי בריאות במסעדות
אמנות בחלק מהפיאצות במה קטנה למופעי רחוב
משחק בחלק מהפיאצות בבתי הקפה משחקי קופסא ,כמו שש-בש ,שחמט ברידג'
נוער בחלק מהפיאצות אפיונים המתאימים למפגשי נוער
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פתרונות תנועה חניה והנגשה
•

ניהול החניה  -הנגשת האינפורמציה

•

פתרון תחבורה ציבורית /ר-ארגון

•

הפעלת פיילוט לתחבורה ציבורית

•

הסדרה פיזית של פריקה וטעינה
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הקדמה
חלק זה מתחיל בזיהוי נקודות החולשה של רחוב אחוזה .איתרנו וסימנו נקודות אלו על גבי המפה .נקודות חולשה יכולות
להתבטא באופנים שונים כשם :אזורים בעלי מפגעים פיזיים כשם עמודים ,ספסלים ,ארונות חשמל – ועוד ,המפריעים לזרימה
המשכית מהפן הפיזי של הרחוב ,או לחילופין אלמנטים עירוניים המפריעים ליצירת מסחר רציף ,ברור והמשכי.
לאחר הצגת נקודות החולשה אנו מציגים מספר אופציות לפתירת בעיות אלו ,על ידי הצגת מצבים דומים במקומות שונים
בארץ ובעולם .כך למשל אנו מציגים כיצד ניתן לגשר באופנים שונים בין מפלסי הרחוב ,או לחילופין טיפול שונה בצמחיה אשר
משתלבת ברחוב.
תחום נוסף שזוהה כבעייתי היה נושא ה'גריד העירוני' .ברעננה קיים גריד ,אך הוא אינו המשכי ואינו נותן מענה לכלל חלקי
העיר .כחלק מעבודה זו אנו מציעים להמשיך ולהוסיף רחובות בחלקים אשר לא קיים בהם גריד זה .ע"פ הבנתנו את המרחב,
לגריד יש משמעות חשובה מאוד במרחב העירוני ,הוא מייצר המשכיות ונגישות עבור הולכי רגל וכלי רכב .על ידי גריד נכון
העיר תסבול מפחות פקקים ועומסי תנועה ,מכיוון שגריד מיצר מגוון רחב יותר של אופציות להגיע ממקום למקום.
בהמשך אנו עולים בקנה המידה ומציגים מגוון אפשרויות ליצירת התחדשות עירונית מוצלחת ממקומות שונים בארץ.
לבסוף ,אנו מתעמקים בשני רעיונות לתכנון פרויקטים כחלק מרחוב אחוזה .הפרויקט הראשון הוא פרויקט בין הרחובות
עקיבא ומכבי ,מטרתו ליצר את האווירה אותה התושבים כה רוצים לשמר ,אווירת המושבה והכפריות .פרויקט זה הוא פרויקט
של התחדשות עירונית ,המציע מבנים לשימור )רק לשם שימור אווירת המושבה של פעם( ואילו מצד שני ,פרויקט זה מציע
תהליך נוסף של עיבוי המרקם הדליל שקיים כיום באזור זה .בעצם זו ברצוננו לשמר את אווירת הכפריות על ידי הוספת עצי
פרי ושבילי הליכה אינטימיים ומוצלים ,כמו שהיו קיימים פעם.
הצעה נוספת נותנת מענה לנושא הפיאצות והמרחבים הציבוריים רחבי הידיים אותם רוצים התושבים ואנשי העירייה לשמר
ולהוסיף .בהצעה זו התמקמנו מול רחבת יד לבנים .רחבה זו היא רחבה גדולה ומשמשת לאירועים עירוניים משתנים כשם
שבוע הספר ,ימי זיכרון הפנינג  -ועוד .כידוע ,מול רחבת יד לבנים מיועד להיות מוקם מבנה חדש עבור עיריית רעננה .אנו
מציעים לייצר קשר בין שתי הרחבות ובכך לקשור בין שתי דפנות הרחוב .בנוסף אנו ממשיכים את רחוב היובל ובכך מייצרים
גריד המשכי ומזמין יותר עבור תושבי העיר.
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נקודות חולשה ברחוב אחוזה
במהלך השאררט זיהינו מגוון בעיות החוזרות על עצמן לאורך הרחוב ,הפוגעות בתנועה במרחב הפיזי .מכשולים אלו מונעים
את המהלך ההמשכי והתנועה הזורמת ברחוב .מיותר לציין כי כאשר התנועה אינה זורמת ברחוב וקיימים מכשולים נפגע גם
המסחר ברחוב.
מפת סימון מפגעים
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.1
•
•
•
•

מדרכה צרה ואינה מאפשרת מעבר לכלי הרכב.
רכבים החונים על המדרכה בזמן פריקה והעמסת ציוד בשעות אחר הצהרים .שעות אלו הן שעות בהם אנשים
נמצאים ומשתמשים ברחבה.
מפעל הפיס והטלפון הציבורי ממקומיים במקום שמונע מעבר ומבטלים את המבט לעבר הצד השני של הרחוב.
במקום קיימת מדרכה שהיא מאוד צרה ,כאשר מחנים את הרכבים אין אפשרות להגיע בצורה נוחה למדרכה.

מפעל הפייס
טלפון

מדרכה צרה

רכב החונה על
המדרכה בשביל פריקה

.2

אדניות העצים והצמחים באדניות גבוהים ומסתירים את חלונות הראווה ,עמודים רבים כגון פרסומות ,עמודי תאורה,

תחנות אוטובוס ועוד.

עמודים

הרחובאדנ
יות
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 .3האדניות יוצרות מפלסיות ברחוב .הן מפצלות את הרחוב לשני חלקים  -חלק עליון וחלק תחתון .כלומר ,במקום לייצר רחוב
אחד רחב ,המאפשר תנועה וקשר עם המסחר ,הרחוב בנוי כשני רחובות מקבילים המנותקים אחד מהשני.

רחוב תחתון

אדניות

רחוב עליון

 .4הרחבה בין הבניינים מנותקת ממפלס הרחוב .במהלך ההליכה ברחוב לא רואים את המתרחש ברחבה .גובה הרחבה הינו
יותר מגובה ראש .בעקבות כך הרחבה הופכת להיות מקום לא מזמין ולא אטרקטיבי עבור הולכי הרגל ברחוב ההולכים
במפלס הרחוב.

רחבה מנותקת ממפלס

45

.5

קיימת הפרדה בין הנתיבים באמצעות אי תנועה .על אי תנועה זה שתלו צמחיה המסתירה את המבט לצידו השני של

הרחוב.

 .6לאורך הרחוב קיימת דופן של בית הספר ,דופן זו אינה בעלת דופן מסחרית ,או לחילופין מאפשרת מבט אל בית הספר.
הגדר היא כמעט פי שתיים מגובה אדם .בעקבות כך הליכה ליד דופן זו אינה נעימה ,ובנוסף היא מייצרת נתק ומבטלת את
ההמשכיות בין שני חלקי הרחוב.

46

.7

צמחיה זו נמצאת מול רחבת יד לבנים ,כאשר הולכים מכיוון אחוזה פינת בן-גוריון לכיוון רחבת יד לבנים .צמחיה זו

מסתירה את היופי והמרחב שיש ברחבת יד לבנים.

.8

אדניות לאורך הרחוב מצרות את הרחוב.

 .9לאורך הרחוב הקימו גן שעשועים .בגלל תקנות שונות נאלצה העירייה לייצר גדרות מסביב לגן .בנוסף התקינו ספסל
הממוקם עם הגב לגן השעשועים.
 .10מתחם אחוזל'ה  -במרכז פרויקט זה קיימת פיאצה המוסתרת על ידי לוח מודעות גדול.
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 .11אוסף עמודי חשמל מונחים לאורך הרחוב ומפריעים לתנועה ברחוב.

 .12הרחוב נחצה על ידי מעקה בטיחות אשר מצר את הרחוב עד כדי שלא ניתן למעבר .בנוסף קיים ספסל לאורך הרחוב אך
הוא מופנה כלפי החנות.
 .13שוב מפלס החנויות מנותק ממפלס הקרקע וצמחיה מסתירה את המסחר.

48

 .14המשכיות הרחוב נעצרת על ידי צמחיה.

 .15צמחיה שמחלקת את הרחוב לשנים ומפריעה למעבר.
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 .16רחוב רחב מידי ,בעל עצים שאינם יוצרים הצללה .מפלס החנויות מנותק ממפלס הרחוב ובכך הולכי הרגל ברחוב אינם
הולכים בסמוך למסחר ומתפספסת הזדמנות לרכישה על יד הולכי הרגל.

 .17בצמוד לבניין העירייה ישנו חלק בעל עצים בוגרים ,המשמש כמעיין "פינה ירוקה" ,כחלק מהמהלך השוטף של הרחוב.
אך עם זאת ,כפי שניתן לראות בתמונות ,פינות הישיבה מוגבהות ממפלס הרחוב ובכך יוצרות נתק מהרחוב .בנוסף באותו
איזור ישנם גנראטורים המסתירים את אזור הישיבה .גובה גנראטורים אלו הוא יותר מגובה ראש של אדם.

50
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דרכים להתמודדות עם צמחיה
על פי הפרק הקודם ניתן היה לראות כי חלק גדול מהמפגעים ברחוב הגיעו מאופנים שונים של טיפול לא נכון בצמחיה.
על פי שיחות עם התושבים ,הבנו כי ברצונם לשמור על האופי הירוק של אחוזה ,אך עם זאת הם מבינים ומזהים מדוע קיים
קושי עם הצמחייה כפי שהיא היום .במהלך חלק זה נציג דרכים שונות לטיפול בצמחיה אשר משתלבת עם המרקם העירוני
והמסחרי של הרחוב.
המצב כיום ברחוב אחוזה

טיפול שונה בצמחיה ברחבי העולם

52

53

54

דרכים להתמודדות עם הפרשי גבהים ברחוב
הפרשי הגבהים הקיימים ברחוב אחוזה הם אינם מקרה ייחודי לאחוזה בלבד .בעיית הפרשי הגבהים נפתרת בדרכים שונות
ברחבי העולם .ניתן ליצר מערכת תנועה שהיא מזמינה יותר ונעימה יותר להולכי רגל .מיותר לציין כי מערכת כזו היא מערכת
שמעודדת מסחר ומייצרת קשר רציף בין הולכי הרגל לסוחרים.
המצב כיום ברחוב אחוזה

טיפול שונה בהפרש מפלסי הגובה
נמל תל אביב
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Time square - New York
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רשת עירונית
העיר רעננה בנויה כמעין גריד ,מערכת של רחובות אנכיים ואופקיים .אך עם זאת העיר אינה מממשת את מלוא הפוטנציאל
הטמון בגריד זה.
גריד הוא מערכת המאפשרת גישה נוכה ויעילה מכל מקום לכל מקום .על ידי מערכת של רחובות אשר צפופה דייה ניתן ליצר
מערכת תחבורה ציבורית יעילה יותר ,רציפות של הולכי רגל ומגוון גדול יותר של דרכי גישה לרכבים ,ובכך לסייע בהפחתת
עומסי התנועה .כיום ברעננה ישנו גריד חלקי ,אשר אינו צפוף מספיק .על ידי הוספה ופתיחה של מספר רחובות ניתן ליצר
גריד זה:
שביל התפוזים חלק מרצון התושבים הינו לשמר את האווירה הכפרית והקהילתית הקיימת באחוזה .על כן חשבנו על יצירת
שדרות אנכיות לאחוזה ,אשר הן בעלות עצי פרי המזכירות את תחושה המושבה שהייתה פעם באחוזה .שדרות אלו יסתיימו
ברחוב אחוזה ובכך יהיו יותר דרכי גישה נוחות ואטרקטיביות להליכה במרחב הציבורי באחוזה.

57

58

דוגמאות להתחדשות עירונית ברחובות אחרים שנעשו בארץ
אנו מאמינים כי ניתן להתבונן על רחובות שונים בארץ שעברו תהליך של התחדשות עירונית ,וללמוד מהם כיצד ניתן ליצר
מרחב שהוא רחוב בעל אופי עירוני ,הנותן עדיפות להולכי הרגל ולתחבורה הציבורית.
רחוב בן שטח  -ירושלים
בעקבות הוספת הרכבת הקלה בירושלים ניתן היה לייצר עדיפות לתחבורה ציבורית מהירה ויעילה ,שתחליף את התחבורה
הפרטית במרכז העיר .על ידי ביטול מקומות החניה והגישה לכלי רכב הפכו את הרחוב למדרחוב המיועד להולכי רגל בלבד.

לפני

אחרי

רחוב הלל  -ירושלים
ישנה הבנה כי מרכז העיר הוא אזור אשר פחות מיועדים להגיע אליו עם כלי רכב ,אלא באמצעות תחבורה ציבורית או בהליכה
רגלית .בעקבות כך ביטלו את החניות הקיימות ברחוב והרחיבו את המדרכות ,במטרה לייצר מרחב נוח יותר ומזמין עבור
הולכי הרגל.

לפני

אחרי
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בן-גוריון  -תל אביב
בעבר רחוב בעל שני נתיבים לכל כיוון ,הכולל במרכז אי תנועה ירוק רחב .לאחר קבלת החלטה כי העיר מעודדת הליכה
רגלית ,החליטה עיריית תל אביב לעבות את אי התנועה ולהפוך אותו למקום המיועד להולכי רגל ולנוסעי אופנים.

לפני

אחרי

בן-גוריון  -חיפה
יצירת התחדשות עירונית תוך כדי תהליך של שימור .רחוב בן-גוריון הוא רחוב בעל היסטוריה ענפה .במרוצת השנים בעקבות
שימוש מסיבי של תחבורה ברחוב ,איבד הרחוב מערכו .על ידי החלטה של העירייה הפכו את הרחוב לרחוב בעל תנועה
מועטה יותר של כלי רכב ,בנוסף על ידי ריצוף וארגון מחדש של הרחב הפך הרחוב להיות רחוב נעים ומיועד להולכי רגל.
מיותר לציין כי בעקבות שינוי זה השתנה אופי החנויות לחנויות בוטיק ובנוסף עלה ערך הנדל"ן של בניינים אלו.

לפני

אחרי
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פרויקטים מחוללי שינוי
כחלק מהמחשבה של שמירה על האווירה הכפרית אותה כה רוצים התושבים לשמר ,זיהינו איזור פוטנציאלי מסוג זה ברחוב
אחוזה.

מתחם  :1מקטע רחוב עקיבא מכבי
מתחם זה נמצא על רחוב אחוזה ,אך בעל אופי שונה .על ידי יצירת פרויקטים מסוג זה ניתן לייצר רחוב מגוון בעל נקודות עניין
שונות לאורכו .המתחם נמצא בין רחוב עקיבא ורחוב מכבי .במקטע זה קיימים עדיין מבנים ישנים אשר נבנו עוד בתקופת
המושבה .אנו מציעים ליצר תהליך של התחדשות עירונית במתחם זה .ההתחדשות תכלול שימור וחידוש המבנים הקיימים
במתחם תוך כדי בניית מבנים נוספים במרחב זה.
שלב א'
זיהוי המבנים בעלי הפוטנציאל לשימור.
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שלב ב'
הוספת מבנים חדשים ויצירת רחוב/שביל בעל אופי כפרי המתחבר לגן הנמצא מאחורי רחוב אחוזה.

הדמיות קונספט ההתחדשות
שלב א'  -מצב קיים
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שלב ב'
ניקוי הרחוב מאלמנטים המפריעים לזרימת הרחוב )כדוגמת מעקות( ,הוספת שביל אופניים וחידוש הבניין.

שלב ג'
סיום חידוש הבניין ,הוספת עצי פרי ,שיפוץ וחידוש בניינים נוספים הקיימים במתחם.

64

שלב ד'
הוספת בניינים נוספים במתחם.

מת
חם
-2
בית
העי
רייה
החד
ש
בשי
חות
עם
התו
שבים עלה הרצון שלהם ליצירת מרחבים ציבוריים נוספים ברחוב אחוזה .כידוע ,עתיד להיבנות בניין עירייה חדש לרעננה,
אשר מיועד להיות מוקם ממול רחבת בית העירייה הנוכחי .אנו מציעים לייצר רחבה קטנה מול בית העירייה ולקשור אותה עם
הרחבה הקיימת כיום בבית יד לבנים .בנוסף ראינו לנכון להמשיך את רחוב היובל אל אחרי מתחם העירייה ובכך לייצר
המשכיות ורצף רחובות.
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צוות השאררט
מרחב
dror@miu.org.il דרור גרשון
irit@miu.org.il עירית סולסי
dafna.carmon@gmail.com דפנה כרמון
shermanyoav@gmail.com יואב שרמן
yuvvco@gmail.com יובל כהן
batel85@gmail.com אל יוסף-בת

יען פרויקטים
yaan@netvision.net.il יהודה עירוני
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ליאור עירוניlifomail@gmail.com-
כנפים
ליאור מנצ'ר liormencher@gmail.com
ליפץ ושות'
איתן ליפץ 101954@gmail.com
אורבניקס
יפית בראון Yafit@barnir.co.il
אופק הנדס
אלבר אנדריאה albert@ofec-eng.co.il
זייד אורניב
מוטי זייד moty_z@zaidorniv.co.il
שיכון ובינוי
אורלין ניצה orlin_n@shikunbinui.com

שוש מוסקונה תושבת רעננה בעלת ניסיון בתהליכי שיתוף

נספחים
נספח נדל"ן
במסגרת פרויקט שאררט במרכז העיר רעננה ,נבדקו על ידינו למעלה מ 250-עסקאות הן במרכז העיר רעננה והן בסביבה.
מסקנות הסקר מביאות לכך שבמרכז העיר רחוב אחוזה מבוקש אין כמעט עסקות מכר למעט עד  3בשנה או בתקופה
האחרונה ,דבר המשקף חוסר כלכלי של אזור למרות שעשויות להיות נקודות נקודתיות של שוכרים אך עצם ההחלפה בין
שוכרים אינה משפיעה בסופו של דבר על המגמה הכוללת של הרחוב.
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מחירי הנכסים ברחוב משקפים טווחים של  18-25אלף ש"ח למטר באזורים המרכזיים בממוצע.
שכירות נעה בין  120-200ש"ח למטר בכפוף למיקום גודל חנויות סופרמרקט בגודל סופר נעות  80-90ש"ח למטר.
כמו-כן נסקרו עסקאות למגורים של דירות ברחובות אחוזה ורעננה בממוצע מטר מרובע  18.5ש"ח למטר ,במעגל השני
ברחובות סובבים ,רחוב אחוזה התקבל בממוצע כ 18.3-ש"ח למטר ,תוך התפלגות עפ"י בסיס רחובות גודלי דירות ומיקום.
ממוצע העסקות במעל הראשון ובמעגל השני שאינו דומה משקף אף הוא את הדרישה והביקוש לרחוב אחוזה על כל יתרונותיו
מגבלותיו וחסרונותיו.
לוטה בזאת קובץ מתומצת של מרבית העסקאות המדבר בעד עצמו.

סקר -שאלון
כחלק מחומרי ההכנה לפני השאררט ,הועבר שאלון על ידי ארבעה אנשי צוות ממרחב .התחום הגיאוגרפי בו הועבר השאלון
והוא בין מתחם הרחובות שברץ עד קרן היסוד .השאלון הועבר בשלוש קבוצות זמן שונות :בוקר ,9:00-10:30 :צהריים:
 ,13:00-14:30וערב.
טופס השאלון:
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מה סיבת הגעתך בפעם זו לרחוב?

לאילו מטרות בד"כ אתה מגיע לרחוב?
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התרשמות כללית מאת הסוקרים
אוכלוסיה:
בשעות הבוקר נמצאת ברחוב בעיקר אוכלוסיה מבוגרת .אוכלוסיה זו יושבת בבתי הקפה המקומיים ובספסלים לאורך הרחוב.
לרוב הם מתגוררים במרחק הליכה מהרחוב .בשעות הצהרים ואחר הצהרים אופי האוכלוסייה משתנה ,את הרחוב פוקדים בני
נוער והורים עם ילדיהם.
סיבת ההגעה לרחוב:
רוב האנשים מגיעים לרחוב אחוזה לעשות סידורים :בנק ,קופת חולים ,דואר וכדומה .רוב האוכלוסייה הנמצאת ברחוב אחוזה
היא אוכלוסייה הגרה בקרבת הרחוב ,ולכן הם אינם מגיעים במיוחד לרחוב ,אלא הוא חלק משגרת היום יום שלהם .מכיוון
שאחוזה הינו ציר תחבורה ציבורית ראשי ,תושבים אשר משתמשים באוטובוסים יורדים/עולים בתחנות לאורך רחוב אחוזה.
התרשמות כללית מהרחוב:
קיימת מעיין גאוות תושבים .כאשר שואלים את תושבי הרחוב על דעתם אודות אחוזה ,תחילה הרוב עונים כי הם אוהבים את
אחוזה ,אך לאחר מספר רגעים הבעיות הקיימות ברחוב צפות.
מה חסר:
התושבים מתלוננים על מחסור במקומות חניה .הם מרגישים כי "לקחו" להם מקומות חניה בשיפוצים שנעשו ולא החזירו להם
אותם.
חנויות:
מחסור במגוון של חנויות .מחסור במותגים .מחסור בחנויות אטרקטיביות .לעומת זאת ,יש עודף של הסעדה ברחוב.
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שעות
14:00

יום שני  11 -בפברואר 2013
צוות מתארגן במקום )בית יד לבנים ,חדר הישיבות(
ישיבת צוות  +מחלקת הנדסה :הצגת חומרי רקע ודיון על חומרי הרקע

15:00

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מהנדס העיר מציג תכנית המתאר ,הדגשות על מרכז העיר ) 20דק'(
עירית /דפנה  -היבטים של התחדשות מרכזי ערים ) 30דק'(
אלבר  -היבטים של תנועה תחבורה וחניה בעיר ) 20דק'(
ליאור  -תיאור נתונים חברתיים ) 15דק'(
יהודה עירוני  -עסקים במרכז העיר
מוטי  -תאור ערכי הנכסים במרכז העיר ) 15דק'(
בת אל  -הצגת שאלון וסקר ברחוב אחוזה ) 15דק'(
דיון  -משתתפים על חומרי הרקע ) 30דק'(

17:30

עבודה על הכנת המצגות לערב.

18:15

ארוחת ערב למשתתפים )צוות  +צוות עירייה(

19:00

מפגש ראשון פתוח לציבור .בהשתתפות :ראש העיר ,צוות הנדסה ,מחלקות העירייה,
חברי מועצה ,החברה העירונית לפיתוח.

19:10

מה קורה הערב :דרור גרשון
פתיחה ראש העיר  +מהנדס העיר

19:30

התחדשות עירונית – הרצאה עירית סולסי /דפנה כרמון

19:50

שאלות מהציבור ותשובות

20:00

מה שיטת העבודה והכללים לעבודה משתפת

20:15

קבוצות עבודה :הגדרת בעיות -חלומות
מנחי קבוצות :עירית ,דרור ,ליאור ,איריס ,שוש

21:00

קבוצות מציגות את עבודתם
מה עושים מחר :דרור גרשון

21:45

סיכום יום צוות
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לוח

שעות

יום שלישי  12 -בפברואר 2013

זמנים מפורט  -שאררט רעננה

09:00

ישיבת צוות  +ראש העיר ,מנכ"לית החברה לפיתוח ,נציגות צוות הנדסה ,מחלקות
העירייה .רעיונות הצוות וניתוח תוצרי ערב קודם

10:00

שולחן עגול וסיעור מוחות להעלאת רעיונות ,קביעת תחום התכנית ,וקונספטים.
עבודה בקבוצות .ראשי קבוצה :דרור ,עירית ,איריס .הקבוצות אינן נושאיות בשלב זה

11:00

הצוותים מציגים את הרעיונות

12:00

סיור של הצוות במרכז העיר

14:00

ארוחת צהריים

14:30

ישיבת צוות  +נציגות צוות הנדסה

15:00

תרגום הרעיונות לגיבוש תחומי ההתערבות
בתכנית וקונספטים .רעיונות למיתוג

17:00

הקבוצות מציגות את עבודתן והצוות מחליט מה יוצג בערב

17:30

הצוות מכין את החומרים להגשת הערב

18:30

ארוחת ערב לצוות

צוות חברתי עסקי .פגישות עם בעלי
העסקים ובעלי עניין

יועץ חברתי יוצא להזמין אנשים
לערב .יועץ עסקי מתחיל לבנות
טיוטת אמנה

מפגש פתוח לכלל הציבור :משוב ראשון לעבודת הצוות .בהשתתפות :ראש העיר,
צוות הנדסה ,מחלקות העירייה ,חברי מועצה ,החברה העירונית לפיתוח
19:00

מה נעשה עד היום בערב והתכנית לערב :הצגת רעיונות וקונספטים לתכנית הפעולה,
הצגת טיוטת האמנה לדיון ,עבודה בקבוצות על האלטרנטיבות .מנחים :עירית ,איריס,
ליאור ,שוש ,דרור

21:45

סיכום יום עבודה :צוות  +נציגי העירייה
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שעות

09:00

10:00

יום רביעי  13 -בפברואר 2013

ישיבת צוות  +ראש העיר  +נציגות צוות הנדסה  +חברה לפיתוח  +מחלקות העירייה

תחילת עבודה בצוותים על מרכיבי תכנית הפעולה
צוות פיסי :אדריכלים  +תחבורה
צוות כלכלי :אורבניקס  +יהודה  +מוטי
צוות מיתוג ומיצוב :ליאור  +איתן

12:00

סיור קבוצות נושאיות לעדכון והשוואה לרעיונות מיום
קודם ולעבודת הצוותים במהלך הבוקר

14:00

ארוחת צהריים בסדנא

15:00

המשך עבודת הצוות על גיבוש תכנית הפעולה וכלים

16:00

המשך עבודת הצוות על גיבוש תכנית הפעולה וכלים.
התחלה של בניית הדמיות המציגות את האפשרויות
השינוי במרחב הציבורי

צוות חברתי :מומלץ לארגן מראש
פגישות עם פעילים ונציגי קבוצות
מיקוד.
יועץ עסקי :פגישות עם בעלי
עסקים

יועץ חברתי :יוצאים להזמין אנשים
לגלריה ולערב

17:00

דיון של תוצרי היום ע"י כל הצוות בהשתתפות נציגי העירייה או בעלי עניין אחרים שיקבעו
במהלך השאררט

17:45

הצוות מכין ומארגן את הגשת הערב

18:30

ארוחת ערב לצוות

מפגש פתוח לכלל הציבור .בהשתתפות :ראש העיר ,צוות הנדסה ,מחלקות העירייה ,חברי
מועצה ,החברה העירונית לפיתוח
19:00

21:45

מה נעשה עד היום בערב והתכנית לערב :דרור גרשון ,בחירת תכנית הפעולה והתייחסות
ראשונה לכלים ,עבודה ב"תחנות עבודה" בהן מוצגים רכיבי התכנית המתגבשת ,המשך
העבודה המשתפת על כתיבת האמנה .מנחים :עירית ,יואב ,איריס ,שוש ,דרור

סיכום יום עבודה – צוות  +נציגי עירייה
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שעות

09:00

יום חמישי  14 -בפברואר 2011

ישיבת צוות  +ראש העיר +נציגות צוות הנדסה  +חברה לפיתוח  +מחלקות העירייה .סוגרים מה
התוצרים של היום ומחלקים עבודה

10:30

גיבוש תכנית הפעולה והכלים )כלכלי ,עסקי ,פיזי,
חברתי ,תחבורתי(

13:30

ארוחת צהריים בסדנא

14:30

ישיבת צוות החלטה סופית לגבי הגשת החומרים

15:30

המשך העבודה לגיבוש תכנית הפעולה והכלים )כלכלי ,עסקי ,פיזי ,חברתי ,תחבורתי( .עבודה על
מיתוג ,התארגנות להצגת סופית של התכנית

18:30

ארוחת ערב לצוות

19:00

מפגש פתוח לכלל הציבור ,הצגת התכנית,
קבלת משוב להמשך העבודה ,חתימה על אמנה

21:00

סיכום השאררט

21:45

איסוף

עבודה מסכמת עם ועד בעלי העסקים ובעלי
העניין על אמנה ותכנית עבודה עסקית וחברתית

צוות קיפול מפרק את המשרד
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