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חלוקה למתחמים
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שיפוץ רבים פרויקטיהיו בשכונה •
מיקוד  "ו" שיקום שכונות"במסגרת 

במסגרת פרויקטים אלו  ". מאמץ
.שופצו חלק מהמבנים בשכונה

חלק מהדירות ברחוב האורן הן  •
.דירות גדולות

בחלק מדירות המגורים בשכונה יש  •
.  נוף לים

.

מבני המגורים נמצאים במצב תחזוקה ירוד  •
,  רטיבות בקירות": מתפוררים"ורבים מהם 

נפילת תקרות  , ברזלים חשופים, סדקים
רחובות שבהם יש מבנים ברמת . ועוד

, השיטה, הדקל, הזית: תחזוקה נמוכה
יאנוש, חטיבת גולני, החרמון, האילן
.ועודאק'קורצ

יש מחסור במקלטים ובאמצעי מיגון במבני  •
המגורים

.

?מה למדנו
מגורים

נקודות לשיפורנקודות לשימור
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יש מחסור במבני חינוך לאוכלוסייה  •
הערבית המתגוררת בשכונה 

(.לומדת בעיר העתיקה)

יש מחסור במוסדות חינוך בלתי •
.פורמאליים לאוכלוסייה הערבית

:  חסרים מבני ציבור למגוון אוכלוסיות•
ילדים  , (כולל דיור מוגן)אוכלוסייה מבוגרת 

.ועוד

קיימות בעיות נגישות לחלק ממבני הציבור  •
(.כולל מבנה העירייה)בשכונה 

.חסר קאנטרי קלאב לרווחת התושבים•

מיקום בית החולים מזרע הוא בעייתי ופוגע  •
.בחיבור של השכונה לים

.חסרה ספרייה בשכונה•

.

?מה למדנו
מוסדות ציבור
נקודות לשיפורנקודות לשימור

נקודות לשיפור

.  בשכונה יש מוסדות ציבור רבים•
קופות  , בתי הכנסת, גני הילדים

החולים והאולפן הקיימים בשכונה 
נותנים מענה מספק לתושבי  

.השכונה
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חסרים בשכונה מוקדי מסחר •
.ותעסוקה

חסרה התייחסות עירונית לתיירות  •
ככלי ליכול להוביל לפיתוח כלכלי  

גם ברמה העירונית וגם ברמה 
.השכונתית

במוקדי בילוי  , יש מחסור בסניפי בנק ודואר•
(.פאבים ובתי קפה)

חסרה קומת מסחר בקומת הקרקע של  •
.בנייני המגורים

העסקים בשכונה מאופיינים בחוסר יציבות  •
יש ריבוי של חנויות ריקות ונטושות  . כלכלית

כתוצאה מכוח הקנייה הנמוך של 
.התושבים

חסרים בתי קפה ואזורי מסחר באזור  •
.הנושק לחוף הים

.

?מה למדנו
מסחר ותעסוקה

נקודות לשיפורנקודות לשימור

נקודות לשיפור

יש בשכונה מבנים רבים המיועדים •
.למסחר

המרכז המסחרי ברחוב האורן נותן  •
מענה מספק לתושבים באזור 

.הצפוני של השכונה
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קיים מחסור בספסלים ובהצללה ברחובות  •
.השכונה ובפארקים הציבוריים

.חסרה תאורת רחוב במרחב הציבורי•

חלק מהשטחים הציבוריים הפתוחים תוארו  •
כלא מזמינים וכאזורים עם תחושת בטחון  

.אישי נמוכה

חסרה התייחסות עירונית לאורוות הסוסים •
.הנמצאות ליד הים

.חסר פארק כלבים•

הגישה אליו לא , חוף הים מוזנח: חוף הים•
.נוחה וחסר רציף דייגים

.

?מה למדנו
שטחים ציבוריים פתוחים

נקודות לשיפורנקודות לשימור
בשכונה יש ריבוי של גנים ציבוריים  •

.מטופחים

יש תושבים שאמרו שפארק האשל •
הוא מרחב ציבורי גדול ומשמעותי  

אחרים אמרו  . לרווחת התושבים
.שגן זה אינו מטופח מספיק
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הגישה לים בעייתית הן עבור הולכי הרגל  •
.והן עבור נוסעי התחבורה הציבורית

.החיבור לשכונות המזרח הוא בעייתי•

חסרים שבילי אופניים הן בתוך בשכונה והן  •
כתוצאה מכך רוכבי אופניים  . על חוף הים

.רוכבים על המדרכות

חסרה המשכיות לשביל האופניים ברחוב •
.חטיבת גולני

.

?מה למדנו
תנועה ותחבורה

נקודות לשיפורנקודות לשימור
ברחוב שפירא יש מספיק תחנות  •

.של תחבורה ציבורית

חלק מהתושבים ציינו כי התחבורה •
הציבורית בשכונה היא טובה  
.ומשרתת את צרכי התושבים

ברחוב חטיבת גולני יש שביל  •
.המשרת את התושבים, אופניים
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בשעות הבוקר תדירות התחבורה הציבורית  •
כתוצאה מכך רבים  . אינה מספקת

מהתושבים בוחרים ללכת ברגל לתחנת  
.הרכבת ולא להשתמש בתחבורה ציבורית

אין תחבורה ציבורית טובה מהשכונה בכלל  •
חילמיוממתחם החרמון בפרט לאורט 

.שאפעי

.הנגישות לנכים אינה מספיק טובה•

חסרה הפרדה בין מגרשי המשחקים •
.לכביש

.רחוב ההגנה צר מדי•

.

?מה למדנו
תנועה ותחבורה

נקודות לשיפורנקודות לשיפור
ברחוב חטיבת גולני יש עומס •

.תחבורתי רב

הכביש צר ואין  , ברחוב השיטה•
.  מספיק חניות

משאיות רבות חונות בשטח שבין  •
י "רחוב אח)השכונה לבין חוף הים 

ופוגעות בחיבור של השכונה ( אילת
.לים

בשבתות ובחגים יש בעיית חנייה  •
בשכונה באזורים הקרובים לחוף  

.הים


