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תכנית אב תכנית אב 

ע"תב ע"תב

/  תיק פרויקט
פרוגרמה

/  תיק פרויקט
פרוגרמה

גיוס תקציבגיוס תקציב

תכנון מפורטתכנון מפורט

היתרי בניההיתרי בניה

/ תיק פרויקט 
פרוגרמה

/ תיק פרויקט 
פרוגרמה

גיוס תקציבגיוס תקציב

תכנון מפורטתכנון מפורט

היתרי בניההיתרי בניה

ביצועביצוע



שיתוף ציבור  ארועי

תושבי טבעון

סדנת תכנון  

ועדת היגוי
יידוע  

ציבור

תיקי פרויקטיםתכנית אבקביעת פרוגרמהבחינת חלופותניתוח מצב קיים

ישיבת היגוי

הצגת מצב קיים

ישיבת היגוי

הצגת חלופות

ישיבת היגוי

הצגת חלופה נבחרת 

ודיון בסוגיות פתוחות

ישיבת היגוי  

הצגת תכנית האב 

חלוקה לתיקי פרויקטים

ישיבת התנעה

הגדרה משותפת  

לחזון הפרויקט



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

סיורי תושבים מודרכים

רכב נייד לשיתוף ציבור–קישונמוביל



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

סוגיות תכנוניות–2צד אתרים  –1צד 

סיפורים על המרחב–3צד 



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

משתתפים373-כ

משתתפים80-כ

כנס פתיחה

נרשמים162
משתתפים60

סיורים

תחנות שיתוף3
משתתפים 83

קישונמוביל

משתתפים150-כ

הפנינג משפחות

התייחסויות1262

התייחסויות שנאספו

כ השתתפו בתהליך"סה



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

.חרושתקריתתוואי ההיסטורי של השביל בתוך חורשת האקליפטוסים שהיה קיים עוד בימיה הראשונים של : סיפרו לנו

.בפרטההסטוריהערוץ השביל הוטמע כחלק ממערך השבילים בכלל וכשביל המלווה את : הוטמע בתכנית



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

.שלולית החורף שבקצה פארק הקטר: סיפרו לנו

.השלולית הוטמעה בתכנית האב: הוטמע בתכנית



שיתוף ציבור|פארק מפער הקישון 

מערכת המים הייחודית שנבנתה כדי להזרים מים מעמק זבולון  . טבעוןוקריתהסיפור ההיסטורי של מבנה מקורות : סיפרו לנו

. לעמק יזרעאל עברה דרך טבעון והבריכות שלה קיימות עד היום ברחוב יצחק שדה

.המתחם סומן כאתר היסטורי שכדאי לפתח בו מוזיאון וכמתחם לאירועים קטנים תחת כיפת השמיים: הוטמע בתכנית
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שביל עפר

שביל בטון

שביל אספלט



פארק העמקיםמעיינותאלרואינפתולוייצמןתעלת קשישתל קשישפיצול

12345678



פארק העמקיםמעיינותאלרואינפתולוייצמןתעלת קשישתל קשישפיצול

12345678
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סימון הגדלה

׳׳ ׳׳
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סימון הגדלה

׳׳ ׳׳



סימון הגדלה

׳׳ ׳׳
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סימון הגדלה







https://www.turbosquid.com/3d-models/park-cafe-3d-max/1115148
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סימון הגדלהסימון הגדלה



סימון הגדלהסימון הגדלה

דימוי, ההסטורישביל לאורך הערוץ 



סימון הגדלהסימון הגדלה



רוכב אופניים"שקד"תלמיד  ס "טיול בי חרושת. תושבת קסטודנט מאורניםמשפחה מחיפהתושב אלרואי

גירית

https://www.turbosquid.com/3d-models/park-cafe-3d-max/1115148







