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בקורס "דיור והתחדשות עירונית" נלמדים ונבחנים היבטים אדריכליים ותכנוניים של 
תכנון דיור והתחדשות עירונית. הקורס מתרכז בשני נושאים עיקריים:

צורות מגורים במקביל  ועירוני של  פיזי  (א.)תכנון אדריכלי   - ותכנון מגורים  דיור   .1
ל(ב.)היבטים תכנוניים, חברתיים וכלכליים של מדיניות דיור והאופן בו הם משפיעים 

ומשיקים זה לזה.   
בתהליכי  וחברתיים  פיזיים  תכנוניים,  והיבטים  כלים   - עירונית  התחדשות   .2

התחדשות עירונית.

בין מטרות הקורס: 1. פיתוח מודעות חברתית ואחריות תכנונית, 2. הכרת המסגרת 
המושגית וההיבטים התכנוניים והאדריכליים של תכנון מגורים,  דיור, דיור ציבורי, 
הפיזיים,  החברתיים,  היבטיהם  לימוד  חברתי.  בתמהיל  ודיור  בר-השגה  דיור 
העירוניים והתכנוניים והכלים והמודלים ליצירתם, 3. לימוד ההזדמנויות והאתגרים 
שבתהליכי התחדשות עירונית. לימוד מנסיון העבר של תהליכי התחדשות עירונית 
הפיזיים,  ההיבטים  הכרת  המערבי.  בעולם  כיום  משתמשים  בהם  לכלים  וחשיפה 
ו4.  הכלכליים והחברתיים בתהליכים אלה תוך ניתוח הכלים, השחקנים והתוצאות 

התנסות בתכנון בשיתוף עם הקהילה.

בארועי  חלק  לקחו   2014 באביב  עירונית  והתחדשות  דיור  בקורס  הסטודנטים 
מהפקולטה  סטודנטים  מ200  יותר  עבדו  במסגרתו  ים",  בקריית  "הטכניון 
לארכיטקטורה ובינוי ערים בעיר קריית ים במסגרת שבעה קורסים. הקורס הציע גם 
זוהר  ואדר'  יוקלה  מיכל  אדר'  הנחו  אותו  "הבלוק"  לסטודיו  העיוני  הידע  גוף  את 
שהתקיימה  בתערוכה  הסטודנטים  הציגו  בקורס  התרגילים  תוצרי  את  אלטמן. 

בספרייה העירונית ביולי 2014 והם מובאים לפניכם בחוברת זאת.

ובמיוחד  וקהילה  לדיור  החברתית  לחממה  וכן  בקורס  לסטודנטים  להודות  ברצוני 
לשלי חפץ, לרותי דונג ולפרופ' רחל קלוש על תמיכתן ועזרתן בפעילות לכל אורך 

הסמסטר.

אדר' מיכל יוקלה, ינואר 2015
Michal@iuclea.co.il
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רקע תוכן עניינים
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תמונת שער: דניאלה גרוס, דימוי קרית ים
(במסגרת סטודיו הבלוק בהנחיית אדר׳ מיכל יוקלה ואדר׳ זהר אלטמן).

הקורס משתתף בפרוייקט דיור וקהילה ונתמך על ידי החממה 
החברתית לדיור וקהילה בטכניון.

עורך החוברת: עומר גבאי.



מפגש תושבים ראשון    206/04/2014



תרגיל #1 - סיפור הבית שלי3

האנשים  סיפורי  את  להכיר  ולמדו  תושבים  עם  בראיון  הסטודנטים  התנסו  זה  בתרגיל 
והבתים בעיר והאופן בו הם שזורים/קשורים זה בזה.

כל סטודנט התבקש להכיר אחד מתושבי קרית ים, לשוחח עימו, לתעד את ביתו ואת סיפור 
אנתרופולוגי-אישי  והן  הבנין)  החדרים,  הדירה,  (מאפייני  פיזי  הוא  התיעוד  שלו.  הבית 
הבית  על  "סיפורים"  הבית,  את  רכשו/שכרו  וכיצד  מתי  היסטוריה,  המשפחה,  (הרכב 
והמשפחה, דעות ורגשות על הבית והשכונה). כלל עבודות הסטודנטים יוצרות מעין פסיפס 

עירוני קטן של התושבים והבתים. 

לפניכם מוצגים 11 מתוך 30 ראיונות שנערכו על ידי הסטודנטים והוצגו בכיתה. 

תרגיל #1 - סיפור הבית שלי

משפחת חיות

משפחת לוסטרמשפחת ששון

משפחת בניסטי

משפחת נמר

משפחת לבייב

משפחת מויאל

משפחת שטרלינג

משפחת מגל

משפחת לנגמן

משפחת גרוסמן

מראיינת: בשמת אקשטיין

משפחת חיות, רחוב ז׳בוטינסקי 8/1,  קרית ים.
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מראיינת: דניאלה גרוס

משפחת גרוסמן, רחוב השקמים 60,  קרית ים.
מראיינת: שרי שאול

משפחת מויאל, רחוב צה"ל  9/9,  קרית ים.

תרגיל #1 - סיפור הבית שלי



תרגיל #1 - סיפור הבית שלי5

מראיין בוריס פלוטניקובמראיינת: צפנת הרמן

משפחת לוסטר, רחוב רוברט סולד 28,  קרית ים. משפחת ששון, רחוב ספיר 33,  קרית ים.



תרגיל #1 - סיפור הבית שלי6

מראיינת: שירן כהן

משפחת מגל, רחוב עציון 5,  קרית ים.
מראיינת: עדי קובי

משפחת לבייב, רחוב לוי  4,  קרית ים.



תרגיל #1 - סיפור הבית שלי7

מראיין: רועי קורן

משפחת נמר, רחוב טרומפלדור 1,  קרית ים.
מראיינת: עדי קופלביץ

משפחת לנגמן, רחוב סיגלית  6,  קרית ים.



תרגיל #1 - סיפור הבית שלי8

מראיינת: קרינה זרכין
משפחת שטרלינג, רחוב השקמים 60,  קרית ים.

מראיין: איתמר עקיבא
משפחת בניסטי, רחוב פנחס ספיר 49/1,  קרית ים.



מפגש תושבים שני   911/06/2014

שולחן עגול ושיתוף רעיונות

 

במסגרת פרויקט בקרית ים המתוכנן על ידי סטודנטים בפקולטה   
נשמח להציג בפניכם את הרעיונות והפרויקטים  לארכיטקטורה בטכניון,

В рамках проекта о Кирьят Яме,  который проводится на факультете 
 архитектуры в Технионе, мы будем рады представить вам наши идеи
 и выслушать ваше мнение и предложения.   

Круглый стол и обмен идеями

 יום רביעי 11.6 16:00-19:00
רחוב קפלן 8

מרכז צעירים קרית ים

כיצד אתה חולם את

מרכז צעירים

ויצמן

כצנלסון

קפלן 8שדרות הפלמ“ח

 שלנו ולשמוע את דעתכם.
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תרגיל #2 -  כלים לשכונות בריאות10

פיזית  בהומוגניות  מאופיינות  האחרונים  בעשורים  בארץ  שנבנו  המגורים  שכונות 
מיזמי  ולהידרדר.  להזדקן  ממשיכות  הוותיקות  השכונות  בעוד  וחברתית-כלכלית 
ההתחדשות ברחבי הארץ כיום מבוססים על תכניות הנשענות על השוק הפרטי. השלטון 
ואינם משקיעים משאבים בחידוש מרכזי ערים ושכונות מגורים  המרכזי והמקומי כמעט 
וותיקות. ההיבט העיקרי לבחינת תכניות התחדשות הינו ההיבט הכלכלי, ללא התייחסות 
הנבנות  החדשות  מהשכונות  במנותק,  אך  בצמוד,  והסביבתיים.  החברתיים  להיבטים 
ברחבי הארץ - עומדות שכונות וותיקות הסובלות מהזנחה, הזדקנות ולעיתים ריכוזי עוני. 
זו לצד זו - נוצרות מובלעות חברתיות-כלכליות המנותקות זו מזו בפנים פיזיים, חברתיים 
חוסן  וללא  גדלים  פערים  עם  וחברה  ומופרדת  עירוניות מפוררת  נוצרת  כך  ותפישתיים. 

חברתי. 

שכונות  לגבי  ומולטידיסיפלינרית  יצירתית  חשיבה  מהסטודנטים  נדרשה  זה  בתרגיל 
קיימת, להבין אילו סעיפים  המגורים הנבנות בארץ. הסטודנטים התבקשו ללמוד תב"ע 

וחלקים בתב"ע מייצרים שכונות הומוגניות חברתית ופיזית ולהמציא הצעות יצירתיות ל:
1. הגדרות שייצרו שכונות הטרוגניות ומגוונות (בעיקר חברתית ופיזית) המאופיינות בצדק 
עירוניות  רמות  דיור,  תמהיל  ופיזי,  חברתי  גיוון  (לדוגמא:  עירוניים  ובמאפיינים  חברתי 

גבוהות, תכנון עירוני בר-קיימא...).
2. הגדרות שיצרו קשר (תכנוני, כלכלי, חברתי, אחר) בין שכונות חדשות לוותיקות בעיר, 

כדי שגם המרקמים הוותיקים של העיר "ירוויחו" מהקמת שכונה חדשה בעירם.

תרגיל #2 - כלים לשכונות בריאות
כפר סבא הצעירה, 2014
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תרגיל #2 -  כלים לשכונות בריאות13



קרית ים - דימויים14

במסגרת סטודיו הבלוק בהנחיית אדר, מיכל יוקלב ואדר, זהר אלטמן, התבקשו 
הסטודנטים ליצור דימויים וייצוגים ל״שיכון״ ולדימוי ״קרית ים״ לפני ואחרי הביקור בה.

הדימויים הנבחרים הוצגו בתערוכה המסכמת בספריה העירונית וחלקם מוצגים בדפים 
הבאים.

קרית ים - דימויים
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קרית ים - דימויים16
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קרית ים - דימויים18
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קרית ים - דימויים19 קרית ים - דימויים20



קרית ים - דימויים19 קרית ים - דימויים21



הגשה סופית    2203/07/2014



תרגיל #3 - כלים להתחדשות עירונית23

לעיר קרית ים, כמו לערים רבות בארץ, מרקמי מגורים וותיקים ומתיישנים הזקוקים 
לחידוש והתחדשות ורצון למשוך אוכלוסיה צעירה לעיר ולשמור על אוכלוסיה צעירה 
קיימת.

מתוך הידע שצברו הסטודנטים במהלך ומתוך מאמרים ותקדימים בעולם, הם 
התבקשו להציע המלצות אשר יציגו מגוון כלים ל1. התחדשות עירונית ול2. חידוש 
מלאי הדיור.

העבודה צריכה הייתה להיות קונקרטית וישימה, להשפיע על אנשים אמיתיים אותם 
פגשו הסטודנטים במהלך הסמסטר ולפעול במקום ספציפי שהם מכירים בעיר. 

1 - קרין קיקנזיון, בוריס פלוטניקוב, עדי אלחלל ועדי קובי.
2 - קרינה זרכין, נתנאל הרשקוביץ ועדי קופלביץ.

3 - שרי שאול, שירן בהן ואיתמר עקיבא.
4 - ילנה לנדאו ורועי קוסטו.

5 - בשמת אקשטיין, רעות ביטון, עידו גורן ועומר גבאי.
6 - אור הירשהורן, צפנת הרמן וליביאו סיידמן.

7 - תומר ליכט, נטלי מור, דניאה גרוס ורועי קורן.
8 - עטרת בירנבוים ורביב מרכוס.

* מתוך עבודה של בשמת אקשטיין, רעות ביטון, עידו גורן ועומר גבאי. 

עבודות צוותי הסטודנטים המוצגות:

תרגיל #3 - כלים להתחדשות עירונית 
                 ולחידוש מלאי הדיור בקרית ים


