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רקע
על הקורס ומהלכו / 

הסטודיו התמודד עם מציאות של מרחב עירוני המתעורר ממצב של קמילה, לקראת 
חיים חדשים. מטרתו היתה להציע דרכים יצירתיות לענות על האתגרים התכנוניים 
בנקודת זמן זו, בה יש חשיבות עליונה לגיבוש דרכי פעולה הנותנות מקום ונוכחות 

לכוחות המגוונים הפועלים במרחב.
בעשורים האַחרונים מתגבש המרחב העירוני כזירה מרכזית המשפיעה על תהליכים 

עי למעצבים  ובמיוחד  לאדריכלים  לאדריכלות,  ותרבותיים.  פוליטיים  ככלכליים, 
בליה  במצב  הנמצאות  עירוניות  סביבות  אלה.  בתהליכים  תפקיד משמעותי  רוניים 
ועוברות תהליכי חידוש והתחדשות, הן כר נרחב לפעולה מקצועית של אדריכלים 
חיונית, בעיקר  היא  על שיתוף התושבים  זו המבוססת  פעולה מקצועית  ומעצבים. 
משום שבתוך מערך בעלי העניין בעיר יש לשים דגש מיוחד על אלה החיים במקום 

ומכירים אותו ועל המשתמשים האחרים.
כהדגש בסטודיו היה על הדרכים בהם ניתן להטמיע ידע מקומי בתהליכי פיתוח עי

והכוחות  רוני. במהלך הסטודיו נבחנו תהליכי שינוי העוברים על המרחב העירוני 
כהפועלים בו, בדגש על מצבים ועל תפקודים הנותנים מקום לקהילות מקומיות, תר

בותן ואורח חייהן. חיפשנו דרכים יצירתיות לעבוד מקצועית בתוך זירה מורכבת זו 
תוך שיתוף של ידע מקצועי ושילובו בידע מקומי. 

דוגמאות לפעולות עירוניות מבוססות תהליכי השתתפות.
Participatory Chinatown: http://engagementgamelab.org/games/participatory-chinatown

Map Kibera: http://mapkibera.org  
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על הקורס ומהלכו / 

חיפוש זה מתחבר למגמות רחבות יותר הרווחות היום בתכנון ובעיצוב עירוני, 
ניסינו לבחון את האופן שבו  ולייצגו בזמן אמת.  השואפות להבין את המרחב 
יכול להפוך לידע )knowledge( בעל משמעות לתככ  )information )המידע 

נון המקום באופן המשתף בין בעלי מקצוע לבין המשתמשים. ראינו בסטודיו 
צוות חשיבה מקצועי )think tank( - קבוצה של אדריכלים חוקרים המתגייסת 
בין  ידע  לשיתוף  בנוסף  היום.  המקובל  והתב"עי  המתארי  התכנון  את  לאתגר 

כיחידים וקבוצות בתוך הסטודיו פעלנו לשתף גם את בעלי העניין בשכונה וב
כעיר, במטרה להתנסות בתהליכי תכנון ופיתוח שכונתי-קהילתי פתוחים, משת

פים ורב כיווניים )"מלמעלה למטה", "מלטה למעלה"(. עם זאת, לא ראינו את 
עצמנו מוכנים עדיין לעבודה תכנונית בפועל בשיתוף קהילות מקום. הסטודיו 

כהיווה התנסות ראשונית בעבודת תכנון השמה דגש של ידע מקומי אשר במה
לכה ביקשנו לבחון כיצד ניתן לעבוד בצורה משתפת. ביקשנו לחשוב על כלים 
אותם  ולהדגים  בעצמנו  בהם  להתנסות  מתאימות,  אסטרטגיות  ועל  אפשריים 
לאחרים על מנת לקבל משוב מבעלי מקצוע, אך גם מבעלי עניין אחרים שאינם 

אדריכלים ומתכננים.
חוברת זו מסכמת את התהליכים שעברנו ביחד בסטודיו. מטרתה להציג את 
מכלול הידע שהצטבר במהלך עבודת הסטודיו ולהעמידו לרשות אחרים, 
בראש ובראשונה עבור תושבי הדר וכל אלה שהדר ועתידה חשובים להם. 
בהתאם לכך החומר המוצג בחוברת אינו מתייחס לכל פרויקט שפותח במהלך 

כהסטודיו במלואו, אלא רואה במכלול חומרי הסטודיו מאגר מידע וידע רלוונ
טיים לפיתוח משתף של הדר. בהתאם לכך נדלו מתוך מכלול החומרים שפותחו 
בסטודיו רעיונות תכנוניים ועיצוביים המצביעים על אפשרויות מגוונות לפיתוח 

מקומות ייחודיים בהדר. 
מוצגים  תחילה  בסטודיו.  העבודה שאימצנו  תהליך  אחר  עוקב  החוברת  מבנה 
חלק מהחומרים שנאספו במהלך לימוד המקומות והקהילות המרכיבים את הדר. 
לימוד  המשך  על  המבוססות  לפיתוח  אסטרטגיות  מספר  מוצגות  השני  בחלק 

מעמיק של המקומות והקהילות שנבחרו וחקירתם באמצעים אדריכליים. 

היא  תהליכי התחדשות.  האחרונות  בשנים  עוברת  בחיפה  הכרמל  הדר  שכונת 
זירה עירונית מורכבת בה חיות זו לצד זו קהילות שונות ומגוונות ורבים בה 
)מן  להדר  שהוכנה  המתאר  תכנית  המקום.  של  סיפורו  את  המספרים  הנרטיבים 
2000( ראתה בה שכונת מגורים גדולה, כמעט עיר בפני עצמה, המוקפת ונכ  שנער,

חתכת על ידי סדרה של מערכות תשתית עירוניות, שחלקן פותחו כבר וחלקן נמצאות 
כבתהליכי פיתוח. מערכות אלה המחברות את הדר לעיר ולסביבתה הופכות אותה למ

רכז עירוני המקושר היטב למטרופולין. מאידך, נתפסת הדר כשכונת מגורים מרכז 
עירונית שגבולותיה מוגדרים מינהלית, אולם, הדר זולגת לשכונות/מקומות אחרים. 
עירוניים  ומשמעות - מרחבים  ייחוד  בו בזמן מתפתחים בתוכה תת מקומות בעלי 

עצמאים בעלי זיקה למרחבים אחרים לאו דווקא בתוך השכונה.
כגבולות שכונת הדר כפי שהם מוצגים בתוכניות הרשמיות מסתמכים ברובם על הג

דרות סטטוטוריות. הקו הכחול* המגדיר את השכונה מתווה אזור גדול מאוד, ללא 
כהבחנה בין מקומות בעלי זהות ייחודית ומובחנת, הן מבחינת הסביבה הפיזית – טי
כפוסי הבנינים, היחסים בין המרחבים הפרטיים והציבוריים, מערכות התנועה, הטו

פוגרפיה, הצמחיה והן מבחינת האוכלוסיות הגרות ומשתמשות במקומות השונים, על 
אופיין הייחודי, תרבותן ואורחות חייהן. 

בתוך  מקומית  רבדים של משמעות  בניית  עם  להתמודד  ביקשנו  הסטודיו  בעבודת 
כהעיר, ביחס למערכות שכונתיות, עירוניות ומטרופוליניות, בתגובה למנגנוני המ

למקומי  הגלובלי  בין  המתח  כי  היתה  הנחתנו  מאידך.  השוק  ולמנגנוני  מחד  דינה 
מסכן מציאות יומיומית בעלת משמעות ותוכן, אך גם מעמיד כלים ואמצעים לייצור 
מערכות משמעות חדשות ועשירות באמצעות רשתות חברתיות המאפשרות שיתוף 

כידע וגישור על פערי מקום. החיפוש האדריכלי התחקה אחר המתח בין ההגדרה הר
חבה, המינהלית-סטטוטורית של השכונה, לבין החויה של מקומת שונים ויחודיים, 
במטרה למצוא דרכים חדשות ליצר סביבות חיים בעלות זהות ומשמעות הנובעים 
 Sivan-Geist and Kallus,( מהתיווך בין ידע מקצועי, ידע מקומי והידע על המקום
2010(. זהו ניסיון להביא את הכוחות הפנימיים של הדר אל תוך ליבת מהלך התכנון 

ובכך  החיים שלהם  סביבת  בעיצוב  חלק  לקחת  מקומי  ידע  בעלי  לאנשים  ולאפשר 
 .)Lefebvre, 1968( לממש את זכותם לעיר

זירת הפעולה

־* להדר אין גבולות מובהקים ושולי השכונה מתמוססים אל תוך השכונות הסמוכות. הג
בולות המוצגים בתרשים מתייחסים לתיחום שנקבע ע"י עיריית חיפה לצרכים מינהליים 

ולצרכי תכנון. אלו הגבולות עליהם חלה תכנית ההתחדשות.  
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אנשים | מקום | זמן
תרגיל פתיחה 1 /

רקמת מגורים / לסלי לאופר ]רחוב הרצל, רחוב הנביאים[

איך נוצר מקום ומהם הכוחות המשפיעים על יצירתו? מה הקשר בין היבטים 
פיזיים, חברתיים, כלכליים, סביבתיים, פוליטיים ואסתטיים של מקום? 

מה בין מקום לבין אנשים – מי יוצר את מי?

נערך  אלו. במהלכו  המהלך הראשון בהיכרות עם שכונת הדר התמודד עם שאלות 
כלימוד עשיר של הדר, על המקומות השונים המרכיבים אותה והאנשים החיים ומש

תמשים בהם, כשהשאלה המנחה היתה מה המשמעות של הדר עבור אנשים אלה, ומה 
השפעתם על חיי היומיום שלהם.

בניסיון להבין את העבר ואת ההווה של הדר, לקראת העתיד הצפוי לה, ניסינו להבין 
ככיצד נוצרו וממשיכים להווצר המקומותה השונים בהדר - מה הם הכוחות שהשפי

עו, משפיעים וישפיעו על הווצרותם ומי הם השחקנים העיקריים במרחב העירוני. 
שאלות אלו ביקשו לתת מענה לשאלה כיצד ניתן להתערב, איך אפשר להשפיע, ומה 

נדרש כדי לייצר שינוי?
כהסטודנטים בחרו חמישה מקומות שונים בהדר, המהווים מרכיב חשוב במבנה העי

רוני שלה: )1( רקמת מגורים )בנינים, שטחים פתוחים בין הבנינים, דרכי גישה(; 
)2( תשתית דרכים שלדית )רחוב ראשי – למשל: בלפור, הרצל, החלוץ, ארלוזרוב, 

ברכת  הפועל,  הועד  למשל:   - ציבור  )מבנה  מוקד   )3( הפועל(;  גאולה,  הנביאים, 
הפועל, שוק תלפיות, אחד מבתי הקולנוע(; )4( שטח ציבורי פתוח )גנים ופארקים 
- למשל: גן בנימין, גן הזיכרון, גן הטכניון, עמק הזיתים, גן שטרוק, שיפולי ואדי 
רושמיה(; )5( מקום נוסף שלא נכלל ברשימה לעיל אך הוא חשוב כדי להבין את הדר 
)בכל קנה מידה או דרך התייחסות(. כל אחד מחמשת המקומות הוצג בשלושה פרקי 
זמן – עבר )בהתבסס על ידע היסטורי(, הווה )בהתבסס על תיעוד ודיווח על המקום 
2050(. איסןף המידע התבסס  היום( ועתיד )הדמיה של המקום כפי שיראה בשנת 
על נתונים אוביקטיביים )נתונים רשמיים( וסוביקטיביים )ידע אישי(, זאת במטרה 
להסביר את השינוי שחל/מתחולל/יחול על המקום ולהעריך את אופי השינוי )פיזי, 

חברתי, כלכלי, סביבתי, פוליטי, אסתטי(.
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תשתית דרכים / שרון רוזנפלד ]צומת ארלוזורוב[

כצומת ארלוזורוב משמש כיום מפגש דרכים עירוני מר
כזי. ישיבת תפארת ישראל מגדירה דופן חשוב בצומת 

הסמו החרדיים  המגורים  אזורי  אופי  את  ומייצגת  כזה 
כים לו ואת השינוי שחל בהם במהלך השנים. שינוי זה 
הוותיקים  התושבים  מעזיבת  בעיקר  נבע  באוכלוסייה 

כשהיו בעיקר חילוניים וכניסת אוכלוסייה חרדית, הנמ
שכת לאזור בזכות הדיור הזול והקרבה למוסדות חרדיים 

ההולכים ומתרבים באזור. 
יותר  כוללת  עירונית  בראיה  ארלוזרוב  צומת  בחינת 
מראה כי הוא ממוקם במרכז העיר ומאפשר גישה מהירה 
לחלקיה השונים. בעתיד, עם גידול האוכלוסייה, ציפוף 
האזור וצמיחת הבינוי לגובה, יגבר עומס התנועה ועמו 
הלחץ על מערך התחבורה. ראיה עתידית זו מדגישה את 
הצורך לחשוב על תכנון השכונה ומדגישה את חשיבותו 

כשל מערך הרחובות בתוך השכונה אל מול תשתית הת
נועה העירוניות. 
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מבנה ציבור / לירן נגאוקר ]טבריה 15[

בקומה השניה – בקצה המסדרון
של בית האבן הזה

ֶפַּתח
עם בריח ברזל

שתי דלתות – בצבע תכול
כמו צבעו של העשב כשמסתכלים בו בזוית כזאת

מיד לאחר ַשְׁתוֵת ניסן.
הדלתות המוגפות מתעקשות להינעל בנשיקה

פשוט כך – ללא כל בושה.
https://sipurheifai.wordpress.com מתוך: דלתות הכתיבה שלי, ח'ולוד ח'מיס, סיפור חיפאי

https://sipurheifai.wordpress.com סיפור חיפאי

בעתיד הבית הקהילתי יגדל ויתרחב גם אל המבנים הסובבים 
אותו. ימשיכו להתקיים בו הפעילויות המתקיימות בו היום, 

אך ניתן יהיה להרחיבן ולכלול עוד משתמשים. 
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שטח ציבורי פתוח / שמרית בר-אור ]גן ציבורי שכונתי ברחוב הרצליה[

חיפה,  אוניברסיטת   : חיפה  הציוני,  והחזון  אוליפנט  חיפה,  )עורך(,  יוסף  נדבה,  בתוך:  "מזכרונותי",  לוי,  שבתאי 
הקתדרה לציונות ע"ש ראובן הכט, 1977, עמ' 78-174
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מקומות נוספים / ]לסלי לאופר, מגדל הנביאים[מקומות נוספים / ]שרון רוזנפלד, רחובות המדרגות[

חיפה עיר של מדרגות
בזמן,  מסע  אחר:  מסע  לנו  מציעים  בעיר  החשובים  המדרגות  מגרמי  אחדים 

כבהיסטוריה של חיפה...הלאה ברחוב חסן שוקרי, בפינה עם רחוב הנביאים, מתג
לה הבניין המסחרי הגדול, המחופה זכוכית חומה, "מגדל הנביאים". בצידו נמצא 
מדרגות  גרם  ומגלים  מעט,  בו  יורדים  הנביאים.  מעלות  רחוב  ונחבא:  קטן  רחוב 
מוזנח ומפותל, המוליך לשכונה ערבית. שלט מתכת מגלה כי אנו עומדים מול אתר 
הקרב על חיפה במלחמת השחרור...במקום שבו עומד כיום "מגדל הנביאים" ניצב 
בעבר "בית ח'ורי", הנקודה שאליה עלו הכוחות הלוחמים בעיר התחתית, שפרצו 
במעלה ההר במאמץ לחבור לחבריהם שהגנו על הדר הכרמל...זהו מעבר בין שתי 

ערים, ששתיהן חלק מחיפה: העיר היהודית והעיר הערבית.

http://www.masa.co.il יורם מלצר, "בעקבות לוחמי 48", מסע אחר – המדריך של חיפה
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מקומות נוספים / ]לירן נגאוקר, מבנה ההדריון[

המבנה נבנה במקור עבור בית הספר בסמ"ת )בית ספר מקצועי תיכוני להנדסאים וטכנאים מוסמכים(. 
ככתזכורת למגדל המים שעמד באתר בעבר, נתן האדריכל לבניין צורה מתומנת. עם סגירת בית הספר הת

קיימו במבנה חוגים שונים לתושבי השכונה. בקרוב יחזור המבנה לשרת את הטכניון כבניין ההדריון, שבו 
יהיו חללי סטודיו ומחקר וכן אולם הרצאות. לצד ההדריון יוקמו מעונות סטודנטים.

ההצעה לעתיד היא כי המתחם ימשיך לשמש את תושבי השכונה ולצד פעילות הטכניון יתקיימו בו חוגים, 
ותשמש לשוק שיפעל בסופי  ציבורי פתוח  ועוד. הרחבה הפתוחה לצד המבנה תהפוך לשטח  ילדים  גני 

שבוע. 
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מיפוי משתתף
תרגיל פתיחה 2 /

ניתן  איך ניתן לזהות ולהבין רבדים של משמעות מקומית בתוך העיר? כיצד 
להביא את הכוחות הפנימיים של הדר אל תוך ליבת מהלך התכנון? איך יכול 
 )knowledge( לידע  להפוך   )information( התושבים  אצל  הנמצא  המידע 

שהוא בעל משמעות לתהליך התכנון?

כבמטרה להתחקות אחר המתח בין ההגדרה הרחבה, המינהלית-סטטוטורית של שכו
נת הדר, לבין החוויה של מקומת שונים וייחודיים בתוכה, ניסינו בתרגיל זה למצוא 
דרכים עדכניות להבין ולתעד סביבות חיים בעלות תוכן ומשמעות, המבטאות ידע 

כמקומי אשר לא ניתן להגיע אליו באמצעות השימוש בידע מקצועי ובכלי תכנון "מסו
כרתיים". תוצר התרגיל היה זיהוי של מקומות שאינם באים לידי ביטוי במפות הרש

מיות, מקומות בעלי משמעות ייחודית לאוכלוסיה החיה ומשתמשת באזור, היכולים 
להוביל לתובנות תכנוניות חשובות. במהלך התרגיל נעשה ניסיון לפתח שיטות מיפוי 
אחרות מהמקובל על מנת לחלץ ידע מקומי ולנתח חוויות יומיום של אנשים החיים 
בהדר, להבין חוויות אלו בזמן אמת ולרתום את ניסיון החיים של התושבים ואת הידע 
הייחודי שיש להם על הסביבה בה הם חיים ומשתמשים לטובת תכנון מושכל יותר. 
ההנחה היתה כי התקדמויות טכנולוגיות ושימוש במערכות מתקדמות למיפוי, למשל 
כאלה הנשענות על רשתות חברתיות, על תוכנת קוד פתוח )open source( או על 
טלפונים ניידים )mobile phones( מעמידות לרשות המתכנן כלים ואמצעים להבין 

כאת המרחב בדרכים אחרות ואף לייצר מערכות משמעות חדשות ועשירות המאפש
רות שיתוף ידע וגישור על פערי כוח וזהות.

Social media - Hadar / רים ח'ורי
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זכרון טופוגרפי / שמרית בר-אור <<

שכונת הכרמלית / לירן נגאוקר
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נגישות בשכונת הדר / נירית שחר
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אתר וקהילה / אסטרטגיות להתערבות
# 1 < שכונה

# 2 < מחברים

# 3 < שוליים

# 4 < תשתיות

־ההצעות לפיתוח הדר המוצגות בחלק זה של החוברת מבוססות על המשך לי
הראשון  בחלק  פיתוח  וכברי  מוד מעמיק של המקומות שאותרו כמשמעותיים 
של הסמסטר. חקירת מקומות אלה באמצעים אדריכליים איפשרה לגבש הצעות 

תכנוניות המצביעות על מגוון האפשרויות לעבודה מקצועית משתפת בהדר. 
־בהתאם לקריאה של הדר כמכלול של מקומות נבדלים ומובחנים הדורשים התי

חסות הולמת לתנאים הפיזיים אך גם החברתיים והתרבותיים של כל אחד מהם 
המציע אסטרטגיות  כלים  ארגז  הסטודיו  עבודת  במכלול  לזהות  ניתן  בנפרד, 
שונות לפיתוח. אסטרטגיות אלו נובעות מהמקום ותנאיו ומציכות דרכים שונות 

להתערבות.
זוהו  בו  הקודם  נאסף במהלך החקירה המקדמית בשלב  החומר אשר  על סמך 
מגוון של מקומות וקהילות בהדר, בחר כל סטודנט אתר ייחודי להמשך חקירה. 
לעומק  ולבחון  הניתוח  את  להרחיב  דרש  על האתר  המשך העבודה הממוקדת 
את פוטנציאל הפיתוח של האתר.. המטרה היתה לבחון אפשרויות פיתוח שונות 
ואיך אפשרויות אלו  ולראות כיצד הן מתוות את כיווני ההתחדשות והצמיחה 
מגיבות למכלול התהליכים המתרחשים בהדר ובחיפה. אסטרטגיות ההתערבות 
ההתערבויות  שיתוף.  על  אותן  לבסס  ואפרויות  מקומי  לידע  בהתייחס  נבחנו 

־האדריכליות המוצעות נשענו על רעיון אדריכלי מוביל וכללו תכנית שלד לפי
תוח האתר והצעה מפורטת של עיצוב עירוני, המדגימה את אופי ההתערבות 

וכיצד היא יוצרת שינוי במערך הבנוי הקיים במקום. 
הפי כיווני  את  ומנחה  אותן  המובילה  האסטרטגיה  פי  על  מוצגות  ־ההצעות 

בהדר,  הבנוי  המערך  של  ואופיו  הייחודיים  הטופוגרפיים  התנאים  בשל  תוח. 
רוב ההצעות התמקדו בראש ובראשונה באפשרויות השינוי של המרקם הבנוי, 
ציפופו, גיוונו והוספה של שימושים חסרים. בהתאם לכך ניתן לזהות חפיפות 
מסוימות בין האסטרטגיות שנבחרו על כן החלוקה של הפרויקטים בהמשך אינה 
חד משמעית. בכל פרויקט ניתן לזהות מספר אסטרטגיות וכאמור, הגדרתו תחת 
אסטרטגיה נבחרת היא לצורך הדגמה של אפשרויות הפיתוח בהדר בהתייחס 

למקום ולתנאיו ואופי ההתערבות המתבקש.

1.1 / נירית שחר / עיר מספקת

2.1 / פאיזה ח'ורי / מחר זה אתמול

3.1 / רים ח'ורי / תחנת מעבר

4.1 / שרון רוזנפלד / תשתית ירוקה משותפת

1.2 / טל דנה / קביעות והשתנות

2.2 / שמרית בר-אור / זכרון טופוגרפי

3.2 / אדם נחמוד / מוישל'ה והחצאית הפרומה

4.2 / לירן נגאוקר / שכונת הכרמלית

1.3 / שחר חסידים / בית, עיר ומה שביניהם

2.3 / לנה גרים / מלמעלה למטה / מלמטה למעלה 

4.3 / לסלי לאופר / שכונה טקטונית
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#1 שכונה
אסטרטגיות להתערבות / 

1.1 / נירית שחר / עיר מספקת

זיהוי של מערך שכונתי, דהיינו, אזור  זו להתערבות מבוססת על  אסטרטגיה 
אחרים  ממקומות  ונבדל  הנבחן  ייחודיים  מקומיים  מאפיינים  בעל  גיאוגרפי 
באזור  להתערב  מאפשרת  בהדר  הקיים  הבינוי  למרקם  גבוהה  רגישות  בעיר. 
מוגדר בהתבסס על מאפייני המקום, כולל תוואי השטח, הרקמה הבנויה והאופן 
שבו הם משפיעים על אופי חיי היומיום במקום. פיתוח השכונה כאזור מובחן 

מגדיר גם את היחס בינה לבין שאר המערכות העירוניות.

ניתוח יתרונות המיקום, לצד לימוד מדוקדק של מאפייני הרקמה העירונית הקיימת, 
מראים כי ניתן באמצעות התערבות מושכלת להפוך את לב הדר )התחומה ברחובות 
הרצל, בלפור וארלוזרוב( לשכונה מובחנת. קווי המטרונית יוצרים קישור רוחבי בין 
אזור הקריות, המפרץ ואזור החוף והופכים את מרכז הדר, שבתוכו ממוקמת שכונת 
לב הדר, לאזור המכיל מוקדים עירוניים משניים )תיאטרון, שוק, גנים ציבוריים( 
לצד מגוון פונקציות שכונתיות. כדי להגביר את העירוניות ואת חיי הרחוב המוכרים 
לנו ממרכזי ערים אחרות מוצע להפוך את לב הדר ל"מרחב מספק״, המאפשר מגוון 
של פונקציות ציבוריות הנדרשות להתנהלות יום יומית במקום, לצד הגברת הנגישות 

כאל מוקדים עירוניים חיצוניים. ציפוף מתוחכם של הבינוי הקיים והכנסת מגוון שרו
תים ושימושים ציבוריים באמצעות ניצול שטחים אבודים )voids( מסביב למבנים 
המותאמות  התערבות  שיטות  במגוון  הקיימת  הרקמה  של  פיתוח  מציעים  ועליהם, 

ציבו פונקציות  הכנסת  מגורים,  תוספת  תאפשר  הבנייה  נפח  הגדלת  כלמאפייניה. 
ריות החסרות באזור זה ושטחים ציבוריים פתוחים נוספים, מבלי לפגום במאפייניו 

הייסודיים של המרקם הבנוי.
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1.2 / טל דנה / קביעות והשתנות

המרקם הבנוי של לב הדר מכיל מגוון של בנינים לשימור בדרגות חומרה שונות, אבל 
דווקא זיהוי זה של הבנינים השונים וערכיהם מאפשר לשמור על בנינים בעלי ערכי 
יותר שניתן להוסיף להם,  שימור גבוהים, לצד בניניים בעלי ערכי שימור פחותים 

כלשנותם ולעתים אף להרוס אותם. זיהוי פרטני זה של המבנים וערכיהם האדריכ
כליים, היוצר תשתית לפיתוח רגיש למקום ולתנאיו, מאפשר להגביר את האינטנסי

ביות במרכז הדר ההיסטורי ולקדם עירוניות באמצעות ציפוף של הבינוי הקיים, לצד 
הכנסת אוכלוסיות מגוונות ואספקה של מגוון שרותים ושימושים ציבוריים, בעיקר 

שטחים פתוחים החסרים היום מאוד בהדר. 
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1.3 / שחר חסידים / בית, עיר ומה שביניהם

תכנית קומת קרקע תכנית סטרוקטורה עירונית

מגיב,  הוא  ואליה  ממוקם  הוא  שבה  הייחודית  והטופוגרפיה  בהדר  הבנוי  המרקם 
ו"הולכים  העירוני  במערך  היום  נטמעים  אלה  אולם  מיוחדים.  מקומות  מייצרים 
בגבולותיהם  נבחנים  אינם  לעתים  אשר  כאלה,  מקומות  זיהוי  באמצעות  לאיבוד". 
לתושבים  להעניק  ניתן  האדריכלית,  במהותם  אלא  אחרות,  חיצוניות  בהגדרות  או 

תחושת השתייכות למקום. 
כהחיזוק של האיכויות הפיזיות-אדריכליות של מקום מזוהה בעיר, מציג אמירה חשו

בה לגבי המהות של מקום ויכולתו ליצר )גם היום!( זהות ומשמעות עבור משתמשיו. 
פיתוח כזה מחזק את המאפיינים של המקום ואת הקשריו למקומות אחרים בעיר על 
ידי העצמת מאפייניו המבניים, השלדיים ומתן פרשנות מחודשת לתנאים הסביבתיים 

ולתוואי השטח הייחודיים המאפיינים את הדר.
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#2 מחברים
־אסטרטגיה זו להתערבות נשענת על זיהוי אזור הנמצא בסמיכות ובזיקה לא

זור אחר, שהיום אינו נחשב כחלק אינטגרלי של הדר. פיתוח המייצר זיקה בין 
שני אזורים נבחנים בורא אזור חדש בעל פוטנציאל של סינרגיה בין מקומות 

־נבדלים בעיר. יתרונו באיכויות החדשות הנוצרות, הנובעות מזיהוי של ההזד
מנויות הטמונות באתר והפיכתו לרקמת חיבור משמעותית שתכניה נובעים מכך 

שהיא מאפשרת יותר מסך כל חלקיה. 

2.1 / פאיזה ח'ורי / מחר זה אתמול

החיבור בין הדר לעיר התחתית חורג מהמשמעות העירונית שלו וקשור להיסטוריה 
לקישור  כן, מעבר  על  מושתקים.  ומקומות  חיים  ולסיפורי  והרס  חורבן  כואבת של 
המתבקש מקריאה עכשווית של תשתית הרוסה בחלקה, אך הקיימת ונוכחת עדיין, 
יש בחיבור זה פוטנציאל ייחודי לארוג מחדש סביבה עירונית נשכחת וזנוחה ולפתח 
אותה לא כתפר בין מקומות, אלא כמרחב עירוני שלם חדשני ועדכני. פיתוח כזה 
קיימת  עירונית  יצירה של תשתית מקומית הנשענת על שרידים של מערכת  דורש 
ונותנת להם פרשנות אדריכלית. על פיתוח זה להתחשב במאפייניים הקיימים במקום 
ולהשתמש בתוואי השטח הייחודיים כדי לאזכר מגוון של מקומות שנחרבו, הניתנים 
לחידוש ועידכון. לצורך כך יש לפתח באופן שיטתי מערך של יחסים מורכבים בתוך 

כהרקמה הבנינית, המאפיינים סוגים שונים של אורחות חיים. במובן זה מתכתבת אס
טרטגיה זו עם האסטרטגיה של פיתוח רקמות חדשות. אולם, כאמור, מדובר ביצירה 
של סביבת מגורים עירונית איכותית ואף חדשנית ובעת ובעונה אחת גם שמירה על 

הזכרון ההיסטורי של המקום.

תכנית
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מודל התערבותחתכים

הדר מגלמת פוטנציאל לשינוי ויצירת סביבות והקשרים חדשים במרחב העירוני, הן 
על שום המצבים הטופוגרפיים הייחודיים לה והן על שום הזיקה החזקה המתקיימת 
בה בין עבר מזהיר לבין עתיד אשר הפוטנציאל שלו מבטיח הבטחה שטרם מומשה. 
הזיקה בין אזורי הדר העליונים )ברובם יהודיים( לבין האזורים התחתונים )ברובם 

ערביים( מאפשרת לבנות מערכת יחסים חדשה ומרתקת בין למעלה ללמטה.
ידי הרקמה  תנאי השטח, במיוחד במקומות המודגשים בואדיות שחלקם נמחק על 
הבנויה וקיומם נשכח זה מכבר, מייצרים הזדמנות להתערב בשכבות ולייצר הגדרות 
מחודשות של חיבורים אנכיים. באמצעות חיבורים אלה ניתן לברוא שטחים חדשים 
ניתן  עירוניים.  לחיים  חדשות  איכויות  ומציעים  מהקרקע  מורמים  שחלקם  לבניה, 
להמציא באמצעותם רצפים חדשים בין בניינים ובין הבנוי לפתוח ולייצר הזדמנויות 

לצפיפויות עירוניות אחרות ולאורח חיים שונה.

2.2 / שמרית בר-אור / זכרון טופוגרפי
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מחד  התחתית  העיר  לבין  בינה  שנוצרו  הנתקים  הדר,  פותחה  שבו  האופן  שום  על 
והקשרים שנוצרו בינה לבין שכונות הכרמל מאידך, נוטים רוב תושבי חיפה להבינה 

כבמבט מלמעלה למטה ולהתייחס לחלקים שבתחתיתה כריקים. העברת מערכת הת
שתיות החדשה דרך ואדי רושמייה מאפשרת חיבור חדש של הדר לשכונות הכרמל 

המגיע להדר דרך רחוב אבן גבירול.

2.3 / לנה גרים / מלמעלה למטה / מלמטה למעלה 

חללי המגוריםהתפתחות לאורך זמן

חללים ציבוריים פתוחים תכנית  |  סטרוקטורה עירונית

2016 2020 2035 2050
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תוכנית גגות 1:500

תוכנית מפלס קרקע 1:500

#3 שוליים
־אסטרטגיה זו להתערבות מזהה ומנצלת שטחים לא מפותחים בשולי הדר, לע
־תים כאלה שהם בעלי שיפועים תלולים אשר לא פותחו עד עתה. חיבור של שט

חים לא מנוצלים אלה להדר מאפשר לעבות את המרקם הבנוי הקיים, להגדיר 
את שוליו, לתחום אותם ולהעניק להם משמעות ותכנים חדשים.

־במקביל, באמצעות פיתוח השוליים מתאפשר להכניס לאזורים קיימים אוכלו
סיות חדשות, או להגדיל את האוכלוסיה הקיימת בהם ולספק מגוון של שרותים 

ושימושים ציבוריים, בעיקר שטחים פתוחים החסרים היום מאוד בהדר. 

3.1 / רים ח'ורי / תחנת מעבר

במובנים רבים מייצרת רצועת הרחובות של הרצל והחלוץ את חזית הדר כלפי העיר. 
כברצועה זו עוברת מערכת תחבורה ציבורית המחברת את הדר אל חיפה ואל המטרו

פולין. במעלה ההר מצידה האחד של הרצועה נמצא לב הדר ההיסטורי. מצדה שני 
משתפל ואדי סאליב. הרצועה הקושרת בין השניים עומדת ברשות עצמה כמחבר אל 
לעורק התחבורה המשמש  קרוב  אינטנסיבית  עירוניות  ליצור  ומאפשרת  כלל העיר 
קיימים  חלקם  ותפקודים,  שימושים  של  ברצף  מדובר  השניים.  בין  מעבר  כתחנת 

ומשודרגים וחלקם חדשים,  המשרתת את האוכלוסייה ותורמת לאיכות חייה בעיר.
תחנת המעבר מאפשרת למערך התחבורה להתקיים לצד המגורים הקיימים ומגורים 

כחדשים בעלי איכויות עירוניות יחודייות הנבנים מעל הבניינים הציבוריים של הת
חנה ומשתמשים בחצרות הפנימיות של המבנים הקיימים. התחנה מחברת בציר ניצב 
לציר התחבורה את האזור העליון אל הפארק העירוני החדש המתוכנן בואדי סאליב. 
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3.2 / אדם נחמוד / מוישל'ה והחצאית הפרומה

ישנו  ברובה,  חרדית  אוכלוסיה  מתגוררת  בה  גאולה  בשכונת  בעיקר  הדר,  במזרח 
מחסור חמור בשטחים פתוחים. שוליה המזרחיים של הדר פוגשים את ואדי רושמייה 
ומותירים גבולות לא ברורים ואף פרומים, באופן היוצר אזורים לא מוגדרים, זנוחים 
ומוזנחים. מאחר ומרבית המבנים באזור זה הם בעלי ערכים אדריכליים לשימור מלא 

כאו חלקי ומאחר ואופי המרקם הבנוי הקיים אינו מאפשר המשך גידול ופיתוח, ההת
ערבות בואדי יוצרת המשך רציף של המרקם הקיים והגדלה משמעותית של הנפח 
שטחים  והכנסת  הואדי  מול  אל  הדר  גבולות  של  ברורה  הגדרה  יצירת  תוך  הבנוי, 
פתוחים לנוחות התושבים, החסרים היום מאוד. אסטרטגית פיתוח זו דורשת התאמה 
של המבנים לטופוגרפיה התלולה, אך היא אפשרית אם יונחו התשתיות התכנוניות 

כהמתאימות. דמותו של מוישל'ה, הנער החרדי המטייל בין הבניינים, במדרגות, בש
בילים ובמשעולים, מדגישה שהתכנון הוא במידה רבה עבורו ואיתו.
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#4 תשתיות
וגיוסן לצורך  זו להתערבות נשענת על תשתיות עירוניות קיימות  אסטרטגיה 
פיתוח מושכל, הקושר את הדר למכלול העירוני, אך מאפשר לה גם לשמור על 
כפי  שונים,  מידה  בקני  זו  אסטרטגיה  ליישם  ניתן  מקומית.  זהות  ועל  צביון 

שהדוגמאות להלן מציעות. 

4.1 / שרון רוזנפלד / תשתית ירוקה משותפת

תכנית קומת גגות  |  מקרה בוחן מדרגות חיים ויצמן

פיזור שטחים פתוחים

חתך  |  מקרה בוחן מדרגות חיים ויצמן

זיהוי מערכת של שטחים  התערבות ברקמה העירונית הקיימת מתבצעת באמצעות 
נובעים  וייחודיים בשכונה – המדרגות. שטחים פתוחים אלה  פתוחים משמעותיים 
השטח  תוואי  את  קאופמן  של  ההיסטורית  התכנית  והדגישה  הבינה  שבו  מהאופן 
הייחודיים וארגה את המדרגות ביחד עם הרחובות אל תוך השלד והנרקם הבנוי של 

הדר. 
כההתערבות בוחנת התחדשות עירונית ואפשרות להגביר את הציפוף של המרקם הב

נוי הקיים על ידי שילוב של חקלאות עירונית קהילתית ומשתמשת בבינוי הייחודי 
בעלי  נוספים  בשטחים  העירונית  והתשתית  הבנוי  המרקם  את  להטעין  כדי  להדר 

משמעות קהילתית וסביבתית. 
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4.2 / לירן נגאוקר / שכונת הכרמלית 

תכנית פיתוח רחוב מסדה

הכרמלית היא תשתית תחבורתית עירונית תת קרקעית המחברת בין העיר התחתית 
למרכז הכרמל. היא חוצה את הדר באמצעה ומציעה לייצר מבנה עירוני אחד בעל 
אזורי פעולה שונים שהקשר ביניהם מתבצע באמצעותה. בהדר נמצאות בפועל שתי 
התכנונית  האסטרטגיה  הדגמת  הנביאים.  במגדל  והשניה  במסדה  האחת  'קומות', 
ב'קומת' מסדה מראה כיצד ניתן לפתח מתחם חדש, המתחשב בטופוגרפיה ייחודית 

זו להכניס פעילות ציבו כבמקום ואפשר לפתוח את תחנת הכרמלית לרחוב ובדרך 
רית ותנועת הולכי רגל לתוך מתחם התחנה. אסטרטגיה תכנונית זו מציעה איכויות 

כמגורים חדשות, המשלבות מגורים עם מסחר ושטחים פתוחים. הגברת הצפיפות בא
מצעות בניה לגובה הופכת את התשתית התחבורתית החשובה מאלמנט נסתר בעיר 

לבעלת משמעות ונוכחות בסטרוקטורה העירונית.
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4.3 / לסלי לאופר / שכונה טקטונית

רחוב הנביאים, הן כציר עירוני הקושר ויזואלית בין ההר לים והן כמקבילה עילית 
של ציר הכרמלית המחבר בין העיר התחתית למרכז הכרמל, מסמנים אותו כמוקד 
מהווה  הוא  שבו  והאופן  באזור  הייחודי  השטח  תוואי  נוספים  לכך  לפיתוח.  חשוב 
רקמת חיבור בין הדר לבין ואדי ניסנס. בזכות הכרמלית ציר הנביאים אינו רק על פני 
השטח אלא הוא חודר לעומק ההר. פיתוחו באופן המפגיש את הכרמלית עם המרקם 
הבנוי מעליה דורש התערבות נועזת ברקמה הקיימת, אך מאפשר להגדיל את הציפוף 
והאינטנסיביות העירונית לא בצורה המקובלת כלפי מעלה, אלא לרדת כלפי מטה 
באופן הנשען על התלת מימדיות המאפיינת כל כך את חיפה בכלל ואת הדר בפרט. 
אסטרגיה זו מזהה פוטנציאל לייצור שכבה חדשה מונמכת של מסחר, ומבני ציבור 
המגורים  את  לעבות  מאפשרת  היא  באיכויותיהם.  פוגעת  אינה  בקרקע  שהטמנתם 
מעליהם ולהעניק להם איכויות חדשות. השימוש בתשתיות הקיימות ובתנאי השטח 

כהייחודיים רלוונטית במיוחד לאור הגידול הצפוי בעומסי התחבורה העתידים להכ
ביד עוד יותר על הדר הצפופה גם היום.
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סיכום /

עיצוב עירוני מבוסס על משא ומתן בין עבודה במרקם בנוי של מקום ייחודי בעיר 
לבין הבנה של מקומו ותפקידו בכלל המרחב העירוני, במטרה לייצר מקומות בעיר 
שהם בעלי ייחוד והמעניקים למשתמשים בהם זהות ומשמעות. לשם כך נדרש לשנות 
כל הזמן את נקודות המבט, לעבוד בקני מידה שונים, לבחון את המקומות לאורך זמן 
ולהבין אסטרטגיות שונות להתערבות. במהלך עבודה זו נדרשת בחינה של היחסים 
בין המבנים לבין המרקם הבנוי, בין המרקם לבין השלד העירוני המתווה אותו ובין 

השלד העירוני ברמה המקומית לבין השלד של כלל העיר והאזור. 

השאלה המובילה את השיח העכשווי בעיצוב עירוני היא כיצד ניתן לפתח גישה 
־אתית לעבודה בתוך זירות חברתיות מורכבות מבלי להשאר בתוך דיון פורמ

ולפעול  המקצועית  העשיה  את  להרחיב  היא  המטרה  בלבד.  וטכנולוגי  ליסטי 
בתהליכי שיתוף, לא רק כדי לפתח גישה אתית לעבודה בתוך זירות חברתיות 
וכלכליות מורכבות, אלא גם כדי לכלול סוגי ידע שונים היכולים להגביר את 

־האפקטיביות של תהליכי ההתחדשות העירונית ולשפר את איכות הסביבה הב
נויה הנוצרת בעקבותם.

כאלה היו המטרות שעמדו בפנינו בבואנו לתכנן בשכונת הדר – זירה עירונית מור
ככבת, בעלת נרטיבים רבים, אשר בה חיות זו לצד זו קהילות שונות ומגוונות. ביק

שנו לסייע לייצר בזירה מורכבת זו רבדים של משמעות מקומית, ביחס לכלל העיר 
והמטרופולין, בתגובה למנגנוני המדינה ולמנגנוני השוק. הנחתנו הראשונית היתה 
כי המתח בין הגלובלי למקומי מסכן מציאות יומיומית בעלת משמעות ותוכן, אך הוא 
גם זה המעמיד כלים ואמצעים לייצר מערכות משמעות חדשות ועשירות באמצעות 
כלים טכנולוגיים חדשים ורשתות חברתיות המאפשרות שיתוף ידע וגישור על פערי 
מקום. הרעיונות העיצוביים שפיתחנו התבססו על לימוד מעמיק ומגוון של המקום 

כוניסיון להציע אסטרטגיות שונות להתערבות, המאפשרות לפתח את המקומות השו
נים שזיהינו בדרכים מתאימות. 

כעם זאת, עבודת סטודיו היא אקדמית במהותה ומטרתה להתנסות בתהליכים מקצו
כעיים באופן חופשי ומשוחרר. איננו מתיימרים לפתור את הבעיות של הדר, אלא לה

ראות כיוונים נוספים להתמודד עם ההזדמנויות הייחודיות והפוטנציאלים האדירים 
הקיימים בה. אנו מעמידים את הנסיונות שלנו לרשות תושבי הדר וכל מי שהמקום 

ועתידו חשובים לו ויקרים ללבו.
 

כתודות לתושבי/אוהבי הדר: אדריכלית אלה שר, מנהלת המרכז ליעוץ אדריכלי בש
כונת הדר, ירון הדר, יו"ר מנהלת פיתוח רחוב נורדאו ואוהד שוורץ, מנהל עמותת 
23', שהשתתפו בדיונים במהלך הסמסטר ושתפו אותנו בידע שלהם ולכלל  'מרתף 

תושבי הדר שהעמידו את שכונתם לצורך תהליכי הלימוד שעברנו.
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