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בני נוער ערביים בחיפה  
מוסאואבהשתתפות עם מרכז 



התרשמות ראשונית  

לפני המפגש עם בני הנוער  מוסאואמרכז סיורים אישיים בסביבת

מפות קוגניטיביות

ובחזרהמוסאואלבית הספר למרכז , הדרך מהבית

מודל פיזי
סיור בפקולטה לארכיטקטורה בטכניון ובניית מודל של חיפה יחד עם בני הנוער  

.שייכות ומשמעויות, זכותם לעיר. בני הנוער והעיר חיפה שיחות אישיות

הכנת סרטון אנימציה

תהליך עבודה



התרשמות ראשונית  | 1שלב 



ריקנות



כפריות



הסבת מבנים למבני ציבור



שכבתיות



התאמה לבני נוער



???קביעת גבולות 
בניסיון ראשוני שלנו להבין את  

ניסינו לקבוע  , המרחב ולנתח אותו
גבולות ולתחום את הסביבה הקרובה  

.מוסאואלמרכז 
אחרי מפגש עם בני הנוער הבנו  
שגבולותיהם של בני הנוער בעיר  

אינם כאלה ואינם תלויים רק בבית  
הספר או במיקומו הפיזי של מרכז  

.  מוסאוא



עבודה עם בני הנוער| 2שלב 



15-17העבודה הייתה בשיתוף פעולה עם קבוצת נערים ונערות בגילאים 
אליו הם  , מוסאואהקשר עם הקבוצה נוצר דרך מרכז . המתגוררים בחיפה

.מגיעים לכל מיני פרויקטים משותפים עם המרכז
.  הנערים והנערות הם תלמידי תיכון הלומדים בשני בתי ספר שונים בחיפה



מוסאוא| مساواه 

כעמותה ללא מטרות רווח ביוזמת פעילי  1997לזכויות האזרחים הערבים בישראל נוסד בשנת , מוסאואמרכז 
הפועל לשינוי מעמדם ומצבם של  , שאינו מפלגתי, המרכז הינו ארגון זכויות עצמאי. עמותות וארגוני זכויות

.האזרחים הערבים פלסטינים בישראל
-המרכז פועל בכלים של מאבק ציבורי וסנגור במטרה להשיג זכויות מלאות תוך שמירה על הייחוד הלאומי

המרכז מתמקד המספר תחומים ומהם שיתוף של בני נוער  . חברתי של האזרחים הפלסטינים במולדתם
.מקומיים בתוכניות התנדבות ופעילות חברתית

.ממוקם בחיפה ברחוב סנט לוקסמוסאואמרכז 



פרופילים אישיים| בני הנוער 



רואן עודה| روان عودة 

 17:גיל

אלכרמה: ספר-בית

רענן: רחוב מגורים

ספר-בית

הבית

מוסאוא



17: גיל

אלכרמה: ספר-בית

קיבוץ גלויות: רחוב מגורים

איובמוסטאפא| مصطفى أيوب 

הבית

ספר-בית
מוסאוא



15:גיל

אורתודוקסי ערבי: ספר-בית

הציונות  : רחוב מגורים

נסאראבו סרין| سرين أبو نصار 

ספר-בית

מוסאוא

הבית



מפות קוגניטיביות
מוסאואבית ספרבית 









מיפוי המסלול על מפה של חיפה









בניית מודל פיזי של חיפה| 3שלב 











שיחות קבוצתיות וניתוחים| 4שלב 



ישבנו עם הקבוצה לשיחות קבוצתיות בהם דיברנו , בהמשך למיפויים האישיים
בנוסף דיברנו על מה זה . אורבנית וחברתית, על העיר חיפה מבחינה מבנית
. להיות בן נוער ערבי בחיפה



#1
?האם אתם מרגישים שהעיר חיפה היא העיר שלכם

נשר או כל אזור בו צפיפות גבוהה של תושבים  , דניה, בכל מקום חוץ מהכרמל" 
"אין שם דברים מהתרבות שלנו , שם לא מרגשים שייכים. לא ערביים

?מה זה מבחינתכם שייכות למקום

זה לראות את התרבות ואת המורשת שלנו  . מילים בערבית, לראות משהו בערבית" 
. "במקום



?אז לאן אתם כן מרגישים שייכים בחיפה

"  אזורים בהם יש תושבים ערביים -ואדי ניסנאס, ואדי אל סליב, גוריון-בן" 

?  אתם מרגישים בהבדל באזורים השונים

,  השכנים קרובים. המדרגות בין הבתים, הכל פתוח להכל, כן בשכונות הערביות" 
אף אחד לא , בשכונות היהודיות הכל בניינים גבוהים. הדלת של השכן תמיד ליד

. " שם יש נתק, מכיר את האחר



?אז לאן אתם כן מרגישים שייכים בחיפה

"  אזורים בהם יש תושבים ערביים -ואדי ניסנאס, ואדי אל סליב, גוריון-בן" 

?  אתם מרגישים בהבדל באזורים השונים

,  השכנים קרובים. המדרגות בין הבתים, הכל פתוח להכל, כן בשכונות הערביות" 
אף אחד לא , בשכונות היהודיות הכל בניינים גבוהים. הדלת של השכן תמיד ליד

. " שם יש נתק, מכיר את האחר



?איך הייתם מחלקים את חיפה

."וחיפה למטה, חיפה למעלה: חיפה היא שני חלקים" 

ושם יש רק בתים ואין מה לעשות , הכל הולך ומתפזר, ככל שעולים יותר למעלה" 
".שם

הוא מחלק את חיפה לשני  , אפשר להגיד שרחוב הציונות נמצא ממש באמצע" 
".  חלקים



?לאן הייתם לוקחים תיירים בחיפה

וכך , לבהאים, בן גוריון, ואדי סליב, גם לעיר תחתית. בוודאי שלוואדי, לוואדי" 
."   בטח שלוקחים אותם לים, וגם לים. סיבוב מהיר וקצר למעלה



התושב הכי פריזאי הוא בכלל לא  , אני מרגישה שחיפאיים הם כמו תושבי פריז" 
אנשים באים לפה ללמוד . אף אחד פה במקור מחיפה, כך זה גם בחיפה. מפריז
."  לחיפהכולם שייכים , כולם מוצאים את עצמם פה וזה עובד, לעבוד



?האם יש מקומות בחיפה בהם אתם לא מרגישים בביטחון 

צפיפות עצומה של , יש שם עצים עצובים, (גאולה)בשכונת החרדים של חיפה ! כן " 
זה אפילו  . האזור לא נוח שם וגם חשוך. ישנים ומקולקלים, אנשים בבניינים קטנים

השכונה עצמה מגעילה אפילו אם גרו שם ערבים לא הייתי , לא קשור מי גר שם
"  מתקרבת לשם  



? איך הייתם מחלקים אותה, אם רצינו לחלק את חיפה לאזורים

אחר . כבאביר והכרמל, הדר, הוואדי, עבאס, גוריון-בן, קודם כל יש את החוף" 
".  הכרמל החיים נגמרים בחיפה

?  איפה חיפה נגמרת לפי דעתכם

כל האזורים מעבר לא קשורים  , שכונת החרדים ובית החולים שנמצא בכרמל" 
." בעיר



הכנת סרטון אנימציה | 5שלב 


